
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ἹΝΤΆΟΌΌΟΛΤΙΟΝ 

ΤῸ ΤΗΝ 

ΟΒΙΤΙΟΑῚ, Β5ΤΌΡΥ ΑΝῸ ΚΝΟΥΎΤΕΡΟΘΟΕ 

ΟΥ̓ ΤΗ͂Κ 

ΒΟΙΠ ΒΟΒΙΡΙΤΒΕΒ 

ΤΟΙ. ἢ. 



ΤΟΝΟΝΥ͂ τ ῬΕΙΝΤΊ ἩΥ͂ 

ΒΡΟΤΤΙΒΤΥΟΟΌΝ ΑΝῺῸ Οὐ., ἈΕΚΊΥ-ΒΤΗΒΕΕΤ ΚΟΌΛῊΒ 

ΔΑΝ ΡΑΒΓΙΑΜΈΝΤ ΒΤΒΗΚΤῚ 



ΑΝ 

ΙΝΤΒΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΟΒΙΤΊΟΑΙ, ΒΤΌΡΥ ΑΝῸ ΚΝΟΉΠΒΡΘΕ 

ἩΟΠΥ ΜΝΟΒΙΡΙΤ ΚΕ ΗΝ, 

ΤῊΕΒ ΒΕΥ͂. ΤΒΟΝΜΑΒ ἨΛΕΤΕΙΙ, ΠΟΒΝΕ, Β.Ὁ. 
ΟΥ̓ 51. ΟἘΝ᾽ ΒΒ ΟΟΣΣΒΟΒ, ΟΑΜΒΕΙΡΟΝ. 

Εάιῖθά ὉΥ͂ 

ΤῊΕΡ ΒΕΥ͂. ΤΤΉΟΜΑΒ ΠΑΒΤΎΤΨΕΙ, ΗΟΕΝΕ, Β.Ὁ. 

(ἸῊΒ ΑΥΤΉΟΒ) 

ΤῊ ΒΕΥ. 950Η Ν ΑΥ̓ΕΕ, ΜΑΑ. 

ΟΥ ΘΟΧΥΓΙΙΒ ΑΜΌ ΟΑἸΌΒ ΟΟΣΒΟΒ, ΟΑΜΒΒΙΡΟΒ; 

ἂνν 

ΒΑΜΌΕΙ, ΡΕΙΡΕΑΌΧΣΧ ΤΕἈΕΟΕΙΙΕΒ, 1.7... 
ΑΥ̓ΤΗΟΣΒ ΟΥ̓ "ἘΈΝΑΒΚΒΟΝ ΤΗΒῬΕΙΆΤΕΡ ΤΈΧΤ ΟΥ ΤῊΒΌΟΒΕΕΚ ἘΕΚῊ ΤἈἨΘΥΑΜΈΧΕ," Ετο, 

! ἐ 

ΕΠΙΌΒΈΝΑΤΕΡ ἬὝΙΤΗ ΜΑΡΒ ΑΝῸ ἘΔΛΟΒΙΜΙ.5Β ΟΣ ΒΙΒΙ ΟΑΙ, ΜΑΝΌΒΟΒΊΡΤΒ, 

ΤΟΟΞΝΤΒΕΝΤΗ ἘΡΙ7ΤΙΟΝ. 

ΙΝ ΕΟΚΆ ΟΙΌΜΕΒ -Ό., ΤΠ, 

ΓΠΟΝΘΟΝ: 

ΧΟΝΟΜΑΝΗ͂, ΘΒΕΕΝ, ΑΝῸ 60. 

1877. 





ΡΒΙΗΒΕΑΟΘΕ, 

ΤῊΙΒ γοΪΌ1.6 σΟΙ Β[58 οὗ [8766 ρϑγίθ ---- [μ6 ΟΥ̓] οἴβτα οὗ [86 ΟἹὰ 
Τεβιδιηοηὺ, 86 Ῥ.ϊηοΙΡ]68 οὗ ΒΙΌ]1041 Τα οσργοίδίοι, δηᾶ δῃ 

Ιηἰτοδαοίϊοι ἰο {88 ΒΕΥ6Γ8] ΒοΟΟΚΒ οὗ {μ6 Ο]α Ταοβίδιηρηὶ δα 
{86 ΑΡοοσυρθα. [ὑ 18 οομῃρ!]οα ἔγοιη {π6 οΥρῖπαὶ βθοομᾶ 
γοίυτης οὗ Μτ, ΗοΥμΘ᾽ Β ΤΟΥ, οταϊθύπο [Π6 οΥ οἶϑηι οὗ {ῃ6 

Νον Τοβίδιμθηϊ, δηα ἔγοτη ἰῃθ ἔοστῃοῦ [δ] οἵ {μ6 ἐουτί 
γοϊατηθ. 

ΓΒᾶνα ῬΘΘῚ ΟΔΓΘΕᾺΪ ὕο ΤΘΙΔΘΙΏΡΘΙ ὑμαὺ 1 νγὰβ οιῃρ]ογθᾶ ἰο 
οαϊξ δὴ ο]4 σγοῦκ, ποὺ ἕο Θοπροβα ἃ ΠΟΥ͂ 006. [ὑ γᾺΒ ΤΩΥ͂ 
(458Κ [ο ΤΘ- ΥΤΔΠρΡ6 8 πα οοπάθηβα ΜΡ. ΗογμΘ᾿Β στηδίζου, δπᾶ ἴο 
ἸΏΔΚ6 ΒΌΟΙ ΔἸ 1008 88 τηἱρηῦ οοΥτθοῦ ΒΗΥ͂ ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ δβίαϊζο- 
τηρηΐ, Δα ΒΌΡΡΙΥ ᾿πἰοστηδίϊοῃ 1 ἢ Ἰδίον ΓΤ ΒΘΑΤΌΒ68 οὗὨ [88 
Ἰδδστηθα μαννα σίγθῃ ἰο (86 ὑοῦ. [αν δῃηαθδνουτχζοα ἴο 
Ὀγίηρσ [86 ὍΧ8016 οὗ {88 νοϊυσηθ ἰῃΐο οομβιβίθῃου, θα 1 Βανθ 
ποὺ τηϑἄθ Δ] ΓΔΌΙΟΠΒ 1 811 σ868 ἴῃ οὶ, δα 1 ὈΘ6θη οοχὴ- 

Ροβίπρ' έγ βα, 1 τηϊρῦ μᾶνα υδεα βοσηθν μαῦ αἸγθηῦ Ἰδηρθδρα. 
Ι που]ᾶ ποὺ μᾶν Ῥθθῃ 7υϑὺ ἰο Μγ. Πογηβ ἴο ΒΌΡΡΓεβ88 θυ θυῪ 
ΟΡ πο οὗὨ 818 Μ ΏΙΟΝ τγ88 ποὺ δχϑοῦν οοϊποϊἀθηῦ ὙΠ ΤΩ 
ον. ΤΠ ἢ18 νἱοῖν Οὗ 086 ἔοττησϊα ἵνα πληρωδῇ 15 τοίαϊηθά, 

ΡΡ. 191. 192... Ὁῃουρὰ ἰὉ 18 ΒΟΔΙΌΘΙΥ 80 ΒΓΟΠΡ' 88 Τη1Πη6 ἴῃ 

Ρ. 1938. Βυΐ 1 δὰ Ῥουμπᾶ ἴο 8840 ὑμαύ 1 Ὀ6]ονα τα ἀο ποί 
ΥΔΙῪ ἴῃ ΒΗΥ͂ τηδίουϊα] ἄθρτθο, ἀπα ἰμαῦ {86 Δ] 6 γδίϊοηβ, τηοαὶ- 
βιορίίοηϑ, δῃηα οουσθοίϊοηβ ἤδνα Ὀθθὴ τηδάθ ἢ Ντ. ἨοσηθΒ 
[1 Κπονηθαρσα δηα Κἰπα δοαυΐϊθβοθηοθ; (Π6 8ῃ6θῖβ 88 {Π6 0 
ΡΑ5864 {μπγουρἢ {86 ΡΓΘ88 πανίηρ ὈΘΘη δ χϑιηϊηθα ὈΥ Ὠΐτη. 

ΑἼἸ1πϊΐ οὗἉ 51Ζ6 ὑγΧἃ8 ὙΘΤῪ ῬΤΟΡΘΟΙΪΥ ΡΥΘΒΟΣΊθοα ἴο 6. [ἢ ᾶνα 
βοιη τ μδαὺ ογογβϑίερροα ὁ; Ὀαὺ 1Ὁ 18 τηδη βοϑὺ ἐπαῦ ἃ σοπιρίοίε 

ΥΟΙ.. 11. ἂ ΟΜ. 
ΘΜΟΝΣ  ἢςφ ἃ κξ 



υἱ ῬΈΒΕΛΑΟΕ. 

4ἰβουββίοῃ οὗ 411 ὑμ6 ἰορὶοβ μογα ὑτοαίθα νου Ἱα ἤᾶνα ἀοτηδηαοᾶ 
8. ΤΩΠΟἢ ἰΔΥΡΘΙ ΒΡ806---- ΙΔ ΠΥ γΟΪ ΤΏ 68, 1ῃ ἔδοῦ, ᾿πβίθδα οὗ ὁη6. 
1 Βαγνα ἐβογθίοσα Ὀ6θὴ οοτῃρο]]6α ἴο ΡῈ οοῃοῖβθ. [ Πᾶνθ Βοιῃθ- 
Ὠϊη68 δα ἰο βίδίβ Ἕοῃο] 810}8 σι ἃ ΙΏΘΓῸ ΒΌΤΩΙΩΔΡῪ οΟὗὨ [86 
ΤΘΆΒΟΠΒ Οἢ ὙΏΙΟΝ ΠΟΥ οΤῈ ᾿αββά ; δηᾶ, ἴῃ {86 Πουτηθηθα- 
τἰς81 ραγύ οὗ [86 σσοσκ ραυυ]ου] δ γ, 1 μᾶνα ποῦ Ὀθοη 8016 ἰο 
ἈΠ α ΤΟΟΙῺ [ῸΥ 41] {86 Π]υβίγαῦννα ΘχϑιΏ 168 1 βῃου]α μανο θθθἢ 

οἷδα ἰο ρσῖνθο. Βυΐ σψδογθ 1 οοὐ]Ἱὰ Β6Υ 1116 τη 861 1 ἤδνα 
ΘΘΟΠΘΓΆΙΠΥ ἱπαϊοαίθα {Π6 ΒΟ ΓΟΘΒ ἔγοση ὙΠ] Οἢ ἸΔΥΡῸΓΡ ἱΠοστμδ- 
Τοη ΤΩΔῪ 6 ορίδἰ πο, 1 ἤορβ, ὑμθγθίοσθ, ὑμαῦ {16 νοϊυστηθ 
Μ11 018] 108 ρυτροβα οὗ Ῥεΐπρ' δι ἐπίγοαμοίἑοῃ ἠο βαοτϑᾶ οσί- 
ὑϊοῖθηη δηα βουϊρίασο Ἰηουργοίδίοη, δηα ὑπαὺ {86 ϑιπάοηΐ, 1 

Ἠδθ6 ἄοοβ πὸΐ θᾶ ἔγοιῃ ἰὖὺ 411 ἢ6 αθϑίγοϑ, Ὑ111] αὖ ᾿ϑαϑὺ Ἀδὰ 

συϊάεα ἰο {86 ξιγίμου ρσγοβθουζίοη οὗ ΠΪ8 ᾿παυΐγίθ8. 
ΟἹ ΤΩΔΗΥ οὗἉἨ {με δι ) οὐβ ἀϊβουββθα ροοα δηα Ἰθαυηθα τη 6 ὴ 

να αἰδογοα. 1 πᾶνε δα Ὡ0 13} ἴο ΘΟμΟ68] {π1|8, Ρυΐ 

ΤΟΥ, 116 βίαϊηρ ταῦ 1 ὈΘονα ἰο Ὀ6 {86 ὑγαΐῃ, Βδνα 

Τβουρμύ [Ὁ ἀοΒιγϑὉ]6 ἰο 1οὺ {116 τϑδᾶεν αν 8180 Ὀθίοσα αἶτη 
186 ΟΡ᾿ΠΙΟΠΒ οὗ οἴμουβ. ἴπἤΟῸΡ6 1 αγὰ δἰ γγαυβ Θχρυθβϑβοα ΤΥ 
οὐτῃ ἡπαρτηοπῦ τ τηοαἀοβίυ, δηα παν Ὀθθὴ ΤΟΘΟῪ ἰο 811ονν 
ἄμα ογοᾶϊε ἰο {μοβα τι σΒοὰ 1 αἴβαρστθθ Οἱ {6 νἱΐαὶ 
Ῥοϊηΐβ οὗ Ομ σι βύϊδη ἀοοίγϊπθ ἃ ἤγτη βίβηα τηυϑὺ ονοῦ Ὀ6 τηδάδ ; 
Ὀαΐ ΒΓΤΟΙΥ ΑἸ ΓΘΠΟΘΒ ΙΊΔΥ οχὶϑῦ ΟἹ 1688 ᾿τηρογίαηὐ τηδίίο 8 
ὙΠ Βουῦ ΠΑΙΒἢ δοσιβδί 8, ΟἹ. ΟὯ6 8146 ΟΥ {86 Οἴ6Ι, οὗ ῥχϑ- 
7166 ΟΥ̓ ΟὈΒΌΠΔΟΥ. 

1 μβᾶνθ τηϑᾶβ σοῃβι ἀθσαὉ]6 86 οὗ τϑοθηῦ Οουτϑη Ὑτ]ίο ΓΒ. 
Εγσόσὰ {86 ΡὈΥΙΠΟΙΡ͵68 οὗ βοτὴβ οὗ {ποβθ 1 τηυβὺ Ὀ] 8 η]ν βΒαὺ 1 
Θμ ΓΟΙΥ αἰδϑοηύ. δυοῦἣ τλθὴ 848 6 ᾽ῇ εἰΐα, (ἀδβδβθηΐυβ, Εἶν δ]α, 
ΔΙῸ ῬΓΟΪΟυ Πα ΒΟΒΟΪΔΙΒ; Ὀαὺ 1 σΟΠΒΙΔΘΡ {Π61} ν]6 8. ἴῃ ΤΏΔΗΥ 
ΓΕΒΡρθοίβ τηοβὺ δΥΤΟμΘοῦβ. 1 πᾶνο οἰἑοα {Π 6] Ὑγου 8 ἴον {ῃ6 ἰῃη- 
ξουτηδύϊοῃ ὑπο ὺ οοπίδίη ; θαΐ 1 ὑπὶπηκ 1 Βῃου]α ρστίθνοιυβ]ν [81] 
ἴῃ ΤῺῪ ἀαΐγ, 161 αἸά ποὺ τῇᾶκο ὑμ6 βίυαθηῦ ἀσσασα ὑμαῦ ΤΠ6Ὺ 
ΔΙῸ ἴο Ὀ6 αϑοα Ὑὑἢ} οδαύοη. Τὴθ τοσκβ οὗ Ἠθπρβίθηρεγρ, 
Ἡβνοσιῖοκ, ΚυγίΖ, ἐπα ζ61], ΔΓ6 [ὯΓ ΤΩΟΤΘ ἴῃ δοοογάδηςσο τσ ἢ 

ΤῊΥ͂ ΡΓΠΟΙΡΙΕ8. 1 δᾶνα [0] ονγοα ὑβοιῃ, θα 1 ὑσαβὺ 1 πὸ 



ῬΕΕΕΑΟΕ. νὴ 

ὈΠΠα δοαυξθβοθηοθ, δηα 1 πανα ἔγθοὶν βίαίθα ἐπαὺ βοιμθύτηθ8 
{Π6}} ἀγρυχηοηΐβ ἤᾶνο ζ1]16α ὕο ΘΟΙΨΙΠΟ6 Τη6. 

Τ Ῥ6Ιῖονϑ 1 μαναὰ Δί νγαυϑ τθη ]ομ θα {86 τυυϊύο 8 ἔτροτὰ Βότα 1 
Βᾶνα γθα]}Ὺ Ῥοστονγβᾶ ; θα 1 μανϑ ποὺ {βουρβὲ [Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΓΡῪ ἰο 
ΤΏΔΚ6 ἃ ΒΠ0Υ οὗ Τοβϑαϊηρ,, ὈΥ͂ ΘΠ ΤΑΘΙΑΓΪΏρ᾽ 811 {Π6 ΟΓΚΒ ΒΊΟΝ 
1 Ββανβ σοηϑυ]οα ἴῃ ΟΥΔΘΣ ἴο ΦΌΣΤΩ ΤᾺΥ ΟΥ̓́Τ. ΟρΡ᾿ἶοπ. ΤΈΘΓΘ 
ΔΙΘ ΔυΠΟΥΒ ὙΏΟΙΩ 1 μαγα ποὺ Ὠδιηρά, ποὺ Ὀϑοδιδα 1 τγ8β 

Ἰσπογδηὺ οὗ σιδὺ ΠΟΥ 8614, Ῥαΐ Ὀδοδυβ 1 ἀουῖγεα πὸ ἔγοβθἢ 
Ἰη ΟΥτ δύο ἔΡΌΣᾺ ὑπο, ΟΥ [6] ὑμαὺ 1 Γ00}6 ποῦ δρτϑθ ἢ 
1861 ΘΟΠΟ] ΒΙΟΏΒ. 

1 μᾶγνϑ, ρϑῆθυα νυ, νουβοά [Π6 αυοίαἰίομδ οὗ {86 οτἱρηδὶ ; 
8 6 Ὁ ο84868 Ἔσχοθρίθα, τ 6 ἢ (ΠΟῪ βοοιηθα οὗ 1πθυϊοῦ ἱτηροτγὺ- 
8Ώ0Θ, ΟΥ ὝΏ6Η [ οου]α ποῦ οὈίδϊη 86 ρα ου] Δ  οαϊοη οὗ 8 
ΜΌΣΚ ἐμαὺ 8 υϑοα ὈὉγ Ντ. Ηοσμθ. [ὑ 18 ἀὰδ ἰο 86 γ616- 
ΤᾺΡ]6 δυΐθοῦ ἴο ΒαῪ ἐμαὺ 1 αν ποθῖη ἐουμα δρυπάδηὐ ῥγοοῦ 
οὗ ΒΒ ραϊϑηῦ πᾶ Ἰδρουϊουβ μα Ὁ 118 οὐ ̓ ηνοβίραύϊο. 1Ω8]] 
αἸξοταίζομβ, 1 τηυδὺ δᾶ, μανα πον δηὰ {μθὴ ὈΘΘΩ 5116 00] 
τηδᾶα; Ρυΐ 1 πᾶν ἱπΠνΑΣΊΔΌΪΥ Ρ]Δοοα ἴῃ Ῥγδοκοὺβ 411 δα: Ὁ] 0 Ὲ8 
οὗ Τῦ οὐτῃ οὗἁ Δ1Υ Κἰπα οὗ ΘΟῃηβθα Θηο66. 

1 ΤΩΔΥ 6 ΘΧχοιβοά [ὉΓ ΦᾳΥ Π 6 βαγὶπρ' ὑμαὺ 1 μᾶνα Ῥοβίονγθα 
ἸΩΟἢ ῬΔ1ΏΒ ὌΡΟῺ {818 ὍΟΥΚ. 1 οΥΌΣ 10, Βονγουοσ, ἴἰο [88 

ΡΟ Ϊ. τ} ἀμ ομοα : ΤΥ ἰῦ ΡῈ ἔουμα ὑηᾶ ον 86 Π;γ]η6 
Ὀ]εββίηρ ηοὺ απαβοίαϊ, 

“. ΑΥ̓ΒΕ. 

Ηδιηρϑίοδα, “2πὴ6 1860. 





ΟΟΝΤΕΝΈΊΝ᾽ 

ΤῊΗΕ ΒΕΟΟΝῺῸ ΨΟΠΙΌΜΈῈ,. 

ΟΝ ΤῊΞ ΟΒΙΤΙΟΙΒΜ ΑΝῸ ΙἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΣ; ΤῊΒ Β80Ε1Ρ- 
ΤΌΕΚΒ δέ ; ᾿ : Ξ Ἀ Ῥεξω 1, 2 

ΡΑΒΤ 1. 

ΟΝ ΒΟΕΙΡΤΌΕΒΕ ΟΕΙΤΊΟΙΒΜ, 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ [. Οη έλε Παπσιαφεϑ ἔπ τολίοἢ ἐλε Οἷά Τοδέαη:ἐπὲ ἐς τογιίίση 3 

ΒΕΟΤΙΟΝ Τ. Οπ  λε Ἠεδτειο ᾿απσμασε. . ὃ 5 ὲ 8---.1 δ 

Ιπιγοἀποίοσυ τοπηᾶγκβ οα {π6 Οτίθηιδὶ οὐ βου εἰς ἰκηβπαροε ὃ ᾿ 8, 4 
Ι. Οτίρίη οὗ τπ6 Ἠφῦγον ἰαπζῦαρο ᾿ ῖ " "8.3 

11. Ηϊελοσῖςαὶ δἰςεῖς ἢ οὗἉ (ἢ]8 ἰδῆραδχθ -. " “ ᾿ ὃ . 7-9 
ΠῚ, ΟΥ̓ ᾿ϊ6 ἐβαγδοίοσβ ᾿ . . ᾿ ᾿ . 9.---1ἱ 
ΨΙ, Οἴδο ντονο]- ροϊη!δ ᾿ ὃ . ὃ Β 11---15 
Υ. Ἠεῦσεν δοοθηΐβ ᾿ ᾿ ᾿ ῷ : ᾿ . 15 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΠ: Οη ἐλε (οσπαίςε ΡΌΕΟΒΕΣ : ὃ ᾿ . 6.18 

1. ΤΏς Αγχαιθδδη, τῦῖϊὰ [18 ἵνο ἀϊδ]οςῖδ; 1. τδο Ομδιάθο; 3. ἐδθ ἜΠΙΕΟ: 16, 17 
ΠῚ. Τθο Αγσδδίο, σὰ ἰϊ8 ἀογίνδιϊνα, ἘΠ 6 Ἐιπίορίο. Ε 17,18 
ΠΙ. ὕτο διὰ ἱπιροτίδπος οἵ [86 οορηδῖθ Ἰδηροδροδ ἴῸ βδοτοᾶ οτείοίστα ὃ . 18 

ὕβάρτβε Π. Οὐ ίοαὶ Ἡΐέονῳ 9 ἐλε Τεχέ οὗ ἐλε Ἡοῖν ϑογίρέατεε. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Ι. Πϊείοτν απὰ Οοπαϊδοη 9 ἐλε Τεχέ Ὁ ἐλε Οἷα Τεείαηιοηί. 19---99 
Ι. ΤἩΙδίουυ οἵ τσ ΗδοῦτενΝ ἰοχί, ἤγοτι {Π6 ττϊεϊηρ οὗὁἨ 106 θοΟΚδ οὗ 0 ΟἹὰ Τοδίδιηθηὶ 

Ἐ211} 1π6 11π}6 οὗἩ δε δι5 ΟἾὨσίδὶ . . ΐ ὃ ᾿ 19---2] 
1, Τῆο Ῥοηϊδίοθοῖ ᾿ " ᾿ ς ὃ ᾿ 19, 20 
2. ΤΏο βο[]οτηοης οἵ [26 αῦοηῃ. ὸ ᾿ 490,21 

Πι Ἑτοσὰ ἴδο εἶτηο οὗὨ Φεδι8 Ογίδβι ἴο ἴῃ 6 "8 οὗ δ Μαιογοίοα Η . 31---28 
}.: ΤῺ 116 ἢγδὲ σοπίυ . ᾿ ᾿ . 83ὶ 
9. Ἑτοι ἐδο δοοοῃὰ ἴο ἴπο ΗΠ ἢ ΘΘΏΙΟΣΥ, : . ὦ ᾿ 41, 22 
8." ῬαΑΣ ΌΪΑΥΪΥ ἰῃ [Π6 {ἰπ|6 οἵὗὁὨ Φέγοθ ὲ . 22, 38 

ΠΙ, Ἑτοπι ἴδ6 ἀρὰ οὗ {π0 Μαδογεῖθβ ἴο 186 ἱῃηυθηίίου οὗ Ῥηδείορ ὃ Ξ 233-28 
1.. Οὐ χζίῃ δηὰ δοοοασπὲὶ οἵ ἴΠ6 Μαβοῦδῃῇ. ᾿ . 28---96 
4. ΟτομΑ] δηὰ σσοίάοη1:4Α) τοδάϊησβ ᾿ 26, 27 
8. ϑιλαπάατγὰ οορίεδ οὗ ἰ86 Ηδθῦγον ἴοχι ἴῃ κω ἐν ῖδη δηὰ τἰϊτύθοπεμ ἐδη- 

τουτί . . . 27, 238 
ΙΥ. Ἑτοῖὰ [86 ἱπνυοηιίοι οὗἉ Ῥτίπείης ἴο ΟἿΣ Οἴτῃ ἐΐτηθ ὃ Ξ . 28, 29 

βκοτιον Π. Μη ρέογτν απαὰ Οοπαϊεοη 97 δε ϑαπιατίίαπ Τεμίαίεμολ 29.---88 
1. Οὐκίη οἵ ἐιιὸ ϑδιμδγἐδῃϑ ᾿ ᾿ ᾿ ὲ . 99 

1, ΑςἼοοσῃὶλ οὗ ἴδε ϑ'αιηηδγιίδη Ῥεπίδίους ἢ ᾿ : 29... 53] 
117. Ψαιϊδείοιβ οἵ 186 βϑαπιατίεδι Ῥϑηϊδίοιιςς ἴτοσῃ τς Ἠοδτγοιν Σ Ε 81, 32 
ΣΥ͂. Μοετεϊοῃϑ οἵ [6 ϑδδιμδσίίδη Γεπίδιίοιος ὲ . ᾿ . 88 



Χ ΟΟΝΤΕΝΊΒ ΟΕ 

ΘεστιοΝ 1Π. ΟΥἹ ἐλ Τιοϊδίοπβ απαὰ ατας οΝ Φῥδεϊποίίο οσσωνγίπο ἐπ 
ΜΗαπιδοτῖρίε απὰ Ῥγὶπίοα Εαδίοπδ ο ἐδ6 ϑογίρέωμτεδ . Ῥαφο 88.---88 

1 Ὀϊβετεηὶ ΔρΡρο]Ἰαἰϊίοπϑ σίνθῃ ἴοὸ τ86 βεσὶ ρέατο5 . 38, 84 
11. ἀὐθποσαὶ ἀἰν᾽βίοη8 οὗἉ [6 οδηοηΐοδὶ Ὀοοΐκδ οὗ ἴδ ΟἹὰ Τοοϊδιηαηὶ . 384 

ι. Το αν ὸ Η Ε . Σ ᾿ Ε . 84 
2. ΤΏ ῥγοόρβοίβ. ὁ ς ὸ " : ᾿ 84, 85 
8. ΤῊ ἐποιδαθήτὰ οὗ Βαρίοσταρηδ ᾿ 85 

ΠῚ, Μοάογῃ αἰνίβίομβ οὗ 86 ϑοοῖκϑ οὗ ἰι6 ΟἹ ὰ Τοδίδιηθηί.- - Ομαρίοτα Δηὰ τοσροδ 86--88 

ΟΠΑΡΤΕΒ 11. Οηἡ ἐΐο Ογιξοΐδηι 97 ἐδε Τεχέ 9. ϑεγίρίμτγε. 
ΝΙΘΟΘΒΘΙΥ οὗἨ (16 οἱ ἀοΐδστη οἵ [δ ἰοχὲὶ Ξ Ξ Ε 98, 39 

ΞΧΟΤΙΟΝ 1, Οη ἐδλε Ἠοῦτεισ Μαπιωδογὶρέε οὕ ἐλε ΟΙα Τεείαηιεπέ 80--52 

1, Ὁ δογοηςξ οἰαδθο οὗ ΗΘΌΓΘΥ ΤαδηΠϑοΥΡί8 ὅ ῥ ᾿ Ε . 40 
ΤΠ. ὙΠῸ το ]θὰ τοδηπβοσὶρίβ οὗ [86 ΒγῃαρῸ ἃ ὗ 40, 4ὶ 

᾿ἼΠ. Τῆι δασδγο τηβηθβοΥῦΡί8 πδοὰ ΒΥ [86 Ἧς 65 ἴῃ Ῥυεϊναϊο ΤΠ ᾿ ὦ 41, 42 
ΓΨ. Αχο οἵ ΗΘΌΥΟν τη δοσὶρίδ. ᾿ : 42, 48 
Υ. Οὔτδο οτάοσ ἰπ πβίοιι [μ6 ββογϑὰ βου τὸ αιταηροὰ ἴῃ ΤΩΔΗΠΒΟΣΙΡΙΒ.. 48, 44 

ΨΙ. Μοάογῃ ἴδῃ} 1168 ΟΥἩ Τοσοηβίου οὗ ἩΘΌΓΟΥΝ ΤΏ ΒΟΥ ΡΙΒ . . 44,45 
ΨΙΙ. Νοιῖϊοο οὔ 186 τηοδῖ βποίθηξ ΤΩ ΔῊ ὨΒΟΤΊΡΙΒ ἕ . 45-49 
ὙΠ. Νοιϊοα οὗὨ 86 τηδηυδογίρίδ οὗ ἴπ0 Ἰπάΐδη δηὰ Οδίηδϑο 7 ΘὟΘ. Ε 40.---δὶ 

ΙΧ, Μαησδβοσὶρίδ οὗ (6 β'αιηδγιίδη Ῥοηίδίθυο ἢ . : ᾿ ὶ δῚ, 52 

ΒΠΟΤΙΟΝ Π. Οπ ἐδλο Αποίομέ Ῥεγδβίοπδ 9 ἐδε ϑοτὶρίωτεξ.. . δ8.-96 

δ1. Οἡ ἰδὲ Ταγρμηιδ οὐ. Ὁλαϊάεε Ραταρἦγαϑε8 00 ἐδε Οἷα ΤεΞίαγπεηξ. 

Οτἰχίη οὐ τδ6 Ταγραπθ. . . Ξ . . ᾿ δ8, 54 
Ι. Ταχύ οἵ Οηϊοϊοθ. . . . . ᾿ 54, δ5 

ΤΠ. Ταῦ οὗ ἐπ 6. Ῥεουπάο- ὀμδέμϑη 3 . . . . . 586 
Π|. Το Φογαβαίους ΤαΣρπὶ ὲ ὃ ᾿- . Ξ δδ, δ6 
ΤΥ. Τλο Ταγρζῦμλ οὗ Φοπαίμϑη Βοη ὕΠ226] 4 . . : δ6δ, 567 
ὝΨ. Τῆο Ταγραπὶ οὐ ἴπθ Ηδρίορταρθθ . . . . . . 57 
ὙΙ, Τηο Ταγρη οὐ [86 ΜορΊΠΟΙΝ. Ε . . . . δ7 
ΥΠ. ὙΠ]. ΙΧ, Τῆγοο Ταυχαπι8 οη [80 ΒοοΙ οἵ Ἐδίβερ. . ᾿ . 57 

Χ,. Α Ταδγχζυπι ὁ ἴΠ6 Βοοῖκ οἵ Οπγοπίςϊοδ . . . . . 567 
ΧΙ, Β.68] τρίτο οὗ (86 ἀϊεγοηὶ Ταζαπιβ.. : ὶ : ; δ8, δ9 

ὃ 2. ΟἩ δὲ “ποίοεπέ Οατεεᾷ Ῥετγξίοηϑ 9 ἐδ6 Οἷα Τεξέαπεεηξ. 

1 ΤῊΘ βορίαδρίης . Θ . Φ . . Φ 89---)7ῷ 

1. ΗϊδιοΥ οὔϊξ. ὡ Ξ ὶ ᾿ . 60---68 
4, Α οὐεῖοδλὶ δοοουης οἵ 1.8 Ἔχθουξίοη ; ᾿ ᾿ Α β85.--6 6 
8. δῖ Τυηδηπβουρίϑ τ γ υδοὰ ὉΥ 18 ΒΌΓ(ΠΟΙΒ .. . Ε 66, 67 
4. Ασοςοοπηὶ οὗ ἴΠ6 ὈΠ0]164] ἸΔΌΟΌῦτΒ οἵ Οτζοθ μ 67---Ἴ 
δ. Νοιῖοο οὗ [80 Γϑοθηβί ἢ ΟΣ οἀϊτίοηβ οὗ Εἰπβοδίυδ δηὰ Ῥαπαρμαῖαα, οὗ 1,πεοΐδη, 

δηὰ οὗ Ηοβγοδίυ8. ηῖ, 72 
8. Ἱπιροτῖδῃοο οἵ ἶμο ϑορίαδρίηιϊ γετβίου ἴῃ (86 ὀτἰεἰοίδιν ἀπὰ ἱπίοχργοίδιίοη οὗ 

1:6 Νονν Τοδίδιηοης ἐ ᾿ ᾿ . 72 
Π. Αοοοσυῆς οὗ οὐδεν ατϑοῖς γοσϑίοηβ οὗ ἔμ ΟἹὰ Τοοϊαιιθαὶ ἕ : . ὦ 

1. Μοχδίοῃ οὗ Α40}}8 . : 5 . . . 78, 4 
2. Ψοεγείοι οἵ Τῃοοάοιίου Σ . ᾿ 5 Ξ . 74 
8. Μογείοῃ οἵὨ Βυγασηδ τ ὲ . . ᾿ . 74, 75 
4, δ, 6. ΑΠΟΙΥΤΩΟΙΒ γογβίοηϑ . : Ὡς ς 7δ, 76 

ΠΙ. 1. Ἀδίούθῃοεβ ἰπ δποίθης ἸΏΒ ΠΒΟΓΙΡΙΒ ἴο οἰδος γΟΓΒΙΟΙδ Ἂ ᾿ . 76 
49. ΤΊ6 Νοηοιίίδη ΟΥοοκ Υ γί ᾿ ὃ ᾽ Ξ : 76, 77 

δ 8. Οπ ἐδό Αποϊεπέ Ογίοπέαϊ Ῥεγείοηϑ 9 ἐδε Οἷα απὰ ει Τεείαηιοη (8. 

Ι, ἐλαν γΟΓΒΙΟΏΒ . . . Ξ ὸ 77-- 8 
1. Ῥοβολῖῖο, ΟΣ Ἰξμδσαὶ γογβίοι ᾿ ᾿ Ξ : ὃ 77)--δὶ 
8. αν Καρμϑπβίδῃ νοσείοη δῖ 

1. Ἐργριΐδη ὙΘΓΒΙΟΏΒ, τορος ΟΥ̓ Μεπιρβήείς, Θδιἰάϊς ΟΣΥ Τμεδαίς, Αἰοτασηίΐδη ΟΣ ἘΒΑΒΉ- 
Τα Γίς ᾿ ᾿ ξ . ᾿ 5 82, 88 



ΤΗΞΒ ΒΈΓΟΟΝΌ ΟΞΌΜΕ,. Χὶ 

ΠῚ. Ἐκδίορίς νοξοίου Ξ ᾿ . ὺ - Ῥ 88, 84 
ΤΥ. Ασαδὶς γεγο. 8 . ω . . . Φ Φ ἜΣ 84, 85 

Ψ, ΑἸτοθηΐδὴ γογεΐοῦ . . Φ ΄ . . Φ . 85 

ΨΙ. σφογρίδη τογδῖοα . . . . . . . 8ὅ, 86 
ὙΠ. Ῥοεχπβίϑη γοσδί δ . . Φ Φ Φ Φ 9 Ὃ 86 

ξ 4. Οκ ἐδε «“ποϊεπὲ Ἡγεείετη, Ῥογδίοης Ὁ ἐδλε ϑογίρέωγοι. 

1. Απεΐοδως Τιδεΐη νοσδίουβ οὗ [0 βογρίαγοα ὲ . . . 86---98 
1. ΟἸἹὰ Ιμα]ϊς οὐ Απιο- ΗΙ σου γταίδη Ὑουβίοα ᾿ . . 86---89 
9, ΒΡ] 1οΑ] ἸαθοῦΣΒ δηὰ Γδιΐῃ γοσβίοῃ οὗ Φοζοσηθ. . . . 89 
8. Μαυϊραῖο τοσϑίοη δὰ 118 σου ϊβίοῦϑ - . . . 89---98 
4. Οὐἰεὶοδὶ ναΐϊυο οὗ [00 Σὰ ψυϊχαῖθ Νόμος β Ὰ ξ 92, 983 

Π. Τθο Οοιμὶο γοζϑίοη . . ᾧ Ξ ὺ . 98 
ΠῚ. διδανουῖὶο υὙουβ ἢ : ᾧ ὃ Ξ ἢ Ρ, 2 983, 94 
ΤΥ. ΑὨρ]ο-βϑαχοὴ νεσγείοῃ.. ὲ : : . Ἔ ὺ 94, 95 

ΟἸἰδδεϊδοδίοη οἵ υϑυδὶοη 8. ᾿ ᾿ Σ Ε ζ 95, 96 

ΞΈΕΟΤΙΟΝ ΠῚ. Οη ἐδε υατίοις εοααίησε οοοιγτίπο ἐπ ἐλο ϑογίρέμγεξβ. 96.---112 

δ 1. Οπ ἐδε Ο(αμεοε οΥ᾽ υατίοιις Πεαάϊηρε. 

1. Το ΟΒσίδιίδη ἔδίεῃ ποὶ δοοιθα ὮὉῚ τῖῆδὲ διὸ οδ θᾶ υδγίουβ τοδάϊηρϑ.. 96, 97 
11. Ναῖτσο οὗ νασίουϑ γοδάϊηρδ.--- ΙΒ οσθηοΘ Ὀοΐνγθθη ἴΠ6πὶ δ ἃ ΣΏΘΓΟ ΟΥ̓ . 97 
1Π. Νοιΐίος οὗ ἴῃ Ρυὴπςοΐραὶ οοἸ]δἰοη5 δηὰ οο] ΘΟ 005 οὗὨ ὙΑ ΣΙ ΟἿ σοδάϊηρθ. 97, 98 
ΙΥ. Οδαβοα οὗ γαχίουδ σχοδαϊηρα. ---- ΓΘ ΠορΠ  ΘΏςΘ ΟΥ̓ ΣΧ ἰδία ῖκο8 οὗ ἘΣΘ Ώ ΟΣ ΡΟΣ, ὅζο. ἄζο. 

98-100 

8.2. δοιτγοες τοδδποο δε ἔγε Ἠεαάίποε ατὸ ἰο δὲ ἀείενηε πο. 

1, Μαπυϑοὶρίδ. ᾿ ὦ ὼ ᾿ 101, 102 
ΤΙ. Το τηοεὶ δηοίθηὶ δηὰ 1δο Βεϑὲ οἀϊείοτϑ ὸ . . . . 108 
ΠῚ, Αποεΐοηϊ νουβίοῃ8 Ρ Ξ . 108-105 
δ Το Ὑτϊηρβ οὗ Φοδορδιδ ἴον ἴμο ΟΙὰ Τοδέβιμθηδ Ἢ ᾿ 105, 106 
Ὕ.- Ῥασβ]]οὶ ρδδδδρθ8 ὃ 106, 107 
ψΙ. Ουοϊδείοηβ ἔγουχ [86 ΟἹὰ διὰ Μὸν Τοϑέδιηθηίδ ἰῃ (6 τοῦ οἵ ἴδ Ἐδίδοτβ. 107 
ΨΙΙ Οὐἰῶσαὶ οομπ͵)εοΐῦγο . ὅ : ᾿ . ἃ 107, 108 

ὃ 8. σεπεταὶ τεΐοε ΧὉ7 ἐξὸν ἡυάσίησ, Ὁ υατίοιιβ Πεϑαϊασ ὃ ἐπ ἐλε Οἷά απὰ ἥ ειο. 
Τεείαηπεηΐξ. -- » αυἱαδοη᾽" 8 ΟἽ ΠΣ) Φ Φ Φ . 108--- 12 

ΟΒΑΡΤΕΕ Ι΄. Οπ ἐΐε ποξαξίοηα ἔγοηι ἐδε Οἰά Τεβέαηιοηΐ ἐπ ἐδό 
ἽΝ ειο. ---- Οιοέαζοηα ἴῃ ἐλ ει Το εέαπιεηΐ ΚΤ οπι (δε “ροετυρλαὶ 
τογίζεγ8, απά οπι ργοΐαπο Απμέλογς. ἃ : . 118 

ΘΕΟΤΙΟΝ ἴ. Οἡ ἐδὲ επίογπαΐ ὐύω ψ ἐλθ ἐὐμοίαθυδν "οηι ἐλε Οἷα Τεεία- 
"ποηξ ἐπὶ ἰδε Νειο ὶ ὲ . 114-84 

Ἰ. Ταδῖε οΥ ἰλε φωοίαἐΐοπδ ἤτοι ἐλε Ἡεῦὗτειο ϑοτίρίμσεβ απὰ ἤγοπε δα ϑερίμασίηϊ υετδίοκ, 
: ἐπ ἐνὰ οΥε ἐπ ἀνε  ὐνμα οΟσα ἐπ ἰδέ δι τθρ ἐπε ἢ ὸ . 14--.}78 
ᾷ 2. Οὐηδίἀρταίίοπα οπ ἰλε ργοδαδίε οαιιδε5 07 (δε τλοο, ΠΘΈΡΟΝΡΩΣ ἐπ δε γμοίαζϊοη 5 

, οιι ἰλὲ Οἰά Τεδίαπιεπέ ἐπ ἰλε Νειο . 1179--.8δέ 

ΒΕΟΤΊΟΝ 11. Οη ἐΐε ἱπίονπαϊ ἤόγπι οὐ Αμοίαξίοπϑ, ον ἐλ Μοκδ ἐπ ιολίοἢ οἴέα- 
ἔἰοτϑ ὕγορι ἐλ Οἷα Τεδίαπιοπέ ατε αρρϊεα ἐπ ἐλ6 ει . 18ὅ--207 

(οποσαὶ ουβοσυδίζοτιβ οὐ [7.6 ΒΔ ὈὈΙ Πἰ6Ά] δηὰ ΟἿΟΣ τχοὰδ8 οἵ αποῖϊίηρ; 86 ΟἹὰ Τεβιαπηοης. 
-- ΟἸδδεϊβοβείοη οὔ ἴΠ6 αποϊδιϊοηδ ἱπ τς Νενν Τοβίδσηθης.. . 18ὅ--.-.207 

1, Αποίδείοηθ ἔγοτῃ ἴμδο ΟἹὰ Τοδβίδμμοηϊ ἴῃ τπ6 Νονν, ἰὼ τ οι 16 ῥγοα 8 ἀσγὸ 116. 
ΤΑΙ] Δοοοιαρ] δμοὰ - . 1188--190 

ὮΔ Ουοιαξοπο, ἱπ ὙδιοὮ ἰΠδΐ ἴ5 βαϊὰ ἴο βᾶνὰα Βθθῆ ἄοῃθ, οἵ πρίςῃ [ὴ0 βετίρίατεθ δατα 
ποῖ δροίκθῃ ἴῃ 8 [ΠΓ6ΓᾺ], Βαϊ ἴῃ ἃ βρί γίἑυαὶ, βεῦβθ. . 190 

ΠΙ. Οποίδοῃδ τηδὰθ Ὁ 1η6 ββοσοὰ νυτίϊοσβ ἴπ 186 ὝΔΥ οὗ ἡἰαειαιίο, - Ιατγτοιίη δ 
ἔα {τ 4 Φ Φ Γ] Φ Φ Φ 19]-.--194 



ΧΙΪ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ 

ΓΥΨ. Οποἰαιίοηθ, δπᾶ οἵδιοῦ Ῥέβιηοῦ ἴῃ (6 ΟἹΪὰ Τοδίατηοπε, τ ΐοῖι ἀγὸ αἰ ἀοὰ ἴο ἴῃ τῆσδ 
Νεν Ῥαρεδ 194, 195 

Μοάο οἵ ΔΡΡΙ οβείοη οἵ 186 οἰϊδιίοπϑ ἰὰ (80 ΝδΙΥ Τοοίδχαθηί.-- Εἰχδυιϊ πίοι οἵ βοπηθ 
Ῥδγι συ Γ ΟδΆ8608 Φ Φ Φ Φ Φ Φ ΓῚ 195--- 207 

βκοτιον 1. ΟΥ̓ “ροογυνρλαΐ αδεαφεξ, εα ἰο δο γμοέεά ἐπ ἐδλε ει 
ΖΤεδίαπιθη. ---- Οὐοίαξοη5 ἤτοι Ῥγοίαη6 Ψ μέλογε . 207, 208. 

ΟΠΑΡΤΕΒ Υ. Οη δαγπηιοηΐο8 0. ϑεγίρίμγο. 

Οεςδδίοῃ διὰ ἀθβῖσα οἵ μαιτηοηΐθδ οὗ βοσγὶρίατο ἢ . . . . 09 

ΡΑΒΤ 1. 

ΟΝ ΤῊΒ ΙΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΕΕ. 

ΒΟΟΚ 1. 

ΘΈΝΕΒΑΙ, ῬΕΙΝΟΙΡΙΕΒ ΟΕ ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΊΟΝ. 

ΟἬΑΡΤΕΒ 1. Ο ἐλε 7ηϊεγργοίαζίοη 0 ϑογίρέιγε ΤΕ πιδ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, ΟΥ̓ Ἡογάβ απὰ ἐδεὶγ δίρηϊεαίίοη. " . 210,21] 

ΒΕΟΤΙΟΝ Π, Τ7Τῆε Μεαπίηρ οΓΓ Ῥζογτθ , : . . 211.--220 

1. ΘοἤοΓαΪ σαΐο8 ἴον ἰπυθϑι σαιϊης [Π6 τηοδηΐϊηρ οὗ πογὰβ . .- 38311-914 
ὲ 2. ΟΥ̓ δ ΡΠαδὶδ. . . " 214 

Ι. Ναῖυτγο οὗ ΘΠ ρΗδδίμ, ἐϊϑ ἀϊβδγθηι Χίηᾶε ᾿Ξ ὃ ἢ 914, 415 
Π. Μεῦῦαὶ δρἤῃδβεβ, ἴὴ6 ατροκ αὐίῖοϊο, δα. Ξ . . 215-21} 

111. δδ] θα ρῆδδοθ.. ᾿ . ᾿ 217, 218 
ΙΥ͂. ΟΟΠΟΓΑΙ τα ]ε8 ἕο [86 ἰηνοδιϊζαιίοι οὗ ΘΠΔΡΒδ8868 ᾿ . . 3421|8-.220 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1Π. αγίϊομϊαν 1 μἴε5 [οΥ αδοογίαϊπίπσ (δο ἴδει Τιοφωεπαὶ 220.----240 

δ 1. Ὀίγϑοϊ ἐοβιϊσηοηἶθθ . . . . ε . 221 
1. ὙΠ ὑδδε ΠΟΥ οὗἁ σοηϑοπΙρΟΓΑΙΥ Ὑτῖθοσβ. . . « 221-228 

1, Ἰ)εηηϊιῖομβ . Ξ . . . “ 22] 
9. ΕΧΑΙΏΡΪ]68 . . . . . . . 221, 222 
8. ῬΑΓΑ]16Ὶ ραββαροδ ᾿ ὃ : . . . 9322-228 

ΤΙ|. Αποίθηϊ ὙϑΥΒΙ ΟΠ. . ᾿ . ῦ ς« 4228--.-982 
1Π|. Β΄. ἢ ο) 4515 δηὰ ΠΕ ΟΕΒΟρτΆΡΠοτΒ Ἢ ᾧ : ᾿ « 23252---284 
ΙΨ. Τεβιϊπηοηΐοθ οὗἁ ἔογεΐ ηθγβ γῆο ἢδγθ δοααίγοὰ 8 Ἰδηρτιαρθ . 284, 235 

ἃ 2. Ιπάϊγϑοϊ ἰθδιϊ πο ηἶθ8 . . . . . . . 285 
Ι. Το οοηϊοχὶ ) ὸ Ξ ὲ : . . ,985--2}} 

11. ΑΠΔΙΟΩΥ οὗ Ἰδηριδροβ ὃ ὃ Ε . 232837--.240 
Ἰ. Απδίορυ ἀοδποὰ ὃ ὃ ὃ . ἢ . 237 
2 ὕτε6 οὗ ρτασητηδιῖο δ] ΔΘΠΔΙΟΡΥ. Σ ᾿ Ε ᾿ 287, 2338 
8. Απαίορυ οὗ Κἰηἀγοὰ Ἰαησύδροδ . . . . . 288 
4. Ἡϊηΐ8 ἴογ σοηδβυ  ἰηρ τΠϊ5 ΘΠΔΙΟ . ᾿ ὲ ὃ 288, 280 
δ. Ἑουῃάαδιίοη οὗ ΘΗΔΙΟΩΥ ἴῃ 4}1 ἰδ ρῦδρο8 . ὡ : 239, 240 

ΟΒΑΡΤΕΒ 11. Ζηιυεείσαΐξίοπ οΥΓ ἐδ ϑέη8ο 9.7 ϑογίρέιγε . 240, 24] 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 771ὲ ϑεηδο 90 ϑογίρίωγο ἀοῆηεα απὰ ἐἰϊπδίγαίοα . 342.--954 
Ι. ΤΉ Ἰ᾿ἰΐογαὶ β6ῃ56 Ξ ϊ ᾿ : 242, 943 

ΤΙ. Το δβρ᾿ γἰῖα 8] οὐ τηγβιϊοαὶ. βΒ0η86, Ἢ . 948-945 
11. ΤΉΘ πιοτᾶὶ βοῆϑα οἵ Καπὶ ἀοσιϊιπίδ οἵ ἱοαπάαιίου. ᾿ ᾿ 245, 446 



ΤῊΕ ΒΕΟΟΝῸ ΥΟΙΌΜΕ. 

ΤΡ. ΤἬΘΟΣΥ οἵ δοοοπιπηοάβεϊοη πη 68} ]6 
Ψ. Το 56η86 οἵἉ δογίρίυγο ποῖ ἴο Ὀ6 ἀϊοϊδίοα ὌΥ [50 ὁμασοῖ ὦ 

ΨΙ. [Ιηἴογηδὶ γον διϊοηβ πῸ στοτγίοη οἵ (ἢ 6 86η86 

ΧΡ 

Ῥαζοα 946---948 
. 248, 249 

. 349 
ΨΙ1. Ενειγ 86η86 Ὑ Ὠϊοἢ [Π6 τνογάβ οου]ὰ ΘΔ ποῖ ἴο Ὀ6 πὶ σα βοτὶ ρίασο 249, 250 

ΨΙΠ. Οδπεσγαὶ συ ]68 ἴογ ἱπυθϑιϊ αι ῖπρ [06 Β6Πη86---ὈΙΟΥΪΏΟΘ Οὗ Γοᾶδο. 550-- 2584 

ΘΕΟΤΙΟΝ Π, Οὐ ελε ϑιδ)εοί-ηκαίίον. ᾿ 

ΦΕΟΤΙΟΝ ΠῚ, Οὐ έλε Οὐηέεχέ. ᾿ . 

Ι. ΤΠ Ἄοοηίοχὶ ἀοῆηθρὰ δηά ἱ]Ἰαεἰγαϊοα . 
11. Ῥυ]65 ἔοσ ἱπνεδι χαιίηρς ἱς . . 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΡ. Οὗ αγαϊοῖ αδασεε. . 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ Κ. Οὕίέλε ϑοορεὲ. ὁ . 

Ι. Τὴ δοορο ἀεῆπεὰ ᾿ . . 
71. ΒυΪο8 ἴοσ ἰηνεβί ζαῖης ἰδ ᾿ . 

ΘΈΟΤΙΟΝ ΥἹ. ΟΥ̓́(ἀε Απαϊοσψ 9 Ἑαϊδο. 
1. Τῇ ΔηδΙοΡΥ οἵ ἔδιι ἀοδηοά δηὰ 1πϑιγαϊρα 

ΤΙ. 116 ἱπιροτίδποθ ἴῃ βειἀγίηρ, [80 ἐδογεὰ νγγηρ8 
11. ἙραΪε8 ἔοσ ἱηνοδιϊρδίηρ δὲ ᾿ . 

Βέστιον ΥΠ. ΟΠ έλε “44εἰδίαηιοο ἰο δε ἀετὶυεα ἤγοηι οειοϊεῦ Ἐγιἑίπσε 
ἐη ἐδε 7ηϊενρτείαζίοπ ο ἐἦδε δοτίρέμγες . 

1. Τὴ6 δροοσυρῆδὶ Ὀοοκ5 οὗ ἐδο ΟἹὰ Τοδβιίδηηθηὶ 
11. Τῆς Ταϊπισὰ : ᾿ 5 Ξ 

1. Το Μίβῆπδ ᾿ ᾿ Ρ 
2. Τὴ Οοἴηδιᾶδ. ᾿ : 

Π]Ὶ. Τῆδ τυ ρ8 οἵ. ---- 
1. Ῥμϊο-Φαάκυθ Η : 
2. Φοθερῆῃβ : ὸ . 

ΘέοτΙοΟΝ ΥἹΠ. ΟΥΓ ἐς “46δἰδίαποε ἐο δὲ ἀεγίοεα ὕγοηι ἐἦδο Ἐρτιίδίηρε 90 ἐλε 
Οτεοὶκ Σαΐλετε ἐπ ἐλε ἱπίογρτοίαξίοπ οΥΓ ϑοτίρέωγε 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΧ, Οὐ Ἡϊείοτίοαΐ απα Ἐχέετπαϊ ΟἸτοιηιδίαοε68 

Ἡ]διοτῖοβὶ οἰγτουχτηβίδποοθ ἀοηοὰ 
Ἰ. Οτάοσ οὗἉ ἐδο ἀϊοσχοης ὈΟΟΪκ5 

11. ΤῊ168 Ξ 5 Ε 
111, ΑὐἸδόοῖϑ : : Ε 
ΙΨ. Ἰϑλαῖοδ ᾿ 
Ὑ. ῬΊδεβ ὙΠΟΤΟ, στϊεδη: 

ΨΙ. Οεροδβίοη οἡ ἩΠΙΟἢ τσὶ ἴθ π 
ΨΙΙ]. Δηεΐοηι βδογοὰ δηὰᾶ ργοΐδῃο ἌΠΟ 
ὙΠ1. ΟΠΓΣΟΠΟΪΟΩΥ ". . . 
ΙΧ. ΒΙΌΣ ΑΙ δηιααϊίοϑ.. 

1. ΤΠ ρΡοϊ ἴσα] δηὰ οοοἸοδίαδιϊζαὶ βίδίο οἵ 10 δονγθ δῃὰ οἵβοσ πβίΐομβ 99], 

ῷ. Οοἴπα, τηοάδ]β, δηὰ οἵδοσ δηοίθης γ᾽ ἢ 8 
8. Οοοσταρῦγ - . . 
4. Οὀποδίοῦῦ . ᾿ ᾿ : 
δ. Ναΐαγαὶ ὨΙΒΙΟΥΎ ᾧ ᾿ 
6. ῬΒΙΟΒοΡ ἢ ΐς4] βοοβ δηᾶ Ἰδατηΐης . 

Βεύτιον Χ, Το Εσίεπέ 9 Ἱἱπορίγαϊίοπ ὁ. 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙῪ.Ὶ Οη Οὐπηηιοηίανγὶο 2 ὦ 

Ι. Ὠ όγοης οἶδεβοϑ οὗὨἩ σοϊτηοη αὶ Ρ 
11. Ναῖαγο οὗ δε! δ. ὰ Η Ε 

111. ΓΘ ΣΤῊ ἢ Στὸἡ κ{τ| . ο. . Θ 

. 258, 256 

. 26ὅ6--.262 

. 256, 2957 
. 357-262 

Φ 262... 68 

. 266---268 

. 96δ 

. 96δὅ--268 

. . 269 

. 369.--97] 

. 971-274 

. 274--:280 

. 274, 2975 

. 375-277 

. . 278 
. {4875,516 

. 277], 278 
- 378---.Σ280 

. 280---288 

. 28ὅ----296 

. - 385 

. . 3285 

. 385, 286 

. . 386 

. 286, 387 

. . 287 
. 288, 289 
. 289---291 
. . 29] 
. 291]---296 

294 
. 292--2995 
. . 3295 
δ . 29 
. . 395 
, . 296 

. 296---807 

. 307-.--814 

. 307, 308 
Φ Φ 308 

. .ς 3809 



ΧΙΡ ΟΟΝΤΕΝΊΎΒ ΟΡ 

ΓΝ. Μοάογη Ὑϑγεΐοῃδ δηὰ ῬΡΒΡΟΤΑΜΕ : : . . Ῥαροδ 809, 310 
Ψ. Ἠομ]Πξοα ὃ Ἔ Ε 5 810,8} 
ὝΙ, ΟοἸ]εοοϊίοιβ οὗ ΟὈΘοσυδηοτβ οὔ ΗΟΪΥ Ὑγτῖε. ᾿ . : . 8ι1 
ὙΠ. ΤῊο υϑ] εν δηὰ δἀνδπίαχο οἵ σοιητηθηιησίοδ.. ὸ . : . 8ιῖ 
ὙΠΙ. Τ)εεῖχη ἴο Ὀὸ Κορὲ ἴῃ Υἱὸν 6 ΘΟΠΒυ  ἰης (ἢθ ἢ . . : 811, 812 

ΙΧ, Βαϊοθ ἔοσ οοῃβυϊεηρ, οοτωσοοθηϊασίοθ ἴο 186 Ὀοδὶ δἀνδηίδρο. . 812-814 

ΒΟΟΚ {. 

ΟΝ ΤῊΝ ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΒΡΕΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΕ,. 

ΟΗΑΡΤῈΒ 1. Οη ἕλε ΠΕ ΘΕ Ψ' ἐλ ΕἸσωγαίζίοο ζαπσμασε οὗ 
ϑογίρέιγε . . . . . . 816, 816 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. Οεηπεγαΐ Οὐδετυαίζίοηδ ὁπ ἐδὲ Ζηξῤεγργτείαίξίοη 9. Τγορος απά 
Ἐϊσωγος. ᾿ . ᾿ : . ᾧ . 816-- 924 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11, Οη ἐΐδε ἘΠΕΤΕΤΕΩΒΟΗ Ψ' ἐλε ὙΟΉΝΝΗ οσομγτίηρ ἵπ ϑοτὶρ- 
ἕμγε. . ὲ . . . . 82ὅ---5852 

Ναίυγο οὗἉ 8 πῃ ΟΠΥΤΩΥ͂ ΕΣ . . ᾿ . ᾿ . 825 
Τ, ΜοΙοΠΥΠΙΥ οἵ 106 οδῸ80 ᾿ . - ὖ . . 8325--528 
Π. Μείοηγτγ οἵ ἴδ οἴεοϊ ᾿ . ᾿ ᾿ . . . 828 
ΠΙ. Μοιοηυπγ οὗἉ ἔπ βυδ᾽οςξ . 828-580 

ΠΙΨ. Μείοηψηισ οὗ (λο δἀ)αηςὶ, ἰῃ ψΒΐο ἢ εἴ δάλαποι 1 19 ραϊ ἴον ἐδὸ διιῦ)]οος 880--852 

ΒΈΟΤΙΟΝ 1Π., Οἡ δε 7ηπογρτοίαξίοη 9 ϑοτίρέιτε οίαρᾶογε . 3882---337 

Ναΐαγο οὗἉ ἃ πηοίδΡΌΟΥ.-- ΒΟΌΓΟΩΒ οὗ δ νὼ ΤΩΘΙΆΡΒΟΣΒ. ᾿ ᾿ 832, 8338 
:- ὙΤμ6 ποτ οὗ ἡδῖυσο. . . . . . 888--8535ὅ 

Ἰ. ΔΗΙΒΓΟΡΟΡΔΙΕΥ . . . . . . 338, 334 
9. Ῥτοθορορωῖδ.. ὃ τ ᾿ Ρ̓ 384, 335 

ΤΊ. ὙΠι6 ὀοσαραιίοηβ, οπϑίοπιΒ, κὴὰ αγίϑ οὗ τῶ ξ . . . 8335, 8386 
ΠῚ, ϑδοσοὰ ἱορίςδ, οὕ ἘΕΉΡΟΣ δηὰ τὨϊηρδ ἠδ μονῶν ἢ ἰς . . 886, 337 
ΙΝ ϑαογεὰ ὨἰδιοΥ ᾧ : . . . . 837 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. Οη ἐλε 7ηπἰονρτοίαξίοη οΥ ϑοτίρέωγο ΑἸεροντῖοβ , 887.---848 

ΤῊ Δ᾽] οοΟΥΥ ἀεβηεά.--- ὨΙ ΒΈΓοπῚ βρϑοΐθβ οὗἉ δ᾽] ΣΟΥ . Ὲ . 3857--389 
Βυ]66 ἴον [6 ἱπιογργοιδείοα οἵ ϑογίρίαγο δ] ομοσίεδ ξ . .«- 839--548 

ΒΈΟΤΙΟΝ Υ. Οπ ἐδο 7ηἰοεγρτείαζίοπ ὁ ϑογίρέμνε Ῥατγαδίει . 848.--865ὅ 

Ι. Ναίυτο οὗ ἃ Ῥδσαθῖθ . ὲ . . ὗ 848, 8344 
11. Απεϊᾳυΐεν οἵ μὲ8 τηοᾶθ οὗ ἱποισαοιίου. 2 : " 844, 845 

1ΠΠ, Βα]65 ἴοσ {π6 ἰηϊογργείδείοη οἵ Ῥασϑ Ὁ] 68 . ᾿ . . 845-850 
ΙΝ. Ῥαγδῦ]οδ, ΜῈ υϑοὰ ὉΥ ΨΦ6506 ΟἾτίες. ἢ ὺ . . 850--852 
Ὕ. Βεοπιδικα οὐ [το ἐϊδιϊηρο ΐης χορ] οποΐοα οἵ ΟἸ σία δ ῬΑΕΡΙ͂ΘΙ, οοσηραγοὰ σὴ 

1.6 πηοϑὲ οοἰουταιθαὰ [Δ0]65 οὗἩ δηϊίΐᾳυ! 7 . . . κ88δ2--8355 

ΘΕΈΟΤΙΟΝ ΨΙ. Οπ ϑογίρίωμγε Ῥγουετδε. : . . . 866---8.68 

1. Ναίατο οὗ Ῥγονθγ.---- ῬΥΘυδΊοΏσα οὗὨ [8 τοοὰθ οΥ̓͂ ἱωκισιοῦοη . . 857 
ΤΠ. Ὀϊβεσοηι Κίπάδ οὗ ῬΤΟΥοΓῸΒ. " 8357, 858 
11. Το ῥσγουεεὺβ οοουττίην ἰῃ [86 ΝΟΥ Τεδιδπιοης, μοῦν ἴο δ ἱηξογρσοιθᾶ . 858 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹΙ. Οὐποϊμαϊπο ΒΕ ΕΝ οπ ἐδλε ΣΤ σντόδυς ᾿απσιασθ οΥ 
ϑοτγίρίωγο ὲ ; ὲ : ἕ . . 88δ8---862 

Ι. Βγποοάοοδο., ᾿ Σ ᾿ : . δ858--860 
ΠῚ ΙΤΟΩΥ. ᾿ ὃ Ξ ᾧ ᾿ ᾿ ὲ . . 860 

ΠΙ. Ἡγρετῦοϊο Ε Ε 5 ἢ ᾧ . . . 960, 86] 
ΤΨΝ. ἸΡΑγοποπιδβὶβ . . . . Φ . Φ . 86], 362 



ΤῊΗῈ ΒΕΟΟΝῸ ΨΟΓΌΜΕ, ΧΥ 

ΟΠΑΡΤΕΕΒ 11. Οη ἐλε ὝΜΕΤ  ΕΙΤΗΟΝ 97 ἰλε ΤΡοοίϊοαἱὶ Ταγίε οΥΓ ϑενῖρ- 
ἔμγε : ᾿ Ξ ὸ . Ραρεοβ 9562---277 

Ι1.ΑἼἸαγγο μοσίΐϊοη οἵ (ες ΟἹὰ Τεδίδιιθηὶ ρῥεονθᾶ ἰὸ δὸ Ῥοοίὶς).---- Οἱ εἰνδιίοι οὗ 
ῬΟΘΙΣΥ ὈΥ ἴ1Π6 ΗΘΌΓΟΥΒ . 862--56ὲ 

11. ΤὯο δαϑηϊθηςῖουβ ΑΓ ΒΙΙο!ΐβαη, 180 ἑταπὰ οδατιιρίοτεεῖς ο οί ῬΟΘέΙγ.--- 16 οεἰσίη 
διὰ γνϑγίοιῖοθ. . 86ε--866 

1. ῬάαγαΪ]6] ᾿ἸΠ 65 δταἀαιίοπαὶ : . ὁ . . 866, 867 
2. Ῥαγα]]οἷ πο δον ἢ οιὶς ὲ ὦ ὦ Ρ ὁ 867, 868 
3. ῬΆΣΑ]]οΪ Ἰίηο8 σοηπδίγυςϊῖνο . δ . . . 3868---570 
4. Ῥασδ]16] ᾿ἰη65 ἱπιτονοσίθὰ 870 

ἹΠ. Ὑῆιοὸ ρμορϑιὶςαὶ ἀϊδϊθοῖ ποὶ οοπῆποι ἰὸ ἐδ ΟΙὰ ὙΤδοίατηεηί.-- Ἐχἰδίοηοο οἔ ἰε 'π τδ ἐὐ ρον 
--Πὸ ει 5 δγείθεῃ οἵ τὐγιπιὶςαὶ ἀκα δα Ἰλον μδΣ διοϊηδι [80 ὁχ- 

0η8 οὗ δοῦλο ὙτίθθΣ8 : ᾿ . 871-978 
ΤΥ. ογϑηὶϊ κἰηὰδ οὗ ΗΘΌΣΟΥ ῬΟΟΩ . ᾿ . : . 878-- 8576 

1. Ῥγορδοῦο ΡΟΘΙΣΥ . 2 . . . . 378, 874 
2. ἘΠεκχίδο ΡΟΟΙΣΥ . . . . . . . 374 
8. 1)ιάδειϊο ΡΟΘΙΣΥ . . . . . . . 874 
4. ΤΣ γτὶς ΡΟΘΙΣΥ Φ Φ Φ ᾿ Φ .Φ 874, 878 

ὅ. Το ἰαγ] ᾿ . Ρ . . . 8) 
6. Ῥτασηδεὶς . ῬΟΘΕΥ͂ . . 8) 
Ἴ. ΤὮΘ δεζοδῖίο, οσΣἁ αἰρμαθοείοδὶ Ῥοεσα 87δ, 876 

Μ. Οθϑῆεσαὶ ορϑοσγυδίϊοδ ἔοσ (806 ὈοίζοΣ πη ἀοτοιδηάϊης οἵ Ἠοῦτονν ΩΝ 876, 877 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΠΙ, Οη ἐΐο ϑρίγιἑμαΐ Ζιξοεγρτείαΐξίοπ 00 ἐδ ϑεγίρέιγεε. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1, Οεπεγαΐ τι ΜΕΡΕΟΠΟΝΣ οπ λε Ἔα. ἘΠΣΤΡΓΕΙΕΤΟΣ 9 ἐλε 
ϑοτρέμγεθ . 871----880 

ΒΕΟΤΙΟΝ [1. (πΟΉ ΠΣ ἐλ ϑρίνιμμαὶ ΕΟ ὦ φ ΤΈΣ 380.--8586 

δεστιον ΠΙ. Οκ ἐδε Τπίενγρτείαξίοη οὐ Τψρεε.0 . " . 88ὅ---894 

1. Ναίπτο οἵ 8 ἴγρ9 . . . 8385, 386 
Π. Ὀιϊδγθηι δβρεθοΐϑδ οὗ (γΡοϑ, ΟμοναιΠονὶ 8 οἰαροϊβοκεῖοα . . . 886-588 

1. Ἰω καὶ οὐ σἰϊπδὶ ἰγροδ. - . . . 888 
2. ῬΙΟΡΒΘΙΪΟΔΙ ἰγροδ : . . . 888--390 
8. Ηἱϊπίογῖςδὶ ἴγρ68 . . Φ . 390 

ΠῚ. Βαΐοδ ἴον {π6 ἱπιεγργοίδιίοη οἵ {γρθδ8. ᾿ . . . 3890--398 
ΙΝ. Ἐοιιϑεῖκ οὐ ἴδ6 ἱπιογργεϊδιίοῃ οὗ ΦΥΤΑΒΟΪ 8 : , . ᾿ 398, 394 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ι΄. Οηἡ ἐλε Ζηξεγρτείαξίοπ Ὁ ἐδε δογίρέιγε ΤΡγορλεοὶεϑ. 

ΕΟΤΙΟΝ 1. Οἰεπεγαῖ ἘΗΟΣ Δ ἘΠΉΙΕΙ οὐ πε δϑέπδε σ᾽ ἐλε Ῥγορλείϊο 
Ἡγγίδηφε , . 839ὅ--404 

δΕΟΤΙΟΝ 1. ὙΕΎΣ οπ ἐδε Αποτερξνσκι Ῥρορῖν ὁ ἐμ σεπετναΐ; 
ἐλε οιδίε Μεαπὲπ 2 404----409 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1Π|. Οεεγυαξίοηδ ὁ" ἐδε οοοαρίωλονοι φ τρορλεοῖε ΘΟΝΟΘΤΉ- 
ἐπρ ἐλε Μεεεϊαΐ ἐπ ρατέϊομίαν . . 409--412 

ΟΗΑΡΤΕΕ Υ. Οηἡ ἐλε οοοίχέπαϊ Ζιξεγρτείαξίοη, 977 ϑογέρέιιγο 412---420 

ΟΒΑΡΤΕΕ ΥὟΙ, Οἡ ἔλε Μοταὶ Ζηϊεγργείαξίοπ ὁ ϑογίρέωγε. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Ι. Οη ἐδε Ζηιξεγρτείαίζίοπ 07 δὲ Μοταῖ Ῥατέε 97 ϑογίρίωνε 
421 -.--428 

ΒΕΟΤΙΟΝ Π, Οη ἐΐε ΤΕ ΠΙΤΘΟΝΟΝ φ ἐδε ὌΤΘΗΙΜΕΣ ὙρΩ ΤΑνοαίεηέηρϑ ΟΥ᾽ 
ϑοτίρέκγε . ᾿ . 428--482 



χΥὶ τς ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟἿ! 

ΟΠΑΡΤΕΒ ΥἹ]. ΟἈ ἐλ ]ηϊονρτγεοξαΐίοη, απαά δἤεαπϑ 90.Γ Ἡατπιοηὶ χίη 
Ραδδασοῖ 9Γ᾽ ϑοτίρίατγε, τοἠϊοΐ αγὸ αἰϊερεά ἰο ὃς οοπέγα(ϊοίονν 

Ῥδζεβ 482 ---434 

ΒΕΈΟΤΙΟΝ 1. ϑεεηιπο Οοηπέγασϊοξοηδ ἔπ Ηϊ!δίοτίοαὶ αδδασεξ κ« 484.--44] 

81. δεοιχίης οοπιτδϊουϊοιβ ἴῃ τἢ 6 ἀἰ Βογοης οἰγουτηδίδη 68 τοΪαιϊοὰ . 484--4839 
ἽΝ ΑΡρρδσγϑηΐῦ οοῃιδαϊοοηδβ ἔγουλ ἰμϊηρϑ Ὀοΐης τοϊδίθὰ ἱῃ ἃ ἀἰβογοηὶ ογάογ ὮΥ 186 

δϑοτοὰ τ γ8. Ε 440, 441 
ὃ 8. Αρραγόῃὶ οοπίγἀϊοείοπϑ τὶ βίπρ ἔτοτη ἀἰβδγθποθβ 'π Πα οτΘ . 441 

ΘΈΟΤΙΟΝ 11. Αρρανθηΐ Ορηίγα(ϊοείοπε ἵπ Ολτγοποῖοου . . 44]---.448 

ΒΒΟΤΙΟΝ ΠῚ. Αρραγεπέ (ομέγααϊοέϊοηϑ δεέισεεπ Τγορλεοὶοες απαά ἐλεοὶγ πεῖ» 
"πιο. ᾿ ἷ ὶ ς : , . 448-- 445 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. “ρρατεπέ Οοπίτααϊοξίοηϑ ἴῃ ]οοίγῖπε. ο. . 445.- 449 

ὃ 1, δοοιηϊπρ σοη νη ἀϊ οἴΐοπ8 ἔγοπλ 8. πηοάς οὗὁἨ βροδκίηρ, τ] ἢ, ἴ0 ΟὟΥΓ ΘΡργθοπβίομϑ, 
58 ποῖ δι ΒΟ ΘΠΕῪ οἰοαν.. . 445-447 

ὃ 2. Αρρδγοηΐ σοῃίγβαϊο 08 ΝΣ 189 ΒΕΤῚΘ [αΥΠῚ8 Ῥεΐπᾷ παβοὰ ἴῃ ἀϊβοτοης ἀπά ὄνὲπ 
ΟΠ ΓΔΑ ΪΟΙΟΥΥ͂ Β6η868 .. 447, 448 

ὃ 8. Αρραγϑηΐ δσοηῃϊγδὰ οἴ οΏ8, ἰη Ροΐαια οὔ ̓ ἀοοίτίπο, τί βίης ἔτοτα πὸ ἀϊβεγεηι ἀεεῖρπβ οἵ 
[Π60 δδογϑὰ τυσιΐεγβ ᾿ : 448, 449 

8 4. Αρράγεηΐ σοπιγδα οἱ 0η8 τί βίης ἔτοτη το ᾿ἀἰβρσοπὶ Ἀ568 ἴῃ ὙΠΙΟὮ (ἢς βδβογεὴ 
τσ ΓΟΓΒ ᾿ἰνθὰ, ἀηὰ {Π6 αἰ οτος ἀθρτθθδ οἵ Κπον]οάρο ψ οὶ ΠΟΥ ῬοβϑβεββεὰὟ.. 4.19 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. “ρραγεπέ δυλ ἀἠιοϊεδηα δοίισοοῃ ἐλο ϑαοτεα Ῥρτίέοτε 450 ---489 

ὲ 1. ΑἸ]ερϑᾶ Ἄοοηϊγδαϊοι ἢ 8 ἱπ (ἢ ΟἹά Ταβίδιηθηὶ " . . 451-468 
2. ΑἸ]οροά σοηνγβάϊοιοηΒ ἴῃ τπ6 Νονν Τεβίαπιθπς . 468--.486 

δ 8. ΑἸ]]εροά σοηίγράϊοιοπδ Ὀοϊνγοοη ἴδ6 Ο]ὰ Τοδιδιηθης «ὐὰ 6 δὲν, 486--489 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹ, ἡδέων ]ηοοπδιδίοποϊοβ δοίισοοη ϑαογεά απαᾶ Ῥγοΐαπε ἔτιέον 8 
4890 --498 

πάρτε ὙΠ]. ὁ ἔπι ἐηϊεγοηπίίαϊ ἀπά ργαοίίοαὶϊ Πεααϊπρ οΥΓΓ᾽ δεγίρ- 
ἔμ 76. 

ΞΕΟΤΙΟΝ 1, Οη ἐλε ἱηξενεπέαϊ Πεααίπρ ὁ ἐλε Βιδῖε . . 498---600 
1. Οὐδποσδὶ) γαΐϊοα ἕο ἴἰῃ6 ἀοάἀποσιίοη οὗὨ ᾿π ΓΘ ΠσΟΒ . 492--.96 

11. Οὐδογνδίίοπβ ἔοσ δϑοογίβί ηἷπρ [ἢ 6 ΒουΓΟΩΒ οὗἉ ἰῃίο 8] ἰμίδσθμοϑϑ Ε 496, 197 
Π|Ι. Αηὰ ε}80 οὗ οχίοσῃδλὶ ἱπέθγθηοθβ Β ᾿ Ἢ : Ε 497--- 800 

ΒΕΟΤΙΟΝ Π. ΟΥ̓ ἐλο ρταοίϊοαϊ Πεοαάϊηρ 0. ϑοτίρέωγα . . δ00--δ0ὅ 

ἉΑ ΒΒΙΕΒΕ ἹΝΤΕΟΌΠΟΤΙΟΝ ΤΟ ΤῊΣ ΟἿ ΤΕΞΤΑΜΕΝΤ' 
ΑΝῺῸ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΠΑΡΤΕΕ 1. Οπ ἐλὸ επέαίομοΐ, οΥ Εἴσε Βοοῖς 9 Μοϑε8. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ἱ. Οαεπογαΐ Οὐεογυαξίοηξδ οκπ ἐλε ρμέαξεοιμοεῆΐ. 

Ι. ΤΊ116.---Π. Ατρυπιρηὶ οἵ ἴὰ6 1 οηἰδίουοἢ. ---Ἴ11. Νοιῖοα οὗἨἁ οἴ6. τσὶ ηρδ δϑογ δε 
ῖο Μοβοβ Φ Φ Φ . .Φ Φ Φι Φ 809---δὶ ι 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11, Οηἡ ἐδε Βοοΐ ο αεηποείβ. 
Ι, ΤΙ116.--ἼΙ. Αὐἰδοῦ δπὰ ἀδῖο.---1Π. Οαπογαὶ δγριπιοηΐ, --ἼΥ. Βοορθ.--. ΤΥρμοϑ 

οἵ π6 Μοεδί δῇ. ---1. δγπορείβ. ----Ἶ 11. ΤΠ ΠΟΓΔ] δοηδα οὐ [86 ἢγβὶ Φῃγθ6 οὨϑΡίογδ 
γἱπ ϊοςαίοα. . . . . δ11.-.-Ὁ 18 



ΤΗῊΗΕ ΒΕΟΟΝῸ ΜΟΙΜΕ. χΥιὶ 

ΞΕΟΤΙΟΝ 1Π. Οη ἐλε Βοοΐ οΓ Ἐποάμε. 
1. Τίε.---ΠΠ., Αὐἰδοῦ δηὰ ἀαϊο.---Ἴ11, Οοσδδίοῃ δηὰ δυ᾽θεί γδίῖογ.---ΓΥ. βοορδ. 

--τῦ. Ὑγρεβ οὗ 9 Μεββίδῃ.--- 1. ϑιγηορείβ.---Ὑ11. Βοιρδσκα οὐ ἴπ6 ρῥ͵αρσυθβ 
ἰπδιοιοὰ προη 1.6 ΕΥριΐδηδ ᾿ ᾿ ᾿ . Ῥαροδ 519--- 528 

ΞΕΟΤΊΟΝ Ι΄. Οἡ ἐἦε Βοοκΐ ς᾽  ιουϊέίοιι. 
1. ΤτΠ6, δαυίποσ, δὰ ἀδὲ6.---Ἴ1. ὅοορα.--ΠΠ. Ββγπηορεὶβ ὃ . δ33---δ95 

ΒΕοτιον Υ. Οη (ἦε Βοοζ ς᾽ Νανιδεν". 
Ι, ΤΊο, δυΐδον, ἀδὲο, δ ἃ δσζαπηοηι.--Ἴ. ὅ.006.--ἼΠ]. ΤΎΡΟδ οὗ [80 Μθδβδίἢ.---Ἴνῦ. 

Ῥγεάϊοϊίοη οὗ (86 Μεβαὶδἢ.--- . ΟὨγοποΐοργ.---Ἴ. ΒΥΠΟΡΕΙ6Τ1 --- 8 0]6 οὗὨ [δ6 διδεῖ 0} 
οΟΥ̓͂ (π0 Ιαγβο νε8 ἱπ ἴΠ6 τ] Θ ΓΙ 688...--Γ 11. ἜΝΙΟΙ οὐ ἴδο Βοοκ οὗ ἴ[Π Ὑ δΓ8 
οἵ [80 Ιτὰ.--- ΗΙδίοΙυ οὗ Βαϊδδπὶ. ὁ ὃ . δ25--- 588 

ΘΕΈΟΤΙΟΝ ΥἹ. Οη ἐδε Βοοκ οΥ ]εωμξογοποηιψ. 
Ι. ὙΐΏο, ἀδίο, δηὰ οσὨΤΟΠΟΪΟΩΥ.---Ἴ1. ὅ.ορο.---ΠΠ. Ῥνοάϊοϊίοηκ οὗ (ἢ6 ΜεθϑΐδΔἢ.---ἼΥ, 

ϑγπορδίβ.---Ὑ. ΟὈΒΟΣυϑΟΉ8. --- ΤΔ0]6 ΟΥ̓ ὨΔΙΤΩΟΩΥ͂ οὗ [6 Μοδδὶς ἰ'ασ. δὅδὅ 38---ὅ40 

ΞΚοτιονΝ ΥΙΣ. 716 “μίλογελί απά 7)αίο Ὁ ἐδε επέαίεμολ. 

Τηλοσηδὶ ονϊάοηοο οὗ Μοθϑαὶς δ ΠοσβΒ!Ρ, Ῥδϑδασοβ ἴτοῃῃ (ῃ6 Ῥοηιίδιοαοἢ.---οοσο 68 
10 ἐξ ἴῃ 186] δῖον θοοΐκα οὗ βου ρίατο, [6 Δροογυρδα, δο.---Τοδιϊτηοηΐοδ οὗ ΟἸσίοϊ δηὰ Ηἷδ 
ΔΡΟΒΊΪ6Δ. -- ὨΟΌΡΙδ 8 ἴο [6 Μοβϑὶς δι βογβῃΐρ, στουη δ οοὈ)δοϊίοὨ.---ΠΠοσπηηθηΊδ συ, 
ἘΡΕΟΘΟΡΙΣΙ ἘΠΠΡΟΤΕΡΟΟΥ Βγροίῃοδοβ, ἘΠ ΟΔ ἰδὲ δηὰ Ψομον]δῖ.---- Α ΠΑ] γα ΟὗἨ ΠδΔΠ]68, 
ἘΠΟΒίπι, δοβονδὶ.---- ΕΑΥΙΥ ῥδισίΑγοῦδ τεσ δοααδιπίεὰ νγἱἢ [86 Πδπιθ ΨΘΒΟΥΔΒ..--- 
Ἐχοά, τνἱ. 8, ἀχδηηϊποὰ.---ἰῦθο ΟἵἨ παπλο8 Δοσογάηρ᾽ ἴο μεῖς δἰ ζηϊβοιτοῃβ.--- χ- 
ΔΙΩΪ Θ᾽ ΘΙ οἵ ΔΙοχοὰ οοπίγδάϊοϊίοηβ, τορος! οηβ, ἀϊθγοποα οὗ τηοᾶδθδ οὗἩ ἰδουρὶς 
ἴῃ 180 ἘΠΟ δὲ δηὰ Ψομονῖΐδι, ἀϊ ογθηοα ΟὗὨ ἰδηρμοδρο.---ΒΟΟῸΚ οὗὁὨ ὨΘη ΟΣΟΠΟΙΩΥ.--- 
Ἡυρίο] 8 1ῃ601γ.---ον ἴᾺγ ἴΠ6 υ80 οἵ αἰβδγθηϊ ἀοσππιθηίδ ὩΔΥ ὃο δάχηϊοὰ, 
---Ξυσὐὲσ αἰνίβίοη οὐ (ϑηραίβ.----(Οππδοιίοι οΥ̓́ΪΒ6 νγασγίουδ ραγίδ οὗ (Π6 Ῥϑηϊδίθας. 
-- Οὐεσοηβ σοπείἀογθα ἔγοπι {86 86 οἵἉ Ραγιίςι δ Ῥμγαβοδ, δ] εϑίομδ, δις.---ΑἸορεὰ 
ἀδίθο οὗ ΕἸοΒῖσα δοὰ ϑεβοναῖ ΠΟΓΟΠΡΕΡ ΤΉ ΕΆΟΥ πὸ. διὰ πηΐδγ οὗ (89 Ῥρηΐα- 
τοῦ ἢ . . . . . . δ40--607 

ΟΕΠΙΑΡΤΕΕ 11, Οηἡ ἐλε ΜΗ δἰογίοαϊ Βοοξζϑδ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. Οεπεγαὶ Οὐδεγυαίίοπϑα ὁπ ἐλε Ἡϊδίοτίοαὶ Βοοῖς. 607, 608 

ΦΕΟΤΙΟΝ Π, Οἡ ἐλε Βοοΐ ς᾽ ϑόελμα. 
Ι. Αὐἴδοσ, κοηπαΐπθηθ88, δπὰ ΠΕΘΡΡΗΥ ὉῚ {18 ὈΟΟΚ.--Ἴ1. Ασραπιοηί.---Π|. ὅοορα 

διὰ ἀρδί χη .--͵. δγηορεῖδ.---. Ο ΔΙΪΟη ΟἹ (0 ὈοΟΙ οὗ Φά5Πον (ΨΦοδἢ. χ. 
18.),, δΔηά 86 ταΐτϑοϊο Π6σὸ σεοοσάθα ᾿ ᾿ ὲ θ608---62} 

ϑΕΟΤΙΟΝ ΠῚ. Οη ἐδε Βοοῖ οΥ υμάρε:. 
Ι. Τ|6..-.-Π|. Ἀθαίο δυὰ δὐϑον --Π. δῶσ ΦΉΘΒΟΘΕΥΙ δηὰ αγπορεία.--ΤΥ͂. Οὔδβεῦ- 

ΥΔΙΟΠδ ΟἹ {16 ὈοΟΚ ᾿ ᾿ θ22---628 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΓΥ͂. ΟΝ δε Βοοΐ » Ἀιμλ. 
1. Το δηὰ ΜΕΘΒΟΙΕΣ Ἐδιο δὰ ΚΈΘΟΘΗΙΡ ἤπδιυια ϑ.ορθ.--Ἰ. 8γ-. 

Ὡορδὶδ . . . 628.-- 681 

ΒΕΟσΤΙΟΝ Ὑ. Οη ἐἦδε Τιρο Βοοΐε ὁ ϑαπιμοῖ, 
1, ΤΊ6---Ἴ1, Αὐἰδοτβ.---11. Ατὐραυτηθηΐ, βοορ6, δηὰ δῃδγείβ οὐ [6 ἢγεὶ Ὀοὸκ οἴ 

βδιαῦοὶ.---ἼΥ. Αὐχυμλθηῖ, ΒΟΟΡΘ, δη ἃ 8η8]γυΐδ οὗἉἩ [0 βοοοῃμὰ ΒοοΚ οὗ βδζῃμπε). ---ἴ.. 
ἀθθσσαὶ οὐθοσυδιουβ ΟἹ ἴ686 {0 ὈΟΟΪΒ . . . 631---689 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹ. Οἡ ἐδε Τιρο Βοοΐξ 4 Κῖηρ5. 
1. Ὁτάεσ δηὰ {16 οἵἉ ἴπο86 ὈΟΟΚΚΑ.---]1, ΑἸΙΒΟΣ δπὰ βουγοοδ.---1Π. Ατρυταεηΐ δπά βΥ- 

ποραΐϑ οἵ ἔμ ἢτγεὶ Ὀοοῖκ οὗ Κίηρε.---Ἴ. Ατὐρππιθηϊ δηὰ δΥΠΟρΒὶβ οὗ 16 δοοοη ἃ ὑουὶς 
οἵ Κίηργε.---. ἰὀποσαὶ οὈδοσυ 008 ΟἹ ἴδ .656 ὈΟΟΪΑ ᾿ Ὰ θ639---6.47 

δξστιον ΨΠ]. Οπ ἰλε Βοοΐξ 9 ΟἈτοπιοίο. 
1. Τιιε.---Π. Αὐἴδοῦ δηὰ ἀδίθ.---ἼΠ1. ΠΟΡΟΞΞΕΥ, ἈΠΑΙΤΩ͂Ν οὔ (9 ἔτνγο ὑὕοοκβ οἵ 

ΟἈγοιπίοϊοδ.----. Οὐϑοσυδεϊοηβ οἢ ἔθ πὶ . ὃ 604)---666 



ΧΥ͂ΙΣ ΟΟΝΤΕΝΤΥΒ ΟΣ 

ϑεοτιον ΚΠ]. Οη ἐδ Βοοΐ ο στα. 
Ι. ΤΊΠ6 δοὰ δαῖδοσ.--- "1. Ασρατχηθηΐ, ΒΟΡῸΣ δυὰ ὙΡΕΕ ΥΝ, Οὐβογυδίΐοῃϑ οἢ ἃ 

δρυσίουδ Ρδδδαρθ δδοσροὰ ἰὸ Εσγα . Ῥαροδ 656---659 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΧ, Οη ἐλε Βοοκ ο΄ ΜΝελεπαλ. 
Ι, Το δηὰ δυῖδοσ.---Π. Αὐραθηξ πὰ πγηορεὶβ οὗ 18 Θοηίοη(8 Ε 659---662 

ΚΕΟΤΙΟΝ Χ, Οη ἐδε Βοοκλ ο Ἐϑέλον. 

1. Τιι6.--Π. Αυιδοσ.---ΠῚ, Αγζυχηοηί..--ΓΥ. Αγποροὶδβ οὗ 118 οοηίθη 662---666 

ΟἬΑΡΤΕΒ [11]. Οὴη ἐδε ουοοίϊεαϊ ΒοολΞ Ξ ὃ : 666 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. Οἡ ἐδε Βοοΐ οὶ ψοδ. 

Ι. ΤΊοο οὗἩ  ᾿Ἰο Ὀοοῖϊκ.---Ἴ1, ἘΘΔΙΥ οὗ 9008. ῬΟΓΙΒΟΏ. ---11], Κρ ἴῃ ὙὩΙΟὮ ἢ Ἰἰγοᾶ. --- 
ΙΥ. ϑοθηα οὗ [86 Ροδαλ οὗ 200. ---Ὗ. Οοταρίεἴοηοδδ, δα ίπον, δῃ ἃ σδηοηΐοδὶ ΔΌΪΒΟΣΙΥ. 
-π . Βιγιεῖαγο οὗ [Π6 ΡοΘπι.---Ψ 1. Αὐρυπιοηὶ δηὰ βοορ6.-- Ὑ1Π. ϑρυγίουβ δὰ ἀϊ- 
[οη8 ἴο {18 θοοΙΪς ἴῃ ἐμ6 δεριίπαρίὶπι γϑγβίοη.-- ὔῳὁΣχὶ, 166 ἴοΓ βία γίης {μπὶ5 Ὀοοῖκ ἴο 
δανδηίΐαδρο.--- Χ, εὐὐῤλελευνς Ιάθδ οὗ 1Π6 Ὀδεγί σοι] ΠΠΘΟΪΟΡΥ 88 οοηιαϊηοα ἴῃ τὴ 
ὍΟΟΚ οὗΦοῦ. Ν . . . . . 666---697 

ΒΈΟΤΙΟΝ 11. Οη ἐλε Βοοΐ 9 ξαΐηι8. 

1. θῦσαι 1116 οἵ ἐδμῖ5. ὈΟΟΚ. ---Ἰἰ. Βιχιοῖαγο οὗἁὨ [86 ῬὈ88]Π,18.---ἼΠ|, Ὑμοὶγ οδηοηΐοαὶ 
ΔΌΪΒΟΥΪΥ.---Ἴ. ΑὐΙΠοΥΒ ἴὸ σβοπὶ ΤΒΟΥ͂ ΔγῸ δβουὶ θεὰ :--- 1. Μοβοθ. 2. Ὁενίὰ. 8, 
Αδαρ. 4. ὙΠὸ δοῃϑ οἵ Κογδαῖ, Φουα, Ηδπιδη, δπὰ Ἐϊθδη. δ. ϑοϊοϊωοῃ. 
6. ΑὩΟΠΥΙΙΟΙΒ ῬθΔΙΠ18. -- Ἴ. ΟΒγΟΠΟ]ορΊοΑ] δγγδηρϑιηθηὶ οὗ [86 ῬΑ Ϊπλ8 ὈΥ Οα]πηοῖ. 
--ΎΊ. Οομοοίίοπ οὗἨ 8 Ῥβδίτηθ ἰπίο 8 νοϊππιθ.--- 11, ΤῊΘ ἰηβογίριοηδ οὐ {1168 
Ῥγοῆχοά το 1π6 ἀἰ ογθηϊ Ῥ6ΔΙΓΣΏ8. ---- ὙΠ. ῬτοΟΌΔΌΪ6 σηοδηΐηρ οὗ 180 τογὰ δείαΐ. --- 
ΙΧ, ὅοορο οἵ [Π6 ὈΟΟΚ οὗὨ Ῥβδ]π,8..----Χ, ΠῚ ΡΥΘΟΔΙΟΓΣΥ ΡΒΔ]Πη2.---ΧΊ, Β0]68 ἔον Ὀοῖέος 
πηἀογβίδηίηρ; ἐπ 6 Ρ68]:18.--- ΧΙ, Α ἰΔθὶὸ οὗ ἴϊϊ6 88] 18 οἰαδοοὰ δοοογάϊηρ ἰο (πο ἷγ 
ΘΟΥΘΓΆ] ΒὈ] οἷ Φ Φ Φ Φ . . Φ θ697---790 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1Π|, Οηἡ ἐλε Βοοκ ὁ Ῥγουεγδϑ. 

Ι. ΤΊ 6, δυΐποῦ, δη ἃ Ἵδηοηΐοδὶ] δυϊΒοτί!γ. “11. 5.0Ρ}96.---ΠΠ]. Βγπορϑί8 οὗἉ [18 οοηίοπίκ. 
--͵Ψ΄. ΟΡδβοσνυδιίομβ οἢ 115 δι γἱθ, 186, δὰ ἘΠΡΟΤΘΒΟΣ - Νοῦίοθ οὗ [Π6 ἀδδογριίοη οὔ 
ἽΝ ἰδάοπι ἰῃ ΟἾΔΡ. ΥἹἱῖ!. ᾿ ᾿ ὺ . . 730--.-7Ὁ898 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΓΥ. Οη ἐδε Βοοΐ οΥ Ἐσοϊοεϊαξέεε. 
Ι. Τίας, κθθθιοε, δῃὰ ἐελοΒε: ἜΒΟΒΕΤ --ΙἸ. ἼΒΟΡΟΣ δηὰ ὝΠΟΡΗΕ ΞΞ ΗΙ, ΟὈδοσνα- 
108 Ο ἢ38...745 

ΒΕΟΤΙΟΝ Ὑ. Οη ἐλ ϑοηρ οΥ ϑοϊοηιοΉ. 
Ι. Αὐἴ8οσ.---ΠΠ. Οδποηΐοαὶ δυϊμ σεν. --- ΠῚ, Βιχαείατο οὗἉ (86 ῬΟΘΙῚ. --- ΤΙ δυ δ]οοὶ δηὰ 

ΒΟΟΡΕ.---Ἴ8ὸ δοηρ οὗ Βοϊοπιοη 8 5001 Π16 τη γβεῖ 8] ΔΘ ΟΥ. . 745--- 59 

ΟἜΑΡΤΕΕΒ ΙΝ. Οὴ ἐλε ΤῬηγορλείε. 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ 1, Οἰεπεγαὶ Οὐδογυαξίοηδ οπ ἐλε Ῥγορλείς απὰ ἐλεὶν τὶεηρα. 

1. Ὑδὸ ῥγορἈϑεοδὶ θΟΟΚΕ, ὙὮΥ 80 οΔ]]θὰ.---1]. ὉΙΒόγϑηὶ κί πὰ δ οὗἉ ργοριθίδ τηϑηοποϑᾶ 
ἴῃ [|6 δουρί ΌΓΟοΒ. -- [Π. Βιιυαίίοη οὗὁἨ [86 Ῥγορδοῖξ, δηὰ (ποῖσ ΏΔη ΠΟΥ οὗὨ Μινίηρ. --- 
ΓΥ͂. Μοβαὶς βιίδέυΐθβ σοποοσηΐης δορυοΣ - Ἐν  ἀθηοαΒ οὗἨὨ δ αἰνὶηθ τηΐϊβδίοῃ. --- . 
Οὐκ] βοδδομ οὗ [86 Ῥτορἢ6[8.--- Ὁ, Ναίαγθ οὗ [6 ργορμϑεῖς ᾿πβρίγδιο .-- -ΨἼΙΙ. Αἡ- 
εἰαυ γ δὰ δασοθβδίοῃ οὗ [06 ῥσορἢοῖβ. -- ὙΠ. ΤΡΠΕΡΉΟΙ, οὗ ᾿Ποἱγ τι ηρα, δὰ 
τὴοάο οὗ δηπουποίηρ τΠοῖγ ῥγθ! οὕ ἢ 8 " ᾿ 760 ---777 

ΞΕΟΤΙΟΝ 11. Οη ἐδ Βοοΐῖ οἱ ἐδ Τγορλοί Μαϊαλ. 

1. Ααἴδον δῃὰ ἀδίϑ. --- ΠΠ, Οοπυΐηοποββ οὗ 1βα δ᾽ Β Ῥγορβοῖθβ, --- ΠΠῚ. ὅ.ορο. --- Κ΄. 
ΑἸΔΙγδἰβ οἵ 116 οοηίθηι8 οὗἩ 118 ὈοΟΪΚ. --- . ΕΠΘΌΪΤΥ 88 ἴο [ἢ πιοδηΐηρ οὔ [116 
τ μήν τα δεγυαπέ ο" Οὐ. ---- ὙἹ. (ΟοἸ]]οοϊίοη οὗ Ἑασοὶ Β ῬΓΟΡὮΘΟΙΘΒ ἰῃΐο ΟΠ6 ὈοοΚ. --- 
ΤΙ. ΟΡφοσγαίίοῃι5 ου ἐδ Ῥγόρ μοι Β δι} - ὰ . 7778--809 



ΤῊΣ ΒΕΟΟΝῸ νΟΙ ΜΈ. χΧὶχ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΠ. Οπ ἕλε Βοοῖ 9 ἐλε Ῥγορλεί “ενεριίαλ. 
Ι1. Απἰδοτ δηὰ ἀδῖρ. --- 1. Οσσαδίοη οὗ μΐβ ὑτορμοοΐοα.--- Ὠ ογαῶὲ οοἸ]εοέΐοΣ οὗὨ {ΠἸ|6η. 

--Ἠ[1Π.. ϑγηορϑείβ οἵ ἐμεῖγ σοηίθηι8.--- ΠοΙΓ ρΈΠυΐ ΠΟ Π688,--ΔΥ. ῬΙΟΡὨθοΐθβ σοποογηΐπα 
10:6 Ἀ16 5361 Δ}.---Ὑ. Οὐβοσυδιίοηβ οἡ Ψ σοτη 8} 8 δῖ γ]0.. . Ῥαροδ 809---825 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΥ-. . Οκ δε 7, απιοεπέαϊοη.8 οἴ «“εγονεαΐ. 
1, Αὐΐδου, ἀδῖς, δδὰ δυριυπιεπὶ οὗ [86 ὈΟΟΚ. ---Π,. ΕΡΟΡΩΣ 5 15 οοηίθῃία..-- ΠΙ. Οὐ- 

ΒΕΣΥΒΙΟΙ5 ΟἹ 18 δ.7]6 δηα δβιστιοίι γα. ᾿ 82ὅ---828 

ΒΕΟΤΙΟΝ Ὑ. ΟἈ ἐλε Βοοῖ ὁ ἐλε ΤῬγορλεέ Ἐξεκλίεϊ. 
1. Αὐἰδος δηὰ ἀδίο.--- Π. Οδποηΐςαὶ δα ΒΟΥ δηὰ σοπυϊηθηο 85 οὗἩ [6 Ῥγορῃοοΐοβ οἵ 

Ἐδοϊκὶοὶ.---1Π. ΤΠνοὶσ ΟΡΟΊΘΙΥ: ἜΒΕΥΒΕ οἵ τ8οπ).---. ΟΡδοσυδοηβ οὐ 1Π6 
Β1716 οὗ Εϑοκὶ . . . . . 828 ---885 

ϑεστιοκ ΥΊ. Οἡ ἐδε Βοοΐ οΥ ἐλε Ῥγορῆλεί αηὲεϊ. 
Ι, Ααἴδον δὰ ἀδίο.-- Π, Απαϊγεὶβ οὗ ᾿ϊ8 οοπίοη!ϑ.---ΠΠ1. Οὐ ΘΟΥΥ δ ΟῺΒ οἡ ἐϊ8 δδποηϊοαὶ 

ΒΕΪΒΟΥΙΕΥ δηὰ 5|}]6.--ΟὈ)ΘΟ ΟὨ8 ἴ0 119 ΔΒ. ΘΒ ΕἸ οἰ ΕΥ̓ σοί θὰ.---Γ7, Αὐοοουσηὶ οὗ ἴδο 
δρυσίουδ δά ἀϊ οη8 πιδᾶο ἴοὸ ἰξ ᾿ . ὲ . . 836---854 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹΙ. Οη ἰλε Βοοῖ ς ἐδλε Ῥγορλεῖ Ἡοεεα. 
Ι, Απὲδον δηὰ ἀδί6.--- Π. Οσοδδίοη δηὰᾶ βοοὺρο οὗ ἴδ6 ΟΡΒΘΎΟΤΣ, ΕΥΘΟΡΕΣ οἴ 18 

εοηΐθη[4.--ΓΥ͂. ΟὔὈΘΕΣΥ Δ ΙΟἢ8 οἱ 118 8.716 . 8δ4---859 

βξοτιον ὙΠΠ, Οη ἐδε Βοοῖ 96 εἴε Ῥγορᾶεέ «.οεϊ, 
Ι. Αὐἴδὸξ δηὰ ἀδίο.---- 1. Οοοδδίοη δηὰ ΚΌΡΘ ΓΉΡΝ ΘΡΑΎΜΕ οὗ τς Ὀοοῖ.---ἼΥ͂. 

Οὐδεσυδίουβ ΟἹ 118 δ'7γ]0 . " . 869---ὃ62 

ϑεστιον ΓΣΧ, Οη ἐδε Βοοκὶ κ᾽ ἐλε Ῥργγορλεὲ «Ἵηιος. 
Ι, Απίδοι.---]. Οοοδβίοη οἵ δἰβ Ῥγόορῇθογ.--ἼΠ, 1 δέθεα, -Ἴ Υ. Βγῃορίδ οὗ 1ΐ8 ὁοη- 

[δι13.--Ὑ. ΟὐὈδοσΥ ΕΟ. ΟἹ ἐΐ8 δι] Σ . ᾿ 862 ---865 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΣΧ, Οη ἐλε Βοοΐ ο ἐδε Ῥγορἦεέ Οδαάϊαλ. 
1, ΑἸἼδοΣ δὰ ἀδί9.---ἰ1. βγπορεὶδ οἵἉ ἐϊδ οοηΐοη! 8. . . 865, 866 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ], Οπ ἐδε Βοοΐ ς᾽ ἐδλε Τγορλεὲ “οπαῆ. 
1, ΤΙθο δηὰ δυίδοτ.-- πὶ. Οὐοοδδίοη οὗ [π6 ὈΓΟΡΆΘΟΥ͂ οὗ ὅο188.---ἼΠ|. βοορο.-- ΨΙπάϊοα- 

ἴοι οὗ 18 ᾿ἰτογαὶ ἐστ ἢ.---͵ἼΥ. ΒγΠορββ οὗ 118 σοηϊθηῖ8β . . 866---869 

ϑΕΟΤΙΟΝ ΧΙ]. Οἡ ἐδε Βοοῖ 9 ἐλὲ Ῥτγορλεὲ Μεοραΐ. 
1, Αὐἴδοῦ δηὰ ἀδίο.--- 11. Οσολδίοη δηὰ 5300ρ6.--ἸΠ. ΚΥΠΟΡΒ[8 οὐὔ[ ἰΐ8 οοῃίθη(8.---Ἰ Ὺ', 

ῬΥΟΡΒΘΟΙ68 ΘΟποοσηΐηρ [6 ΜΕΒ818}.---. ΟὈΒΟΣΥ Δ ΟἢΒ Οἡ 1ϊ8 8.0.0 . 869--- 878 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΊΠ, Οη ἐδε Βοοΐ 9 ἐδε Ῥγορλεῖ Ναλιρι. 
1, Αὐυἱδος δηὰ ἀδίο.--- 1]. ὡὰ δηὰ εὐ λμι οἴ 118 οοῃ!θηί8.---ΠΠΠι ΟὈΒΟγν δι 5. οἡ 

ἐϊδ δι] Θ .οΘ ΓΣ Φ Φ Φ Φ 878----875 

βΒΚΟΤΙΟΝ ΧΙΥ͂. Οπ ἐδε Βοοᾷκ οὶ ἐλε Ῥγορλοὲ Ἠαδαλκεξ, 
Ι, Αὐἴδος διὰ ἀδίο.--- 11. ΑΠαΙγβὶβ οὗ μ18 Ῥσοόρῆθογ.---Π|Ι, Οὐροσυδίίουηβ ΟἹ ἰδ 8ὲ}}0 

875, 876 

ϑΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂. Ο» ἐδο Βοοΐ 9 ἐδ Ῥγορλεέ Ζερλαπίαλ. 
Ι. Αὐἰδοσ δηὰ ἀδῖθ.--- 1, βοορο διὰ δηλ γεὶβ οἵ [ἷ8 θοῸΚ. . 877, 878 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΧΥ͂Ι. Οπ ἐἦε Βοοὶ Ὁ ἐλε Ῥγορλεὲ Πασφαί. 
Ι, Απἰδοσ δηὰ ἀδίο.--- Π, Αὐρυπιοηὶ δηὰ ἐτῦρα. ἘΝ ἌΡΑΥΡΙ οὗ 15 οοῃίθηί8.---Ἰν. 

Οὐφϑοσυδείουδ οἱ ἰδ δὶ γ]9 . ὸ . 878----880 

ϑεοτιον ΧΥ͂ΤΠ, ΟΝ ἐδε Βοοΐ ὁ (λὲ Ῥγορἠεὲ Ζεολατίαλ. 
1, Αὐἴδοῦ δηὰ ἀδῖο.--- 1. Απδὶγϑῖ8 οὗἉ 118 σοπίθηίδ.---ἼΠΠ, Οὐδεγυδεϊοηβ ΟἹ {8 δ} ]6. -- 

ΓΝ. Τῇο ἰδδὶ εἰσ Ἵμδρίοσβ ὑργουϑὰ ἴο θο ζϑηπίηο . ᾿ . 880---885 



ΧΧ ΟΟΝΤΕΝΤΒ ΟΕ ΤΗῊῈ ΒΕΟΟΝῸ ΥΟΠΌΜΕ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥΠΙΙ, Οηἡ ἐδε Βοοῖ οΓ λὲ Τγορλεί Μαϊαολὲ. 
Ι. Αὐἴδοῦ δηὰ ἀδίο.--- "1. ΘΕΜΌΘΟῚ Δηὰ δοὺρθ δ: ἰδ ἘΡΟΒΉΕΟΥΙ --ἸἼ1Π. Απδὶγϑὶβ οὐ ἴα 

ςΟὨίδη18.---ΓΥ. Β5..}16 . Ῥαροδ 888ὅ---887 

ΟΕΑΡΤΕΕ Υ. Οδπ ἔλε Αροογυρῆα Ξ ὲ - . 887 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. Οπ ἐδε Εἰγδὲ Βοοὶ ὁ} Ἐδάγας. ᾿ 887, 888 

ΕΟΤΙΟΝ 11, Οη ἐλε ϑεοομά Βοοῖ οΥ Ἐδάγας 888, 889 

ΒΕΈΟΤΙΟΝ 1Π. Οη ἐλε Βοοΐ οΓ Τοδὲέ " ᾿ Ξ 889, 890 

ΒΈΟΤΙΟΝ ΙΝ. Οἡ ἐλο Βοοκῖ οὶ μα ἢ : , 890, 891 

ΘΈΟΤΙΟΝ Υ΄, Οη ἐλε Ἠεϑί οὗ ἐλε Ολαρίονε 9 ἐδε Βοοκ 90 Ἐδίλεν 891, 892 

ΘΈΟΤΙΟΝ ΥἹ. Οπ ἐλε Ῥέδάοηι 9. ϑοϊοηιο". . ὃ 892 ---894 

ΘΈΟΤΙΟΝ ΥΙ1. Οπ ἐλε οοΐ Ὁ Ἐσοϊοεϊαδέϊσια. ὁ. . 3894--896 

Βεοτιον ΥΠ|. Οη ἐδλε Βοοὶ οὶ Βατιιοῦ . . . 896, 897 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΧ, Οπ ἐδλο Ῥγαψεν 9 Ῥἥαπαδεεδ. . . . 897 

ΒΕΟΤΙΟΝ Χ. Οη ἐδε Βοοῖς οΥ̓ ασοαδεεε . . . 897---900 



ΙΝΤΕΟΌΟΤΙΟΝ 
Το 

ΤΗΝ ΠΟΙῪ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΝ. 

ΟΝ ΤΗΕ ΟΒΙΤΊΟΙΒΜ ΑΝῸ ἹΝΤΕΒΡΕΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΝ ΒΟΒΙΡΙΌΒΕΒ. 

---...ὄ .ω;--.- 

ΟἘἙΙΤΙΟΙΒΜ, 'ἴπ [86 ΤΙΏΟΤῸ οχίθηβινθ 86η86 οὗ (ἢ ἰοτηλ, 18 {Π6 ετί οὗἁ 
[ουπϊηρ ἃ οοτοοῦ ἡπαστηθηΐ ΘΟΠΟΘΓΏΪΠΡ ΔΩΥῪ ΟὈ]δοῦ Ῥγοροβθά ἰὸ οὐγῦ 
οομδιἀοσδαοη. [Ἃ}ἢ 8 τΔΟγ6 σϑϑίγιοίθα Β6Ώ86, ραΓΓΙΟΌ]ΑΥΪΥ τ] γθίβσθηοθ 
ἴο 186 τγοτκβ οὗ δποϊθηΐ δυίποτῦβ, Ὁ γ88 ΓἈΒὨΙΟΠΔΌΪ6, ῸΣ ἃ. ΘΟΠΒΙἀΘΥΔΌΪΘ 
Ὦπι6, διηοῃσ {Π6 ᾿ΙΘΥας] οὐ {π6 οοηξποηΐ οὗ ΕτΟρο, ἴο δια ρ]ου {18 
ὙΟΓΑ 88 ΠΟΙΟΘΔΓΏΡ ΤΩΘΓΟΙΥ ἰῃαὶ Κιπά οὗὁὨ ἰαθουγ δπὰ Ἰυαρτηθηῦ ᾿νοῦ 
ὙΓ85 ΘΠ Ρ]ΟΥΘα ἴῃ Βϑι Π1πρ’ [ἢ 6 ΚΘ πα 6 η 688 οὗ (π6 8016 οΥ ρασγί οὗ (86 
εχ ΟΥ̓ ΠΥ δυΐμοσ. Βυΐ [86 ΤΟΥΤΩ 18 ΠΟῪ βἜΠΟΓΑΙΙΥ 864 ἴῃ ἃ τυ ἢ 
ΙΏΟΓΟ ΘΠΪΑΓρΘα Β6Ώ86, ΥἹΖ. [0 ᾿Ἰπα᾽οαῦθ ΔΗΥ͂ Κἰηα οὗ ἸδὈΟΌΓ οΥ ἡπαρτηθηῦ, 
Ὑ ΒΙΟὮ 18 ΟΟσΟρΙΘα ΟἸΌΠΟΡ ἴῃ {Π6 ΠῚ ΘΥΓΑΓΥ͂ ΠΙΒΌΟΓΥ οὗὨ (δ ἰαχὺ 1086], ΟΣ 
1ὴ βαι ἡ] Ἰρ᾽ ΟΥ ἘΧρ]δἰηΐηρ ἢ. Τὸ {86 ἤοττηοῦ (Π6 Δρρο]]δίζοι οὗὨ ἰοισεν 
εττἐσῖδηι ᾿ὰ8 Ὀ6ΘῊ ρσίνθη; ΜὮ116 [26 Ἰαύθυ 88 Ὀθθῆ ἰθγπχθα λέσλον 
οὐ ἰσΐθπι, ὈΘολαΒ6 1ζ8 ΟὈ]Θοβ δῃα γϑβυ]δ ᾶ.6 οὗὨ ἃ συ οὗ ΙΔΟΓΘ ἱροΥ- 
ἴδηΐ παδίατο. [ΟΥΒΟΓ ἴθσμηβ ἤδνα 8130 θθϑὴ διῃρ] ουθα, βυοἢ ΔΒ Β10]104] 
Οπεοΐδα, δουρίυσο Εὐχοροβὶβ, Εχαρθίῖοαὶ ΤΒΘΟΙΟσΎ, δηᾶ {μ6 1πκο.Ψ 
Τν τηδιΐοτβ [{|6 το οὗὁἩ {Π686 18 δαορίοα, ῥγονϊἀο Ὁ Ὀ6 οἰθαυγ 
ππαογϑίοοα τῆαῦ ἰορὶοβ ἱξ 18 Ἰηῥπ θα ἴο ϑλγαοθ. ὙΠΟΓΘ 8.6 [ὉῸΣ 
ἀεραγίπηθπίβ οὗ οὐ ]οίβη --- 1) ΕΘΠΟ, οὐ [Π6 οὐ οΐβα οὗ {ῃ6 
ἰοχὶ ; (2) Εχρ]δηδίοσυ, ἱποϊαάϊπρ (86 ῬΓΙΠΟΙΡ] 68. οὗ ᾿πἰοτργοίδ οι 
σΊ ἢ (Π6ῚΓ Δρρἰϊοδίίοη ; (3) 1᾿Βουϊταϊηδίοσυ, [16 βεραγαίίοη οὐὗὁἨ {9 
σοηυΐϊῃα ἔσγοτα 1π6 βρυτγίουδβ; (4) “  ϑίμοιο, τη6 1] γαῦοη οὗἉὨ [6 
ΤΩΟτΙ8 οὗὨ [η6 δσοτημροβιοη.Ϊ Τὸ {86 το Τόσον (86 βία θηςβ αἰΐθη- 
Ὠοη Ὑ}}} θΒῈ μοσα ραγθ οι] Αγ ]Ὺ αϊγοοίοα,] 

ΤῊΟ ΕἸΒΒΤ ῬΡΑΕΤ, ΒΊΟΝ ἐγοαΐβ ου δου ρίυγο- ΟΥ̓ Ἰοἶβπλ, ν11}} Ὀθ 
[ουπά ἴο σοπιρσίβα αὶ οΘοποῖβα δοοοὰηΐ οὗ 86 ᾿ϑδησυᾶροθ ἴθ ὙΒΙΟΙ [Π6 
δηογοα ὙοΪ]υπλ6 8 ττϊζίθη ; ἐορϑίμοσ τῦῖδ 8 Βικοίομ οὐ {π6 Οὐ οβὶ 
Ηϊβίοσυ οὗ 19 Τοχῦ, δμά οὔ {86 βευθσδὶ Πιν:βίοπβ δηα ΘῈ αν ΒΙ0}8 οὗ 
᾿ι, ψ ΒΙοἢ Βαανα οὈίαϊποα δἱ ἀἰβδαγοπίὶ ὕἴτηθθ. ὙΠῸ βϑουγοθβ οὗ δ'ϑδοτγοά 
Ομ οἶθπι ἀγα παχὺ ἀϊβουββϑα, ᾿ποϊυἀϊηρ 8 ΡΥ ΘΌ ΑΓ δοοοαηΐ οὗ {868 

" 566 ΒΙδοῖ, υὐὑχοροῖῖο8] διθαὰγ οἵ ἴῃς Οτί χίηλὶ βογὶρίαγοδ, Ἑάϊηδ. 1856, ΡΡ. ὅ, 8. 

ΥΟΙ,. 11. Β 

ν᾽ 



2 Οὐγἱέοίδηι απ Ζιιογρμνεία ον 77 Θονίρέμ"ε, 

Μαηυβουρῦβ, πα {π6 ΠΠΙβίουυ οἵ πὸ Αποιθηῦ ογβίομβ οὐ {δμ6 
Θουρίαγοθ, ΤΠ παίαγο οὐ νατγίουβ Βοδαϊηρβ, δηα {ῃὴ6 τηθᾶπβ οὗ 
ἀοἰθυ πη !ηρ ΘΠ Δη6 ΓΘΔΙΠΡΒ, Δ16 (ἤθη ΘοπΒιἀογοα, ἱοροίμοσ ἢ 
1Π6 αυοίεαιϊοηβ ἔσο {πὸ ΟἹα Ταβίαμηθηῦ τὰ (η6 ΝΟ, δὰ {π6 παίυσο 
δηα ἀΠοσθηὺ Κιπα8 οὗ δουιρύθσο ἘΠ ΔΥΓΔΟΏΙΘΒ, 

Τῃ {16 ΒΕΟΟΝῸ ΡΑΈΒΤ {Π6 ῥγπορ]68 οὗ δου ρίυγα Τηϊογρσγοίδύϊου 
816 αἰδβοιδεθά, ἰοσοίμον 10} (86 ΔΡΡ]Ιοαθοη οὗ ἴπ6πὰ ἰο {π6 Θχροβιἐἱοη 
οἵ ὑπ6 δδαογοὰ Ὑοϊαπλα, Ὀοΐῃ Ἔχαροίοδὶ δηα ρῥγαοίϊοαὶ, 



ΡΑΒΤ !. 

ΟΝ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ-ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ. 

ΟΠΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ΤΑΝΟΌΑΛΟΕΒΊῚΙῚΝ ὙΓΗΙΟΗ ΤῊΗῈ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ 185 ὙΕΙΤΤΕΝ. 

Α ΚΝΟΥΤΕΡΘΕ οὗὨ {π6 οΥτἱρίπαὶ ἰδησταροθ οὗ ϑογὶρίαγα 18 οὗ [(ἢθ 
υἰτποϑὺ Πηρογίδπορ, δηα μα θοα ΔΟβοϊ αὔθ] πθοθββασυ, (0 ἴπὶ ὙΠῸ 18 
ἀθϑίσουβ οὗ δβοοσίδι ἱηρ (μ6 ρσοπυΐηθ τηθαηϊηρ οὗ {ῃ6 Θαογοά Ὑο]απι6. 
Ἠδρριὶγ, {Π6 ταθϑηβ οὗ δοαυϊσησ {μ656 ἸΒΗρΡΊΔΡΕΒ ΔΓΘ ΠΟΙ 80 Πυπι6- 
ΤΟῦΒ Πα ΘΑΘΥ οὗ δοοθϑδ, ὑμαύ ὑπὸ βία θηΐ, ὙΠῸ τυ ῖβῆθβ ἴο ἀογῖνα 18 
Κπομ]θᾶρα οὗὨἨ {μ6 ΟΥτδοὶθβ οὔ αοα ἔτοπῃ ρυγα βουγοθβ, οϑῃ Ὀ6 δ΄ δῸ 
ἰο88 ἴον σα ϊά68 ἰο ἀϊγθοί Ηἷτὰ ἴῃ {818 46] σ 8] ραγϑυϊί. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, 

ΟΝ ΤῊΒ ΗΕΒΕΕῊ ΓΑΝΟΌΛΟΕ, 

Πηἰγοάμοίογψ Ποριαγὰδ οὐ {06 Οτγϊοηπίαϊ ονὐ δλοηιί ες 7απσμαρο8. ----Ἰ. Οτισίη 
οὗ ἰδὲ Ἠεδτει Πιαησιασο. --- 11, Πιβίονίοαὶϊ δἀοίοι ὁ ἐλὶξ απσιαρεο, απὰ 
οΓ ἐδλε διμάν οΓ᾽ Ἡροῦτειο. ---- 11. ΟΥ̓ ἐἰς (λατγαοίοτϑ. ---ἸΥ̓͂. ΟΥ̓ ἐλ Ῥοισοῖ 
οϊπέ5. ----Ψ. Ἠδεότειο ΑΙ σοοπίδ. 

ΤῊΕ Ἰἰαησυᾶροθ οὗ Ὑ δβίοσῃ ἊἈβ'8, ὑπουρὰ αἰ οτηρ ἴῃ τοβρθοῦ ἴἰο 
ἀἰαϊθοῖ, ἀγὸ γααϊοαϊίψ [8.6 βᾶτηθ, δπὰ ἤᾶνθ Ὀθθῃ 80, 88 [ἍΓ ὉΔΟΚ 88 ΒΗΥ͂ 
δΙΒίοΥ 41] σοογᾶβ ΘηϑΌΪ6 ὰ8 ἴο ἔχασα ἴθ. αϊβϑίπο, ϑγγὶβ, ΡΒα- 
ποῖα, Μεβοροίδιαϊα, Βαθυ]οπῖα, Ατσαρία, δηα αἷδο ΕἸ ΠΙορῖα γα τθο- 
Κοη61 868 {πμ6 οοππίτγίοθθ, συ ποσο {π6 Ἰδηριαροθ ΘΟΙΩΓΊΟΪΥ ἀθπομηϊηδίοα 
Οτϊοπίαϊ να ὈθΘη βρόκθηῃ. Οἰ]αΐδ, Δ ΠΥ οὐ οβ Βαγα τοὐθοίθα {Π6 
ἈρΡΘ Δ Π]οη “ὁ Ογίοπέαϊ,, ἃ8Β Ὀδιηρ ὕοο σοι ργο ϑηδῖτα, πα μάν 8ιῦ- 
δυο {παὶ οὗ “ ϑλοηιΐίίς,, ἃ ἀδηῃοιηϊηδῦνο αἀογνοα ἔγσοιη ὅϑλοηι. 
Αραϊηβὺ ἐμ8 Δρρϑ]αίίοη, μόνγονοῦ, οὈ)θοίϊοηβ οὗ ἃ βι γαῖ αῦ παΐυγθ 
ἸΏΑΥ͂ Ὅ6 ὉΓρΡΘα; [ὉΓ ΠῸ ᾿ΠΟΟΙΒΙ ΘΓ ΌΪ6 ρου οη οὗ ἴπο86, ΠΟ ΒρΟΚΘ 
[86 Ἰδηριιαροθ ἴῃ ααοδίϊοῃ, γ6γῈ πού ἀθβοοηάδηίθ οὗ ὅμοπι. [ὑ 18 
ΤαΔί ΓΟ οὗἁἨ Ἰ Πγθηοα  ΒΙΟἢ ΔΡΡΟΙ]ΔΟΙ 18 1866, 110 Ὀ6 τβὲ ἀδβηοά, 

ὙΠΟΓΘ ἀγ6 {πγθθ ὈΥΪΠΟΙΡα] Ὀγάποῆοβ οὐ {86 γαῖ ἰδησααρε οὗ 
Ὑδβίοσῃ ἀβία, υἱΖ. {86 Αταϊηθδῃ, {πὸ Η οὔτοι, δπᾶ {π6 Αταθίο. 

1, Τῇ “γαπιααπ, ϑροόκδϑὴ ἴῃ ὅγγια, Μεβοροίδηχϊα, ἀπ Δ ὈΥ]ΟΠΐα 
οΥ (Βα 4658, 18 βυιδάϊν!ἀδα ᾿πΐο {πὸ Ογτίδο απαὰ Ομ] θα αἰα]θοίβ ; οΥ, 
88 [Π6Υ̓ ΔΓ Βοιῃθίτη 68 041164, {πΠ6 ΥΥ̓ Θϑῦ δὰ Ἐπαβὲ ΑΥτδιηφδη, 

2. Τα εύγοισ οὐ (ὐδῃδδη βῇ ([58]. χῖχ. 18.) τγχὰαὰβ βροΐίζκθῃ ἰπ 
Ῥαϊοβέῖηθ, ἀπα ργο Ὁ ]ν τ τἢ ΠΠΕΠ]Ὲ ναγίαίίοι ἱπ ῬΗωηϊοῖα, δηά {Π6 

Β2 
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ῬΒοωπιοίδῃ ΘΟ]ΟΠ 68, 88 αὖ (ὐασίπασο δηα ΟἿΟΣ ρΙδοθθ, 76 χοιηδίηδ 
οΟΥ̓́ΤΒ6 ῬΒΒαπίοίδῃ δπὰ Ῥυηΐὶο ἀϊδ]οοίβ ἈΓῸ ἴοο ἔδνγ, δῃὰ ἴοο το ῖ 
ἀϊβῆριγοα, ἕο Θη80]6 ὰ8 ἴο Ἰυᾶρα ᾿Σ ΘΟΥΔΙΠΟΥ ΠΟΥ Οχίθη ΒΥ 
1π686 Ἰδηρθαροβ ΟΓΘ {Π6 δ8απὶ6 88 {Π6 αἰα]οοί οὗὨ Ῥα]θβίϊη6. 

8. Τὸ ““Ἵγαδίς, ἴο ψΒΣΟΒ [Π6 ΕΠΒΙΟΡΙ͂Ο ὈΘΑΓΒ 8 Βρ6014] γθβϑι ὈΪδη 66, 
[ι48, 1 ΤΩ ΟΘΤῊ {1π|68, ἃ ρσγοδαῦ νυ] ὺν οὗ ἀἸδ] θοίβ, ἃ8 ἃ Βρόκϑῃ ἰδηριαρθ, 
Δα 18 ΒρΓΘδα ΟΥ̓ῸΣ 8 νϑϑί οχίϑθηΐ οὗ οουμίσυ. Βαΐ, 8ο [ὯΓ 88 6 8.6 
ΒΟαΌΔΙη ρα, τι 118 ΦΌΣΙΠΟΓ Ββίδίθ, 1Ὁ ἈΡΡΘΑΓΒ ΤΏΟΤΟ ΔΠΟΙΘΏΓΥ ἴο δν6 
Ὀ6Θὴ ῬΥΪΠΟΙΡΑΙΥ ᾿πλ!6α ἰο Αταρὶα απα ΕἸΒΙορὶδ. 

ΤΒ6 Ασδθῖος 18 ὙΘΥΥ το ἴῃ ἔοσηβ δηὰ ποσάβ: η6 ϑυσῖδο 18 
ΘΟΙΏΡΑΓΔΕνΟΙΥ ᾿ἰταϊθα ἢ οί : {Π6 ΗΘΌΓγΟΥ ΠΟ]48 8 τι α]6 ρ]αθα 
Ὀούνϑοη {μ6 πηι, ὈΟΤΝ 88 ἴο Θορ᾽ οῦβη 88 οὗ ψογαϑ δῃηα νδγι οἱ οὐ [Ὀγηηδ. 

Βοβιάθβ {86 ργθοθάϊηρ ὈΓΆΠΟΙ ΘΒ, ὑῃ ΘΓ ΔΓΘ ΤΠΒΏΥ͂ 8]. ΓΟΓ νΔΙΙΔ ΟΠ Β 
οὗ Ἰδῆρυασθ. Τῆαδ, μ6 ΕΡΕσαιτ 68. οου]α ποὺ αΙβυρι 8} Ὀούνγο θη 
1Π6 Ἰοίίοσβ Ὁ (8) δῃα δ᾽ (8}}, δ {πὸ οἴβεὺ ὑγῖῦ68 14, ἴῃ βρϑακίηρ : 
ἤθηο6 ΓΠ6Υ Ργομου ΠΟΘ ϑΊ ΡΟ] 6 (ἢ ̓πδίθδα οὗ ϑλέίθοϊ οί ( παρθ8 χὶ!. 6). 
[Ἴτϑοθ8 4180, Ὁ 18 τῃουρῆῦ, ΔΓ6 ἀΙἸΒΟΟΥΘΓΆΡ]6 οὗ δὴ Ασϑπγδῖο ᾿πη8ὰ- 
6η06 οἡ ἰδ6 Βρθθοὶ οὗἉὨ (πΠ6 παι ίδηίθ οὗ Νουίῃ Ῥαθβδίϊηθ ; 6. σφ. [86 
ΤοΙΗ͂χ Ὁ᾽ ἴῃ «᾿πᾶρδ8 ν. 7.» ν]. 17.» νἱ}. 12., γ111. 26. ; δηὰ (86 ρῥ]υγαὶ 1.19 
υᾶρ. ν. 10] 
ΤΠο ϑαπιαγίίαπ αἰαϊοοῦ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο Ὀ6 ΘΟΙΩΡΟΒΟΩ (88 ομ6 τοϊρεξ 

χρϑοῖ, 8ὲ65 2 Κίἴηρβ χυἱ.) οὗ Ατδιίδιῃ δὰ ΗθΌγον : μα {86 
ΒΡ 6Γ ναυιθῦϊοβ οὐ ΑΥσδθὶο ΓΘ 88 ΠΌΙΠΘΓΟῸΒ 88 ἴΠ6 ῥΥΟΥΠΟῸΒ ΏΘΓΘ 
186 ἰδηρτιαρθ 18 ΒΡΟΚΚΘΏ. 

ΑΙΙ 186 Οὐϊθηΐαὶ οὐ ΑΚ βοιιιῖο ἰδηρσυδᾶρθθβ ἀγα αἰβι ρι Βμ 6 ἔτοτα 
1Π6 Υ͵εδίθσῃ οὔ ΕἸΣΟρΡΘδΠ ἰοηρτιαβ, ἴῃ ρΘΏΘΓΑΙ, ὈΥ̓͂ 8 πυπιῦοΣ οὗ 
ῬΘΟΌΠΙΑΙ ὑγαιῖβ ; ΥἹΖ. : --- 

(1.) ϑδνϑγαὶ Κιπαᾶβ οὗ σαϊίαχαὶ Ἰο ύουβ ἃσὸ ἔουπά ἴῃ ὕπθτα, ψ Β]οἢ τ 6 
οϑῃποῦ ΙΒ ΠΟΥ τρατκ ; δὰ βοπλα οὗ ὙΠΟ ΟἿΓ ΟΥ̓ΡΆΏΒ 8.6 ἸΠΟΔΡΔὮΌΪΘ 
οὗ ρῥγοῃουποίηρ, δένου {86 ἂρ οὗ τηδίυγιγ. 

(2.) Τῃ ρϑῆθγαὶ, [86 τοοῖβ ᾶγο {171-16 γα], δπα οὗ ἔνσχο Βυ11401685. ΒΥ 
ἴατ {Π6 ρστοδίδυ ραγὶ οὗ {πμ6 στοοΐβ ᾶσα υϑυθβ. 

(3.) Ῥτοπουηθ, ΒΟΙΒΟΥ ΡΟΥΒΟμδὶ ΟΥ δα]θοῦνγα, δγθ, ἰὴ {86 ΟὈΪ Ια 6 
684868, υηϊ6α 1η (16 βαηθ πψοχὰ 1} (6 που ΟΥἩ ψοσΌ, ἴο τ ΒΙοἢ ΤΟΥ͂ 
αν 8 γ᾽ δίῃ. 

(4.) Τὸ νουὺβ αν θαΐ ὕτο ἰβηβθβ, (88 ραβὲ διὰ ξιΐυγθ, δπά, ἴῃ 
δΘΏΘΓΑΙ, πὸ Ορνα οὐ Β ] αμοῦνο τ᾿ οΟ8 αἸ ΒΟ ΠΟΙΟΥ͂ τηδγκοά. 

(6.) Ὑπὸ σϑηάουβ γα ΟΠΪΥ͂ σηϑβου 6 δ Πα ΘΠ] 1Π6 ; δηα {Π686 8.6 
Ἔχ θῃαθα ἴο [86 νοῦ 88 νν 6}] 48 ἴο ἴπ6 ποιῇ. 

(6.) ΕὸΣ 186 τηοβῦ ραγί, {86 οδβ68 8.6 τρδσκοα ὈΥ Ῥγθροβιίοηβ. 
ὙΝΏΘΓΘ ὕνσο ΠΟᾺΠΒ Θοσηθ ἱοροίμοσ, [86 ἰαεύου οὗὨ σι Β]οἢ 18 ἴῃ [86 σαπιίνα, 
ἴΠ6 ἔτβί ἴῃ τηοϑὲ ο8868 Β  Ὑ8 8 ομδηρα, ὙΔΙΟΝ πα] σαῦθϑ {818 βίδίθ οἱ 
τοϊδίώάοῃ ; 116 186 Ἰαύῦοσ Ὡοὺπ ΤΟΙ 1η8 Ὁπομδηροᾶ; {μαὺ 18, (86 
ψουογπΐπς Ἰοὰῃ ϑυθγβ [86 οἤδηρο, δπα ποὺ {π6 που φουεγηεά. 

(7.) Τὸ πρᾶῦκ {π6 σοταραγϑῦνο δηα βυρουϊαίϊνο ἀθρτθθδ, ΠΟ Βρθοὶδὶ 
ἴογτηδ οὗ δάἀ)]θοϊζνο οχιϑί, Βιυῦ ἔγοτῃ {18 ουβογνδαίίοῃ {ῃ6 Ασδθῖο τηυϑὲ 
ὈῈ δχοθρίβα ; ψ ΒΟ ἢ ἔον ἐμ τηοϑὲ ραγύ 88 8 ἰῃηίθῃβῖυθ ἔοσπι οὗ δα)60- 
Εἰνγθβ, ὑμαῦ τρδτκβ Ὀοίμ [86 οοτηραγαίδνα ἀπά βυ ρου δεν. 

Σ ΚοΙ], ἘΠπ]οἰλυαηρ ἴῃ ἀΐο Καυοη. ϑοισιθοη ἀ68 ΑἸλοη Τοκίδιηθηΐοβ, ΕΤα . 1858, αὶ 18, 
ῬΡ. 957. 



Οηἡ ἐλε Ἠεὗτειο 7,απσιαφε. δ 

(8.) Α'σΑΓ ΟἿ ΔΩΥ͂ σΟΙΩΡοΒιΐα γΟτ8 οχὶβύ ἰῃ {μ686 ἰδησυδροδ, 1 ΜΘ 
ἐχοθρύ ῬΥΟΡΘΟΣ ΠδΙη68. 

(3.) εγθθ δτ ποῦ ΟὨΪΥ αἰβεϊηρι βηοθα ᾿πίο αοέυο ἀπ ραδδῖυε ὈΥ͂ 
{Π6 1} ἕοττωβ ; θαΐ Δα! 11 οη8] [ΌΥτ8 ἃγα τηϑαᾶθ, ὈΥ 186 ᾿πΠροῦοηβ οὗἉὨ {Π6 
Β8Π16 γΟΙῸ [ἢ 51.811] ναι οηδ, 0 δι {86 οδιδβα οὗ δοϊϊοῃ, οὐ [86 
ΠΙΟΑΌΘΏΟΥ οὗ 1ἴ, οΥ 1Πδῇ 10 16 τοἤδχινθ, γθοῖργοοαὶ, ΟΥὁἩ Ἰπύθηβῖνθ, ὅζο. 

(10.) ΑΙ] ἐμεδ66 ἀἰα]θοίβ (8 ΕἸ Ιορῖο οχοθρίθα) ἀσὸ τσὶ θη δηά 
Τοδα ἔγοτῃ (Π6 τὴρσῦ παπα ἰο [86 Ἰοἷν ; 186 ΔΙρῃαθοίθ οοῃβιβϑίηρ οὗ οο- 
δοηδηΐ8 ΟὨΪΥ, δῃα {Π6 γον 618 Ὀθΐπρ σΘΏΘΓΑΙΥ τὶ θα δΌονα ΟΥὁἩ ὈΘΪΟΥῪ 
ἴδ6 σοπβοηϑδηΐβ. 

Ι, ΟΕΒΙΟΙΝ ΟΕ ΤῊ ΗΕΒΕΕΥ͂ ΠΑΝαῦΑ ΘΕ. : 
[Τὴ ΟἹ Ταβίδμηθηῦ 18 υυϊ θη ἴῃ (6 ΗΘΌΓΘΝ ἰδησιαρο, τ ἢ Π6 

ἘΧΟ ΡΟ. οὗ 8 [6 Ὁ ΟΓδβΒ Δα ραβ88 γχεβ ὙΠΊΟΝ ἅτ ἴῃ {86 ΟΒαϊάφδη 
ἀἸδιθοί, Τηθδ6 δῖα “6γ. χ. 1].; [δη. 1. 4---νῖ. 28.; ΕΖγᾷ ἱν. 8---- 
ΥἹ. 18., νἱι. 12---26. ΤΏΘΓΟ 4180 1Β ἃ ἴγβοο οὔ Οβα]άδο ἴῃ θη. χχχὶ. 47. 
16 ἀμῆου] ἰο βαὺ σι μαὺ 18 (π 6 οὐἹρίη οὐ [86 πᾶπὶθ ᾿]εύγειο. ΟἿ {ῃμ8 
ΥΑΓΙΟῸΒ ΟΡΙΠΙΟῺΒ τ ΒΙΟἢ ἢανθ 66 Δανδηοθα ὁ {818 ροϊηΐ, 10 11} Ὀ6 
Βαποιθηῦ ἰο ποίϊοα {ὮΓ66: 1. Ταῦ {86 πψογὰ 18 ἀογινοα ἔγομι Ἴ2Ψ, ἐόο 
Ῥα85 οὐνῦ, Ὀδοδιβ6 Αγ μαπη ογοββοα {Π6 τῖνοσῦ ΕἸΠΡἢχαΐθβ ἴοὸ ἸΟΌΥΠΘΥ 
Ἱπίο δπδβδῃ; 2. Τβαῦ 1Ὁ 18 ἔγοστη ἽΝ", δεψοπά, Ὀδθοδιβα Αγδμϑιὰ δὰ 
θαθῃ ἃ ἄν ]θσ Ὀογοηπά {π6 ΕἸ γαΐββ, ἐγαπϑήμυταϊ8 (περάτης, αοῃ. 
χῖν. 13.);: 3. Τμαΐ 10 18 ἃ ραίσοηυιΐο ἔγοια Εθοσ, θη. χὶ 21, 24, 2ὅ., 
ΧΙ, 14--ἸἴΊ. Αραϊηβί {π6 ἢγβί ὕνσο Βρροβι [1008 {μ6Γὰ 18 {π6 οὈ] οὐ θα 
ἴθδῦ τς 15 ποῦ δαβύ ὕο 886 ΒΟῪ 86 σψοσζὰ 8ὸ ἀθυϊ νϑά βῃουϊὰ θῈ δρρὶ δὰ 
ἘΧΟΙ βίον οὸ ΑὈγδῆδημ, β'ποθ ΤΙΔΠΥ ΟΠ ἀν 6] ]6γΒ θογομα {86 
ἘΠΡἈγαίθϑ ἀου θΉ]688 ογοββϑα 10 α͵8ο [Ὁγ ἔγεθῃ βου ]θτηθηίβ ; Ψ 116, 88 
δα οασίβΒ νγϑϑ αἰνι θα ἴῃ {Π6 ἄδλγβ οὗ Ῥοὶερ, ΕἸ υ Β βοῃ, Ὁ 18 ποῖ 
ὈΠΙΟΔΒΟΠΔΌ]6 0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰμαῦ ΕἸ ΌΘΥ ΤΔΥ Βανθ ἥρτα ῬΓΟΙΩΙΏΘΗΙΙΥ α68ὶρ- 
πδίοα 88 106 Βοδα οὗ ἃ το ἔγοτη βοτὰ (ἢ6 οἤόβθῃ ρθορὶβ Ψ σα ἴο 
Βρτησ,.2 10 δχ8 Ὀδθὴ ἱβουρῶς μας (ἀεη. χὶν. 18. ἔδνουσβ {Π18 Βὰρ- 
ῬοβίΠου ; Β:Π06, 18 Μδιησο ἴδ {ῃ6γὰ οδἹ]Ἱοὰ ὈΥ ἃ ραϊσοηγτηϊο, “ {Π6 
Απιογῖία, [86 γα 18 8 ῬΧΟΡΥΊΘΟΥ ἴῃ βιμ ΠΥ] ἀδδισηδίηρ ΑΌτγα. Βαϊ 
δ ὙΟΙΡΉΓΙΟΣ δΥρΌτη ΘΗ ΤΩΔΥ͂ Ὀθ6 ἔειομοα ἔγοα ΝΌΤΩΡ. χχῖν. 24., σἤοσο, 
86 10:68 ΑΞΘΥΓΙΊΔΙΒ 8.6 Ο8|16 86 ΑΕβθιγ ἰγοτα ὑπο ῖὶῦ Ῥγορθῃϊίοσ, {86 
ἰβγθ ἴθ8 ἃσα ἀδποτηϊηαίθα ΕἸΣ ἔγοτα ΕἸΡΟΥ Ἐποὶσ δποθβίοσ. 

ΤΠ δὶ βυβὺ (86 ἤδπιθ εδγοιοϑβ, δοπ8 0 Ἐδεν, ᾿δὰ ἃ σἸάοσ Ἀρρ]οαίίοη 
οορ. (θη. χΧ]. 1δ., ΧἸ11]. 32.), 1 τγαϑ δέου ψᾶσβ οομῆποα το {ἢ68 
ὀδοβπάδηΐβ οὗ “8400, δηά ρσίνϑῃ {ἢ 6 ΠῚ ΠΊΟΥΘ ΘΘρΘΟΙΑ ΠΥ ὈΥ ΤὈΓΟΙρΏΘΓΒ, 

ΟΥ ΔΑΒΌΠΘα ὈΥ {Ποῖὰ ἴπ (Π61Ὑ Ἰμ ΘΥΟΟΌΓΒΘ ἹΓ ἔΟΓΘΙρὭΘΣΒ (ΟΠ 88 1. 9.). 
ΤΏΟΥ ψογ ΚΠΟΥΤΗ δηοηρ ἐμοηηβαῖγοβ (ἐβουρἢ ποῦ δχοϊ αβίνθὶυ, 866 
1 ϑδπ). χὶ. 8. ; {76Γ. χχχῖν. 9.) 18 Ζθγαοίζίοβ, ΟΥ 40π5 0. ]εγαοῖ, ἃ 
ἰδβεοογαίίο, ἀπά ὑμουθίοσθ τιοσα ΒΟΠΟΌΓΣΑΒΙΟ, δρρο]]αίίοα, δρρὶιθὰ ἴο 
86 σσβο]α Ῥϑορὶα 1}}} (π6 σενοὶὺ οὐ 16 ἴθῃ ὑσῖθθβ δῇοσ. τπ6 ἀθαῖῃ 
οὗ δοϊοσαοῃ, θη ἴπ686 Δρργοργιδίθα {π6 ἤδη οὗ Ζεγαοὶ 88 ἀϊδβίϊη- 
ξιυυβμοα ἴτοτη ἐἦο ἀϊπφάοπι 9 Ψμάαλ. Ὑμα ργορμοῖβθ, μβονονοσ, ἔγθ- 
4αθηΥΪΥ ΔρΡΙ] 164 1 ἰο {86 ψ8ο0]6 παίζοῃ, δῃάᾶ τὺ οομ ἱπυθα ἰο 6 π864, 

Δ διίαδτι Β ΗΘΌΓΟΥ ΟΥ̓ΔΠΊΠΊΑΓ, ΡΡ. 1---ὅ. (Απάογεσ, 1821); ΒΟδΙ8οπ 8 οἀϊείοη οἵ ΟΑἸ πλοῖο 
τς μαθ δυχἀχεὰ, ΡὈ. 605-607]. [Οορ. Μαχ ΜΏ]1ΟΓ, ϑαγνου οὔ ᾿δηρπαροδ (9α οἀϊϊ,) 
ῬΡ. 233--Ἴ, 

5 Ἑαϑθεῦπι5 δάορίδ [18 ἀεί γδίίοη, Επιβοῦ. ἸπΡ. Ενδης. (ΟἹ. 1688. 110. νἱῖ, 6. Ρ. 804. 
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6 ϑοεγίμέμτο ΟΥἐοΐϑηι. 

6} αἱ Ἰαμσίῃ 6Π|ὼῚ πᾶπλθ οὔεισδ, ἴγοτη (Π6 ἀοιηϊπδηΐ {τῖρο οὗ «“π67}}, 
ΟὈίδιπΘα ΟΌΣΓΘΠΟΥ. 50} βοῖὴθ {πὸ Ὀοίογο 86 ΟΠ γιβδη γα {86 
δποϊοηῦ παπι οὗ ἀἀζοῦτοισβ τογϊνοα (Λοίβ νυἱἹ. 1. ; 2 Οὐον. χὶ. 22. ; ΡΒ}. 
1. δ.). 
{ ἊΝ ἤδῆοθ ῃαΐαγαὶ ὑμαὺ {(μ6 Ἰδησπᾶσα οὗ {π6 που βῃουἹά 6 

σα] οῦγοι. Τὴ ἰθῦπὶ ἄοθϑ ποῖ, ΠΟΎΘΥ͂ΘΥ, ΟΟΟῸΣ ἴῃ {π6 ΟΙἹά 
Τοβίδιηθηῦ, τ ογα (ῃ6 ἰδησααρα οὗὁἩ {Π6 Ῥ6Ορ]Ὸ 18 ΤΆΓΟΥ σοίουγθα ἰο. 
6 πὰ [.)3 ΠΡ, ἐδλθ ἐοπφιιο ο.,͵ (απααπ, ἴῃ ᾿βαϊλῃ χῖχ. 18. ; αἷβδο 
ΓΉΠΝ, ἐπὶ ἐδο “ειοδ᾽ ἰαπφμασο, ἴῃ 2 ίηρβ χν]. 26. ; βαϊδῇ χχχνὶ. 
11, 18,: Νρῆ. χι. 24. 7 Πεύτειο, ἑβραϊστί, ἄγϑῖ οοουΓ8 ἴῃ {π6 Ῥτο- 
Ιοριιθ οὗ {πὸ ῬοοΚ ο8]16α ΕΟ] ϑἰαβίμοιβ: γψγ6 α]8ὸ βπὰ γλῶττα τῶν 
Ἑβραίων, ἐΐι6 ἐοπψιιο ο ἐδ Πεῦτοισϑ, ἀ86α ὈΥ «“οβαρμυβ. [ἢ {π6 ΝΥ 
Τοβίδιηθηύ ἑβραϊῖστί, οῃη ν. 2., χῖχ. 13, 17, 20. ; ἑβραῖς διάλεκτος, 
Αοίβ χχὶ. 40.,, χχὶὶ, 2., χχυὶ. 14. (οομρ. 11 χχὶϊ!. 88. ; Αοἱϑ 1. 19.) 
ἰηἰαπα {ῃ6 ἰαηριαρσα, Αταμηθαη, αὖ {πᾶ {1π|0 ΒΡΟΚΘῺ ἴῃ Ῥαἰθβίηο, 
Ιῃ {86 Ταγραμηβ ἀπά Ὀγ {πὸ ΒΑὈΌΙη8, δ 1 ἡ, ἐλὸ λοῖὶψ ἐυπφιιο, 18 
1[Π6 ΔΡΡοΙ]αίιοη ρίνθῃ ἰο Ηθῦτον. ὅ66 Τάγρ, Ῥβουά.- οη. δπα “ὁ γα. 
οη (16η. χὶ. 1.3] 
ΤῊ οτἱριη οὗ {πη6 Ηθῦτον ᾿ἰδηρταρο τασδὲ 6 ἀδίθα (γον θαοΚ 

ἴδῃ {π6 Ρουϊοα ἰο γῇ ϊοἢ γγ76 οΔ {γπο6 {Π6 Δρρο]]δίϊοη Ζοῦγειο. ΤῊδί 
1 νγϑ8 ΟΥἹΡΊΠΔΙΥ (86 ἰδησταρα οὗὨ Ῥα]οβίηθ, 8ο ὑμαῦ ΑὈγαμδῃ οαπά 11 
[Πογθ, 18 δυϊἀθηΐ ἔγοτη {86 πϑηγ68Β οὗ παῦϊοηΒ Ὀαϊηρ ΔρΡρο να, ἀπά 
ἔγοτα οὔμοὺ λοῖβ ἴῃ στοβρθοῦ ἴο (6 ἐοστηδίίοη οὗ {818 α1α]θοῦ. Τα, 
186 ») ,εβέ 15, ἰὴ Ηδῦτον, 5), τ βι ἢ ταθδηβ {π6 868, {δμαῦ 18, ἰοαγ5 
{Π6 Μοαϊοσταηθδῃ βο. ἈΑΔβ {16 ΗἩΘΌΥΘΥ [88 ΠΟ ΟΠΟΙ ὈΓΟΡΟΥ ποτὰ 
[ῸΓ ισοϑέ, 80 1Ὁ 18 δυάδηΐ {μπαῦ (86 Ἰδηρίδρσο, ἴῃ 118 ἀϊδησνο δπὰ 
ῬΘΟΌΪΙΔΓ ἔΌΣΤΏΒ, πλυιϑύ αν Ὀ66ὴ ἐοττηθα τη δ] βίη ο. ὃ 

Τ0 18 αἷβο οἰϑαν (ῃδ΄ 10 σγαβ υβοὰ Ὀγ (ἢ6 18 ὈϊΔη18 οὗ {ῃδὺ ΘΟ ΤΥ 
ἔγοσαῃα 1π6 πη οὐ ᾿ΑὈγαμαη ἰὸ {παῦ οὗἩ «οβῃυδ, βίμοα {Π6Υ σᾶνα ἴο 
Ῥΐδοθβ τθηθοηθα ἴῃ {86 ΟἹὰ Τδβίατηθηΐ, Δρρα] δι ηΒ ὙΠΟ. ΓΘ 
Ρυγα Ηοῦγον ; βυοδ ἅτο, Κ σΙ  ΠοΒΟΡΠΟΥ, οὐ τῃ6 οἱέψ 47 δοοΐξ, ἀπ 
Ἱζ νυ λα ἢ -βαπμηδἢ, οὐ {Π6 οἱΐψ 9} ἰδαγηΐηφ (« οβῆ. χν. 1ὅ, 49.) Αποῖμοσ 
Ῥτοοῦ οὗ [π6 ΙΔἀο που οἵ ἔπ ὕνο Ἰδῃριαροϑ 8.1568 ἔγομ {Π6 ΟἰΓουτηβίδμοθ 
οὗ {80 Ἡ  γονγβ σοηνουβίηρ 1} (06 (ὐΔηδδηϊίοθ, σι μοιῦ Δ 1ῃΐοΥ- 
ΡΓΘίΟΥ; 88 {π6 Βρ168 βοηὐὺ ΗΥ “οβῆυα, ψὶἢ ΒΔΠΑΡ («οβἢ. 1..)}); 186 
ΔΙΑΌΔΒΒΔΟΟΥΒ βοηΐ Ὀγ 186 (ἸδοπΙίοΒ ἴο Φοβδυδ («ο8ἢ. 1χ. 8---28.), ὅζτο. 
Βαυΐ ἃ 8111} βίγσοηροῦ ρτοοῦ 18 ἴο 6 Τουπά ἴῃ [86 ἔγαρτηθηΐθ οὗ {πμ6 Ῥαηὶς 
ἰοηριιθ ὙΒ]Οἢ ΟΟΟῸΓ ἴῃ {Π6 ὙΓΠΌΠΡΒ οὗ δῃηοϊθηΐ δυΐμοτθ. Ὑμαὺ {16 
(αν μαρὶπίδηβ (ΡΟ 1) ἀοΥινοα {6 }γ ἤδιηθ, οΥἹρίη, δπα ἰδησιδρα ἔγΌτα 
{μ6 ῬΗαπΙοΐδηβ, 18 ἃ 6 1}1-Κπόν δηα δυϊῃοηίιοκίοα ἰδοῦ ; δα {μαὲ 
1π6 αι Βργϑηρ ἔγοπι {π6 (ὑδηδδηϊζθβ ταῖρῃῦ δαβῖγ θ6 βῃοσῃ ἔγΌσα 
186 δβιἰυδίοη οὗἉ ὑΠ6 ΙΓ ΘΟΙΠΙΓΥ, 48 ν06}} δ οστὰ {μι Ὶ ΤΩΔΏΏΘΥΒ, ΘΙ ΒίΟὨΊΒ, 
δῃα ΤΥ πᾶποθθ, Νοῦ [ο οἷα ἴΠ6 τοβθπμοηϊθδ οὗ ργοΐδηθ δυΐμουβ οἢ 
{818 ροϊηΐ, νοῦ δυο Ὀθθῃ δοουτηυ]αίθα ὈΥ ΒΙΒΠΟΡ ΥΥ αἰΐοῃ, γα ἴᾶνβ 
Β Ποϊοηῦ ουἹάθποθ ἴο Ῥσοῦθ ὑμπαΐ {ΠΟΥ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΒΙ Δα 88 {π6 88Π16 

1 ΕἸ. Φόβθρῃ. Ορ. (εἀ. Ηδνθ'ι δ}ρ.) Ατηδί., ὅς., 1720, ἅς. Αηϊ. ΔΦαὰ. 110. ἱ. Πρ. ἰ. 2. 
ἴοχα, ἱ. Ρ. 6. 
τ Καὶ], ΕἸπΙοἰϊππρ, ὃ 9. Ρ. 26. Οὐοπιρ. αν άβοη, Ὑγοδιῖβα οα ΒΙ 1. ἃ] Οὐ ἰοΐδη,, νο]. 

σἤΔΡ. [ἰ. 
5 διπαγί Ης}. ατδῆ). Ρ. ὅ. 



Οὴ ἐλ Πεῦτειο Ζιαπσμασο. ἢ 

ΡθορΙΘ, 'π {86 ἔλοί οὗἉ {π6 ἔοστηβ ῬΠαοηΙοἶαπ5 απα Ολῃαδηϊίθα μοῖρ βορὰ 
ῬΓΟΠΙβοο 5] (ο ἀδποῖς {Π6 ἸηΠαθ  δη(8 Οὗ {Π|6 βᾶπλθ οοιηίτγ. Οὐη,- 
Ῥᾶγα Εχοά. νἱ. 1δὅ. ψψι (ἀοη. χὶνὶ. 10, δηᾷ Εἰχοά. χνὶ. 3ὅ, τ ἢ Φοϑῇ. 
νυν. 12., ἴῇ τυ Βιοὶ ρμαξβάσθϑ, ἴοσ (ἢς ΗΘΌΓΟΥ νον 5. ὑγαηβὶαιοα (ἰαπα- 
απίϊδἢ δηα ἑαπά 95} (απααπ, [86 ϑερίαυασιτηΐ τοαὰβ Ῥῃσηϊοίδη δα {Π6 
ΘΟ ΤΥ οὗ ῬΠαπιοῖα. [118 τουβὺ ποΐ, Βουγονοῦ, 6 ΡγαββϑΩ τὸ {86 
δχίεπί οὗ αββογίϊηρ {πα {π6 Ἡρτγαν,, (η6 ΟΑΠπΑΔ ΗΠ 15}, ἀπά {πΠ6 Ῥυηΐο 
ὍΘΟΓΟ ΠΠΌΘΓΆΙΥ ΔΘ η [104]: [Ὁ 18 σπου ἰο ὐἀπιῦ {Π61} 8108 δῃ 14] βατηθ- 
Ὠε88.} ὙΤΉΘΥ Μ6ΓΟ ΡΓΟΌΔΌΪΥ αἰαϊθοῖ!ο νδγιθίϊθ οἵ {86 οὔθ ραγϑθηΐ 
ἰδησαδρα. 

Τη6 αὐυρϑοη 888 Ὀθθὴ ταδὶ Ποῖος ΑὈτγαθδηλ βροκα Ἠρθῦτον 
Ὀοΐοτο Ἠ1Β ἸΟΌΓΠΟΥ ἱπίο (ὑδπδϑῃ, οὐἠ Ὑδοίμον, Βπαϊηρ 10 ΔΙγθαγ {μ6 
ἰδησαασο οὗὨ [Π6 σοι ΓΥ, ᾿6 ΘΟΠΒΘα ΘΠ ΪΥ δαἀορίαα 1 οἡ 8 γθβί ποθ 
{ποσοῖη. Ηδνογηϊοῖς ΘΟΏΒΙ ΘΥΒ 1 “΄ [ἢ 6 ΟὨΪΥ σοτγγοοῦ βυρροδιίίοι, ἐμδύ, 
(πβουρᾷ {μ6 Οὐβπμδδηῖίοθ υϑ6α (μ6 Ιδησυαρο οὔ ΑὈταμαπι, (ῃ6 Ιαἐίον 
Ὀτουσπῖ νὰ Εἴτα ἢ͵8 οὐ ΒρΘοΟἢ, ἀπά Δ00668 ἔΔ1Π|π| το 1.1.2 Βαΐ {86 
ἰαδὶ Δββου 0 18 Ἱπσοηββίθην τυ {Π6 ἔλοί ((δἢ. Χχχι. 47.) (παῦ ΑΡ τὰ 
Βαμλ Β σοϊδίλνθθ ὙΠῸ χοιμαϊ θα ἴῃ Μαδβοροίδιηϊα Βροκα Αγδιηφδη. 

Μοτε ἀμ ου] οὗἉ δβοϊ τ]! οὴ 18 δποί μου αιυσδϑίϊοῃ, τ μϑίμοσ Ηθῦγονν νν 88 
(86 ῥτγϊπλνο ἰδηρταρα οὗ τη Κιηα, [Κ6}} 11π8 δῃηυπιογηαίοα ἃ ναοῦ 
οὔ βοδοϊαγα οὔ ἀοσ δηά ποτα τηοάθγη ἀαία, ν!Ζ., [Π6 ΒΔ θηΒ, {. Βυχίοτῇ 
ἐῃ6 βοῃ, Β. δ͵αϊίοη, Α. (ριον, δίαρῃ. Μοσγίηπε, γα]. 1, ὅβοδοσ, 
ὕαγφρζον, Α. Ὁ. Βοάς, Ηδ6Ζεὶ, Απίοη, ΗἩ ἄνθγηϊοις (τ ἢ} βοιηθ τμοα!ῆοα- 
(009), ΜΊΟΒ. Βαυϊαραγίθῃ, πα 0Π0]2Ζ, ἃ8 πιδιηἰδιπίησ (Π6 Δθγγηδίϊνο. 
Βαΐ οἴοσ βοβοΐαγβ ἤδγα {ΓΟ ἢ ΓΘΆΒΟ Δ 0]6 ἀοα δύ οη {818 οοπο]ιβίοη. 
Τοο πιθο ἢ βύγοϑϑ μ88 ρϑυθδρ8 "6θη ἰδ] ἀροπ {ῃ6 ΠδΠ.68 ἴῃ {86 ὈΘρΊ Πηϊηρ, 
οὗ (ἀόποϑὲβ, δῃὰ οἡ 6 δἰϊερβὰ ἔφοί μδ΄ ναβίρεβ οὐ ΗΠ οῦτονν ΟΓΒ ΔΘ 
ἰουπα ἴῃ Οὔ Υ ἰδησυδρθθ. ΤῊ6 Ὀοίοι πο 6 18 ῬΡΥΟΡΔΌΙΥ ἰο Θχϑιηθ 
τ] ἢ ἀϊα! οοῦ οΟὗΒ6 οομθμοι ὑσὶ ΘΒΘιηἹ10 ὑοηρτι6 ΔΡΡΓΟΘΟ 68 ποαγοδὺ 
ἴο 1ῃαὶ βουζγοῦ; δηᾶ, 1Ὁἢ Ασὐάθιῖο, Ησθγον, δπὰ Ανταφδη δὰ {π6 [ἢ γ66 
στοαῦ Ὀγϑποί68 οὗἉ {115 ὑσιιηκ ἰδηρῶδρα, τ 18 ΠΚοὶν {πὲ Αγαιηφδῃ, ἃ8 
Ἰοαϑὲ ἀθν οἰορβά, τρδύ οἰδία [86 πιρηοβὶ δηθ αν. 

11. ἨΙΒΤΟΒΙΟΑΙ͂, ΘΚΕΤΟΗ ΟΕ ΤΗΒ ΗΕΒΕΕῪ [ΙμΑπταῦάθε. 
ΤΙ Ρογοα ἔσγομλ ἴπο ἂρὲ οὗ Μοβββ ἴο {μπαΐ οἵ ᾿λανιὰ 88 θθθη δοῃ- 

διΠογοὰ {Π6 σοίάοπ ρα οἵ {μ6 Ηοῦγονν ἰδηραδρο, τυ ΒΙοἢ ἀδο] ρα ἴῃ 
ῬΌΣΙΥ ἔσομαι ὑπαὶ τη ἴο [Π6 τοῖρῃ οὗ ἩθΖοϊσδῃ οὐ Μδηδββθι, δανίη 
τοςεϊγοα βορὰ] ἔογοῖρῃ ὙΟΓὰΒ ἔγοπὶ [6 φΟΙΊΠ ΓΟ] δπά ρο] 1οα] 
ἱπίθγοοιισθα οὗ {Π6 «9068 απὰ [βγϑϑ 188 τ} 116 Αββυσυίδῃβ δῃηά 
ΒΑθυ]ομαη8. ΤΠΒ ρουϊοα πα8 Ὀθθη ἰοιτηθα {6 δἰΐυον ἂρ οὐ {86 
Ἡφῦσονν ἰαπρααρο. [Ι͂ἢ {μα ᾿πίογναὶ Ὀούνθοη {Π6 τεῖρη οὗ Ἡ Ζοκίδῃ 
Δ (86 ΒΑΌΥ]ΟΙἾΒ σαρυνιγ, {Ππ6 ΡΣ ΟΥ͂ (86 ἰδηρυαρθ τῦϑθ 
περ] οοίοά, Δα 80 ΠΏΔΗΥ [ὈΓΘΙΡῺ ὙὙΟΓῸΒ Ὑγ6ΓῈ ἐπ γοπορα [ηἴο 1ἴ, ὑπαὶ {818 

᾿Μ τ. Βοοβίοη (Ἰ6 πιδγργοίδιου αἰοιηρίοα οὗ ἴπΠ6 Ῥπωρηϊοίδη ὙΌΓΣΒΟΒ ἰπ [86 Ῥα ΠΏ ]Ὲ8 
οἵ ΡΙδαῖυδ, Ιοπὰ. 1850) ΒῆοννΒ [8 ΠΟᾺΓ δ᾽ αὐ ΠΑ Ὑ οὗ 186 ἴννο ἡοιμαθ58, ἀπ ἃ σοποΐπ 68 τῃαὶ 
“ἴἢς Ιδγβο  θ8 τεσοϊνοα ἐἰοῖγ Ἰδηρίαρο ἴτοπὶ [6 ἀοδοθη ἀδη18 οὗἩ Οιδηδϑῃ, ἴπ6 δοη οἵ Ηδῃ),᾿ 
Ῥ. 18. 
 Τηϊτοδαςεοη ἴο ἔς ΟἸΪὰ Τοβίαπιοπὶ, ὃ 26. (ΑἸ]οχδηάογβ ΤΥδηβ᾽α0η}) Ρ, 133, ΟὐΏΡ, 

Εἰηϊοπηρ ἰὰ ἀκ5 ΑἸτα Τοβίαπιοπξ, νοσῦ. νοη 1)γ. (ὐ. Ἐ᾿, Ἰζοἷ}, 1. 1, ὃ 26. ΡΡ. 26., ζζα. 
8 ὅ69 ΕἰπΠ]ο αν, ἃ 13. ΡΡ. 84., ἄς. ἈΚ6 11 ργοάυοοβ ἸΠᾺΠΥ ῬΑΓΓΟΙΪΆΣΒ γ οἢ [ΟΒΕΠὟ ἴο 

156 Ὠζῃ δηθίαιτν οὐ ΠΟΡΓΟΥΣ ; 68[1}} τπ6} ἀο ἢολ Ρήονς ἀεοίβίνο Υ ἐπαῦ 1ξ ἰ8 οἀογ (Βδὴ τΠ9 
ἑορσηβῖο ὈγΔΠποΐσδ. 

Βι 



8 ϑογίρέιμγο ΟΥἱἐϊοῖσπι. 

Ῥοσῖοα 88, ποὺ ἱπδρΌγ, Ὀδθη ἀοθεϊσπαίθα 118 ὑγοη ἀσθ. [ΟΥΟΙ βοθο]α γα, 
μόνονοσ, ἴδ ηρ (86 11η68 οὗ ἀἸδιϊπούοη Ὀούνθθηῃ {86 Ττοο Ρδυϊοάθ ἴο 
6 νϑὺῪ Οὔβουχο, πανα ἱπουρῆΐ 1τὉ Ὀοὐον ἰο Θάῃογ ἴο {π6 οΪά ἐνο-ἕο]α 
ἀϊν!βίου ἱπῖο {π6 ρσοϊάθηῃ δηα βιῖνοῦ αἀσθβ, {π6 ἢγϑβὺ τϑδοβιηρ ἀονγη ἴο 
186 ΒΑΡΥ]οπί8ἢ σαρονι ιν, [86 Ια 6 Γ σοτ ρυ Ἰδῖηρ {Π086 ὈΟΟΚΒ τ Βίοἢ Το τα 
σΟΙΏΡΟΒΟα ἀατίηρ ἀπα βιιβοαυθηΐς ἰο {παὺ σαρίλνιγ.}] υτγίηρ [86 
ΒΟΥΘΗΤΥ γθδγβ᾽ ΘΔρΡΟνΙΥ, {Βουρὶ 10 4068 ποῦ Δρρϑᾶγ {μαὺ [πὸ Ἡ δῦτονγθ 
οπέϊγεῖψ Ἰοδῦ {Π6 1} πδίνο ἰοησαθ, γεῖ 1 ὑπᾶάθγνγθηῦ 80 ΘΟ ΒΙΘΓΆΡ]6 ἃ 
οὔδηρα ἤτοσμλ {Π6 1 δαορίίϊοπ οὗ {86 γϑΥΠμϑΟΌ ΑΓ ᾿δηριδσοθ οὗ {Π6 
σου Υ168 ὙΠΘΥΘ {ΠΟΥ Ὠ8α γχοϑιαθα, ὑπαὶ δἰἴτουιναγάβ, οα {πον σοίασε 
ἔγομπῃ δχὶϊθ, ΤΠ6Υ Βροῖκα ἃ ἀἰϊδαίθοῦ οὗ Οδαδίάθο τηϊχϑοα σι Ηδῦτοι 
ψογάβ. Οὐ {818 δοοοιηΐῦ 10 τγᾶ8, ὑπαῦ, σβθη {π6 ΗΘΌΤΘΥ Θογιρίαγοθ 
Ὑ6Γ͵Θ τοδα, [Ὁ νγγα8 ΤΟ Πα ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 Ἰη ογρΓγοῖ [μ6ὴχ ἴο {Π6 ΡΘ6ΟΡΪ6 ἴῃ {Π6 
ΟΠ! δα ἰδηριδρα; 88, θη ὔΖγα (Π6 δοῦρα Ὀσουρᾷῦ [Π6 ὈΟΟΚ οὗ 
186 Ιὰνν οὗ Μοβοβ Ὀοΐογο [πὸ σοηρτορσαίϊοι, [6 [μον 1ῖ659 ΑΓ6 8814 ἴο βαῦθ 
οδιιβοα {Π6 Ρ6ΟρΡΪα ἴο υπαογϑίδηα {Π6 ἰανν, Ὀθοδιβο “ (Π6Υ τοϑα ἴῃ 186 
ΒΟΟΚ, ἴῃ {86 αν οἵ αοά, ἀϊδειποῖγ, ἀπα ραν {Π6 5686, Δῃηά οδιιβοα [ἢ 6 πὶ 
ἴο υπάἀογβίδηα {86 τοδαϊηρ " (Νὴ. νι]. 8.1) [Βυΐ, 88 10 Δρρϑᾶγβ ἔγοπα 
Ναῆ. χὶ. 24. (μα {Π6 Του οὰ ἰδηστιαρα νγ88 γοῖ, δ ἰοαδύ διηοὴρ {Π6 
“ἐνσϑ οἴ ρυγο ἀθβοθηΐ, 1ῃ σομλμλοι 1186, 1 18 ΓΟΏΒΟΠΔΌ]6 ἴο υπαἀογβίδηα [8μ6 
νγογὰ 50, αϊδεϊποίίν, τοϊέδ οαρίαπαίζοη ἐπ ἐλοῖτ οἰση, ταῖμοσ ΤΠΔ τ ἢ 
Ἰηἰογργοίδιϊοη ἰηΐο δηοίμου, ἑ. 6. [μ6 ΟΠ άφαῃ ἰοηρσαθ. ΤῊ]8 νιον 18 
σΟΒΗΣταΘα ὈΥ {Π6 ἔαοῦ ὑμπαΐ {π6 ροβύ- 6 χ! ]δῃ ργορἢοῖβ τοίβ ἴῃ Ηθρτον. 
ΘΟΠΊ6 {{π|6 δῇζαν [6 τοίυγη ἔγοπι [Π6 στοδὺ οαρο νιν, ΗΠ Ρτονν οθαβοα ἴο 
θ6Ὲ Βρόκθϑῃ δἰορϑίβογ: ἱβουρᾷ 10 σοπίμηπ6α ἴο Ὀ6 οἰ] ἰγαίοα Δηα δβιυα]οα 
Ὀγ (δα ῥτγιθϑίβ δηα [μϑν!ῖ68, 88 ἃ ἰδαγηθα Ἰαηρταρα, [παῦ ΤΠ6Ὺ τρῇς Ὀ6 
ΘΩΔὈΪοα ἰο ἀχρουπα {86 ᾿ανγ δηα {Π6 ρῬσορμϑίβ ἰοὸ {{| Ῥθορῖθ, ψο, 1 
ΔΡΡΘασβ ἔτουι {86 Νεν Τοβίδιμθηΐ, 6 γ6 γγ7611} δοαυδιηΐοα ψ ἢ ΠΟῪ 
θθῃ6ΓᾺ] οοηίθηίβ δηα ἴθπου : [818 1αϑῦ- τ Θ ΠἸοποα ρογιοά ἢ88 Ὀθθη ο4]]64 
86 ἰεαάεη αἀσὰ οὗ 6 ἰδηριαρα.3 “Ηον ἰοὴρ (ῃ86 Ηοῦγονν νγὰ8 σὸ- 
ἰαϊη 64, θού 1ῃ τὶ πρὶ Δα σομνοσβδίοη ; ΟΥ̓ 1ῃ ΥΣΟΠρ᾽, ΔΙΤΟΓ τ οοαϑοά 
ἴο 6 [86 Ἰαηστιαρα οὐὁὨ σοηνουβαίοη, 10 18 ἱπΠΊρΡΟΒ8: 016 ὑο ἀδίθυ μη. 
ΤὨδ οοἶμβ, βίδιαρο ἴῃ {86 τη οὗ [Π6 Μδοσαῦθοβ, ἃγὰ 4}1 {π6 ογϊδηίαὶ 
τηοηστθηΐβ γ1ὸ ἢάνα, οὗ {π6 ροτγοα ἰπαΐ οἰαρβοα θοΐσθθη {μ6 ᾿αίοϑὲ 
ΘΆΠΟΠΪΟΔ] ὙΓΙΟΓΒ, δὴ {π6 δαἀνοηΐ οἵ ΟἸγιβῦ; ἀπα {Π|| ΒΟΥ ΡΌΟΠΒ οἡ 
[π686 δ΄6 ἴῃ Ηθργον. Αὐ {Π6 {6 οὗ (Π6 Μδοοδθοϑο, θη, ΗΠ θῦσονν 
γγ88 ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἀπαογβίοοα, αἱ ᾿θαβί, 88 ἔμ ἰδησιιαρα οὗὨ ὈΟΟΪΒ : Ρουθ ρ6, 
1Π ΒΟΠ16 ΙὩΘΆΒΕΓ6, 8160, ἈΠ] Οηρ ἴΠ6 δα θυ -Ἰ ΠΟΥτηΘα, Δ8 {Π6 ἰδησααρο οὗ 
οοηγοζβαίίοη. Βυΐ βοοῃ δἴϊον {{π|8, {μΠ6 ἀοιηϊηϊοι οὗ 186 δαϊθυοὶάξ, 

Ὁ ῚΣ ἷκ ΜΟΥΙΠΥ͂ οὐἁἨὨ γτοσηδτῖς (παὶ [Π6 δῦουθ ργϑοίίςθ οχἱβϑίβ δὲ 186 Ῥγοβθης ἐἾπ|6, διηοηρ [89 
Ἑαγαὶϊϊο Φόνδ, αἱ Κυταρῃοσοροῖ, ᾿ἰπ Οτγπλ ΤΆΓΔΓΥ ; ἯΒογο ἴη6 7Ταγίαγ ἰτϑη δ δίϊοη 18 τοδὰ 
ἱοροῖθοσ πιῇ 106 Ηδρῦτον ἴοχὶ. ὅ66 Ὁγ. ῬΙηΚογίοπ δ 1οἴϊοῦ, ἰῃ 186 Αρροηάϊχ ἴο 106 
ΤῊ ἢ Εδροτί οἵ 6 Βγίι5ἢ δηὰ ΕὈγοεῖρτι ΒΙΌ]6 ϑοοίοθιγ, Ρ. 76. Α 5ἰτ}]γ ργαοῖῖοθ 
οὈϊδίηα διηοπς ἴα ϑ'ιγχίδη (ἢ γίδια δὶ ΤΥνβηοοΓο, ἰῇ 6 Εδδὲ [πη 4168, οΤο ἴ[Πἢ6 ϑυγίας 
18 ἴῃ ἸΙεδτηδα Ἰδηρσύδρο δπὰ {Π6 Ἰδηρυαρα οὗ [Π6 σατο ῆ ; τ 116 [86 ἡΜαίαψαίιπι οΥ ΜΑΪΙΑΌΑΥ 
ἦδ [06 γοσηϑοῦϊαῦ ἰδηριδρα οὗ [Π6 σουπῖγ. Τηὸ ΟἸγίβιίδη ῥτίθδίβ τοδὰ [6 δογίρίγοϑ 
ἔτοτῃη τηδϑιυβογὶρὺ σορίθβ ἱπ (ῃ6 γόγιπεγ, πὰ ὀχρουπὰ ἵβοῖὰ ἴῃ ἴΠ6 ἰαίέεγ ἴο ἴῃ ΡΘΟΡΪΘ. 
Ονοπ δ Ηἰβίοσυ οὗ ἴὴ0 Βυι ἴδῃ δηὰ Εογοῖρτ ΒΙΌ]6 βοοίοίν, νοὶ], 11. ῥ. 864. 

3. γχαδϊίοη, Ῥγοΐος. 111. δὶ 15---2924. (εἀϊι. Π.Δ. 1) ΡΡ. 84---97.; ΒΟΒΙΘΌΒηΘΥ ΒΒ 1,οχίσοη, γοῦθ 
Ἔθραῖϊῖς; ὅδμη, Ιπίτοὰ, ἴο (ἢ ΟἹά Ἴοδι. ἴτγ. ὈῪ ΤΌΓΠΟΣ δηὰ ὙΥ Β1ἰρσΏδη), Ῥαγὶ ἱ. οἷ, ἱν. κὶ 69. 
Ῥαγκῃυτγεὶ (6τ. 1.0χ., νοοο Ἔθραϊς) ἢλ8 οπάοανουγοά ἰο βῆοννγ, Ὁ: ὩΠΒασΟΟΒδί ΠΥ, [Δὺ ὯΟ 
οὔδηρο ἔγοπι ΗἩφῦγον ἴὸ ΟΠ  ἄδθα ὄνοῦ ἰοοΚ ρῥ]δοα. 
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ἱη δ υτία, Οὐ {Π6 «“Θνδὴ παίϊομ, απἱίησ ἢ (86 ἔοττηοΣ 1 ἤπ θη 66 
οὗ {16 ΒαΡΥ]Ο 8 ΘΑΡΟΥ, ἱπ Ῥτοιμοηρ; {Π6 Αταπηθδη ἀἰα]θοί, 
Δρρθδγβ ἴο ἰᾶνς ἀδβίγογϑα {π6 Γοπηδὶ 8 οὐὗὨἩ ργόροῦ Ἡῦγεν, 88 ἃ ἰνϊησ 
ἰδησυδσθ, Δπα ἴο μανα Ἀν σβα ]}ν δα βου πἰθά, 1π 118 ϑἰοδα, {π6 Ἡο τθο- 
ΑΥ̓ΑΠΙΘΔΝ, 88 1 νγἃ8 Βροίῃ, ἴῃ {π6 {1τὴ)6 οὗ Οὐῦ ϑανίουσ. .. . ΕἼΌΤΩ 
(16 ἔπη στ μοη ἩΌγον οοαβοα ἰο θ6 γϑγῃποιϊαν, ἄττα ἰο {πΠ6 ργοβοηΐ 
ἄαγ, ἃ ρογου οὗἉ {Π18 ἀἸα]οοῖ δα5 θ6θὴ ργθβογυβᾶ τὴ {86 ΟἹ Τοβίδημθηί, 
0 μᾶ89 αἴναγβ θθθη ἴΠ6 βυβ)θοῖ οὗ βίυαν διθοπρ ἰοασηθα «7608. 
Βοίογθ απὰ αἱ {π6 ἔπὴθ οὗ ΟἸ τῖδέ, ἔθοτα σοῦ Πουσβῃϊησ «(6 18} 
ΒΟΘΉΘΙΩ168 αὖ «6Υ ΒΔ] 6 η; ΘΒΡΘΟΙΑΙΙΥ ὑπάον 1116] απ ΘΒδτητηδὶ. 
Αἴετ Ψεγυβαίθη ττ8 ἀθϑίγουθα, βοβοοὶβ γοσθ βοῦ ὉΡ ἴῃ γϑΥϊΟΒ 
ΡῬίδοοβ, θυὺ ραγ οι Υν [ΒΘ Ὺ Πουτϑῃοα αὐ ΤΊΡοΥα8, ἈΠῸ} (π6 ἀραίῃ οὗ 
Ἐ, συάλῃ, βυτπαιιοὰ ἡαλλοάἀεθρῆ οὐ {δε Ηοῖψ, ἴμ68 δυΐμοῦ οὔ {86 
ΜΊβῃπα; δρουῦ Α. Ὁ. 2380, βοπια οὗ [18 ρΡῈΡ118 βαὺῦ ἊΡ οἴμοσ βοΐοοἹβ 
ἴη Βαδυίοπῖα, σι μϊοῖ θθοδπὴθ {π6 τῖνα!β οὐ {με86ὲ. Τὴ ΒαΟΥ]Ο 88 
δοδίθηοβ βουτθη θα Π}} ποαῦ ἐπ ὑθητ οαπίυσν. ΕὙΟΙΩ [86 86 Π00]8 
αἱ ΤΙΡοσ88 δπα ἴῃ Βαρυ]οηῖα τπ)1ὸ πανα τϑοοϊγοὰ {π6 Ταγρύτχηβ, [Π6 
Ταϊπιυά, ([ῃ6 Μαϑοσδῃ (οὗ 411 σοῦ δὴ δοοουηὶ ν1}} θ6 ἔουπὰ ἴῃ (86 
σοῦγϑ6 οὗ {π6 ργθδθηΐ νου π16), δηα {π6 τσ θη σον 618 δηα δοοθηΐβ οὗ 
(86 Ηδργον Ἰδηρτιαρα.} ὙΤηῈ Ηρθρτον οὗ {πΠ6 Ταϊηυα απ οὗ μ6 
ΒΑΡΌΙΩΒ 458. ἃ οἷοβα δ ἢ (86 Ἰαΐοεῦ ἩΘΌΓΣΘΥ ; ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ [86 
ἔἢγϑί δπα βαυ]ϑδύ ρατί οὔ τι, [86 ΜΊΒΒηδ, 

1Π. ΑΝΤΙΟΌΙΤΥ ΟΡ ΤῊ ΗΕΒΒΕΥ͂ ΟἨΑΒΑΟΤΕΒΒ. 
ΤῊ ῥγθβθηΐ ΗἩΘΌΥΟΥ οἰπαγϑδοίοσβ, οὐ ἰθϊϊθσβ, ἃτθ ὑὐγθηγ- 70 ἴῃ 

ὨΠΠΊθοΓ, δηα οἵ ἃ βαυδῦθ ἔοστῃ ; θυῦ (86 Δη ΟΥ̓ οὗὨ {Π686 Ἰούξο Β 18 ἃ 
Ροϊπύ ὑπαὶ Πᾶ8 Ὀθθὴ τηοϑὺ βού υ ὶ Υ σοηΐοβίοα ὈΥ͂ ΤΩΔΗΥ͂ ἰΘΔΥΠΘα Ιη6η. 
Ετοῖῃ ἃ ραββᾶσθ ἴῃ ΕἸ ΒΟΌ 88 ΟΒΓΟΠΊΟ]6 3, ἀπ ἀπ οῦμ . ἴῃ “Φ 6γομλα ὃ, 10 
ὍΔ8 Ἰηεγγθα ὈΥ͂ ΌΒαρῃ ολιρον, ὑμαὺ ΕΖγα, ἤθη Ὧ6 τοξοσιπθα (86 
δον 8 συ σοῦ, ἘΓΔΏβοσ θοαὶ [86 δηοϊθπὶ ομασγδοΐουβ οὗ 6 Ηδρταν 8 
Ἰηῖο ἴῃ6 βαιδγα Ἰθέυβ οὐ {86 Ομ] ἄξβαπβ;; δπά {μαῦ (818 σσγᾶϑ ἄοῃθ ἔοσν 
ἴΒ6 'δ6 οὗὨἨὨἁ τῆοβα «68, γΠο, Ὀοϊηρ θοσγῃ ἀυτίηρ [6 ΘΔΡΌνΥ, Κηθν 
20 ΟἾΒ6Υ Δ’ ρμαροῦ {μ8π {Παί οὗὁἩ [Π6 Ῥ6ορ]θ διποπρ ποτα {Π6Υ μδα Ὀ66η 
οἀυοαίοα. (ὐοπβοαιθηίγ, ἰμ6 οἷα οἰαγαοίοσ, σοῦ γ 0411 {86 
σδιηα τ ίαπ, 1611] ἰηΐο ἰοία! ἀΐβαβθα, ΤῊΐβ ορί πίοι βοδ! ρον βαρρογίοα 
ὈΥ ρΡαββαρϑδ ἴγοιαῃ θοίἢ {πΠ6 Ταϊταυ 8, 88 τ 6}} 48 ἔγοτῃ σα ὈΌΙ 104] ΥΥΙ ΓΟ ΥΒ, 
ἴῃ τ ]οἢ 10 1Β ΟΧΡΌΓΘΒΒΙΥ ΔἸ γιηθα ἐῃαὲ δυο ἜΠαγδοίοσβ γα δαορίοα 
ὃγ Εἔζχτα. Βαυΐ ἔμ τηοβί ἀβοῖβῖνα οομβυτηδίίοη οὐὗὁἨ {818 ροϊηῦ 18 ἴο 6 
ἰουπὰ 1 {π6 ἀποϊθηὶ Η ΘΌΓΘΥ 601Πη8, ΒΟ γ γα βίγαοὶς Ὀγ [ῃ6 Μδοοα- 
θώδπ ῥσγίθοθθ, ΤΠ ομδγδοίοσβ θβρστάνθη 0ἢ 8} οὗ ὑπθπὶ δΓ6 ΤΩ} ΒΕ 
186 βαῖωθ στ {πΠ6 πιοάοτῃ ϑδιλαγι ίδη, ἐπουρῇ ἢ βοόπθ {ΠῚ Πρ’ 
γΑΓΙΔΙΙΟΏΒ 1π {ΠΘῚΓ ἔοστηβ, οοοαβιομθα ὈΥ ἴ86 ἀσργοαδίομβ οὐ {ϊπη6. 
ΤΉΘδο ΘΟ 8, Ὑ ΒΟΊΠΟΣ Βῃ 6618 οὐ μ81 βῆβ καὶβ, αν 411 οὗ [ῃ 6, ΟἈ Ομ Θ 
5:46, 186 ρΌΪ θη τηδηηδιροῦ (πη Ποηθα ἴῃ Εἰχοά, χνὶ. 82, 33.}; δπὰ 
οἢ 1ἴ8 τηουτἢ, ΟΓ ΟΥ̓́Σ {86 ἰορ οὗ 1ἰ, τχοβῦ οὗ ἰδῆ ἤδυθ ἃ Θτη τ 8 Ὲ 
ΑἸΟΡΉ, βοπ!ϑ δῃ ΑἸδρῇ δηᾷ βίη, οὐ οἴμεσ ἰοιΐεσβ, ιτῃ {Π18 ἸΠΒΟΓΡ- 
ὕοη, 7Τ΄ε δλελεὶ 9 ]Ἔγαεῖ, ἴῃ ϑαπιατ ἴδῃ ομαγαοίθσβ Οἱ [886 Ορροβιΐθ 
εἰάς 18 ἴο Β6 Βθβθὴ Αδίομβ στοὰ ψ1} δἰτηοπάβ, αθᾶ ἴῃ {6 βαῖὰθ ἰοὐΐοτϑ 
“15. ᾿ηβορίίοη, ὡεγμδαίεπι ἐδ ἠοῖψν. ΟἸΔΘΙ ΘΟ μΒ δῖ δχίδηϊ ὑ1} 

3 δέακγί᾽ε Ηδν. Οτβη. ΡΡ. 11, 12. 32 Ὁ Δὴη0 4740. 8 Ῥγαῖ ἴῃ 1 Εδερ. 



[0 ϑογίρέωμτο Ογξοῖσηι. 

βοια ν δἱ ἀΠογθηὺ ᾿πβοσιρίλομβ, θαὺ {Π|6 βᾶπιθ σΠΆγ οὕαυβ ΓΘ ΘΏΡΤΑΥΘΗ 
οἱ ἔδοῖη 8]}.} 

ὙΠΟ ορίπΐοι οὐἱρίμα!]ν ργοάυοοά ὈΥ Θολ σοσ, δα {μι ἀδοἰβν ον 
ΘΟΙΤΟὈογαίθα ΕΥ̓͂ οΟἴηΒ, 88 Ὀθθὴ δἀορίβαἃ ὈΥ (ὐδβδαιροη, οββιαβ, 
ατοῦβ, ΒΊΒμοΡ ΥΥ αἰΐοῃ, Ἰωουΐβ ὕδρροὶ, γ. Ῥυιάδδυχ, δῃα οἵβδῦ 
δπσηδθηῦ 1011] οΥἹ 168 ἀπ ΡΒ]]ΟΙΟΡΌΓΒ, ἈΠ 18 ΠΟῪ σΘΏΘΓΑΙΪΥ Τϑοϑινϑα: 
10 88, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, ὙΘΙΥ͂ Β γοηπ οι] ὑπουρἢ ἀμβι οοββ Πν ορροβοᾶ ὃν 
186 γουηροῦ Βυχίοτῇ, ψγῆο δηἀοανουγοα ἴο ῥσγοόυῦβ, ὈΥ͂ 8 νυ οΐυ οὗ 
Ῥδββᾶρϑβ ἔγοιι γα  πῖ6 4] τσ 68, {παὺ δοές [86 Βαπδτο δπὰ 186 ϑαϊηδ- 
Υἰΐδη ΟΒαγδοίθσθ ὙΓΟΓΘ ἈΠΟΙΘΏΓΥ 86 ; {86 ργθβοηῦ βαῦδγθ ομδγδοΐίου 
Βοΐηρ {παΐ ἴῃ ΒΟ {86 4068 οὗἩ [86 ἰαντ, δηα [86 ΘΟΡΥ ἀδροβὶ θα ἴῃ 
[86 αὐκ, τ γο Ὑυιύθη ; δηα {86 ΟΒΟΙ ομαγϑοίθυβ Ὀθὶηρ δι ρ] οΥθα ἴῃ 
{16 6οΡ168 οὗἩ {π6 ἰᾶατν ὨΙΟΒ ἸΤΟΓΘ τηδ46 ἔοΓ ρῥσινδίθ πα Θοισαοῃ 0.86, 
δα ἴῃ οἷν} ἰδ γβ 'ἴπ σΘΏΘΓΔΙ ; Δηα τΠΐ, δίίοσ {π6 οδρενιν, Εἶτα 
Θῃ]οϊποα {π6 ἔοστηοσ ἴο Ὀ6 υδρα ὈΥ͂ {86 “678 οἱ 811 ΟΘΟΆΒΊΟΠΒ, ᾿θαυηρ᾽ 
{16 Ἰαύίογ ἴο {μ6 Θαιηαγιίδηβ δῃα δροβίδίθβ. 1 ΠΘρΟΠαἀΘΗΠΥ, ΒΟ ΘΥΘΓ, 
οὗ {π6 βίγσοῃρ δυϊάθποο δραιηβύ Βιυιχίοσ "Β Βυροῦμ6818, ψ οι 18 δἴοσα θα 
Ὀγ 1Π6 δηοϊθηῦ Η ΘΌΓΘΥ ΘΟ] η8, ΨΥ ΒΘ ἢ 716: ΟΠ ΒΙ 46. [86 ΠπὨΡΙΔΟΔΌ]6 ΘΏΓΑΙΥ 
{παῦ Βυθδιδίδα Ὀθούνθθη (16 “ον ἀπ ϑδιμδυ λη8, 18 1ὖ ΠΚοΙγ [μαὐ ἰῃ 6 
οπς οορὶοα ἔτοτα [86 οἴου, οὐ {μδὺ [6 ΤΌΣΤΏΘΥ ρῥτγοίοστϑα, ἰο [Π6 Ρθδι- 
1] Ἰούοσβ αδϑᾶ Ὀγ {πο ῖν ἀποδδίουβ, ὑπ γσυᾶς πα πο οσαπῦ ΟΠ ούθτΒ 
οὗ {Πποῖν πιοϑὲ ἀίδια χῖναὶβ Απᾶᾷ, ψμθη {86 ναϑί ἀιθγθηοο Ὀούννθθη 
{π6 ΟΠια]άθε (οὐ βαυδγθ) δπᾶ {86 δαιηασιίδῃ ἰούοσβ, 1 τεβρθοῦ (0 
σοΟμν ΘΠ θη06 πα δα, 18 ΟΔΙΤΩΪΥ͂ ΘΟμΒΙ ἀαγρά, 10 ταυδὺ θ6 δοκπον- 
Ἰεάροα {μπαῦ {ΠΟΥ͂ ὭΘΥΟΙ οου]Ἱὰ μανο ὈΘΘ τι86α4 αὖ {π6 βαπὴθ {11Ὲ6.Ψ 
ΑΕοΥ 4]], 10 18 οὗ ο στοδῦ τηοϊηθηΐῦ Διο οὗ 8686, ΟΥ ὙΒΟίΠοΥ ΟἸ ΠΟΥ 
οὗ 16 πὰ, γοτα {86 ΟΥΡΊΠΆ] οΠαγδοίασβ, Βίηο6 10 4068 ποῦ ΔΡρΘδΡ [δαί 
ΔΏΥ͂ σμδηρα οὗ (86 ογὰβ Π88 ἃγίβθῃ ἤγοτῃ [86 τῆϑῃθοῖ οὗ ψτϊθηρ ὑΒ6 χὰ ; 
Ὀδοϑαβο {Ππ6 Θαιηαγιίδη δα Ἡθῦγον Ῥοηίαδίθι Π8 δἰτηοϑῦ ΔΙΑ 8 ἈΡΎΘΘ, 
ποῦν Πβίδηαϊηρ [Π6 Ἰρ86 οὗ 80 ΤΔΠΥ͂ ἀρο8. [0 18 πιοϑῦ ργοόρδῦ]6 Παὺ 
{16 ἔογια οὔ [8686 ομδυδοίουβ μ88 γϑυθα αὖ αἸΠθγϑηΐ ρογιοαθ: {Π18 ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἔγοια {π6 αἰγθοῦ ὑθβίμοηυ οὐ Μίοηπίξαιοοι 3, απ 18 ᾿ταρ] 164 ἰὼ Ὀζγ. 
Κ οππιοοῦ β πα ϊῖηρ [Π6 ΘΠδγδοίοσβ, ἴῃ ΠΙΟΒ ΤΠ βου ρίθ ἅγα γι 6, 
ὁπ6 ἰδὲ οὗ {Π6 1} ἃρθὃ [10 18, Βουσανϑσ, οοσίδιη {παῦ {86 ΟἸ81466 οὗ 
ΒαΊΔΥΘ ΟΠΆΥΔΟΙΟΥ τγ8 [Π6 ΘΟΙΔΙΏΟΩ ΟΠ6 : 88 ἰῃ Μαίί, ν. 18. {ῃ6 γοά 18 
τοίδυγοα ἴο 88 {86 βῃλδ]]οϑί Ἰἰθύϊοσ ἴῃ {Π6 δἰρβαθοῖ, ““ 10 18 ΒΙΡΏΪΥ ῥγο- 
Ὀ40]6 ὑπαῦ 10 τγᾶϑ {Π6 δουηποη ομαγδοίοσ, 6 πῃ (ἢ6 Θερυπαριηῦ νου βῖ ἢ 
Ὑ88 τη846; Ὀοοδυβο {Π6 ἀδραγίαγοβ ἔγομλ 86 ΗΘ ΌΓΘ ἰαχί ἰὴ ἰδδΐ 
ΨΟΓΒΙΟΏ, 80 [ὯΓ 88 {Π6 ὺ πᾶνβ σϑϑρθοῖ ἴο ἐμ6 Ἰούυσβ, οϑῃὴ τηοβίυ 6 
δοοοιπίθα ἔοσ, οὐ {π6 ρστουπά {παὺ (ῃ)6 βαυδγο οβδγδοίθὺσ. νγὰ8 [6 ἢ 
ιι864, 4πὰ {παὺ {Π6 ΒπΑ] ἰούζοσβ νν ΒΟ ΨΔΥῪ ἔγοσα [86 τ6618] ΟΥ̓ 1η1{14] 
ἔουτω 616 6 τυϑδηξηρ. Ὁ 

[ἼΠ6 τϑβϑυ 8 οὐ πῃοάθσῃ ἹΠΑΌΪΤΥ τυΔΥ Ὀ6 ὈΥ ΘΗ ποίϊοοᾶ, [1 {68 
οἷά ῬΒαπιοίδῃ ομδγαοίοσ (ργθβουνϑα ἴῃ ἸΠΒΟΥ ΡΟ ΪΟη8. ΟΠ δίοῃμθθ δῃᾶ 
ΟΟἸη8), 6 πα {Π6 τνδϑβίθσῃ Ὀσᾶποῦ οὗ μοι ο τυ ηρ πα 1ῃ Β0Ὀ- 

᾿ ὙΜ͵αϊΐοη, Ῥτγοῖερ, 111. 88. 29---87. ΡΡ. 108--- 1 25.; ΟἌγρσζου, Οὐοδ ὅδοσγα, ΡΡ. 228 ---24].; 
Βατοῦ, (τ εἶοα ὅδογα, ΡΡ. 111---127. 

2 Ηδεχδρὶὰ Οτίροηΐβ, Ῥγϑὶ. σδρ. ἰϊ. ἕοστ. ἱ, ΡΡ. 22. δὲ δεῃ. 
8 Ὀϑμβογίδιίοη οἡ ἴἰπ Ηρῦτον Τοχὶ, γοὶἱ. ἱ, ΡΡ. 308 ---814. 
4 διυαῦῖ᾿ 8 ΠΟῦγονν Ογατητηδγ, ᾿. 16. 



Οἡ δὲ Πεύγοιο 1, αὐ σαφο. 1) 

βίαηἰἶα] 146 με γ Ὀγ (86 ῬΒΟηἰοϊαη5, {πὸ ἩἨ Οὔτοι 8, δη {Π6 ϑατηασ 88. 
ΤῊΪΘ 18 ὙΘΥῪ 511 ΆΓΡ ἴο ἰμδὲ ἡγ]οἢ 76 866 Ἰροὴ [μ6 Μίδοσλ δ ΟΟΪΠΒ, 
Τὸ ππδοῖηα {παὖῦ τὖ ψγὯ8 δἰίοσϑὰ β ἀθη] Υ 18 ἴο σοπίγδαιοῦ ἀπιγογβαὶ 
ΘΧΡΟΓΊΘΠΘΘ ; ῸΓ Ομ γδούαβ, {|κ6 ἰδηρύδροβ {Π 6 Π861ν 68, ΔΓΘ τη οα!Πδα ὈΥ 
ἄοστοοβ. Ὑνο ΡῥΥΙΠΟΙρΡΙ6Β ΤΥ Ὀ6 ΒρΡΡοβοα ἴοὸ ορογαῖθ ἢ {ῃ6 οῃ6 
ΔΙ Πρ αὖ ΓΆΟΙΠΥῪ δπα Βν }Π688 ἴθ τι ηρ, 1Π6 οἴποσ, αὖ ΒΘΘΌΥ 
ΔΩ τορ Ϊ] Αγ οὗ ἔοσηη. 6 τηᾶν 866 (Π6 ῥγόστοββ οὗ πιοα!βοδίϊοη ἱπ 
{86 1ἸῃΒου! ΡΌ1ο0η8 οἡ {π6 ϑίοῃβ οὗ (ὑδγροηΐγαβ, ἀπα οἡ {Π6 συ ϊη8 οὗ Ῥα]- 
ΤΥΤα. ὅο μδί, ψ ἢ116 [86 ΘΑΙΩΔΓΙΔῺΒ Ρῥτγοβοσνοα (ἢ6 οΠαγαβοΐθυβ ἴῃ 
τ ΒΙΟἢ {Π6Ὺ τοοοϊνοαὰ {π6 Ῥοπίδίδιος, 8. Β6γ1685 οὐ οἤδησαθ δσοπίυιθυίοα 
ἴο ἔοστα 6 ργεβοηί ΗΘΌΓΟΥ ἰοΐουβ ἔγομχ {πο86 ὙΠΙΟΝ Ὑ6ΓΘ ΠΊΟΥΘ 
δησαπ. [0 18 τηδίίον οἵ ἀουδῦ τυ μοῖμοῦ {Π686 οἤδηρεθ μδα ἃ Βαργ- 
Ἰοπίδη ΟΥ Υσῖδη ΟΥΟῚΠ : [16 ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ Ββθοιηβ 1π ἔλνουγ οἵ {Ππ6 Ἰαἰίοσ. 
ΤᾺ ἔἶπι6, 4180, ἤθη {86 ἰδίου ομδυδοΐθυβ σα ἰπίο ΟὐβίΟΠΊΔΓΥ͂ 0.86 18 
πησοτίδιηῃ. οιηθ, ἔγομι ἰπ6 ἔβοῦ (μα΄ 186 1ΠΒοΓΊρ 1 οη8 οἢ {Π6 ο01η8 οὗ 
Βαν-ΟΟ ΒΔ δὰ βἰ ααῦ ἴο {Πο86 οὐ 6 Μασσιθαδη 6Ο]η8, πὶ {Πα 
{86 βαυλγα Ἡρρτον ᾿οθίζοσβ γα πο ἀδοᾶ {1} δον Ο"τὶβ., Βυΐ ουν 
1 ογα δ ὀχργοββίοη, Μαιί. νυν. 18., 15. ἴῃ ὀρροβιίίοη ἰο {{Π|8 γθν. Απὰ 
ΤΑΔΗΥ͂ ΘΧΑΓΊΡΪ68 ΟΥ̓ δηοϊθηῦ δηα τηοάθτῃ ἀαίθ ργονα {παῦ δὴ οἷάδν 
οπαγαοίου ὑΠπλπ (μαῦ ἴῃ ΘΟΠλΠΔΟΙ 186 18 ΓΘ ΘΏΟΪΥ δἀορίθα ΟἿ ΤΩΟΠΘΥ. 
1 τὸ οου]ὰ ΡῈ δεγίαιηϊυ βῃονγη, 88 δίυδτγί, αρονο οἰἰοά, θ6] 16 ν68, {πὲ 
γΑΓΙΔΙΙΟΩΒ ἴῃ (86 Θερίυιασιπῦ ὑταηβίδοη. ἀγοϑο ἔγομλ {86 ᾿πίογομδηρθ 
οὗ Ἰοὐίθσβ, ὩΘΑΥΪΥ Κα 1 (δ βαυδσθ οἤδγδοίθσ, βιοῃ βού που]ά 
αν στοαῦ ᾿πῆμπδησθ οὐ {86 αιιδίϊοη ; δι (8Π6 ονίάθποθ ἴῸγ δηΐ 
ἃσαϊηϑύ {Π18 Β66ΠῚΒ αἰπηοϑῦ 6] 0 8}}Υ7 ὈΔΙα πο, [Ὁ ΤΑΥ͂ ροσμαρβ 6 δοη- 
οἰυάοά {παῶ| 1Π6 Θομητηθποθιηθηῦ οὗ {πΠ6 σμδηρο νγ88 πού δαυ]οῦ (μλη 
ἴπ6 Βθοοῃᾶ οδῃίυσΥ Ὀοίοτο Ομ σὶβί, δὰ {Ππ|λὺ 10 ργδάυ δ! } Υ ῥτορτθββοά 
11 1η6 δ πᾶ οὔ [π6 ἢγϑι σδηΐασυ δον ΟἸγὶϑυ.}} 

ΙΥ. ΑΝΤΙΩΟΙΤῪ ΟΕ ΤΗῈ ΗΕΒΕΕΥ͂ ΝΟΨΕΙ,ΡΟΙΝΤΒ. 
Βυΐ, Βονγονοσ 1πίθγαϑέηρ [8686 ΠΑ. ΓΙ68. ΤΑΥ͂ 6 ἴῃ ἃ ῥΒΙ]ΟΙ]ορίοαὶ 

Ροϊηί οὗ νἱδν, 10 18 οἵ ἐγ ργθδίοσ Ἱπηροσίδησα ἴο 6 βα(18Ε6α ΘΟΠΟΘΓΏΪ Ωρ; 
{Π6 τυσῖ ᾿ΠΠραϊοα αασβίϊοῃ σοβρθοίϊησ {Π6 δη Πα. Υ οὗ ἐμ6 ΗΟΡΥΟΥν 
ΡοΙηΐβ ; Ὀθοδαβο, ἅη1688 {πΠ6 βίυαἀομηῦ ΠΔ5 ἀοἰοσταιηθα [Ὁ ὨΙτ,Β61}, ΔΥῸ Σ 
8 Τηδύυ ΓΟ ̓ ηνοβε ραίοπ, ἢ6 οαπηοῦ τ ΘΟ ἄθηοα ΔΡΡΙΥ ἴο {86 Βύπαγ 
οὗ {818 βΒδογοᾶ ἰδησιιᾶρα Τῆγοα ΟΡΙ πΙΟἢΒ ἢν Ὀθοη Οἤδτοα ὈΥ Ἰθαγσηρά 
6 ΟἹ {Π18 Ββυρ)]οοῖ, ΒΥ βοιηθ, {86 οχἹρίη οὗ [πο ΗδΌγον νον ο]- 
Ροϊηΐβ 18 τηδι πίβι ηθα ἴο 6 σοδναὶ νι (6 ἩδΡτον ἰδησυάρο 1086 
Μ 8116 ΟἴΠΘΙΒ αββοσύ ἤθη 0 ἤᾶνθ Ὀθθη γθὺ Ἰηἰσοάυοορα ὈΥ ὕΖτα ΔΓ 
186 ΒΑΥ]ΟΠΙΒΒ οαρενγ. τ θ μ6 οοταρ!] θα {Π6 οδποη, ἰγδηβογ θα (6 
θ00Κ8 1πίο 186 ργαβοηΐ ΟΠ] θα ομδγαοίθγθ, δα γοϑίογοα {πΠ6 ρυσν οὗ 
(6 Ηδῦτον ἰοχί, Α {πιστὰ ΒΥροίμοβιθ ἴθ {πᾶὶ {Π6Ὺ  γο Ἰηγδπίθα, 
δδουΐ νο Βυπαγοα γοᾶγβ αἴνον ΟἸ σῖβῦ, ὈῪ [π6 ἀοοίογβ οὐ {πὸ βοδοοὶ οὗ 
ΤΙθοΥῖαθ, 0. [86 ΡΌΓΡΟΒΟ οὗὨ τυ Κιηρ πα 6βίβὈ Βηρ; (Π6 ραπυηθ 
ΡΓΟΠΌΠΟἰΔίΙΟΙ, ῸΣ {π6 σοηγνθηΐθποθ οὗ {πο86 Ὑμὸ ψοσο ἰθαγηϊπηρ [Π6 
Ηφῦγον ἰοῆραθ. ΤΠ ΐβ Οριπῖοπ, ἢγβί ἀππουποοὰ ὈΥῪ ΒΑΌΌΙ Ε]}188 
μονα ἴπ {δα ΒΘρΙπηϊηρ οὗἨ {1π6 βἰχίθθῃ ἢ σοηίυγυ, δα88 Ὀδοη δαἀορίοα 
Ὁγ ὕδρροϊὶ, (αϊνιη, 1μαὐμϑν, (ὐδβαῦροι, δου! σεν, Μαβοϊοῦ, Εγρθηλαθ, 

᾿ Ἐον ΠΣ ἀἰδοπβδίοη, 866 Πανίάβοη, Τγοαιίδα οὐ ΒΙ]1.8] ΟΥ̓ ΕςἾδπ), γὙο]. ἱ. οἤδρ. 11. ; 
Ηδνοτηΐοῖκ, Ιπιγοάποιου ἴο τῃ6 ΟἸ« Ἱ εϑἰδιηοηῖ, δὲ 47 ---ὅ0. ΡΡ. 246., ἄς. ; οΥ, Εἰη]οί πη 
κΌΥ Κο}1), 1. 1, 88. 47---80. ΡΡ. 289., ζζς.; ΚεΙ], Εἰπ]οἰλαη ν αὶ 167., ΡΡ. 569.ν ὅς. 



12 ϑογίρέωγο Ογϊέοῖδηι. 

Ἡουλὶραμπί, Τ᾿᾿Αἀνοοαῖ, ΒΙβμορβ ὙΥ αἰΐοῃ, Ηδγθ, δηὰ Τόν, Ὦγ. 
ἹΚεππηϊοοίί, γ. ϑάαθο8, ἀπά οἴ ν Θπλποηῦ οὐ λοθ, ΒΥ" 18ἢ δηὰ ογοῖρῃ, 
Δηἃ 18 ΠΟῪ φΌΒΟΓΑΙΥ τοοοϊνοά, αἰ που ρἢ Βοπιθ 16 Ὁ ὙΥΙ 6 ΥΒ οὗ τοϑρθοῦ- 
ΔΌΪΥ ΘΟ Π.6 ΒΙΓΟΠΌΟΙΒΙΥ ἴο δανοσαῖα {Π6ὶΡ δηίαυϊγ. Τμὸ 4γ7.- 
εαπεπι Ῥμποίαζοπί 5 Πουοίαίαπι οὗ (ὐἌΡρ6ὶ γγαβ ορροβεα ὃν Βυχίοτγε ἴῃ 
8 ἰτοαίβα 226 Ῥωποίογιιπι Ῥοσαϊϊηι «ἀπεϊφιιξαίο, Ὁ Ὠοτὰ (86 σοηΐτο- 
ὙΘΙΘΥ͂ ὙΑ8 αἰτηοβί δχσμαιβίθα. Υ 6 88}8}} ὈσΘΗῪ βίαῦθα ὑπ6 θυ άθῃοθ Οἢ 
{818 ΤΟΡ]Ο. 
Τα [86 γον 6]- ροϊηΐβ δγθ οὗ τβόοάθσῃ ἀδίθ, δῃά οὗ μυιμηδη ᾿μυθη 0 π, 

{π6 δηθ-ρυποῦβίθ ἄῦραθ ἔγτοπλ {π6 ΤΟ] ον ἱηρ' ΟΠ Β ἀθγα Ἰ0}8 : ---- 

1. “Το Κιπάγοα Κ΄ Βοιρζϊίϊο ἰδησυᾶλσοβ αποίεπέϊν δὰ ηο ψτὶτίθη σόονγθἶβ. 
ΤὨΟ τηοϑὺ δηοϊθηῦ Επβίγδηροϊο δῃὰ Κυῆο ομδγδοίοσβ, {πα 18, (89 δποίϑηςξ 
Θδαγδούοσβ οὐ [9 ϑιυσίδῃβ δηἃ ΑὐὈΪ ΔΉ 8, στο ἀσβυαίθ οὗ σον ]8β. Το ΡᾺ]- 
ΤΩΥΤΘΏΘ ᾿ΠΒΟΣΙΡ Οη8, ἈΠ ὨΘΑΓΪΥ 4}} (ῃ0 Ῥῃςωηϊοίδη ομθδ, ΓΘ ἀδδβίϊεΐθ οὗ 
[θ. ϑοιῃὴθ οὗ 6 Μαίίθβθ 1ῃβοσὶ ρ(ϊοη8, Βουγονοσ, δηὰ ἃ ἔθην οὗ (9 ΡΒω:- 
ἰοΐδη Βᾶν9 Ἰη8γΚ8, τ] Οἢ ὈΓΟΌΔΟΌΪΥ γ ΓΘ ἰηἰθηἀοα 88 σονοῖδβ.Ό 186 Κογδῃ 
Ὑγ85 ΘΟΠ 6886 4}γ ἀοβίϊίαίο οὗ (θὰ, δὶ γϑ, ΤῈ ρυποίυδίζοῃ οὗὨἉ 1ξ οσοεβίοηθά 
Ετοαί ἀἰβραΐθ διιοηρ Μοβδιμτηθάϑη8. [ἢ 8016 οὗὨ {Π6 ΟΪἀοΥ ϑὄγγίδς τσὶ Πρ Β 
8 ἰουπὰ 8 βίηρὶο ροϊηΐ, ψῃ οι, ὈΥ Ὀοΐπρ Ρῥ]δοθᾶ ἱῃ ἀἰθεγθηΐ Ῥοβὶ [108 ἴῃ 
τοραγὰ ἰὸ ογάϑβ, Βουυ θα 88 ἃ ἀἸΔΟΓ [108] βρη. Τὴθ ῥγοβϑηΐ νουγϑὶ -ϑυβίθιῃ οὗ 
180 ϑ'γγίϑδηβ γγδϑ ᾿πίσοἀυςθα 80 ἰαὶθ 88 (86 {π|6 οὗ Τ ὨΘΟΡΒΙΪὰ8 δηὰ “860 οὗὨ 
ἘΔ 6886 (Οϑηῦ. υἱ}.). ὉΤμὸ Ατδθῖο σόνγθὶβ γοῸ δἀορίθα, βοοὴ δἰοσ ἰἢθ 
Ἑογϑὴ ψὰ8 τι ίθη  δυΐ (86 ΙΓ ΟἾΝΟΣ ἀϊδογι16 81] ΤΩΔΡΚ8 ἀϊὰ ποῖ οοτηθ ἰηΐο 
86, ὉΠῚ}] ΠΟΥ Μ6ΓΘ ἱπίγοἀυσοα ὈΥ Ι0π ΜΟΚΙΔΑ (δθουΐ Α.Ὁ. 900), ἑορεῖδοσ 
ψ1 0} τ06 ΝΊΘΒΗΩΙ σΠαγδοίου, ΠΟῪ 1 σΟΙΏΣΊΟῺ 0.86.7} 

2. Το ϑασηδγι ἴδῃ ]Ἰούΐθυβ, ν᾽ ΙΟ (γ)71ὸ ἢΔΥΘ ΔΙΓΘΔΟῪ Β66Π) Ὑγ6γῸ [86 Β8116 
σῖτἢ ὑπὸ ΗΘ Ότονν Ομ Αγδοίθυβ Ὀθίουο [86 σΑΡΟν Υ, αν θ ΠΟ ροΪπίβ.; ὩΟΣ 81Θ 

᾿ {Π6ΓΘ ΔΗΥ͂ γϑϑίΐροϑ γΒδίθνυοσ οὗ νονϑ]-ροϊηΐ8 (0 Ὀ0 ἰγδοθα οἰἴμοσ οὐ (ἢ 
Μαδοοδῦφαη βιθῖκ οἶδ, ΟΥ πῃ [86 ϑδειηδγ ίδη Ῥοηίδίθυοῃ. Τὰ ψοσγὰβ ᾶνϑ 
αἰναγβ ὈθΘῺ τοδᾶὰ Ὀγ [Π6 δα οἵ {86 ἴουγ Ἰοί(6 8 ΑἸθρῃ, Ηρ, δι, δῃὰ 2οά, 
ὙΓΠΙΟῺ ΔΓῸ ο81164 πιαέγε5 ἰδοξομβ, ΟΥ ““ΤΩΟΙΠΟΓΒ οὗ γϑδαϊηρ. 

8. ΤΏ οορίθ8 οὔ [86 δου ρίυγοβ νν Εἰ ο ἢ ΓΘ υϑθά ἴῃ {86 “6 νυν θ ἢ ΒΥΠΑρΡΟρΡΊ 68 
ἴο {86 ῥγθβθηΐ {π|0, δ δὰ δοοουηΐθα ραγ ἸΟα]ΥῪ βδογθα, ΓΘ σομβίβ ΠΟΥ 
τε ἐἴθη υἱμοὰΐ Ροϊμίβ, ΟΥ ΔΠῪ αἰβίϊη οὐ] Οἢ 8 Οὗ ὙΘΥΓΒΟΒ νυ δίθυ ; 8 ργϑδοίϊεθ 
{Πδ8ὲ σου]ὰ πονοσ ἢν Ὀδ6η ἰηϊτοάιι θα, ΠΟΥ τγοι]Ἱὰ 10 ἢδνθ ὈΘΘῺ 80 ΤΟΙ ρἸου ΒΥ 
ο]]ονν θά, 1 νονγϑ]-ροϊηῖβ δα Ὀθθῃ σοθναὶ νγἱ τὰ (μ6 Ἰδηρσυδρθ, οὐ οὐ ἀϊνίηθ 
δυϊμοσιγ. Τὸ (818 ἴδοί 1͵71Ἃὸ ΤΩΔΥ δὰ {Π|8ἴ, 'ῃ την οὗἉ [Π6 ο]ἀοβὺ δηὰ Ὀοβὲ 
ΤΩΔΗ ΒΟΥ Ρί8, οο]] ὐθα δηα Θχδιιϊηθα ὈΥ Ὦγ. ϑηηϊοοίί, οἰ ΒΘ Σ ὑμ6 ΓΘ δγθ 0 
Ῥοϊηΐθ αὖ 41}, ΟΣ ΠΟῪ 8.0 ου ἀθη } } 8 ἑαίε δαἀλιΐοη ; δηὰ {μα 8411] (μ6 δηοϊοης 
ψΑΣΪΟυ 8 ΓΔ ΡΒ, ππϑγκοα ΕΥ̓ (86 ὅονν, τοραγὰ οὐΪΥ τἢ6 Ἰο ΐο 8: ποῦ ὁη6 οὗἵἨ 
ὑπο τοὶδίθϑβ ἰο 189 σον 6]- ροϊη δ, νγ 1 ἢ οου]ὰ ποῦ μᾶνθ μδρρϑηθὰ 1 {Π6850 
84 Ὀθαη ἴῃ 86. 

4, ΒΔΌΌΙ ΕΠ148 Του τα δ8ογὶ 068 {86 ἱμγϑη (0 οὗ γον 6]-ροϊη δ ἴο (μ6 ἀοσίογβ 
οὗ ΤΙ θογῖδϑ, ἀπ 88 οοπῆσιχθα {116 ἰδοὺ ὈΥ͂ (89 ΔΓ ΒΟΓΙΥ οὗὨ (86 τηοβί Ἰοαγηϑὰ 
ΓΑΌΒΙΠ8. 

ὅ. ΤὮΘ δηοίθηϊ (δ θ8}1883 ἄγανν 8}1 (ΠΟῚΣ τηγδίασὶθβ ἔγοσῃ [Π6 Ἰϑέύοσβ ; 

τἸ βιθαγι δ Ηθογονν αὙδι τ, ῥ. 19. 
3 ΤΏο ΟΔὈὈ ΔΙ ἰδι8 νγ γα 8 δεῖ οὗ γϑθὶ 8] ἀοοίοτβ διλοης ἰἢ6 δ ννβ, ῦο ἀογίνοα (Ποὶγ 

ὩΔΙ.6 ἔγοτχ [πεῖν διπάγίηρ [86 Οαδδαία, ἃ τηγδβιογίουδ Κἰηὰ οἵ δεΐθηςο, σοτηρτγίβίπρ; ταγβιΐςαὶ 
ἐπιοσγργοϊδιίοηϑ οὗ ϑογίρίαγο, διὰ το ΡΠ Υ 8168} ΒρΡΘΟῸΪ ΔΙ0Π8 σοποογηΐηρ ἴ86 Π οἰ δηὰ οἵας 
δοίη, νυ ἱοἢ ἀγὸ Του ἰμ δον 5} τυ ηρβ, δηὰ ἀγὸ βαϊὰ τὸ νυ Ὀθθη δβαηἀθὰ ἀόνῃ ὈΥ 8 
δοογοὶ γα Ἰοὴ ἔγοπι [Π6 ΘΔ ]68ὲ ἀροθδ. ΒΥ σοῃβίἀοσίηρ [86 πατηογαὶ ΡΟγ ΘΓ οὗ [860 Ἰοίίοτα 
ΟΥ̓ 180 βδογεὰ ἰδχῖ, δὰ ομβδηρίῃρ δηὰ ἰγϑηβροβίηρ ἴμθπὶ πῃ ναγουβ ΆΥ5, δοοογάϊης ἴο ἴῃ6 
ΓῆΪο8 οὗ τποὶγ δῖ, [8 Οαδδαῖίοια οχίγαοϊο ἃ δβθη868 ἔγοπι {Π|0 ββοσθὰ οὔγῆςΐθδ, Ὑϑῦγ αἰβογοης 
ἔγοσα [πο86 Δ} [6 ΟΧΡΓΕΒΒίΟἢ 8 δοαπιθὰ ὨδίμγΆ]Υ ἴ0 ἐππηρΡΟσῖ, ΟΣ τ ΒΙΟἢ Ὑγοσο οὐϑῇ ἱηϊοηἀοὰ 
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δυέ ποπθ ἔγοσῃ {86 σουγοὶ-ροϊηΐβ; ψ ῖσ ΤΠ6Υ οου]ὰ ηοΐ Βᾶγθ πορ]οοίοα [ 
{8007 δᾶ Ὀθϑῃ δοαυδίηἰοα τὴ πο. Απᾶ βθῆοθ ἰΐξ 8 οοποϊυθοαᾶ ἰδδῖ 
10 ροϊῃΐβ γγϑῦθ ἢοῦ ἴῃ οχὶβίθῃοθ ΒΘ ἰΐθ (Δ 8]18{16 ἰη οΥγϑίδ 008 ὙΘΓΘ 
Ιη866. 

6. ΑἸΠουρὮ (μ6 Ταϊταυ οοπίδϊηβ [80 ἀοίογτα ΠΑ ΟΠ 8 οὔ [Π6 ) 618} ἀοοίογϑ 
ΘΟΏΘΟΓΙΐ ΠΡ ΤΩΒΗΥ͂ ρ4588 68 οὗ (9 Ἰανν, 10 18 αυϊάθηΐ {μδὺ (Π6 ροϊπὶβ 6. ποί 
δθῆχοά ἰο {π6 ἰοχὺ ψβθη {μδ6 Ταϊτυα νγα8 σοτηροβοα; ᾿Ὀθοϑῖιβθ {ΓΘ 8ΓΘ 
ΒΟΥΟΓΆΙ ἀϊβρυΐθβ σομοογηΐηρ [ῃ6 Β6Ώ86 Οὗ ρα5888ρ68 οὗ {80 Ιᾶνν,) 81 οἢ οου]ὰ 
ποὺ βᾶγθ Ὀθθη οοπίτογογίοα 1 {μ0 ροϊηΐβ μαὰ ἤθη θη ἴῃ θχϑίθηοθ. 
Βεβίἀθϑ, {ὴ6 σονγϑὶ-ροὶπίθ ΓΘ ΠΘΥΟΣ τηρηἰοηθά, ᾿Βουρὰ (6 ζδιτοδί ορ- 
Ροσίαἶ Υ ἔον ποι οἰησ ἴμθὰ οογοα 1.861, 1 ΔΘ Ὺ δα ΤΘΑΙῪ ἴπθη Ὀθθη 
ἴῃ '56. ΤμῸ οορ ϊδίίοη οὗ [86 Ταϊηυὰ τγ88 ποῦ βηϊβμοα ὑη{}} {86 δὲσέλ 
εεπέμτν.ἷ 

ἢ. ΤῺ6 δῃηοϊθηΐ ναγίουβ σϑδάϊηρθ, 8116 ἃ ογὶ δηὰ Καθ (ὙΠ Ἰ ἢ ΤΟΓΘ 
ςΟἸ]οοἰρᾶ 8 ΒΒογί {πη6 Ὀοΐοσο ὑπο οσοτηρίοίίΐοη οὗἉἨ (Π9 ΤΑ), τοὶδὶθ θη σοὶ Υ 
ἰο δοηϑοηδηίβ δηὰ ποῦ ἴο γον 6 ]- ΡοΪηΐβ ; γοῖ, [ἢ {Π680 ἢδα οχἰϑίθα ἴῃ τη8η1ι- 
δουρί δ (η6 {πο ἐμ ουὶ δπὰ ΚβθίΒΙ Ὁ σοσο Το] ]θοἰοά, 10 18 ονίουϑ {πδὲ 
80Π1Θ ΓΘίογθμοΘ ΟΌ]α αἰ ΘΟ] οὐ Ἰπα ΓΟ ἢᾶνο θΘΘῃ τηδαθ ἰο ἔβθη. 10 
5.6 ης6, ἱΒογθίοσγο, οὗ μ6 οο]]θοίουβ οὗἁ (686 νϑσγίουβ γθδαΐῃρδ 18 8 οἰθασ ῥσγοοῦ 
οὗ π6 ποῃ-οχὶϑίθηοθ οὗ νονγθὶ-ῬΟΪη 8 ἴῃ {ΠῚ {{π|6. 

8. Τὴ6 δποῖθηςῷ γΘΓΒΙΟἢΒ --- [ῸΣ ἰηδίδηοο, {πΠ6 ΟἾδ᾽ 60 Ῥδγδρῆγδβο οὗ 
Φομδίμδη δηὰ ΟηκΚοίοβ, δηὰ ἴη0 αστοθκ νοβί οἢΒ οὗ Ααιυ}]α, 5. πηδοθ 5, πὰ 
Τμεοάδούϊοη, Ὀαῦ ΘΒρΘΟΙΔΙγ ἴπ0 ϑδαρίυδριης νὙΘσβίοη ---  αὔἦδ τοϑὰ 1Π6 ἱοχῦ, ἴῃ 
ΤΏΒΩΥ ῬδΒΘΆρΡ68, ἴῃ 860ηὴ8608 αΙθσθης ἔσοιῃ {παὺ τυ] ἢ [Π6 Ροϊη 8 ἀθίθστηϊηθ 
ἴπ6πὶ ἴο τηθδῆ. Ῥθθηοο ἐξ 18 ονυϊάθηῦ ἐμαί, 1 ὑπ6 ροϊηΐβ δᾶ 6 Ὀθθα 
Κηόνγῃ, Ροϊηΐθα τηϑηυδβοσὶρίϑ ου]Ἱὰ πανὸ Ὀθθη Φ0]] ον 885 (86 τηοβί οοσσϑοί ; 
Ὀαΐ, 85 [80 δυΐδβοσβ οὗ {Πο86 γϑυβίοῃβ ἀϊὰ ποὺ 186 ἔΐθτΩ, 1 18 ἃ ῥ᾽ δίῃ ργοοῦ 
[8δὺ [86 Ροϊηΐβ ὑχεσο πού ἔμϑῃ 1π Ὀθίηρ. 

9. Τὴο δῃοϊθηῦ “6 νν 188} ἩΓΙΘΙΒ ἱποτυβο γ 8 ἃγο ἰοίδ}]ν 81] 6 πὺ οΟΠ ΘΓ Πἰ Πρ 
16 γον ΡΟΣ ΠΓΒ; ΜΙΟΝ ΒΌΓΟΙΥ ψψου]Ἱὰ ποῦ Ὦδνθ Ὀ66Π {Ππ|6 ο856 1ἢ ὑΠ6Υ δά 
Ὀδθη δοαυδιηἰθα τ 10} {ΒΘ γι. ἍτυοΙ Βίγοϑϑ ἱπᾶάθοα ἢα8 Ὀθθη ἰδἰα ὕροὴ {86 
ὍΟΟΚΒ ΖΟΒΔΣ δηὰ Βδῆῃϊ; Ὀυΐ (8686 ἢδνθ Ὀθθὴ ῥγονθᾶ ποῦ ἴο αν Ὀθθῃ 
ΚΟΥ [ὉΓ ἃ ἱμουβδηᾶ γϑϑγϑ δῇψον π86 Ὀἰσἢ οὗ ΟἸγϑ, Ενθῃ Βυχίοτῇ 
ἈΠ ΏΒ6] Γ᾽ δάτλῖβ ἐμαῦ 186 ὈΟΟΚ Ζοδδγ οου]ὰ ποὺ ἢᾶνο Ὀθθὴ τχι θη {11} αἰ ΟΣ 
(86 θη σΘὨΌΓΥ ; δηά {86 ΤΑ ̓8 (θα! 18ἢ δηὰ Ζδομϑί σοηἕθβϑ ὑμδὺ 10 τν88 
ποῦ τηθΘη ]οηθα ὈοΌΓΟ (86 γοϑνῦ 1290, δηὰ (μδ. 10 ργθβθῃ β ΣΟ ΓΠΆ] ον] θη 60 
(δδὶ 10 18 ΟΥὗἹὨἍ 8 τσὴ Ἰαίοσ ἀδίθ [μδὴ 18 ργοίθπαθά, 10 18. Ὡ0 Ὁποοϊητηοῃ 
Ῥγδοίοθ οὗ {86 «7678 ἴο ρα 115} ὈΟΟΚΒ οὗ τϑοθηὺ 4αὺθ ΠΟΥ 186 Ὡδηη68 οὗ 
014 τΣΙΟΓΒ ἰἢ ΟΥΟΣ [0 ΣΟ ΔΟΣ ὑπο ὶν δυ ΠΟΥ ΟΥ̓ ΤΟ ΒρΡΘΟΙΔΌ]6, δ ἃ ον θη ἰο δ] (6 Σ 
Δηα ἱπίογροϊδία δηοϊθηΐ τ ΓΒ ἴῃ ΟΥΘΡ ἰο βυεογνο ὑπο ὶγ οσσ σ θῦν8. 

10. Ἐχυδι]ν β:]θηΐ ἀτὸ (Π6 βηοϊοηΐ ἔδίμοτβ οὗ {π6 Ο τ βυδη σμυσοῖ, Οτί θη 
Δα Ι΄ ΘγΌσθ. [ἢ ΒΟΙῺΘ ἔγδαριηθη δ, 8{}}} οχίδηΐ, οὗ Οτὶροηβ ναϑὶ ὈΓ 11. 8] σσόοσκ, 
1η 16 ἃ {μ6 Ηδχδρὶδ (οὗ νυ ] ἢ Βοταθ δοοοιπὶ 18 ρίν θη ἴῃ 8 80 Ὀβθοαᾳυθηῦ ρᾶ96), 
Ὑ ὮΑΥΘ 8 ΒρΡΘΟϊτηθη ΟΥ̓ 76 ΣΏΒΏΠΘΥ 1 ΜΌΘΟΝ ΗΘΌΓΟΝΥ τγᾶβ ργοηοιυποθα ἴῃ 
10 {μϊγα σθηίυγγ ; δηα τυ ϑ] ἢ, 10 ΔρΡΡΘδγβ, γγχ88 νυ 6} ἀἰβογοηί ἔγοιη μὲ 
ὙΠΟ ΣΘΒ0]08 ἴΛΟτα δἀορίϊηρ {μ6 Μαβογοίϊς γθδάϊηρ. φΦθΓΟΠῚΒ 880, 1 ν Ἀγ ]οὺ8 
Ῥαγίβ οἵ μῖ8 ὝΤΟΥΚΒ, ὙΠ ΠΟΓΘ ΒΘ ποίῖσ68 ἴμ6 αἰ θγοηῦ ργοηυποίϊδίοπβ οὗ ἩΘΌΥΟ 
τΟΤαβ, ὑγοαίβ οπῖν οὗ ἐλδ ἰείέετϑ, ἀπ ἃ πον ΠΘΓΘ τηϑ πο 8 [86 ροϊηΐβ ; ψ ἢ 
᾿ξ ΒΌΓΟΙΥ ψουἹὰ ἢᾶνα ἀοπο, πδὰ {ΠΟῪ Ὀδθηῃ ἔουπά ἴῃ {116 σορίθ8 οοπϑβυϊιοα 
Υ ἈἾΤΩ, 

Ὁ {8617 ἱπβρίτοὰ δυϊμοτθ. ϑόπιθ ἰθασηθὰ τωθῃ Βαῦα ἱτπηδρίποα {μαὲ [Π6 ΟΑΡθΑ]15ὲ8 ἀΓοσ6 
Β00ὴ δῇνγ [86 τη οὗ Εἶτα ; Ὀαϊ [Π6 ΓΌΤΉ ἰ8, {πὶ πὸ ΟδΌ Δ] βύῖς ὙΓἢ σ8 ἀγα οχίδηϊ Ὀπὶ 
ὙΔδΙ ΔΓΘ Ῥοβίθτίογ ἴο ἴῃς ἀδεοίγιοίΐοπ οὗἉ [86 δεοοῃα ἴθι ρῖθ. ΕῸΓ 8η δηιογίδιηϊηρς δοσουης 
οἵ 180 Οδῦθαϊα, δπὰ οὔ τῃ6 Οδοθα] ἰβι1ς 4] ἢ] ΟΒΟΡΉΥ, 860 Μγ. ΑἸ] Μοάδιη Ψπυἀδίδαι, 
ΡΡ. 65ὅ---94., οὐ τ. ἘπΠ61Δ᾽ 5 Ηἰβίοτυ οὐ ΓΒΙΪΟβορῆγυ, γο]. ἰδ. ὑρ. 199---221. 

5 Αἢ δοςοπῃΐ οἵ ἴῃς ΤΑ] πὰ Μι|}} θ6 Βεγοαῖοσ χίνθη. 



14 ϑογίρξινε (γι οΐδηι. 

11. ΤῊ Ἰοίίοσβ 35, ΓΙ, Ὁ, δ) ἀροῃ {Ππ6 ρἴδη οὗ ὑπΠ6 Μαβογοίθϑ, ΓΘ ἑοσπλοὰ 
γιιοϑοοηξ, ὈδοδιΒα, δοοογάϊηρ ὑο ὕμθτῃ, ΠΟΥ πᾶν 9 ΠῸ βουπά. Αἱ οίθου {1πη68, 
{Πι686 8816 οὐ ίοτϑ ἱηἀἰσαίθ ἃ νδγὶθίυ οὗ βου η8, 88 [86 ΠΟΥ οὗἉἨ ([686 οΥΙ [168 
ἢδ8 θδοη ρ]θαβοά ἰο ἀϊβύηρσυ θ ἢ (θτὴ ὈΥ Ροϊη 8. 

12. Τ1,Ἀ530]γ, 88 ἐμ 3,γ,8έ νοϑίϊροβ οὗ {π6 Ῥοϊηίβ ὑπαὺ ολῃ ὉΘ ἰγϑοθα ἃΓῸ ἰὸ ὈΘ 
ἰουπά ἴῃ ὑἐμ6 τυ ἶπσδ οὗ ΕΔΌδὶ Βθη ΑΒδοσ, ρσγοδβι ἀθῃΐ οὗ {ἢ} νυδβίθ ἢ ΒΟἢΟΟΪ, 
δϑηὰ οὗ ΕΔΌΝΙ Βοη Ναρδμίδι!, οὨίοε οὐὁἨ ὑμ0 ϑαβύθγῃ βΒο 001, σσηο βουτγδοα 
δου {110 υχγἱ4 4]6 οὗἔὨ {π6 οἰουοπέδ ΘϑηζΌΓΥ, τγθ 8.6 0814 64 1η Αϑϑὶρηϊπρ' (Πδὲ 
88 ὑπ6 Θροοἢ ὙΠ ΘῈ [Π6 βγβίθιῃ οἵ γονγθ]- ροϊῃ β νγᾶϑ θβίδὉ]18}164.] 

[Ἴὴ6 τϑαβοῦβ ὑμπαῦ βάν Ῥθθῃ ἤθσα 8]]6ρ θᾶ ἅτ βι οϊθηῦ ὕο ῃγονα 
1Π6 ΔΡβθηοα οΥὐἹρΊΏΑΙΥ οὗἨὁ νον 6]-βϑίσῃβ, θαῦ ὉΠ6Υ ἀο ποῦ ἠουοῖ [86 
γον 6]-Ῥγοπαποϊδίίοη οὗ {π6 ἰδησυαρσο. [ἴῃ ΠΌΤΟΝ δηά οἵμον οορμαΐθ 
ἀϊἸα!οοίβ {86 ξιπάδιμδπίαὶ 146 οὗ ἃ ψοτὰ νγχὰβ οοηνογϑα Ὀγ 1.8 00Π- 
βοηδηίβ, δπα 108 τοῦ! ΒοδίοηΒ ἱπαϊοαύθα Ὀγ (Π6 νονγ0]8; 80 {μ8ΐ ὁπ6 ἴο 
ὙΠΟ {86 ἰοηριθ γὰἃ8 ΨΘΥΠΔΟ Δ σου μανγα [1{{16 αἸ ΘΟ 1η 
ΒΡ γἱηρ ΤΠ ῬΓΌΡΟΥ σόν 6 18 0 ἃ ψοσά. 706 νοοδὶζαίομ γ88 αὖ 
ἢτϑί πὸ ἀουδύ ὙΘΥῪ βπρ]6, [Π6 στουπάς-γονοὶ Ὀοηρ α. Απα ἴον ἐ}15 
δΔηα {ἐπ οἴου βουηᾶβ οὗ ἑἐ «πᾶ τ, Νὰ, ", δηᾷ Ὁ ἼΤοΓῈ οι ρ]ογοά, Γ, 88 
ὨΘΑΥΪΥ δκίη ἰοὸ δὶ, θοΐηρ ἴπ 1658 γεαθηῦ 186. Τπὰβ ἴοο {06 ΟΙΠΟΡ 
γον] βουπαβ οὗ ὁ πρρς 9, 88 Ὑ611 48 αι ρῃίμοηρδ, γο γα ταργοβθηίαα. 
Απά, {πουρὰ [Π6 νυ 88 πού ἀθυθὶορθα δαῦλ}]ν συ] {μ6 ΒροαΚ- 
ἵηρ᾽ οὗἩ {86 ἰδηρτιασο, γοῦ ὑμαῦ {Π6Γ6 νγὰ8 ἃ ἀθνϑιορηχθηΐ 18 ργονϑᾶ ὉὈΥ͂ 
1.86 5ογίρίϊο ρίοπα οἵ Ἰαῖεν σοῃίγαβιεα ὙΠ μ6 8ογίρέϊο ἀεζεοξίυα οὗὨ 
ΘΑΥΠΟΡ ἰἰπιο8. Τὰ ὙΥ, απ Ὁ ΠΡ, ὅζο., ΔΡΡΘΑΥ [ῸΓ Ἴ, ΦῚΡ, ὅζα. 
ΤῊ18 πιοᾶθ οὗ Ἔχργθββέηρ' γον 618 18 βθθὴ 8180 ἴῃ ἴπ6 ϑϑιηδγιίδη Ῥεηία- 
(θυ, οα ἐμ6 «6 νγ]8ἢ σοἱηϑ οὗ 186 Μδοολδθθδαπ ἅρσθ, δηα ἴῃ {Π6 Ἰαίδι 
Ταϊηυᾶϊς δηα ΒΑ θηϊο ργοδαοίϊομβ." ὙΠοα ἩΘΌΓον οοαβοά το θ6 
8 ᾿ἰνίηρ ἰδησαδρθ, 10 γγὰ8 ΟΥ̓ ὁουγ86 τηοβὺ ἀΠΠοαὉ ἰο σείαϊη {86 ῥγο- 
πυποϊβοη ἰουὺ ἀχργθββοά σόν ]8.Ύ Ηθησθ ὀχίθγῃδὶ 5108, ρΟΙηἿ8 
δηα βίγοϊζοθ, ογα ᾿ηἰσοάποοα, ποῦ ἴο ἔοση 8 ΠΟῪ τηο066 οἱ τοδάϊησ, 
Ὀαυΐ 48 {π᾿ θοβύ τχθδῃ8 οὗ ργθβουνίηρ ὑμαῦ τ Ὠ1Οἢ γᾶ [μ6η 'ῃ ὰ86. Απά 
10 ΒΘΘ18 ᾿τ ροββὶ Ὁ]6 ὑο ἄδην ἰμαῖ, Ὀοΐοτα {μ6 ᾿πἰγοἀποίϊοη οὗὁἨ {{|686, ἴῃ 
{86 {1π|6, ῸΥ 1πϑΐἴδῃ6θ, οὗὨ Φ 6γομΊα δηαᾶ {π6 Ταϊπα, [Π6γ τγ8 ἃ ἀδἤπιία 
γον  -ὑσοηυποϊδίοι ἐμβουρἢ τὴ δὴ ἀΌβοποα οὗ νον 6}-δῖρηβ. ΤὨ6 
Βῖρτθ σγογο ᾿ἱηἰσοάἀυοοα ὈΥ͂ ἀσοτθοθ. βοὴ ἃ ΘΟΙΏΡΙΘΧ βυβύθμῃ 88 Μὸ 
ΠΟῪ πᾶ τηυδί ἤαγνα Ὀδθη οὗ βίον ρτοσίῃθ. Απάὰ νγ8 858}8}} Ῥγοῦδ]ν 
ποῦ ρ,ΘΔΟΪΥ ον, ᾿Γ γα ΒΌΡΡοΟΒο {παῖ 1Ὁὺ νψγὰβ ἀδνοϊορβα ὈῬαϑύνθθη ἐδ6 
βίχίς δὰ θη οοηίατιθβ ; {π6 τουϊβίοηβ οὔ [π6 ἰαχῦ Ὀγ Βθῃ ΑβΠοὺ δῃὰ 
Βοῃ Ναρία]} οἸθαυΥ ῥτθ-διρροβίησς ὑμαῦ τΠ6 νοοϑ] Ζαοη ᾿8α ΓῸΓ 
ΒΟΙῚ6 {ἰπ|6 οχιβίθα, ὙΠ Αὐδθῖδηβ δπα ΥΓΙΔῺ8Β ργοσθοαρα 1ῃ [86 
ΒΆ6 ὙΑΥ; δυΐ {8Π6 ΦΟΥΠΊΕΙ 6 γ6 οοηίοηίοα ἢ τἢγ66 γον 6]-ϑ 8, 
ἢ] 6 [86 Ἰαίίον δαορίοα ἔνθ. Τῃοθο πδίϊοηβ σουίδι]Υγ δα {ΠΟῚΓ 

1 γγαϊίοη, Ῥτχοϊες. 11}. 88. 838---56. ΡΗ. 125---170. ; ΟἌτΡΖου, Οτὶι. ὅδοῦ,  εἱ. Τεβί. ῬδΥΒ ἷ. 
68. ν. δ6οῖ. γἱ!. ΡΡ. 242---275.;: Βδιοσ, Οτὶῖ. βδοσ. Τγδοῖ, 1. δὲ 18---16. Ρρ. 128---]Ἰ 5. 
Βίβῆῃορ Μαγβὴ, 1,βοΐαγεβ, ραχί ἰὶ. 1βοῖ. χὶϊ. ῥρ. 186---140., 8848 ὁπυπιθγαῖοὰ [86 ῥγίῃοῖμαὶ 
1Υ δ .1568 [ῸὉΣ δηὰ δραϊηϑί [6 γόον ]- ΡΟ ηἴ8. 

8. Ὧγ, ΥΥΔ]1, ἰὴ πὶ8. οἰδθογαῖθ σγοσὶς ΑΘ Ρυ]ἰδηοα, Ῥτοοῖβ οὔ ἴΠ6 Ιπίογροϊδιϊοη οὐ 1Π6 
Ψψονοὶ Τοἴϊοτβ ἴῃ πο Τοχί οὗ ἴῃς Ηοῦτον ΒΙ016, 1857, πιαϊηίδίηβ ὑπαὶ τΠ6 πιαίγο5 ἰροίϊοπὶβ 
ἌΘΓΟ ἱπιγοάποοὰ ὃγ 186 76 νν8 ΠΠΌΤΩ ΟΠ ΠΊΠΥ το ΟἸ ΓΙΒΟ ΙΔ Υ, αὐτου Τῃ 6 σοτητηοποοπχοηῖ οὗὨ ἴῃς 
Βοσοῃά οδηΐατΥ. Ηδ τὉΠ10ὴΚ8 {παι το δαπγαγίδηβ ἱπη] ταῖοθὰ [ἢ 6 Φ 6718 Ποτγοίη, δηά ἀϊὰ το 
ΒΆΠΊ6 ὙΠῺ {Πποὶγ Ῥοηπιδιθιςι, Ὀὰ τπαῖ ἸΠΘΥ ἀἰὰ ποῖ πιακο {Ποὶγ βυδίθιη ἀρτοθ τ ἢ {Ππ| οἵ 
(6 δονγβ; δόποο ἴΠ6 αἰβόγοπος Ὀοίνθοη [ῃ6 ἔνγο Ῥοηϊαίθυο!β ἴῃ {πο ]Γ γονγο ] -Ἰοιΐοτβ, [ὦ- 
ἰγοἀποείοη, ΡΡ. Υ., δῦ, 



»-- 

ΟΝ ἐπε Πεῦγεοιο 7αη σιασο. Ἰὺ 

γΟΟΔΙΖΑΊΟΩ ἴῃ (Π6 Βουθηί ἢ ΟδηίΓΣΥ ; ἀπ {πΠ6 «6 )7ἷὺ ΘΓ ὈΓΟΡΔΌΙΥ 
ἱμῆποποθά ὈΥ οοπίλοῦ τι ἰμο. [Ὁ 18 Πατὰ [0 β8ὺ ψβθίμου [86 
ἰηὔυθηος ἥονγοα ἴγσομι [86 ομδ οὐ {ῃ6 οὔ οὕ, ΠΟΥ, 88 {πΠ6 ΑΥ̓ΘΌΙδη δπᾶ 
ΑΥΤΙΔ ἢ βυβίοτηβ π8α [Π 6 Βαπγ6 ΒΟυΟΘ, 18 10 ̓ πηρογίδηΐ ἴὸ ἀοο]46. Τμδΐ 
(86 νον  -ϑι σὴ γγ1ὸ ἴᾶνο 6 γα ἀσνοϊοροα 1 Ῥαϊρϑίληθ ὈΥ̓͂ (ῃ6 ρτγϑ- 
ΤΩΔΙΊΔΏΒ ΟὗἹἉ {Π6 δοῇοο] οὗ ΤΊ σῖδ8 {μ6 γα σδῃ δ6 πὸ ἀουδέ; γοί 1ὲ νγου]ὰ 
βοοῖλ ἰμαΐ ὑβοσα νγὰ8 δἰβούσῃοτο ἃ αἰ δγθηΐ βυβίθια δι ρὶογοᾶ, Α 
ΜΒ. αἱ Οαδεββα, οχδιϊηθα ὃν ῬΊΏΠΟΙ, Ἀπα τυ κοα Β 3. Ἄχ ἢ 118 νον 618 
ΨΑΙΥΩΡ ἴῃ ΒΠδρ6 [ΓῸΠ} ἐς ἴο ὙΒΙΟΝ Τὸ 86 δοουδίοιῃοα, δηὰ 
ὈΠΙΪΌΤΤΗΪΥ μ]δοθα ἀρονα {μ6 σοπμβοηδηΐθΌ ΤῊϊ8 βυβίθῃ ρθυα 08 ΟΥ̓ 68 
18 οὐἹρῖῃ ἴο {π6 9618 ἴῃ Βαρυίοθ. Οπ {Π6 ψΠ0]6, Τβουρἢ ἃ ΥΟΣΥ͂ 
ΙΡὮ ΔΗ ΟΣ οδημοὺ Ὀ6 8]]οὐγοα το {86 στ! !6 Ροϊηίθ, γοῦ (Π6 γ8]ὰ6 
οἵ (δὲ Μαβογοίϊο βυβύδθιῃ ταϑὲ ποῦ 6 βοΐ δϑιάθ' [10 σϑργθβοπίβ ἃ 
ἰγϑα! θη, 11 18 ἔσθ, θυΐ ἃ ἰγβα!οη οὗ {Π6 οἰ δδῖ δῃὰ τηοϑὺ ᾿προγίλῃηϊ 
ομδγδοίοσ."] 

Υ. ΗΈΕΒΒΕΝ ΑΟΟΕΝΤΑ. 
Βεβιάθβ [86 νονγθ]- ροιπίβ, [π6 ΔΙ ΌΥ οὗ γυ]] ἢ ἢδ8 66 οοηϑιἀογρα 

ἴη [6 ργβοθαάϊηρ ρᾶρ68, γγ6 τηθϑῦ ἴῃ ροϊηίοα ἩΘΌγον Π10168 τ τὰ ΟἾΠΟΓ 
ΤΏΔΓΚΒ ΟΥ ΒΙΡΒ ὕδυτηθα δοοθηΐβ; (6 βϑγβίοιη οὗ ὙΠΟ} 18 ἸΠΒΟΡΆΓΑΡΙΥ 
οοπποοίρα υυὰτἢ [Π6 ργοδοηΐῦ βίδίθ οὗ [6 νονγοὶ- ροϊηῦϑ, ᾿παβηγαοἢ 458 {Π6 86 
Ροϊηΐδ ἃγ6 οὔἴἵθῃ ομδηρθα 1 ΘΟμΒΘα 6 Πο6 οὗ {ὑπ6 δοοθηΐβ, ὙΤῈ6 Ἰαίίοῦ 
ἰδογθίογο πχλαδὲ ἤᾶνα οὐἹριηαῖθα ΘΟὨ ΘΙ ΡΟΣ ΘΟΙΔΙΥ Ἰ} (ἢ νυ ίθη 
γΟΥ6]8, αὖ ᾿Ιοαβῦ τι ἢ [86 οΘοτιρ!εἴλοη οὗὨ [86 γον ε-βϑγβίθῃη. Βοβρθοίίηρ 
ἴμ6 ἀδδβῖρῃ Οὗ [86 δοσοπίβ {μ6γ6 δ88 Ὀθθὴ ρστϑδαῦ ἀἰβραΐθ διηοηρσ ΗΠ ΘΌτον 
ΒτΔΙΩΙΩΔΙΊΔη8. ῬΓΟΐΟΒΒΟΥ δίααγί, ὙΠῸ [88 αἰβοιιββοα {Π18 βυ  )θοῦ τηοβὲ 
ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ ἴῃ 18 να} }]6 ΗΘΌγοΥ ΟὙΤΑΙΏΤΩΔΓ, 18 Οὗ ορίπῖοι {παῦ {ΠΟΥ 
ὝΘΙΕ ΟΥΡΊΠΔΙΥ ἀοβισῃθα, ποῦ ἴο τραγῖκ {86 Τοπ6- ΒΥ} 4016 οὗ ἃ ψοσγὰ οσ 
{86 ἱπίογραποίϊοι, Ὀὰΐ 0 τορυϊαία {16 σαπεέϊαξίοπ οὗ τὰ δογιρίαΓαβ. 
10 18 τὸ}} Κπουγῃ ἐπαὺ (86 «678, ἴΤΌΤΩ Εἰ Πγ6 1Πλ ΠῚ ΘΙ ΟΥ]14] ᾿ῃ [μ6 ρα Ὀ]16 
ΤοΔἸηρ οὗ [86 δοτιρίιγαβ, αν σαπέϊαίεα [Ἀθτὰ, {παξ 18, τοδ ἴῃ ἃ Κιπάᾷ 
οὗ ΠΑ} βιπρίηρ οὐ γϑολίδενθ ΜὙ4Υ. [ἢ {818 ΔΉΠΟΥ τηοϑῦ ΡΟ ΔΌΪΥ {ἢ 6 
ΕΠΒΙορίδη ουππο ἢ νγὰ8 γοδάϊησ [Π6 ῬΥΓΟΡΏΘΟΥ οὗ βαῖδἢ θη ἢ6 νγὰ8 
ΟΥ̓ΘΓΠΙΘΑΓΩ δηα ᾿πίοστοραίθα ὈΥ̓ ῬὮΠΠρΡ (Δοῖθ ν1}, 830.) ““1ὰ {}]8 
ΠΑΒΏΠΘΙ 4180 Μ|υΒβυΪ] πη Π8 γοδα {π6 Κογδη; δα [Π6 ρθορὶβ οἵ {π6 Τὐαϑί, 
σΘΠΘΓΑΙΥ, ον Σ ΡΌΌ]1Ο αἀἸΒΟΟΌΓΒΟΒ 1π (18 γ8Υ. Τῃ6 τηοα8 οὗ οδη- 
ΠΠ]αησ Ηορσον ἴῃ αἰ βογθηΐ σουη τ 168 18 αἴ ργθϑθηῦ γψασίουβ, μυΐ ρσυϊάοα 
ἴῃ 811 Ὦγ {86 δοσϑηΐβ; {μα 18, {π6 δοδϑῃΐβ ΓΘ υβθα 88 ταυ81084] ποίθϑ, 
1βουρ ἢ νϑυϊοῦβ ΡΟΎΤΘΥΒ ΓΘ δβϑβῖσηθα ἴοὸ {Π6 πη. ΤΠ τηο66 οὗ τοδήϊηρ 
Ἡρρτον 1 ἢ δοοθηΐβ Μ11}} Βα ἔουπᾷ ἰγεαΐθα δὖ 1688 οὐ ργϑαΐδνσ Ἰθῃστῃ 
ἴῃ τηοδύ οὗἩ ἔπ6 Ηοῦγον ΟὙΔΙΏΤα ΔΒ 1} ρΟΙΗ 8. 

Σ Μτ, Βοοβίοῃ, ἱπ ᾿ιἷ9 [πιογργοϊαιοη διἰοπιρίοα οὗὨ ἴπ6 ῬΒροηϊοίδη ΌΓβο5, ὅς. (Ρ. 14.) 
ΠΣ Ῥγοοῦ τῃδι΄ 1ὴ6 γοῦσο  -ῬΟΙΪΠΩ 88 πον 564 Γορτγαβοηὶ (ἢ6 ΡΓΟΠπ ΠΟΙ ἰίοη οὗὨ {86 δησίοιϊξ 

ΘΌΓΘΥ,. | 
Ὁ ὅε6 Βανί άβοη, Τυθδίῖβα οἡ ΒΊ}]1ς 4] Οτιεἰςΐβϑη, νο]. ἱ, ἢ. ἵν. ; Ηδνογηῖοκ, ἘΠη]οἰταηρ, 

1.1. 88 51---δ5., ΡΡὈ. 801., ἄς. ; ΚεΙ!, ΕἸπΙοἰππρ, 88. 168, 169. ΡΡ. 578., ἃς. 
ἡ διθατβ Ηοῦτγον ΟΥ̓ΑΙΠΙΠΊΔΓ, ΡΡ. 22, 28. 68. ἴπ ρΡρ. 64--Εθ., ἀπά Αρροπάϊκ [Ε] 

ῬΡ. 344---356., Μ΄. Βιυαγῖ ὨδΔ5 ἰγοδῖδα δὲ ἰασζῖο οὐ [Π6 ΠαΙμθοΥ, ΠΒΠ168, Π2040 οὗἉ νγίθης, 
ῬτΌδῈ δῃ ἃ ροοὲὶς οοπροουϊίοη, οὔρίηδι ἀσδίζη, ἀπὰ ἱπηρογίδπος οὗ ἰῃ6 ΠοΌχθιν δοοθηί8, 



16 ϑογίρίμγο ΟΥἰἐἰ οὶ Ἴ,, 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΥΝἩἨὨ ἸῊΞ ΟΟΟΝΑΊΕ ΟΒ ΚΙΝΌΒΕΕΡ ΓΠΑΝΟΌΔΛΟΕΒ. 

Ι. Το ΑγαριξαΉ, εοἱζὴ ἐΐς ἐιοο αἱαϊοοίς ; 1. Τὴς Ολαϊάεε; 2. Τ΄ε ϑυγίαο.--- 
11. 7Τὴε Ανγαδὲο, ιοϊέλ ἐ(58 ἀετγιυαξῖυο, ἐλ Εἰλιορῖο. ---Τ1Π|. 6 απα ἐπιροτέαπος 
9 ἐδοὸ Οοσπαίε Ταησιαροδ ἐο ϑαογεοα Ογοίδηι. 

ΤῊΣ ΟὐὈσπαΐο οὐ Κἰπαάγοά Τιαπρυιδραβ ἀγα ὑμοβο τ ἈΙΟὮ ἀγα 4]]16α ἴο {8 6 
Ἡοὔτον, 48 θθῖηρ βιβίοσ- δ] οίβ οὗ {π6 Θμθιηῖ16 ἐγ πῖκ ἰδηραδρο, 4]] οὗ 
ὙΠΊΘΝ ρύθβοσνθ ΠΘΑΥΙΥ [Π6 βαηλθ βίχιοίαγα δπα δηδορυ. Τῇ ῥγΙποῖραὶ 
οορηδίο ᾿ἰδηρσιιδρα8 ἃσα {Π6 Αταπιδῃ, δπα (86 Αὐδριο, τ ι ΓΠΘῚΓ ΓοΒρθο- 
να ἀϊαἰοοίβ οὐ ἀοΥΊ γα 68. 

Ι. Τὸ ΑΒΑΜΖΞΑΝ ΝΟ ΑΆΟΒ (π ΒΙ0ἢ τη {Π6 δι ΠοσιΖοα ΕἸΡΊ ΒΒ 
γουβίοῃ οὗ 2 Κιηρβ χυἹ!. 26., δῃα 1) δη. 1}. 4., 15 τοῃαἀθγοα (ἢ6 ϑυγίαπ 
ΟΥ ϑυγίας) ἀδγῖνϑ 18 πδιὴς ἔγοιῃ {ῃ86 ψ ΎῪ οχίθηβινα σορίοη οὗ Ασδχα, 
ἴῃ ΨΒΙΘΝ 10 ψγ88 ΔΠΟΙΘΗΕΪΥ γοσηδοιΐασ. Α4ΑΒ (δαὶ τορίοῃ Ἔδχίθπαρα ἔγοπι 
1πΠ6 ΜοαΙογγαπθδῃ β6α ἰπτουρἢ σία δπα Μεβοροίδμμα, Ὀογοπα (86 
ΤΊΡΟΣ ΤΊρτῖβ, {π6 ἰδηρυαρο ὑπθγθ ΒΡΟΚΘῚ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ αἸϊνογρθα ᾿ηΐο 
ἐδυξίωνς ἀϊαϊθοίθ; 1π6 ἔνγο ρυῖποῖραὶ οὐ Ὑ μϊοῖ ἀρὰ (86 ΟἸδ] 466 δηα 1Π6 

ΓΙΆΟ. 

Ἶ. ΤῈ ΟΗΑΙΡΕΒΕ, βουλθίη68 68]16αἃ ΕΥ̓͂ ψγαΥ οὗ ἀἰδυϊποῦοη (6 Ἐαεέ- 
“Αγανιααη ἀϊαϊεοῖ, τγγαβ ἔΟΥΤ ΘΥῪ ΒρΟΚοη ἴῃ {86 ῥΡγόσποθ οἵ ΒΑΟΥ] 8, 
θείσοοη ἴπ6 ἘΠρΒγαίθβ δπά {π6 ΤΊρτίβ, [Π6. ΟΥσῚ 4] ̓ ΠΠΔὈ1 Δ Π18 οὗἔἁ 
ὙΏΙ1Ο} οὐ  ἰναίοα {818 ἰαπραδρο 88 ἃ ἀἰβυ ποῦ ἀϊα] οὔ, ἀπα Θοπηπιπϊοαῖοα 
1ὖὺ ἴο {86 Δ 6.78 ἀυτίηρ (Π6 ΒΑ Υ]οπίδη σαρυνγ. ΒΥ τηθ8}8 ΟὔΠ6 «6 Υ)8 
10 88 ὑγδῃβρ δηΐοα πο Ῥβ]θϑῦπθ, συ μοσα 1Ὁ ρΥά 17 Ὀθοδπιο 1[Π6 ν 6 Γ- 
ὩΔΟΙΪΆΡ τορι ; Ὁμουρῇ 1( ἀἸα ποΐ σοτρ] οἰοΙ Υ αἸβρίδος ὑπ6 ο]Ϊ4 ἤφθρτον 
ὉΠῸ] {π6 τλ6 οὗὨ (886 Μασοδῦθοθθ. ΑἸΓπουρἢ ἴμ6 Αγαγηθθδῃ, 88 βροΐίκθη 
ὈΥ “6718, Ῥαγίοοϊκ βομπιουγμαῦ οὗ {6 ΗΘΌγον οπδυδοίθσ, ΠῸ θηθ γα ΟΥ 
ΥΟΣΥ͂ πηρογίδηϊ ΘΟΥΤΌΡΏΟΙ οὗ 10 ἴοοῖ ῬΪδοθ; δηᾶ ἴο {Π18 οἰγοιτηβίδησθ 
δίομα {π6 ΒΟΥ] ἸΔη8 ἀγα ᾿πάἀθρίθα ἴὸσ [Π6 βυγνῖναὶ, ΟΥἩ δ΄ ἰβαβὶ [86 
ῬᾶγΓ4] ργαβοσνδίοη, οἵ {Π6 1} ἰδηριιδρο, τ Β1Οἢ, ὄνθὴ ἴῃ [86 ποῖ 6᾽- 
ΘΟΙΠΙΣΥ, ᾿88, 81π06 [86 Ββργοδᾶ οἵ Μομαδπηηθάϊβη), θθ θα ἰούδ!} }γ ὀχ ϊηοί. 
, ΤΠ ΡΥΠΟΙραὶ σϑιΏΔ1}ὴ8 οὗ {μ6 Ομ] θο ἀϊαϊθοῦ ΠΟῪ οχίδηϊ ν01}} Ὀ6 
οὐπ ---- 
(1.) [ὰ 186 (ὐδποηῖοαὶ Βοοῖκβ, Εἶτα ἰν. 8 ἰὸ νἱ. 18. δπᾷ υἱῖ, 12---26. 

767. χ. 1]., δηα δη. 1]. 4. ἰο 1πΠ6 οπά οὗὨ οπαρίδν υἱῖ. ; δηά 
(2.) ἴῃ {μ6 Ταγρυπιθ οὐ μα] θο Ῥδγαρῆγαβοβ οὗ [86 Βόοκβ οὗ 186 

ΟΙα Τεβίαταοπῦ, οὗὁ τ ῖοἢ δῃ δοοοαπὲ ψ1}} θ6 Πογθαίνου ρίνϑη. 
2. ΤΠ ΒΎΒΙΑΟ οὐ })εεί-Αταπιααπ 88 Βρόκϑὰ Ὀοί ἴῃ γγῖα δηοᾶ 

Μεβοροίετηϊα ; δηά, δἴτον (16 οαρε νιν, 10 θοσοδσλθ νογηδοῦϊαν ἴῃ (1411166. 
Ἦρῃοο, ᾿μουρἢ βαυθγαὶ οὗ {Π6 ββογβα τυύὺσιΐθσβ οὗ [8 Νὸην Τοδίατηθῃς 
ΘΧΡΓΘΒΒοα {μοι Β6 1 ν68 ἰη ατϑοῖκ, ὑμοῖν Ιάθ88 οτ ϑυσῖδο; πα {Π6 Ὺ σοῃ- 
ΒΟΑΌΘΏΥ υϑρα ΙΔ ΟΥΤΙΔΟ ἸἀἸΟΠη8, 8η4 ἃ ἴδ᾽ γσίῖδο σψοτάβ2 ΤΒ6 

ν᾽ Ζάμη, ἘΠοτοηΐδ Ατδτηδίοϑο Τιϊηρτιδε, Ρ. 2. ; Ὗ αἰ ϊοῃ Β Ῥτοΐορ. χὶϊ. ὃ 2, 8. ΡΡ. 5δ59--- 
δ62. (οἀϊξ. Τλα"Πἰ1); Εἰχρδ᾽ Μδηυδὶ οὗ [86 Ομαϊάθο 1δηρσύδχο, ΡΡ. 9---1 2. (Βοεβίου, Με. 
1882... Το 8 Ἔχοθίϊθηρ μαι άθθ Ογβδιιτηασ τ. Ηὰ. ᾿δ8 Δργεπαθαὰ 8 (ὐβγοβιοπιδιῃν, 
σοηϊδίηϊηρ [Π0 ὈΣΌ] αὶ ΟΠ δ] δα ρβββαρθβ, δπὰ βεϊθοῖ ρουίουβ οὔ 186 Ταγζαπιβ τ ἢ ὙΘΙΥ͂ 
ὨΒ6[Ὁ] ποῖθ8 δῃὰ ἃ γοοδθυ δ υΥ, ἴ0 ἔδο δία [Π6 δοια δἰ τίοη οὐὨἨ 1818 ἀΐαίθος ἕο 1886 Ὁ] 1ο 6] 
δι ἀθηϊ, 

3 Μαβοϊοῖ, ἀτδίηπι. Ἠθῦγ. νοὶ]. ἰἱ, Ρ, 114.; Λοιϊυῃ ΒΒ Μίβπα, νοὶ. ἱ. ργρῖ, ἢ. χνυὶϊ, 
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οδιοῦ ἀἸἔδγθησο Ὀοίνθοη {π6 ϑυσῖδο δηᾶ ΟΠ] θα σοηβ15[8 ἴῃ {πῸ νονγο]- 
Ῥυϊηΐβ ΟΣ τηοᾶδ οὗ ργοῃαποίδίοη ; δηά, ποῦν ἰδίαπαϊηρ {π6 ἔογτηβ οὗ 
ΤΠΘΙΓ σΣοϑρθοῦνο Ἰοίίογθ Δ. ὙΘΙῪ (188: Π}}} τ, γαὺ [Π6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠάθη6Θ 
δοΐνγοοῃ ἴδ6 ἔπ ἀϊαϊθοῖβ 18 8ὺὸ οἴοβα (αΐ, 1 τὴς. ΟΠαϊ θα θ6 υυυι:τ θη ἰὴ 
ϑυγῖδο Ομαγϑοῖουβ τ πουῦ ροϊηΐβ, 10 θοσομλθ8 ϑυ σίας, 1 [Π6 Ἔχοθρίίοη 
οὗ ἃ βῃσ]ὶα 1τηβοοίίοη ἴῃ {π6 ἔοστηδίίοη οὗ {86 γϑῦρ8.: ὙὍὉΠ6 δϑδυ]ϑβέ 
ἀοουχηρηῦ 811}} αχίαπῦ ἴῃ {Ππ| ϑυτῖδο ἀἸα] θοῦ 18 086 Τ 6β]ῖο οΥ οἰ ϑ'γγίδς 
γΟΓΒΙΟῚ οὗὉὨ 7Π6 ΟἹά δἀπὰ Νοὸν Τοϑίδιηθηΐθ; οὗ ψῃ]οἢ δὴ δοοοιιηΐ μψνι}} Ὀ6 
Βογεδῖθον σίνεπ. Τδθ στθαΐ δββιβίδῃοθ, ὙΠΟ ἢ ἃ Κπον]θάρα οὗ {818 
αἰαὶ θοῖ αἴογαβϑ ἰο {π6 οὐιῦοαὶ ἀπαογβϑίδπαϊηρ οὗ {μ6 ΗΠ Θῦτονν δου ρίυγοβ, 
19 Πυδίγαῖϊθα δ σοῃβί ἀθυΆ Ὁ]6 θη ρσὶῃ Ὀγ {Π6 6]46γ Μ|Οἢ86118, Ἰῃ ἃ ρἢ11ο- 
Ἰορίολὶ ἀἸββουίδίοη, οὐ ρσῖηα ΠΥ ρα] 1864 τη 176, δηα τορτγὶπίδα μὰ τ 
γαῖ νοϊσταο οἵ ΜΜ. Ῥοιβ δπὰ Ευρογ  Β “ ϑυ!οσα Οοτηιηθη δ Τὰ 
ΤΠΘοΪορ!οάαγιτη.᾽" 

[οιλθ βοιοαῦβ αν ἀθηϊοα {πὸ {ποτ 88 Δῃγ τοαὶ αἰβιϊποίίοη 
θεύναοῃ {86 8ο0- Ὁ} 16 Εἰαβί. δὰ ΥΥ οδϑί-Αὐαιηϑδη αἀϊδ]θοίβ. Τῆυβ [)6 
ὙΥεὐῖα σου]ὰ Θομβιάογ {π6 ΟΠ α] 466 88 τ ΓΟ ΪῪ ἃ Ὀγαποῦ οὗ {Π6 βιῃρ]θ 
Ασδγηβοδμ ἰοηρια ἀσθαβοα ὈΥ δατηϊχίασα ψ] ἢ {π6 ἩΌγον. δ [{ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 οοποράρα 1ῃαὺ [Βογὰ 18 πὸ ρῥγοοῦ ἰμδὺ ἔνγο ἀϊδ]βοῖβ, Οδ]4θε δηά 
Υτῖδο, Οχῖβίθα 1 δηυ τ ηρ ᾿ς βίχοηρ οομ ταδί ; 86}}} [ΒΓ σου] βθϑιὴ 
ἴο Ὀ6 ναγϊδίϊοπβ, ἰοχῖοαὶ δηα στδιπηδίοαὶ, Θπουρἢ ἴἰο Βμον ἐμεῦ ἃ ρϑου- 
᾿ὰν ἰδῆσυαρα, ἰμΠ6 Ελαβί- Ατδιηθβᾶπ, 8 'π 86 ἴῇ ΒαΡυ]οη." ΤῊΘ 
υτῖδο, Ψ ΙΘΝ 88 8180 θθδη ἰοτιηθα 84 Νεον - Αὐδιηθθαη, ἢ88 θθθη ἀ6- 
γοἰοροα διθοηρ ἰδα Ουτῖαπ ΟὨΏΓΟΙ68 ἴῃ ΝΙΒ1015 δηὰ Εάδββα, δῃα 18 
ἴο 1818 ἀΔΥ ἴΠ6 Θοο] οβἰδδίϊοαὶ ἰδηριαρα οὗ ὑμοδα ϑγγίδη ΟἨ γι βύϊδηβ 80 
8.6 ΘΟΙΡΥΘΒΘΠ6α ὑπᾶοϑν {86 αἸνΊΒ10Πη8 οὗὨ “΄Δοοδιί68, Μαγοπιῖθθ, δπὰ 
Ῥαραὶ δγυγίδῃβ. Τῆς Νοβίοσιδῃβ, δα Ομ] ἀθϑηϑ, οὐ ΤΆ ρ8] Νοϑίουιδῃβ, 
86 (Βα! δε ἴῃ 118 ῬΡΌΓΟΥ ἔοσττη ἰη {ποὶγ Δ αγρΊο8 ἀπα (ΠΘΟ]ορΊσαὶ ᾿Σΐοσα- 
ἴγ6. Α νυ]ραγ ἀϊα]οοῖ οὐὗἨ (δ) 46α 18 βροόίκθῃ Ὀγ [86 Νοβίοσιϑῃβ. 

Τῆο διαπιδυίδη ἰδηριδσο, ὙΠΙΟἢ, 88 Ὀθίογο βίαια, 18 ἃ τοϊχίυσο οἵ 
Ηοῦτον δηα Ασδιηθδῃ, Ἵχὶβίβ ΟὨΪΥ ἴῃ [Π6 ἰγδηβἰδίοη οὐ {86 Ῥοηΐδ- 
ἰευςἢ, 8Π4 'π βοὴ 6δοο δι ΑΒ [168] ροθπηβ ΡΌ]18Π6α ἔγοια {πο ΒυιΠ 8ἢ 
Μυδουῃ ὈΥ (ἀββϑθῃϊαβ ἢ 1824.5 Τὴθ Ζδθιδῃ 18 ἃ οοστυρὶ Νον- 
Ασδθθϑα ἀϊ4]6οί.7 

Π. ὙΒουρ τπογα σοιμοίοὶ υ 41116 ἴο {πΠ6 Ηοῦταν (μδὴ οἰ ῦ οὗ {Π6 
Ργθοράϊηρ; ἀἸἈ] οί, (Π6 ΑΒΑΒΙΟΊΑΝΟΌ ΘΕ ροββ6Β868 βυ Ποῖ θηΐ δ] οσΥ 
ἴο Ἔχρίδιπ δηᾶ 1Πϑὑγαΐθ ὑΠ6 [ΟσΤΏΟΓ, Δηα 18 ἢοΐ, ῬΟΥΏΔΡΒ, ἸΠΓΘΥΙ͂ΟΣ 1ῃ 
ππροτίδῃοο (0 ἴπΠ6 ΟΠ] 66 οὐ {86 5 υγῖδο; ραγ  ΌΪΑΓΙΥ 88 10 18 ἃ ἱνιησ, 
ἰδησυάᾶσο, 1 ὙΠΟ δἰτηοδῦ ΟΥΘΤῪ Βα )]θοῦ 88 Ὀθ6 ἢ αἸβοιββθά, δηα μα8 
ΤΘΟΟΙγ αὶ {πΠ6 τηϊηυδδὺ Ἰηνθβε ραῦοη ἔτοπὶ παῦδνγα ὙΓΙΘγΒ δηα ἰοχ!οο- 
Βτάρθοσβ, Τηθ Αὐϑϊο Ἰδηρτδρθ [88 ΤἸΩΔΗΥ͂ ΤοΟῦΒ 1 οοιηηοι 11 [86 
ἐμὰ Τοηραο : [Β6Γ6 ἃγὸ στοοίϑ, ἴοο, γοῦ οχϑηρ ἴἢ ΑΥ̓ΘΌΙΟ, οΟὗὙὨ τ ΒΊΟΣ 
ΟὨΪΥ ἰδὲ ἀοεινδῦνεβ ἃγὸ ἰο θ6 ἰουπαᾶ ἴῃ ἢ86 ΗΘΌΓΟΝ ἩΓΙΠῺρΡΒ ῃδῦ Δ ΓΘ 

1 ὙΈαιου, Ῥτοΐδρ. χὶῖ!. 88 2, 8, 4, 5. ῬΡ. 594---608. : 
9 Ὁ. Οδεϊβεϊδηὶ Βοηθάϊοῖι Μ|οἢ86118 Τ)᾽βϑοσγίδιϊο ῬῃΠοϊοσίςα, αὐ Ιλιμηΐηα ϑγγίδοδ ῬγῸ 

᾿ΠΠυβεγαπὰο ΕἸ σαΐϑιο βϑδοσο ὀχ ροηῖινς (Ηδίς, 1756), ἰῇ Ῥοιτδ δῃὰ Βαροῦ!} Β ΒΥ ΠΟΘ, 
τοῖι. ἱ. Ρ᾿. 170---944. ΤΏς οἀϊΐοτΒ πανο ἰπβοσιθα ἰῇ ἢπΠ6 ποῖθ8 δοῦλα δ ἀϊἰοηαὶ Οὐϑοσυ δι! ἢ 8 
ἴουι Μ|ς 6611 Β ΟἼΤἢ ΘΟΡΥ. 

ὃ ΕἸη]οϊξπηρς ἴῃ ἀΐο ΒΙΡ6] Α. ππὰ Ν. Τεδὶ., Εγβίοσ Ἴ ΠΕ 1], ἃ 82. ΡΡ. 49, 60. 
4 806 Ἡκγνοετγηΐοκ, Εἰπ]οίζαπ, 1. ἱ. 88 19., ἄς, ρΡρ. 104., ὅς,; ΚαοΙ], Εἰη!εἰταης, δὶ 11. 
, 99. 

Ἢ ϑ66 ὃς Ὑεῖῖο, Εϊηϊοἰπην, 88 δθοτο. 

γ7ΟΙ. 11. ς 



18 ϑοτίρίιτο ΟΥ̓ εἰοέδπι. 

εχίδης. ΤΠ Ἰοασηθαᾶ 768, το Πουγιβῃθα ἴῃ ϑραδϊη σοι ἔπ6 θη ἴο 
186 ὑπ ἘΔ σοπίυγΥ υπάογ (86 ἀομπιϊηΐοη οὗὨ (86 Μοοῦβ, ψϑσο (86 γδί 
Ὑ0 ΔΡρ]16α Ατδρῖο ἰο [86 1Ἰυδίγαϊίοη οὗἩ [π6 Ηθῦγον Ἰδηρσυαρο; δπά 
Βι ρβοαποηΐ ΟἸσιϑύδη τυ ῦοσβ, ἃ6 Βοοματγῖ, {86 6] 46 ν βου ίθηβ, ΟἾδυϑ 
Οο]βῖυβ, δηὰ οἴμογθ, ᾶνο ΠΡ ΘΆΟΥ δηα βυισοθββί γ υδοα (ῃ6 Αταρίδη 
ΙΒ(ΟΥ Δ η8, ἀπσξ θὰ 8 Πα δι ΠῸΥΒ οα πδίυγαὶ Ππ ττ: ἴῃ 1ἴη6 6χ- 
Ρ]απαίίζοη οὗ {π6 ΒΙ0]6.' , 

[Ἴπ6 Αὐδθῖο 18 {π6 τἱομοδῦ δῃαὰ τηοβὺ 1} ἀθνυοϊοροᾶ οὗὨ 411 {86 
ΘΒοι 6 Ἰαηστπαρσοβ. Οὐ ρΊμΆ]γ σομῆποα πη {Π6 ΠἸτϊ8 οὗ Αὐδθῖα, 
1. 888 τ τῃ6 βυσοθδα οὗ Μομβδιριηθάβηϊβπι οχίθπαοα 1086] Ἰαγρ ον 
Τγουρἢ Αβἷα δῃὰ Αἰτῖσα Ὑθθσθ χοῦ ἀου Ὀύ1688 πλδηΥ ἀἰα᾽δοίδ οὗ ἴῦ. 
ΟΥ̓ {με86 [86 Ηϊγασῖο ἴῃ Ὑ δηλ γγ88 αἰδίϊπος ἔγομι {παὶ οὗἩ οδῃίγαὶ 
Ατσαρία. 10 γγὰβ β' τωρ!" ΔΠᾺ τυοσθ ΠΘΔΥΪΥ 8]1|1ὁα ο Ἡοῦγτεσ. ΕἾοπὶ 
18 βργυηρσ ἴ86 ΕΠΠΙορΡΙΟ ἰοηραθ; ἴῃ ΜὙΒΙΟΒ 8 νϑσβίοη οὐ {πμ6 ϑογίρίυτο, 
8δῃηἀ Βοηηδ6 ΘΟ Ο] 6β᾽ϑ010Ά] τσ ηρ8, οχὶδί, ΤῊ]8 γγ88 ὙΘΥΏΔΟΌΪΑΓ ἴῃ ΑΡγϑ8- 
Βἰηἷα, 1111 10 τγᾶβ βυρρδηϊθα ἴῃ {Π6 1831} δοηύαγυ ὈΥ Αὐμασγῖο, 80}}} {Π6 
Ἰδηστπαρο οὗ {π6 οουπ συ. 16 Κογυθιβῃιία ἀἸα]θοῦ νγᾶ8 {παὺ οὗ Μϑοοα, 
δα ργονα θα ἐπσουρῇ ποσίῃ- τ οβίοσῃ Αταρῖα, {11} 16 θθοδπλθ δα ρα[}- 
οα]]γ (86 Ατδθῖο ἰαηρυαρο.3 ΑἸ] Αὐαθὶο ᾿ἰογαίασα 18 Του πα 1 1. 
1 ἤουγιθῃοα {1}} (μ6 140 οὐ 1δ:ἢ! οοθμίυσυ, ἤθη 1ὖ ἀορδηοσγαίθα ᾿πῖο 
[Π6 γούβροκθϑη συϊραῦ ΑΥ̓ΆΡΙΟ, τ ΠΙΟΝ 18 ΤΊΟΤΘ ΒΙΡ0]6, δηα {μογθοσΘ 
ὭΘΑΙΟΓ ἴο {μ0 ΗΘΌΓΟΥ δηάὰ Ασδηφαῃ, θαῦ οοτταρίθα τ ΤΩΔΗΥ͂ 
ἔογεῖρτι 8 πα Θβρθοῖλ]ν ΤΡ Κα πγογάβ.5]} 

Τηο ΕΤΗΙΟΡΙΟ μδηραδρο, ΜΒΙΟὮ 18 ᾿πηοαϊαίο Υ ἀογινϑα ἔγοια {86 
Ατὐαθῖο, ἢὰ8 θ6θὴ δρρ] θα τ  στοδὺ δανδηΐαρο [0 {86 ]υδίταοη οὗὨ 
1Π6 ϑογὶρίυτοβ ὈῪ Βοοβμαγί, 6 θ1θὰ, Ηού ρον, πα Ἰμυο]ρἢ (10 
σ᾽ οῖὴ Ἧ͵Ο 846 ἱπάδθίοά ἔῸΣ δὴ Εϊδίοριο τδιηδσς δηὰ 1μοχὶσοη)"; δπά 
Ῥίον 88 ὀχρ δἰ πο ἃ ἔδυν ρβββαρθδ Ίη [86 ὈΟοΟΙΚΒ οὗ Εζτα δἀπὰ ἢ βηὶεὶ, 
Ὀν {}Π6 δἱὰ οὗ [86 ΡΕΒΒΙΑΝ ἰδηρυδρο.ὅ 

Π|Ι. Τῇ Οὐσπαΐο οὐ Κἰπαάγεοά 7,απσμαφοδ τὸ οὗ ΘΟΠΒΙΘΥΆΡ]6 86 1ῃ 
βδογθὰ οὐ τἸοῖβπι. ΒΒ βιάθβ {π6 Π6]0Ρ {μον ἔχη βἢ ἔοσ ᾿ηογρσοίδίιοη, ἴο 
θῸ Βογϑδῆνου ποθ, {Π6Υ ἵηαν ἰθδα 18 (ο ἀἸΒΟΟΥΘΥ {Π6 ΟσΟαϑιοηΒ οὗ 
ΒΟΣ ἔα ]86 σϑδαϊηρβ 88 ἰγϑηβουθ ΓΒ ὉΠ5.16 ἴθ ἐπ Ηδῦτον, Ὀὰΐ 
δοσυδβίοτηραά ἴο βοῃηδ οὗ {π6 οἵδοσ ἀϊαϊθοΐβ, ἢανὸ τηδᾶθ Ὀγ υσι προ Τουὶβ 
ἦπ ἰῃ6 ἔοττῃ οὗ {μπαΐ ἀϊα]θοὺ ᾿Ἰπδίθδα οἵ {πῃ6 Ηοῦτον ἔοστω. ΟΥ̓, 
86 Κποπ]θαρο οὐ {π686 ἰδηρυδροδ Μ}1}}} ἰγοα ΘΠΕ]Υ βοῦν ἴο ργονθαΐ 
1Π-ρστουπαοα οοπ͵δούυγοβ ἰμδῦ 8. ῥαββαρθ 18 οοστιρίθα, ὈΥ͂ Βμοσιηρ (μὲ 

, ἴδ6 ΘΟΙΟη Ταϑαϊηρ 18 ΒΒΟΘΡΌ 6 ΟΥ̓ [86 ὙΘΙΥ͂ Β6η806 ψΒ]ΟΝ Β οἢ 
6 ΤΘΑΌΪΓΕΒ; δηά, σθϑη αἰἔδσοηΐ ΓΘΘα ΡΒ 8.6 ἔοι πα ἱπ οΟρΊ68Β οὗ 

{86 Ἔῖθιο, [8686 ἰαπριιαραθ ΠΙΔΥ͂ ΒΟΠΊΘΙΠΔΘ8 δβδὶδῦ 08 1π ἀθίοστωϊ πίη 
ὙΈΙΟ} οὗ ἔδοὰ οὐρθύ ἴο Ὀ6 ρῥγοίοσγοα. δ ᾿ 

1 Βδυθσ, Ησστη. ὅδοσ. ρῃ. 82, 83, 106, 107. ; ΤΥ αἰίοη, Ῥγοϊορ. χῖν. 88 2---. 14. Ρῃ. 685--- 
648, 649.; ΒΙΒΠΟΡ Μασ οι ΟΕ Υ Ιβοίατοδ, ῥασί 11}. Ἰοοῖ. χὶν. Ρ. 38. 

φς 
-«- “΄ “" φῳ “ 8 - ΚΨ 

5. 5.0 ἴὲξ ἰβ Θβρϑοί δ! ῦ οΔ]10ἃ ἰῃ 1 ρ Εογδῃ : πο ων Ἐπ ἰδ ϑατγ, 16. 

8. Ἰζ61], Εϊπη]οϊπηρ, 8 12. Ρρ. 22., Κο. 
4 Βαῦοσ, Ησστη. ὅ38οσ. ὑ. 107.; Υ δἱίοῃ, Ῥγοΐδς. χνυ. δὲ 6-8. ΡΡ. 674---678. 
5 θυ Μεχδίδ, οϑηϊ, ἦν. ἢο. 66, Ορ. ἴοῃῃ. ἱ. ΡΡ. 420---4292. Δηὰ Ηδγτ, ὅδοσδ, α. υἱ 

ὃ 9. ΙὈ]ὰ. τότ. 11, Ρ. 648.; Ὑ᾽ α]ΐοη, Ῥγοϊερ. χνὶ. ὃ δ. ῬΡ. 691, 692. 
4 (ογαγά, [ηϑυϊζαῦαβ οἵ ΒΙθ] σαὶ ΟΥεἰοίδβγῃ, μασι 1. οὔ δρ. ᾿ἰϊ, ὃ 8. ῥ. 68. 
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ΟΗΑΡ. Π. 

ΟἸΣΤΊΟΑΣΙ, ΗΙΒΤΟΗΥ ΟΕ ΤΗῊΗΞ ΤΕΧῚ ΟΡ ΤῊΒ ἩΟΙΥ͂ ΒΟΒΙΡΤΌΞΒΕΒ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ἩΙΒΤΟΒΕῪ ΑΝῸ ΟΟΝΡΙΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΤΕΣΤ ΟΥ ΤῊΒ ΟΙἿὮΌ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΥ, 

Τ᾽ Ῥγοπι ἐδλε εογίξέτισ 0 ἐδ Βοοῖε ὁ ἐδο Οἷα Τεείαριεηέ, μρεϊΐ ἐδε ἐΐππε οὗἵἁ 
«ἴεειις Ολτίδ; 1. ΗϊἸδέοτν οΓ ἐδλε επίαίεμοῖ; 2. Αποϊεηέ Ηεδίοτν 97 ἐλε το- 
"παϊπίλο δοοῖΐς 0 δε Οἰἱά Τεείαπιεηί.----11. ἔτοηι ἐλδ ἐἕηι ὁ ὕεια Ολτίβέ 
ἐο ἐλε ασε 9 ἐλε ιαβοτείοδ; 1. Ηϊδίοτῳ Ὁ ἐδε ἐεπὲ ἐπ ἐλ 3γϑέ σοπέμτγῳ ; 
2. ἔτοηι ἰδε δεοοπα ἐο ἐλε ἰδ σεπίωνψ ; ἃ. αγίοιαγίὶψ ἐῃ ἐλο ἴηι Ο ὕ6- 
φτοπιο.--- ΠΙ. Ῥτομε ἐλε ἀφο οὶ ἐλο αδοτείες ο ἐδε ἱπυοηξίοη 97 ἐδε ατέ ο7 
Ῥνίπεησ; 1. Οτσιη οὔίδλε Μαεδοταῆ, --- ἰ5 οδ)εο απα οτοαὶ υαἶμο; 2. Οτοηπέαϊ 
απά Οεεϊάεπέαὶ Πἰεαάϊπσε; 8. ᾿ἰεσοηβίοῃ οὕ Ααγος εη “ελεν απα ὕαςσοῦ 
Βεπ Ναρλέαϊὲ ; 4. ϑιαπάατα οορῖες οΓ ἐἦε Ἡεὗτεισ δογίρέιντεϑ ἐῃ ἐλὸ ξιοεϊ ἢ, 
απα ἐἠὶγίεοπίλ σοηἐμτὶδ5. ---ΕΥ̓͂. Εγοπι ἐδδ ἐπυεπέϊοη οὐ ἐδ ατὲ ο Ῥυίπέίης 
ἔο ΟἿ ΟἹΡΉ ἐϊπι6. 

ΤΗῊΕ ΟΒΙΤΙΟΑΙ, ΗΙΒΤΟΒΥ οὗὨ (Π6 Τοχί οὗ 86 ΟἹ Τοβίδιηθηὐ [88 
δδοη αἰνιἀοα ᾿πίο γασουβ ροσϊοᾶβ. Ὅν. Κϑηῃπιοοίί 88 βρϑοϊβοὰ δὲζ; 
Βδποῖ ἀἰνιά68 10 Ἰηὔο ἔϊσο ῥσϊηοὶραὶ θροοῆβ, ϑδ οὶ οὗ ψῃ:οἢ 18 δα ράϊν 464 
Ἰηΐο ὕπο ρῬουοβ; δῃπ 8 “ῶυε ῬοΓοαΒ; ἀπά Μαυπίϊηρμθ, ὙὑγΠ086 
ΔΥΤΆΠρΡΟΙΩΘΩΣ 18 Ποτα δαορίθοα, ἢδ8 ἀϊδβροβϑα 1{ ᾿πῖο ζϑμγ ρϑυϊοάθ ; ν]Ζ. 
1. Ετοαι (86 νυεθηρ οὗ τ106 Ηθῦτενν ὈΟΟΚΒ ὑπῸ} (86 ἴϊπι6 οὗἉ «688 
ΟΒγῖβι; 2. ΒΎοα {π6 ὕτηα οἵ Ομ σχιβὲ ἰο 86 ἀρ οὗ [86 Μαβοσχοίοθϑ ; 
8. Ετοὰ 186 σὰ οὗ [6 Μαβογοίββ ἴο {π6 ἱῃηνομίοη οὗ {Π6 τὺ οὗ 
ΡΤ Πρ: δηά, 4. ΕὟΟΙΩ {86 Ἰηναπίϊοῃ οὗ ρυϊπίϊηρ' [0 ΟἿΤ ΟΥ̓ΤΠ {1Π16. 

Ι. ΗΙΒΥΟΕΥ ΟΕ ΤῊ ΗΕΒΒΕΥῪ ΤΕΧῚΤ ΕΈΟΜ ΤῊΒ ΜΕΙΤΙΝΟ ΟΕ 
ΤΗΕ ΒΟΟΚΒ ΟΥ ΤῊΒ ΟΥὮὉ ΤΈΕΈΒΤΑΜΕΝΤΥ ὕΝΤΙ, ΤΗΕ ΤΙΜΕ ΟΕ “7Ε808 
ΟἩΒΙ5Τ. 

1. Υ͵ε οοτησηθποθ πῖτἢ (86 Ῥαπίαϊοιοἢ ; ΘΟησοτηΐηρ [86 Θαυ θϑὲ 
Ηϊδίοσυ οὗ νἘ]Οἢ πγὸ Βᾶγα τΟΓ6 ταϊπαΐδ ᾿ηβοττηδύζου μΔὴ γγχ Πᾶνα οὗ 
ἴδε οἴδεν ὈὴοΟΚΒ οὗ [86 ΟἸἹά ἸΤαοβίαδμηθπί. Ῥυγανϊουθὶν ἴο {π6 θυ] ϊηρ’ 
οἵ Βοϊοιηοη  ἴϑρὶβ, [86 Ῥεπίαίθιο τγᾶ8 ἀδροβιίθα ΒΥ ἔλθ δία ἡῦ 
ἰλε ατὰ 9 {πε εουεπαπί (Ὠοαυῖ. χχχὶ. 24---26.), ἴο θ6 οοπϑυ! δα Ὀγ {Π6 
Ἰεγδο 168 ; δη4, αὐἴοσ [ῃ6 ογϑοίϊου οὗ {παὺ βαοσοα ϑάϊῆσθ, ἢ νγὰ8 ἀ6- 
Ροβιϊοα ἴῃ ({π6 ἰΓοαΒυγ, ἰορσοίμοσ ὙΠ 41} [86 διιοοοοάϊησ ργοαποίοηβ 
οὗ τῃ6 ἱποριγοὰ πυϊΐοσθ Οπἱ {86 βιθβοαιθηῦ ἀοβίχυοοι οὗ [Π0 
ΤΕΏΡΪΘ6 ΟΥ Νεριθμαι τος κἰν 1816 δυϊορταρῃβ οὗ {π6 βδογϑα ὈΟΟΚΒ 8.6 
ϑαρροβοά ἴο μανθ ρουϊβῃβα ; θυΐ βοπηθ ἰθασηθα τηθὴ ανα οοπ)θοίυτοά ΄ 
[δῦ (ΠΟΥ στ το ρσϑβοσυϑά, βϑοδιβα 1 ἀο68 ποὺ βρρϑᾶγ ἐμαὶ Νϑρυομδᾶ- 
ὨΘΖΖΑΥ ΟΥ̓ΠΩΟΘ ΒΗΥ͂ ΡΑΓΓΠΙΟΌΪΑΥ ΘΓ Υ δραϊηδί (86 «ΓΘ 188 ἘΡΠΕΊΘΕΣ 
Δη4, ἴπ {86 δοοοπηῦ οἵ [π6 βαογϑᾶ {πῖπρβ οαυτϊοᾶ ἰο Βδῦγυ]οη (2 ὶηρβ 
χχν, 2 ΟΠ το. ΧΧΧΥ͂Ι. Φ6Γ. 111.},ὄ ΔῸ Το Οη 18 τϑβ οὗ [Π6 βδογθά 

. 80 ἱξ δου] θ6 τοπάογοὰ ; τοὶ, ιν ἐλε φιδ Γ᾽ εἶα αγὰ. . 8ϑε6. Ὁγ. Καομηίοοίι, 188. ἰΐ, 
Ρ. 398, . 

σ 



20 ϑογίρίμγε ΟΥτέϊοΐδπι. 

Ὀοοκθ. ΗονΥΟΣ 18 τᾶν δ, 1 185 8 ἐμοῦ {παΐ ΘΟρΡΙ685 οΥ̓͂ {π689 
Δ  ΟΡΥΔΡὮΒ ΤΟ Γ6 οαγτὶ θα ἰο ΒΑΡυ]οη ; ἔογ το πὰ {Π6 ρτορμοῦ Δ Π16] 
ααυούπρ {π6 ἰὰνγ (ΠΏ δη. ἰχ. 11, 13.), δπα 480 ὌΧ ΡΥ ΒΥ ΤΠ] ΟΠ ΩΣ 
186 ρτορῇθοῖθβ οὗ “ γθηλ δῇ (1χ. 2.}),  ]οἢ Βα σου] ποὺ μαγν ἄοπα, 1 
᾿6 δαὰ πονοὺ βθοὴ ἰδβοιη, Ἧν6 ἂγὸ δισίμοσ ἱπίοιτηρα {παΐ, ὁ {86 
ΔηΙβμΐηρ οὗἩ {[Π6 ἴοπιρὶα ἴῃ {π6 βἰχίμ γϑὰγ οὗ θαγῖιβ, [86 6158 
ὙΟΥΒΠΙΡ τα (ΠΥ το -οβί ὉΠ 15ῃ64. Δοοογά!ηρ; αϑ ἐξ ἐβ τογίζέοπ ἐπ ἐδ δοοΐ 
97 Μοβο5 (Εἰζτα νὶ. 18.)}; σι ῖο πουὰ μαγα Ῥθοη Ἱπιργδοῦ08016, 1 
86 26νγ}78 μαᾶ πο [δὰ σορὶοθβ οὗἉὨ {πὸ αν {6 πὰ διμοηρ ἴβο. Βαΐ 
νι μαὐ 8111] ποτ ο] θαυ] ῥγονθβ {πᾶ ΠΟΥ τηυδὲ ἤανα δα ἰγδηβουρίβ οὗ 
{Ποῖ βαογθα τσὶ ηρ ἀαγίηρ;, 8 ν 6}} 838 δι βοαιθηῦ ἴο, {πε Βα Υ]ο 188 
οαρ νυ, 18 [16 ἕλος {Ππᾶΐ, θη τΠ6 ρθορὶα στοαιυοβϑίρα ΕὔΖγα ἰο ῥσγο- 
ἄπος {Π6 αν οὗ Μοβϑβ (Νοἤθιῃ. υν}}}. 1.), {πον ἀἸα ποῦ οηὐτοαΐ δἴτα ἴο 
σοῦ 10 ἀϊοίαιοα ἀπε ἴο ἔμοια; Ὀαὺ {παῦ 6 που]ὰ Ὀτίηρ ἔοσίἢ ἐλς δοοῖ 
ΟΥ ἐλὸ ἴαιο 9. Μοδοβ, ιοἰλίολ ἐλε 7 ογὰ λαα σοπιπιαπαρα ἐο 176γαεῖ. 
γέμον, ἰοηρ Ὀθοΐογα {π6 πλ6 οὗ «6βϑὺ8 ΟἸσιβδί, δποίμου δαϊοη οὗἉ [Π6 

Ῥρηίαϊθυςσἢ γὸ8 ἴῃ (86 δαπᾶβ οὗ (ῃ6 δαιηδχιίδηβ, νοῦ [885 ὈΘΘ ἢ 
Ῥτδβογυϑᾶ ἰοὺ οὐἵ {1π|6; δηά, {πουρἢ 1{ ΑἸ ΒΟΥΒ ᾿π Βομηθ ᾿πβίϑποθϑ ἔγομα 
[86 ἰοχί οὗ {πὸ ἩΘΌγο Ῥαεπίδίοθυοι, γοῦ ΡΟ {π6 ψ}Ἐ0]6 1ὕ ἀοοιγαίοὶΥ 
ΘΟτΘ 68 1} [Π6 «6 18ἢ οορ᾿68.} Απα, ἴῃ {π6 γϑὰς 286 οὐ 286 Ῥεΐογθ 
116 ΟἸγιϊβύίδη οσα, 86 Ῥοηΐδίουοβ ψὰ8 ἰγϑηβὶαίθα ᾿ηΐο {μ6 (ἀστοῖς 
Ἰαηρυδᾶροῆ; πὰ {Π18 ΘΟ ΒΊ0η, ἩΠδίΘΥΟΥ ΘΥΤΟΥ͂Β ΙΏΔΥῪ ΠΟῪ ὃθ ἀοίεοιοα 
1 1ἴ, τγχ88 80 οχοουΐοα 88 0 δῆον (δὶ 16 ἰοχί, ἔγοα ὙΔΙΟ. 1 τγ88 
τηϑ6, ἀρτορα βυθδίβη 14} 7 τ ἢ (6 ἰοχί τ ΒΟ 6 ΠΟῪ δᾶνα. 

2. ἢ τοσατά ἴοὸ ὑπ6 οηύσο Ηθῦτον ΒΙΡ]6.---- Αθουὺ ΒΕΓ γϑαγβ 
δου {πο το - θυ] ]ηρ Οὗ [6 θη. ρ]6, δηα (Π6 Θοηβοαπδηῦ Γ6- 6] ἸΒῃηχθηΐ 
οὗ {π6 “6 18} χα] ρΊοη, 10 18 σΘΠΘΥΑ ΠΥ δαμχι 6α (μαῦ ἐμ 6 σαποῃ οὗ {Π6 
ΟΙα Τοβίδιαθηῦ τπγαὰϑ βοιι]6α ; δυὰς ὈΥ̓͂ ΨΠοπλ {818 ρτοαῦ τνοτῖς τγ88 
ΒΟΟΘΟΙΏΡ 158Π64 18. ἃ απιαβίϊοῃ οἢ ΒΊΟΝ ὑπ γα 18 ΘΟΠΒΙ Θγ Ὁ 16 αἰ σοι οΘ 
οὗ ορίβοη. Οὗὐη [Π6 ὁπ δδπᾶ 1 1βΒ οοηἰθῃμαθα {μα 1 οου]ὰ ποὺ πανα 
θδθὴ ἄοῃθ ὉΥ Εγα Ὠϊπιβοὶῖ: θθοδυβο, ἐβουρῃ μ6 πδ8 ταϊαίθα ἢ18 
ΖΘΔΙουΒ οἴἴογίβ ἴῃ σγϑϑίοσιηρ [86 ἰὰνν δῃα ψουβρ οὗὨ Φϑῃονδῖ, γοὺ οἢ 
{π6 βου] οπιθηΐ οὗ {Π6 σᾶποη ἢ6 18 οί ΠΥ β]θηῦ; δπα {Π6 δ]θποθ οὗ 
ΝΟΒοιϊδἢ, 0 ἢδΔ8 τϑοοσάρα {86 ρμῖουβ ἰδρουγβ οὗ ΕΖγα, 88 ψ6}} 88 
1Π6 5116 ηο6 οὗἉ “οὈβορῆυβ, 0 18 αἰ" Πἔπ86 ἴῃ ἢὶΒ 5 ποοιϊαπη8 ἡ τα, [88 
ἔαγῖποῦ ὈΘΘῺ ὑτροᾶ ἃ8 ἃ ργθϑυμηρίϊινα δγρυμηθηῦ ἐμαῦ ἢ6 σου] ποῖ 
Πᾶνα οοΟἸ]οοίθα {π6 «ον ῖβὴ ττιτηρθ. Βυΐ ἰο {ῃ686 Βγροίμοιοαὶ 
ΤΘΑΒΟΏΪΏΡΒ 76 ΤΩΔΥ͂ ΟΡΡΟΒΘ {Π6 οοῃδβίαπί ὑγδα οι οὗ {Π6 «6 ἸΥ]8ἢ Θμυχοἢ, 
πποοηἰγϑα!ούοα Ὀούῃ ὈΥ ὕΠ61]} ΘηΘΠλ68 δηα ὈΥ ΟἸγιβίϊδηβ, [μαῦ ΕΖγα, 
ΜΠ {86 αβϑιβίδηοα οὗὨ (π6 τηϑιιροῦβ οὗ ἴη6 ργοαῦ βυπᾶρόριθ (Ά110 
ὙΠΟΠῚ ΜΟΥ (μ6 ΠΤΌΡμοῖΒ Ηδσσαὶϊ, ΖΘομδγίδη, δὰ δ] 01), αἰά 
σοΟἸ]θοῦ 88 ΤὩΔΠΥ͂ ΟΘΟΡΙ68 οὗ [Ππ6 βδοσθα τσ ηρβ 88 Β6 σου], δῃὰ ἔγοτῃ 
Ποῖ βοὲ ἔουτἢ ἃ οογτϑοῖ βαϊλοῃ οὗ {Ππ6 οδμοη οὗ ἴ16 ΟἸἹα Τοδβίδπχλθηϊ, 
ψ τΠ6 ὁχοαρίϊοη οὗ 18 οσσῃ τυ ηρθ, {π6 ὈοοΚ οὗ ΝΕποιῖδἢ, δπὰ 
{Π6 ρτόρἤθου οὗ Μδίβδοιι; σ πο 6ΓΘ ΒΘ ΘΠΠΥ δηποχοά το {μ8 
ΟΔΏΟΙ ὈΥ͂ ϑτηοη {86 «δῦ, ΠΟ 18 Βα] ἴο βανθ θθϑὴ 186 ἰδβύ οὗ 186 
στολὶ βυπαροσιθ. [Ι͂ἢ {118 Εβασίπο ἰδχῖ, 0Π6 δυὐγοῦβ οὗ 1886 ΤΌΥΤΩΟΣ 
ΠΟΡΥ ἰδίϑ ὑτογα οογγθοῖθα ; δά ΕΖγα (Ὀοιηρ ΗΕ] 86] δὴ ᾿πβριγθα τσὶ 6) 

1 866 8 ἤἸ]1οῦ δοοοῦηῖ οὗ ἴδ6 ϑαιπδγίίδη Ῥβηϊδίςυςῃ, ἐπγα, βθοῖ, ἰδ, 
8. 866 8 ΟΥ̓ ΕἾΠΑ] δοοοθης οὗ [Ὡς δεριυδςίηϊ νογείοῃ, ἴῃ οἴΒΡ. ἰ1). δοςῖ, ἐϊ, ἐμ γα. 



ἩἩδίονν οΓ ἐμο Πεῦτειο Τεχί. . 2] 

ἰἀο ἴῃ βονθσαὶ ρΐδοθ, ἰβγουρσδουῦ [Π6 ὈΟοΟΚΒ οὔ {818 δα!οι, τ δ ἀρ» 
ῬθΑΓρα ὨΘΟΘΘΒΘΑΓῪ (0 1] πδἰγαΐθ, οοηπϑοῦ, οὐ σοι ρ]οῖα πο. ΥΥ̓ΠΟΙΠΟΥ 
ἘΣΡΑἶΒ ΟὟ ΘΟΡΥ͂ Οὗ {π6 “6 188} ουιρίαταθ ρουιβῃθα πὶ {Π6 ΡΠ] σα οὗ 
ἴδε ἰοαρ]6 ὉῪ Απδοσδιβ ΕἸΡΊΡἤαποβ ἴθ ἃ αἰιδϑίϊομ ὑμαῦ σδηποῦ ΠΟΥ 
ΒῈ δηβνγογοα: ΠΟΥ 18 1Ὁ τπηδίρυ], δίῃοθ γ Κηον ἰμαὶ “πᾶλθ Μϑο- 
οΑυβ τοραϊγοά {π6 ἰδιρθ, δηα το- Ϊαοθα ΘνοῪ {διηρ ται δ1{6 
ἴον [6 ροσξοστωδπος οὗ ἀϊνιπα όυϑῃρ (1 Μάδος. ἱν. 36 ---- ὅ9.), νῃ ἢ 
πο] υἀοα ἃ οοττοοῦ, 1 ποῦ ΕΖ Β ΟΥ̓, ΘΟΡΥ͂ οὗ {π6 ϑογιρύιγοβ [Ὁ 18 
ποῦ ΡΤ 8016 {παὺ 1π ([15 Ἰα ου ὑθιρῖα 8 αὐἱὶς 8 οοπϑίγαςίεα, ἴῃ 
πθιοῦ ἴΠ6 βασσθαὰ ὈΟΟΚΒ οὗ (6 “Ψ6 78 ψ6γῈ ῥγθβουνθα ὑπ|}} [86 
ἀεοίτυσίίοη οὗἁ « δγ δαί οτα, δηα [Π6 βι νθσγβίοη οὐ [88 “ νν ]8ἢ. ΡΟ ΠΥ ὈΥ 
τῆ. Εοιδη5 πηᾶον Τιΐα8, θοΐογθ τσ βοπὶ [Π6 νοϊυμηθ οὗ {Ππ6 Δ τγὰβ 
σΑΙτιθα 1 ὑγϊυτρἢ, διηοηρ; [86 ΟΠΘΣ ΒΡΟ1]8Β ψ ΙΟΩ ἢδα Ὀδοη ἰακθη δί 
“εγυβαί θη, ἢ 

[10 πηυδῦ 6 Δ] ονγοᾶ ὑπδὲ ἔποτθ 15 τωσοῖ αἰ ΠΟΥ͂ ἴῃ ἀοἰοσσηϊηηρ 
ἰδ {πῆ θη {86 σδηοὴ οὗ [86 Ο]α Τοδβίαμηθηΐ τγὰ8 δοί 1.64, Ηδνον- 
ὨΙΟΚ πΔῪ 6 Θομβυ θα ΤῸΣ ἀγριταθηῖθ ἴο ῥσονα ἰμαΐ ΕΖγα, Νομθμλϊδῃ, 
8π4 (86 τηοη οὗἨ (86 ρστοαῦ βυπδροσιο, ο]οβοα {Π6 σδποη δ΄ 8Δῃ ΘΑΥΪΥ͂ 
ἀαίο.6 ἸΚ6Ὶ] δ'8οὸ δανοσδίθβ {Π6 βᾶτὴθ ορϊπῖοη.ὅ Βυΐ, οα {π6 οἰδοῦ 
δά, Ὦγ. θανιάβοι ἴῃ 818 ΒΙΌ]1041] Οὐ λοῖβηχλ δἀάοθβ γθᾶβοηβ [ῸΓ 
θοΠονησ (παῷ 1π6 δηῶγα οοϊϊοοίζοι, ὑμβουρῃ ἴμ6 ποῦῖκ μαὰ θθθῃ 
Ὀοσὰπ ὈΥ͂ ΕΖτα δῃὰ Νϑβοιηϊδῃ, γγὰβ ποῦ ἀθοϊγθα οοιαροίθ {1}} δρουΐ 
200 Β. ο.5 

1. ΡΘΕΕ ΟΕ ΤῊΒ ΗΕΒΕΕΥ͂ ΤΕΧΤ ΕΒΟΜ ΤῊΕ ΤΙΜΕ ΟΕ “ΕΒ09 
ΟἜΕΙΒΤ Τὸ ΤΗΕ ΑΘΕ ΟΕ ΤῊΒ ΜΑΒΟΒΕΤΕΒ. 

1. ΑΒ 186 96 »Ὁ8 6.6 αἸβροσβθα {Ὠγουρῇ ναγῖουβ οουηίγθ8, ἴο τ Πο86 
ΠΑ ἰδηΐα τοῖς τῦδϑ σοσηδοῦϊαγ, (ΠΟ Ὺ σταᾶάμα!}ν δοαυϊγοά τμ6 Ἰζηονν- 
ἰεάσε οἵ (μῖ8 ἰδησυᾶσα, 8η4 ὄν οὐ γαῖα ασθοκ [᾿ογαίαγα: 10 
ὁδηποῦ {μογοίοσα δχοὶίθ ΒΌΓΡσΙΒο, (Πδῦὺ {16 ϑδερίυδσιηῦ γουϑίοῃ βῃου]ά 
δε 80 ΡΕΠΟΙΑΠΥ͂ υδρ64, 48 ἴο οδιι86 16 Ηδῦγον οτρὶμαὶ ἴο 6 αἰπιοβῖ 
ΘηΓΊΓΟΙΥ πορ]θοίοα, Ἠδπορ {Π6 ἔοσλο 8 γοϑδα ἴῃ {Π6 ΒΥΠΑΡΌΡΊΙΘΒ: 
1 ἌρΡρθδσβ ἴο βανα Ὀθθὴ δχο δίνουν [Ὁ] υν δα Ὁγ {Π6 ΑἸΘχδηγῖλη (607, 
ΡΒ, ἀπὰ 10 νγγχαβ τηοβί ἔγοαπθηί, ἱβουρὰ ποῖ βο] 6 γ, οομβυϊ θα ΕΥ͂ 
Φοβορυβ, πο ψ8 δοαιαϊηΐοα τι} Ηορτον. 

2. ἴῃ 1Π6 βοσοῃα οδηςιγΥ, ὈΟΓὮ «Γνγ8 δῃα ΟΠ τἸδίϊδηβ Δρρ]]6α {Ποιὰ- 
Βεῖνεβ βϑἀῃ]ουδὶν ἰο (π6 βίμαγ οὗ {πὸ Ἡδῦτον βοτιρίατοβ. Βββί 68 
ἴα Ῥεβμῖίο ον Ο]ά ϑὅϑυγιδο νϑγβίοη (1 ἱπάθϑὰ (18 νγὰβ ποῖ Ἔεχϑουϊθα δῇ 
ἴμ6 οἶοβα οὗ ἐμ ἤσϑί οδῃίαγυ), ψ ΒΊΟΒ νγα8 τηδῆθ ἔγομι ἐμ Ηδῦγθιν [ὉΓ 
(6 ϑιυσίδῃ ΟἸγβύάδμβ, ἰἤγθθ σοῖς νουβίοηβ 6 σ Ὁπάουίδκοη δηά 
σομρ]οἰοα ; ὁπ6 ἴοσ [86 6108 ΌγΥ Δαυιδ, 8 “δνν 18 ργοβαδὶγίθ, μὰ ὕνο 

᾿ Ῥηάεδυχ, ΟοπποἼοίίοη, ρασῖ 1. Βοος ν. δὰ δπποὸ 446. νοΐ. ἱ. Ρῃ. 329---8344. ; δπὰ [86 
ΔΌΪΒΟΙ 65 ἔμοτο οἰϊοὰ : ΟΔΓΡΖΟΥ, [ηἰστοὰ. δὰ 1ἰῦτοβ ΒΙὈ]οοβ ὕες. Τοδῖ. σαρ. ἰϊ. αὶ 2. 
ἘΔΡ. ΧΥ]Π]. ἃ 2. Ρρ. 24, 808, 309. 
 Βρ. Τοιμ]ΐηο, ΕἸοσηθηῖβ οἵ ΤὨθοΐορν, ρδτὶ ἰ. σμδρΡ. ἱ. γο]. ἱ, ἢ. 11. 
ΕἸ. ΦΖοβερη. Ορ. (θὰ. Ἠδνυθγοδιρ.) Ατηβὶ., ἅς., 1726, ὅἃς., )Ὲὸ Β6]1. Φαά. 110. νἱὶ, 

ΩΡ. ν΄ ὅ, τοῖῃ. ἱ:. Ρ. 415. 
4 Ἡλνεγηΐςκ, Εἰπιοίταηρ, 1. 1. 88 7, 8, 9. ρΡΡ. 94., ὥς. 
» ΚεΙ], ΕἰηἸοίτϊαρ, 8 158. 866 αἷδο Ογοϊορεάϊα οἵἩ ΒΙδ]1ςΑ] 1, ἰςτογαίαγο, γί, Οληοη. 
9 Ἀανίάφοη, ΒΙ ]16 81 ει οΐβαι, νο]. ἴ. οὔδρ. νἱ. ὑρ. 108,, δία. 
᾽ Μαυπείηρῃο, Εχροδίξίο Οτίειοεβ βδοσγθ, Ρρ. 51, δ2.; ὅδῃπ οἱ Αςκογπιδηη, ἱπιγοάᾶ. δὰ 

ἰμϊποε γ ει, Εαὰ, καὶ 90. 
ο 8 



22 ϑογίρέμγο Ογϊεϊοίδηι. 

ἴον {86 ΕΣ ΙΟΙΣ[68 ΟΥ Βοιηὶ- ΟἸγἸβύϊδηϑ ὃν ΤὨβδοάοίοη δηᾶ τσ Ὦτιβ. ΐ 
ΤῸ Ηοῦτον ἰοχί, 88 1ὖ βυ ΒΟαΙΘΗΓΥ οχἰδίθα πὰ {μ86 Εἰαδύ ἰο (86 
6πα οὗ [86 ΒΓ σοηΐατΥ, 18 ργοδοηξθα ἰο τ18 Ὁγ Οτίρϑη ἴπ 8 Ηοχαρῖα, 
ΌγΥ ΟὨΚοΪοβ ἴῃ ἢὶ8 Ταγραμα οὐ ῬΑσΆρῆγαθα οὐ {π6 αηίαδίοιος, ἈΥ͂ 
Ψ ομδίμδη ἴῃ 18 ΤΆγραμα οἡ {π6 Ῥτορμοίβ, δπα ΌΥ {μ6 τα 1.5 ἴῃ {86 
Οὐὁπιαγαθ ΟΥ (ὐοτηπθηΐασιθβ οἢ (μ6 Μιβῆηα οὐ Τυβϑαϊ οπασυ Εἰχροβι- 
[ἰἴομβ οὗ {86 ΗἩΘΌΓΟΝ ϑογιρίαγοθ, ΤΠ ψαγθίϊ68 ΓΘ ΒΟΔΥΟΘΙΥ ΙΏΟΓΘ 
ὨΌΓΊΘΙΟΊΙΒ ΟΥ̓ ΤΏΟΓῈ ᾿ηροχίδηὐ (μδῃ ἴῃ [6 γΟΓΈΙΟΠΒ οὗἩ {86 βοοοπά σθῃ- 
ἴυτγ. Βυῦ {86 αἸΒοΓΟΡΆΠΟΙῖΘΒ, ἡ] γα οὈβοσνοα ἴῃ (86 Ἡοῦτον 
ΤΩΔΠΙΒΟΡΙρίβ ἴῃ {Π6 ΒΘΟΟΠα ΟΣ δὖ ᾿θαδὺ ἴῃ {π6 {π|γτὰ σϑμίαγυ, οχοϊοα 
186 αἰίομοη οὗ ἴΠ6 «ονγϑ, Ὑπὸ Ὀαρδϑῃ (ο οΟἸ]αΐθ οορὶθ8, δηᾶ ἰο οοϊ θοῦ 
ΨΑΙΊΟΙ8 ΤΟΔΑΪΏΡΒ ; τ ιοἢ, Ὀοηρ αἸδι συ θα ̓ ηἴΟ Βα σα] οἰαββθβ, ἈΡΡΘΑΓ 
πη {πΠ6 6τυβαίθια Ταϊσηυα ἀρουΐ (π Ὀορίππηΐηρ οὗ (86 ἔουγιδ οομξατΥ. 
ΤΟΥ ΔΓΘ6 88 [Ὁ]]ον8: --- 

[Ὁ ἾὉ ἭΝ, το εοίίοη 0 ἐδέ δοτίδεδ: ταλτκὶηρ ἔνθ ρίδοθθ ἴῃ τυ αἰ ΘὮ Ὑ 18 
ἴο ὃΘ το͵δοοίοά, νἱΖ. θη. χυϊἱ. ὅ., χχῖν. δδ.; ΝαὈ. χὶϊ. 14.; 8. χχχνὶΐ. 7., 
Ἰχυτ!. 26. 

ΕΧΙΓΔΟΓΙ ΠΑΤῪ Ροΐη 8 ΟΥΘΣ ΒΘΥΘΙΆ] νγοσγαβ, βὶχ ποίθα ἴῃ {π6 Ταϊιηυά, βθθη 
ἐπ {Π6 Μαβογβϑὶ, ν!Ζ. (ψθη. χνὶ. ὅ., χνἹἹ]. 9., χῖχ. 88., χχχῖϊ!. 4., χχχυ!ὶ. 12. : 
Ναπιῦ. 111}. 39., 1χ. 10., χχὶ. 80., χχῖχ. 1δ.; θουϊ. χχῖχ. 28. ; 2 ὅδιιη. χὶχ. 20. : 
188]. χ]ῖν. 9. ; ΕΖοϊκ. χὶὶ 20., χὶτὶ. 22 . Ῥρβὶ. χχνυΐϊ. 18. 
29 δ) Ὁ, νγογάβ ποὺ νυυϊίθη ἰῃ {86 τοχί, θα τ οἢ ουρμΐ ἰο Ὀ6 τοδά. 

ΤΠὴῸ Ταϊπιυα ποῖθϑ {86 ἔὉ]]ονσίηρ : ὐα ἢ 11]. δ, 17.; 2 ὅδ. υἱ]]. 8., χυ]. 
28.; Φὅον. χχχὶ. 838., 1. 29. ; 18. Ϊν. 9.; 588]. χουν. 2. Οὐδοσγ ὈοΟΚΒ τπμεη- 
ΤΟΙ ΤΏΟΓΘ. 
Ἢ δ) 2 ὮΞ, ἡγογ 8 1 {Π6 ἰοχὺ ὑγΒ]οὮ ἀγΘ ποὺ ἴο 06 Γοϑᾶ, 858 'π ἔα τ} 11]. 

12.; 2 ϑαϊῃ. χὶΐἹ. 832., χνυ. 21]1.; “6. χχχίχ. 12.; 2 Κίηρβ νυ. 18.; Φδεγ. 
ΧχΧχχυῖϊὶ. 16., 11. 8.; ΕΖΕαΚκ. χ]ν. 16. 

ΤΠΟΥΘ 80 Ὀοβίἀθϑ οδοαβί ΠΥ ποίθα ναγίουϑ σϑϑαϊηρθ (8110 ὈΥ (Π6 
Μαβογοίθβ 3)3) "Ἴ2), 6. 9. 900 χὶϊ!. 16; Ηαρ. 1, 8. 

Το Ταϊιηυα 4130 σϑίθσβ ἴο Ἰθύθσβ ἰδυρ συ, Β}8}16Γ, ΟΥ ἱπ ΟΥΟΙ ὙΔΥΒ 
αἰ βδγίηρ ἔγοπι {Π6 ΟΥ̓Δ ΠΆΓΥ ΟΠΘ68 ἴῃ {Π6 ἰΘχ, ΤὙΠ680 δνθ Ὀδοη βυρροβδοά, 
ἐπουρὴ ΡοΟΒΒῚ ΌΪΥ τὶ μοαῦ βυηοΙθηῦ ρτοιηά, ἴο μᾶνθ Πδὰ ΟΥΡΊΏΔΙΥ ἃ ογλ εἰς 8] 
τοθϑηΐηβ. Αὐοσυγ Γαά8, ΒΟΙῚ6 συ βύ16 8] 8686 νγ88 τισι ρα [0 Ὀ6 σοποραϊϑά 
ΐπ μοιῃ.2 

ΚοῚ] νουϊὰ τοραγα (86 ποίοβ οὗ {π6 Τα]πιυα 88 ἱπίθηαρά ἔον {π6 ᾿ηίογργο- 
ἰδίϊοη σαῖθοσ (ἢ8η {Π6 οΥΙυἰοΐβτα οὗὨ [Π6 ἰοχί, δηα οχρ δῖη8 ἴΠ6 ἀϊβἐἰ ποι οἢ 8 
μθεύνγοθῃ ἐδ ΡῸ δηὰ ΠΟ, ἐδε ἐγρίοαἱ γτεααϊΐης δηθὰ ἐλε ἐγααϊέοη, ὅκε., ἀπὰ 
{6 αἱγοοίοηΒ, 19 ὟΣ Ἰ9 ΣΡ νς, ὅζα., οῃ 118 ΡΥΪΠορΙ]ο ὃ; Ὀαΐ, νν Ὦ11]6 Βοπιθ 
οὗ 18 σοῃο] αΒ: 0}8 ΙΏΔῪ ὉδΘ )υδί, 10 σδῃ ὨδΡάΪϊγ ὯὈ6 ἀδηϊοα ὑπαὺ [πΠ6 Τα]τιἀ 5185, 
1πουρ ἢ {ΠΟῚΡ ΟΥ̓ 0841 ἸΔΌΟΟΓΒ ὙγοτΘ ποΐ οχίθῃϑιυθ, γοῦ ορβογυϑᾶ ττῖουβ 
ΣΟ ρ8, ἀπά ᾿πίθηἀοα ἰο βυρροϑὺ {086 τἩ ΒΙΟὮ {ΠΟῪ ἀθθιηθὰ ργθέεγδ 6. 

8. Το Ββἰαΐο οὗ [86 Ηοῦτον ἰδχῦ, ἴῃ {π6 νγοϑὺ οὗ Ετορο, ἀυτῖηρ; 
{π6 ΔΙ οοηίγΥ, 18 Ἔχ δι θα ἴο 18 ἴῃ {π6 1Δ01π σοσϑῖοι τηδάθ ὈΥ͂ 
Ψογοτλθ ἔτουλ ἴπ6 οὐἱρῖηαὶ Ἡοῦτον, ἀπα ἱμ 18 ΘοΙημηθπίασιθθ οα {86 

. Αἢ δοοοπηΐ ΟΥ̓ [680 ΥΟΓΒΙΟΩΒ δηὰ οὗἩ ἴΠ6 11.841] ἸΔΌΟΌΓΒ οὐ Οτίχζθη ἰ8 χίνθῃ ἰῃ 
ΟἾΔΡ. 11]. δοςῖ. 1ϊ, ὃ 2. ἐπ7γα. 

3 Ὧο οῖζο, ἘΠη]οἰϊπη, ὁ 89. ΕῸΣ ἃ {111} δοοουηῖ οὗἩὨ [Π6 Ταϊηθᾶϊς οὐδοσυδιίοηβ, 860 
Οδρροὶ. Οτίς. ὅδο. οὰ, ορεὶ. Ηαῖ Μαρά. 1775--6, ἴοτῃ. ἱ, ὑΡ. 448., δεο., 178., ἃς. Οὐοσρ. 
Βασοσ, Οτι. ὅς. Τγδεῖ. 11, ὃ 28. ὑρ. 304---211. Το οτὶ δηὰ Κποιδιῦ ΔΣχΘ σορίοΌ5]Υ ἀΐδ- 
οὐδοοὰ ὈΥ Βρ. Ὑ αἰίοη, Ῥτοΐος. Υἱῖ]. 88. 18---26. 

8. Ἐ21], ΕἸ Ἰοϊ ας, ᾧ 208. ΡΡ. 665---669. 
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δογιρίασοθ. ΕὟΟΙᾺ 8 ΘΔΥΟΙΪ οχαηϊπαίΐοη οὗὨ {Π686’ ὕγ7ὸ ΒΟΌΓΣΟΘΒ, ΒΟ γαὶ 
τ οτγίδηῦ ἔβοϊβ δυο Ὀθθῃ οο]]οοἰθα, ραγ ου ΑΓ ὑμδΐ 

(1.) Το Οἷα Τοβίδιιθηῦ σοηϊδὶ πϑα {86 588π10 ὈΟΟΚΒ ὙΒΙΘὮ Δ.ΓῸ δὲ ὑσγοδοῃὶ 
ἔουπά ἱῃ ΟἿΣ ΠΟΡΊΘ68. 

(2.) Το ἔοσιῃ οὗ [80 Ηδῦγονν Ἰοιίοσβ νγῶδ [Π6 βδῖὴθ ὙὙΒῚΟἢ ΛΟ ΠΟῪ 806, 
8.5 15 ουἀθηὶ ἔγομι  γοπ θ᾽ Β ΓΘ ΌΘΏΙΥ ἰδκίπρ ποίϊοσο οὗὨἩ (80 δἰ ταῦ δῦ Ἰο ύογβ ; 
Βα δὰ σΒρἢ, ΤΟΒἢ δηὰ ἀ δ], ταθτὶ δα Βϑιηθοἢ, ὅκα. 

(8.) Τδ τοοάοθγῃ σον 6]-ροϊηΐβ, δοοθηίβ, δηα οἰμοῦ ἀΐδοσὶ τς β'ρη8 ὑγογθ 
ὉΓΓΘΥΥ ὑπ ΚΠ ἴο Θγοηθ. ὅϑὅοπηθ γογὰβ ὑσοσο οὗ ἀου δι] τηϑϑηϊηρ ἴο ἰιΐτα, 
Ὀδοδυ56 {ΠΟΥ 6 ΓῸ ἀθϑιαΐθ οὗὨ νουγο]8. 

(4.) Τδθ ἀϊν βίομβ οὗ ομδρίθτβ δῃᾷὰ γϑσβθδ ἀϊὰ ποΐ οχὶϑὺ πη ΠΥ ΗδΡΓΟΥ 
Μ55.; θαι 11 5Ββου]ὰ βθϑίὰ ἐμαὶ Ὀοΐῃ [86 Ηδρτον ογὶρὶπαὶ δηᾶ [μ6 δορίυερίης 
Οτϑοκ νογβίοη ἡγογ ἀἰνι θα ἱπῖο ἰαῦροσ βϑοίίομβ, τ ἢΙοἢ αἰ δδν ἔγοτῃ (Π086 ἴῃ 
ουτ᾽ ΠΟΡΙ68; Ὀδοϑυδθ ΦΘΓΌΠΊΘ, ἴῃ ᾿18 ΘΟΙΩΙΙΘΕΗΪΑΓΥ ΟἹ ΑἸΉΟΒ νἱ. 9., Β4γ8 ἐμδὲ 
γν δὲ 18 (Π16 ὈΘρῚ ππῖηρ οὗ ΔποῦΠ οΣ οΒδρίοσ ἴῃ {86 ἀὐτίναι 18 ἰῃ [090 δερίυδρὶπίὶ 
Π6 Θῃπὰ οὗἉ {86 ργϑοραϊῃρ. 

(δὅ.) ΤΟ Ηθῦγονν ΜΆ. υϑοὰ ὈΥ Φογοῖηθ ἔῸΡ [86 τηοδβῦ ραγὶ δρτθθϑ 11} (86 
Μαβογοίὶς ἰοχὶ ; ὑπουρἢ {πο γθ ἃγὸ ἃ ἔδυν ππὶτηρογίδηϊ ναγίουβ γοδάϊηρβ." 

11. ΗΙΒΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗῈ ΗΕΒΒΕῪ ΤΕΧΤ ΒῈΟΜ ΤῊΕΒ ΑΘΕ ΟΕ ΤΗῈΕ 
ΜΑΒΟΒΕΤῈΒ ΤΟ ΤΗΕ ΙΝΥΕΈΧΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΑΒΕΤ ΟΒ ΡΕΙΝΤΙΝΟ. 

1. Αἴἴος {16 ἀεοδβίγυσέίοι οὗὨ ογυβαίθια δρᾶ [π6 σοπβοαιθηΐ ἀἰθροῦ- 
βίοῃ οὗ {86 ον ᾿ῃΐο νδυϊουβ σοι χ168 οὗ {86 Βοιηδη ΘΙ ρΙ 6, ΒΟΠ16 
οΥὗἩἨ (μοβα 0 ΜΟΓΘ βοι]οα ἴῃ (Π6 Εἰαϑῦ δρρ] θα {πϑιμβαῖνοθ (0 186 
οὐ ναοι οὗὨ [1 ογαΐασο, ἀμ οροηθα νασϊοῦβ βοῃοοΐβ, ἴῃ τ Β1οἢ {ΠΟῪ 
ἰδυρηῦ 106 ϑογιρίαγεβ. Ομπο οὗ (Π6 τηοβὺ αἰ δυηρ θῃοα οὐὗἨ ἁ {8686 
ΘΟΔαΘΠ.168 1788 (αὐ Θο Δ Ὁ} 18ῃ64 αἱ ΤΊΡΟΥΙΑΒ ἴῃ αἰ θδίϊηα, ν᾿ ΠΙΟἢ Φ Θγοπ6 
ΤΩΘΠΓΟΏΒ 88 ΘΧΙ δύ πο ἴῃ {86 ΕΠ οομίατγ.Σ Τα ἀοοίογβ οὗ {π]8 βοδοοὶ, 
ἔσχοτα {δ6 βιχιβ δαπίυσυ, 6 γα δοουδίομηθα ἴο οΟ]]θοῦ 4}} {π6 βοδίίεγθα 
οὐ 68] δηᾶά ρτγαπηπιδίλοαὶ ορβογυδίϊουβ ὑπεῪ οου]ᾶά οδίδιη, σι οἢ 
ΒΡΡεαγοὰ ᾿ἸΚοὶγ ἴο οοπίσιθυΐα ἰονγαγὰβ ἤχιηρ Ὀοῖμ {86 τϑδαϊηρ δπά 
Ἰηϊογργοίδίοι οὐ δου ρίασο Τμϊθ οΟἸ]δοίοθ ΠΟῪ οδ] θιὶ ΓΤ, 
{πα 18, ἐγααϊέίοπ, Ὀδοδυδα 1ὲ σοηδιβίθα οὗὨ γϑιρασκβ σοῦ (ΠΟΥ δδὰ 
Ταςοϊνοα ἔσγομ οἴμβοσθ. οι γα ἱηῖοαὶ δυΐθοσβ ῥγοίθπα {πδὺ,  ΠΘῈ 
Οοά σανα {Π6 αν ἴο Μοβϑβ οα Μουπῖ δ᾽ἰηδὶ, 6 ἰδυρσὺ πὶ, ἢγβῖ, 118 
ἐγ τεαάὲπρ, απ, Βεοοηα ]γ, 118 ἐγπο ἱπίετρτείαξίοπ ; δὰ {πᾶῦ Ὀοῃ [Π 686 
6, μαπάδα ἀονψη ὈΥ͂ οΥΆ] ἰγδα!οη,, ἔγομλ μϑμογαίίοῃ 0 ρϑηθγαί θη, 
ὉΠ}}} δὲ ἰΙδηρτὰ (Β6Υ τ γα οοτημ 64 το τι πρ. 

ΤῊς Μαβοτγοίϊο ποΐθβ δη4 οὐ [1188 σου ρΥ186 ΘΟΥΓΘΟΙΟΙΒ οὗὨ [86 ἰοχί, 
8:4 οὐδοσνδίοηβ οα ᾿ξ, δά τοϊαΐα ἰο {π6 ὈοΟΪΚ8, γοσβθβ, όσα β, ἰοἰίο 8, 
γον 6]-Ροϊηΐβ, δπα δοοθηίβ.Ό ΤῈ6 “Μαξογοίεβ, ἃ8Β 86 ᾿πυθηΐοσβ οὐ {Π18 
βυβίθιηῃ ΓΈ οα]]64, ογο ἴπ6 ἤτϑί ψῆο ἀΙβΕρι Βῃ6α ἴ[Π6 ὈΟΟΚΒ ἀπά 
ΒΘΟΙΪΟΏΒ οΥὗὨ ΒΟΟΚΒ ᾿πίο γθῦβθθ. ὙΠΟῪ δἀορίοα δηά Θοη]αγροα {86 οΥ 16 Α] 
ΤΟΙΏΆΓΚΒ οοηϊαϊηρα ἰὴ {Π6 Ταϊπηθά, ἀπα ᾿ηἰγοαυσοα οΘοπ]θούΐυγοβ, 7.30, 
οὗ {πεῖν οὐση, δχρπδίογυ, ργαπαπηδίϊοαὶ, δῃ ἃ οὐ μορταρμιοα!.. Υ ε Βπὰ 
αἶβο ἴῃ ῃΠ6 Μαβοσδῃ Ὁ ΡῚΌ ΠΡΙ,, εογγοοίίοι 97 ἐδ βογίδες, τοξοστίηρ ἴὸ 
βιχίθθῃ ρΪ8668 ἴῃ τ Β οι οἰσῃύθθῃ οοσσθοίοηϑ 6ΣῈ τηϑάθ. Τθθ86 ΔΓΘ 

1 Τὴ Ἠοῦταϊοδα αἰτογίαα μος οδρίτ}} οἐχογάϊατη οδὲ ; δρῃὰ 1,ΧΧ, νεέσγὸ βῃΐ8 βροσίοσίδ. 
Τῖηδ ἰ6 Βδιυοτ δ οἰϊδιίοη. Οοιωρασζο Οοπμῃ. 110. 11}. 1 ΑὙ208 Υἱ, 1. 

3 Βδυοτ, ΟΥ εἰς ϑδοσγα, Ρρ. 212---2]ὅ. 
5. Ῥγρίαι. δὰ (οιηπηεηῖ. ἰη ΠΌΓΟΒ ῬΑΓΑ ΡΟ ωτι. τσ Σ τ 
.« ες Ὑ͵εῖϊε, Εϊη]οίτπης, 88 90, 91.; Κεἰ], Εἰπ]εἰξαης, ὃ8 209, 210.; Ἡδνογηΐοκ, Εη]6ὶ- 

ἱπηρ, 1, 1, ἃ 62. 
οΆά 
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ὅτεῃ. χυῖ!. 22. ; ΝυΠ,Ό. χὶ. 1ὅ., χὶϊ. 12. (ῦνγο δΟΥΤ ΘΟ] ΟΠ8); 1 ὅϑδση. 311. 
138.; 2 ὅ'δπι). χυ]. 12.; 1 Κιηρβ χὶϊ. 16.; Φοῦ νἱϊ. 20., χχχῖϊ. 3. ; 
Ῥ Βα]. ουϊ. 20. ; «76. 11. 1].; [μᾶπ|. 11. 20. (0 0 ΘΟΥΓΘΟΙΟΠΒ); ΕἸΖΟΪκ. 
σὶ. 17.; Ηοθ. ἱν. 7.; ΗδΌ. ἱ. 12.; Ζαοῆ. 1]. 12.; ΜΔ]. 1. 138. ΤῆΟ 
ῬΜαβογοῖββ, ΤΏ ΟΣ, ΠΑ οα {86 πυ οΓ οὗ 411 {8 νϑύβθβ οὗἨ βϑδοῇ 
ὈΟΟΙς δῃᾶ βϑοϊϊοῃ, δῃὰ ρμἰδοθὰ (6 διηοιπῦ δὖ {π6 οπα οἱὐἁ δδοῇ ἴῃ 
ΠΌΣΊΘΓΑΪ Ἰο 68, ΟΥ ἢ ΒΟΠ16 Βυ τ} 108] τγοχα ἰΟττηθα ουΐ οὗ 1Ππο; δηα 
ΠΟΥ αἶβοὸ τηαυϊθα {πὸ τα] ]6 σοσβθ οὗ ϑδοῖ Ὀοοκ. ΕὙτίμογ, {ΠΟῪ 
ποίρα {πμ6 σϑύβθθ ὙΠΘΓΘ βουλθί πη γ88 ΒΌΡΡΟΒΟΑ ἴο Ὀ6 ογροίίθῃ ; [6 
ὙγΟΣ5. ΠΊΟΩ (ΠΟΥ Ὀο]Ιονοα το ὍΘ οπδησοα; {Π6 Ἰοἰίογβ τ ποῦ {ΠῸῪ 
ἀδαπηρα ἰο 6 βιιρογῆμπουβ; {π6 τορϑυ 08 οὗὨ {Π6 δᾶ σϑῦβθβ: (86 
αϊβετγθηῦ τοδαϊηρ οὗ [ῃ6 πογά8 τ πιο τὸ γοἀυπηάδηϊ οὐ ἀδἔβοςνο ; (86 
ΠΌΤΑΡΟΥ Οὗ {ἰπ168 {πᾶ0 [Π6 Βαπη6 τοΓα 18 ἔοι αἱ ἴπ6 ὈορΊπῖηρ;, τα] 4416, 
ΟΓ 6ηά οἶα νϑῦβο; {πε αἰξογοηῦ δι σηΣἘβοδίοηΒ οὗὨ [ῃ6 βδηθ σψοσὰ ; {86 
Δστοοπχθηῦ ΟΥἹ σΟΠ] τ ποίίοη οὗ οπα ογαὰ πιῖἢ Δποίποῦ; τ μα΄ Ἰούϊοτβ ἃγα 
ῬΙΟΠΟυ ΠΟΘ, δπα νι δδί ἀγα ἱπνογίθα, ἱορϑίμου τὰ Βα ο ἢ 88 ἤδηρ ροτ- 
Ῥοπαϊουϊαν, δπα {ΠΥ τοο Κ {86 πυπιῦοσ οὗ δδοῖῦ ; Ὁ [86 6 ν)γ8 οἤ θυ δῇ 
186 βαογϑὰ θόοοῖβ ἢ δυοῖν σανοσθηοθ, (μαῇ (ΠΟΥ͂ τῆλ Κα ἃ βοσυρὶα οὗ 
ομαηρίηρ {π6 βιἰυδίίοη οὗἨ 4 ἰοϊζοσ σοὶ 18 ΘυἹ ἀΘ ΠΥ τηϊβρἰ δορά, 
ΒΌΡΡοδβίηρ ἰμαΐ 8Οη16 ΠΊΥΒΙΘΣΥ 88 Οσοδδίομθα (π6 αἰἑθγαίΐίοη. ΤΉΘΥ 
ἢδνα ᾿᾿κον 156 Γοοκοποά τ Πιοἢ 18 ὑπ τηϊ4α]6 Ἰοίίοσ οὗ ἴπ6 Ῥοπίαϊδυςἢ, 
ὙΒΙΟΣ 16 1Π6 τ146}16 οἰαιδα οὗἩ δδοὴ ὈΟΟΚ, δα ΠΟῪ τ ΗΥ {Ἰπ|68 ϑδο ἢ 
Ἰούτου οὗὨἩ [86 Δἱρμαθοῦ οοοῦγβ ἴῃ 81} [88 Ηοῦσον ϑδουιρίατοθ, Τῇ 
[Ο]]οννηρ; (8016 ἔγομθΒ Βιβῆορ Ὁ αἰΐοῃ ν1}} ρσῖνθ δὴ ἰάἄθα οὐ ἐμοὶγ 
ἸΔθουιουβ τ] αὔθ 688 ἴῃ ἢ 686 ΓΟΒΘΆΣΟΪΕΒ : --- 

ΤΊΠλ68. Τίμλοβ. 

Ν ΑἸΘΡὮ οδουγβίπ 6 42.377 Ὁ Τιδτηθα οὔοῦτ πῃ 4] ..61]7 
 Βοιῆ Ἡόῦγονν Β10]0 38,218 Ὥ Μεδ Ἠοῦγον Β10]6 71,778 

δ ΟἸμλ6] - 29,531 ἃ Νυῃ - 41.696 
Ἵ Ά ἢ - 32,3 0 Ὁ ϑδιηθοῖ - 13,580 
Ἵ δ - 47,5644Ὶ, ΝνΝ Αἰη - 20,17ὅ 
Ἱ γαῖ 70,902 2 5 ΡῈ ΝΞ 22,728 
Ἰ Ζαϊῃ - 22,367 κδν Τϑδαάὶ 21.882 
τ Ομοί - 23,45] » Κορῃ - 22,972 
Ὁ Το - 11.052 “1 Βοβῇ - 22,147 
ν, ὙΥοά - θ0θ6.42 0 ὦ δῃϊη - 32.148 

5 Οαρὰ - 48,,258 ἢ 7δυ - δὅ9,3431 

᾿ Βίεμορ Ὑ αϊίοῃ, Ῥσοϊερ. υἱῖ). 8 8. ρ. 275. οαϊι, Ὠδιδ!. [Ιῃ (86 ]Ἰωδὲ ΘΟ ΓΌΣΥ, δῃ 
ΒΏΟΠΥ ΠΟΙ ὙΠΟ ΡΟ] δα [86 ΤΟ] ον; Δ] δ. Ί ΟῚ δὲ Π}}] 4 ἴῸ 1881 οὗἩἨΞΏ6 Μαβογρῖθϑ, ἴῸ 
16 ἘΝΟΙΙΒῊ ΨΈΒΒΙΟΝ οὗ [86 ΒΙΌ]6, πη ον τπ6 0116 οὗ τ1π6 Οἰὼ απὰ ΝΝειο Τεείαπιεπὶ Πι εεοίεά, 
10 18 βαϊὰ το ἢδυθ οοσυρὶοα [ἢγθΘ γοδγβ οὗ 16 σοτῃρ ἰο Σ᾽ Β ̓Σΐθ, δηὰ ἰ8 ἃ βίῃ χυδῦ ᾿ῃδίδηςς οὗ 
186 (ΥἸΒίης ΘΙ ΡΙΟΥ Δ ηἰδ ἴο ΜΓ Βὶσἢ δα ρο γι οη 68 ἰοὰ τηδοκΚίηά. ᾿ 

ΤῊΕ ΟἿ ΑΝῸ ΝΕῪΥ ΤΕΒΤΑΜΕΝῪΨῪ ὈΙΒΒΕΟΤΕΘΌ. 

ἜοΟΚΒ ἰη [6 ΟΪὰ - 39 Ιηὴ τὸ Νὸὼν - 27 Το] «- . 66 
Οδδρίοτ - - 929 - - - 260 . - - 1,189 
ὝΡΥΒΟ5. “- - 43,214 - .- - 7,959 - . “81,178 
γοτὰα - . δ92,439 . .- 181,258 - . 77,692 

Ἰϑιίοσθ - - 2,728,800 - - 838,380 «- . 3,567,180 

ἈΡΟΟΕΥΡΗΑ. 

Οδαρίοτβ - - 188 
ψιῦμοθ - - - 6,081 
γυοτὰβΒ - - .- 252,185 
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6 ὑοίδὶ πυτροσ οἱὗἉ ]Ἰούίοτβ 18 (μι 81ὅ,130.{ Βυΐ, 88 ΒΊββορ 
Δ᾽ίοη οὔβοσνθϑ, {818 Ἵδ]ου δίϊοη 18 αν] ἀο ΠΕ]Υ ποῖ ἴο Ὀ6 ἀδροῃᾶθα οῃ. 

ϑοῆθ ΒΌΡροβθ ἰῃαῖ 1Ὁ ὀχοϊυἀοβ 16 Ῥαπίδίθυοῃ. ὍΤθοβο, το, ὈΥ 
ὐπάπο ἴ[π6 Ἰοῖίογβ ἴῃ ἃ ρϑρθ, δη4 τι] ΠΡ] γίηρ ὈΥ ἴπ6 πυμάθογῦ οὗ 
ῬΑσοϑ ἴῃ (86 ΒΙΌ Ια, Βαανα δηἀοανουτοα ἴο ἔοτπὶ ἃ ΔΡρσοχί ταύ ποίϊοπ 
οἴ [6 πυταῦοσ οὗ Ἰοϊίογβ, τοοϊκοι ποτὰ δἱ ερρν μον 
ϑυς ἢ 18 1η6 οοἸΘὈταίοα Μαβοσδῇ οὗ 86 εν. Αἱ ἔγβι Ὁ αἸά ποῖ 

ϑΟΟΟΙΏΡΘΕΥ {ΠῸ ἰοχί; δου τὰβ (Π6 σγοδίαθϑί ραγί οὗ 10 τγδβ συ θη 1 
ἰδ τᾶτσῖη, δήαδοτα ἐεσίμαϊ8. Τῃ οτάον ἴ0 Ὀσῖπις 16 τι τλϊπ (86. τλαγρὶπ, 
ἢ: Ὀθοδ.6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ ἴο δου άσε {π6 σοσκ 1186] ΤῊΙ8 δογιαρτηθηῦ τγὰ8 
ΘΟ [ῃ6 ἐέεἶε ΜΆΒοτδῃ, αδογα ρατυα ; Ὀμῖ, Ὀεϊηρ ἔουπα ἴοο ββογῖ, 
8 ἸΏΟΓΕ ΘΟρίουΒ δου ἀρτηθηΐ νγὰ8 Ἰηβοσίθα, τ ΠΙοἢ γγ88 αἸβιιησυ ϊβῃοα Ὀγ 
186 Δρρϑ]Ἰδοι οὗ {π6 σγεαΐ Μαβογαῖ, ἤαβδογα πιασπα. Τῇα οὐ 6ἀ 
Ρατίβ πόσα δα ἀ 6 δ᾽ (6 δῃμά οὗἩ [86 ἰοχί, δηᾶ οδ]θα {π6  παὶ Μαβογδῃ, 
αροτα βηαϊ.1 ΤΏ στοαὶ Μαβογαῃ νγὰ8 ἢγϑϊ ρυϊπίθα ἴῃ Βοιαθογρ Β 
ΒΑΡ ποδὶ Β10]68 : ἴπ6 {16 ΜΑΒοσδἢ 18 ἰουπα 1π τηοϑ Η οῦτον Β10]68. 
Βοπ6 δϑοῦῖδο ἰῃ6 Μαβογοῖῖα ποΐθβ ἰο Μοβϑβ: οἴμοσβ ἴο ΕΖγα δηά {π6 
Ἱηοιῦ 8 οὗ 1.6 στοδί ΒΥπασορΊ6, Ἀπα {ΠΕΡ Βα σΟΘββοῦβ αἴοσ [Π6 Τα- 
δου ο Οὗ ἐπα ἰθπ)ρία νυ οσβῃ!ρ, οἡ 1ῃ6 ἀφαίῃ οἵ ΑὨμοοδβ ΕἸΡΙΡΗΔη68. 
ἴπ 8 βθβ 1688 ἴο τοΐιϊθ βοῇ αϑϑιιπιρίοηβ. Ασομ ὈΙΒΠΟΡ [7586 Γ ρίδοοϑ 
(6 Μαβογοῖθβ θοΐογο {π6 πι6 οὗ Φϑγοπια; (ρροὶ, αὖ {πΠ6 δπὰ οὗ {πὸ 
δέ σοπίατνυ ; ΒΊΒΠΟΡ Μασ 18 οὗ οριπίοῃ ἐπαῦ ὑπ ον οληποί ὃ6 ἀαιοα 
Βισθοῦ ἔμλπ (86 ἔουσίἢ οὐ ΒΑ οαπίαγγ ; ΒΙβμορ ΥΥ αἰΐοῃ, βαβπαρϑ, 
δαθη, δῃὰ οἰθογβ, γοίοσ {ἤθτὰ ἴο {π6 γα Ρη8 οὗ ΤΊ ουῖαβ ἴῃ {Π6 βἰχίῃ 
ΟΟΠίΏΤΥ, Δπα ΒΌΡΡΟΒα ἰδμδῦὺ {ΠΟῪ σοϊαμηθπῃορα {ῃ6 Μαβοσδι, ᾿ Πϊοἢ νδ8 
Δηστηοηίοα 8Δη4 σοῃτπῃαρά δἱ αἸογθηῦ Ὁ π|68, ΟΥ̓ νδῦῖουβ δυο Β ; 80 
ἴμδι 1 γὰϑ ποὲ 186 ψοῦκ οὗὨ ὁπ6 τηδῃ, ΟΥΓ οὗ ὁπ6 ἃρθ. [Ι͂ῃ ρτοοῦ οὗ 
τιϊβ ορ᾿πίοη, στ ἢ τ {Π1}Κ [16 τποϑῦ ργοῦδ]6, 7ἴα6 ΤΠΩΔΥ ΤΘΙΔΑΓΚ, 
μαι τ ποίεβϑ ὙΠ] οἢ τοδί ἴο {π6 νδυιδύϊοηϑ ἴῃ [86 ροϊπέηρ οὗ 
ῬΘΙΓΌΘΌΪΑΥ ΟΣΩΒ τλιϑὲ πᾶν Ὀθ6η τηδθ αὔἴεῦ {86 ᾿ἰπηἰτοἀποίΐοη οὗ 
δε ρμοϊπίῖθ, δῃὰ σοπβοαυθηῦ δἷνοσ (Π6 Ταϊπιὰα : οὐμοσ ποίββ τὺ 
αν Ὀδθη τηϑδάς Βοΐοσα ἰπ6 Ταϊταυ τγὰ8 βηβῃ θα, Ὀδσδαβα ἴὐ 18 ΤΤΟΙΤΑ 
ἴΒεβα ποίββ {μαὶ 10 Βρθᾶκβ οἵ τῃ6 ροϊπίβ οὐδῦ {π6 Ἰοὐΐοτβ, δῃᾷ οὐ τμ9 

ΤῈ τϊὰἀ ἀ]6 σΠπαρίοτ, δπα [Π6 Ἰεαδὲ ἰῃ ἴΠ6 ΒΊΡ]6, ἰ8 Ῥεδίῃι 117. 
Τῆο τά α16 νεσδο 8 ἴῃ 6 οἰσθίῃ οὗὁὨ 16 1181} Ῥβδ]π). 
Το τἀ η]6 ᾿ἴπο, 24 οἵ ΟΒτοηίοϊοδβ, 4} οδαρῖοόν, 161} νοῦδο. 
Το τογὰ απ ὁσοῦγχβ ἰη ἴῃς Οἷα Τοεϊδιηοπὶ, 35,543 ἐἰπηο8. 
Το δδῖηθ γοσὰ οσοῦσϑ ἰη ἴῃ6 Νονν Τοδβίδιηρηῖ, 10,684 τἰτη68. 
ΤΒο ποσζὰ «7]Ἱελουαΐ οοουγθ 6855 {ἰΣγ68. 

ΟΙ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ. 

Τῦο πα ἶα ὈοΟΚ 18 ῬγονΟΓΌΒ. 
Τῆς τη ἀ]6 οδδριοΓ 18 ὅο Ὁ 291}. 
ΎΒοΣΘ 8 ὯΟ τι 416 γεσβο: ἰὃ νου] ὰ 6 24 (Βτοηίοῖοβ, 2018 

οδαρίοσ, θοείνγεεῃ [Π6 17Γἢ πᾶ 180} γΈΓΒ6Β. 
Τδο Ἰοϑδὲ γοσβα 18 18 (ἩΓΟΏΙΟ]68, 18ὲ ομδρίοσ, δη ἃ 251} γοσβα. 

ΝΕῪ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ. 

Το τηϊἀἶο ὈοΟΚ 18 ΤἬΘσβαϊοπίδηβ 28. 
ΤΒετγα ἰδ πὸ πα ἀϊδ οπαρίογ: Ὁ πσου]ὰ δ6 Ὀεΐτγοοη τ86 181} δηὰᾶ 141} Βοϊηδῃδ8, 
Τῆς τΐ 416 γε γβ6 18 ΟΠΔΡίου 171} οὗ Αοῖἴδ, 171} Ὑ6Γ56. 
ΤΒΟ ἰοδδῖ υϑῦδ 5 111} συ δρίοσ οὐὕἁἩ Φοἢπ, νοσβο 8ὅ. 

ΤΌΣ 2191 τεγβα οὔ τη6 7} οΒδρίοσ οἵ Εζγα ἢ88 4]} ἴῃ Ἰεϊζογβ ἰπ τῃ6 δ ρῆδθοὶ ὀχοθρὶ ἡ. 
Τῆς 1918} μδρίοσς οἵ 19 234 οὐ Κὶπρβ δπὰ τ 871} οἵ ἰβδίδῃ σὰ δ}1Κθ. 

. ΒυιετΒ ἤοτγω ΒΙὈ]1ο085, το]. 1. Ὁ. 61. 



26 ϑογίρέιγε ΟΥ̓ ϊοΐβηι. 

ΑΙ ΟΏ8 ἴῃ ὑπο ῖγ 81Ζθ δηᾶ ροβιίϊουῃ. Ἠρθησα 1 18 ον ἀθηΐ ἐπαὲ {86 
ιολοῖο 8 ποῖ φτγοἀποοα δὲ οποθ, θυ γγ͵χὰϑ ὁοῃ θα ὈΥ Βυοοθβαῖνθ 
ΒΟΠΟΪΑΣΒ {1}} ροσμαρβ {πὸ δ᾽ θυθηίῃ οοηταγΥ ὦ 

Οοποογηΐηρ (μ6 υαἶμο οὗ ἴπ6 Μαβογοίϊο βυβύθιη οὗ ποίδίϊου, {86 
Ἰραυμθα ἃζὸ ρυθδὶγ αἰνιἀοα ἴῃ οριπῖοθ. ὅϑόπιθ πάνθ ὨΙΡΏΪΥ οομ- 
το ρα [μ6 υπάογίαἰκίηρ, δηα μανθ οοπβιἀδγθα {π6 σόσκ οὗ πε Μα- 
Βογϑίθα 88 ἃ ᾿ῃοππηθηΐ οΟὗἩ Β[ΡΘΠΔΟΙΙΒ ΔΡΟῸΣ 8η4 ἀπ ΘΑΥΙΘα 658: ΟΣ Υ, 
δηἃ 88 8ῃ δα πλῖσα θα ᾿πνθηῇοη [Ὁ ἀο] γουηρ [6 βαοτοα ἰοχὺ ἔτγομλ 8 
τυ] πᾶς οὗ οαυϊνοσαίζομβ δῃᾶ Ῥουρίοχ!θβ ἴο σοὶ 1ὖ τγαϑ 1180]6, 
δηα ἴον ρυϊιϊπρ' ἃ βίορ ἴο {Π6 ἀπρουμπαρα ᾿ΙΘΘ ΗΠ ΟΌΒ 688 δηα ΓΑΒΠ 688 
οΥἹἨ ἰγδῃβουῖθ .8 δηᾶ οὐἹῦϊοβ, ἢ οἴθῃ τηϑθ 8] [γα 08 ἴῃ ἴῃς ἰοχῖ οα 
{πον οὐχ ῥυϊναΐθ δαί μβουῖγ. Οἰμοσθ, βόσσονοῦ, ἤανς δ] ορϑίμοῦ οθη- 
Βυγοά {6 ἀεδίρῃ, βυαβροοῦηρ ὑπαῦ {Π6 Μαβογοίββ οοστιιρίεα {Π6 ρυγι 
οὗὨ ἐμ ἰαχύ Υ ϑυβιιαίηρ, ἔογ {Π6 ἀποιθηῦ δπα σι γθδαϊηρ οὗ [Π6]Γ 
[ογϑίδι ευβ, μοί μοῦ σοϑάϊηρ τηοτΘ ἐνοῦσα 6 ἴο {ποῖ Ῥτα) μά 1668, ἀπὰ 
ΤΏΟΓΘ ΟΡΡοβῖΐα ἰο Ὁ ΥἸβ Δ} Υ, νγμοδα ὑθ ΒΟ 168 δηα ὈτοΟίβ (ΠΥ ῸΓΘ 
ἀοβίσουβ οὐ τα κθηϊηρ' 88 πλποἢ 88 ΡΟΒΒ10]6. 

ὙΥθιουΐ δἀορίϊπσ οἰΠ ον οὗὨἍ {π686 οχίγθηχοϑθ, ΒΊβῃορ Μαγβῇ οὔβοῦνθθ 
{μαὺ “16 ἐεχύ 186], 85 τορυ]αύθα Ὀγ 1Π6 Ἰδαγηϑα 6 νγ8 οὗ ΤΊ ΟΥΙΑΒ, νγ88 
Ρτορα θυ {πμ6 τοβα]ῦ οἵἁ ἃ οο]]διῖοη οὗ ταλπυβοσὶρία. Βῦ, 88 ἔῃοβα Η6- 
ὈΓΘῪ ΟΥ 168 ̓ γογο οδυϊουβ οὗ ἰηἰτοάἀυοὶηρ᾽ ἐοο πιαπν ΘΟΥΤ οὕ πΒ ἴῃ {Π6 
ἐοχί, [μ6Υ ποίρά ἴῃ {Π6 τιϑΡρὶηΒ οὗὨ {Πα6ὶν ταδη βου ρύβ, ΟΥὁὨ 1ῃ ὑπο 1 οὐ - 
68] οοἸ]]οοίζοπβ, βοῇ γαυϊοῦβ σοϑαϊηρΒ, ἀοΥΙ να ἔγοπι ΟἴΠΟΥ τη Π ΒΟΥΙΡί8, 
οἰ μον ὈΥ ΒΘ πηβοὶν 68 ΟΥ ὈΥ̓͂ [Π61]Γ ΡΥ ἀθοθββοῦβ, 88 Δρρθαγϑθα ἴο Ὀ6 νν ου- 
τὴγ οὗὨ αἰξοπύϊοη. ΤῊ]8 18 ἴα γχεαϊ οΥὐἹσίη οὗὨἁ ὑβ086 τηδυρῖπδὶ οὐ Μ88ο- 
τοίϊο γδαϊηρβ ἡ Βῖοἢ ψγ6 Ππά ἴῃ ΤΥ ΘαἸ οὴ8 οὗ {86 Η γον Β10]6. 
Βυΐ 186 ργορβῃβιίῃ οὗ [86 Ἰαύδν «6078 ἴο Β66Κ ταγβίλοδὶ τη θϑηΐηρΒ ἴπ [Π6 
Ρ]αἰποϑῦ ἔλοῖβ Ἰηδαοοα σταάυλ!]ν [π6 Ὀε]1οΓ τμδὺ οί ἐαχίμδὶ ἀπα τοδγ- 
σὶμαὶ τοδαϊηρβ ργοςοοοδα ἔγοσῃ ἴπ6 βαογοα τσ Υ8 ΓΠΘΙΉΒΟΙν 68; δπα {Π8ὲ 
1ῃ6 Ἰαἐο ἡ ογ ὑγδηβιηϊ θα ἰο ροβίογιγ Ὀγ ογαὶ ἰγδ ΟΠ, 88 ΘΟ υἹηρ; 
ΒΟΙῺΘ ΠΥ ϑίουϊουβ Δρρ]]οδῦο οὗὁὨ [Π6 τογίζέσ οτάϑ. ΤΏΘΥ ΜΟΓῈ τὸ- 
ρΡατγαοαᾶ ἐμ ΓΘΙΌΓΘ 88 πηδίθγῖδ}8, πού οἵ ογίἐοίϑηι, Ὀυὺ οὗἉ ἐπέογργείαξίοη." ὃ 
ΓΘ βϑῖμθ δι ηθηῦ οὐ Θ᾽ ΒΟ ΠΘΓΟ ΓΘΙΛΆΓΚΒ ὑπ΄, ποῦν! βίδα ]πρ' 8}} 
186 σατο οὗἩ {π6 Μαβογοίοθβ ἴο ρσθβεῦνα {πΠ6 βδογθα ἰοχύ ψὶπουΐ ναγῖα- 
Ὁ]10Ώ8, “1 {Ποὶς βυσοθϑβ ἢ88 ποῦ Ὀ66ῃ σομλρ]οῖθ, οἰ ΠῈΣ ἴῃ 6ϑξαὀ[ϊδηϊησ 
ΟΥ ἴῃ ργεβογυίπσ 86 ἩοΌγον ἰοχί, {ποὺ παν θη ρΌΣ ΠΟΥ ΟἾΪΥῪ οὗ {δ 6 
ἴδ] τ]. 18 σουμλοη ἰο ΘΥΘΥΥ͂ Ὠππηδη οἴοτί.᾽" 8 

2. ῃ {μ6 ρογιοά Ὀούσψθθη {π6 βἰχίῃ δπᾶ {π6 ἰδίῃ σοηϊυτιθθ, (86 
768 Πα βονϑγαὶ σ᾽ θργαύθα δοδάθιῃ!θϑ, Βοιλθ ἴῃ ΒδΌΥ]οπ δ ἴῃ ἴΠ6 Θοαβῦ, 
Δα οΟἴΠΟΥΒ ἴῃ πα τγοβί, αὖ ΤΊ οσῖδβ δηά οἰβονθοσγο; ψΈ6ΓΘΟ {πον ἢ οτὰ- 
ἴυγ6 νγὰ8 οὐ] ναῖοθα, ἀπα {πὸ ον ρίυγοθ 6γ ὙΘΥῪ ΓΕΑ ΘΗΥ ἔτγδῃ- 
ΒΟΙΙΡοα, Ἡδποθα δοβα ὕνο γϑοθηβίοηβ ΟΥὁ ΘΙ ΠΟμΒ οὗ (πΠ6ὸ ΗΘΌΓΟΥ 
Θουρίασοβ,  οἢ ποῦ οΟ]]αίοα ἱπ (π6 οἰρῃ οὐ πἰμίῃ οοηΐυτΥ. 
ΤΠ αἰ ἴδγθηοθβ οσ ναγΐουβ σοδαϊηρθ ΟὈβογυθα ἴῃ ὑπο ΓΘ ποῖεα, 
86] αν Ὀ6ΘῺ ἰγϑηβιμι (6 [0 ΟἿΥ {ϊ6 πάθον [86 Δρρεβ]] δου οὗ [86 
ΟΒΙΕΝΊΑΙ, δῃα ΟΟΟΙΡΕΝΤΑΙ, ΟΥ ΕἸΑΒΤΕΕΝ δηᾶ ὙΥΈΒΤΕΕΝ ΒΕΑΡ- 
1Ν68. ΤΆΏΘΥ 8γτὰ νδυϊουδὶν οοιηρυϊοα αἱ 210, 216, ἀπὰ 220, δπᾶα γα 
Ῥγιπίθα Ὀγ δίομορ Ὑγαἰΐοη ἴῃ ἴπ6 Αρρϑηαϊὶχ ἤἴο [18 βρ!] πα! οαϊῖοι. 

1 ΔΘ ΠΟΥ Απιαυί Διο ἨθὈτγεθότζαπηι, δβοςῖ. ἱ. σαρ. χχχνὶ, το]. ἱ. Ρρ. 998---187.; Ῥ͵αίίου, 
Ῥτοΐορ. νἱϊ!. 88. 1---Ἱ 6. 

3 1,ΔοίΏΓΟΒ ἴῃ ΠΙΥΪΏΣΥ, ῥασί ἰ1. ἰϑοῖ. χ. ἢ. 84. 8. Ιυϊά. ρασί 111, Ἰϑοῖ, χῖν. Ρ. 98. 
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οὗ 88 ῬοΪγρΙοιί Β1Ρ]6. ΤῈ ἴδ ποσί οὐἵἁἩ τοσηασῖ, {παὶ ποῖ ὁμ6 οὗἁἨ 
ἐμ6 88 γϑ ΣΟ Β ΓΘΔαῚΠΡΒ 18 ἑουπα ἴῃ [Π6 Ῥοηίδίθιοι : Π6Υ ἀο ποὶ τοϊδὶθ 
ἰο σον 6]- οἱ Ὡ(8 ΟΥ δοοϑηΐβ (τ Ππ6 Θχοθρίίοη οὗ ὑτγο δροιΐ ἢ), ποῦ ἀο 
ΔΩΥ͂ ΟὗἩ μαπὶ αἴϊδοῦ ἴῃ6 βθβῆβθ. ΟἿΓ ῥγιηΐβα θα 0 η8 ὙΘΙῪ ἔτοσι (ἢ 6 
ΘΑβίΘ ΓῺ ΣΟΘΟΙΠΡΒ ἴῃ βέγ-ῆνο ρ]6οθ8.} 

Τὸ ἴΠ6 τοπίδ ΘΘηΓΟΓΣΥ τ ΔΥ δα τοξεγγοά {Ππ6 Θομρ]οἴοη δηᾶ θβῖδ Ὁ} 18}.- 
τηθηὗ ΟὗἨ 186 τηοάδτη βυϑίθμι οὐ νονγθ]- βοϊηΐβι Αὖ Ἰθπρίῃ, 'π (Π6 δαγὶ Υ 
Ρατί οὗἩἍ 1π6 δἰθνθηῖῃ οδηΐασγ, Αάσοη Βθη Αββδσ, ργοεϊἀθηὶ οὔ τῃ6 
ΔΟΔΊΘῺΥ αὖ ΤΊΡΟΥΙαΒ, δὰ «ἶδοοῦ Βοὴ ΝαΑρία!}, ργοβιἀθηΐ οὐὔἁὨ {88 
ΒΟΒΩΘΙῺΥ δ Βαθυ ο, οΟ]]αϊθα {π6 τδηυδβογιρίδ οὗὨ {π6 οτἱθηΐαὶ δπᾶ 
οοοϊάἀρηΐα] «968. Τδ αἰβογαρδηοῖθθ οὐβοσυθὰ ΟΥ̓ {μ686 δπλϊπθηΐ 
“18 βοθο σα ἀπιοσηῦ ἴο ἀρνγαγάβ οὗ 864; 10} οη6 β'ησ]θ Ἔχοορ- 
ὥοη, {Π6Υ τοϊαίθ ἴο {Π6 σψονγθὶ- ροιϊηΐϑ, δη ἃ οοηβεαιθηί]Υ ατα οὐ 110{16 
γϑ]ιθ; (ΠΟΥ 8180 ἃΓὰ ρυϊηίθα Ὀγ ΒΙΒθοΡ γγαϊΐοη. Τ]ιῈ νυν θδίθγῃ “678, 
8Π6 οὖν Ὀσχι ἴθ δα! οηβ οὗ (δ Ηοῦτον ϑογιρίυγοθ, δἰπιοδί Ὑ ΠΟΙ]Ὺ 
ἴ]Π]ονν (86 γϑοθηϑίοῃ οὗ δύο Βθὴ αβῃοσ. 5 Ετοι 1818 ροτοα ψγ6 
ΤΏΔΥ ΟΟΠΒΙΔΟΥ {Π6 ΘΒ] 18Πη6α ἰαχὺ ἴο Ὀ6 ΒΒ Δ ΠΕ] ]Υ (Π6 Μαβοσγθῖῖο 
0π6: ἴδ» δἰ ὑ[ΘΥ  ]0.8 ὙὙΟΥΘ ΔΕ ΓΑΒ ΤΩ8 6; δηα οχιβύϊηρ Μ 5. Δ.6 
ἴον 186 πιοδῦ ραγῦ ΘΟ ουταδ}]6 ἐπογοῖο. 

3. ΤὴΘ Ἰραγηρα 68, γῆ τϑιηουϑᾶ ἰο Ευγορο ἴῃ {π6 τ146]6 οὔ ἢ 6 
οἰενθηίῃ σοηταγυ, Ὀγουρσμῦ τ ἢ (Ποῖ ροϊηϊθα τδηβογῖρίβ ; 8πά ἴῃ {86 
ὑν τῇ δπα {μιγύθοπι β σοι 168 ΘΟρΡὶ ΘΒ ΤΕΓΘ ὑγϑηβου 64 τ] ρσγδαίοῦ 
ΟΆΓΘ ὑπδῃ ͵Ὑῶ8 Ἔχ οὶ δθα 1ἢ ΒυσοΘ αἸηρ ἀρθ8. [Ι͂ἢ τηρκίηρ [Ππ686 ἰγαῃ- 
Βογρίβ [86 σοργιβθίβ δαορίθα οογίδ! ἢ Θχθιρ ασγβ, ἢ γ6γα ΒΙΡΉΪΥ 
δβίθοιηθα ἔοσ ἐπ 61. οογσγθοίηθ88, 848 ἴῃ βίδπαάαγα ἰοχίβ. Τῆθδβα δίδηαδσγα 
ΘΟΡΙ68 Ῥθ8γ {Π6 παῃιθβ οὔ (86 Οοὔοχ οὗ Η]]]εἱ, οὗ Βδϑη Αβιιοσ, τ Βι ἢ 18 
αἰδβο οβ]θὰ {6 Ῥαϊδβίπθ, “ογυβαίοη, οὐ Ερσυρίϊδα Οὐοαοχ, οἵ Βθῃ 
ΝΑρΡΒΙΑ]1, οὐ 6 Βαθυ)Ἱοηΐδῃ Οοάεχ, (86 Ῥοηίαϊουςῇῃ οὗἁὨ «“6γῖομο. δηὰ 
186 Οὐάεχ διηδὶ. 

(1.) Τμ6 ΟΟΡῈΧ ΟΕ ΗΙ1,ΕῚ, τγ88 ἃ οο]ογαίβα τηληυβοσιρύ τ] οἢ 
ΤΆ δ᾽ ΚΊμασΒὶ (πὸ ᾿ϊνοὰ ἴῃ [86 ὑν ο! ἢ οθηθιγυ ) βαγ8 {παὶ ἢ6 ΒΑῪ δὖ 
ΤοΙεάο, {μουρἢ ταῦ Σ Ζδοαι!, τγμὸ ἤουτιβμοα ἴον γα 8 {8π6 οἷοδβο οὗ [86 
Εἰ τοθηῖα οοηΐατγγ, βίαίθβ {μαΐ ρατγί οὗ [Ὁ μα Ὀδθη 80] δπὰ βϑηῦ Ἰηΐο 
Αἴῖςα. ο τ. 18 Η1]16] νγαβ, [86 ἰθαυῃιθὰ δῦ ὈΥ̓͂ ΠΟ τηθδῃ8 Ὡρτϑοᾶ: 
ΒοπῚ8 πᾶν Βαρροββά ἐπαῦ 88 νγὰϑ [Π6 ὙΘΥῪ δπλϊπϑηύ ταῦ 1116] ὙΠῸ 
᾿ϊνθὰ δρουῖ βιχίν γϑᾶσγβ Ὀϑίοσγε {π6ὸ διγῖ οὐ Ομ γιβῦ : Οἴουβ Ἱπιαρ]Ώθ 
(δα: Βα νγαβ 1Π6 ρσταπάβοῃ οὗ [με 1] υϑίτίουιϑ σα Ὁ] “πιά ἩΔΚΚΟάΘΒΗ, 
χ00 ντοῖα [μ6 Μιεδηδ, δηὰ μὲ μ6 βου θΠ6α δρουΐ [6 τα 144]6 οὗ τ86 
[ουσ οδηΐατγ. ΟἸδογβ, ἀραΐπ, ΒΌΡροβα {παῖ μ6 νγαϑ ἃ ϑρβῃ δῇ «Γ6 Ὁ, 
πδηθ! ἨΠ116] ; δὰ Ββιδῦ, ψἱ ἢ ρτοαίθσ Ῥγο Δ Ὀ11ΟΥ, ΒΆρροβοβ [86 
ἸδηΒογρὺ 0 ἢανα Ῥ6θὴ οὗ τλοσα τεοθηΐ ἀδίθ, απὰ νυ θη ἴπ ϑραὶπ, 
θεοδυβα 10 σοηέδίπβ {πῃ6 νονο]- ρΡοϊηῖβ, δα 411 {π6 οἰ οὺ Βτδτησλδίϊοαὶ 
τηϊ πα ; δα ἐπαΐ {86 ἔεϊσηιθα παπια οὐ Η1116] γγὰβ ᾿Ἰπβοσι 68 οἱ 118 
1 ἴῃ ογᾶθυ ἴο θηθϑηοα 18 γα]. 
(2 (38.) Το Οοάϊοθβ οὔ ΒῈΝ ΑΒΗΕΕ δπά ΒῈΝ ΝΑΡΗΤΑΙΙ πᾶνθ 

αἰγεαάγ βθθῃ ποϊδοοᾶ. γε πιδυ, μονγθυοσ, βίδίθ, οα {86 δυιβοσῖ οὗ 

1 δέου, Ῥτοϊος. τὰϊ. 88 37, 38.; σἀρροὶ, Οτίεςα ὅδοσα, 11}. 111. 9. 17.; Βδῦθγ, Οἡςα 
ὅδοτα, ὑρ. 299---924. " τ 

" γγαϊιοη, Ῥχοϊϑᾷ. υἱῖ!. ξ 29. ; Οδρροὶ, Οὐίτ θα ϑδογα, 10. 1, ς, 18.; Βδθος, Οσίῶοδ βδοτα, 
ΡΡ. 224--- 226. 
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ῬΜαϊοηΐάο8, ἐπαὶ {πὸ ἢγϑί οὗἉ {π686 τϑδϑ μοὶ ἴῃ τηοβὶ τοραυΐο ἴῃ Εἰσυρ» 
85 παυϊῃρ Ὀ66ῃ τον Β6α 8δηα οογγθοίθα 1ἢ ὙΘΥῪ ΤΩΒΗΥ͂ ρ͵δοο8 ὈΥ Β6π 
Αβῇον μἰπιβο], δπᾶ {πᾶΐ 1 γχα8 {Π6 Ὄχϑια ραν το ἢ Π6 (Μαϊπιοη! 465.) 
ξο]]ονσοα ἴῃ οοργίηρ [86 ἰατν, ἴῃ ΘΟΠ ΟστΆΥ σι [Π6 οαδίοια οὗ (Π6 
“678. 

(4.) Τὴο ΟΟΡΕῈΧ οὗ ϑβΒΙΟΗΟ 18 ΒΙρὮΪΥ οοτημλθη θα ὈΥ͂ ΤΑΙ 
ἘΠ145 1,ονία, 85 Ὀοΐηρ {Π6 τηοβὺ δοχγϑοῦ ΘΟΡΥ͂ οὗ [πΠ6 αν οὐ Μοβϑβ, 
δπα ὀχῃὶτπρ {Π6 Ἰεῖ οῆγε δηα [1] ποτά. - 

(6.) Τα ΟΟΡῈΧ ΞΙΝΑΙ γ)8ἃ8 8 ΨΟΥῪ οογγθοῦ ΘΟΡΥ οὗ {π6 Ῥαοπίδίθυοι, 
ομαγδοίοσιζεα ΌὈΥ βόα ψδυϊϑίϊοι 1 {π6 δοοθηΐβθ, ἴῃ ΜᾺΙΟὮ γσοϑρθοῦ 1 
αἀἰοτεα ἔγοτι {Π6 ργθοθάϊηρ οχϑιαρίαγ. 

ΓΥ͂α Βηά «80 βοῆηθ οἴποὺ ποίβα οορὶθβθ τηϑθηἰοπρᾶ; 88 86 (οάοχ 
βαηθοῦκι, (6 Οοάοχ ΕΖτ, Ὀγ Β. Μϑηδἤοια ἀ6 ἸζΟΏΖαπο ἴῃ μ18 Οὐ 
Τογαῆ. ἼΤμα Οοάοχ ᾿ὕΖτ 18 βαϊα ἴο αν Ὀθθῃ (θη ὈΥ 186 ΒΙΔΟΙΚ 
Ῥηποδ ἴῃ 18 Θρδη δι οδιηρδῖρη, ἴο ἤν Ὀ6Θη γἈηβομιθα ὈΥ (6 «6νγ8, 
δηᾶ ἴο αν Ὀδθη αἴθγναγαβ θυγηῦ. 8366 ἃ ουσίουβ δοοουπί οὗ 1 ἴπ 
Ῥογίοτ᾽ Β Ῥυϊηοῖ 168 οἵ Τοχίμδὶ Οὐ] οἴβη, ρρ. 73, 74.} 

1, ΑΒΌ]ν, ἴο [818 ρουϊοα τηϑύ 6 τοίεγγοα {π6 ἀϊνιβίοη οὐὨ {86 ἰοχί, οὗ 
1π6 ΟἹά Ταβίαιηθηϊ ᾿πύο ομαρίσθγβ ὈΥ͂ οαγαϊηδὶ ΗΠ ὰρὸ 46 δαποῖο γ)᾽ούογθ, 
ψγῆο αἸδα ἴῃ 1260, οὗ νιοὶ Δῃ δοοοιιηῦ 18 ρίνθη ἴθ ϑϑοῦ, 1]. οὗ [818 
σΠδρίον. 

ΙΝ. ΗΙΒΤΟΕΥῪ ΟΕ ΤῊΗΕ ΗΠΕΒΕΕῊῪ ΤΈΧΤ ἙΈΒΟΜ ΤΗΒ ΙΝΡΕΝΤΙΟΝ 
ΟΕ ΤΗΠῈ ΑΒΥ ΟΕ ΡῬΕΙΝΤΙΝῸ ΤΟ ΟΥῈᾺ ΟὟΝ ΤΙΜΕ. 

ΘΠΟΥΟΪΥ δἴου τπ6 ᾿ηνοπῦοι οὗ [Π6 ατί οὗ ργϊπηρ, (6 ΗΘΌΓΟαν, 
δουρί γα 8 616 ΘοΟΙμΤ 6 το [6 ΡΓ6ΒΒ; δὖ σβί 1 ἀθίδομϑα ρογί! 008, 
δηα αὔουννδγαάβ [Π6 δηγα Β.0]6. 
ΤΟ ϑαυ] δῦ ρυϊηἴθα ρου τν88 {86 ΒοΟΚ οὗὨ Ῥεδίῃχβ, στ ἔῃ 6 σοπ- 

ΤῊΘΏΓΔΤΥ οΟὗἨ ΤΑΙ Κα τ ἢ] : [Ὁ Δρροατγθᾶ ἴῃ 1477, σὶῦπουῦ ΔΩΥ Ἰπα Δ Οα 
οὗ 186 ρίδοθ ψσῆοτα 1Ὁ νν88 ρῥυϊηϊθά. [Ἃ}«ἢὦ 1482 {πὸ Ῥαπίδίθισῃ νγα8 ρὰθ- 
᾿ΙΒῃ6α αὖ Βοϊορμα: αὖ ϑοῃοῖῃηο, 1Π6 ἔΌΥΠΊΟΥ δηα Ἰαύζου Ῥτορῃοῖβ γο γα 
ΒΟΟΘΌΓΑΤΟΙΥ ῥγιηίθα ἴῃ 1485- 86, ἴῃ ὕνγο νο] τ 68 ἔο]1ο0, ψ ἢ [Π6 σοτητηθῃ- 
ΤΑΥῪ οὗ Κιπιοῃϊ; {86 ΜορΊΠ]Ποίἢ, ἰπὰ 1482, 1486: ἴῃ 1487, (86 Βοοκ οὗ 
Ῥβα]πιβ, νυ ὉΠ 6 ΘΟΙΩΠΊΘΗΪΑΥΥ οὐ Κιμηοῆὶ, ἀπα {Π6 Τοιηδῖ ποὺ οὗ ([ῃ 8 
Ἡδοιορσταρῆδ, Δρροαγοα αὖ ΝΆΡ]65 ἢ ὕνο νοϊυτηθβ ζοἱο δοοοτήϊηρ ἴο 
“}4Πη, Ὀαΐ 1η {π|ὸ γοΪ αΠ168Β γμαγίο δοοοτάϊπρ ἰο 6 Βοβδὶ, τυ (86 σοι- 
ΤΑ ΘὨἾΆΓ165 οὗ ΤΑΙ Ἰτητηδηποὶ οἡ ἐπ6 Ῥτονοῦθϑ, οὗ Βοα θβῃοια οα 1.6 
Ῥοοκ οὗ “0, δπᾶ οὗ ΕἸ πη ἢ] οἱ {Π6 τουηαϊηϊηρ ὈΟΟΚϑ. 

ΤΠδ πιοβὲ δποϊοηΐ δαϊίοη οὐ {Π6 ϑηςζτα Ἡ οθτον, ΒοΥρύγ 8. τνᾶϑ 
ΡΥϊπ6α δὖ 'ϑοποῖπο, ἴῃ 1488 : 10 νγα8 [Ὁ] ον δα ἴῃ {πῦ ρτϊπίοα δ Βτθβοῖα 
πη 1494, [Ιῃ 1602---1617 ἴ[π6 Οοτηρ υἱοηβίδῃ Ῥοϊγρίοιῦ τνδβ ῥγϊπίοα 
δῦ ΑἸἹοαὶα οὐ (ὐομαρ! αὐππὶ ἴῃ ϑραϊη. ὙΤΠῈ Ηδῦτον ἰαχύ 18 ρυϊπίρα 
Δί ΕΓ πηδηβουρίδ, ἢ (Π6 γον 6]- μοϊηίβ, Ὀὰΐ τι βουῦ αοσοηΐβ. ΤῈ 
ΗἩδρῦτον ἰοχί οὗ {π15 Ῥο]υρ]οίῦ 18 [Ὁ] ονγθά, 1. πη τπ6 Απένοσρ ΡοΪγ- 
σ]οῦς μγιπίθα 1 1669 ---1 5672 ; 2, Ιῃ 186 Ῥαγὶβ Ῥοϊυρ]οίί ρῥυιπίθα ἴῃ 
1629---1645 αἱ ἴπ6 ἀχροπβο οὗ Μ. [1,6 ὅ4Υ; δηά, 3. [πὰ 1π6 Ἰωμομάοῃ 
ῬοΪγρίοίι οαϊοα Ὀγ Βίβιορ ΥΥ̓ αἰΐοῃ ἴῃ 1667. Ὑνο οϑϊοργαίβα βάλ ]οη5 
ὍΘΙ Ἔχοουίοα ὃν (ΟΥ̓Π6]18 δπὰ Ἰ)4Δη16] Βοιαθοῦρ, 1} [86 ΤΑγρυταβ 
Δα ΕΔΡΌΌΙἾο41] (οι πη ΠΥ 168 : --- [Π6 γβὲ ἴὼ 156]8, ὑπᾶον ἰῃ6 οᾶγα οὗ 

ι Ὑγαδϊίοη, Ῥγοΐορ. ἵν. δ 8-- 11.; ΚΚοπηϊοοίς, Ὠ168. θη. ὁ δδ, 56.; Βαπον, Οτεῖοα ὅδοσα, 
ὮΡ. 326---229. 
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ἘΔ Ῥχαίοπδῖβ, 8 οοηγοσγίθα 6; δηὰ {πῸ βοοομᾶ ἴῃ 125-26, 
ὕπ66ΓὉ [Ὧ6 σᾶτὰ οὗ «“δοοῦ Βϑῃ ΟΠαυῖμ. 

Τῆς Βγοβϑοίδη δαϊίοη οὗ 1494, (86 Οοτρ] υἱοπδβίδῃ, βπιβῃθα ἴῃ 1517, 
Δ (Π6 βοοοῃά Βοιηῦοτσ οἀϊίοη οὗ 162δὅ-20, ἀτὸ [πΠ6 ἰγοο βίδπαατγά 
ἰοχῖβ, αἴου ὑυ ΒΊΟΝ 41} ϑυ θβοαιθηΐ ἐπ ργοβϑίοἢΒ αν Ὀ6Θὴ ρῥτιπίθα.} Α 
ΒΙΒΙΠΟρταρΐοβϑὶ δῃα οὐ 64] δοοουπί οὗὁὨἉ 186 ῥγϊποῖραὶ βαἀιοπβ οὐὨ {ῃ0 
Ἡεοῦτενν ϑουίρίυτγοθβ 18 σίνοπ ἴῃ (μ6 ἔουγίμ νοϊατηθ οὗ {818 τ υΐ, 
ΒΙΡΙΠΟσταρ οὶ 1,18[, αοίδ, 1. ν. 

ΒΕΟΤ. Π. 

ΗΙΒΤΟΗῪ ΑΝῸ ΟΟΝΟΙΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΒ ΒΑΜΑΕΙΤΑΝ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΗ, 

1. Οτισίῃ 9 ἐλε ϑαγπατίίαη. ---Τ|. Αοοομπέ Ὁ ἐδε ϑαπιατίέαη εηέαίεμοδ. -- 
ΠΙ. Ψατγίαξίοτ οΥ ἐλε ϑαπιατίέαη Ῥεπίαίεμοΐ ἤγοηι ἐλε Ἠεδεειο. ---ἸΥ, Κεν- 
δἰοης: 07 ἐδε ϑαριατίίαῃ Ῥεπίαίεμολ. 

Ι, ΟΕΙΟΙΝ ΟΡ ΤῊΒ ΒΑΜΑΒΙΤΑΝΒ. 
Το ϑϑαπηδυ δὴ Ὀοῖησ ΟΘΠΘΟΓΆΙΥ ΘΟΠΒΙἀογοα 848 ἃ «618 βοού, [ἢ 6 

βροοϊβοδίίοη οὗ {μοὶγ ἰθηθῖβ Ῥγορου Ὀοϊοηρβ ἴο (Π6 {Πϊγά νοϊυμηα οὗἁ 
1.15 ποτ. Αὖὐ ργοβοηΐ, Ὁ ψν1}} Ὀ6 ϑυ βιοιοπῦ ἴο σου {παΐ Π6Υ Το τα 
ἀεβοθηοα ἔγομη δὴ ἱπίοττηϊχίαγο οἵ ἴΠ6 θη ἰγῖδοθ τ (μ6 (ὐοπΕ 116 
Ὡϑδῦοθθ.Ό. ΤῊ] οτἱρίη τοπηογοα μοῦ οὐΐοιι ἴο {Π6 «6νὺ8, γῆο τοϊιβοά 
ἴο δοκπον]θαᾶσα 16} 88 «6 15} ΟΠ] ΖΘΠΒ, ΟΥ̓ [0 Ρδυτη ΤΠ 6 πὶ ἴο 88818 
ἴὰ το ΒΌ] Δ ηρ 186 (6016, ἰοῦ ΠΕῚΓ τοΐαστῃ ἴτοα ἕπ6 ΒΑΡΎ ΟΠ ΒΗ 
ολρ ἰνγ. [π δομβοαῦσποα οὗ (818 το) οίιοη, ἃ8 7 68}] 88 οἵ οἵ οὺ οδιιβοθ 
οὗ ἀιδβοηβίοη, 186 ϑαπηαυ 88 ογθοίθα ἃ ἰθῖρὶα οη Μουπί (ἀου]Ζὶπη, 
8] Ἰπει᾿ξοα δου ῆσθβ δοοογάϊησ ἰο [Π6 ῥγθϑου! 0 η8 οὐ {86 Μοββδὶο 
ἰδαν. Ἡδηςθ δγοβο ἐπαῦ ἱηγοίασαία βοϊῖβια δηα θη Υ Ὀαίνγθθη (ἢ6 
ἵνο ποθ, 80 ἔγθαυΘὨΥ τθη!]οηθα οὐ δΔ]]ἀοα το ἴῃ ἰδ6 Νὰ 
Τεβίδιαθς, ὙὩῆ6 ϑδιμδγιδηβ (80 81}}} οχὶδὺ Ὀὰὺ ἀτο στα τοἀυοοα 
ἴῃ ΠΏ 6ΓΒ) Τα]θοῦ 411 {πΠ6 βδογοὰ ὈοΟ ΚΘ οὗ [6 7678 Ἄχοορί 16 Ῥεϑὴη- 
ἰδϊουος ΟΥΎ ἔνθ Ὀοοκβ οὗ Μοβο, οὐ (19 {ΠῈῪ ῥγϑβοσνα οορὶββ ἴῃ 
με δποίθηις Ηδῦτγον ομαγδοίθσε; ὙΠΙΟὮ, 88 {Π6 γα ἢα8 66 ὯΟ ΓΙ Πα] Υ 
Ἱπίθγοουσβα θούνθοῃ {μ6πὶ δὰ 186 6 ν78 βίποα 86 Βαθυ)οπβῃ οαρ- 
νιν, ἰβοτα οδη θ6 πὸ ἀουδὺ πψογο {Π6 βαπιθ {μαΐ γε ἴῃ ἀ86 ὈΘίοΓΘ 
ἰδαῦ ἐνεηΐῖ, ἱμουρῇ δυρ᾽θοῦ ἰο βυοῖ ναγιδίοηβ 48. Μ}}} δἰ ψαγϑ ὈΘ 
οαραδβιοηρα ὈΥ γθαπθηΐ ἰγαη βου θ᾽ ηρ. ΑΑΠα 80 ἱποοῃβίἀβσδῦϊθ ἀγὸ {ῃ6 
ΥΑΓΊΔΙΙΟΏΒ ἔΓΟΠ. ΟἿΣ ὈΓθβθηΐ ΘΟρ168 (ὙΒΊΟΒ γ γα [8ο86 οὗ {πὸ «6»ν8), 
ἰδαι ὈΥ {818 πιθϑη8 γγχὰ ἴδ ἃ ὑσγοοῦ {μαύ ἔμοβα ἱπιρογίαπὺ θοοῖκβ μαναὰ 
θεθῃ ργαβϑοσυθα υποογγιρίοα ἴον [ῃ6 Βρδοθ οὗὨἩ ὨΘΑΥΪῪ ἰδτθο ἱμουβαπά 
ΥΘΆΓΌ, 80 898 ἴ0 ἰθδᾶνϑ πὸ σοοπι ἰ0 ἀοιδί (μαὲ {π6Ὺ ἀγ [μ6 βαῆιθ ὙΠΟ 
ἼΘΙ οί Δ} τυυιτίθη Ὁ Μοβοβ. 
1. Ασσοῦυντ ΟΕ ΤΗῈ ΒΑΜΑΒΙΤΑΝ ῬΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. 
ΑΠΒΟΌΡΆ {86 ϑαπιδγιίδη Ῥαπίαίθυοι ττὰ8 πόσα 0 δηᾶ οἰϊρα Ὦγ 

Ἐπροθίυθ, ΟὙτ] οὗ ΑἸεοχαπάγια, Ῥτοοορίυβ οἵ ὅδ8Ζα, ᾿οάοσυβ οὗ 
Τάγσυβ, Φθγοταθ, ΘΎΠΟΘΌ 8, 8π4 οἴμασ ἀποϊθηῦ ἐἈίμοσβ, γαῖ 1 αἴον- 

1 Ζαλη οἱ Αοἰκοτιηδημ, [ηἰχοάυοιϊο δὰ Ἰάῦτοθ γ εῖ. Εαά, ἢ 112.; Βδιυον, Οὐεῖσα βδοσα, 
ῬΏ. 229 .-- 3234. 



80 ϑεγίρέμγο Ογξοίδηι. 

ὙΓ5118 [61] Ἰῃηἴο ΟὈ]νἸο ῸΓ πρτνγαγὰβ οὗὨ ἃ ἐβουβαπᾶ Ὑ6 878, 80 {πὲ 15 
ὙΟΥΥ͂ οχϊϑίθμοθ Ὀθρδη ἴο Ὀ6 αυοβϊομθα. «Φοβορῃ βόδι ροσ σὰ [86 
ἔτϑι στο οχοϊ θα δα αἰξοηίΐοῃ οἱὗὨ ᾿ϑαγηθα τηθῃ ἴο. [818 ν᾽ υ80]6 τοὶ 
οὗ δ] αυν ; δα Μ, Ῥοῖγοβο ῥγοσυγοα ἃ ΘΟΡΥ͂ ἔτοπι Εσγρί, τ ΒΊΟΝ, 
ἰορο μον τι (16 8810 τπδῦ Ὀσουραῦ 11, γα υπέογίπηδίοὶ υ σδρίυτοα 
ΌΥ ρἱγαΐθββι Μοσγθ βϑοσθεβίιϊ γγαβ (μ6 σϑθθγῦϊθ Ατομθῖβπορ ἴὔδββμογ, 
ὙῈὴΟῸ ὉΤΟΟΌΓΕΟα δἷχ ΟΟΡΙ68 ἔγτοταῃ {π6 Εἰαβί; δῃα ἔγτοιη ὉπΟΠῸΣ ΘΟΡΥ». 
Ῥυγομαβοά ὮὈγ Ριθίσο 46116 4116 ἔον Μ. 46 β'δπου (πῃ δ θαββδάοσ 
ἔτοταη ΕἾΆποα ἴο Οὐοπδίδη πο} ]6, δπὰ αἴζοσαγάβ ιβῆορ οὗ δι. Μα]ο), 
ἔλι μος Μογΐηυβ ρῥγϊηϊθα {86 διαμιασιίδῃ Ῥοηίαίθυοῦ, ἔοῦ {86 ἢγβέ 
(πὴ6, ἴῃ {86 Ῥαγὶβ Ῥοϊυρίοιι, ΤὨῚΒ τὰβ αἴογνναγβ γοργι θα ἴῃ 
1π6 Ἰωοπάοῃ Ῥοϊγρίοιῦ ὈὉγ Βίββορ ΥΥ̓ αἰΐοῃ, σψῇο οοττθοῖθα 10 ἔτγοπα 
ΤΠΓΘ6 ΤΠ δου ρίβ τ Ποῦ δα ἐοστηυΥ ὈοΙοηρθα ἴο Ατομθῖβῃορ [78βῃογ. 
Ἀ πραεαί οαἀϊάοη οὗὍὨ (8 Ῥοπίδίθυσ, ᾿ῃ ΗΘ ΌΓΘν οΠαγϑοΐθυβ, νν88 δαϊ δα 
Ὀγ Ὦγν. ΒΙδΥ ΠΟΥ͂, ἴῃ οοἴαγνο, Οχίοτα, 1790. 

[ΤΒογο 18 τοσοῦ αἰ Που]Υ ἴῃ ἀθοιαϊπρ ΡοῚ {π6 οΥἹρη ΟΥ̓ (μῃ6 
ϑαιηδυδη Ῥαοηῃίαίθαο. ΤΤῊΪ8 18 ουἀθηΐ ποῦ ΟὨΪΥ ἔσοιῃ {πΠ6 ἀϊδβαρτοο- 
τηδηΐ οὗὨ δῃλϊηθηΐ βοἤοΐασθ, θαΐ 48οὸ ἴσοι ἰδ6 ἔδοὶ ἐμαὶ {ῃ6 βϑπὶθ 
1η νι υΑ1]8 μαννα αἱ αἰδγθηῦ {π68 δαορίοα αἰἔἶογοηῦ σδοποϊ δὶ οηβ. ἢ 
Ταῦ {Π6 θα ἰγῖῦοθ 6 ͵6 δοαυβιηῖοα τ {π6 Ῥοηίαίθυομ αὐ {η6 
{ἰπι6 οὗὨ {ποὶγ τονοὶῦ ἔγοτη ΒΘ μΟΌοδμλ 18 ἃ ποδί γα ϑο Δ Ὁ]6 Βα ΡρΡοβ τ οᾺ ; 
ΒΙΠ66 1 νγᾶϑ « ΘγοθοδπιΒ δηχιοῖυ ἴο ργαυθηῦ Ὠ1Β Ῥ6ΟΡΪ6 ἔγομι γοβογηρ 
ἴο «δτγυβδίθιῃ [ῸΓ βδουῆσο δοοογάϊηρ ἴο ὑπ6 ἰανν, {παῷ ᾿πἀυσοα μΐτη ἴο 
δύ ἂρ {Π6 οα]ν68 οὗ ρο]ά αἱ Βοίμϑὶ δαπᾷ δὴ (1 Κιηρβ χὶ!. 26 --- 88.). 
Τῆς δἀάτοββ οὗ Αι δὰ ἤο «6γοθοδι Β ΔΓΠῚΥ 480 ργΘΒΌρΡΡροβοθ {μπὲ 
{π6 ΙΒγδθ 68 δὰ 4. Κηοσ]οᾶρο οὗ {8ὲ Μοβαῖο ἰαὰνν (2 (ὐἤγοῃ. ΧΙ. 
4 ---12.) [11] Ειπρβ χνῇ. ΓΠΘΓΘ 18, Τ]ΟΥΘΟΨΘΟΥ, 8} ἱποϊἀθηΐ8] ποίϊοθ 
οἔὔ ΕἸ) 8 οὈβογνδίιοη οὐ (Π6 τπ|6 αὖ τῇ ϊοῦ [6 βδουῆσθβ 6 Θ 
οἴϊογϑα ἴῃ {π6 ὕἤδαρ]θ. ἀπά δμαῦ βαοῇ ρσγϑαῦ ργοόρῃοίβ στ σα ἱρποσϑὴϊ 
οὗ 186 Ὀοοϊκ οὗἩὨ [86 οονθηϑηΐ, θβρθοῖδ]ν πο σα πὰ {Πϑῖὰ Πο]άϊηρ 
Ἰηἴοσοοῦσβο τὴ Φυ648} (1 Κιηρβ χῖχ. 8.; 2 ΚΊηρβ 1, 14. ; 2 Οἤτοη. 
ΧΧΙ, 12.}, 18 ΘΟΥΒΙΏΪΥ 8. πχοϑῦ ὉΠ]ΙΚΟΙΥ ποίου, Ηδηρβίθμθου 88 
8180 ργονβᾶ {μαὺ {π6γΘ δ.ΓΘ ἰγϑθθβ οὐ {86 Ῥαϑηίαίθυσῃ ἴῃ {Π6 τι Β 
οὗ Ηοβοα δῃὰά Απιοβ, ῥοῦ Αγ 1βγϑο 188 ῥτορμοίβ.2 80. {μπαῦ ἱ 
ταυδ ὍΘ Δ]ονϑα {παὺ 6 Ῥοπίδίθαοι, οορὶθ8 οὗ συ ηϊοῦ σπου] 6 
ττιτθη πῃ {86 οἷά Ηφῦτον, ἑ, 6. ϑαιηδγιίδη, ομαγαοίοσ, 88 ποῖ υἢ- 
Κηονη ἴο [86 ἴδῃ ἰγ]ῦ68 Ὀοίογ {μον Αββυτίδῃ οαρίϊνιγ. Τμδῦ [Π 686 
ΘΟΡίΘ8 ὝΟΓΘ δι 6 ΓΩΔῪ ΤΟΔΥ 6 οοποραρᾷ : βοτηθ, ἱπἀθθα, μᾶνϑ 
δϑϑογίβα (μαὺ 86 ῥυίθδίβ δίομπθ ΚηΘῪ οὗ ἴθ. Τὴ ροάϊν ῥτιθδῦβ 
Δα 1,ουἹΐαθβ, ΠΟΘΥΘΙ, Γοϑι σηπρ' [Π6 Ὁ ροββοββίοηθ, ἢδα αυϊ ρα [δγαϑὶ 
ἴον Ψτπὰ δὲ (2 Οἤγοι. σχὶ. 14.):; δῃηᾶ, 1 Δ οὗὨ {86 βαδογοὰ ἐγῖθα τϑ- 
ΤΩΔΊΠ6 ἰμογθ, ΠΥ, 88 Μ76}1} 28 {86 1:Δο]δίσοιιβ ῥγιβδίβ, σσοσο {{|6 
ἸἸΚΟΙΥ ἴο ΡῬΥΘΒΌσΥΘ ἃ Ὀοοὶς το ἢ ΘΘΡΘΟΙΔ ΠΥ οοπάδπιηοα ποθ. Βυὲ 
ΒΙΓΘΙΥ Βοιθ διιοῖ θοΟΪκΒ βυγυινϑᾶ ; δπὰ τα πᾶ «}οβ14}} ἴῃ Ηἷβ γοίοστωδ- 
ὕοπ, τ ΒΙοἢ οχίθῃ θα οΥ̓ῸΓ ϑδιδγια, ταῖμοῦ Ἀρρθδ]ηρ ἴο “ {π6 Βοοϊκ οὗἔὮ 
186 οονοηδηΐ,᾽" 88 ἨβζΖοκίδῃ μα ἄοπθ Ὀθέοσθ Εϊπι, (μη Ἰηἰγοάἀυςίηρ ἢ 
δἴγοβῃ (2 Εϊηρβ χχὶϊ. 21.; 2 Οἤτομ. χχχ. ὅ--- 9.).,. Τηδ ἀθδῖγο οἱ 

δ ΘΟ». Ογοεὶ. οἵἩ ΒΙὈ]. 1ἱἐ,, ἀτί. δαιηδυϊδη Ῥοηΐ., νὰ αν ἄβοη, ΒΡ] θοαὶ Οτὶς, τοὶ. ἱ. 
ῬΡ. 96., ἃς. 

3 Ἠευρείοηθογα, Π).δβογίδι!οἢ8 οὐ 186 ἀεμαΐμθηο88 οὗ ἴῃς Ῥοῃιδίθαςι, νοὶ, ἱ. ὑῬῃ. 107, διο, 
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ἐδ ϑαπιαυ Δ }}5, ΤΩΟΥΘΟΨΈΣ, ἰ0 αἰ ἃ ΖοτΌΡΑΒΕΪ ἰπ τος δ] ΔἸ (Π6 ἰοιαρῖο,; 
ΡΓΕΒΌΡΡΟΘΕΒ δὴ δοαυδίπίαποθ ὙΠῸ (6 ἸΔῪ ; δῃᾶὰ (Π6 βυῤδβοαιοπὲ 
ΘΠΠΙ  Υ͂ θούνγαο ἔποπιὶ Δη4 [Π6 «678 Ὑ011] δοοουπῦ ἔοσ {Π6ῚῚ ργϑβοσνα- 
Ὧοπ οὗὨἨ [86 οτρίπδὶ ομαγδοίθσβ. 

Κεῖ], ἀστοοῖηρ 1 ΤΩΔΠΥ Θπι πο ηΐ ΟΥ̓ 108, ̓ ΠΔΡΊΏ6Β (86 Θδιηδγιίδῃ 
Ῥεπίδίθυοῃ ποὺ οἱ οσ πδὴ 1η6 Θβίβ] βηπιθηΐ οὐὗἨ {Π6 ἱπάοραεπάδπι 
σογβἢρ ἀπα {86 ἴθρ]6 οὐ (ὐογΖι.2 Βαῖ, ἔοῦ [ῃ6 σϑαϑοὴβ δῦουθ 
εἰδίϑα, 1{ 16 ΡΥΟΔΌΪΥ ἴο 06 δβδϑίρῃηιθα ἴο 8 βαυ]οΓ ἀδίδ. 
1Π. ΨΑΒΙΑΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤΗΒ ΒΑΜΑΕΙ͂ΤΑΝ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΗ ἘΈΟΜ ΤΗΒ 

ΗΕΒΒΕΤ. 
ΤΏ οοἰοὈυγαίοα οτἱσ, [1.6 ΟἸοτοῦ, 885 ᾿πϑυταϊοὰ 4. τηϊπυΐϊθ οστῃ- 

Ρασβοη οὗἩ ἰἢ6 δανιδγιίδη Ῥϑηςαίθυου τ τ[Π6 Ηοῦτον ἰοχῖ:; δηὰ 
μαβ, ὙΠ τηθοῇ ΔΟΟΌΓΔΟΥ 8πα ἰδρουσ, οΟἸ]θοίθα ἵποβο ραββᾶρθθ ἴῃ 
τ ἢ Πα 18 οὗὨἨ Ορί πίοι ἰπαὺ {Π6 ΤΌΓΠΙΟΣ 18 ΠΟΤ ΟΥ̓ Ά1688 οογτϑοὺ ἤδη 
186 ἰαξογ. ἘΕῸΣ 1:ηβίδηςθ,---- 

]Ι. Τάς ϑαπιατίίαπ ἐεχίέ ἀρρεαγϑ ἰο δθ πιοτὸ οογγεού ἐλαη (δὲ Πεδτγοισ, ἴτι 
Θεη. 1. 4., νἱϊ. 2., χῖχ. 19., χχ. 2., χχὶϊὶ, 16., χχΐν. 14., χιῖχ. 10, 11]., 1. 26.; 
Ἐχοά. ἱ. 2., ἦν. 2. 

2. 7ε ἐς ἐπρτεβεοα τποότὸ σοηογηιαδίῳ ἐο απαΐοσψ, ἴῃ θη. χχχὶ. 89,, χχχυ. 
20., χχχνὶϊ. 17., ΧΙ]. 84, 483., χὶν!ϊ. 8. ραϊ. χχχὶϊ. ὅ. 

8. 1 λαβ φίοβδεδες απᾶ αὐαϊίϊοηα ἴῃ (θη. χχχίχ. 1ὅ., χχχ, 86., χὶὶ. 16.; 
Ἐχοὰ. νἹ}. 18., νι]. 28., ἰχ. δ., χχὶ. 20., χχὶ!. ὅ., χχὶὶ!. 19., χχχί!.9. ; 1,ονυ.]. 10., 
χνῇ. 4.; Ὠουΐ, ν. 2]. 

4, Περρεατϑ ἐο λαῦο δέρῃ αἰίεγοα ὃψ α οτίἐοαΐ λαπά, τ. (6η. 11. 2., ἰν. 10., 
χ. ὅ., χ. 19., χὶ. 31., χυτ!. 8., χὶχ.12., χχ. 16., χχῖν. 38, ὅδ., χχχνυ. ἤ., χχχνῖ. 
6., Χ]!. 50.; Εχοά. 1. ὅ., χΙὶὶ. 6., χν. ὅ.; Νυπιῦ. χχὶϊ. 832, 

ὅ. ΠΣ πιογὸ Κμ| ἐλαπ ἐλε Ἠδεδτειο ἐετί, ἴῃ θη. ἷν. 8., χὶ. 31., χίχ. 9., χχυΐ. 
31. χχχῖχ. 4., χἹ. 28ὅ.; Εχοά. χὶϊ. 40., χ]. 17.;: Νυιρῦ. ἱν. 14.;: Ὠϑυΐ. χχ. 16. 

6. Μὶ 8 Καμὶέν ἴῃ θη. χχ. 16., ἀπά χχν. 14. 
Ἴ. 71 ἀστεες τολ ἐλ6 ϑερέμασιὶπέ υογείοη ἴῃ θη. ἰν. 8., χὶχ. 12., χχ. 16., 

ΧΧΊΙΙ, 2., χχῖν. δ, 62., χχνὶ. 18., χχὶχ. 27., χχχν. 29., χχχῖχ. 8., χὶὶ 16, 48., 
Χ], 26., χ]χ. 26.; Εχοά. νἱ]!. 8., δηἃ 1 ΤΩΏΆΩΥ ΟΥΠΟΥ ρᾶϑβᾶροθβ. ὙΤΠουρἢ, 

8. Π| τογπείϊγε5 υατὶε5 ἤγοηι ἐλο ϑορέμασὶηέ, ἈΒ ἴθ. 6η. 1.7., ν. 29., ν}ϊ. 8, 7. 
ΧΙ σ. 22.;: Νυταῦ. χχΙϊ. ὅ. 

ΤΊ ἀϊδογθησοθθ θούνγθοη {6 δαιηδυγίδῃ δα Ηθῦτον Ῥοηΐδίρι οἶδ 
ἸΏΔΥ δ6 δοοοιπύρα ἴον, ὈΥ {π6 ἀδ8] Βουγοοβ οὗ ὙΔ ΟῸΒ ΓΟΔΑΙΏρΒ, νἱΖ. 
[86 πορ!]:ροησα οὗὨἨ οοργίβίβ, ἱπσοἀποίοη οὐἁὨ ρ]οββαεβ ἔγογτα {Π6 τρδγρίη 
Ἰηΐο ἴῃς ἰαχύ, {π6 σοπίουπαϊηρ᾽ οὗ βιῃ.}} αν ]ο ίοσθ, {π6 ἰσαπβροβιϊοη οὗ 
Ἰεοῖβ, ὑμ6 δα άδιϊίοα οὐὗὁἨ Ἵχρίαπμδίοσυ σοσάβ, ὅς. Τῇ ϑαιηαυ  ίδῃ 
Ῥεπίαίουοι, ΒούΤΟνΟΣ, 18 οὗ ρτοαῦ Ὧ86 δῃᾶ δυο οΥ Υ ἴῃ οβίβ θϊηρ 
οοὐτοοὺ ΓΟΔΟΣΠΡΘ: 1Π ΤΩΔΗΥ͂ ἸΠΒΙΆΠΟΘΒ 1ζ ἈΡΤΘΘΒ ΓΟΙΔΓΚΑΟΪΥ πὶ 186 
ἀτεοὶς ϑορίπερϊηΐ, δηᾶ 1Ὁ σοπίδιηβ πυταθγοιιβ απὰ Ἂχοθ]]θηΐ ψαυϊουβ 
Ἰεοϊϊομβ, τ μι ὈΥ Βοιθ αν Ὀθθη ΘΟὨΒΙἀογρά ργθίθγα]θ ἰο (Π6 το- 
οοἰνοὰ Μίαδβογοί!ο σδαϊηρβ, ἀμ ἀγα ΖΌΣΟΠΕΥ ΟΠ τα ὉΥ 186 ἀρτϑὺ- 
τηρηὶϊ οὗ ΟἾΠΟΥ δηοιθηῦ ὙΘΓΒΙΟΏΒ. 
ΤῊ τηοβὶ τηδίουαὶ ναυϊδίάομβ θοίνγθοα [Π6 ϑαιημδυι ίδη οηΐαίθα ἢ 

᾿ ον ἤϊε ἀἰβαυβἰ εἰ ΟΏ8 566 Ἰλανδοη, Β1 0] 1.4] Οτἷξ. νοἱ. 1. οθδρ. υἱ. ῬΡ. 78., ὅς.; Ογοϊ, 
οἵ ΒΙΌ]. 11τ., γι. ϑαιπδγιίδη Ῥϑηῖ. 

Ὁ Εϊηϊεϊταηρ, ὃ 207., Ρ 668. 
" Οοπγοηξ. ᾿η Ῥεηταίθυοῖ, [πάθχ, ἰ(, 8360 8160 βοῖμθ δά τ ἢ 8] ΟὈΒοσυ δ 0}}8 οἡ ἔδο ἀΪ- 

Κτοῆοεα δείτθοη ἴθ ς ϑαπιδϊίδη δηὰ Ηρῦτον Ῥοηίδιίθυςδ, ἱπ Τχ. Κοπηϊοοῦ Β ΒΘΠλ Δ Ϊκ8 οα 
δείοει Ῥαδεασει 'ῃ ἰδ ΟἹὰ Τεδιδιηθηΐ, ΡΡ. 48---47. 



82 δϑογίρίωγε ΟΥιέϊοΐδηι. 

Δη {πὸ Ηδῦτον, τ βὶ ἢ αἴεοι [Π6 δυΐ που οὗ {Π6 ἔοττηον, ὁοουΣ, ἤτοῖ 
ἴῃ 1Π6 ῥτοϊοηραίίοη οὗὨἨ {π6 ραΐγϊγο αὶ σ᾽ ΘΠ ΟΥΑΙΟΠΒ ; 8πα, βοοοηάϊν, ἴῃ 
{86 αἰτογαίϊϊοη οὗ ΕΑ] ηῖο (ἀδυϊζι (Πουῦ, χχυἹ].), ἴα ογάοσ ἴο δυρροτχί 
{πο ὶν βαραγϑίιοι ἔγοτῃ {86 «[6νν8.' 

ΓΠ1:{|6 να]αθ ἴβ ποὺ αἰὐτι υίοα ἰο {π6 δατηδσγιίδῃ ἰθχί ἴῃ 8 οὐ τοὶ 
Ροϊηΐ οὗ νἱον. (ἀθββθῃϊυβ μ88 δχητηϊηθα 118 ργθύθ 8008 ἰῇ 8)ῃ 80]9 
ΤΩΔΠΠΘΥ, δπα 88 ῥχγονϑὰ {μαΐ 108 δ ΠΟΥ 18 ποὺ ἴο δ6 το θα οῃ. 
ἘΟῸΓ τοϑαϊπρβ δομα ἀοθ8 6 δπιῖῦ (ο 06 ΒΌΡΘΙΙΟΥ ἴο {πο86 οἔ {6 Ηδ6- 
Ὀγοῖν οορῖο8, νἱΖ. (θη. ἶν. 8., χῖν. 14., χχὶ!, 18., χ]χ. 14.323 ὙΥΒΟΙ ΠΟΥ, 
ΤΏΟΥΘΟΥΘΙ, {86 ΘὨΓΟΠΟΙΟΟῪ οδῃ δα Βα  δούογ ν τηδι ἰδ 66, 18 ἃ α169- 
(ἴοη. [Ὁ τῶν Ὀ6 δΔἀάρα {ἐμαὺ Κοπηιοοῖδβ αἰΐοιηρὺ ἰο οἴασρ [ἢ 
Αἰ τογαϊοη οὗ Πθυΐ, χχυἹ. ρου {Π6 «678 18 ἃ 1 0Χ6. 
Α νυχῖϊον ἴῃ ἰῃ6 Φοῦγη] οὗ ϑδογθα 1 ογαΐυσα Ὸγ ΔῈ} 1858 ὃ Παβ 

οΥΙ]οἰΖο (ἀθβοπ 88 σοηβυγ 8 χιῦ Βοῖη6 τη ηθ88. ΕΗ σομβι 6 Γ8 
ΒΟΥΘΥΔΙΥ 86 οἰρῇῦ ο]48868 οὐ ναγϊδίϊουβ οὐ πιο (ὐδβθηϊαβ στουμᾶβ 
ἢἷ8 ομαγροβ οὗ ψ}}{Ὁ] σοΟΓΓαρ Οἢ ἀραϊπϑί {π6 ϑϑιηασιίδῃ Ῥαοπίδίθυοῃ ; 
84 ΒυΠ8 ὉὋΡ Ὦ18 ΔΟΠΟΪ 8105 ἴῃ ἴπ6 [Ὁ] ον ηρ πνοτγὰβ: “6 Βανθ 
{ππ8 Ἔχδιηϊηθα δ βοῖὴθ ἰδηρίῃ {πΠ6 τ ο]6 οὗ (Π6 οὈ͵δοίοπβ Ὀσουσδέ 
ασεϊηδί {Π6 ϑατιηδγι ίδη Ῥαεπίαϊευοῃ Ὀγ, Ὁπαουδίθβαϊγ, {86 δρ]θδὲ δηὰ 
τηοβέ ἰθαγηθα ορρομϑηῦ {πᾶῦ ΟΥΘΥ 88881]6 4 {παῦ σϑμ γ Ὁ]6 ἀοσυμηθηΐ, 
ὙΠ Βουΐ ρῥγοίθηαϊηρ; {μα΄ 411 Ὦ18 ΠΌΤΆΘΓΟΙΙΒ Ομ γσ 8 ἀγο τολοίϊν ἀδδυαΐα 
οὗἨἩ ὑσυΐῃ, το ἐμῖπῖς ᾿ ψ|} 6 ανιάθηΐς (αὶ {18 οοἰοὈγαϊοθα τοῦκ 
δου Π48 ἴῃ γαβἢ 888 ΡΌΟ:Β, Δα Ὁπ[Α!}Υ δου Βα 0}8 ; απ {μαῦ, ας α 
τοήιοῖε, 1 18. ἃ. βῖσῃαὶ 8] το." Τὴθ ὙΤΙΓΘΥ πηδιηΐδιπΒ (μδ΄ ΤΥ οὗ {Π6 
γ ΑΓ ΔΙΊΟΏΒ, Δαἀυσοα ὈγΥ (ὐδβθηϊι8β 88 ᾿ῃϑίβμοθβ οὐ π11{Ὁ] οογγαρέοη, 
ΓΘ ΙΏΘΓΘΙΥ ταἸβίαϊ 68 οὗ σοργιβίβευ Οὐδοῖθ ἢ Ὀ6]Ιαν 68 ἴο ᾶν δγΊβθη 
ἔγομι {π6 γοίθηίξοη οὗ {Π6 80-68116Ἁ γιαΐγε5 ἰεοἰϊοηῖ8. ““ ἸποΥθα 10 ]6 88 1ὲ 
ΠΊΔΥ͂ ἈΡρδδσ, πόσα ἐλαπ α ἠιιπάγοαά υαγἱαΐίοπς, νι ἈϊΟἢ ΔΓΘ δβουι θα ἢ 
στοαῦ οβίθη δου ΒΥ {Π18 οοἰοὈτγαῖθα οὐ Π]ς ἴο 4]}} ᾿πλϑρΊ Δ 0]6. ολ868 
- αἴ ὁπ6 ἴτὴη6 ἰο ϑαπιαγίζαπίδηιδ; αὖ ἀπο ΠΟΥ, ἴο αἰοιηρίβ ἰο ΤΘΙΊΟΥ͂Θ 
βϑοϊαοΐδηιδ 07 δρεεοΐ, ΟΥ οὐδοιγίξίε8 9} πιεαπίπα ; πὰ [Π θη, ἀσαῖη, ἴο [86 
ἄδδβίτε ἰο δσοπέογῃι (86 ἰδηρῃαρο ἴο ἐδ λργηιοηθεζίος ἀρὰ αοηπηεδίϊο 
ιοῦγϑλΐρ οὗ ἴμ6 ϑαμπλαγι δ πδίϊοπ, πο δχδηλ πο ὈΥ {Π18 β'ταῃ} }8 
ἰαδβί, 411 σϑβοόῖν {ξοιλβαῖνοθ ἰηΐο “" υαγίοιϑ πιοίε 9} τογίἐπο ἐδ δαπιὰ 
τοογ.᾽" ὌΠ νυιῦον σίμον ἀν 6118. ον {π6 δοκπον]οανοα ἀσγοοιηθηΐ 
οὗ 116 δαπιατιίδηῃ Ῥοηϊαίθαοἢ πιῖ ἢ [Π6 Θαρίαδριηῦ νογβΊ ἢ 88 ΒΟΉ Υ 
σομβσιηϊηρ [86 ΟΥ̓ 1084] να] οὗἉ [86 ἔοστηθσ. 10 υηυβὶ 6 δ] οινοᾶ {παΐ 
ὑΠπογ 18 ΘΟηΒΙ ἀθγα Ὁ ]6 ποῖρῃῦ ἴῃ Ὧπ6 ἀγρυμμοπῖβ δἀάυσαοά ; 580}}1 10 18 
4υσβίοπα 6 τ μοίποσ {π6 σοπο] υβῖοη 18 τηδίουια! ]ν αἰϊοσθα, Απά, 
πουρῖ (ἀθβθηϊιβ ΠΠΔΥῪ ῬΟΒΒΙΌΪΥ ἤᾶγα σΊνΘη 1688 ογοαϊ ἰο [86 δ'απιδ- 
τιίδη ἀοοσυπιοηΐ ἐπδη τὐ ἀθβοσνοβ, πα ποὺ δανα ΕἍΠ]Υ βυι δία ποϊαίθα 18 
σἤαγροβ οὗ ἀεβιρῃθα οουγυρίώοῃ, 1 18 ποὺ ΚοΙγ {μπᾶὺ {Π18 νν}}} ουοσ 
δρδῖῃ Ὀ6 ἐορε τοὶ ἃ8 ΟἿ 8 ΡΔΓ 1ῃ ΟΥ[108] νας τ 1} {π6 Ἡοῦτεν ἰοχί.] 

ΙΝ. ΨΕΒΒΙΟΝΒ ΟΡ! ΤῊΒ ΘΑΜΑΒΙΤΑΝ ΡΕΝΤΑΤΕΌΟΗ. 
ΟΥ̓ [16 ϑαιμαγιίδῃ Ῥαοπίαιθιο ὑνχο νΟΥΒΊΟῚΒ 8.6 οχίδηϊ ; ΟΠ ἴῃ (86 

ῬΓΟΡΟΣ ϑαιηαγιίδη αἸαϊθοῖ, τ ΒΙΟἢ 18 θυ] ἰογπχθα {μ6 δατηδγιίδῃ 
ΨΟΙΒΊΟΙ, 8η4 δηοίδμοσ 1 ΑΥδθὶο. 

᾿ Ἑαεῃηϊοοίς, Π)188. ἰΐ. ρΡ. 90---165. 
3. 1)8 Ῥρηϊ. ὅδ}. Οτίρ. [πὰς οἱ Αὐοι. Ηαϊδ,, 1815, ἃ 17. ΡΡ. 6] ---ὐ4. 
8 Ὑο]. ἱγ. ΡΡ. 298---827. 



Ῥιυΐδίοης, δ:ς., οσσιγτίηρ ἵπ ἰδὲ Οἷηί 7 οϑέαπιοπέ, 98 

Ἰ]. ΤΊ6α ϑαϊηδγιίδη σουβίοη τῦὮὴβ τηλθ 'ἴῃ Θϑαιηδυ τ Π οἰαγασίογα, 
οπι ἴῃς ΗΘΌγωο- ϑαιηυϊδη ἰαχὶ ἱπίο {μ6 Θαιηδγιίδη ἀϊδ] οί, τ Πι ἢ 
15 Ἰηξοστη  αἸαίθ δεύσθοῃ ἴπ6 ΗΘΌΓΟΝ δηα (6 Αταπηλῃ ᾿ἰδηρτιαρόοβ. 
ΤῊΙΒ γϑσβίοη 18 οὗ στοαῦ δηαυΥ, Βανῖπρ ὈΘΘῺ τάδ αὖ Ἰοαβῦ θείου 
86 ἔτὴθ οὗ Οτίσθη, ὑμαῦ 18, ΘΑ ἴῃ τπ6 βθοοπά δϑηΐυσυ. ΤῊΘ 
δυο οὗὨἨ δ διηδυ δη ψΘΓΒΙΟῚ 18 Ὁ Κπονση, Ὀυῦ Π6 88 ἴῃ ρἝΠΘγαὶ 
Δ Πουθα σΘΥῪ ΟἸΟβαΙν δπά ἔ1 0Ὁ}}ν ἴο ἴμ6 οτἱρῖπαὶ ἰοχί; 80 {παΐ (18 
ΨΕΓΒΙΟΠ 18 Δἰπιοβύ Ὄχβοὶν (86 σουηίογρατὶ οὗ {π6 οτὶρίμαὶ ΗἩθῦτον- 
διατί σΟάσχ τ 411 118 ψατίουϑ σοβάϊησβ. ΤῊ] βῆονβ, ἴῃ 8 
ἄερτοθ ΓΟΆ]]Υ ΒΌΓΡΥΙΒΙρ,, ΠΟῪ ὙΘΣῪ σΑΥΘ ΠΥ ἀπα ἀοσυγαίοὶυ {πΠ6 ΗΘ τον 
Ῥρπίαίοοἢ μα86 Ὀ66η οορὶοᾶ ὑὸς ῬΓοΒοσνοα ὈΥ {π6 ϑδιηαυ 808, ἔγοτα 
[86 ἀποιϊθηῦ {1Ππ|68 ἴῃ τ 1ΘΝ {ΠΕ6ῚΓ γ ΥβΊο. νγα8 τηδαο ὦ 

2. Τπ6 Ασδθῖο νοσβίοη οὗ {μ6 ϑαιηδχιίδη Ῥοηϊαίΐθαοῃ 18 αἶβο δχίδηΐξ 
ἴῃ ΘΑΙΛΑΓΙ Δ ΟΠΑγδοίο ΓΒ, ἈΠ τῦϑ8 Ἔχοουϊθα ὈὉῪ Ανὰ 8:4, αἍ.Ὁ. 1070, 
ἸΏ ΟΥΘΥ ἴο Βιυρρίαπίέ {π6 Αταῦῖο ἰχαπβίδίιοῃ οὗ {π6 «6 ῖδ τὰ Ὁ], 
ϑαδάϊ85 ἀδοη, τυ ϊοἢ δα {1}} (παὲ ἴα θη 1π 186 διμοπρ {π6 ϑαμηᾶ- 
τΔη8., ΑΡὰ ϑαϊὰ Πὰ8 υ6ΓῪ Οἰοβοὶυ [Ὁ] ον θα {π6 δαπιαγιδη Ῥοπιαίοιοῃ, 
συ ἤο86 ΤΟΊ ΏρΒ ἢ6 ΘΧΡΓΘΒΒΘΒ, ΘΟυ ἢ ὙΠΟΥΘ (86 Ἰαίίον ΑἸ 6 ΓΒ ἔγοπι 186 
Ηρφῦτον ἰαχῦ : 1π Βοηδ ᾿πβίδῃοθβ, μόνο, θοίῃ ΒΙ5Πορ ΥΝ αἰΐοῃ δπά 
Βαυοῦ πᾶνα σοπλαυκοά {πα μ6 μ88 Ὀοστονγοᾶ ἔγοτῃ 186 σαῖς νογβίοη 
οἵ δαδά48. Ἐσοῦχ {Π6 ρδιιοὶΥ οὗἩ τ᾿δηυβοσιρίβ οὗ {Π16ὸ οτρῖπαὶ ϑαπμα- 
τιίδη Ῥαοπίδίθυοι, Βδυθσ {πιπΐῖκα {Π18 νϑγϑίοη οὐ 86 1ῃ οογγοοῦηρ ἰδ 
ἰεχῦ, βοὴ βρθοιηθηβ οὗ 1ὺ ἢανα θοθη ΡΠ 886 Ὀγ Ὁγ. Πυγ6}} ἴῃ 
[868 “ Ηεῦτγον Τοχί οἵ {86 Ῥάᾶγα]]61] Ῥτγορθϑοῖθβ οὗ ὅδλοοῦ σοί ηρ ἴο 
16 Ὑποῖνο Τυῖρο8," ἄς. (Οχίοτά, 1768, 4ϊ1ο.), ἀδηα Ὀεοίοτα δὶπὶ ὈΥ 
(ὐδϑίθὶ! ἴῃ 186 ἰαϑὺ νοϊππηθ οὗ {86 Ιμοπάοῃ Ῥοϊγρ]οί; αἰδο Ὁγ ΗἩ νὰ, 
αὖ Βοιηθ, ἴῃ 1780, ἴῃ 8νο., δὰ Ὀγ Ῥαυΐυϑ, αὖ 6 π8,1η 1789, 1η δνο.ἶ 
ΔΡουΣ Α.». 1208, ΑΌ0] Βαγδοαὶΐ ψσοίθ βοο αὶ οὰ {Π|8 γΘΥΒΙ0η. 
666 ΔΙΌΒ6 ἔνγχο ΤΘΟΘΏΒΙ0Π8 οὗἉ ἰΐ, {86 Εσγρίδηῃ οὗ Ανὰ δαϊά, δπὰ 

(86 ϑγτίδῃ οὔ Αθὰὺὶ] Βαγδαοδῖ ; Ὀὰυὺ (Β6Ὺ μαᾶῦθ Ὀθθὴ πιϊχϑα ἰοροίμογ, 
ἃπα σαπποὺ ΠΟῪ δ6 βοραγαίθα.] 

τξσιν ξυξεςσι:ς 

ΒΕΟΎΥ. 1Π. 

ΟΝ ΤῊΞ ὈΓΨΙΒΊΟΧΒ ΑΝῸ ΜΑΒΕῈΒ ΟΡ ὈΪΒΤΙΝΟΤΙΟΝ ΟΟΟΌΈΒΕΙΧΟ ΙΝ ΜΑΝΥΒΟΈΤΡΤΕ ΑΝΌ 

ῬΒΙΝΤΕ. ΕὈΙΤΙΟΝΒ ΟΕ ΤῊΒ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕΒ. 

Ι. δ ίβετεηε αρροϊαξϊοη σίσεπ ἰο ἐδο ϑοτίρέμτες.---Τ]. Οεποταί αἀἱυΐδίοτε οΓ (δε 
εαποπὶοαΐ δοοῖδς 90 ἰλε Οἷα Τεβίαπιοηί. ----Ἰ. Τὴ 7,αιο. ---2, Τὴο ἔγο- 
ρλείς.---3. Τε Κἰειλιεδίνι ον Ἡασίοσταρλα. ---111. Μοάετγη αἰυ δίοη8 
ΟΥΓ ἐδλε δοοὶξ οὗ ἐλε Οἱ Τεδέαπιεηί. ---- (λαρέετε απα υότδε8. 

1. ΤΒῈ οοἸ]]εςου οὗἁὨ ντιΐησβ, τ ΒΙοἢ 18 τοραγάθα Ὀγ ΟἸ στ ϑυϊδη8 88 186 
8016 βίδπδαγαά οὐὗὁἨἉ {πεῖν ΠῚ πα ργδοῦθθ, 88 Ὀθοπ αἰδιϊηρσυ θῃ6ά, δῇ 
γατϊοῦβ ρεγοῦβ, ὈὉγῪ ἀἰβαγεηῦ Ἀρρϑ]]αϊϊοπβ. ὙΤμυβ, 10 18 ἔβα ΜΕΥ 
ἰειτηοα (π6 ϑοτιρίυσεθ, [86 βαοσοὰ οὐ Ηοὶγ ϑοσιρίμιγοβ, δῃα βοιιθεπηθ8 

1 ΝΟΥ Ατηοτίοδη Ἠουίον, Νονν βοσίθδ, γο]. χχὶΐ, ἢ. 8318. ΠῚ 
3 Βρ. Ὑδϊιοη, Ῥσοϊερ. χί. Η 10--21. ΡΡ. 527---5ὅ58. ; Οδύρσζον, Οτϊθῖοα ὅδογα, ΡΌ. 5858 --- 

620.; Ιοποάρη, ΡΒΙ]οΙοριδ Ηδθγεθο- Μιῖχι. 1855. γῇ. ΡΡ. 59---67. ; Βδυοσ, Οὐ εοδ ββδογδ, 
ῬΡ. 325---32δ.; Μυπιπρῆς, Εχροβίθϊο Οὐιῖςοβ Ὑ οἴοτῖβ Εσράοτί5, ΡΡ. 148, 149. 

" ΚΕΙ͂, Ἐϊηϊεϊϊπησ, ὃ 198, Ρ. 642. 

Υ01, 11. Ὄ 



34 ϑογίμέμγο (ΥἹεῖϑηι. 

116 Οὐδποηΐοαὶ βδογιρίασοθ. Τα ΐβ οο]]δοῦοη 18 οα]]οα 7}6 ϑογίρίμγοις, 
88 Ῥαοΐηρ [π6 τχιοβῦ ᾿τωροτίδης οὗ 4}1 ἢργίϊπφε; (6 Ἡοῖν οὐ ϑασσεςῖ 
ϑοεγίρίμτες, Ὀθοδαβο ΠΟΥ ΘΓ ΘΟΠΊρΟΒΟα ὈΥ ῬΘΙΒΟΠΒ αἰ ν] ΠΘΪΥ ἱπερίγϑα ς 
δητμο Οἰαποηπίοαϊ ϑεγίρέιτγος, οἰ Π6Υ Ὀθοδιβ8 (ΠΟΥ ἃγα ἃ σὰ ]α οὗ Δ 
Δ Πα ρῥγδοῦσα ἴο {Πο086 γγῆο τοῖν ποτὶ; ΟΥ ὈΘοα86, ὙΠΘῊ {Π 8 ΠΤ ΟΥ̓ 
δηᾶ δ ποι οἰἐγ οὐὗὁἨἁ ΤΠ686 ὈοΟΚ8 Τ6Γα αβοογίαι θα, 1808 οἵὗἨὁ {μ6πὶ ἡ ΓΘ 
ἰηβοῦίθα 1ῃ {Ππ6 6οο]θβἰβίϊοαὶ σαποηϑ ΟΥἩ σαί] Ορ 68, ἴῃ ΟΥ̓ΟΥ ἰο ἀἸ861Π- 
σαΐϊδη {πολ ἔγομη βιιοἢ ὈΟΟΪΒ 48 σοῦ ἀροογψρῆαΐ οΥ οὗ υὑποογίδϊῃ 
ΔῈ ΒΟΥ Υ͂, Δηα παι βίο ὈΪν ποῖ οἵ ἀϊνιπα οτὶρὶπ. Βαΐ {Π6 τοδί δ] 
ἈΡΡΘ]]δίΊοη 18 {μαι οὗ [π6 ΒΙΒΙ,Ε---ἃὦ σογὰ ΒΊΟΝ ἴῃ 118 ΡΥ πλατΥ ᾿πηροτγί 
ΒΙΓΆΡΙΥ͂ ἀδποίαβ 4 θοοῖὶς, Ὀὰΐ ψὨΙοῆ 18 σίνθη 0 {π6 ὙΓΠΊΩΡΒ οὗ {Π6 

᾿ΡΓΟΡΒοίΒ δῃάᾶ δροβϑίϊθβ, ὈΥ̓͂ ὙΑΥ οἵ διλθθῃοθ, ἃ8 θαῖηρ {πὸ ΒοΟΚ οὗ 
ΒοΟΙ5, ἱπΒηΣ 6 ΠΥ ΒΌΡΘΥΪΟΣ ἴῃ Θ ΧΟ 6 ηο6 ἴο ΘΥΘΣῪ τιηδϑβιϑί6α ργοἀυοῦ οι 
οὔ τ πυπδῃ σαϊπά. 

11. ΤΠ τηοϑῦ σοϊηπιοη Δηα σΘΏΘΓΑΪΙ αἰ γΊβίοη οὗὁἨ {π6 ΘΠ ΟΏο4] ὈοΟἶκΒ 
18 (μαὺ οὗ τ1π6 Ο]α δὰ Νὸυν Τδβϑίδπιοηϊ 3; {Π6 ΠὈΓΏΔΘΓ σοη δῖ πρ' {Π086 
τον ϑἰδίϊοηβ οὐ {π6 αἰνίπ ν1}} τ ΒΟ στ γα σοιημηπηϊσαίθα ἰοὸ {86 
Ἠδοῦτονυβ, [ϑυδο] 168, οὐ 6ἴν8, Ὀοΐοσα {86 δι οὗ ΟΠ γιβί, δῃαᾶ {π6 
Ἰδίίον σου τίδιπσ' [6 ᾿μΘρΙΓοὰ πεῖ ηρβ οὗ {π6 ον δηρο] 158 ἀπα ΔρΟΒΕ]68. 

ΤῈ6 ὐγδηροιηθηΐ οὗ 1Π6 ὈοΟΚΒ σοπίδϊπηρ {πΠ6 ΟΙα Ταοβίαπηθηΐ, 
ἢ. 18 Δἀορίοα ἴῃ οὐν Β10]68, 18 ποῦ αἰ τγαγβ σταρι]αίθα Ὀγ {πΠ6 οχδοῖ 
{{π|6 ὙΠΘη {86 ὈΟΟΪΒ ὑγογο σοϑρθοίνοὶν τυ θη ; ΔΙ Πουρ 186 ὈοΟΚ 
οἵ (ἀθηῃ 6818 18 ΠΠΙνΘΥΒΆ ΠΥ ΔΙ]οτνοα ἴο 6 {π6 ἔτβί, ἀπαὰ {Ππ6 ῬΡΥΌΡΏΘΟΥ οὗ 
Μαίδομι ἴο θ6 {π6 Ἰαϊοδί οὗ {π᾿ ᾿πβριτοα τυ ηρθ. ΤΠ νϑγίουϑ ὈΟΟ ΚΒ 
οοπίαϊηοα ἴῃ {πὸ ΟἸα Τοβίαταθηϊ πγογὸ αἰνι θα Ὀγ {πὸ «ονγβ Ἰηἴο {το 
Ραγίβ οὐ οἶδββεβ --- [6 Ζαιο, [6 γορλοίβ, δὰ {86 ᾿Κλεοἐλιεδίπι, ΟΥ 
αφίοφταρλα, {μαὶ ἰδ, {π6 ΗΠ οἷγ τ ηρΒ ; π ΒΙΘἢ ἀϊν:βίοη ορίδιηδα 1π 
[86 {πλ6 οὗὁἨ ΟἿΣ ϑδυοῦγ ὃ, Δ 18 ποίϊοοα ΟΥ̓ «“οβθρμυβ᾿, ἱμβουρῃ ΒΘ 
ἀοςε8 ποῦ δπαπιογαΐα {πὸ βαυογαὶ ὈΟΟΪΚ8. 

1. Τὴο ΤΑ (80 68}16α, θοσδυβθ [Ὁ σοπίδ᾽ 8 ργοσορίβ ον {Π| σοραϊαίϊοι οἵ 
116 δῃᾶ ἸΏΔῃΠ6Γ5) ΠΟΙ ΡΥ Βοα {π6 Ῥρηϊαίδα ἢ, οὐ ἔνθ ὈοΟΚΒ οὗ Μοβϑϑ, νυ] ἢ 
ΥΘΓΘ ΟΥΙΡΊΠΑΠΥ νυν} ὕθἢ ἴῃ Οἢ6 ὙΟ]ΏΙΏΘ, 88 8]}} {Π0Ὸ τη ηυβου ρῦ8 8ΓΘ ἴο {118 ἄαν, 
Ὑ ΒΙΟὮ ΓΘ γθδα ἴῃ (Π0 βυπαροραοβ. [018 ποῦ Κπονγη μη [86 τὶ ηρ8 οὗ {Π6 
“ἐν 18 ἸΘρ Ἰβ] δου τσ το αἰ ν! ἀ6α ᾿πἰο 3ῖῆυ6 ὈΟΟΚΒ ; ὑαΐ, 48 [π6 {1ΠΠ|68 οὗἉ δησδὶβ, 
Εχοάᾶυ8, 1,ον"ἴσι8, ΝΌΌΟΓΒ, δπἃ ΠρυθΓΟΠΟΤΩΥ, ἅτ ον! ΠΥ οὗἩ ατϑοκ 
οτρίη (ἴον (Π6 ἰγβαϊοη σοῖθα Ὀγ ῬΏΪ]ο, ἀπά δἀορίοα ΕΥ̓͂ δοπηθ υυσὶΐθγβ οὗ 
186 Βοιηδη οδυγοὶ, {Ππῶὺ Π6Υ̓ σσοσο σίνοη ὮὉγΥ Μοβββ ἰιἱπηβϑ], 18 ἴοο ἰά]6 ἴο 
ἄρβεγυθ τγαξα δίοη), 10 18 ποῦ ᾿πυργοῦδ]6 ὑπ0 {Π|686 {1168 οτθ ρυϑῆχοα ἴο 
{06 ΒΘΥΘΓᾺΪ ὈΟΟΚΒ ΟΥ̓ [86 διιύμοσβ οὗ ἴ{|ὸ ΑἸθχδηάγιηθ οὐ δορίυδρί αὶ ασϑοκ 
γΟΓΒίοη. 

2. ΤΠο ῬΕΟΡΒΕΤΒ, ψ ΒΟ 6͵Ὸ {Ππ18 ἀοδιρσηδίθα Ὀδοδυδο ἐπ 686 ὈΟΟΚΒ ὙγΟΓΘ 

1 ᾿αγάμπον,  ουκβ, ϑνο. Ηἱἰβί. οὐὁἩἩ ᾿ροβί]θβ, ὅζο. οὔδρ. ἱ. νοὶ]. νἱ. ΡΡ. 1---8. 410. τοὶ]. {ἰϊ. 
ΡΡ. 137---140.; Φαῦη, Ιπἰτοὰ, δὰ οἱ. Εὰα. 81. 

2 (οποογηίηρ ἴπο ἱπιροτί οὗἉ [πὸ νγογὰ “ Τοβιαπθηϊ,᾽ 866 νο]. ἷ. Ὁ. 86. 
5 7ῆεεε αγε (ἦδΖ ιρογς ιολϊοὐ 1 Σραΐε ἱπίο ψοι, ιὐλίΐε 1 τοας νεῖ τοϊ ἐλ ψοι, ἐλαί αἱ! ἰλέησε 

τεῖσλε δὲ μι βιἰοά τολϊοὴ αγὸ τον ἐεπ ἴπ τλὲ ΤΑΝ, ἀπά ἐπ ἰδε ῬΠΟΡΗΕΤΊΒ, απα ἐπ ἰδὲ Ῥβαι, 8, 
εοποεγηΐη πιὸ (Ιλικοὸ χχίν. 44.).. [Ι͂πἢ 1Π|8 ραββϑᾶρὸ ὈῚ ἴπ6 Τναΐπιδ ἰ8 ἱπίοπάθὰ ἢὸ 
Ηδρήορταρδδ; σῆς αἰν βίοη θορσίαπὶπρ ἢ} [πὸ ῬΒδπη8, [π6 ἡ» ἢ ο]6 ΟΥ̓ ἰδ (ρ ΘΟ ΔΌΪΥ ἴο τῆς 
δ ονεῖδἢ ταΔηΠοΥ οὗὨ αιοι!η) 8 τπγο οα]]οἃ ὈΥ 1[Π6 Ὠδπιὸ οἵ ἴΠ6 Ὀοοὶς τυῖτ νν Ἰ ἢ 1δ οοιῃ- 
ἴθποοῦ. δῖ. ῬοΙογ α͵8ο, γν ἤθη δρρολ] ηρ ἴο ῥτορ ἢ θοίαβ ἴη ὑγοοῦ οὗ [86 ψΚΌΒΡΕΙ, 58 γ8, “ΑἹ! 
156 Ρτορἢοῖβ ἴγοιῃ ϑαπησοὶ, ἀπ α τόδ {πδῦ ἐο] ον ΔΓΘΓ, 8 ΤΠΔΠΥ 88 ἤδγο βροίκοη, ἢδυθ ᾿{Κ6- 
τυΐδο ἑογοίο α οὐ 1686 ἀκ γ᾽" (Αςῖδ 11]. 24.). 1 ψΒΙΟΝ ραῦδαρα [ῃ6 ΔΡΟΒΕΪΘ Ρ]ΔΙΏΪΥ ἰποὶα 69 
1.6 ὈοοΟΚκ οὗ ϑαπιυςὶ ἰη 16 ο]κ58 οὗ ῥσομιιοῖϑ. ᾿ 

4 (οηίγ, Αρίοη. 110. 1. ὃ 8. ἴοπι. 1ἷ. Ρ. 44]. 



Το υϊξίοπϑ, 8.5.. οσσμγΥίπς ἐῃ ἰδ Οἱά Τεβρίαπιεηί. 8ὅ 

πηίϑη ὉΥ͂ ἰηβρίγοὰ ρτορμοίϊοδὶ τηθῃ, σσοσο αἰνιἀθα πο ὑπ6 “ογηιον δηά 
ἰαβεν., τὶ τοραγὰ ἴο 186 {ἴθ τ μβθη ΓΠΘῪ ΓΟΒρΘο ΘΙ Υ ἢουτγὶβ]ιοα : ἐῃ6 
ἴσο Ῥτορβοίβ ἱποϊυἀθα {μ6 ὈοΟΐΒ οὗ Φοβυδ, Ζυάρσαβ, 1 βαᾶ 2 ϑαχμμὶ, 
Δηὦ 1 δπὰ 2 Κιηρβ, ἴΠ6 δὲ ὑνσγο Ὀδηρ δδοἢ ΘΟὨΒΙἀΘΓΘα 848 οὴθ6 ὍοΟΚ ; (86 
ἰδίϊοτ ργορῃδὶβ οοταργὶβθα {π6 τε τηρ8 οὗὨ [5αῖ8}}, Φ γα 8}, ἘΖΟΚΙΘΙ, δηά οὗ 
186 ἔπττοῖνο παΐποῦ ργορμοίβ, 050 ὈΟΟΚΒ 6 Γ0 ΓΟ Κοηθα 85 ΟΠ6. 

ἃ. Το ΕΠΕΤΗΒΙΜ οὐ ΗΑΘΙΟΘΒΑΡΠΑ, {πδὺ 18, {Π6 Ηο]γ ΥΥ̓ τ {πη 8, σοτὰ- 
ῥτο βου θὰ ἰμ6 Ῥβ8]πη5, Ῥσονογῦβ, 0}, δοηρ οὗ Βοϊοιηοῃ, Ευ ἢ, 1, Ἀπ η ΑἸ ΟΠ 8 
οἵ Φετοσαΐίδη, Ἐςο]θδὶ δϑίθϑ, Εβύϊιορ, Πδη16 1, ΕΖγα δὰ Νομθιηΐδῃ (γοοκοπϑᾶ 
88 006), δηἀ [86 ἔγγο ὈΟοΟΚΒ οὗ ΟἸΓχοηΐο168, 4130 γθοκοῃθᾶ 88 οὔθ Ὀοοϊ.2 Τν18 
{διγὰ οἶ888 οσ ἀϊνίβιοη οὗ [80 βδογϑὰ ὈσΟΚΒ [88 τϑορὶνϑὰ 18 δρρε]]δίίΐοη οὗ 
Κλειλεδίι οὐ Ηοὶν Ῥτιδηφε, Ὀδοδυβα ὑΠῸΥ ΟΓΘ ποὺ ΟΥΆΙῪ ἀθ]νογοὰ, 88 
186 δ οὗ Δῆοβοϑ νγδαβ; Ὀυὺ [86 «ὁ νγ8 δίἥστω {πᾶὺ (ΠΟΥ ΜΟΓΘ οοΙηροβοᾶ ὈΥ͂ 
Δ6Ὲ αἰ Ί ΠΟΥ ᾿ηβριγθά, στο, Βουγουοῦ, μῃδα πὸ ΡῈ]16 ΤᾺ! ΒΒ Οη 88 ρΓΟΡΘίϑ ; 
δηὰ [ΠΟΥ σοηοοῖνο [Πδὺ (ΠΟΥ ἼΤΕΓΘ ποί ἀϊςίαϊοα ὈΥ ἀγΘΆΣΩΒ, Υ 5:0 }8, ΟΥ γΟἱΪο6, 
ΟΥ̓ ἴῃ ΟἾΒΟΙ ὙὙ8Υ8, 88 1Π6 ΟΥΔ6]6Β οὗἩἨ ἴΠ6 ρῥτγορμοίβ πγοσο, Ραὺ {μδὺ ΠΘΥ ὑγ6γθ 
ἴΏΟΓΟ 16 Ἰ 6 1 σου θδ]θᾶ ἴο {86 τοὶ α8 οὗἉ 861} δι ΠΟΥ8. [ὺ 18 γθιπαγκ8 0 ]6 
(δὲ ΠϑΔη16] 18 ὁχοϊυἀδὰ ἔγοτα [ὴ6 6 Γ οὗ ργορῃοίβ, δῃὰ {πδ0 ἷ8 τ 1 ρ.8, 
πἰιἢ (μ6 τοϑῦ οὗ [9 Ηδρίορταρῃα, γογο ποὺ ρυ ΣΟἷγ γοδὰ ἴθ 1Π6 ΒΥ μαρΟρΡ 68 
18 (6 180. δ)πὰ (6 Ῥτγορῃθίθ ὙΟΓΘ: [18 18 δδουι θὰ ἴο [86 βία ϊασ 
ΤῊ αὐΘ 688 τ] 1} Ἡ ΒΙΟὮ 6 ἑογοίοϊά [86 οοταΐηρ οὗ 106 Δίοθδβιδῃ Ὀεΐογθ 186 
ἀοβί τις θη οὗἨὨ {Π6 Οἱγ δπᾶ βαποίυδγυ (δῇ. 1χ.), δηὰ [86 βρργεμθῃβίοῃ οὗ 
86 ὅθ ννβ, 1οϑὲ (86 ρυ]1ς τοβάϊηρ οὗὨ 18 ὑγϑάϊο ]οηβ βμου]ὰ Ἰθδὰ Δὴγ ἴο 
ΘΏΌΓΆΟΘ {μ6 ἀοςσίτγὶ 685 οὗ 655 ΟἸ τ ϑί.3 

[118 δ βῖ8ὺ ἴο οδ͵βθοῦ ἰο 1Π6 σϑᾶβοῃ ἴδσα 8] 6ρβά, {δὴ [0 ΒΌΡΡΙΥ 
ΟἿ6 ΤΌΤ δϑιβϑίδοίουυ. ῬΟϑϑιθ)Υ, δούγονοσ, {86 ὈοΟκΚ οὗ 2 4ῃ10] 
ΘΟΟΌΡΙ68. ἴΠ6 ροβιοπ ἴῃ Μ ]οἢ νὸ πα ἴἴ, θοοαυβο Πϑηΐθ] ἀϊά ποῖ 
ΒΧΟΓΟΙ͂Θα Ὦ18 ῬΓΟΡΒοίϊο οἴἶοθ ἴῃ {86 τπογο τοϑίγοίθα δηα ργορθὺ 8686 
οἵ ἴῃς ἴθγστὴ “" ῬΥΌρΡΘοΥ ἢ ἢ6 ψγ)ὰ8 ποῦ ργοζοβϑιοπαϊϊῳ ἃ ρχορῃοί,. ὙΤῆὰ8 
θαυ! νιαβ ἃ ργορμοί ((Αοίβ ᾿3. 80.); δπά γαῖ μ18 νυ! ηρΒ ἅγα ποῦ ρἰδοορά 
810 ηρ᾽ “(Π6 Ῥτορβμείβ.᾽" 
ξ 18 ῥρσόβδθ]α {μαῦ [6 ΠΕΌγονγβ ἴῃ {Π6 σαν] θὲ Εἰ πη68 γοῖθ [ῸΓΣ 

[86 τηοϑὲ ρατὶ σι μουὺ ἀἰνϊἀϊηρ ομθ νψοτγα ἔγοιῃ δῃούμβοσ, Αηά, ψβ θη 
ἴα δαραγϑαίϊίοη οὐ ὑγοσγὰβ οϑπὶθ 1ῃἴο0 ΙΏΟΥΘ βΌΠΘΓΑΙ 86, 88 1 ΕΒΡΘΟΙΔΙ]Υ 
ἀὰ αἴτεσ {π6 ἱπιγοἀποίίοη οὗ {μ6 βαιαγα ομδγαοίοσ, Ὁ σου] 861}} βθθῖῃ 
ἴδαι {μ6γῈ 88 πὸ στρ αν γ-ϑοκπον]οᾶροα τποάβ οὗ ἀϊνβίοη, Τὴθ 
Δα ΠοΥΒ οὐ {π6 ϑαρίυδριην νϑυβῖοπ ον ἀθηίν ἀἰν! 64 τγογὰβ 'π ἃ ὙΑΥ 
ἀβδγοπὶ ἔσομαι ἐπ τηοάθσγῃ ουβίοα. [π {Π6 Ταϊτηυα, μονανοῦ, ἀΐγθο- 
ἤσῃ8 ἅγα ρίνθῃ ἴῸΣ βραθβθϑ δεύνν θη ογ5 ἴῃ ΒΥ μΔρΡΌραΘ γῸ}]8. Ραγα- 
σταρὴβ Ὀαρδη ἰὸ Ὀ6 ΘΑ τηαυοά, [1ῚῺὴ {μ6 Ῥεπίαΐοιο. ἐμθ γα Ὑγ6 ΓΘ 
069, (4116 ΓΒ, ἀπά (ἤθε σοῦ ἰοστηθα ΓΙ ΓΠΒ, ορέπ, οὐ ΓΊΘΙΠΡ, 
εἰοξεά, δοοοταϊηρ᾽ 45 [Β6Υ σατο βϑοίϊοηβ Ὀθριπηΐηρ᾽ ΟΥ 'π [86 τα] 446 οὗ 

" ΤΙΝς ἀϊδεϊποξίοι, ΟἝΥΡΖΟΥ ᾿μϊη 8, τ᾽ 89 δοτγονϑα ἔγοτη ΖοοΝ, ἱ. 4. : “6 γγ ποῖ 88 ΥΟΌΓ 
ἤίβετε, ππῖο Ὑβοπὶ ἰμ6 “2 γππεγ ῥργορδοῖβ δυὸ οτἱβα.᾽ -- Ιηιγοὰ, δὰ 110, ΒΊδΙ. γοι. Τεβι. 
ὥϑρ. ἱχ, 8 ἱ. ῥ. 146. 

" Το ϑοὴρ οἵ ϑοίοπιοιι, Βυι, Ταπποπιδίίοηβ, Ἐς] οβἰαϑίθβ, δηὰ ἘΊΠοῦ, ἀγο, ἰῃ [ἢ 6 το- 
ἄετῃ οορίεβ οἵ (86 Φενϊβῃ ϑογίρταγοθ, ραςθά ἱτηπιοὰ δίο] 7 δἴοῦ τῃ6 Ῥαπιδιθαςῖ, πηᾶοτ [86 
ΔΤ οἵ [6 ὅγε  ήεσιϊίοιδ, οΥ νοϊῃπιθβ. [ὙΠῸδ6 ΘΟΟΚΒ ἡγογα ρα ἰςὶγ τοδά, Οβηιῖο 168 αἵ (86 
Ῥδβογε ; Ἀπ δἱ ἴδ [6δδὶ οὗἨ Ὑγθο 8; 1δηιθηϊδίίοηβ ἴπ6 910 ἄδΔΥ οἵ ΑὉ, Βοη [86 ἴετηρὶο 
τα ὈΟΪἢ εἴτηθα Ὀυγηῖ ; ἘδΟΪοδἰαβίθβ αἱ ἴῃ ἴοδδὶ οὐ δου δοΪοΒ; απὰ ἘβίθοΓ 186 141} δπὰ 
1 5} οὗ Αἄδτ, δὲ τὸ ἴεϑδι οὐ Ῥασίπι.---Οδγρσζου. Οτὶϊ. βδογ. ῬδΓΒ ᾿. οδρ. ἱν. ἢ. 134.1 Ὑπὸ Ὀοοῖς 
οἱ Κοιὴ Ποϊάς ξοπιεεϊ πιο (ἢ ἢτβὶ οσ βθοοῃά, δηὰ βοσηοίίπηθβ ἴμ6 ΗΠᾺ μ 
5 Βοιίηρες, ὙΠεδβδύγιβ,. Ὁ. 11. σαρ. ἰ. βοςῖ. 8, Ρ. 505.; 1ευβάοῃ, ῬΒΠΠοΙοριιΒ ἨοΡγεβαδ. 

. ΤΠ, Ὁ. 92.; Βίδῃορ Οοβίη, ϑοῃοϊαβιὶοαὶ Ηΐβι. οἵ (πς Οδηοῃ, σὮΔΡ. ἰἰ, 18. 
ὁ ὅθε Κιτίο, Ογεὶ. οἵ ΒΙ5]. 1ω1τ|,. ἀτὺν Ἰ 5 ε). 
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96 ϑογίρίμνε ΟΥ̓ οΐδηι. 

[86 ᾿ποθβ.ι ΤΏΘΥ δγὰ σθθρθοῦ ν Ὁ] Υ τλδγκοαᾶ ἢ 8δπ4 Ὁ 'η Ποῦγον ΒΙΌ| 66. 
Τὸ ἀἰνίβιομβ ἀγα α180ὸ ἴο θ6 ἰουπα ἴῃ 186 οὔ6. ραγίϑ οὔ ϑογιρίυγο. 
ΤῊ6 ἰαῦρον Ῥογαβῃιοίι, δά ἴῃ Ὠυμρ 6, ὁπ6 οὗ ΜὨῖοῖϊ 88 ἴο Ὀ6 τοδὶ 
ΘΥΘΥΥ͂ ΒΑΔ ἢ-αδγ, 6τ6 οὗ τηυοῖ ἰαΐθν οὐ ρὶπ ἴμδη ἰμοβα δύ ποίιοϑά. 
ΤΉΘΥ ἅτ τηθηςϊοηοα [ὉΓ μ6 ἢγϑὺ {ϊπ|6 ἴὰ [πΠ6 Μαβοσδῇῃ: Μ 8116 {116 
ΒιΊΆ ]Πον αν βίοηβ ἃ. οογίδιὩ]Ὺ ῥυῖοσ ὅο {π6 Ταϊαυα, ἀπὰ μάνα, δνθῃ 
ὈΥ βοπιθ τηοάθιῃ βομοῖβγβ, θθθῃ οαγγὶ θα Ρ ἴο {Π6 ὙΘΙῪ βδογθα ὙΓΙῦ ΓΘ 
{ποιβοὶνοβ. ὙΥοτο ὑπ6 ᾿ΑΥΡῸΥ ΘΟ ΘΒρομα νι ἢ (86 Βηλδ  ] 6 Ὁ αἰ ν]ΒΊ 08, 
22) δηἢ ὉΌῸ 8ἴὰ υδβο ἰο ἀδποίθ ἴπ6 ὀρθὴ δπᾶ οἱοβοά Ῥαδγδβ ποίη. 
Τῆο ΓῚΊΦΒΙ Ὁ ΡΔΓΆΟΥΔΡὮΒ ΟΥ ΓΟΘ ἢ ρ-[ΘΕΒ0.Β ἔΆ Κρ ἔσο ἴμ86 Ῥτο- 
Ῥῃοῖβ. ὙΆΘΥ δ16 ταθῃἰοπϑα ἴῃ ἴΠ6 Μίβῃπαβ. Μοβὶ ᾿πκοῖν, δοοογα- 
ἴὴρ ἴο ιτηραῖβ ορϊπίομ, {Π6Υ̓ ΓΘ ἱπίτοΔυοθα ἔγοτῃ ἃ ἀθβῖσγθ ἴὸ 
πάρτγουα {π6 ΡῈ ]1Ο βογνῖοθθ ὈῪ δαάϊηρ {Π6 σϑδάϊπρ οἵ [16 Ῥγομβμοῖβ 
[ο ἰδμδῦ οὗ [π6 1... 

πῃ ἐδθ ρορίτυ οὗ [86 ΟἹ Τοθίδπιθηῦ τ ἤπα ΘΒ, τἈν ὑμγϊοαὶ 
τ ΘΙ 6 Ὑ8 τργκοα οὔ ᾿Ἰηἴο βοραγαία ᾿ἴηθ86, Απᾶ ἃ αἰνιβίοῃ πο ρϑυῖοαβ 
αὐτὰ τὴ6 βδὴθ δὴ γΝΗ"58 ἰπίγοαἀτιοοα τηΐο {Π6 ῬΡσοβθ. Τῆ686 αἰ ν 18:08, 
ταρηϊὶοηρα ἴῃ 1μ6 ΜΊβμηδ, ΤΟΥ 6 ὨΘΑΥΪΥ σοϊποϊάοηΐ 1 ΤΩ γη Ὑ 6,868. 
ὙΥΒΟΙΠΟΙ ΔΩΥ τη κθ τ γα δ ῃγϑὺ 8οα ἴο ἀδῃοίθ μι 686 ρϑυϊοᾶβ ἰ8 ἃ 
αυδδίίοη. Αἴτον {πὸ Τα απ, βορ- ΡαϑῈΚ (1), γγχ88 δι ρ] ουθά ; δῃὰ (818 
Βῖσῃ '8 Θογί ΔΙ ΠΥ οἱ ον ἔμδη τμ6 σον 6] -ροϊηΐθ δπα δοοθηΐδβ. 

ΤΏ6 ὈΝῚΦ ψοσο αν! βίοηβ δἀορίοα ἴῃ Β.. Ψ4οοῦ θη ΟἸναυιτα Β δα! ]ο ἢ 
οὔ {η6 ΒΙΒΙ6 (π6 βεοοηα Βοιροσρ). ΤΟΥ γα 447 ἴῃ πυιηῦθοσ, δα 
ΔΙΘ ἃ Κἰπά οὗἁὨ ἀϊβεϊποίίϊοη Ἰηΐο οΠμαρίθτβ. 5] “ 

1Π. Τῇ ἀἰνιδίομβ οὗ τ1π6 ΟἹα Ταβίδιμοηΐϊ,  ]Οἢ ΠΟΥ σ,ΘΏΘΓΑΙΠΥ ΟἿ»- 
ἰΔῖῃ, αγ8 ΤΟΣ ἴῃ ΠΌΘΟΣ: ΠΔΙΔΟΪΥ, 1. ΤῊ δεπέαξομοΐ, ΟΥ ἄγε ὈοΟΚπ 
οὗ Μοβοβ; 2. Τα ἡ ἱβέογίσαὶ ΜΒοοΐλβ, οοταργιβίηρ “οβῆνα ἴὸ Εὔβίμοῦ 
Ἰποϊυβῖνα; 3. Τὴ6 Ζοοίγίπαὶϊ οὐ οοξίσαὶ Βοοΐλδ οὗ “οὐ, Ῥεδίτβ, [6 
Ῥτγονασῦθ, Εἰσο]ϑιαβίθβ, δθὰ {μ6ὸ ϑοηρ οὐ δοϊοιῃιοῃ; τπηᾶ, 4. Τὴη6 
Ῥγορ)οίϊςαἱ Βοοΐδ οὗ Ἰδαϊλ, “} Θγθυλῖδῖ τ ἢ Π18 ᾿ματηθηία!]οη8, ΕἸΖΘΚΊΙοΙ, 
Τδηΐοὶ, αδὰ ἴμ6 Τν εἶνο Μίμοσ Ρσγορμοίβι ΤὮΆθδα ἃγα βου γα ]}γ ἀϊντ θα 
Ἰηΐο ΟΠμαρίοτβ πὰ ογβθθ, ἴο [λοι αίθ σθέθγεμοθ, δῃα ποῦ ὈΥϊ πη ΥΙ]Υ 
ΜῊ ἃ νίαν ἴο ΔΩΥ͂ παΐαγαὶ αἰ ν᾽ϑίοι οὗἉ {ἢ 6 πὰ] υϊουβ δι 0] οἴβ τυ Ὠϊ ἢ 
{Π6Υ δἴαῦταοα: Ὀαΐ ὈΥ ψνποπὶ ἴπ686 αν ΊΒΊ0 8 ὙΥΟΓΘ ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ πηδάα 18 
ἃ αυθϑίϊομ, σομοογἷπρ τ ΠΙΟΘὮ {Π6 ΓΘ οχὶβϑίβ ἃ Θοηϑι οτλ]6 αἸβδσθηοα οὗ 
ΟΡΙΠΙΟΏ. 

1 8.0 Κοὶϊϊ, ΕΪπ]οἰ απο, 170. ΟΥ̓Χ τ18680 αἰἷν᾽βίοηβ νγὸ ἤδνα ουϊάθηϊ ἰγαθοβ ἱπ ἴπῸ Ν 
Τοβιδιηοηῖ ; ἐπυ8, (6 δοοϊίοη (περιοχὴ) οὗ [6 ῥτορ οἴ 8818}, νν δῖοι τὴ6 ΕἰπΙορίδη δυο 
ννὴ8 τοδήάϊης, νγα8, ἴῃ 8}1 ργοῦδθι ἐγ, τΠδὺ τ] ἢ τοϊδιθὰ ἴο [86 8ιΕἔἜεγίηρβ οὗ ἴ6 Μεδεί δῇ 
(Δεῖδβ υἱϊ!. 32.).. ὙΠ δὴ 80. Ῥϑὰὺὶ εηϊογρὰ ἱπῖο ἴΠῸ ΒΥ παρΌρτο αἱ Απιίϊοο ἰη Ῥ᾽βι ἴα, 6 βιοοὰ 
ἪΡ ἴο Ῥγοδοῖ, αὐἴεγ (δε γεαάϊπο ΟΥ̓ (ἠε 1αιο απά (δε Ῥγορῆεί8 (Δεῖδβ χἰϊϊ. 15.)}; τΠ δῖ 15, δ Υ 
τοδάϊηρ ἰ.6 ἄτδβὶ ᾿θββοι ουΐ οἵ ἴῃ6 [,.ν,) ἀπὰ 1Π|6ὸ βοοοπὰ ᾿θβδοῦ οὔὖἱ οὗ ἴῃ6 Ῥγορδοῖθ. Απά, 
ἷῃ {16 ὙΘΥΥ ἀϊδοουγθα τ δίοἢ μ6 16 η ἀοϊϊνοτοα, μα [6118 186 εν τΠδ΄ ἐλε Ῥγορλεῖς ισεγε 
γεαὰ αἱ «]εγιιϑαΐεπι οπ εὐοῦψ εαδδῥαίλ- αν, ὑπαὶ ἰδ, ἰῃ [ἢο86 ἰθββοῦθ ὙΠΙο ἢ γογο ἴδκοη ουἱ 
Οὗ 6 Ῥτορδοίβ (Δοῖδ χὶϊὶ, 27. 

5 ὅεο ΟἌδγρζου, Οὐ σα ὅδογα, Ρ8ΓΒ ἷ. οδρ. ἱν. Ρῃ. 148, 149. 
8. 66 Καὶ!, ΕΠη]οϊίπηρς, δδ 170, .171.; Πανίάβοπ, ΒΙ0). Οτεἰς. το]. ἱ. οἾΔΡ. ν. ; Είείο, 

Ογοὶ, οὗἨὨ ΒΙδ], Ιὴδι, ἀγῖβ. ϑογρίατα, Ηοὶγ, τε: Ὦγν. Μ΄ αυϊ, Βδαβοηβ ἴον μοί ἀϊῃρ ἤαβε 
6 Αὐμδοτγίσοα Ἐπ δ} Ψοσβίοη οἵ ἴμ6 ΒΙΌ]ς, 1857, ΡΡ. ὅδ.» ὅζο. 

4 Τῳ Μοὶ. ἰδ. Ῥαγὶ 11}. ΟΠδΡ. ἰ. ὅδεοῖ, 4. γὸ μαῦρο ρίνθῃ 8 [816 οὔ 1π6 εγαεδλίοίπ οἵ 
δϑεοίϊοπα οἵ {π0 [ανν, ᾿οροῖμοΣ νὴ ἢ τἴμ6 Ἡαρλίατοίδ, ΟΥ Βεοιϊοπβ οἵ [6 Ῥγορῃοῖβ, 88 ΠΟῪ ΔγῸ 
τεβὰ ἱπ ἴἢ6 αἰ ἴογθης «Ἐν ]ΑὮ ΒΥ ρορ 68 [ῸΣ ΘΥΟΣΥῪ ΒΑΔ ἢ οὗὨ [Π6 Υ̓́6 ΑΓ, δπὰ δἷϑο βῃονσιης 
ὃς ρμογεοιδ σογγοδροι ἀϊηρ ὙΠῸῊ ΟἿΌΣ πιοάδτῃ αἰγἰβίομδ οὗ ομδρίοσβ δηὰ υβ}ῦβεδ. 
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Τμαὶ (ΒΩΥ͂ ΔΓ6 σοι ρα ΓΑ ἄν Εἰ Υ ἃ ποτ Ἰηνϑηίίοη 18 ον ἀθηΐ ἔχοι 18 
βοῖηρ᾽ αἰ ΟΥΪΥ ἈΠ Κον ἴο ἐπα δηοίοης (για ηθ, τ Βοβο ἀσϑοὶς ΒΙΡ]6., 
ἱπάοοα, βοὴ Βαᾶ Τύίτλοε δὰ Κεφάλαια ( ΤΊ ϊ 5 ἀπα Ἡδεαάδ); Ὀαΐ (86 
Ἰηἰοπί οὗ {686 νγδαϑ σίου ἴο ροϊηῦ ουαὐ ὑπ δέσει ΟΥ̓ σοηΐθηΐβ οὗ [ἢ 8 
ἰεχί, ἰβδῃ ἰο ἀϊνιἀθ {Π6 νασίοιιϑ βῬόοκβι ὍΠΟΥ αἷβο αἰ ογεα σγοδῦ Υ 
ἴτοαι 86 φῬγοβοῃΐ οῃαρίοσβ; ἸΩΏΔΩΥ οὗὁἨ ἐπϑηλ σομ ΔΙ ΠἸὩρ ΟὨΪΥ͂ 8 ἔδνν 
γογβοϑ, δηα βοὴ οὗ ἰἤδθ ποὺ το ἤδη οὔθ. 86 ᾿πνοπίϊοῃ οὗ 
ἙΒαρέογβ ἢ85 ΟΥ̓ Βοῖηθ Ὀ66 ΔΒΟΥΡ6α ἴο 1,Δηΐγαπο, ὙΠῸ νγα8 δγο  ΙΒὮΟΡ 
οἵ Οδηίογθυσυ ἴῃ 186 τοῖρτιθ οὗ ΥΥΠ]Π4πὶ [6 Οὐπαθογον απᾶ ὙΝΊ]ιΘπι 
11; ἈΠῸ οἴμοσβ αἰἰσιθυΐο 1 ἠο Θίθρμθη 1δηρίοῃ, ὙγΠ0 νγ88 δγομ ὈΙΒΠΟΡ 
οἵ [86 βαπη6 866 ἴῃ [1.6 ΓΕΙΡῺΒ οὗ οδη δηᾶ ᾿λαμωι ΠΙ|Ι. Βυΐ [δε τοδὶ 
ΔΌΓΒΟΓ οὗὁὨ 1118 ὙΘΤῪ 86] αν ]ΒΊ0η τγῶ8 οΔΥπ8] Ηπροὸ 46 ϑαμποίο 
(ατο, σθοὸ δου βϑη θα δοουῦ {π6 τη144]6 οὗ 186 181} σϑηΐυτυ, δηά 
πτοία 8 ΘΟ] γαίθα ΘΟ ΠΠΘὨἰΑΙΥ οἡ {π6 δουιρίαγεβ. Ηδνίηρ ρῥγὸ- 
)εεἰοά 4 οοποογάλποθ ἴο ἴῃ6 δ ψυϊραῖα νογβίοη, ΟΥ̓ ΒΟ ΒΩΥ͂ 
Ῥάβδασα ταϊσῃῦ μρ6 ἔουπά, πα αἰν!ἀοα θοίὰ {πὸ Ο]ὰ δὰ Νεὸνν Ταοβία- 
τηθηΐβ ᾿ηΐο ΟΠΑΡΊΘΣΒ, ν᾽ ΒΙΟἢ ΔγΘ 86 ΒΔΓ Ὑ7ῥΦ ΠΟῚ ΒΆΥΘ: (686 οπαρίθυβ. 
μι διιθαϊνιἀθα ᾿πίο βιλα! 18 ρογίϊοηβ, συπιοῦ 6 αἰδεϊηρυϊθηθα Ὀγ {Π6 
Ἰειίετβ Α, Β, Ὁ, ἢ), Ε, Εἰ, ἀπὰ (ἃ, ν ἈΙΟἢ ἀγα ῥ]δορα ἴὴ {86 πιδτρίη δ 
6408] ἀϊδίδησθβ ἔγοιῃ δδοῇ οἴπου, δοσοσγάϊησ ἰοὸ {π6 Ἰδηρίῃ οὗ (6 
οδαρίοτβ. ὙΠῸ (ΟΠ Ὴ οὗ τοΐθσοποο ἐμ8 δῇοσαθα ὈὉγ Ηπυροῖβ αἰνὶ- 
ΒΙΟἢ5 Βανίηρ Ροοοσθ Κπόνῃ ἰὸ ΔΌΡΙ Μογάθοδι Ναίμβδη (οῦ 1880 
ΝΑΒδη, 85 ἢθ 18 Βοπηθί: 68 6816), ἃ Πα] Ὀταΐθα «68 ἰθασοσ ἴῃ 
(6 Πο ἢ οοηΐαγυ, ἢ6 ὑπαογίοοῖκ 8. ΒΙΠΆΙΪΆΓ Θοποογιίίδησα [Ὁ 186 
Ηςθγον ϑουιρίατοθ ; Ὀυΐ, ᾿μδίθδα οὗ δαορίϊηρ ἰδ τρλτρῖπαὶ ἸοίίοΓβ οὗ 
Ηυρο, Βα τοίοσσθα ἰο ἴπὸ Μαβογοῖϊο νϑῖβεϑ ὉΥ ἩΘΌΓΘΥ ὨΌΙΤΩΘΓΑΙΒ, 
τεϊδιηΐηρ, ΠΟ ΘΥΘΙ, 0Π6 ΟΒΥ ΠΑ} Β αἰ Ἰϑῖοι Ἰηο Ομδρίθτβ. 

ΤῊς οοποογάδηοο οὗ Βα Ὁ] ΝΑΙΒδη νγὰ8 ουτητηθησθὰ Α.Ρ. 1488 δβδηᾶὰ δηϊβηθα ἱπ 
1445. ὙΒὲε 1μαἰίῃ Ομαρίεσβ ἃγθ ἑουπὰ ἰπ Βοιμθονρ 8 αἰτίου οἵ μ6 Ηθῦτγονν ΒΙὈ]ς 
ὨΝ8Ποα ἴῃ 1618. Ἴδα γϑσβθϑ οὗ [86 ΒΈΎθγαὶ ρ88}π|8 6Γ6 πηισκοὰ ἩΠῺ βρῦγοβ ὉῪ 
δ οὲ5 Ι6 Εδντοε ἴῃ μἷβ οἀϊίοι οὗ (86 “ Οἱ ποῦρ]οχ Ῥβαϊοσίατω, (δ]] Ἰου πὶ, Ἐοπιδηαπι, 
Ἡεῦγχαϊουμι, γοῖυ5 οἱ (οποιϊ!αΐαπι,᾽ τ πυρὰ αἱ Ῥανΐβ Ὁγ ΗΘΗΥΥ ϑίθρββθη 'ῃ 1609, ἴῃ 
ἴο)]. Ϊη 1628 ϑαμῃίοβ οὕ Χαηΐοβ ῬδσΉ 8 ΡῸ] ἰθμ θα 18 1,δὐη σογβιοη οὗ ἴμ6 ΒΙ0]6 
δὲ 1, γοηδ, τ μο ἢ 8 [Π6 ἤἢτδὺ ἐπδὺ 158 ἀν! θὰ (μγουσβουῦ Ἰηΐο γϑῦβαβ τηᾶγκοιὶ τ 1} 
ΑΣΔΌΙΟ Πυτηθ ΓΑ β πη ἴΠ6 τϑγρὶη ὈΟΤὰ ἴπ [86 Ο]ὰ δηὰ Νὸν Τοοίδιηθηΐβ. Το ἰοχὺ 
ΤῸΠ5 ΟἹ σοπίϊηυουδβῖὶγ, οχοθρῦ ἰη [86 ῬΒδ] 18, τ ΠΟΘ ΘΔΟΒ ὙΘΥΒῈ σΟΙΏΣΏΘΠΟ6Β [86 [ἴη6. 
Το Ὑδο]6 ΒΊΡ]6 νΓ 88 ὩΣ Κοα νι} ἜΠ ΔΟΟΟΓΔΙ Πρ ἴο ἐ.:6 ἀν ἼΒ: 08 ΠΟῪ ἴῃ 186, Ὁ 
Ἐοροσὶ δίορδϑη ἴῃ δ.8 ἀπο οὗ ἴπ6 1 ,δἴϊη Υ᾽ αἱσαῖα ρυὈ] 8868 ἴῃ 1δδὅδ δηὰ 1667 : 
ἴῃ τ ΒΙΟΒ 86 Ὁ] ονεὰ Ῥαρηΐπυβ χορ ἰπ ὑπ6 Νὸν οδίδιωθηΐ δπὰ Αροοσγυρδᾶ. 
Η!ϊς5 1,δεῖϊη οποογάδηςσ, 0 τ ΔΙ οἢ ἢ6 βαδρίοα ΓΠ686 ΠσυΓοβ, γγᾺ8 ρῃ ]]5ῃ6α ἴῃ 1δδὅ, 
ΤΠ ταἰϊσζοἀυσίίου οὗἩ ἤρσΓΟΒ ἴητο {π6 ρῥτϊηϊοα οαϊτοηΒ οὗ [6 Ηδθῦτον Β10]6 νγα8 δοῃ)- 
ὩὩθῃςρα ἴῃ τδ6 Ηοῦγον Ῥρηϊδίθυς;, ΜορΊ Ποῖ, δηὰ Ηδρμίδγοι ἃ, ρα] Ἰϑμοὰ δἱ 
ϑϑθιοηθῦξα ἴῃ Π8}Υ ἰπ 1667. [1 (818 δαϊ πο δνοσν ΑἸ ὙΘΥΒΘ 18 τρδυϊοὰ ὙΠ} 8 
Ἡροῦχεν ππτθοσαὶ. ΕΔΟΒ σογβα οὗ 6 Ηρῦτον ἴοχὺ 18 τηλυκοὰ τ] δὴ ΑΥδΌΙς 
ὨΌΠΙΘΓΑΙ ἴῃ ἴμ6 Απίνογρ Ροϊγρίοιῦ ρυ δ] 8μοὰ ἰῃ 1669.3 ΑἸΒ188, ἴῃ 18 οοϊεργαιθα 
εὐϊίοη οὗὨ ἴ6 Ηφοῦγον ΒΙΌ]6 μα] 156 ἴῃ 1661 ἀηὰ τορυϊηιθὰ ἴῃ 1667, 8180 τηανκοὰ 
ΕΥΕΣΥ ὑογδα ΜΠ 1Π6 ΕΠσΌΓΕΒ ΠΟΥ ἴῃ τι86, ἀχοθρὺ ἴδβοβα σοῦ Βα Ὀδθη ῬγθνίουβΥ 

} ὝΒεκο αἰνίβίοῃβ οὗ οσδγάϊηδὶ ΠΡΟ ΠΙΔΥ Ὀ6 δοθῆ 1 ΔΗΥ͂ οὗἩ 186 οΟἸάοΥ εὐἀϊτίοηδ οὗὨ [ῃ6 
Ψυ ραῖο, δηὰ ἴῃ 1π6 δου εν ἘΠ] βἢ ὈΓΑΠΒΙ ΔιοηΒ οὗἁὨ ἴη6 Β.0]6, ῬΑ ΟΌΪΑΣΙΥ ἰπ τμ8 ἀ5Ώ4}}Υ 
εΔ]Πεὰ Τανεγηεγ᾽ς ΜΒ δίε. Ἰ,οπάοη, 1539, (Ο]Ϊο. 

2 Βυχιοτί, Ριεῖ. δὰ (οπεογάδηϊ. ΒΙθ], ογυτα Ἡρφθγόοσγυπι ; Ῥυίάοδαχ, Οὐπηροιϊΐοη, 80 
8Π80Ὸ 446, νὴ]. ἰ. ΡΡ. 332---842.; ὕδτρσον, [πῖγοά. δὰ Τάῦτοϑ ΒΒ ]σοβ  εῖ,. Τεβι. οδρ. ἱἰ. 
ὃ δ, Ῥρ. 27, 38.;: 1,βυβάβη, ῬΒΠ0]. Ηεῦγ. Ὠ 185. 111. Ρρ. 28---8].; ΔοκΚοστηδῆη, [1ἰγοᾶ. ἴῃ 

Ὀγοβ ϑὅδετοθ γεῖ. Εοά. ὑρ. 100---104.; Κιτῖο, Ογοὶ. οὗἨὨἁ ΒΙὈ]. 111. τί, Ὑ εγϑο (Ὁ ἴμ6 Ἐδν. 
τι. τς); Ῥειίστεν,, ΒΙΒ]Π]οΙλοοΑ ϑυδβοχίδιδ, νοὶ, 1, ῬΑτΣ χἱ. Ρ. 388. 

Ὁ 8 



38 ϑογίρέμγο ΟτἐἸοΐδηι. 

ταδτϊκαὰ ἴω [86 ϑαδιοποίία οἰ ἴοι τ Ηθθτανν Ἰδέθοσβ, ἰπ {86 τῶϑππον ἴῃ τ οἢ. ἘΒΟΥ 
δῦ ργθβθηΐ Ἀρρθδγ ἴῃ οὐσ ΒΙ0]68. 

ΤΠ ἤγβθι ΕἸρ] 8 ΒΙ0]6 αἀϊν! θα ᾿ηΐο νϑυβθβ 18 ὑπαὶ δχϑουϊθα δὲ 
ἀδθπονα Ὁγ ΥΜ] απ Ὁ Ε ρῆδα, Απίβοῦν ΟἸΌΥ, δπὰ Ὑποτηδβ 
ΘδΏρβοι, δηἃ ρα] 86 ἃ ἴῃ 1660, (ἸΒ6 Νὸνν Ταβίδιμθην, αἰν]α6α 
ἰηΐο σμαρίθιβ δηα νϑύβοϑ, ῶ8 ὈγΓΘΨΙΟΌΒΙΥ ΡΟ] ΙΒμοα αὖ θηονα ᾿π 
1657, απὰ ασδὶη ἴῃ 1660.)ὺ ΟΥ̓ (6 δυϊμοτῖζθα Εὐπρ] 8 ὙΘΓΒΊΟΣΙΒ, 
Αὐτοῦ θῖϑθορ ΡαγΚουἘ, οὐ {π6 ““ΒΙΒηορβ᾽ ΒΙ1016,᾽ 18 {86 ἤτβὺ ἰῃδὶ μ88 1886 
αἰν βῖομβ οὗ ομαρίθυβ δῃαὰ γϑσβθ8, ψ ΠΙοἢ. ΘΓ Βα ὈΒΘα ΠΘΗΑΥ δαορίοα ἴῃ 
Κίηρ Ψ4πι1688, οὐ {86 Αὐἱβογιζοὰ ΕἸ 8}. γουβίοη, ρα] 1Βη6α 1π 1611, 
84 ΠΟῪ [ἴπ 1186. 

ΟΗΑΡ. 1Π. 

ΟΝ ΤΗῊΕ ΟΕΙΤΙΟΙΒΜ ΟΕ ΤῊΗΕ ΤΕΧῚ ΟΣ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕ. 

Νεοεβϑϊῳ 0 (ἦε ΟΥϊέϊοΐϑηι 9} ἐλ Τοχί. 

ΞΙΝΟΕ {πΠ6 οἀϊίοηβ οὗ {μ6 ϑαογοά Τοχὺ σουὺ οὔὔθῃ αὐ ἔγοπι ὅδ ἢ 
οἴου, δῃα βοιλβ α8ο δοπίδϊῃ Βρυσιοιϑ γθϑάϊηρθ, θ6βϑι4θβ ψΒιοἢ ρτοδέ 
ΠΌΠΊΌΘΙΒ οὗ ΟΥ̓ ΠΟΥ γοδάϊηρβ γα δσχίδηϊ; [6 δα] 1010 Ὲ οὗ ἃ οογτϑοῦ ἰαχῦ 
ὈΘΟΟΙΏ68 ἃ ΨΕΥΥ ἱπηροτίαηὐ ομ]οοὶ οὗ αἰϊθηύζου τ] {μο886 ψη0 ἀγα 46- 
Β'ΓΟυ18 οὗὨ ἀπ]ουβίδηαϊηρ ἴμ6 ΗΟΪγ δογϊρύαγοβ: ἴπ οἴπον σψυτγάβ, ἐπα 1η- 
Τογργοίου δὰ [86 αἀἰνίηθ δίαπα δαυλ! Υ 1ῃ ποοα οὗἉ {πΠ6 ατῦ οὗὨ ΟΥ̓ ΟΙΒια, 
Ὀγ {86 αἱᾷ οὗἁὨἩ ψ Ὠ]Οἢ ἃ ΡΓΌΡΟΓΣ ἡπαστηρηϊ τηΔΥ Ὀ6 ἔοττμϑα οὗ νδγίουϑ τεδα- 
πρβ, {π6 Βρυγῖουβ τᾶν 6 αἸΒοοσηθα, δπα ἰπ6 ρθηαϊπ6, ΟΥ δὖ ἰθαδὲ [86 
Ττηοϑί Ῥγόρδῦ]6, τη 6 τοβίοσθα, ΤὨ18 βυδ]εοῖ, τ ΠΟ ᾿ηνοῖνα8 πη 1η- 
ΔΟΙΓΎ τοβροοίίηρ {π6 ἔλοῦ, τυ μδῦ {Ππ6 Δα ΠΟΥ τοΐθ, ἤ88 ποῦ ἱπαρί]γ θ6Θπ 
οομηραγθα ὃγ Ὦγ. 48ὴ ἴο ἃ 7.6 1ο14] ρσοοδάμχο, ἴῃ 16. (116 ΟΥ1Ο 8108 
ὍΡΟΣ {πΠ6 6 ηοὮ, δηᾶ [86 ομαΓρα οὗ σογγιρίίοη ἴῃ [ἢ6 τολαϊησ 15 Ὀτουρ 
δραϊηδὺ (Π6 ἰαχί. ΤὨΘ τ Π68868 ἔγοτ ἡ ΠΟΠῚ Θυ]Ἱ άθηο6 18 ἴο 06 ορίαϊηοα 
τοβρθοῦηρ τ μαῦ [86 δΔιΐμοῦ ττοίθ, οὐ, 'ῃ οὐμοῦ πνοτάβ, [86 ΘΟΌΒΟΕΒ 
οὗ {86 ἰοχί οὗ δογιρίαγο, 86, ΜΑΝυϑοξειρὺ ΟΟΡΙΕΒ, ΑΝΟΙΕΝῪ 
ΨΕΒΒΙΟΝΒ, ΤΗΒ ΕἸΘΙΤΙΟΝΕῈΒ ΡΕΙΝΟΙΡΕΒ ΑΝ ΟΤΗΕΒΕ ΒΑΒΙῪ ΡΕΙΝΤΕ. 
ἘΦΡΙΤΙΟΝΗ͂, δπα οἴμοῦ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΑΝΤΙΟΌΙΤΥ, ΤῊΒ ΑΥΤΗΟΕΒΒ ΟΕ 
ΨΗΙΟΗ ΟΥΟΤΕΡ ἸῊΕ ΤἸΈΧΤ ἘΒΟΜ ΜΑΝΥΟΒΟΒΙΡΊΒ. Βυΐ, 5᾽ποδ 
1Ππ686 ὙΠ 68868 Δ16 οὔζθῃ αὖ νδυίδῃοα Ὑ1{Π Οὴ6 δηοί 6 Υ, δηα νοῦν ἴτγο- 
αἸΘΠΕΥ 10 18 ἹΠ]ρΡΟΒΒ10]6 ἴο αβοοσίαια {π6 ὑγατῃ ἔγοια {86} δυϊάθῃοθ, 1 
ἔΟγΠοΥ ῬΘΟΟΠΊ68 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥῪ ἴο 68}] ἴῃ [ἢ δὰ οὗἉ ἐμέογπαϊ ἀτρυμαθηΐϑ, ΟΥ 
1086 ψΒΟἢ το ἀγαννῃ ἔγοτα (Π6 νΟΥΥῪ παίαγο οὗ {16 οα8θ6. ϑοἢ δγ6 
1π6 [Δο]ΠΠὺγ οὐ {π6 ΑἸΒΙΟΟΪν οὐὗἩἨ ἃ τόσα τηοάδσῃ οτἱρῖῃ, 116 δΌβθσο 
οὗ ΔΩΥ͂ 86η86, ΟΥ δἱ ἰϑαβὺ οὗ ομ (μπαῦ 18 βιιϊ80]6, {Π6 ἀρτϑοιηθηῦ ΟΥ 
αἸβασγοοηπηθηῦ οὗ ἃ γοδάϊηρ ψιῸἢ (ἢ 6 Β6Γ168 Δ Πα ΒΟΟΡα οὗ ἔδπ8 ἀἸβοοισβα, 
ἐπ6 ΡΥ ΑΙ ΟΥ̓ ΟΥ ἸΑΡΥΟΌΔΌΣ ΣΟΥ οὗὁὨ ΠΥ ρῬαγου αν πνογὰ ΟΥ̓́ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚ 
Βανϊῃρ ἈΓΊΒ6η ἔγοσα (86 δα ΠΥ, πὰ {Π6 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠἄθησο6 ΟΥ αἰ ΒΟΥ ΡΔΠΟΥ 
οὗ ρΡάᾶγα}]6] ρ]δοθβ; ᾿δβϑύϊγν, {π6 ἰννβ ΕΥ̓ ἡ ΒΙΟὮ, οἡ βαοῖ δνιάθηςθ, [88 
ΟΥΙΟ 18 συϊάθα 1 Ῥτοπουποῖηρ; Βοηΐθμῃοθ, ἀγα {π6 σα168 οὗὨ οὐ λοἰβια. ἢ 

 ζδηη, Τηἰτοάποιο δὶ Τὐλῦτοβ (Ὁ δποπίςοοϑβ Υ' οἱογὶβ Ἐωάογίδβ, ὶ 115. 
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ΤΊΘβα ἰορῖοβ 1ὺ 18β ργοροθθά βθυθγΆ ]Υ ἰο ἀΐβουβθ ἴὰ [86 []οσίες 
ΒΟΟΪΊΟΣΒ, : 

44 Ἢ ΐ 

ΣῈ ΤῊΝ 

ΤῈ Ἠδ ἔδενι ὃ εἶ 

Φριννι 
Θ᾿. .4» 
Σοῦ 

δι 
"»“͵ 
πιι' 
Φι΄ι .. 
᾿μμ. 
δ...’. 

φ5...ν 
ΓΕ “ὦ -. Ἥ 

σι 

ν᾿ εἰς: 
ον 
ΕΡ.ι 
4 562. 
φσφωον., 

Βυοον 
Ῥω» Ὁ 

ΣΝ 
«᾿ς 
“Ὁ. 

εο 
«880 -- 

1 ἐς «48 τ 

Ἐσχτὰ οὗ ἃ ϑυνλόοόοουξ ΟῚ, οἵ ἴἢ6 Ῥρηΐξεαίδιςοξ, 

ΒΕΟΊΤ. 1. 

ΟΥΝἍὨ ΤῊῈ ΒΕΒΒΕῚ ΜΑΝΌΒΟΚΒΙΡΊΒ ΟΕ ΤῊΞΒ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΈΧΈΤ. 

Ι. 2 ιβενοπί οἴἶαδδε8 9" Πεῦτειο νιαπιιδοτίρί8. --- Π. Το γοϊ]οα πιαπιιδοτὶρί 
Οὐ ἰλὲ ἐγπασοσιιο5. ----11. Τλὲ ἐφιατο πιαπιδογὶρίς ὠδοα ὄν λο “ειυδ ἐπ 
» τίυαίε {ϊε. ---ἼΥ̓. Ασο 9. Ποῦτειο πιαπιϑογίρίδ.----. ΟΥ̓ ἐλε ογάον ἐπ 
τολίοὶ ἐλὲ ϑαογοα Βοοῖΐξατὸ αγταησοά ἐπ πιαπμβογὶρέδ.--- Λμηιδεν ο7) δοοῖδ 
σοπέαϊπεα ἐπ αἰ βετεηξ πιαπιιδοτίρίδ. -- 1. Ἠοασετη ζαηεϊος ον τοοθηδίονι δ 
οΥΓ Ἡδεὗτοιρ τπαπεδοτίρί5. --- 11. Λοίσο οὔ λε ποδὶ ἀποϊφηΐ πιαπιιδοτίρέξ. --- 
ὝΠ]Ι. Δ ει ποίϊοο οὗ ἐδ6 πιαπιιβοτίρές οΓ ἐδ Ζηιαάϊαπ απαὶ Ολίπεδο ὕεισδ8.---- 
ΙΧ, Μᾶαπιεοτίρί ο7 ἐλὲ ϑαπιαγίίαη επίαίϊεομοῆ. 

ΑΥΤΉΟΌΘΗ, 848 6 ἤᾶνα αἰγοϑαν βαθηἷ, {μ6 Ηρρτον ἰοχί οὗ {86 ΟἹὰ 
᾿οϑίδιηθης Π88 ἀθβοθη θα [ο ΟἿΓ {1π|68 Ὁποογταρίοα, γαῖ, 1} 411 1ῃ6 
σΆτα ΒΊΟΝ [ἢ Ἀποϊθηῦ σοργυἹδίβ οου]Ἱα Ὀοϑβίον, 1ἴ τγ88. ᾿τηροββῖ Ὁ]6 ἴο 
Ῥτοβοτνα ᾽ὖ ἔγχεα ἔγομα τη βία κο8, γι δῖπρ' ἔγοτα 86 ᾿Ἰπίθσομαηρίηρ οὗ [86 
Βα ατ Ἰοϊΐογα οὗ [πΠ6 Ἡοῦτον αἱρμαθοῖ, αηὰ οἴου οἰτουμπηβίδλῃοοϑβ ᾿ποὶ- 
ἄσπι ἴο {Ππ|6 ἰγαηβοτι ρίίοη οὗ βῃποϊθηῦ ΤΠ ϑοσρίβ, ὍΤῊΘ γα] π8 ρο α]ν 
Αϑβογϑα, δηά, ἰπγουρ ἢ ἃ. ΟΥΘά ΕΠ ΓΆΤΟΙΪΥ ἴο 6 ΡάγΆ]] 6164, 10 τνᾶβ 
ἸΩΡ ΠΟΥ Ὀ6]Ιανοά, ἐπαῦ {πὸ ΗΘ ΌΓγονν ἰοχὺ τγα8 ἈὈβο ἴον ἔγθο οσ 
ΘΥΤΟΥ, δα {Παῦὺ ἴῃ 4}} [Π6 τη βογιρίβ οὗ {μ6 ΟἹα Τοβίαμηθηΐ ποῖ ἃ 
δῖπσὶα σαγουιβ τοϑϊηρ οὗ προτίδησα οου]Ἱὰ Ὀ6 ργοάυσοή. ἘΔΙΠοΥ 
Μοσγΐη νγὰβ ἴη6 βγϑὺ ρούβοῃ νγῆο νϑηδιγοα ἰο τ ραση (18 ποίίοη ᾿π ἢῚ8 
Ἐτσεοτγεϊέαξίοπες ἐπ κιἐγσιψσιιθ ϑαπιαγίίαπογμπι Τεπίαίομοΐπμηι, Τὰ Ὀ]18η 64 
αἱ ῬΑΓΒ ἴῃ 163] ; δπὰ ἴδ ργτουπαρα ἢ18 Ορίπιοι οὗὨ [6 Ἰποογγ οἴ 688 
οὗ {8ὲ ΠΟΌΓΘΟΥ πιϑηι βου ρίβ ἢ {π6 αἰ γοηοθβ Ὀδίνγθθη ἴη6 ΗἩοῦτον 
Δηα ἰὴ6 αι ίδη ἰοχίβ ἢ ἰῃ6 αηίαίουςς, δηα οα πὰ αἰ ΓΘ σοΒ 
δθείνθοῃ {πΠ6 ἩθΌτον ἀπα (86 δορίυδριηῦ ἴῃ ΟἴΠΟΣ Ραγίβ οὗ {6 Β10]6. 

1 ὙοΪ, ἱ. ΡΡ. 104--]107- 
Ρ 4 



40 ϑογὶρέμτε ΟΥἰϊίοΐβηι. 

ῬΜογίμυϑ 88 800 δέίοσ [Ὁ]]ουνυ θα Υ Ἰμου]8 ἀρροὶ (σγῆοβθ Ογέξίοα 
ϑάασγα 88 ΡΟ] Βη 6 ἴῃ 1660), ψ8ο». ροϊηϊθα ουΐ ἃ ρσγθαῦ πυδοσ οὗ 
ΘΓΓΟΙΒ ἴῃ {Π6 ῥγιηΐοα ἩθΌγον, απα βῃονγθα ΠΟΥ {μον τὶρση! Ὀ6 οοτγ- 
Τοοίοα Ὀγ (6 δποϊθηῦ ψϑυβίοῦβ δηα 6 σΟΙΏΤΏΟΏ τι ΐθ8 οὗ οὐ ΟἸβιη. 
Ἧς ἀϊά ποί, Βονόνοσ, δάνογε ἴο {μ6 τηοϑδὲ οὐνϊοιβ δπα οἴδοίι αὶ πλθϑη8 
οὗ διλδοπααδίίοη, παπλοὶν, ἃ οο δου οὐὗἩ Η οΌτον τδηβογιρίβ; δηά, να]ιι- 
ΑΌ]6 48 [ὶ8 δου γβ παι ϑίϊ ΠΥ ΑΓ6, Ὁ 18 σογίδιῃ ὑμαῦ Β6 ποι Σ 
ιι864 {Ποπλ ὨϊτηΒ6] ἢ, ποσ ᾿ην! θα οἰἤογβ ἴο ἤν Υθοοιγβ6 ἰὸ {Ποι, ἴῃ 
ΟΥδΡ ἴο σογγϑοῦ {π6 ββογϑα ἰοχί. Οὐρρ6ὶ νγῶβ δϑϑα])]οά Ὀγ ναγῖουϑ 
ΟΡΡοηθηΐβ, Ὀαῦ ΟὨΙΘΗΥ ὉΥ {Π6 γουηροῦ Βυχίοτε ἴῃ μὶ8 Αηγογέοσα, 
ΡΟ] 186 α «αἱ 481} ἴῃ 16δὅ3, τῆ αἰξοταρίοα, Ὀαὺ ἴῃ νδῖπ, [0 γοίαϊα [86 
ΡΥΪΠΟΙΡ]68 μα Πα ΘΒ Δ] 15η64, [Ιπ 1657 Βίβπορ ἮΥ αἰΐοῃ, ἴῃ ἷ8 Ῥσο- 
Ἰοροχηθηδ ἴο [πΠ6 Ἰωοπάοῃ Ῥοϊγρίοίῦ ΒΙ10]6, ἀθοϊαγθα ἴῃ ἔννουν οὗ [86 
ῬΓΙΏΟΙΡ]68 αϑβουίοα Ὀγ (δλρροὶ, δοκπον]οᾶάροα [86 ποΟθβϑιν οὗ ἔοσιαϊηρ, 
8 ΟΥΙΓΠΟΆ] Δρραγαῖιβ ἕο σ {πΠ6 Ράγροβο οὗ ορίδιπῖηρ ἃ τόσα σογγϑοῦ ἰοχὺ οὗ 
1π6 Ηφῦτον ΒΙ0]6, δπα ταδίθυι δ! Υ σοπίγ αϊοα το {πμ6 ἔογτηδλίίΐοη οὗ 
οΠ6 ὈΥ ἢ18 ΟὟ δχουίοηβ. Θαρθθασπδηῦ Ὀ10]10α] οἰ 165 δοσοαρα ἰο {Π6 
ῬΓΟΡΣΊΘΟΥ οὗἁἨ [Π61γ δυραγαθηΐβ; δη6, βῃο6 [86 τ}106]6 οὗἉ [Π6 βουθῃϊθθη τ 
σοηΐαγν, [Π6 ᾿ΠΩΡΟΥΔη66 8Π4 ΠΕΟΟΒΒΙΟΥ οὗὨ οΟἸ]δίϊησ ΗΘΌΓΘΥ τλδηὰ- 
ΒΟΥΙΡΙΘ πᾶν Ὀθθη ρΌΠΟΓΑΙΥ δοϊσπον)οαροα. 

Ι. ΠΗΕΒΕΕῪ ΜΑΝυΒΟΕΒΙΡΤΒ 8416 αἰν]ἀρα ᾿ηΐο ἔτγο οἶδββοϑ, νυἱζΖ. 
ατίἱοσγαρῆβ, οΥἨ ἴμοβα πυιῖθη ΟΥ̓ ἴπΠ6 ᾿ΠΒΡΙΓΟα Ῥδηπηθῃ {ΠΘΙΊΒΟΪ ν 68, 
νγΒΙΟἢ ΠΥ ἸΟΏρ' Β1η66 ΡοΥΒῃοα ; δηὰ ἀροφγαρἢϑδ, ΟΥ ΟΟΡ]168 τηΔ46 ἔγοπι 
{π6 οΥἹρΊΠ418, πη τ] Ρ]16ἃ ὈΥ τορθαϊθα ὑγαηβουιρίιοθ. [Εὐχ βιϊηρ 
ΜΡ 5. αἰβξον 1016 ἔτοτα δδοῖὶ οἵμοῦ, σι εἰπρ' σοθθγα! }Υ [88 Μαβογοίϊο 
ἰεαχὶ {6 οΟἷ6Υ σοί ἱηρ' ΡΟΒΒΊ]Υ 116 ὑγθ- Μαβογοῖο 1ῃ βυρβίδποα, 
ὙΠ116 (Π6 ἰαίθν δῦθ οαϑὺ ἸΏΟΓΘ οχδοίν ᾿ηἴο {Π6 Μαδβογαίις τηου]ά, 
ΠΟΥ τὰδὺ ΡῈ αἰνιἀ6α ᾿πΐο βυπαροραθ το] ]8, απα ργῖναῦθ οοριθ8, {6 
Ιαδὶ οὔ πϑῖοῆ 8.6 βοίὴθ ἴῃ [86 βαυδγθ, βοθ ἴθ [86 τυ] αὶ 
οδαγδοίου. 

11. Τα Ῥεμίδίθυοι γ͵188 τοδα ἴῃ {ῃ6 “ΘυἸ8 ἢ ΒΥ πασόσιιθ5 όσα {Π6 
ΘΑΥ]]οδῦ {1Π168; τπ4, ἱβοιυρσᾷ (Π6 Ρυθ]16 τοδάϊηρ οὗ 1Ὁ νγαβ ᾿πιθγαοἢ 
ἀυσγίπρ 1{π6 ΒΟΥ ]Ο δ ΘΡΟΝΊ, 1ῦ 88 ΤΟΒΌΙΘα ΒῃοΥΪΥ δου {Π6 
τοΐασστη οὗ {86 68. Ηθησδ ΠυΘΓΟΙΒ ΘΟΡῚ68 Γ6ΓΘ τη8416 ἔγοτα {1Π16 
ἴο {Ππ6; 8η4, 88 ἴπ6ν Πο]ἃ {π6 θοοΚκΒ οὗ Μοβϑβ ἴῃ [Π6 τηοϑὺ βρουβι- 
Ὁ]ου8 ψΘΠΘΓΑΙΟΙ, γΑΓΙΟΙ8 ΓΟρΡΪΔΌΟΏΒ ὙγΟΥΘ τηδ6 ἴογ {π6 ρυϊάδηοα οὗ 
(86 ἰΓΔΏΒΟΥΌΘΓΒ, ὙΠ0 ἡγοῦ ΘΟ] ροα ἴο οοπέοτια ἴο {Π6πὰ ἴῃ σΟΡγῖηρ [16 
ΤῸ]18 ἀββδυηθα ἴῸΓ {Π6 τι86ὲ οὗ ἴΠ6 βυμαᾶροριιθ. ΤὯπῈ ἀδίθ οὗ ἴῃ6βε 
ΤΟρΡΌΪΑΓΙΟΏΒ 18 ποῦ Κηονη, Ὀὰὺ (ΠΟΥ Βθθῖ ροβίθυϊοσυ ἴο [π6 Τα]. 
[ἼΠ6 δαυ]τϑϑὺ ποία οὗ ὑμ6πὶ 18 ἴπ ἴη6 Τταοὶ δορλογίηι, ἃ ἸαῖοΓ ἀρρομάασθ 
ἴο 6 Βανγ)]οηῖδῃ Ταϊυἀ.1] ὙΒουρὮἢ τληῦ οὗ ἴΠ656 γὰ]68 γα τἱαϊ- 
ουΐοιδ, γοϑῦ {Π6 ΤΟ] ρου Β ΟΌΒοσναῃοα οὗ [Π6π|, ν ΒΙοἢ Πδ88 σοπμλπιι6α ἔῸΓ 
ΤΏΔΠΥ ΟΘὨΓΟΤΊΘΒ, ΠᾺ8 ΘΟΥΔΙΏΪΥ οΟΠ ΣΙ θα 1 ἃ στοαΐ ἄδρταα ἴο ὑῬγθβοσνθ 
μ6 ΡυΓΥ οὗὨἨ τη6 Ῥαηίδίθαοῃ. 16 ἔο]οηῦ 86 ἃ ἔον οὗ {86 
ΡῬΓΏΟΙΡαΙ. 

ΤὨ6 οορῖο8 οὗ {86 αν ταυβὺ Ὀ6 ΥΑΏ ΒΟΥ 6 α ἔγοτῃ δῃοϊθηῦ τη ΠΠΒΟΥΙΡΙΒ 
οὗ δρρτονϑὰ οῃπδγδοίθυ οηΪΐυ, ὙΣῸῚ ᾿ηΚ οὗ ρου αγ αὐ}, ΟὨ ΡΑγοἢ- 

Σ Ζδῇη εἱ Αςκοστδηῃ, Ιπἰτοάδαυοίίο δα Γἰῦτοθ Οαποηΐςοβ Κ᾿ εἴ οσὶβ ΕΌθάουὶ δ ὉδΓὶ ἱ. οὗ. νἱ. 
δ 104. ; Βρ. Μαγβῆῇ, 1,βοΐιιγοβ, ρασὶ 11. Ἰοςῖ, χὶ, ρρ. 99, 100. 

2. ΚΟ], Εἰπἰεἰταηρ, 8 178. ΡΡ. 588, 9. 
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τηθηΐ ὑΓΕΡΑΓΣΘΩ͂ ἔσομαι {π6 Πα οὗ ἃ οἴδδῃ δηΐηλὶ, (ὉΓ {1118 Ἔχ ρύθεθ ρῃτ- 
Ροϑα, ὈΥ ἃ «6 Κ'ν, δηὰ δϑίθηδα ἱοροίμον Ὺ [Π6 βί Υἴπρϑ οὐὗὨ οθδῃ ϑῃ πη ]8 ; 
ἜΥΕΤῪ 5ΒΚΙῚ τηιιδὺ ΘΟὨ ΔΙ ἃ ΟΟΥΙΔΙ ἢ ΠΌΡΟΥ οὗἩἨ σοἸ αΠπηη8 ΟΥ̓ ῥγθβουθοά 
Ἰεησίῃ απα Ὀτοβατῃ, ϑδοῖ σοἸ πη ΘΟΙ ΡΥ β'η 8 ρίνθη ΠῚ Ό 6 Γ οὗ 1168 
ΔΠΠ] σονβ: πὸ Μογὰ τησϑί θ6 τυτι θη ΟΥ̓ Βοδαγὶ οὐ ψ Ὦ ροϊηΐδ, ΟΥ 
βου Ὀδιηρ βἤγδθὺ ΟΥΆ ἢν ργοπουηοθα ὈΥῪ [86 σοργὶδβὲ ; {π6 παπιδ οὗ 
(οὐ 15 ποῖ ἴο 6 ψυϊτθη δυΐ τ ἢ (6 αἰπηοδὲ ἀσνοίίοη δηᾶ αἰϊθηῖοπ, 
ΔΗ, ργανϊουβὶυ ἴο τυϊηρ 1{, ἢ6 τηυϑὲ ΑΒ ἢ ἢἰ8 ρθη. ΤῈ Ψψϑηί οὗ α 
δἴησὶς Ἰοίϊοσ, οὐ ἴ86 τοἀυπαάρποα οὗ 8. βίῃρὶα Ἰοϊΐογ, (Π6 σψυϊτηρσ οὗ 
ῬΓΌΒ6 88 ΨΘΥΒ6, ΟΥ̓ ὙΘΓΕΘ ἃ8 ὈΓΌΒ6, ΓΟΒΡΘΟΌΨΘΙΥ νἱτ λα 8 ἃ τι πβοτιρί ; 
Ἀπ, ὙΏ6Ὼ 8. ΘΟΡΥ ᾿88 Ὀδθη οομηρ]οίαα, 10 τηυιϑὺ 6 δχδιηϊπθα βηὰ οοτυ- 
τεοϊθα ψΣ Β1ὴ ΓΠΙΤΥ ΟΑΥ8 ΔΘ [π6 ΤΙ Πρ ἢ48 6 θη Ηπιβμδά, 'π ογοΣ 
ἴο ἀοΐοττωῖηθ μοί Ὁ 1ἴ 18 ἴο Ὀ6 Δρργονϑά ογ τε]θεΐβα, Τῆαβα συ ]68, 
1ῦ 18 βα!ά, ασα οὐὔβεσυθα ἴἰο {Ππ6 ργθβϑηΐ ἀδὺ ὈΥ͂ ἴΠ6 ΡΟΥΒΟἢΒ ὙΠ0 ἰγῆη- 
Βοῦῖ6 {π6 βαογθά τυυϊζησβ ἴοσ {πΠ6 τ86 οὗἨ 16 βυπαροριιθ. ὙΤ6 
ἔοστω οὗ οπα οὗ {με86 συ  ]Θα τηαπυβουιρίβ (ἔγοια ἴπ6 οὐ σῖπαὶ δμοηρ' 
τς Ηανοίδη Μ55. ἱπ {πὸ Βυιύῖν Μάαβοαμι, Νο. 7619.) 18. σίνϑῃ ἴῃ 
1Π6 νἹἱσποία δὖ ἰῃ6 Βοδα οὗἨ {Π18 βοοίϊοῃ. [70 ἰβ ἃ ἰαγρα ἀἄοι]6 το] ]}, 
οοπίδ!ηηρ {πὸ ΗΠ οῦτονν Ῥαηϊαίθυςσῃ, ττιείθη ὙΠ ὙΘΥῪ στοῦ σαγΘ οα 
[ογγ Ὀσόσσῃ Αἰοδη βἰκῖίηβ, ΤΉ686 βκῖπβ ἅτ οὗ ἀἰβογθηΐ Ὀγθδά ἢ ; 
ΒΟΙῚ6 ΘΟὨ ΘΙ ΠΡ ΠΊΟΓΘ ΟΟἸΤΔη8 πῃ οΟἰμοσθ.Ό ΤῊ6 ΘΟ] ΠῚΠΒ ΔΓΕ ΟΠ6 
δυπατοα δπὰ ΠΗ͂γ-ἴὮγθα ἴθ Ὠυθογ, οαοὴ οὗ πηϊοῆ οοπίδίηβ δρουΐ 
διχίγ-ἰὮγθα 11Π68, 18 δουϊ ὑΥΥΘΠΤΥ͂ -ἰυχο ᾿ποθ 8 ἄθαρ, δηὰ σϑηθγα! ]}ν 
τοῦτα ἴθΔῃ ἢν ἱποῆθβ ὑγοβα. Ὁ86 Ἰοἰΐθσβ αν πὸ ροϊηΐβϑ, δρίοβϑ, οὕ 
Βουγβμοβ ἀθοαῦ ἐπθλ. ὙΤᾺ6 ἰπ1}4] τγογὰβ ἄγ ποῦ ἰαγροῦ ὕμδη 186 
τοϑῖ; δῃὰ ἃ. Βρβοθ, δαῦπδὶ ἴω δρουΐ ἔουσ 11η68, 18 Ἰον Ὀούνγθοη ΘΥΟΥΥ 
ὕνο θοῦ. ΑἸιορϑίμον, [818 18. οπα οὔ {π6 ἤποϑὲ βρβϑοϊπιθῃθ οὐ {ἢ6 
ΒΥΠΆΡΟΡἝΘ-ΓΟ 18 ἐΠαὺ μα8 Ὀδθη ργαεβογνϑα ἰοὸ {π6 ργαβϑηῦ {1π|6.0. [ΤῸ 
Ἡλραγοῦ δπὰ ἔνα Μαρ)]οίῃ, 1Ἢ τὰαῪ θ6 κἀάοα, ψογο τσὶ τἴθῃ οἢ 
Βθρασγαίθ σῸ]]9, 

11. Τὴο ῬΈΙΨΑΤΕ ΜΑΝυΒΟΒΙΡΥΒ 816 τσ θη τ} ὈΙΔΟΙ ἴῃ 
[16 ρμοϊπὲβ βΠΟΓΆΪΥ ὈΥ ἃ ἀἰ ογθηῦ ρούβου, δῃὰ Ὑ 1} ἃ αἰ τη δηλ 6 
οἵ 1], δἰ ΤΠ Υ ἡ γϑ τὰ, ΟΥ ΟἹ ραγοπηγθηΐ, ΟΥ Οἢ ρΆρΘΥ, δηὰᾶ οὗἉ νϑγίοιιϑ 
81Ζ68, ἔο]1ο, αυκτίο, οοἴανο, δῃα ἀυοαθοῖτηο. [Ης ὙΠῸ νψτοΐθ 1ἢ6 
Θομβοηδηΐθ γγὸ8 οα]]Ἱοᾶ εἶθ; ψἢ}}16 ἢ6 σψᾶὸ δαάθα {Π6 ροϊηΐβ νγαβ 
ἰοττηρα 130). 1{ [86 δαῃγθ ρϑύβοῃ ψσοῖθ Ὀοΐῇῃ, 1ζ γγ1ἃ8 δὖ βοραγαῖΐθ {Ἰτγ68.] 
ΤΠοΒ6 τοπηβοσιρίβ ὙΠ] Οἢ ΔΓ ΟἿ ῬΆΡΘΙ 86 Θοῃβι ἀδγϑα 88 Ὀδΐηρ [86 πιοϑί 
ἸΟἄθτῃ ; 8η4 (ΠΟΥ γα ΘΟ Πᾶνα βοὴ ομα οὗ ἴπ6 ΤαγρυιηΒ, ΟΥ 
Ομιδί θα ραγβρῆσαβββ, δἰ πον βυ )]οϊηθα ἰο ἐπ6 ἰοχὺ ἴῃ δἱίδσπαΐθ νϑῦβαϑ, 
ΟΥ ρ]δορα ἴῃ ρϑγα]16] σο]πλη8 ἢ ἐπ ἰοχί, οὐ σι θη 1ῃ (86 τρδυρίη 
οὗ [86 τηδηυδβουῦὶρί. ΤΏ ομαγδοίοσβ δ.θ, Ὁ. {π6 τοδί ραγί, {πο86 
ὙΓΠΟΝ ἀγα οΔ]]6ἃ 1πΠ6 βαυαγτα Ομδ]άθ; ἹμπουρᾺ ἃ δ ν τηδπιιβουῖ ρίβ ἈΓΘ 
τσὶ τη 1} ΤΑΙ ΠΙσΑ] ομαγαοίασβ, θαΐ {8686 ἀγὸ ᾿μναγ Ὁ] ν οὗ τοοθιῦ 
ἀαίθ. ΒΊΌΠ16Α] οΥἰ εἶσ, ψἢὸ ἀγα σοηνογβαπὶ τι 186 ΗΘΌΥΘΟΝ ταδπι- 
βου ρίβ, μβανϑ ἀϊβιϊηρυ θα τῆγαα βογίβ οὐ ομαγδοίθγβ, δδοὴ ἀπ δυϊηρ ἴῃ 
[86 θαυ οὗ {πεῖν ἔοστηα. ΤῊδ ϑραπίδη ομαγδοΐδσ 18 ρογίβοι υ βάιαγο, 
ΒΙΠΔΡ]6, δηᾶ οἰαραπὶ: [Π6 {γρ68 οὔ (μ6 αυατῖο Ηθῦγονν ΒΊ0168, ρυϊηϊθα 

1 ΟἌσΡΖοΥ, Οσὶϊ. ὅδοσ. Ῥδγϑ '. οϑρ υἱϊ!, ρρ. 371, 372. 7)». Ἡδηάεγεοη, ΒΙ ] 1 οαὶ ἘΘβθαγοῆοβ, 
ῬΡ. 208---211.. [δ6 κίνθη δὴ δοροῦηῖ οὗ ἴΠ6 ἸδὈοτίοι!β πὶ υὉ188. ̓ π ΤῊΔΗΥ͂ ΓΟΒΡΟΟΙΒ οΟἸποί τς 
ὙΠᾺ ἴθο86 δῦονς κ5ἰδιϑὰ, ἴὸ νοι ([Π6 τπιοάοτγη 76 γ8 Ἀγὸ βυυ)οοῖοά, 
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Ὀγ Βοδοτί βίθρμβθη δπὰ ὈΥ̓͂ ΡΙ λίπ, Ἀρρυόδοῦ 0Π6 ποαγοδὺ ἰὸ {Π|Ὶ5 
οπαγδοίοσ. Τῃ6 αἰγηιανι, οὐ {π6 ΟΠ ΓΆΓΥ, 18 οσοοϊκοα, ἰηὐσιοαΐθ, δὰ 
Ἰπο]ασαηῦ ἴῃ ΘΥΟΣΥ͂ τοϑρϑοῦ; δηᾶ {πΠ6 7 αϊΐαπ Θμαγαοίοσ Π0]48 8 π144]6 
Ρΐασα θεΐψϑθῃ {μ686 ὕγχγο. ΤῈῺ6 ρᾶρθβ ἅΓ6 π808}}ν αἰνἀ6α ᾿ηῖο ἴἤγαα 
ΘΟ] ΤᾺ η8Β οὗὅὨ νδυΐουβ ἰθηρίδβ; δπα [6 1Π1014] ἰού ζουβ οὗἉ {Π6 τλδη βοσιρῦβ 
ΔΘ ἔγεαυθην 1] ταϊηαίθα δπα ογπδιηθηϊθα τὰ σο]ά, [π ΤΩΒΏΥ͂ 
τηΔη ϑογρίβ [η6 Μαβοσδῇ ' 18 δα ἀρ ; τιμαὶ 18 οἈ]16α {π6 ἰαγσον ηαεοτα 
Ὀοϊηρ ΡΙδοεα δῦονο δπᾶ δον [86 οοΟἸ Π1}8 οὗὨ {πὸ ἰοχῦ, Ὧπα {Π6 δηια ἐγ 
ΜαΞξογαὴὶ Ὀεϊηρ Ἰηδβογίθα ἴῃ [Π6 ὈΪΔΗΪς Βρᾶοθβ Ὀθίνγθοπ [Π 6 ΘΟ] ΠλΠΒ. 
[Τ6 “6ν18 ἀϊβιηρη! 8ῃ Ὀούνοομ [6 7Ζπι ἀπα [86 ἢ εἶδὴό οπατδοΐοσ. 

ΤῊ ἔΟΥΠΊΟΥ 18 Βαϊ [ο ἢδυθ 118 Πδτη6 ἔγοση ΤΆ, [Π6 σταπάδοη οὔ ΒΕ 48}ϊ 
(ΒΌΌὶ ϑοϊοσαοι «“4τ0}}}}. ΟΥ ΤΆοσΘ ῬγΟΡΔΌΪΥ ἔτοπι ΓΤ ΤΙ 5, ρογέθοξ 
ΟΥ̓ τορι ΐαῦ 046 οὗ ταϊτηρ. [Ὁ μα8 Βῃαυρ- οι θα ΘΟΥΠΘΙΒ, δα ρογρθῃ- 
ἀϊουϊαῦ οογοπμία οδ]οα 1335, οὐ {π6 δομῃβοηδηΐβ Δ, δηα νῦϑ8 
ΘσΘΏΘΓΑΙΥ υϑοα ὈΥ 186 (ἰογλδῃ δπα Ῥο] βῆ «6.08. ΤῊ ὙΥ οἰβδῆβ, 35 
ὩΣ, 1ἰΒ οὗ Ἰαΐογ ἀαΐα; 1ἴὉ δ88 ΤΟ ΠΟΥ ΒΕΓΟΪΚο8. ἴῃ μ6 ἰοίΐοσβ, [Π6 
σογοπμῖθ δπϑάϊηρ; ἴῃ 8. {81Ο]ς ροϊηΐ, Δα γγ)͵88 ἴῃ 186 διλοπρ {π6 «6 1)71 8 οὗ 
ϑραϊῃ δπᾶ {868 ἕωι 

ΙΝ. Α5 ῃς δυϊδβουν οὗ τρϑηθβουρίβ ἀσΡρΘ 8 στοῦ οα {ΠΕ ῚῪ 
ΔΏΙαΟΙΥ, Ὁ θΘΟΟΙΆ6Β ἃ ροϊπηῦ οὗὨ ΘΟΠΒΙἀοΥΆ]6 ᾿πηροσίδηοο ἴο δβοοσίαϊη 
{Ποῦ ἃρθ 8ἃ8 ΘΧϑοῦ!Υ 88 ροβϑϑιῦ]6.Ύ Νον {118 τηᾶῦ δ οἰἴεοίοα ΘΙ ΘΓ 
ὈΥ οχίογπαϊ ὑαΒΌϊΠΠΟΩΥ͂ ΟΥ ὈΥ ἐπέογηαϊ ΤΥ ΚΒ. 

1. Ετίογπαϊ ὑθβ τη ΟΕΥ 18 Βοπγθίϊπηθβ αἢοσαθα ὃν {Π6 Β ὈΒΟΥΡΈΟΣ8 
ἈΠΠΗΘΧΟα ὈΥ͂ {Π6 ἰὐβϑηβου Ὁ 6 8, ΒΡΘοΙ γἱησ (6 π6 ἤθη {Ππ6 Ὺ ὁορὶοα 
{Π6 τηϑηυβϑοῦρίβ.Ό. αῦ {818 ΟΥΓΘΥΙΟ ὀδπηοΐῖ δἰγαγθ Ὀ6 ἀοροηαοθα 
ὍΡΟΙ ; ἴῸΓ ἰηβίδποθβ βαῦθ ΟσουΤΥΘα, 1ῃ Ὑ ΒΙΟὮ ΠΟΥ ΘΟΡΥ ΘίΒ ἢᾶνο 
Δαἀαοα δηοϊοθηΐ 8η6 ἔμ]86 ἀδίββ, 1π Τσοσ ἴο δῆῃαποθ {Π6 να]ὰα οὗ {ἢ 6 1Σ 
Ἰαθουγβ.Ό 4.8, μούγουοσ, ὈῪ ΤΥ {86 ρυθδίου ΠΟΥ ΟὗὨ πα παβοΥιρίβ 
αν πὸ ΒΒ ΒΟΥ ΡΌΟηΒ ΟΥ̓ΟΥΠΟΥ οὐ οτῖα ὈΥ ψΙΟἢ ἴο αϑοοσίαϊπ {8 6}Γ 
ἀαίδβ, 10 ὈΘΘΟΙ68 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο Γοβοσΐύ ἴο {π6 δνϊάθποθ οὗ 

2. Ζιίογπαὶ Μήαγἀ8. ΟΥ̓ {Π|6β6 τῃ6 Ὁ] οσσιηρ ἀγα βία Ὀγ Ὁγ. 
ἹΚαπηϊοοί δια Μ. [)6 Βιοββὶ ἴο θ6 {π6 ρυϊποῖραὶ: 1. ΤῊ6 ᾿ποϊοσδησθ 
ΟΥ̓ τα ἀθηθβ8 οὗ μθ ομαγδούον (ὁ ΔὈΪ]ΟΠΒΚΙ ἰαγ8 ἀόνγη {Π6 σἰγιρζοϊέψ απὰ 
εἴοφαποε οὗὨἨ ἴμ6 ομαγαοίοσ 38 ἃ οὐ θυιοη οὔ δηθαυϊίγ); 2. Τ]Πνϊ6 
γ ΘΙ ον ΟοΟΙουγ οὗ {{π σθαι ; 8. ΤῺ ἰοίαὶ ἈΌΒΘμοΘ, οΥ αὖ ᾿δαϑδί {ἢ 6 
ΨΟΣΥ͂ ΓΆΓΘ ΟΟΟΌΣΓΘΠΟΘ, Οὗ [η6 ΜαΒβούϑῃ, δηα οὔ {86 ούὶ απα Κεῖ! 5; 
4, Τπο πυιηρ οὗ [86 Ῥαηίείθαοι [τουρσβουῦ τὰ ὁπ6 ὈοοΚ, τιπουΐ 
ΘΏΥ σΤοδύοσ τΆΥΚ οὗ αἰβιϊποίιοη Δρρϑαγίηρ δὖ {π6 ὈΘρΊ Πρ Οὗ ὈοΟΪΚϑ 
ἰπδπ αὖ ἴπ6 Ὀοριπηϊηρ οὗὨ πβϑοίίοηβ ; ὅ. Τα δὔβοποθ οὗ οὔ σαὶ 
ΘΠ Δὕ!οΒ ἈπΠα σογγθοίοηϑ: 6. ΤῊΘ ἀὔβθησο οὗ (86 νονο]- ροϊηίδ: 
7. Οὐ ογαϊθα Ἰοίίοσθ, Ὀθεῖησ ττιτίθη ἀπά το- σι Ὑ{{ ἴῃ; 
8. Τηπ6 ἰτοαυθηῦ Τὀσούτγοησο οὗ {6 πᾶπιθ “6 ἤονα ἰη ᾿ἰδὰ οὔ 
Αἀομδὶ; 9. ΤηΘ ἱπέΓΘαΌΘΠΟΥ οὗ σαριΐα] ἀπ {1{1|6 Ἰοἰΐογβ ; 10, ΤῊ 
ἸΠΒΘΓΟῺ οὗ μοϊηΐίβ ἰο Η]1] ἃν ὈΙαηΐκ βρδθοβ; 11. ΤΘ ποη- ἀν βίοη 
οὗ βοπηθ ὈοΟΪ8 ἃπα ρβα]πι8; 12. ΤῊδ ρορίϊοαὶ ῬοοΪκΒ ποῖ θοῖηρ 418- 
ΟΠ 86 α ἔγοσα ὑμοβα 1ἢ ρίοβα ὈΥ͂ αἰνιαϊηρσ ὑπο ηλ ἰμῦο ΠΟΙ ΙΒΕΙΟἨΒ ; 
13. Βολάϊποβ ἐγθαπθηῦν ἀἸἴδυῖηρ, ἔγοα ῃΠ6 Μαβογθίο. οορὶθβ, αὶ 
ρτϑϑίηρ ὙΠῺ [Π6 ϑΘαιηδγιίδη ἰαχὺ, 1 ἀποϊθηῦ γουβίοηβ, δηά ἢ 

. Ηρα 8 δοσοῦηΐ οὗ ἴῃη6 Μαβογδῇ ἢ Ῥρ. 383---26, διργα. 
2. ΚΟΙ͂Ι, ΕἸπϊοαηρ, 8 174. ΡΡ. 590, 59]. 
Ὁ ῬοΓ δὴ δοοουπῖ οὐ ἴΠσδο, 866 Ὁ. 292. δμργα. 
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(6 φυοίδίομδ οὗ {μ6 ἰδίμοσβ. Τῇ σοπ)] αποίϊοῃ οὗἉ 4]], ΟΥ οὗἁ βδαυθΊαὶ, 
οἵ (ἴδ86 Σπίογ 8] τ γΪχ8, 18 βαϊα ἰοὸ δῇογα οουίδιη ογιέουια οὐ {Π6 δῃΐ]- 
φυϊγ οὐ ἩΘΌΓΟΥ τηϑηυβοτιρίθβΌ Βυΐ {Π6 Ορ᾿ηΐοπ8 οὗὨἨ {π6 διηϊηοπὶ 
στ ς8 ἀθονο παιηθαὰ πᾶῦα Ὀδοη αποϑιϊοηθα Ὀν Ῥγοίδθββογβ. Βδιοῦ δπάᾶ 
Τγοΐβεη, τ ῆο πάνθ δαναηοθα βίγοησ σθαβο 8 ἴο γόνα {παᾶὶ {Π6Ὺ ὉΓΘ 
ὑποογίδ! ἢ συ 468 ἴῃ ἀοίου τ ησ [Π6 ᾶἃσ6 Οὗ Τηδη βοσρίβ, Τα ποὺ 
δηοιοηΐ ΗΘ ΌΥΘΥ τηδη βου ρίβ ἀγ αἱ πιτιτῖθη που ΔΗΥ αἰν]βίοηδ οὗ 
ΜΟΓα9. ΤῊ]Β ΟἸΤΟΙΙΏΒΙΆΠΟΘ 18 ΘΟΥΤΟΡΟΓγαίΘα ὈΥ {ἢ 6 ΓΑ] Ώ160Ά] ἰγδα ο, 
ἰδαὺ [6 Ἰδνὺ ν᾽ 85 ΓΟΥΤΉΟΥΪΥ ΟὯ6 ν γθ6 Δπα ομδ ψογά: 

Υ. Α ὑπούξοϊά ΟΕΡΕΞΒ ΟΕ ΑΒΒΑΝΘΟΕΜΕΝΤΊ οὗ [Π6 βαογοῆ ὈΟΟΚΒ 18 
ΟὈΒΟΥΥΔΌ]6 ἴθ Ηδρτον τηδημβογὶρία, νἱζΖ {6 7 αἰπιμαϊεαὶ πα {Π6 
Μαβοτείἑε. ΟὐΥρσὶμ}]ν, (Π6 αἰ δγοηΐς ὈοΟΚΒ οὗ [πὸ ΟΙά Τοβίαπιθηῦ 
ΘΓ ποί Ἰοϊπ6α Τορσοίμου : δοσογάϊηρ ἴο ΕΔΡΌΣ Ε}145 1ωμο να (186 πιοβὲ 
Ἰεασπθα “ νν 188} ΤΙΣ Οἡ {Π6 81:10] 6 60), {Π6Ὺ γοτο ἢγβὲ )οϊποα ἰοροῖμοῦ 
Ὀγ {6 τρϑιη Ὀ 18 οὗ {πὸ ργοαῦ βυπαρόσιθ, ψ80 αἰνιἀοα {Π 61 ᾿ηΐο (Ὦγ668 
Ραγίϑ, 186 [,ἀν, ἴπ6 Ῥχτορ]ιοῖθ, Δα Ηδριοσταρηδ', δηαὰ {80 μ]δοοα 
(86 Ῥτορμθίβ δπὰ Ηδριορτδρδᾶ ἴῃ ἃ ἀξ ογοηῦ ογάου ἔγομι ὑπαὶ δϑϑισηθα 
Ὁγ ἴπ6 Ταϊταπα!ϑβ ἴῃ ὑπ6 ὈοΟΪς δα 6αἃ 2Ξαδα Μαίλτα. 

[ΤἘ6 [Ο]]ονηρ 18 ἰῃ6 Ταϊτ 10] δγγδησοπιθηῦ οὗ {π6 ΟἹ Τοβία- 
τηθρηΐ: ΤῊΘ Ζαῖο, Θοπίδι πηρ {Π6 ἔνα ὈΟΟΚΒ οἵ Μοβθ. ΤΠὸ ἐγορὴείς, 
σοΟΠρτΙ βίην «17 οβπα, πᾶσα 8, βδιμεὶ (1 ἀπά 2), Κὶπηρβ(] δηά 2), δ 6γο- 
τηϊλῃ, ΕΖΟΚΊΕΙ, ᾿βϑῖδῃ ἢ, δηα 1Π6 ὑνγοῖνϑ πῊΪΠΟΥ Ῥτορῃοῖϑ (ἢ πα ῬοΟΚ). 
Το ασίοσταρλα, Ῥλαῖῃ, ῬΒαϊπιβ, 00, Ῥτγονθγῃβ, Εὐσο αι αϑίθθ, Οδη- 
.0168, ματα ηἰδίϊοηβ, 8 η16], βίμον, ΕΖγα( νι ΝΌΘΟΙ 4}}), ΟΠ ΤΟΊ 16168 
(1 πὰ 2). Βγ δε Μαβογοίεβ ἴὴ (ῃΠ6 δ γορ]ιεοῖβ 15δῖδἢῃ 18 τηλάβ ἴο ὕῃτο- 
οράθ Φεγουλϊδῃ δηα ΕΖΘΚΊΘΙ ; δηὰ {π6 Πασίοσταρὴα 18 ὑπ ἀγτγδηροᾷ: 
ῬέαΪπιβ, Ῥσονθσῦβ, “00, {πΠ6 ἔνε Μαορι οι (ἃ 6. Οδηΐοο8, ΒΓ, 
1 μΑπιθπία 08, ΕΟ] οβἰαδύθβ, Εβί 67), 1 Δη16], ῦΖτα (ἢ ΝΕΒΟΙΙΔ}) 
ΟἸγοηΐο 68 (1 8η4 2).,», ΤῈ Ταϊμηϊο ογά ον 18 σθηΘΥΆ ΠΥ δαἀορίοα ὈγῪ 
[6 (ἀεστηῖπ δπα ΕἾἼΘΠΟἢ «678, {π6 Μαβογοο Ὀν 186 ϑραπιβῃ. Βαυΐ, 
Δορογαΐηρ ο Κὶ 611, [Π6ὲ Μαβοσοῖϊο δυτδηροπχθηΐ οἵ {π6 Ηδρίορταρδ 18 ἴῃ 
086 Δηοηρ ὍΠ6 (ἀϑττηδηβ.3 6 ΥΥ οἰΐα ρῖνϑϑ δῃοίΠ6 . ΜΙ ΒΟγΘΙΙΟ ΟΥ̓ΔΘΓ 
Ἰὼ. Μ55. οΥἩἉΤΠ6 Ηδρίορταρια, ΟΠ σομλο οβ, Ῥβαὶπιβ, 900, Ῥγονοῦθ8, 
Βαιι, δμι1ο1]68, Εἰςοἰοδιαβίεθβ, Γψδπηθηϊδίοπβ, Εἰβίμοσ, Πθδη1οὶ, ΕὐΖγὰ."] 

ΤΒΟΥΘ ἀγθ, ΠΟΥΤΘΥΘΥ, ΒΕΘΥΘΙΆΪ ΤΠ ΒΟΥ ρίΒ οχίδης, Ψ ΠΙοῖ ἀορατγί 
Ὀοίἢ ἴτοια 116 ΤΑΪπλαα οι] ἀπὰ ἔσο {μ6 Μαβοσοίϊοαὶ οτάου, δπὰ ἢδυθ 
Δ ΔΙΤΆΠσΘΙΩΘηΐ ΡΘΟΌΪΙΑΥ ἴο {θη βο  ν 68. 

ΟΥ τπ6 νατῖουβ ΗἩΘΌΓΘῪ τηϑηυβοσιρίβ Ἡ ΙσΒ ἤάνο Ὀ66η ργοβογνοί, 
ἴεν οοπίδιπ (86 ΟἹα Τοβίδιηθηῦ απίϊγο: (Πῃ6 σγθαύοσ ραγί σοι ΥἶΒο 
ΟΠΪΥ͂ ΡΑΥ  ΟΌΪΔΓΙ ΡΟΥ ΟΗΒ οὔ, 45 [η6 Ῥαπίαϊοιοι, [Πη6 ἔνα ΜΙ σΊ ΠΟΙ, δηὰ 
ἴΠ6 Ηδρμίαγοίῃι, οὐ βϑοίϊοηβ οὗ ἐπ ργοροίβ το ἃτα γοαα οα [86 880- 
ὈαιΒτάαγα; (μ6 Ῥτορμοῖθ, οσ [6 Ηασίοσταρμα. ὅϑοπιο, ἱπἀθε, γα 
ΘΟΠἤη6α ἴο β'ποὶθ ὈΟΟΚΘ, 48 (ῃ6 Ῥϑβαΐτηβϑ, (86 Ὀοοῖ οὗ ὕβίμογ, {86 
ϑοηρ οὗἨ Βοϊογμοῃ, δπᾷ ἰμ8 Ηαρὶ]αγοίῃ. ΤῊΪΒ ἀἰνθυβιυ ἴῃ 1886 Θοη- 
ἰεπί8 οὗ τηδηδοσὶρύϑ 15 οσοϑβοη θά, ραΓ ]Υ ὈΥ ἐμ ἀοθῖσα οὗ [Π6 σοΟργ δῦ, 

δ 5686 Ολγρζου, (τὶς, ὅδοσ, ρδΥ5 1, σαρ. 'γ. ΡΡ. 187), 138. 
ὁ Ἰβαϊδῃ 18 βαϊ ἃ ἴο δα {ππ|18 ραοθὰ θοσαῦβα ἴπ6 ὈοΟΚ5 οἵ Κίηρβ ἐπὰ ν ἢ ἀθβοϊλιοη, δηὰ 

1π6 ψιποὶθ Ὀοοῖς οὗ δοτοταΐδῃ 18 Οὐ 1Πῃ6 βῖπὸ σμαγϑοΐῖοσ ᾿ς 8116 Εχεκίο! Ὀοχῖπ8. τυῖτἢ ΘΟ1150]4- 
θὨση δπὰ δπὰβ πὸ ῖτῃ σοηβοϊαιίοη, δπαὰ 15 αἰδῃ ἰβ ΘΟ βοϊδίοτγυ τπγουρῃοιῦῖ: ἤοηςθ ν γι πρθ οὗ 8 
ΒΓ] ο1458 ἅτ σου ρα τορεῖμογ. 
"Κεῖ, ΕἸπϊεἴταηρ, 8 159., Ρρ. 551, 552. 
" Εἰηϊεϊταης, 8 110., Ρ. 141. Οοπιρ. ΚοΙ!, Εἰπ]οἰτιηρ, 8.175.» Ρ. 592. 
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ΜΏῸ ἰγδηβουι θοα ἰδ6 τ ῆ0]6 οὐ ραγί οὗ ἴπὸ ββογθα τυ πρδ [ὉΓ ματ- 
ἘΙΘΌΪΑΓ ΡΌΓΡΟΒΟΒ; δηα ρῬδγῸν ΟΥ̓ ὑπ6 ταὶ Ὁ] 0]0Π8 οαυδοα ὈΥ͂ {πΠ6 οοη- 
Βαπλὶπρ δαπα οὗ ἔχηθ, ὥθυθυ] ᾿ηδίϑησθβ οὗ βιιο πὰ] 0 ]0 8 ἈΓ6 
δίνθη τη [86 δοοουπὺ οὗ {μ6 ρῥυϊποῖραὶ Ηοῦγον ΔΊ 5.5. πον ὀχίδηϊ, ἴῃ 
ΡὈΡ. 46---49. ᾿π7γα. 

ΥΙ. Α8 18ὲ ἩΘΌΥΘΥ τηϑηιβοσρίθ ΠΙΟἢ πᾶν 66 ἢ 1838 ΒΙ ΠΟΘ 
1ῃ6 Θἰουθητῃ ΘΘὨΓΣΥ δᾶγνθ 4}1 Ὀθαη οοττθοῖθα δοσογαϊηρ ἴο βοηθ μ8Γ- 
ΠΟΌΪΑΡ γεσοηδέοπ ΟΥ̓ Θαἰζοη, (ΠΟΥ πᾶν ἴτγοτα [ἢ]18 οἰγοιπηβίαποθ ΒΘ Θὴ 
οἸαβϑβϑϑα ᾿ἱπῖο ἔα 168, δοοοσαϊηρ ἴο 6 σοιηίγυ ΘΓ ϑυο ἢ γθοθηβίοῃ 
88 οδίδι πο. Τμαθβα  ἰαηείζἭοβ ΟΥ ἘΘΟΘΠΒΙΟῺΒ ΔΓΘ ἔπ γθθ ΟΥ ἔΌῸΓ ἴῃ 
ΠΌΘΘΓ, ΥἹΖ. 

1. Τα ΞΡΑΝΙΒῊ ΜΑΝΥΟΒΟΒΙΡΥΒ, Ὑ ΠἸοἢ 6γ6 οογγοοίοθα δοσ {πῸ 
Οοάοχ οὗ Η]]16], ἀθβοσι θὰ ἴῃ ράσο 27. διρσα. 

ΤΏΘΥ ἔθ] ον [16 Μαβογοίιο βυϑύοτα Ὑ10} στοδὺ ΔΟΟΌΓΔΟΥ, Δηα ἅγα οἡ 
{118 δοοοιπί ΒΙΡὮΪΥ νϑ]αθα ὈΥ (6 “6008; ὑπουρὴ βοῖηθ Ηθῦγον οὐ  (ἴς8 
ΠοΙ]α τΒοτὰ ἴῃ [0016 Θβτηδύοπ. ΤῊ οΠμαγδοίθσϑ ἃγθ πτ τ 6 1 στολαὶ 
δἰαρᾷποθ, 8η6 8.6 Ῥδγίθοι Υ βαιδγα: 6 ἰηἰκ 18. ραᾷΐα : [86 ρΆσϑϑ τὸ 
Βϑίαομι ἀἰνι 464 ᾿πΐο ἴθγθα οοϊαμηβ: {86 Ῥβδίπιβ ἅτ βαραζγαϊθα ᾿πΐο 
Βοιαι δι σἢθ; δηα ἔπ6 (μα θα ραγαρΓΆΒῸ8Β. ἅγ ποίΐ ᾿πίθυ πρα, Ὀὰς 
ὙτΙ 6. 1 ΒΟραγαίθ ΟΟ] Π1Π8, ΟΥ̓ ΔΓΘ ἸπΒοΥίΘα ἴῃ 06 ΤὨΔΓΡΊΏ [ἢ ΒΤΏΔ]}]6Γ 
Ἰοίνετβ, Ῥσγοΐδβϑοῦ Τγοββθη βρθακβ ἴῃ δἰρὶι ὕθυταβ οὐ [88 ἈΠ στα ΡΥ 
οὗ {π6 ρδῃϊβῃ τωδημβουιρίβ.Ό 4Ἀ8 {π6 ΡΆΒΙΒ. Τηοη]τ8 Θχοο ϑα ἴῃ 
τη αγί, ἢ6 {81η|κ8 {86 «“6ὰν8, γῇο δρουπαάρδα ἴῃ ὥραϊη ἴῃ {π6 ἐν ἢ 
δηα ΟΠ ἰγίθθη ἢ σοηξασιθβ, δοαυϊγρα τὲ ἔγοπι ὕπο, δ πα ἢ6 Δρρ6818 ἴὼ 
ΤΩΔΗΒΟΙΡΙΒ ΒΊΟΝ ἢ6 ᾿ϑα Β66ῃ, ΘΓ ἴῃ Ἰούῦο 8 ἀγ {πγουρσῃουΐ 80 
δαιδὶ, ὑπαῦ [π6 8016 μ88 106 Δρρθδγδησα οὗ ρυγϊηϊ.} 

2. Τὸ ΟΕΙΕΝΤΑΙ, ΜΑΝΟΒΟΒΙΡΥΒ ἃγ6 ΠΘΑΥΪΥ (Π6 Ββᾶπηθ 88 {π6 
ΟΡΔΏΪΒἢι τλδΠι ΒΟΥ ρί8, ἈΠ ΤΑΥ͂ 6 τοίοστοα ἴο {π6 βαῖμθ οἾ488. 

8. πο ΟἜΕΜΑΝ ΜΑΝΌΒΟΕΙΡῚΒ ἅγ6 Ὑγιτίοη ὙΠ 658 οἰθρθῆσα 
1πδῃ {Π6 ϑρδῃῖθη οοαϊο68: ΓΠΘῚΡ Ομαγαοῦθυβ ἈΓῈ ΤΟΥ͂Θ τ 6] ἐοσιηθά : 
{86 1π1{18] ἸούϊοΥθ Ἀγ σΘΠΘΓΑΙΥ ἰΑΥΡῸΣ (ἤδη [86 τοβί, δηα ογπδιηθηϊσά: 
186 1η}κ 18 ΨΟΣῪ ὈΪΐαοκ. ὙμοΥ ἀο ποὺ ΤΌΠΟΥ (Π6 Μαβοσγοίῖϊο ποίφίϊοη, 
δηα ἔγβαυ ΕἸΥ γα γῪ ἴτομι {μ6 Μδβογθίϊο τπδη βου ρίβ, Ἔχ ΣΙ δ τη; ᾿τη- 

τίδηῦ τα ϊηρβ ὑμαΐ ἅτ ποΐ ἴο θ6 ουπά ἴῃ {Π6 ΘρϑΠ 88 τα Πιιβου! ρῖ8, 
αὐ τ ΒΟ ἀρτοο πὰ {π6 Θϑιηαγιίδη ἰοχὶ οὗ 6 Ῥοηίαδίθαος, κπὰ 
πὶ [86 δποϊδηῦ νϑυβίουβ. ΤΠ6 ΟἸΑ] 466 ῬΑγΑρἤγαβοθ ἅΓ Ἰηϑοτίθα ἴῃ 
αἰϊογηαύα νυ ΥΒ68. 

4, Το ἸΤΑΤΙΑΝ ΜΑΝΥΌΒΟΕΙΡΤΒ Π0]α ἃ τ! α]6 μἷαοα Ὀούνγθθη (ἢ 
ΡΔἾΒ8 δηα (ἀοστηδῃ ΘΟ ]068, δηα δου θὕ 68 ἤν ἃ ΠΘΆΓΟΥ ἈΠ ΠΥ ἴο 
ΟὯ6 Οἶα88 (ἤδη ἴο {π6 οὐποσ, θοίἢ 1 (Π6 Βῃδρα οὗ [6 ΗΘ ΌΓΘῪ οἰαγδο- 
ἴ6γ8, δια 4180 88 1Ὁ γεβρθοίβ {ἢ} Ὁ δά θθυθποα ἴο οὐ παρ]θοῦ οὗ ἴμ6 Μα- 
Βοσοίίο βυϑίθεπι, θγυηβ, {π6 8016 ββϑιδίδῃηῦ οὔ Ὦσ. ΚΚαπηϊοοίς ἴῃ 
οοἸ αὔησ ΗΘΌΥΘΥ τη βογιρίβ, μ88 σίνθι Θηστανθα ΒρΘΟΙΏ6}8 Οὗ {π6 
ϑρδηϊβῃ, (ὐδσιηδῃ, δπα 108}18Π τημδη βου ρίβ, ̓ ῃ ἷβ δἀϊίοη οὗἩ Ὅτ. Κα. 
ΤΠ ύδϑογίαξίο Οπογαίἐδ (8νο. Βγαηβυιοῖ, 1783); δια Ῥγοίδβϑου ΤὙοἤβθη 
|).88 σίνθῃ ἡοιγίεοα ἩΘΌΓΟΥ ΑἸ Ρμαθοίβ, οὗ νἈΓΙΟΙΒ ἄρθα 8Π4 σου Γ168, 
αὐ (ῃ6 ομάὰ οὗὨ 18 7Ζεπίέαηιοη 46 υαγὶΐϊβ (αΐσιηι Πεδυφογμτα οί, Το, 
8.85. Οεπογίδ8. ΑἈποίθηῦ δῃὰ υπῃροϊηϊοά Ἡθῦτον τηδημβοσὶρία, 
ΓΙ 6 ΓῸΓ {Π6 86 Οὗ {Ππ Βγπαρόριθβ, μα {Πο86 Δίαβογειο ὥρβηϊξῃ 

. Τγοβδβοη, Τοηϊδιποη ἀς νασὴδ Οοὰ, Η60. Μ58, ρΡρ. 802---808. 
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ΘΧΘΙΔΡΪΆΓΕ, ἡ ]οῖ παν θθθη ἰγαηβου θα ΟΥ̓ ἃ Ἰδαγηθα ρϑύβοῃ, δηὰ [ὉΓ 
8 Ἰδαγ θα Ῥοβοη, τοι 8016 ἴδηηοιβ ἀπ σοΟΥΓΘΟῖ ΟΟΡΥ͂, 86 ργοίδγγοα 
ὃν δες Ἐλοββὶ ἴο ὑπ οορίϑϑ τυ θη ῸΓ ῥγιναῖθ 186, ΟΥὁ ουύθῇ ἴοσ ἰῃ6 
ΒΥΠΔΘΌΡΊΘ, ἔγοπι ΜδβογΘ ὁ οχθιηρίαγβ, οὗ σποῇ ἰαδὲ {86 ΠΌΠΑΡΟΓ 18 
ΥΟΓΥ στοαῦ. Βιυΐ ΒδιοΥ Ργοῃο 668 1Π086 ΤῊΔΠΙΒΟΥΙΡΙθ ἴο θ6 (π6 Ὀαβί, 
ὙΓ0586 σἉΥΊΟ8 ΘΟ 8 ΔΓΘ τηοϑῦ ἔγθα ΘΠ ]Υ ΟΟὨ Βστηθα ὮΥ 1ἢ6 δποϊοηΐ 
ψΟΓΒΙΟΠΒ, ΘΒρθοῖδ!ν Ὀν 1πΠ6 ΑἸοχαπαγίδη πὰ ϑυσίδο, δηα α͵8ὸ ὈὉγ (ῃ6 
ϑατααγιίϑη Ῥοηίϊαύθυοιι Δηα νοσϑιοῃ. ᾿ 

10 15 αἸθῆου ἴο ἀοίογμῖμα τὰ δοούγδονυ (6 οἷαβδα ἰο Ὑμϊοἢ 8 
Δ5. θεϊοησβ. Τῆς ογῦθσία οἢ τ μιοἢ ΒΓΏΒ Τ6]168 ἀγα [88 ρίνϑη ὈῪ 
Ὧν. Ῥανιάβουῃ. ““δρδηϊβῇ ΜϑΜ. δῖ τυ ίθη ὙΠῸ ράῖδγ ἴπἰς (Πδη 
(διτδῆ Ομθθ. [π ἴπεβθ {π9 ρᾶρθδ 8ἅ16 βϑἀομι ἀϊνϊ θὰ ᾿ηΐο {πγαθ 
οοταρασιμηθῖβ. Τῇ Ῥ ΒΑ] Π18 ἅ16 υσὶ ὑθῃ 1Κ πὸ {Πγγ-ϑασοπα οἤαρ- 
ἴ6Γ οὗ Π.Θ.ΓΘΓΟΠΟΙΏΥ, 848 1Ὁ 18 ἴῃ τηοϑὺ δ] Οὴ8 οὗ ἐπ6 Β10]6. ὍΤὴθ 
ΟΒβδ!άβθε ἰαχῦ 4068 ποί αἰϊογσῃδία τῖῖῃ [6 Ηθτον ἴῃ βἰησ]θ νοσβθβ, θαΐ 
ΟΟΟΌΡ 68 8 ῬΘΟΌΪΙΆΓ ῬΟΒΙΠΟΣ αὖ [π6 5146 οὗ (πΠ6 ἩΘΌτθν ἰαχὶ ἴῃ βγηα] ]ο Ὁ 
οδαγαοίοσ. [ῖ {|| ἸΠΔΏΠΟΣ {86 ΟΡΡΑΒΙΒἢ δου 68 δυτϑησα ἰἢ6 Ηερὶο- 
στάρμα αἴνον (6 Μαβογοίίο συϊθ, δπα πόνοῦ Ρὰΐ «6γοι ἢ Ὀοίοσο 
1Ἰβαδῃ. Το 11π68 ΔἸναγ8 οπὰ ψ 1 δὴ δηΐτα ποσὰ ; ἴο εἴβοί πῃ θῇ 
ἴμ6 Ἰουῦοτθ 8.Θ βϑοιῃθῦπιθθ ραΐ τόσο ΟἰΟΒΟΙΥ ἰοροίποῦ, δηα βου τ. 68 
ἔΑυΊ ΠΟΥ ἃ ΘΟΠΊΘΟ 68 Δ ΘΙΏΡΟΥ ΒΡ866 18 οἷν Ὀεύνγθθῃ {μ6 οἰοβίηρ; 
ψοτβ οὗ 8 ᾿ἴπ6; οσ 1ὖ 18 ἅ1166 ψψιῦ ῬΑ Ου] Δ δῖζηβ. ϑοτμθίϊπμηθβ {6 
ἶαϑὶ Ἰοιἤοσβ οἵ {86 οἱοβιησ οσαβ σὰ θογομά [86 ἴἴπ6. ΤΠ Πα] οὗ 8 
ὈΟΟΪΚ 18 ποΐ τηαγίςο ἴῃ {Π6 ἰοχὲ 1861: 8.1}} 1658 τ 1[Π6 ἀδ08] ἰοὐίοσβ. 
ΤΠ 1114} ποσὰβ οὗ {πῸ ραγελίοίἑ ἀγα ποὺ ἰΆγροῦ, δπα ποίΐ βαὶ ἀρατῦ 
ἴτοπῃ {Π6 γεδϑδί. ΕἸρυγοβ, οὐπμδιηθηΐβ, δηα [1116 ἀδοοτγαῖν βουσὶ 68 
ἈΓ6 ΔΗ Ωρ ἴῃ Θραπῖδῃῇ ΜΘ, Τα Ῥοριηπὶηρ οὗ ραγε]ιοίί, 18 δῖ ρτιὶ- 
Βεὰ ἷπ (86 τηδυρίη γ5 ὙΠᾺ 8014}} Ἰοιΐθσθ.Ό Αἱ {μγθοίοϊα 5 αὖ 186 
θερίπηϊηρ οὗἩ ἃ ραγελιαΐ 18 ποῦ ἰουπα ἴῃ {μ6 ἰοχί. ΙὐνοσῪ οΟΪς ἀο68 
ποῖ οπᾶ τι 8 ΡΠ. ΒΟΟΪΒ δύο βαραγαῖθα ὈΥ͂ ἃ Βρδ08 οὗ θυ ᾿ἴπ68. 
Μείλεφ δια ΜΜαρρίᾳ βΒο]άομλ Ἀρρϑᾶῦ; Ὀὰΐ Πέαρἧξ, ΟΥ ἃ ΡΘΟΌ ΑΓ βίγοϊκθ 
ΟΥ̓ΘΡ {86 μπαάαφοδὶιεα σοπβοπδηΐ, ἰθ ἐγεαοηῖ. Τἤθβ6 οσιοτῖα 8] οπρ' 
σὰ (6 ρδηὶβῃ Τπαγδοῖον 1} ἀδίθσιωϊηθ, ἢ ΒΓ ΠΘ᾽Β ΟΡ ΠΙΘΩ, ἃ 
ϑρδῃῖϑῃ οοργ.᾽3] 

ΥΙ1. 6 Εοϑϑὶ 8 ἀϊνἀοἂ Ηθῦσγον τρϑηιβογιρίβ ᾿ηὔο [ἤγθ6 οἴηβδθθ8, 
γἱΖ. 1. ΜΜἼογε αποίοπέ, οΥὁἨ Ἰῃοβ6 υυι θη Ὀοίογα {86 ἐν ι  ἢ σαπίυγν ; 
2. Απεϊοηξ, οὐ ἴἴοβα νυσιτΐθῃ τη {π6 {πιγίθθητἢ δπά ουγίθθητἢ σθης ΓΙ 68; 
8. ογε γεοοπί, οὐ ἴοβα ψυιθῃ αὖ 186 οπα οὗ {Π6 Τουγίθθη ἢ, ΟΥ 
δῦ {π6 Ὀεσϊηπίηρ οὗ [Π6 δέοι ἢ οοπίασυ. ΤΠ ταοεῦ ταοθηῖΐ, ΟΥ ἴΠ086 
στη βδπος {6 ΕἸ Θομ ἢ σαπίτΥ, το ΔΕ6 ὙΘΓΥ πυτηθγοιιϑ, ἀπά 
ἅΓ6 ἔῃοβο ἔουπα 1π {π6 "Ὑ Ππεν βτιεος ἢ6 Ῥγοποιηςσοθ {0 Ὀ6 οὗ ᾿{{16 ΟΥ̓ 
ΠῸ Ὧ86, ὉΠ]688 1{ ὁ84η 6 ῃγονϑα {πδΐ ΤΠ6Ὺ πανα θ6θῃ {ΥΔΉΒΟΣΙ 64 ἔγοπὶ 
Ἀποὶθηΐ Δρορταρ8.2 Τα ἴοΐα] πα θοΥ οὗ ΗΘΌΥΘΥ πηϑηβοσρίβ 60]- 

1 Υαϊοη, Ῥτοος. ἵν. ὃ 1---12. ρρ. 17]--- 184. νἱῖ. υἱἱ], Ῥῃ. 225---381. οαΐν. 1λδιμὶ; 
Οαγρζον, Οὐἰείςα ὅϑογα, Ῥδγβ ἱ, οδρρ. νἱ].--Υῖιἱ, Ρρ. 283---387.;: γγτ. Ἐοπηϊοοῦῦ, 1)185. 1, 
ῬΡ. 318--.-317.; δδὸ ΐ8 1)ϊδδογίαιίο (ΠΟ ΓΆ 18, ραπείπι; ὅδῃη, Ιηἰτγοά. δὰ δεῖ, Εωάμ, 
8 117.; Βαυοτ, Οτεῖςα ὅδοσα, Ττδοί. 1], 88 80--88., Τταςι. 11. 88. 102-- 124., ΡΡ. 218---226. 
843--407.; 1)6 Βοβϑδί, γ. [,βοξϊ, ὕοτω. 1. Ῥγοΐορ. 88 χὶ.--χῖχ. ὈΡ. Χ1.---χχι!. 

2 Β0]. Οτῖϊ, το]. ἱ. οὔδρ. χχὶϊ!. ρῃ. 840, 1. 
8. ἘῸγ βοῖῃα ὑδβοία] οὐβογναϊϊοηβ οὐ Μϑ5. φΟΠΟΓΆΪν, δα (Ποῖν ΔρΡΙἰσδίίοη ἰ0 οτιεἰοΐθῃι, 

"ο0 Ὠανϊάβου, Β10]. Οτίϊ. γο]. ἱ. οπᾶρ. ΧΧΥ. ΡΡ. 370---ἰ, 
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Ιαϊοα Ὀγν Ὁγν. Κοιππιοοῦν [ου 1}18 οσι ἐσ} οἀϊοη οὗ ἴ86 ἩοΌτον. Β1016 
158. βχ Βυπάτοα φηὰ {πἰγ γ-ΐουγ, Ὀθβι 68 ἔογίγ- σοα ῥυϊηίθαὰ δαϊοη5, 
8η βανθηΐθθῃ ΘΟρὶθβ οὗ {μ6 Ταϊυα, ταῦ Ιπῖοαὶ νου 8, δα ο0]- 
Ἰϑοίϊοηβ οὗὨ νϑυϊουβ γθϑάϊηρβ, τηαἰκίηρ [ἢ 4}1 815 Βυπαγρα δπα πἰποῖυ- 
ἔουγ. Τὴ ὨυμΌΘΣ οὗ τρληαβουρίβ οΟἸ]αίοα ὈὉῪ 6 ἜΟΒΒῚ 18 οἷσί 
Βυηαγοα δηᾶ ἐνοηίγ- να, Ὀαβι468 ἴγθ ππαγθα δηα βονοηΐυ- να 
ΡΓηἰοα δα! 0 Π8, τη τῖηρ ἃ ἰοία] οὗὨἁ ἔνγοῖνα υπαάγοα, ΤῊ [Ὁ] ον 
ΆγΘ {86 τηοβῦ δῃοϊθηῦ τη βου ρίθ οο]αἰθα ὈὉγ Ὁ ζ. ζοππιοοίί: --- 

1. Το ΟΟΡΕχ μαυριάντ8, Α. 172. δᾶ 162., ἰπ {80 Βοά]οΐδη ΠῚ ΌΓΑΓΥ, δηά 
πυϊρδογοα 1]. ᾿π Ὧγ. Κοπηϊοοίι β 1185ὲ οὗ ΗἩθῦτγονν τηδηυβοσρίβ. ὙΠουρ ἤονν 
ἰη ὕννο [Ὁ]10 Ρδγίβ, 10 18 ονιάθηΐ {πδὺ {Π6Υ ΟΥΡῚ ΠΑ] ἔΟΓΙμΘα ΟὨ]Υ ΟὯ6 γΟΪ  Π)6 : 
ΘΔΟὮ ραγὺ ΘΟ Β 5.8 οὗ απ] ἈΘΓΠΙΟΏΒ, ΟΥ σΑΓΒΘΓΙΏρ8 οἵ νο Βῃθο8 ΟΥ̓ ἔθη ΙΘᾶν 68; 
δηὰ αὖ 1Π6 Ὀοϊΐομι οὗὁ ΘΥΘΓῪ θη ἸΘαῇ 18 ἃ σαὐσ ἢ -σοτα Ὀσριηπίηρ ἴ86 ποχὲ 
Ἰοδῦ, το} 18 0πΠ6 γβύ οὗ [Π6 βυιυσοσοάϊηρ, σαι μουίηρ οὗὨ θῇ ἰθανθβ.0 Βαυΐ, δἱ 
1Π6 οπὰ οὗ [86 ἢγβί ραγί οὔ σοϊυπηο, ομ6 ᾿ἰθαΐ οὗ {16 ποχὺ αυϊπαυοσῃίοη 18 
Ῥαϑίθα οὔ, σομπιρ]θίϊηρ, (ῃὴ6 Ὀοοΐϊς οὗἨ Του ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂ ; 80 ἰΠδὺ {ἢ18 γοϊατηθ 
σοηο 68 ἢ νθ βῃθοίβ Δηα οὔθ ᾿ἰθαῦ ονθσ.0 ΑἈπα {δ γϑύ ρδίμοσῖηρ ἴῃ 
116 Βαοομα ψΟ] 16 ΘΟμβ᾽5ἐ8 οὗ ΟὨΪΥ ἴουγ βῃθαίβ δηα οὔθ Ἰϑδαΐ, 1 ἢ ̓δϑὺ 18 
ΠΚοννῖ86 ρδδίθα θη, ἔοσ νγδηΐ οὗ 1.8 1916]1οὐν θα. ΤᾺΪΒ τη βογὶρύ 18 τυ  θ ἢ 
Οἢ γ6]].π), δοοογάϊηρ ἴο τ. Κοηηϊοοίί, ἴῃ 186 ΡΘΗ 88 ομασδοῖον, θαΐ 1π 186 
ορίπίοι οὗ γ. Βγυῃβ ἴὖ 18 ἴθ 86 108}15 ομαγδοίθσ, ἰοὸ ψ  ῖοἢ 1)6 Ἐλοβδὲ 
Ἀ5βθηΐ8. ΤῊΘ Ἰούίοσβ, τ ΒΙΟὮ ΔΓΘ ἸΠΟΔΟΥΆΙΘΙΥ ᾿ᾶγρθ, ΔΓΘ Ρ]8 Π, Β' ΤΏ Ρ]6, δηᾶ 
οΙορδηῦ, Ὀαὺ ἈΠΊΨΘΣΒΑΙΙΥ ἀμδαοσηθα; δηα {Π6 Ὺ ὙΘΙΓΘ ΟΥΙΡῚ ΠΔΙΪΥ τυγι θη 1} - 
οαὐ Ῥοϊηΐδβ, 48 18 ουἱἀθηΐ ἔγομλ {ῃ6 ἀΠἴγο  ΘΟ]ΟὺΣ οὗ Π6 ἴπηἶ τη ἐμ6 Ἰο ΐοτϑ 
ΔηΩ͂ ἴῃ [6 Ροϊῃΐδ. ὅϑοπιο οὗ [86 Ἰούίοσβ, ἢαυϊηρ ὈΘοοΙη6 ΟὈ] ογαίθα ὈΥ͂ (86 
]4086 οὗ ἃρ68, ᾶνθ Ὀθθὴ στ θῃ ΟΥ̓ΘΓ ἃ Βθοοηά {ἰπὴ6 ; 83η4, πουρἢ βυ οἢ ΡΙ6ο 68 
ὍΘ ΓΘ ΓΟ- τὶ θη 1 [ΠΘ Β8Π16 Βίγοηρ, σμδγδοίογ, γϑῦ ΤὩΔΗΥ͂ οὗ {Π6 τνοσ 8 ὑγ 6 ΥΘ 
ὈδοοΙηηρ᾽ 8 ΒΘΟΟΠ {1 π|6 ᾿ΠΥ1810]6, ἡγ θη ΤοΟ]]αίοα Ὀγ Ὧγ,. Κα. ὙΤΠ18 ϑιϊηθηΐ 
ΟΥΙΟς ΑΒΒΙ ΡΒ 10 ἐο 86 ὕθηίῃ οὐ ατΥ ; Ρυὺ 6 ΕΟΒ81 ΓΘδ ΓΒ 10 ἴο {110 ΘΙ θυθηί. 
ΤΙ Γδυαίδη τηδηυβοσὶ ρὺ θορῚ 8 τ 8} θη. ΧΧνΥἹ. 81.: 10 σοη δ 8 ἤομγέθθη, 
ἐλοιιδαπα νατϊαιῖου 5 ἔγοτη νηὸς Ἡοορ μι δβ οἀϊίίοη οὗ {86 Ἡθῦγον ΒΙ0]6. 
Μοτο [δὴ ἔνο ἐπουβαηα ἃγὸ ουπά ἴῃ {π6 Ῥοπίδίθυ ἢ, τ ΕἸ οὮ οοηῆγι {ἢ 6 
Βορίυδρ!πῦ ατϑοῖκ νϑυβίοη 1 9Π6 Βυπαγθα 8δπα ηΐπ6 γϑγΊοιΒ ΓοϑαϊηρΒ; [Π6 
ϑγγίδο, ἴῃ πἰποίγ-οϊσῦ; [Π6 Ατδθῖο, ἴῃ οἱρηγεῦνο ; [80 Ψυϊραίθ οὐ [δὐλη 
γψουβίοη, ἴῃ οἱρ  γ-οῖρ ; πα (ἢ6 ΟἸ 8] 469 Ῥδγδρθσαδβο, ἰῃ ἐογίγ-τῖνο; 10 
8150 ἄσγοθβ ψ Ὁ} {μ6 ϑαιημδγιίδη Ῥοϑηϊαίθι ἢ ἀραϊηβὺ η6 ργϊηἰοα Ηοργον, ἴῃ 
βούϑθῃ δυπαάγοά ἰπϑίϑηοθθ. Ἦ δύ σθηογβ 0818 Τρ η αβοσιρὺ 086 ΤΟΥ ν Δ] 806 
15, (Πδὐ 10 ὈΥΘΒΟΥνΘΒ ἃ ΜοτΊα οἵ σγοϑῦ ρογίδηοθ ἔῸΣ ἀπ άἀογϑίδηαϊηρ, 2 581). 
ΧΧΙΪ, 8 ---7., ΏΙΟ. ποσὰ 18 σοηβτιηθα ὈΥ {806 τοὶ σϑυβίοη, δηᾶ ἐπ 88 
ΤΟΘΟΥΘΙΒ [0 8 ἃ ΡΙΟΡἬΘΟΥ ΟΥὗἩὨΤΠ6 Μαοββίδῇῃ. 

2, Τηὸ ΟΟΡΕχ ΟΑΛΈ ΒΕΌΠΒΕΝΒΙΒ 1. (Νο. 154. οὗ Ὁγ. Ἐοπηϊοοιδβ 1138. οὗ 
ΤΩ Δ ἈΒΟΙῚ ΙΒ) ΟΓΓΊΘΓῚΥ ὈΘ]οηροά ἴο (6 οοἸοδγαύθα δηα Ἰθαγηθὰ Βα] η, τ ΒοΟ86 
οἴἴογίβ σοί] θα 6 α 50 τλ06}} ἑονγαγβ {86 τουῖΐνα] οὗἉ 1 ογαΐαγο ἴῃ 186 ΒΘ ἢ 
οθηΐυγΥ. 'ΓᾺΪΒ πηϑη ϑουῖρύ 18 ΠΟ ῥγοβογυϑα 1η ὑῃ6 ρΆὈ]1ς ΠΌΓΤΑΓΥ αὖ Οδγ]8- 
ΤΌΠΘ, 8Πηα 18 {π6 οἰάοβὲ (δι ἢὲ8Β ἃ σεγίαϊμῃ ἀαίθ. [0 15 ἴῃ βαυδγο [Ὁ]10, 838π4 
Ὑν88 ἩΓΙ 6 1 {η6 γϑᾶγ οὗὨ [6 νου] 4866, σογγοβροηᾶϊηρ τι} 1106 οὗ οὺγ 
ΘΥΆ. [10 οοηίδ!ηβ {π6 Ῥγορἢοῖβ ψῖίἢ ἐπ6 Τάγρυτη. 

8. Το ΟΟΡΕΧ σπενν  (Νο. δὅ90. οὗ Κοπηϊσοῦ) οοηΐαϊηβ {86 Ῥτορἢδίβ 
δηἃ Ἡδρίορταρα. [Ιὑ 18 σι 6 ἢ Οἡ. γ 6] τὰ ἴῃ [Ὁ]1ο, αηᾶ, 11 (16 ἀαία 1η 18 
ΒᾺ βου ρύου 86 σοογίθοῦ (4.0. 1018 ογ 1019), ἐδ 18 τἸῇογθ δποϊθηΐ {Π|8η {86 
Ργθοοάϊπρ. Βιὰη8 ΠσοἸ]οοίοα ὕνο πυπηάγοά ἱπηρογίδηῦ νϑγίουβ γϑϑάϊη 8 ἔγοστῃ 

Κεππηίοοῖῦ, 1)188, ἴ, ΡΡ. 8315---819., Ὁ188. ᾿ΐφ ρῃ. δ383, 584., 1868. οῃ. Ρρ. 70, 11. 
1). Ἰὲοδδὶ, αὐτὶ 1βοῖ., τοηλ. ᾿. Ῥτοίος. Ρ. χτκ. 
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ἀϊδ τδπυβοτῖρι. ἜΠ6 ροϊηΐβ δᾶγθ Ὀδθη δααρα ὈΥ 8 ἰδίου βδπ. ἊἈσδοοσαϊηρ 
΄ Αάλοτβ ἙΛαστωθτ τίου, 1ὖ σΟῊ 8188 οὗ ἴοΣ πυπαγοα Δηα ΒΟΥΘΗΪΥ- ΟΠ ΙΘΑΥΘΒ, 
τὰ ἴνο σΟἸ]ΌΤΩΤΒ, ΘΘΟἢ ΠΟ] πη ΘΟ ΔΙ Πρ ὑνγθηὶγ -ὍΠη6 11Π68. 

4, Το Οορεχ Ο5Ε ΝΖ, ἴῃ ὑῃ6 Μαϊαιοϑία ΓΙ ΌΓΑΓΥ δ Βοϊορῃδ (Νο. δὅ86. 
οἵ Κοποϊοοιι), 15 δ 0110 τῃδηυδβογὶρὺ τυγι θη οἡ νϑ]]απη, ᾿π 086 (ἀοσηδῃ 
εἰασδοῖοσ, ἰονναγὰβ {(Π6 οπά οὗ {0 οἱθνυθηίῃ οθηΐασγ. [0 σοηῃίδίηβϑ [6 
Ῥοπιδίθυςἢ, τἴμ6 ΗδρΒίδτγοίἢ οὐ βθοίοηΒ οὗὨἨ [86 ρΓΟΡ ἢ Θ 641 θΟΟΚΒ, πα {ἢ 0 
Μερι Ποῖ, οσ ἄν ὈοοΪκ8 οἵ Οδηϊίο]θϑ, οὐ {16 δοηρ οὗ δοϊοιμοη, βαθῃ, (16 
Τλταθηϊδιίουϑ ΟΥὨ ογοιιίλῃ, ΕΟ] ϑ᾽αβίθθ, πα ᾿βίμοσ. [)6 Εοβϑὶ ρΡγοποι 668 
ἴς ἰο Ὀ6 ἃ τηοϑὲ δηποίθηΐ πα νυ Ὁ]6 πλδηυβογρί, δπα βἰαίοβ ὑΠαὐὺ πη 108 
πιδτρίη τὸ Ἰηβοσίθα Βο6 νΆ ΓΟ 8 Το] ρ5 οὗ 80}}} ΠΟΘ δποϊθηὗ τϑη βοσιρίϑ.] 

δ. Το ΟΡὲχ ΕἾΦΟΒΕΝΎΥΙΝΤΘΒ 2. (Νο. 162. οὗ Καπηϊοοί), ἰῃ {Π6 ΤΔυγοπίίδη 
ΤΑΌΓΣΑΓΥ δὲ ΕἸούθηοθ, 18 ττις6η οἡ γ6]] πὶ, 1ὰ αυϑγίο, 1π ἃ Βα ΔΓΘ ϑρΡΘη 188 
οἰατδοίοσ, τ 10} Ροϊηΐβ, ἰοτν γᾶ {Π6 οπά οὗὨ [Π6 6] νυ θη, ΟΥ, δὖ {86 ]αὐοδβέ, ἴῃ 
18. 6 Ὀερὶπηϊησ οὗ (μ6 ὑνγο! τ σοηΐαΥ. [Ὁ σοηΐδῖη8, τυ 10}} Βοπηθ ἀβ ἤοΙ ἢ 6168, 
ἐδ ὈΟΟΚΒ οὗ 9οὈ8πῃυδ, Φυάροβ, απα ϑδδίθθὶ. ᾿ὙΘΥῪ ΙΏΔΗΥ οὗὨ {116 Ἰοέίοσβ, 1 ἢ 
γσοσοὸ ΟὈ]Σἰοταίθα Υ ὑἴπη6, πᾶν Ὀ66η τοηθυγοα ὈΥ 8 ᾿αίθσ ἢδηα, 

6. Τβὸ ΟΟΡΕΧ ΜΕΡΙΟΙΆΝΕΝΒΙΒ 9. (198. οὗ Καοππηϊοοί), ἰπ 86 ΑἸ γοϑίβῃ 
ΓΠΊΌΓΑΓΥ δὲ ΜΊδη, 15 τυτ θη οἡ υϑ]] τη, ἰη οοἴδγο, ἴῃ ὑπΠ6 ὀγιηδη ομαγβοίου, 
ἰονταγὰβ 86 ο]οβ οὗ [6 ὑτνο  ἢ σοηΐαγΥ. [10 Π48 ΘΙ ΓΠ6ΓΡ 1110 ΡοΙ 8 ΠΟΥ [6 
ΜΙ δϑοσαῦ. 15 ΤΠ 3ΟΓΙρῦ ΘΟΠΊΡΓΊ868 ὑπ6 Ῥοηΐεύθαοι : (6 ὈΘρΊΠἱπρ' οὗ [Π6 
ὍΟΟΚ οἵ (ὐδηθβὶβ, δῃὰ ὑπ πὰ οὗ ων 168 ἀπ ὨοαςΘΓΟΏΟΥ, πᾶγ6 ὈΘΘἢ 
φυσι ὮὈΥ ἃ ἰδίος βδθᾶ, Βοίϊῃῃ δγβυσοθ δηα αἰ ογα  1008 ΟΟΟῸΣΡ ἴῃ {ἢ 8 
ΤΩΝ στρ ; Βηα Βοϊῃθι 68 ἃ ΟΥΒΘ ΓΟ ρ᾽ 15 ΒΒ ϊαϊ6ἀ 1 Ρ]866 οὗὁὨ οῃθ 
μαι 15 ργοίδγα 16. Ναενθγι 6 1088 10 ΟΠ δ᾽ ΠΒ ΤΏΒΗΥ͂ σοοά νϑγίουϑ τϑϑάϊηρ8. 

1. Το ΟΟΡΕΧ ΝΟΕΒΙΜΒΕΒΘΈΝΒΙΒ 4. (20]. οὗ Κιρῃπίοοί), ἴῃ (η6 Ἐποσίδη 
ΤΑΌΓΑΣΥ, Νυγοιλθογρ, 18 ἃ 0110 τηδπαυδβοσὶ ρί, τσὶ ἴθ οα ὑμίη γϑι]απι, ἴῃ [ἢ 
(ὐεττλβδη Ἑμδγϑοίοσ, δπα οοηίδίπίηρ [Π6 Ῥτορἢοίβ δηα Ηδρίοσταρῃβ. [᾿ 18 
τυ ΠΣ] Δ θα 1Π ὙΔΓΙΟΙ5 ρΑγί8. [0 15 οὗ στοδύ ΔηΠΙΔΌΙΥ ; 8η4, ἔγοτῃ {Π6 5 ταὶ ΑΥΙ 
οὗ 118 ομδγβδοίον ἰὸ (δ οὗ [6 Οοάοχ Οὐδυ]ϑγι ποη 818, Ὀοΐῃ Ὠγ. Καμηϊςοί δὰ 
Ὦδ Ἐδοββὶ δϑϑοίρῃ 1Ὁ ἴο ὑπὸ Ὀοσὶ ππΐηρ οὗἔὨ [16 ὑπο ἢ σοηίαγγ. 

8. ΤμΘ ΟΟΡΕῈΧ ῬΑΒΙΒΙΕΝΒΙΒ 27. (Εορίυ8 29., 210. οὗἨ Καοῃπϊοοί), ἴῃ (Π0 
Ταλροτῖα] 1 ΌΓΑΓΥ, ῬΆΓΙ5, 15 ἃ ἀυδτίο πηδηβοτγὶρῦ οὗ [86 Θηὐἶτθ 1016, τυσ θη 
οἢ Υ6]] 01, 1 8π οἰασδηΐ {8116 σπματδοίοσ, 'ΓῺΘ 1η1018] σογ 8 ἃγθ, ἢ ἔδνν 
Ἔχοθρίϊοηβ, οὗ ὑπὸ ββ126 51ΖΘ 838 [86 τοδί. Τὴ Μᾷβογα! δὰ οσὶ ἃγὸ Ὀοίἢ 
ἘΡΠΠΩΡ ; δηά [86 ΜορΊ]οΙΝ ργθοθᾶθ [η6 ὈοοΚΒ οὗ Ὁ γοπίοϊθθ, [ 18 ΒΙΡΉΪΥ 
νδϊυοά Ὀγ Κοηηΐϊοοίξ δηὰ [)6 Εοβϑὶ, νυ }0 σϑίοσ 1ζ 8180 ἴο {η6 θαρίπητηρ᾽ οὗ [89 
ἔπ ἢ οοπίαγγ. ἱ 

9. ὕοδναὶ νυνὶ 186 Ὀγθοθαϊηρ' 18 89 ΟΟΡΕῈΣ ΕΕΘΙΟΜΟΝΤΑΝΒ 2. (224. οὗ 
δηηϊοοίἐ), πη ἐμ6 Βόογαὶ ΓΑΌγαγΥ δὶ δηϊρβθογρ, τυ θη ἴῃ {Ππ6 [8116 
σΠασβοίοσ, [ἢ 511Ά}} [0]10. ΤΙν5 τιϑηυβοσὶρὺ οοηὐαὶηβ {Π6 Ῥτορἢμδίβ δηά {80 
ΗδλρίυρτΆρΒα, Ὀυΐ 10 18 τα] 164 1 νᾶγίουβ ρ᾽Άσθ8. Τἢδ ἱπ1014] Ἰθυῦο 8 8.Θ 
Ἰασσον (ἤδη [86 ΟἰΘΙΒ; πὰ (μγθθ οὗ {16 ροθίϊοα! ὈοΟκΒ ἃγὸ νυνγυι θη ἴῃ 
Βοτυ δ. ἢ. 

10. Το {ἰπ θορσίπηΐηρ οὗὨ {Π6 ἐν Ὁ σΘηΓΓΥ ΣΙ ΚουνΊ86 18 ἠο Ὀ6 τοίοσγθα {Π 
ΟΟΡΕΣ ῬΑΒΙΒΙΕΝΒΙΒ 24, (58η- δε δηθΠβ18 2., Νο. 866.. οἵ Κϑηπίοοί), ἴῃ 
16 ΤΑΡΓΑΓΥ οὗἨ δ. (δουιηδῖη8, ῬΑΣΙΒ: [Ὁ 18 νει θη οἡ σϑιϊυπι, ἴῃ ᾿ἰαγρθ 
φυδτίο. [{ 18 ᾿τηρογίδοι ἔγοιη {6Γ. χχῖχ. 19. ἰο χχχνυῖ! 2.; δηα ἴγοιῃ 
Ηοϑοδ ἵν. 4. ἰο Απιοϑ υἱ. 12, Ἰβαϊδὶι 001] ον 8 ΕΖθ οὶ, δοοογάϊης ἴο {16 
Ταϊταυ 1.8] οδποη.3 

ΤὨο 0] ΟΡ 8Γ6 ἐΠῸΡΕ (Ὧ6 τηοβὺ ἀποϊθηΐξ οὐ {Π| τη ΠΒΟΥῚΡΙδ8 1 
6 ροδϑϑδβίοῃ οὗ [π6 ἰαΐα Μ, [)6 Ἐλοββὶ, απᾶ οο!]αίθα Ὀγ Ὠΐπι, ΥἹΖ. 

1 Ὧδε Ἐορβϑδὶ, ἴοπ. 1. Ῥγοϊορ. Ρ. σσχχνιι. 
2 Ἱζοιπηΐοοις, Ὠ]186. σοη. ΡΡ. 84, 85, 87, 88, 89, 98, 104, 106. 
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Ι. ΤΊιο Οοάοχ, ὈΥ δἷπι παπι οΓοα 684. νυ ϊ οὗ 18 Ἰὴ φυαστγίο. [Γυἔ τῦλ8 βοραγαίοά 
ἔγοια {πὸ ΜΆ. ποχὺ σῃθηϊοποα 88 δοὶηρ Βυρροβθᾶ δὴ οἱάθε ἐγαρτωθηΐ, δπά 
δοπίδίηΒ ἃ ροτίϊοη οὗ {πΠ6 ὈοοκΚΒ οὗ μον] τἰσὰ8 δηα ΝΝΣΆΌΘΙΘΒ ---- ἴσου [ον]. 
χχὶ. 19. ἰο Νιατηῦ. 1. 60. : 1Ὁ ΘΧ 118 ΘΥΘΓΙῪ ΤΑΓ οὗὨ [Π6 τοπιοίθδβί δη1] αυϊίγ. 
ΤΙΘ Ὑϑ]απὶ οἡ ΜΒΙΟΝ 1 18 τυ θη 18 ἀδοαυθα ὈΥ͂ ἃρθ; [6 ομδγποῖογ 18 
Ἰπ!ογπηθα αἴθ, ΟΥ Π[8]16, ΔρΡρσοδομίῃσ ἴο {μδαὺ οὗ πΠ6 (ἀθστωδη τηδηυδβογὶ ρέβ. 
ΤῊ θείου β 8.6 8]}} οὗ δὴ υῃ ΌΤΤΏ 81ΖΘ ; ὑπο γθ 18 ἢ0 ἴσϑοθ οὗ [Π6 Μαβογδῆ, οὕ 
οὗ ΔῃγΥ Μαβογθίΐο ῃοίθϑ, ΠΟῸΣ 18 ΒΠῪ δρδοθ [οἷν Ὀθέογθ {86 Ἰαγροσ βϑοίοῃβ ; 
που ρΡ} Βοπηθίϊθβ, 88 ἴῃ ΟἴΠΘΣ ὙΘΣῪ 8ηοίθηΐ ΤΩΔΠΙΒΟΥΙΡί8, ἃ ἔδνν ροὶπίϑ ΓΘ 
Ἰηβογίοα Ὀοίσγθθη {86 ψογάβ8. [ὴ6 Ελοββὶ δββίρῃβ {818 σΣῃδηβοῦρὺ ἰο (6 
εἰσλέλ οοπίΌΓΥ. 

2. .ΑΑἍἰ τωδηπβοτὶρύ οὗ [86 Ῥοπίδίθυςς (Νο. δ08.). πῃ αυλγίο, δΔηἃ οἢ νϑ]] τα, 
οοπίεἰπἴηρ; ἔγοτα θη. ΧΙ. 14. το Ὠουΐ. χν. 12. [Τῦ 18 δσοιῃροβϑὰ οὗ Ιθᾶνϑβ οὔ 
ΨΆΓΙΟΙΒ 668 ; [86 τηοδύ δηοίοηῦ οὗἉ τ Π]Οἢ ΓΘ οὗἉ ἴΠ6 πέπέλ οὐ (θη ἢ σοπίαγγ. 
1116 ΟΠ ΓΔΟΙΘΣ 18 ΒΘΙ ΤᾺ ΌΪ 108]. τ 46, Δηα ΘΟΠ  ΒΒΘ ΟΥ̓ ὙΘΓῪ δηοϊοπί. Ῥοϊηΐϑ 
ΟΟΟαΓ, ἴῃ ΒΟΙ.Θ οὗ {Π6 Τηοῦθ δηοϊθηῦ ᾿ΘΆΥΘΒ, ἰη {Π6 στ! ηρ ΟΥἩἨὨ {6 οΥἹρἕπα) 
σοΟΡΥ Ϊδί, Ὀαὺῦ βοτηθ 68 ὉΠΘΥ͂ ΔΓΘ υδηΐϊηρ. ὙΠΟΓΘ 8ΓΘ ΠΟ ἰγΆσοβ οὗ {πΠ0 Μα4- 
ΒΟΓΔὮ ΟΥ οὗ ἴι6 Μαβουθίο ποίθϑ, Ἀπ βοπιθίἑ 68 Π0 ΒΡ806 δ 811 θεΐοσθ ἐπ 
ἸΑΓΡΟΣ βϑοίϊοηβ. 10 ᾿ΡΘαΌΘΒΟΥ ἀρτοθ8 τυ ἱ} [ῃ6 δαιλαγιίδη ἰοχὺ πα δηοϊθης 
ΨΟΓΒΙΟΏΒ. 

8. Αἰ τηϑησδογῖρύ οὗ {π6 Ῥρηίαίοαοῃ (Νο. 10.), θορίπηῖϊηρ ὅθϑηῃ. χὶχ. 88., 
ἢ 10 Ταγριπλ δπα ΜορΊ]]Ο. Τὺ 18 συγ τὑθη 1 186 ἀδσσαϑη σΠδγδοῦθυ, 
ΟΠ γ᾽} τ, δὰ ἴῃ αὐλγίο, ἰονγαγ8 {86 Θηᾶ οὗὨ [16 οἰθυθη τ ΟΥ ἴῃ ἴπ6 Ὀορὶπ- 
πὶηρ οὗ 186 το ἢ σοηίαγγ. ὙΠῸ ΜΆΒΟσΔἢ 18 υβθηῦ. ΤὨ6 ΟΠΔΓδΟίοσ, 1 ἢ 
18 ἀοἔβοοϑα ὈΥ ὕτη6, ἰΒ Γυ 6 }Υ ΤΟΓΙΘα ; δηὰ [6 ᾿π1014] ἸΘΌΙΘΥΒ Δ.Θ Ιᾶσροσ {88η 
[ῃ)6 τοϑῦύ. Οὐδναὶ 1 0818 τηϑη δοσὶρὺ 18, 

4. ΑἜ ὕταδηδογὶρύ οὗὨ {86 ὈοΟΙ οὗ ΦοὉ (Νο. 849.), 'π αυδγίο, 4180 οἡ σν 6] τὰ, ἢ 
ἈΠ4Ὰ ἴῃ ἴῃ6 Οσσιηδη ομδγδοίοσ. 10 18 ΟὴΘ οὗ [06 πηοϑύ γ᾽ 0 8}}]6 τηϑπυβοσὶρίϑ 
οὗ {παῖ θοοκΚ. ὍΘ Ρδρθ8 ἅγὸ ἀϊν: θα 1ηἴο ἔνγσο οο] απλη8, [116 1η68 Ὀθίηρ οὗ 
ὉΠΘαυ4] Ἰοηρτῃ. 

ὅδ. Α τηδηυδβουγὶρὺ οὗ [89 Ηδρίορταρμα (Νο. 879.),,ὄ (06 51Ζ6, σμδιγαςίοσ, δηᾶ 
ἄαῖο οὗ νι ἢ σοτγοϑροπᾶ 1 [η6 ρτϑοθάϊηρ. [1 ὈΘρη8 γι ΓΒΑ]. χ]ῖχ. 1δ5., 
ἈΠ οπάβ νὰ Νοῆ. χὶ. 4. ΤῸ Μαβοσδὴ δὰ οσὶ δἵο δβοηΐ: βδβῃηὰ 1ῃ9 
ΡῬοϑίϊσαὶ θοΟΚΒ ἃγὸ ἀϊν! ἀοα 1τηΐο θυ Β010 818. 

6. Α πηϑδηυβογὶρύ οὗὨ {π6 Ῥροηϊδίθυοι (Νο. 611.), οῃ γϑ]] χὰ, ἱπ οοΐανο, δηὰ 
ψτιϊθη ἴῃ {π6 Οογϑη οἤδγϑοίου, ΘρΡΡσοδοῃτηρ Βοσηθνν Βα ἴο [6 ΘΡΔὨ ΒΗ, 
τουγαγὰβ (86 ο]080 οὗὨ {πΠ6 ϑθνθηίῃ, ΟΣ ἰπ [86 σοτητηθησοιηθηὺ οὗ ὑπ ἐν ἢ 
σθηΐαγυ. ΤΠΘ 1ὩΚ 18 ΓΘαΌΘΗΙΥ ἰδαθα ὈΥ͂ ἃρ6 : ὑῇοτθ ΔΓΘ πο ἔγϑοθβ οὗ (86 
ΜΆΒοΥΔΕ : 9 ζοΥΐ ΔΓΘ ὙΘΓῪ ΤΆΓΟΪΥ [0 ὍΘ Β6Θῃ ; 8ηα {80 1η1114] ἸούουΒ Δ ΓΘ 
ἸΆΓΡΟΣ ἴ8η {86 οὐμβουβ.0. ΤΏΘΤΟ ἃγῸ ἔγϑαυθηΐ οὐ 88: 008 ἴῃ {86 ἰοχί, Ὑ ΒΙΘῊ 
ἈΓΘ ΒῈΡΡΙΠΘἃ ἴῃ {ὑπθ τϑγρὶπ.ὶ Α11}1 μ680 Μ55. τοῦθ 'ἱπ θ Ἐοβϑὶ Β οὐσῃι 
᾿ΣΌΓΆΓΥ. 

[δίησα ἐμ6 σο]]αύομβ πιδᾶθ ὈγῪ Καπῃηϊοοίέ δῃὰ 1)6 Βοβδὶ, ἴθ τα 
[88 Ὀθθὴ δποίμοῦ ὈῪ Ὦγ. ῬΙηΠΟΣ δ Οαθδβα. Μοβῖ οὗ (μὲ Μ55. 
᾽6 88 δχδιϊηθα ἅγὸ οὗ ρτϑαῦ δηθαῦν δηα ἱπηρογίδποθ. Α ἴον οὗ 
{Π686 5841] Ὀ6 ἀαβογσι θά, 

1. Ῥοηίαίθυ ἢ ΓΟ] οἡ ἰδαίποσ (πιαυκοᾶ Νο. 1. ὈΥ ῬΙΠπη67), δοηὐδιπιην 
ἐπ ἢἥνο ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβϑβ οοϊῃρ]οῖθ. [10 μ88 ποῖ ΠΣ σον 8, ΠΟΥ Δσοθηΐϑ, ΠΟΣ 
ΜΆβοσλῃ. Τὴ ἔοστῃ οὗ {Π6 Ἰοὐΐογβ αἰ ΓΒ τη 6} ἔτομλ ὑμδὺ δ΄ ργοβϑηΐ 'ῃ 86. 
ΤΠ σΤΌ]68 οὗ {Π6 ΜΑβΟΓΔ ἢ ἃγα σοι ρ] θα τι ἢ, ἀπα {π0 τγογάβ οὗ (6 ΔΙ. 8.6 
εορετγδίβα; νυν] ἢ ΒΟΡΘΓΔΙΙΟΙ 18 ΘΟΙΏΙΊΟΠΪΙΥ ΒΌΡΡΟΒΟα ἴο ἢᾶνθ Ὀθραη ποΐ 
ΘΆΓΙ ΘΓ τΏΔη {Π6 πἰηίδ σϑηυΣΥ. 8.11), 10 48 8 βι θβογ ρίζοη, βίαι ηρ (πᾶι τς 

: Ὡς οξδὶ, ὕΑσ. 1ωοςϊ. ἰομλ. ἱ, ῬΤΟΙον. ὈΡ. ΟΧΥΙ. ΟΧΙ]. ΧΟΥῚ11. ΟΥ̓́]. ΟΥ̓Ί11. ΟΧῪ. 
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Μ8Δ0 οοττοοϊρὰ ἴπ {δ6 γοᾶῦ ὅδ0; κηα ῬΊΠΠΘΥ ΟΧΡΓΘΒ868 ἢῖ8 6] 16 ὑμαύ (18 
εἰδϊοτηοὶ 15 δοουγβίθ [ἢ 80, ἰΐ 18. 8 τηοϑύ δποϊθηὶ ΜΆ. Κποόον ἴο οχ ϑῦ, 
ΤΏοτΟ δῖὸ Ὀμιὶ ἔδυν νϑυουβ τοδαϊηρθ ἴῃ 1, ΤὨ]18 ΤῸ]}} νγὰ8 Ὀσγουρῆὶ ἔγοιμ 
οεδοπᾶ τὼ 1) ες μοϑίδῃ. 

9. Α Ῥοηΐδίθθποβ τὸ]] (Ρίπηος Νο. δὅ.), Ὀορὶ παΐηρ ΝΣ. ΧΙ. 19. ΤῊ 
ἔογια οὗ [μ6 Ἰούουβ 18 ἀϊ εγοηῦ ἴτοῖλ [ῃ6 ργϑϑδοηῦ. ΤῺΘ ἰγϑηβουὶ .  τγ88 
ςγοΐθϑβα, 8δῃηα [88 πιϑθ ΠΊΔΩΥ ταϊϑίδκεβ. ὍΤὴθ ἀδίθ οὗ {86 βυβοσὶ ρίϊοη 
16 842. 

8. Α 5:81] [ο11οὁ (Ρίπηον Νο. 8.), οὔ Ῥδγοβτηθηΐ, οοηϊδὶ πἷπρ (ἢ Ἰαίοσ 
ΡΙΟΡΒεῖβ. ᾿ΓΠΘΓΘ 8ΓΘ 70 ΘΟΪΌΤΩΠΒ ἴῃ ΘΔ ΘΟ ἢ ρᾶρθ, δούνγθοῃ τυ οἢ, δπὰ Ὀ6]ονν, 
δηᾷ ἴῃ ἴῃ6 οὐἵοῦ τ γρΊη, 18 Του πα (μΠ0 Μάβοσδῃ. 86 νονγο]β δπα δοοθη 8 ΔΓΘ 
αΐϊϊε ἀϊδοτγεηῦ ἔγοπι [086 ΠΟΥ͂ ἴῃ 0.86, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ Βμδρθ, θαΐ 4180 'ῃ ροδβί τίου, 
Βεΐηρ ρῥἰδοθάὰ δῦονθ (86 Ἰϑιΐθσθβυ Τὸ ἢγβί ραρθ 888 8 ἔγγο- Ὁ] ἃ ροϊπίηρ, 
Φῦονο δπὰ δοίον; δηὰ (}}18 ἀρῖη ΟΟΟΙΓΒ, ΟΟΟΒΒΙΟΠΆΙΠ]Υ, 1Π 8016 γϑσβ98 δηἀ 
“οτάβ. Ετοῶὶ Ζ6ὍΟο]ι. χὶν. 6. ἰο Μαὶ]. 1. 18. (ῃθγθ 18 πο ρυποίυδίίοη, Θχοθρὶ 
ἴῃ ἴδο σοι ἴἴγοθ νϑύδοϑ οὗ Μαίδοϊι, ΏΘΓΘ ἃ ΠΟ ἢ Ἰδοῦ βδηᾶ 888 δἀὐἀἀοὰ 
Ροϊμίβ, δοοογάϊηρ ἴἰο 186 βυβίθτμη ψγ 1886. ὙΠ6 ἴοστῃ οὗ (80 Ἰοίίογβ αἰ ΓΒ 
ἔγοτα 186 ργοβϑηΐ ἔογω. Τὴ ΜΆ. 18 ΘΟΓΓΘΟΙΥ τὶ θη, δηα {16 νγίουβ 
τοδαϊπρϑ ΠυθΓΟῦΒ 8πα ἱπηροτίδηί, ΤῈ 1ῃβοσιρύϊοη, δ χοϑά ἴῃ 966, ϑἰαίθϑ 
ἐδδὲ (86 Μ5. νδβ υυϊίοη ἴῃ 916. 

4. Αἱ ἱποοπιρίοίθ [0110 ἐοάοχ, οη ρατομηηθηῦ (ΡΊπηθς Νο. 18.), Θοη δἰ πὴ 
ἔτοτα 2 ὅ8πι. τἱ. 10. ἴο {86 οπᾶ οὔ 2 Κίηρβ. Ἐδοὴ ρᾶρθ 88 (δ γθθ δο] ΠΏ Ή8, 
δαύτνσθοῃ ΒΟ ἢ, δηὰ δὲ {Π|6 81468 οὗ 16 ἰοχί, 18 {πη6 Μάβούδϑῃ, οὐὗἁἨ βρϑοΐδὶ 
Ἰηίοτοϑέ. Τ86 νοννο 8 δπᾶ δοσθηΐβ ΑἸ ἃ ρσοοά ἀ68] ἔγοτμ {11080 ΠΟῪ υ86ἅ. 
ΤΠ νασίουϑ γθϑάϊηρ8 8ΓΘ ΤὩΔΗΥ͂ Δπα ᾿πηρογίδηϊ. Ασοοτγάϊηρ ἴο {89 ἰπβοιὶρ- 
ἴοι, Σὲ τγδϑ ρυτολιαβοά ἴῃ 988. 

δ. ΑΑἕ 8π14]] [0]10, σοπίαἰπὶηρ (Π6 ῬΘηϊδίθαοι, ῬΓΟΡΒοίβ, δα ΗδρίορταρΒδ. 
ἘδΔοΔ ρᾶρθ 88 ὕΠΧθο οοἰτηη8, Θχοθρί ἴῃ {80 δα] τηβ, 90, δῃα Ῥγονογὺβ, 
σγθοσα ἔθογο στὸ ρυΐ ὕνο. ΤὨΘ Ἰούο β μα δοοθη 8 8ΓΘ ΒἰτΩ 1] 8 ἴο {066 ἴῃ 
Νο. 8., τηϑητοποᾶ αῦονσθ. Τ}18 ΜΆ; 8 ποῖ Ὑ ΣῪ δοσυσγδίο υ πυϊ θη. Αο- 
Ἄοοτγάϊηρ ἰο (86 ᾿πβοσί ροη, ᾿ξ νν 88 ὑγδηβοσὶ θὰ πὰ Εργρῖ, ἰῃ 1010. ΑἹ] ἐΠ6860 
Μϑ85. δγὸ δἱ Οἀε858.}} 

Ὧν. Κοπηϊοοιῦ βϑίαίθβ {παὺ δἱτηοβί 411 6 ΗΘΌΣΘΥ ταδηυβοσρίθ οὗ 
ἴδε ΟἹ Ταβίδιηοηΐ, δῇ ργοϑοηῦ Κπονῃ ἰοὸ 6 οσχίδηϊΐ, Ογ6 τι θη 
Βείνψοοῃ {86 γϑαῦβ 1000 «πὰ 1457, ψῇθποα ἢ6 ἰηΐοσθ (μαὶ 411 (6 
ΤΩΔΠΠΙΒΟΣΙΡ 8 τσιύοη Ὀοίογο (86 γϑᾶσβ 700 οὐ 800 χοῦ ἀδδβίγογϑα ὉγῪ 
06 ἄθογθα οὐ [86 «618 βθηδίθ, ο δοοοιηΐ οὗἁὨ {Π6ῚΓ τϑην αἰ [6 γ- 
6068 ἔγοιῃ ἴδ οορίθβϑ ὑβθη ἀθοϊαγοα σομαΐϊηθ. ΤῊ οἰγουτηβίαποθ 
6 4180 Δ] οσοαὰ Ὀγ Βιβῆορ Ὑδἰΐοι, 28 16 σθρᾶϑοῃ ΨΠῪ γἯἪδ Βᾶνα 80 
δ ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΒ οὗ {Π6 ἂρ οὗ 600 γϑϑζβ, δῃὰ ψἈἘΥ δύθὴ (86 σΟΡἑΘ8 
οἔὔ 700 οΥ 800 ΥΘΑΓΒ ΓΘ ΥΘΓΥ͂ ΤΆΓΘ. 

ΥΙ11. [τ νψ88 ἰοὴρσ ἃ ἀθϑι ἀδγαΐαμα τὺ ὈΙΌ]164] βομοἶδ 8 ὑο ΡσοσιΓο 
186 Ηφορτον δουιρίαγοβ ἔγομ {86 ἐν 8 ψνἢο δγα βοί]6α ἴῃ [η616 δηὰ 
Οἶμοσ ραγίβ οὗ [π6ὸ Εδδῖ, [10 τγδὲ γθαβοῃδΌΥ ϑαρροβαά μα΄, 88 [Π686 
δενγ8 δα ὈΘΘη ΤΣ 80 ΤΏΔΩΥ ἄρθβ βοραγαίθα ἔγοιῃ {ποὶν Ὀγοίσθη ἴῃ 
ἴῃς ΥΥ̓ εθι, [Π6ῚΣ ΤΏ ΒΟΥΙΡΙΒ τϊσηΐ σοπίδϊη ἃ ἰοχὺ ἀοσινθα ἔγοτῃ {Π6 
ΔΟρτΑΡ ΙΒ οὗὨ (Π6 βδοῦθα τσὶ ῦβ, ὈΥ ἃ ομδπη6] ἱπἀοροπάθηὐ οὗὨ {Πα 
1πγουρ ΒΟ ἢ 0Π6 ἰοχί οὗἨὨ ΟΌΥὉἨ ῥγϊηϊθα Ὁ10168 μ88 Ὀθθῃ ὑγϑηβι θα 
ἴΟ ᾽8. τ. Κομηϊοοίς νγαβ ΨΘΓΥ δηχίουϑ ἰὸ οὈίδίῃ ἃ ΟΟΡΥ;, ΟΥ δ 
Ἰεβδὶ ἃ οο]]δίϊοῃ οὗ ἃ τηδηυβοσῖρὺ ἔγοτη [πᾶάϊὰ οσ Ο μηδ, ἴῸσ [18 ϑαϊτοῃ 

. Ῥοτ ἴΌ]ΠαΣ ραγ συ ]Αγ8 δος αν σου, Β10]. Οτῖϊ. νοὶ. 1. ομδρ. χχίν. ρῃ. 83567---862.; ψ8ὸ 
εἰνεβ 'π 106 δαπια σμδρίοεσ 8 ἀδία!]!οὰ ἀδϑοτίριίοη οὗ γαγίοιιβ Ηεῦγον ΜΒ. 

ΥΟΙ,. 11. Ε 



ὅο ϑογίρέωγο ΟΥἰἐοΐδηι, 

οὗ [86 Ηεῦτον Β10]6, ἴπ (86 εχρθοίαιϊϊου {παὺ Ὁ πουὰ οχῃιδῖξ 
ἰηιρογίδηϊ ψαῦδίϊοηβ ἔγοῃ ἰδ6 Μαβογοίῖο δαϊθΐομβ; Ὀαΐ ἢ γγα8 ὑπ-- 
ΒΘΟΟΒΘ Ϊ 1ῃ ἢ18 Θηἀθδνοῦγβ' ; δῃα (Π6 ὨΟΠΟῸΓ οὗ ἤγβέ Ὀστϊηρίηρ δ 
ΤἸπάϊβδη ταδηυβοσρύ οὐὗὁἨ (6 Ηδῦτον δουιρίυγοβ ᾿ηΐο ἔσορο τα8 
Τοβογνϑα (ον {86 Ἰοαγποα δὰ ον. γ. Βυοπδηβϑη. 
Αποησ ἐπ ὈΪΌ]1041] τηδηπβογιρίβ Ὀσουρσηΐ ἤοὰ ἱπᾶϊαὰ ὈΥ {Π18 

Ιθαγηθα δπα ρίουιβ αἰνίπο, ὑΒ1ο ἢ ἀγὸ πον ἀδροβιίθα ἴῃ {6 ρυ]1 6 
ΠΙΌΓΑΥΥ αἱ (ὐὑδιατιαρα, μθγα 18. ἃ τῸ]] οὗ [86 Ῥοπίαϊδθυος, πιο Π6 
Ῥτοσυγοά ἔγουα {86 ὈΪδοῖκ 6 γ)7ἷ8 ἴῃ Μαϊαθαγ3, το ((μοτα 18 βίγους 
ΤΘΆΒΟΙ ἴο 6116 06) δῖα ἃ ρᾶγί οἵ (Π6 σϑιηδὶηβ οὗ (μ6 ἢγσβύ αἰ βροσβίοῃ 
οὗ {μαῦ παίϊοη ὈὉῪ Νοουομδάμθζζασ, ΤὮθθβα «ον, οὐ θδὶηρ ἰῃΐογ- 
Τοσαίθα, οουἱὰ ρῖν πὸ ργϑοῖβθ δοοουηΐ οὗ 10: βοπιθ στ ρ]166, {παὺ 1 
ΟϑΏ6 ΟΥ̓ΘΊΠΑΙΥ ἴσοι ϑθηηδ ἴῃ Αασαῦῖα; οἴπογβ οὐ [Π6πὶ βα]4, 1 γα 
Ὀγουρσῇῦ ἔσομαι (ὐδβπηῖγδ ὙΠ Οιγᾶσο το], οὐ ᾿πάϊδῃ ΟΘΟΡΥ οὗ 
1πΠ6 Ροηίείουσῃ, ΒΊΟΝ ΤΩΔΥ αἷϑο 6 ἀσπομχϊπαίοα ἐΜαϊαδατγίο, ἴδ 
τ 6 ΟἹ 8. ΤῸ]] οὗ ροεῦ-Βἰκ 8 αἀγϑα χά, δῃὰ νδὸἢ ἀϊβοονογοά Ὁ 
Ὅτ. Βυοδδηδῃ ἴῃ {π6 τϑοογά-ομϑϑῦ οὗ ἃ βυπαρόραα οἵ {π6 Ὀ]ΔΟΚ 608, 
ἴῃ {86 Ἰπίθγιοῦ οὗ Μαϊαυαία, ἴῃ {ῃ6 γϑᾶγ 180θ6. [ὑ πηθαβυγοβϑ ΤΟΥίγ - 
οἰσὴς [δοῦ ἴῃ ἰοηρσίδ, δὰ 1ῃὼ Ὀγοδάτῃ ρου ὑνθηΐγ- νγχοὸ ᾿ποῦ 68, ΟΣ 8 
ΘΒ οὐδ, Το ὈοΟΚ οὗ [μον οὰβ δα {16 σγοαίοσ ραγί οὗ 186 
Ὀοοῖς οὗ ουϊθγο ΠΟΥ δῖα ναπίηρ, [Ὁ Δρρϑασβ, ἔτοπιὶ σδ]ου]αίίοη, 
{πε {π6 οΥτἹρίπδὶ Ἰθηρτῃ οὐἁἨ {Π6 ΤῸ]] ννὰ8 πού 1688 {πὴ πἰηοῖν ΕΠρΡ] Βἢ 
ἴδεῖ, [Ι͂ῃ 118 ργοϑϑηΐ σομαϊ 0 10 ΘΟὨΒὶδί8 οὗ {πιτίγεβουθη βἰτη8, δπά 
σομίδι 8 Οη6 πυπαγοαά δηα βονθηΐθθῃ οἰ π]η8 οὗ Ὑγιπσ' ΡΟΥΘ ΘΟ Υ 
οθαν δηᾶ 60 10]6. [Βίβῃορ Μδγβϑῃ δῃα οὔποῦβ ἀγ πο ηθα ἴο ο]αΐηλ 
8 Βιρὶ Δ ΠΟΥ ἔοσ (μ18 ΜΆ., τ μι νγα8 τηϊπαΐο Υ Θχατηϊηθα δπᾶ 
᾿ἀεβουροά ὈγῪ Μτγ. Ὑδαίβ ; θυῦ Ῥγοίδεθοῦς. 1,66] βίδίοβ ὑπαῦ ΒΊΒΠοΡ 
ΜΙφιβῇ 18. τηϊβίβ θη ἴῃ ἷ8 Ἰυάρστασηῦ οὗ (818 τηδπιβογὶρί, τ διοἢ 186 
ῬΓΟΐΘΒΒΟΥ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘΒ ἴο Ὀ6 δὴ Εὐθσοροδη Μίαβογοίϊο σο]], ἔῃ 6 οσσοσβ 
1ῃ ΜΒΙΟΙ δον ὑμπαῦ 10 τγὰ8 πυιίθη ΟΥ̓ Δἢ Ἱρῃμοσδηΐ βουῖθο; 80 {παῦ 18 
ἰοχὺ 18 οὗ 1016 να]ὰ6." 

. Αρςοογάϊηρ ἰο (Π6 ἱπίογπηδίίοη ΤοΟἰἸοοϊθὰ ἔτοτω στδυίουβ ϑοῦγοθδ, ΕΥ̓ Ῥγοίδϑϑοσ ΒδΌσ, ἱξ 
ἄἀοεβ ποῖ δρρῬϑαν ὑπδῖ 186 τηϑηθβογρί8 οὗ [μ6 ΟΒίηοθο 7 νγ8 ἀγα ΟὗἁἨ ΔῺΥ Τατοῖθ δη τ ΑΥ, ΟΣ 
ΔΓ σΑ]ου]δι ἃ ἴ0 αῇογα ΔΗΥ͂ δββἰβίδησο (0 ὈΪΌ]164] οτἰτἶς8. ΑἸΠΟΌΡὮ 96 }018 πᾶνα γεβί δά ἰῃ 
ΟἸ δ ὉΓ ΤΔΩΥ οοηίατίο8, γοῖ ΠΟΥ ΒᾶγΘ ὯἼῸ δποίοπὶ ππβηπβογρίθ, [086 ΠΟΥ͂ ἰῃ αϑ6 Ὀοὶην 
Βυ δοαποηΐ ἴὸ ἴδ ἢοοητἢ σοηΐυγΥ. ΟΥτίοδ ὅδε, ῃΡ. 404---407. 8.6.6 δὴ δοοουηϊ οὗ 
[06 Ηδοτθο- ΟΠ η686 ΣπΔΠΠΒΟΓΙΡΙ8 ἰῃ Κοορ ΟΣ Β Νοῖῖξ, 55. Βιδ οταπι ΨΦαάεοοταπι ἰῃ [1πὶ- 
Ῥεγίο βπεηβὶ, Ἑάίϊξ, 2. ϑνο. Ηαΐα δὰ ὅϑδϊδαι, 1805. Βτοίίοσ, ἴῃ ἢἷ8 οαἀϊτίοη οὗὨἉ Ταοϊταθ 
(νοῖ. ἐϊ. Ρ. δ67. οἱ 864.), ἢδ8 σίνοη ἴἢ6 Ὀοδὺ δοσουηῖὶ ἰῃδῇ 18 οχίδηϊ οἵ [Π6 “6 11758 ἰὴ ΟΠ ηδ, 
ἃ. ΠΟΪΟΠΥ͂ οὗἩ βοτὰ δοί16 ἴῃ (Πδ΄ σΟΙΠΙΓΥ ἴῃ ἴΠπ6 ἢΓγδί σΘΏΌΣΥ ΟΥ̓ [86 ΟἸ γί βιίΐδη ογαὰ. ΤὰΘ 
ΤΟΔΟΓ Μ1}} ἥπὰ δη δὐγιἀροτηθηΐ οὗὨ ἰῦ ἰὼ Ὦγ. ΤΟΥ ]ΟΥ 1] υδιγαι οἢΒ οὗἩ ΒΙΌΙ1ςΔ] 1 ἸτογαϊΌΓα, 
γο]. ἷ. ΡΡ. 83---89. 

2 δΛ'66 δὴ δοοομπηΐ οὗ ἴπ6860 δονϑ ἰῃ Ὧγ. Βυοδαπδη 5 ΟἸτβείδη ΘΒ ΓΟ 68, ΡΡ. 394. οἱ 
8οαᾳ. 41} οὐ. 

3. Ὧν. Κοηπίοοιξ ᾳυοῦο8 ἔγοιῃ Ἵ οἸἤα.5, [Πδὲ ἃ οοτγίδίη εν, παπηοὰ Μοβο8 ῬΟΣΟΥτα, αϑϊτηεὰ 
ἢα δὰ ἰουμὰ ΜΒ8. οορίοϑ8 οὗ ἰ!ς Ηοῦτονν ἰοχὶ ἰη ΜαΙ ΔΓ ; ἴοσ ὑπαὺ [86 9618, ανϊηρ ἐβοδροα 
ποηὶ Τίτ8, Ὀοίοοϊς (Ποτηβοῖνοδβ σου ἢ Ῥογϑῖα ἴο ([ῃΠ6 Μαϊαῦανῦ οοαβὶ, δηὰ αττἰνοά ὑπ ΓΘ 
βϑία ἴῃ ΠΌΤ ῈΓ δρουῦϊ οἰ Ῥοσβοηδ. Ὕοηοο )͵οϊῆιβ σοποία 68 ἴΠδῖ στοαὶ δά! ΠΥ 18 τὸ 
Ὁ διϊδομιοὰ ἴο [6 ΜΑΙαῦαγ Μ55. Τῆς Βυσβδηδῃ ΜΆ. το δΥ ἔδιγ]ν 6 ἀςπουϊηδῖοα ἃ ΔΙΑ ὔΑΣ 
ΘΟΡΥ͂, 88 ἢδνΐπρ Ὀθοη Ὀτοῦραι ἤγοπι ἴπο86 ρασγῖβ. “Βοίοτιὶ Μίοβθθ ῬΈσευῦγα, 80 ἰῃυθη 880 
Μαδησυεοτίριδ Εἰχοιηρί τα (ΗοὈτωὶ Τοχῖυ8) Μαἰαθασίςβ. Ὑγδααὶς δαάξοβ, ἃ Τιϊο ἔρθη 68, 
ῬΟΙ Ῥεγβίδιῃ 80 δὰ οταϑ Μδ᾽δυδγίοδϑ σοῃ ] 856, ἰδία! οὰπὰ Οσίορίπία δηΐϊδθι8 Βαῖγοϑ 
δαἀγοηΐββο. ἴϊπάο οοηβίδι, Μϑιεῖ8 Μα]δθασίοϊθ τη] πὶ οὶ ἰσὶθασημάμπμη 6886. ἯΥ οἷ, ἱν. 
97. βοο Ὧν. Καοππηίςοιδβ ὨΪ188. ᾿ϊ. Ρ. δ82. Οχίοτά, 1759. 

4 Ῥχοϊεροπιοηδ ἰη Βἰ 16 Ῥοϊγχίοιία 1,οηἀϊηποπδὶα Μίηοτγα, Ῥτγοὶ, :. βοςῖ, χὶν. ἢ. 16. 



ἩἩδεὗτειο Μακκδοτὶρίς Γ᾽ ἐδε Οἱά Τερέαηιθηΐ. δ] 

Ιη 1860, τμς «ἐπ ϑ βου] πιθοῦ αὖ Κ᾿ ο-ππρ-ἴοο 1η ΟἸϊπα τγαϑ 
γἱβιϊβα ου Ὀομα] ἢ οὗ ἴ[ῃ6 Ἰωομάοῃ ϑοοϊθίν ἔοσ Ῥγομιοῦηρ ΟἸΓΙ βεδην 
διηοὴρ ἴπ6 “9678. Απ 1π θυ βθηρ δοοοπηῦ οὗὨ {818 νἱβιὺ 18 ἔουπα ἴῃ 
8 518}} χοῦς δ 64, “Κ ΤῊΘ «678 αἱ Καὶ αο-ἰπρ-ἴοο; Ὀοΐησ 4 Νάγγα- 
ἔνε οἵ ἃ Μίββίοη οὐ ᾿παυΐγυ ἴο {Π6 “6 υυν δὴ Θυπαρόραδ αἱ Κὶ 6- ὰηρ- 
ἴοο, ὅτο. ; ὙΠ δὴ [πἰτοἀποίίοι Β. 6 ΒΙρηῦ Βον. α. δι, Ὠ.})., 
1,οτὰ ΒιβΒορ οὗ γιοίοτία, ϑμδηρίδο, 185]. γε ᾿ϑαγῃ ἔγομι {818 
ἰμαῦὺ πΠ6 δυπασορῖια τῦδϑ ἴῃ ἃ. ἀρ ἀαιθα σοηάιοη, ἀπά {μα Φ6ν}8 
ἐδβοιϑοῖγοβθ βυὴκ ἴῃ ἸΡΏΟΥΔΠΘΘ δηᾶα ρονοσίγυ. Μδηγν οὗ {πμοὶς Μ55. 
δανε θθοῆ Ῥυτοβαβοα δηα Ὀσουρῃῦ ἰο Εἰποΐϊαπα. Τα ἰοχὺ 18 {Π8 
Μαδοτεῖο. ΑΚἊ ἀδβοσιρέοη οὗ οὔὸ οὗ μεθὲὰ ΜΆ. 18 ρίνθη ὈΥῪ 
Τθαντάβοη.] 

ΙΧ, ϑονοηΐθοη τλαηυδβουιρίθ οὐ {86 ΘΑΜΆΒΙΤΑΝ ῬΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗ 
ΔΥΘ Κηοτη ἴο δ6 οχίδηϊ, μοῦ Ὦγ. ἸΚοπηίοοιςῦ ἢδβ τϊηιίο Υ 46- 
βου ροα, ὅ8ῈΣ οὗ [Ππ0886 τῃϑπιιβουρῦβ ἀγα ἴῃ 116 Βοα]οῖδη ΓΙ ΓΥΑΓΥ αἵ 
Οχίοσα, δπὰ οὔα ἴῃ {86 (ὐοϊΐοη ΤΠ τγαγν ἴῃ ἴθ6 Βυιθῃ Μαβουμ: 
ΘΟΠΟΟΣΏρ 8 ἴεν οὗ {μ6 πιοϑὺ νδ δῦ] οὗἨ (1686, (86 Ὁ] ῖησ ρᾶτ- 
ἐἰοα ΑΓΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ποῦ υῃδοοδρίαθ]θ. ΤΟΥ Δγ πυιϊρδαγοὰ δοοοσαϊηρ 
ἴο Ὦτ. Ἰζοππϊοοῦ δ ηοίδίοῃ. 

Ι. Οοά 127. 1Β ῥγοβοσυϑα ἴῃ ἴη6 Βυιθθ Μάυβεῦ (ΒΙΡ]. Οοἰίΐοη. 
ΟἸδαάϊυ, Β. 8... [Ὁ 18 οῃα οὗ ἴμε βὶχ Μ5. ρσγοουγοαᾶ Ὀγ Ασομ ίβλορ 
ὕσεββοσ, ΒΥ σπβοόῖὰ 1 νγὰ8 ργαδβοηϊθα [0 δι. Βοροτγ Οοἰΐοη. ΤῊΪΒ νοῦν 
γϑίυδ}]6 τηδημδογιρῦ 18 οοΙμρ οίθ, πα γ͵ϑ ὑγδΏβου 6 ΘηΌ σον ὈΥ͂ 
οὔδ Βδηά, οὐ ὕχο δυπάτοα δηὰ ΠΥ - Ὁ ρᾶρεβ οὗ νὰ, Τὺ 18 ἴῃ 
8 Θχοο ]δηΐ βίαια οἵ ργοβογυδίοῃ, ἃ ἰθαῖῦ οἵ πο ρᾶρου μβανὶπρ θθθη 
ΘΑΓΘΙΠ]Υ ρἰδοοα θούνθθη ΘΥΕΥΥ͂ Χο ἰεάνοβ οὗ [86 νθ]ὰπι. ΤῊ ΜΆ. 
ἯΓΔ5 ὙΓῚΓ}ᾺῸ6 ἢ Α.Ὁ. 1362. 

2. Οοά. 62. ἰκ ρῥγοδεγνϑά ἴῃ ἰμ6 Βοα]οίδη 1 ΡΥΑΤΥ αὖ Οχίοσά, δπὰ 
ἯΔ8 4160 Ῥυτοϊαβοα ὈΥ ΑσοθΒΒορ ἴβββοῦ; ἔγοι σοβα Παῖσβ (86 
Ουχϑίοιβ οὗ {μαὺ ΠΌγασΥ Ὀουρῶν ἴδ, ψἹΓΠ τδὴγ οἵμοσ Μ55. ΤὨϊ 
ΓΑΆΘΠΒΟΣΙΡΕ 18 10 ἰαγρὸ αὐδΙίο, δηα σδοπίδϊηβ 80 ΑΥ̓ΘΡΙΟ ψουβίοη ἴῃ 
ϑαιηδτιύλη ἰοὐίογβ, ρἰδοθα 1 ἃ ΟΟἸυμὴπ ΡΔΓΆ116] ἰο {πΠ6 βαιμδγιίδη 
ἴεοχί. ὕπδδρριγ ἀείν ΔΓΘ ΤΩΔΩΥ͂ ΟἸΆΒΙΩΒ ἴ6 ἴ. Ὦγ, οηπιοοῖΐ 
δι θυΐο8. ἃ ὨΙσὴ να ὕο {π18 ταδῃηυδογιρὺ, το γ88 πυυιεΐθη ἀρουΐ 
86 τ! 44]6 οὗὨ (6 {ιγίθο ἢ οομίατυ. [ἼΤΒΟγΘ ἰβ, ΒΟΥ ΘΥΕΣ, ὁ 8Β0Ὀ- 
ϑουροη Ὑι}ῷὼἢ (ῃ6 ἀδίβ 1624. ῬΙΟΌΔΌΪΙ δβοιηα ἰδίου ρασί Υδ8Β 
νεειτίθη ἴπ (Π δἰ γΘΆΓ, 

8. Οοά. 197. 18 ἃ πηοϑδύ νϑὶ δα τηδηυϑογὶρὺ πὰ {86 Ατηρτγοβίδη 
ΤΑΌΓΑΓΥ ἂδἱ Μιίδη, ψμ]οΒ νγαβ οοἸ αίοα ἴος γ. Κοηπηίϊοοῦί Ὁγ Ὄν. 
ΒΙαποβ, ὙΠῸ 18 οὗἨ ορίπιοῃ {μαύ 11 ἰ8 σου ΔΙ ποὺ ἰδίου τπδη [86 
ἰϑμέῖ σουΐαγυ. [16 πηρογέδοῦ 1π Ἰπδηνῦ Ρ]Ά668, ἀπά ἰβ σῦν δδδυί!- 
ἔᾺ]]Υ τυυϊτΐεῃ οἢ ἜΧΊΓΘΠΊΘΙΥ {μ]η να] τα, 1π τοα ομαγδοίοσα. 

4, (οὐ, 368. (Νο. 1. οὗ {μὲ ΜΒ5. ἴῃ [86 1ϊῦγατυ οὗ {πὸ Οταίοῖγο 
ἴῃ ῬΑΣΙ8) 18 ἴη6 οοἰορσαίβα τηδπυδβογρὺ θουσαῦ ὈΥ ῬΙοίγο 4611 Υ 4116 
οὗ 186 β'διμαγιίδηθ, τὰ 1616, ἀπά ῥγιπίβα ὈΥ Μοτγίπιυβ ἴῃ 163] ---ϑ8. 
ἴι 18 ψτιδη ἱπχουρπουῦ ὈΥ μα Βαηᾶᾷ; δῃά, ᾿πουρσῇ πὸ αἀδίβ 1 
δαδὶρῃρα ἕο 11, τ. Κι Θρπιοοίς {ΠῚ0ΚΒ 10 τυ σι υθα ὑονσαγαβ [Π6 οἷοθθ 

1 Β1}]. Οτίξ, νοἱ]. ἱ, σθαρ. χχυ. Ρ. 369. 
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δ2 ϑεγίρέμγε ΟΥἰοΐϑηι. 

οὗ {μ6 δ᾽δυθηίῃ οϑηΐξασγ. [Ὁ τγ88 οοἸϊδίοα ἴογ Ὦγ. Κθηηϊοοίι ὃν Ὀγσ 
Βγθμδ, 'ῃ ΒοΙλ6 8εϊθοῦ ραββαρθβ. 

ΒΕΟΤ. Π, 

ΟΝ ΤῊΒ ΑΝΟΙΕΝῚ ΥΕΒΒΙΟΝΒ ΟΕ Τ5Ὲ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΒ. 

ΝΈΧΤ ἰο τηδημβοσρίθ, ΥΕΚΒΙΟΝΒ αβογα {86 ρστϑαΐθδί δβϑϑιβίδηοθ ἱπ 
δβοοσγίδι αἷπρ οὐ 1 684}}γ (86 θαογοϑα ἰαχὺ, 88 γ76}1 88 1ῃ (86 ᾿ηἰογργοίδεϊοι 
οὔ ἴμ6 ϑοτιρίασθθ. “1 18 ΟἿ]Υ ὈΥ͂ τλθδη8 οὗ νϑυβίοῃβ ἰμαὺ (μ6γ, νγβο 
816 ἱρῃοτδηῦ οὗ [86 οΥἱρίηδὶ ἰδηρθδρθβ, οδῃ αὖ 411 Ἰθᾶγῃ ταῦ {86 
Θοσγιρίαγα σοηίδὶῃΒ; 8Π4 ΘΥΘΥΥ͂ ψουβίοη, 80 ΓᾺΓ 88 1Ὁ 18 δῖ, ΘΟ ΟΥ͂Β 
[Π6 86η86 οὗ βου! ρίυτα ἰο ἰμοβα ψῆὸ υπαογϑίδηα [86 ἰδηρυᾶσθ ἴπ 
ΒΊΟΝ 10 18 τυτι(6η.᾽ἢ 

ὙΟΥΒΙΟΩΒ ΤΩΔΥ 6 αἰν!ἀθ6α ἰηΐο ἔνγο οἰαββθβ, αποίοπέ δη ἃ πιοάστη : 
ΤΩΔΗΥ οὗὨ [6 ΤΌΓΙΔΘΙ ὑγ γα τηδθ ᾿ἱπητηθα!Ἰαίθ]ν ἔγοτα 6 οΥἹρῖπαὶ 18π- 
συλραβ ὈΥ ΡΘΙΒΟΏΒ 0 ΠοΙὰ {ΠΥ ΕΓΒ ἔΆΤΩΙΠΙΑΓ ; δπα 80, 1Ὁ τᾶν δ6 
ΚΘΆΒΟΠΔΌΪΝ Ββυρροβοά, μα Ὀοιΐοσ ὁρροσγίμη! 68 ΤῸΓΣ δβοογίδιῖησ {Π6 
ἔοτοθ δΔη τιϑϑηϊηρ οὗ ψόσγαβ, Δ η τλοΓ6 τϑοθηΐ ἰγδηβίδίοσβ οϑῃ ῬΟΒΒΙὈΪΥ 
Βαγθ. Μοάορσῃ σψϑυβίοηβ 8. ὕμοβθ τηϑᾶβθ 1ῃ ἰαΐϑυ [1}168, ἀπά οι οΗ͂γΥ 
βίποο {π6 Βοίογηπιδίίοη : {Π 6} ἀγα υβϑία] [Ὁ δχρ δϊηϊησ [Π6 Β6η86 οὗ {86 
Ἰηδρίγεα τγῖίογβ; Μ 8116 Δποϊθηῦ ψΘΥΒΊΟΗ8 876 οὗ [Π6 αἰπηοδὺ Ἰτωρογίαῃοο 
ῬοΙἢ [ῸΓ ἐπ οὐ Ἰοίϑτα δπᾶ ἱπίογργοίδιοηυ οὗ {16 δογιρίαγθβ. ΤῈ 
Ῥτγϑβθηΐ βϑούΐοῃ .1}} ἐμαγοίοσα θ6 δρρτοργιδίβα ἴο ρίνιηρ πη δοοουηΐ οὗ 
1πο86 σοῦ ἅτ τηοϑὺ δϑίθοιηθα [ῸΓΣ ΤΠ6ῚΣ ΗΠ ΑΙ Υ δηα 6 Χο} ]6ηοθ. 
ΤῊ Ῥυϊποῖραὶ ΑΝΟΙΕΝΥ ὙΈΒΒΙΟΝΒ, ψὨϊοῦ Π]πδίταίθ [6 Θου ρ ΓΕΒ, 

816 {88 ΟΠ] ἄθθ ραγαρῇγαβθβ, ρθη ΓΑ Υ ο4]16ἃ ΤΑΤρΌΠπΙΒ, {π6 δερίυδ- 
σὶπὶ, οσΣ ΑἸδχαπάσιηθ ασϑοὶς νογβίοῃ, {886 ὑγϑηβίδιοηϑ οὗ Ααυ]]α, 
ΘΥμ δοῆ 8, δηἃ ἸΤμοοαοίίοη, δῃὰ τ μβδὺ ἃγο ο8]164 {ῃ6 ΒΕ, βιχίβ, 
ϑηα βουθηί νϑυβίοηϑ (οὗ υυμϊοῦ Ἰαυῦοσ ὑγαηβι δ 1οπ8 ἔγαστηθηΐβ ΟΠ]Υ͂ ἃ ΓῈ 
ὀχίδη), ἰοροίμοσ σι ἴΠ6 ϑγυῖαο, δῃα 1 απ οΥ υϊραύθ ψϑυβίοηβ. 
ΑἹ] {π6 ἀποιθῃηῦ γϑυβίοῃΒ ἃγα οὗ ρτοδί Ἰτηρογίδμοθ Ὀοίἢ ἴῃ {Π6 οὐ οἴβεα, 
88 76] 88 ἴῃ {μ6 ᾿ηξοχργοίδοῃ, οὐ {86 Βδογϑθα νει ηρ8, Ὀὰΐ ΠΟῪ ἈΓΘ 
πού 411 τυιϊΐπθββοθ οὗ δαυδὶ νϑὶὰθ; ἔοσ {16 ακέῤογὶξν οὗ [86 αἸβδγθηΐς 
ΨΘΥΒΙΟΩΒ ἀδρθηαβ ρΑΓΠΥ οα 0.6 ἀρ δῃᾷ ὁουηςΥ οὗ {π6]} τεβρθοῦνθ 
ΔΌ ΠΟΥ, ΡΑΤΕΠΥ οα {π6 ἰαχί ψ θηο6 {πο ῖγ ὑγδ 8] Δ 0] 008 6 Γ6 τηδά6, 8πἀ 
ῬΑΓΟΥ οἱ ἐδ Δ} 1 δηὰ Πάἀ 6] 1 γ ἢ πο ΤΠΘΥ σγσογα δχθοαυίοα, 
ι ψ}}} ἐμογϑέοσο θ6 πού ἱσγοϊανυδηΐ ἰο ΟΥ̓ ἃ ββογί ᾿ἰδίοσιοδὶ ποίϊοα οὗ 
[86 ῥυϊποῖραὶ νϑυβίομβ δῦουθ τιθηςοηθα, 48. γ076}} 88 οὗ βοῖὴβ οὔβεοσγ 
ΔΏΟΙΘηὐ ὙΘΙΒΙΟΏΒ οὗὨ 1688 οϑ θὈΥ Ὑ ρουθαρβ, θὰαῦ πο μβᾶνθ Ὀθ6ῃ 
ὈΘΠΘΠΟΪΔΠΥ οοηδυϊ θα ὈΥ Ὀ10]104] οΥ (168. 

1 Ἰζοηπίοοίξ, Ὠ]158. 12, ῬΡ. 538---ὅ40. ὮὨΪ58. ὕθη. ῬΡ. 81, 76, 88, 9858. ἴῃ (86 ϑβονθῃίὶι 
δηὰ [Ο]]Ἱονίηρ, γοϊαπλ68 οὗὨ [π6 ΟἸδββίοαὶ ΦοῦΓΩΑΙ ἴΠοτὸ 18 ἃ οδίδϊορτιο οὗἉ [86 ὈΪΌ]1οΑ], Ὀ1Ό]1οΟ- 
ἀὐραοοΣ διὰ ο]α 5816 41 ΤΠ ΘΟ ΡΒ δ΄ ρσγοβθηΐ οχίβύηρ ἱπ [19 γαγίουβ ρυδὶὶς ᾿ἰργαγίθ ἰὰ 

τοδί Βχιίδἷη. 



Οἡ ἐλ Αποείεπέ Ῥετγβίοπς : Ἴαγσιιπιδ. δ8 

51, Οἡ ἐδλε Ταγσιπηιδ, οὐ Ολαίάεο αταρ΄γαδο8 Ὁ} ἐλε Οἷα Τεςίαπιοηΐ, 

1. Ταγσιη οὗ Οπλεῖοε ; ---Τ|. ΟΥ̓́λε Ῥεομαο-“οπαίλαπ; --- ΠῚ, Το ͵εγιβαΐοηι 
Ταγσιηι; ---- ΤΥ, ΤΨ Τατγσιώη 9} ϑοπαίλαπ οη ζ)χζίοῖ; --- Τε Ταγσωμπι 
οπ ἐλο Ἡασίοσταρλα; ---ΨἹ. Τὴε Τατσιπι οπ ἰἦε Μοσιϊοίλ; ----Ν 11. Υ1Π. 
ΙΧ. Τάτοε Τατσιηις ὁπ ἐς δοοῖ ο Ἐδίλον ; --ὶ. 4 Ταγσμηι ὁπ ἐλε δοοῖε 
9 ΟἈλγοπὶοΐες ; ---ἼΊ. Πεαϊ υαΐμε 9 ἐλὲ αἰβεέγεπέ Ταγσιίπηιδ. 

ΤῊΣ (Βαϊ ἄθο νψοσγὰ Ὁ))13, ΤΆΒΟΥΜ, β᾽  1ΈΕ68, ἴἢ σΘΏΘΓΣΑΙ, ΒΥ γογβίοη 
ΟΓ Οχρ δηδίζοη : Ὀυὺ (18 Δρρδ᾽]αῦ]Οἢ 18 ΤΟΣΤΘ ῬΑΓΓΟΌΪΑΥΙΥ τοϑίχιοἰθα ἴοὸ 
(06 ΨΘΥΒΙΟΏΒ ΟΥ̓́ ΑΓΑΡΏΓΑβοΒ οὗ {πὸ ΟΙα Ταοβίατηθηί, δχθοιτζθα ἴῃ {ῃ6 
Ἐδβὺ- ἀσαιηθδὴ οὐ (πα αθα ἀϊαϊθοῖ, 88. 10 18. ὈΒΌΔΙΪΥ ο411ὁ64ἃ, Τδβ6 
Ταγρυσηθ ἄτα ἰθυτηθα ΡΑΓΑΡὮΓαΒΟΒ ΟἹ ΘΧΡΟΒΙ[0Π8, Ὀδόδιιβ6 (ΠΘΥῪ ΔΓΘ 
ταῖμοσ οοσημηθηΐβ 8η4 ΘΧρ]ἸΟΔ.ΟΏ3, ἰΠδῃ 116 Γὰ] ΓΔΒ] 10η8 οὗ (Π6 ἰοαχῦ: 
{6 Υ ᾶζὸ σιθη 1η [86 ΟἸΔ] 66 ἴοησαα, τ] ϊοῆ Ὀδοδπιθ ἔμ π1}18 1 ἴο {86 
ονγ8 δ ἐμ6 τὴ6 οὗ ὑπ6}Γ ΘΔΡΌνΥ 1ἢ ΒΑΌΥ]ΟΩ, ἀπα νγ8 ΤΏΟΥΘ 
Κποχῃ ἴο {Ποῖ ἰμδὴ ἰμῃ6 Ηδῦτον 1086]: 8ο ὑμαῖ, βοὴ {Π6 ἰανν τΥ88 
“ἐχρδᾷ ἴῃ [16 ΒΥΠΑΔΡΌρΡΙΙΘ ΘΟΥΟΓΥ ΒΔ ΌρΑιἢΒ- ἀαν," 1 ρυγα Ὀ10]104] ΗΘ γον, 
8η Ἔχρίδηδίιοη τνᾶβ β)]οϊπϑα ἴο 1ὖ ἴῃ (α] 66; ἱπ ογάθυ ἴο σοθαογ ἴΐ 
1η{6]1]1ρΡῚ}}}6 ἴο [86 ΡΘορίθ, γᾷο μδὰ Ὀπὺ 8 παροτγίδοῦ Κπον]θάραε οὗ {Π|6 
Ἡδοῦτεν ἰδησιαρο. ΤὨΪ8 ῥγδοίϊοθ, 85 δγεδαῦ οὔβογνα, ογὶρι παρά 
Μὴ} ΕΖγαῖὶ: 88 ΠΣ ΓΘ ΠῸ ἴγϑοθβ οὗ ΔῪ ψγ6η ΤΆΓΘΌΠ.Β ὈΥΣΙΟΥ ἴο 
ἰπο86 οὐὗὐἨὁ Ομ ΚοΙοβ δπα «“ομδίμαπ, ὙΠῸ ἃ διερροβεί ἴο αν Ἰ᾿ῖνθα 
δδουΐ 1[π6 ἄτηα οὗ οὔγ ϑαυ ουσ, 10 18 ΒΙΡὮΪΥ ργοῦδ]6 δαὶ (8686 ρϑγα- 
ΡθγΆ868 ΟΥΟ δὖ πγβὺ τ θσοὶν ογαὶ; ὑμπαῦ, Βα ρβθαυοηῦν, [6 ΟΥΑΙ ΠΕΓΥ͂ 
δ᾽οββο8 οα ἴδ6 τοοτο ἀπο] ραβϑαρθϑβ ἜΘ οοτμιη θα ἴο Ὑυπρ ; 
δηᾷ {μαῖ, 845 {86 9678 ψεσο θουπά ὈΥ δὴ ογάϊπαπος οἵ {{|6ὶγ 6] θσβ ἴο 
ῬΟΒ8688 ἃ ΟΟΡΥ οὗ {π6 ἰδ, ἴμ686 ρίοββεβ Ἅ6͵Θ οἰ ΠΟΣ δου γα β 
οΟἸ]οοὐρα τοροίμορ απ ἀθβοϊθηοῖθβ τὰ {μθῖ ΒΌρρ]16 4, ΟΥ ΠΟῪ δηά 
σὐπηθοίθα ῬΑΓΑΡΏΓαΒΟ8 ΜΟ͵ΧΘ [στη θα, 

ΤΠΟΤΘ ΔΓΘ αὖ ῥγϑβοηῦ οχίδηϊ ἴθ ῬΑΥΑΡὮΤΑΒ68 οἡ αἰ δγοηῦ ραγίβ οὗ 
{6 ΟΙα Ταβίδμχθηΐ, ἴπγθα οὐ τ ΒΟ ΘοΙΏρτιβα {86 Ῥαπίδίθυςς, οΥ ἄνα 
Ὀο0Κ8 οὗ Μοβββ:---1. ΤΊιΘ Ταάσρυὰ οἵ Οηϊκεῖοβ; 2. ΤὨαὶ ΓΆ]86}ν 
ἉϑΟΥΙ6α ἰο οπῃδίμβη, Ἀπα ἀ50.8}}Υ οἱθα δ8 ἴ[ῃ6 Ταγρυτα οὗ {86 Ῥβοιάο- 
Φοπαίμδη; δηά, 3. Τὴ «“δγυβαίθια Ταγρι ; 4. Τα Τάσρυτ οἵ ο9π8- 
(δὴ Βοῃ Ὁ ΖΖΙοὶ (ἐ. 6. 1π6 βοῃ οὗ [72216]}, οἡ (86 Ῥτορμεῖβ; ὅ. ΤῊ6 
Τάγσαπὶ οΟὗἩἨ ΔΡΌΣ «οΒορῃ ὑμ6 Ὀ]1η4, ΟΥ οπθ-ογϑά, ου ὑμ6 Ηαρίορτα- 
Ρμὰ; θ6. Απ δηοηγιηουῦβ Ταγραμῃ οἡ {μ6 ἔνθ Μερ!]οίῃ, οὐ ὈΟΟΚΒ οὗ 
υΐῖ, Εδέμοσ, ΕΟ βϑαβίββ, ϑόοηρ οὗ δοϊουλομ, δπὰ {μ6 1,αμηθηία 8 
οὗ Φογθιῖδῃ; 7, 8, 9. Τῆγος Ταγραμηβ οἡ [86 ὈΟΟΚ οὗ Εἰβίμου ; δηά, 
10. Α Ταγρίτω οὐ ραγαρῆγαβα οἡ {86 ὕνχο Ὀοο ΚΒ οὗ (Ἰσοῃΐοὶθβ, Τἢαδ 
Ταγρυμαβ, ἰάκϑη ἰορείμοσ, ἔοττω ἃ οοπίληθ ραγαρίισαδα οα {86 ΟἹά 

866 Η. 8. α. Ουἱ δοοοπηὶ οὔ πο ΟΠ δ] άθο ῬΔΥΑΡΉΓΑϑ68 18 ἀγα ὉΡ ἔγοτι ἃ ΘΑΓΘ 1 
οοῃδι ἀογβοῃ οἵ δὲ ἢα8 Ὀδοη Ἡτϊτοη οὐ {6 , Ὁ Οδγρσονυ, ἴῃ μἰ8 Οτίεἰςα βδοσγα, ραγβ 1ΐ, 
(ΔΡ. ἷ. ρΡ. 430---48]1.; ΒΙΒΒον ΝΥ αἰϊοπ, Ῥγο]ερ. χίϊ δ6οὶ, 1}. ὑρ. 568-.--592.; 1, ουδάσῃ, 
ῬΒΊΊοΙος. ΗδΌτεβο- ΓΙχι. Ὀ 188. νυ. νἱ. δῃὰ υἱῖ. ρρ. 86---59.; τ. Ῥγίάδδαχ, Οοπποοιίοῃ, Ρατὶ 
Ἰΐ, θΟΟΙΚ Υἱ}}. ΒῸ Δῆπο 37. Β. σ. νοὶ. ||. ΡΡ. 531---555. (εὐΐε. 1718.); Κοτγίμοῖν, 1)6 νδυὶ δ 
ϑετίρίασε ἘΠ] ΟὨἾθα8, οΔρ. 11]. ΡὈ. 84--40.; Ῥίοϊθον, Οτῖςα ϑδσγα, οᾶρ. ΥἹΣ, βοοῖ, 1, Ορ. 
ἴο,, ἴϊ, ρρ. 758-771. δῃὰ ἴῃ ἢἷ8 Ττοδίδο 46 ΓΤ μθοϊορία Ζυάδίοῦ, ἄς. Ἐχογοῖς, 11, 101, 
ἰοιη. 11, Ρρ. 862---889.; Βδποῦ, Οὐδ βδογα, Ὑγδοῖ, 111, ὃ8 59---81., Ρρ. 288.----808.; 
Ἐδαιθδοῦ, [ηδὲ. Ηδττα. ὅδοσρ, ἰδ. 1. οδΡ. νἱϊ. ὃ 8., ΡΡ. 605---611].; Ρίοῖει, ΤὨζοϊορὶθ 
Οβγέθθῃηα, ἴοπι, ἱ, ΡΡ. 145. εἰ δεφ.; ΦΆ8η, Ιπϊτοάυοιῖο δῇ 1ἰῦγοι Υ εἰογί ΕἸ ονΐβ, δὲ 46-- 
ὅ0.; ἀηὰ ΔΕΒ ποτ᾿ Απιϊᾳαϊταῖε8 ΕΘΓαοτιπ), βοςῖ, 1. ολρ. χχχίχ.- χ  Π, ἔοπι. 1. ΡΡ. 156-171. 

Ἑ9 



δ4 ϑογίρέιτο ΟΥτεοΐδηι. 

Τοβίαιηοπΐ, ἢ (6 ὁχοθρίίοι οὗ [π6 ὈοΟΚΒ οὗ Πδμηῖοῖ, ΕἶΖγα, αὐ Ν6-- 
ΠΟΙ Δἢ (Δ ῃοΙ ΠΥ τοραΐϊοα το Ὀ6 ραγί οὗ ΕΖΓΑ); σμῖοῖ Ὀοϊηρ ἴον 18 5 
ταοδί ρατί ψσιθη 1 ΟἾΔ] 66, 10 ἢ45 Ῥθθῃ οοπ]θοίαγοα {μαὺ πὸ ράγε-- 
ὮΓΑΒΟΒ ΨΥ ΤΙ 6η ΟὨ ἐπ6Π), 88 Ὀδὶησ ἈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΥ ; ὑπουρσ Ὠγ. 
ῬῊ πούης 16. οὗἉἨἍ ορίπῖοπ {παὺ ΤΆΥΡΌΠΙ8Β ΟΣΘ ΘοΙηροΒβϑα οἱ ἔμαθα Ὀοοὶτ 5 
4180, ἡ ΒΊοἢ ἤανα ρουιβῃοα ἴῃ ἴἢ6 ἰαρδα οὗὁ ἄροβ. 
ΤΏ Ἰαησύαρθ, ἴῃ ΠΟ} 1Π686 ραΓΑρΡΉΓα8Β68. ἀγα ΟΟΙΏΡΟΒΟά, γᾶτ]6 5 

ἴῃ Ρυχιν δοοοχαϊηρ ἴο {μ6 ἔπι Βθὴ ΠΥ 66 ΓΟΘΡΘΟΌΨΟΙΥ τυϊ εἴθ ἢ. 
Τυθ, {π6 Ταγραμῃβ οὗ Οπΐκοῖοϑ απ «“οπαῖδδη 8.6 τηυοῖ ῬυΓΟΓ ἔδδτι 
{16 οἰἤαῦβ, ΔΡΡΌΌοχ τ ηρ᾽ ΨΟΥΥ ὩΘΑΥΪΥ [0 86 Αγδιηθδῃ ἀϊδ]θοῦ ἵτὶ 
ν᾽ ΙΟἢ Βοιλ6 ρᾶγίβ οἵ δμι6ὶ δῃὰ Εἶτα ἃγὸ Ὑσιςθῃ, Ἵχοορῖ, Ἰπα 666, 
(Πα (ῃ68 ΟΥ̓ΒΟΟΥΑΡΩΥ ἀοθ8 ποῦ αἰνγαυβ ΟΟΙΤΘΒΡΟΠα; ψ 8116 {86 
ἰδησαδρα οὗ {6 ἴαίου ᾿ΓΓΑΥραπηβ γἤθη606 {Π6 τα 1 ησα] αἀἸα!οοῦ ἀθγῖνθδ 
118 ΒΟΌΓΟΘ 18 ὩΣ ΙὩΟΥΘ ᾿ΠΔΡΌΓΟ, 8Πα 15 που χοα πὰ ἢ ὈΑΥΌΔΓΟΙΒ δηά 
ἔογοῖσῃι ογάβ. ΟΥ̓ Δ ]]Υ, 4}} {π6 ΟΠ Δ] 466 ραγαρῃΡΆ868 Ὁ γο υυυι τ 
ψὶουῦ νον 6]-Ῥοϊηΐδ, πΚ 41} οὔμοσ ΟὐἹθηΐαὶ τηϑηιιβουιρίβ; θα δὖ 
Ἰδηρ δ Βοιλθ ῬΡΘγΥβοΒ γϑηΐϊυγρα (0 δαὰ ροϊηίβ ἴο {861}, που ρ ἢ νΘΥῪ ΟΣΤΟ- 
ΠΘΟΌΒΙΥ ; ἀηα {ἢ]18 ᾿στοραϊαν ρα ποίου γ88 γοίδιηθα ἢ [Π6 Ὑ ΘμΙο6 
ἀπ οἶμον ϑαυΐν δαϊοη8Β οὗ ἴμ6 ΗΠ οῦγονν Β10]6. ὅϑοιημθ ἐσέ μοΣ ᾿πιροτ- 
[δοὺ αὐξοιηρίθ ὑονγαυί β Γορ αν ροϊηηρ Το γα τηϑς ὈΟΓΒ ἴῃ {πΠ6 Ο(ὐοπι- 
Ἰαὐθηβιδῃ δηα ἴῃ [86 Απύνουρ Ῥοϊγυροίίβ, ἀπ0}] δὲ Ἰθηρίῃ {μ6 6] 46 Γ 

Βυχίοτῇ, ἴῃ. [18 δἀϊτοη οὗ ἰῃΏ6 Ἡδῦτον ΒΙΌ]6 ῬαδΠομοὰ αὖ Β6881}, 
υπάογίοοϊς ἰμ6 ἘπδηΚ|688 ἴα} οὐ παργουιηρ {Π6 ρυποίαδίοη οὗ {86 
ΤαγραπΠ18, ΔοοοΥηρ᾽ [0 δι. Γ}]68 88 δ6 ἢδΔα ἔοττηθα ἤότω {Π6 ροϊπ πρ 
Ψ ΏΟΒ Β6 Πδα ἔουπα ἴῃ τὴ6 Ομδὶ θα ραγίβ οὔ {μ6 θόοκα οὗ 616] δα 
ΕΖτα; δηα ἢ18 πιο μοά οὗ ρυποίυδίοι 18 ζΟ]ονσοα ἰπ ΒΊΒΠΟΡ ΥΥ͂ αἰ οπ᾿Β 
ῬοΪνυ οί. 

1, Τὸ ΤΑΒαῦμ ΟΕ ΟΝΚΕΧΙΟΞ. --- Ὁ 16 ποῦ ἱκῆονσῃ, τὴ οογίαϊ πΐγ, 
αὖ νι βαΐ ἐς ΟὨΪκ6 108 βουτγβῃθα, πὸ οὗὨἨ ταί παίϊοη ἢ ττᾶϑ: ὩΣ 
ἤδυθ ᾿πηλριπθα Πἰμὰ [16 βαπηθ ἢ Ααυ]]α, {μ6 ατθοκ ἐγαμπδίαΐοσ : 
(86 νϑυβίοῃ, ΒΟ ΘΥΘΥ, βου] 64 ἴο {Π18 ᾿αϑὺ 4068 ποῦ 1 ΤΏ ΠΥ ραββαρθβ 
ΔῷΤο6 ψι ἢ ΟἸΚο6]08.] Ῥσχοΐθβϑου ἘΠΟΏΒοση οοη)δοΐαγαβ [μαὺ μ6 νγᾶ8 8 
ηδίϊνο οὗ Βαῦυ]οη, γϑί, θθοδσβα μ6 18 πηθῃθ]οηθα ἴῃ τἢ6 ΒΑΡΥ]ΟΏΙΒΗ 
Ταϊπιυᾶ ; βϑοομάϊν, θθοδυβα ἢ18 αἸαϊθοῦ 18 ποῦ [μ6 μα] θα βρόκϑῃ ἴῃ 
Ῥα] Θβίϊπθ, θαΐ πιο Ρυγοτ, Δα ΤΟΥ ΟἸΟΒΟΙΥ τ βθ Ὀ]ηρ' [μ6 8.016 οὗ 
Ῥδη16] δαμᾶ Εζγα; δηά, Ἰδβέϊγ, θθοϑιβα ἢ6 [88 ποὺ 1 Ο ΟΥ ἢ ΒΏΥ͂ 
οἵ (μοβα ἑαδυΐουβ παγγαίΐιγεβ ἴο τ οι 1η6 «6 )718 οὗὨἩ Ῥαϊθβυῖθα ὑγοτα 80 
Ἰοἢ αἰΐαοῃοα, Ὧπα ἔτοτθ ΒΟ ΠΟῪ σου] τ ἢ ἀΙΒΙοα]Υ τοΐγαϊη. 
Τὴ ρΘηΘΓ Ὑ-ΤΘοοΙνθα ΟΡ ΠΙοη 18, ὑπαὶ ἢ6 8 ἃ ῥσοβεί γί ἴο 
υἀΑ]8π), δηα ἃ ἀἸΒοῖρ]6 οὗἉ ἴπ6 σα] γα ΕδΌΡῚ ΗΠ]16], Εν Βουσδμοα 

δυουΐ ΒΥ γϑαγβ Ὀοίοσα ὑπὸ ΟἸγιβθδη Θγα; 8π4 σομβΘα ΘὨΠῪ ἐπδΐ 
ΟὨΚΕΪοΒ γῶ8 σοῃ ΘΙ ΡΟΓΑΙῪ ΜΠ ΟἿΓ βϑανίουῦ: Βδοῦ δηᾶ {88ῃ, 
ΒΟΥΘΥΟΥ, ρῥΐδοα ἤτὰ ἴῃ {π6 ββοομᾶ οδῃίυσυ. ἐπι τε ἴο 186 
οἰάφβὲ δοοοιηίβ ἢ6 νγα8 ἃ ἀϊβοῖρ]6 οὔ (διμαὶ οὶ, δὲ. δ} 8 τηδβίοσ. 
ΑἸρΘΓ 88 ΟΟἸ]οἰοα 411 [πΠ6 ποίϊοδβ οὗ " ΤΒο Ταγρυτ οὗ ΟἸΪΚ6]08 
σομρσῖβο8 86 Ῥαπίαϊθιοι οὐ γα Ῥοοῖβ οἵ Μόοβεοθ, δμὰ 18. 1.80}7 ὑσθ- 

᾿ Ῥᾶὰτο διιθοῃ, Ηἰδι. Οτὶς, ἀπ Ὑίοαχ Τοδῖ. Ἰΐν, ἰ]. ο. χυἱ]., 48 οοπμβατοὰ Βαυχίοι 8 σηοᾶθ 
οὗ ροϊπιΐπρ' [16 ΟἸΔ] ἀδα Ῥαγδρῆγαϑεβ τὶ τἢ στοαὶ Βα ν ΣΙ Υ; Οὐβοσγνίηρ, τμαὲ ἢ6 πουϊὰ Βανγθ 
ἄοῃο δὰ Ὀοίῦον 1ξ ΒῈ δὰ τηογο αἰ] ΘΏΕΙΥ ΘΧΑΠ Θὰ τη δη ΒοσΊρι8 Τμαϊ ὙΓΟΓΟ ΤΏΟΓΟ ΘΟΥΤΘΟΙΙΥ͂ 
Ῥοϊηίϊεά. 

ἢ Ῥὸ Οἠκοῖο Οδα] ἀδίοο χιθιι ἕθγιιηὶ Ῥοηιαίοις ἢ ῬΑΓΑΡΗταδίθ, ὅς, Ῥαειὶς, ἐϊ. Τΐρ5. 1846. 



Οἡ ἐλε “πεϊεπὲ Κεγείοια: Ἵαγσιηιδ. δδ 

{οττοὰ ἰο 411 {86 οἴβεσβ θοΐᾷβ ὈῪ 96 νγ8 δηά ΟἸ γἰβίϊδηβ, ου. δοοουηΐ οὗ 
186 Ρυτ Υ οὗὨ 118 Β[γ]6, δηὰ 118 σἜΈ ΠΟΙΆ] ἔγοθάοσῃ ἔγοσα 1416 Ἰοσοηαθ. [0 
18 ΧΤΑΙΠΟΥ ἃ νΘΓΒΙΟη {Π8ἢ ἃ ῬΑΓΑΡὮΏΓΣΑΒΟ, Δα τοηοτβ ἴ[ῃ6 ἩοΌγον ἰοχὺ 
ὙΟΓᾺ ἴον ποτά, τ] 80 τ ἢ ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ δηα Θχδοίμθββ, (παῖ, Ὀοῖηρ βοΐ 
ἴο {86 κᾶπ|6 τη 8106] ηοίΐ68, σι {πΠ6 οΥἱσῖηαὶ ΗΠ οΌτον, 1{ οΘου]ὰ θ6 γοδᾶ 
ΟΥ ΘΑ ΠΟ Π]Αἰ6α 1η 086 5816 ἴοη6 δ [Π6 ᾿δίογ ἴὰ {π6 Ῥ]1Ο ἀ586 0.0 168 
οὔ τπὸ δντ8. Απα 1818 γὰ πὰ ν88 ἴῃ6 ργδοίϊοα οἵ {Π6 «68 τ ἴο 
186 πὴ οὗ δῦ Ε1148 1μουῖ; πο ΗουΓΙ ΒΗ Θα ἴῃ [Π6 ΘΑΥΪῪ ρατγί οὔ 
(86. βιχίθδοῃη ἢ σοη ΤΥ, Δα ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βίαϊοθ ἰπαΐ {16 «6 1ν}8 τϑδα {Π6 
δτ ἴὴ {π6 1 βυῃαρορσαοδ, ἢγϑὶ ἴθ Ηθῦγον αηὰ {{π6η ᾿η ἴἢ6 Τάγραμι οὗ 
Ομκεῖοα. [ὩἸΚ6]09 γοίδιθ ΟὨΪΥ ὕνγο ρ]4σθβ, θη. χὶχ. 10. Ναπιῦ. χχῖν. 
17. ἴο 16 ΜοβϑΔῃ ; ψἢ}1|6 16 Ἰαΐρ Ταυριβ ΔΚ6 βανθηΐθθῃ 
ΔΙοββδίδηῖϊο ρᾶββασθβ 'ἴπ {π6 Ῥαπίαίθυο"]. ἤγμ8 Ταγρῦμὰ 68 Ὀθθη 
ἰγδηϑίδαίοα ἱπίο [απ ὈΥῚ ΑἸἰΐοπβο 46 Ζαπιοσα, Ῥδυΐὰβ ΕδρΊιυθ, 
ΒΓΑ Ππ|85 Βαϊ άυβ, απ Απᾶγοα ἀ6 ῳΘοη οὗ Ζαδτηοτα. 3 

1. Το βϑοομᾶ Ταγσαπι,  ΠΙΟἢ 18 ἃ τόσο ᾿ἸἰΌ6ΓᾺ] Ῥαγαρῆγαβα οὗ 
{6 Ῥεπίαίουοι ἰμΒδῃ {π6 ργθοθάϊησ, 18 ἀϑυδ!}Υ οα]]6α [Π6 ΤΆΒαΟΜ ΟΕ 
ΤΗΕ ΒΕ ΡΟ ΟΝΑΥΗΑΝ, Βοΐπρ᾽ βου θα ΟΥ̓ ΤΔΗΥ͂ [0 «“οπαίμδη Β6ῃ 
{Π:πϊο], σσῆο στοΐα {Π6 τυ -οϑίθοιηθα ΡΑΓΆΡΉγαβο οὐ {886 Ῥτορἢοίϑ. 
Βα (86 ἀἴδτοποο ἴῃ {Π6 βίγ]6 δηᾶ ἀϊοίϊοη οὗ [ῃ18 Ταγριπι, ΠΟ ἢ 18 
ΥΟΥΥ͂ ΠΩΡΌΓΟΘ, 88 γ76}} 49 ἴῃ [86 τηοίμοα οΟΥὉἨ ραγαρῃγαβίηρ δαορίθα 1 1, 
Οἰοαγῖγ ῥγοόνθϑ ἐπαῦὺ 10 σου] ποῦ αν Ὀθθὴ τυ ίθη ὈΥ «“οπαίμδη Βθη 
ὕζΖΖι6], σῇο 1᾿πἀθρα βοιμθίϊπηοβ πη υΐρθ8 ἴῃ Δ]]ΘρΡΌΓΣΙΘΒ, δηα π85 1πίτο- 
ἀπορα ἃ ἔδυν βαγραυίβιηβ; δαΐ {818 Ταγραστα οἡ {Π6 4 δου παβ ΤΊ ἢ 
(η6 πιοϑὲ 1416 «618 Ἰοσοηαθ {πα οδῃ τ 611} Ὀ6. Θοποεϊνϑα : ΜὨ]Οἢ, 
τοροῖδοῦ τσ ἢ [86 ῬΑγαγουβ δηὰ ἔοσγοῖρτι ἡγοσ 8 10 δοηίδίη8β, γτοπάον 1ὲ οὗ 
γΈΓΥ {16 πα! γ. ΒΎΟΙΙ 18 το πΠΟμηρ' [ἢ 6 51Χ ρατγίϑ οὗ {π6 Ταϊπιμά 
(οη Ἐχοά. χχνῖ. 9.), νυν Ι ἢ σοΠΙΡΙ]ΔΌΟ. τγαὰβ ποῦ τηδ46 {}}} τηογα ἐμδῃ 
πο σαηΐΓ]68 δου {86 δἰγίῃ οὗὁὨἨ ΟὨγῖβε ; Οοηϑέαπεϊπορίο (οα ΝαπΠΙΡ. 
χχὶν, 19.}, τ] ἢ ΟἿΤΥ τγᾶβ ΔΙ σαγϑ ΘᾺ 116 ΒΥ Ζαηίατα ἀη0}]} ᾿ξ τϑοοϊνϑαᾶ 
118 πΆτη6 ἔγοτα (ὐοπβίδηϊπο ἴῃς τοδί, ᾿ἢ {μ6 Βορίπηΐηρ οὗ {π6 ἔουτίῃ 
ΘΘΗΌΓΥ ; ἰῃ6 “Ζιοπιδαταῖς ᾿μὺὰ ΝΠΙΡ. χχὶν. 24.), γβοβα ἢγϑί ᾿γστα ροη 
ἰηΐο 1ἰαὶγ 414 ποί ἴδκα ρίδοθ ὑπῈ}} {μ6 γϑᾶτ 670; δηᾶ [86 7 ̓μγὰς (οῃ 
ἀεπ, χ. 2.), ῇο ἀἸὰ ποῖ Ὀθοοηα οομβρίοαουβ {111 [η6 τα 1446 οὗ 1Π6 
ΒΙΧΙΝ ΘΘΏΓΟΓΣΎ, ΘΑΓΤΘα ΤΠΘ ἢ Δ΄Θ ὈΠΔΗΣΙΩΟΊΙΒΙΥ οὗὁἨ ορϊπῖοη ὑπαὶ {[]18 
Ταῦρτιπι οὗἩ [π6 Ῥβουδο-οηδίμαπη σου]Ἱά ποὺ ἤᾶγο θθθὴ τυι θη ὈΘοτΘ 
ἴδ βαυθηίῃ, ΟΥ θύῃ 186 εἰρῇΒ σαπίασγ. [Γ{ νγὰ8 ὈῬΓΟΡΔΟΙΥ ὑπο} τὰ 
ἴροτι οἷάον ᾿ηἱοσργοίδ[οη8, ΤῊ ΟΠΆ] 466 ραγΆργαβα νγὰ8 ὑγδηβίαἰθα 
Ἰηΐο 1,αἰϊπ ὈῪ Απίμοῦν ΒΑΙΡῃ 46 ΟΠ υδιῖοσ, δὲ οιαΐϊποπὶ ΕἼὙΘΠΟΙΒ 
Ῥιοϊοβίαπε ἀϊνῖπο, ἴῃ (ἢ 6 Β᾽χίθο ἢ ΘΘΠΓΌΓΥ. 

ΠΙ, Το ΦΕΚύΒΑΙΕΜ ΤΆΒΟΟΜ, τ 816 ἢ 4180 ῬΑΥΑΡΉΓΑΒΘΒ {Π6 ἢνθ 
ὈοοΪκΒ οἵ Μοβοϑβ, ἀογῖγα 18 πδῖηγθ ἔτοῖὰ (Π6 ἀϊἸαϊδοὺ ἱπ πιο 10 18 Θοτὰ- 
Ῥοβοά, Τὸ 185 ΕΥ̓͂ ΠΟ πιθδὴθΒ ἃ Θοηπροίοα ΡΔΓΆΡὮΏΓΑΒ6, Βουαθίπη68 
στη ησ ἩγΠ01]6 ὙΘΥΒΕΒ, ΟΥ ΘΥ̓ΘΠ ΟὨΔΡΙΘΓΙΒ; δὖ οἵμασ {ἴπλ68 θαρ δι ηηρ 
ΟὨΪΥ ἃ 51: 0]6 ποζὰ οὔ ἃ σϑῦβθ, οὗ νυ πίοι δ βοπλθιπιοβ ρσίνθβ ἃ ὑγοίο]α 

' Βαχίοτέ, 15χ. Ταῖπι. Ῥῃ. 1268., ὅ6. ᾿ 
ἢ Το ΠΗ]οσὲ ἐπ βοτπιδοίοη, ςοποεγπίηρ [9 Ταγρατα οἵ Οπκεῖοδ, ἰΘ ἰο ὃ6 Τουτιὰ ἴῃ ἴδ ἀΐ8- 

ηπ!δἰίοη οἵ α. Β. Ὑ᾽ ποτ, ἐποι!εἀ [0 ΟηΚεῖοβο οὐυβημθ ῬΆΓΑΡ γαδὶ ΟΠδ᾽ ἀδἰοα ἰββογίδίιο, 
410. Ιλραῖδα, 1820. 866 αἷδο ἔμιζζαῖιβ, ΡΒ] ΟΧοπα8, 5. θ6 Οπκοϊοϑὶ Ομ] ὰ, Ῥοηΐ.  εσζβ. ὅς. 
Ὑίεδη, 1830. 
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Ἰηϊογργοίδείοη ; δηᾶ, αὖ οἴμοσβ, ἩθΌΤΟ ποσγὰϑ ἃγὸ ᾿πβοσίρἃ υἱπουδ 
ΔΏΥ͂ ΟΧμίδηδίίου τ βδίαυοσ. [ἋΠπ ΙΩΔΗΥ͂ Γαβρθοίβ 1Ὁ οοσσοϑροπᾶβ ἢ 
[η6 Ῥαγαρῆγαβο οὗ {π6 Ῥβουάο-Π οπδίμαη, ν]οβα Ἰορθηάδγυ ἰα]θβ ἀγα 
Π6Γα ἔγαυθηι ν ταροδίθα, Δυαρθα, οΥ Θχρδηααα, ἐοπι {Ππ6 ΡΤ Υ 
οὗ 1ἴ8 ϑ'γυ]6 δῃάὰ {Π6 παηθοῦ οὗἩἨ (ἀτϑοῖκ, 1,αὐϊ1π, δμα Ῥογβίδηῃ ψογάϑ 
 ΒΙΟἢ [Ὁ σοηίδ!ηΒ, ΒΙβθορ ΥΥ̓ αἰΐοη, ὕδγρζον, ΥΥ οἱ ΐ, δῃμα τὴν οἴδοκ 
διηϊηθηΐ ΡΠ] ΟΙΟσ σΒ, ἃστὸ οὗ οριηῖοα ἰ(μαὶ 1ὖ 18 ἃ οοιρ!]δίοα ὃν 
Βον γα Ϊ δυτῇοτβ, δηα οοῃβιϑίβ οὗ οχίγδοίβ δηα οο]]Ἱϑοίΐοηβ. ΕὟοῖὰ {Ππ686 
Ἰη 6 Υ8] ον] 6 η668, (ἢ6 Θοταπηθησοιηθδηΐ οὗ {πὸ Βουθηίῃ σοί ατΥ ἢΔ8 66 ἢ 
Δϑϑισηῃοα 85 18 ργόθθθ 6 ἀδίο; Ὀὰΐ 1ὖ 18 τῆοσ ΠΠἸΚοὶγ ποὺ ο ἢᾶνα Ὀ6θη 
γε! 6 η Ὀοίογο [Π6 οἰσῃτῇῃ οΥ ρουμᾶρθ ἴπ6 πὲηίῃ οοπύυτγ. ΤῊ Ταγρυχα 
νγ8 85 αἷϑο ἰσϑηβὶαἰθα ἰηΐο [δα ὈΥ ΟἸἼ να ου δα ὈΥ ΕἾΆΠοΙΒ ΤΥ ΪΟΥ. 

ΙΝ. Τὴ ΤΑκοῦμ ΟΕ ΦΟΝΑΤΗΑΝ ΒΕΝ [02ΖΙΕ1,.---- Αοοογάϊησ ἴο 
[π6 ταἸ πα 10 8] ἰγδα!τοηβ, {πὸ δαῦμου οὗὁὨ {18 ραγαρῇγαθο νγὰ8 οῃϊοῖῦ οὗ 
1π6 ΟἸΡΏΓΥ αἸΒΕ ρ  βη6α βομοΐατβ οὗ δῦ Η11161] (Π6 οἰάθσ, δπὰ 8 
[6}1οτν-ἀἸβοῖρ]6 οὗ διτθου {Π6 “π8ὐ, ψῇοὸ ὈοΓα {Ππ6 Ἰηΐληῦ Μαββίδῃ ἴῃ 
18 ΔΓΙΏΒ: σΟμΒοαυ Εν ἢ6 που]ὰ Ὀ6 ὨΘΑΓΥ ΟΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΆΣΤΥ Μ1Ὲ 
Οηϊκοῖοβ. ὙΟΙῚ, μόνγονοσ, δαορίβ {π6 ορὶπίοη οὗὨἩ Ὁγ. Ῥυιάρδυσ, 
ἰπαῦ ἢ6 Ἠουγιβῃοα 4 βῃογί ἄπια Ὀοίοσο ἴπ6 ὈΙσ οὗἨ ΟἸἾγιβῖ, ἀπά οοσὰ- 
ΡΊ]6α {86 σοῦ ποι ὈθαγΒ [18 Ὠδιηθ, ἔγόοτω ΤΌΤ δησιθηΐ ΤΑΓΡΌΙΩΘ, 
[παῦ Δα Ὀδθη ῥγθβουυθα ἰὸ μὶβ ἅπ|6ὸ ὈΥ ογᾺ] ἰγδαϊοη. ΕὝοτω {π6 
ΒΘ ηο6 οἵ Οὔρθῃ δπᾶ “δγομθ δοποογαΐηρσ (818 Τάγραπι, οὗ τ] ἢ 
ΤΠ6Υ οοὐ]ὰ πού Ὀὰῦ Βαγὸ δυνδι]οα ὑπϑιβοῖνϑβ 16 1Ὁ πδα ΓΘΆΙ]Υ οχὶδύθα 1π 
ΤΠ 6} πη6, 8πα 4180 ἔγουη 118 Ὀδϊηρ' οΙὐδα ΟὨΪΥ 1π ἔπ6 Βαδυ]οπίδη ΤᾺ]- 
τυ, οί! Βαυοσ δηᾶ οἶδίη ἀαΐθ 1ὖ το ἰδίου (μη 18 ΟΘΏΘΓΑΙΪΥ 
δαἀτη 6 : [Π6 ἔογτηου, πα 66, 18 οἵ ορίπίοη, ἐπα 118 ἔταα ἀαία ὁδῃηοῦ 
6 δβοογίαϊπϑα : δῃὰ {86 Ἰαϊΐοσ, ἔγοση ἔμ θα 8}1{168 οὗἨ βίυ]6 δηὰ 
τ θ᾽ μοα ΟὈΒοΟσ 80 ]6 ἴῃ 10, ΘΟΠΒΙΔΘΥΒ. 1 88. ἃ. ΘΟΙΩΡΙΪδίίοη ἔγοτῃ {Π6 ᾿πίον- 
Ρτγοίδυοηβ οὗ βενογαὶ θαυ πϑα τη ῃ, τη8616 δου {π6 οἷἶοβα οὗ [Π6 {ΠΧ οΥ 
ἔουσίῃ οοηΐατγ. [ΤῊ686 ΓΘΆΒΟΠΒ, ΒΟν ΟΥ͂ΘΤ, ἃτα ποὺ βυ οἱ οηί. Ῥογμαρ8 
{Π6 γα ἢαγο Ὀδ6θη ἰδίον Ἰῃ ουρο δ οη8.53] ὙΤῊ]8 ραγαργαβο ὑγθαΐβ οἡ {}6 
Ῥγορμείβ, {παΐ 18 (δοοογάϊηρ' ἴἰο [86 «6 νν]8ἢ οἸαβϑιβοδίοη οὗ [86 βαοσϑὰ 
τ! ]Πρ5), οα [6 ὈΟΟΪΚΒ οὗ “οβίιαδ, “πᾶρθ8,1 ὅς 2 ϑαπὶ. 1, ὃ 2 Κίησε, 
ὙΠῸ 84Γ6 ἰουτηθα {Π6 3 ηιοῦ Ὀτορ ἢ οίϑ : δηά οι βδιδῃ, δυο δῇ, ΕἸΖΟΚΊΕΪ, 
Πα} 6 ἔπ αἶνο ]ΟΥ Ρσορἢοίβ, γῆ 0 δΓ6 ἀδϑισιδίθα δ 0} ἰα ζέον" Ῥτορθίϑβ. 
ὙΠουρΡὮ {16 δύγ]6 οὗ {π18 ΤἌΓσΌ τα 15 ἢοΐ 80 ριγο δπα οἱοσαηΐῦ 88 [ῃδύ οὗ 
Οπϊκοΐοβ, γοῦ 10 18 ποῦ αἸβῆρπτοα Ὀγ {Π086 ἸΘρ ΘΠ ἀΔΥῪ ἰα}68 ἀπ ΠυΙ ΘΓΟῸΒ 
ἔοσοῖρῃ δηα ὈΔΥθΆΓΟΙΒ ΟΣ ἀ8  Π1Οἢ δου Πα τὴ ἴΠ6 Ἰαίοῦ ασσατηβ. Βοίἢ 
{Π6 ἰρρῆκας δΔηα πῃηεμοα οὗὨ 1ῃἰογρσθίδιοη, ἤον ΘΥΘΥ, 816 ἱστορΐαγ: 
ἴῃ [86 δχροβιίοη οὗ [86 ΌΤΤΔΘΥ ῥτορμοίβ, {πΠ6 ἰοχῦ 18 Ἰλογα οἰοβοὶν 
τοπάογοα ἰῆδη 1η μδὲ οὗἁ {π6 Ἰαϊίαι, το 156 1688 δοουτγαίθ, 88 ψ6]] 88 
ΤΟΥ ΡΑΓΑΡἨ γα βίϊοδὶ, δηα Ἰη ΘΥΒρΡΟΥΒΘα τ ἢ δοιηθ ἰγδα 0 η8 δηα ἔδδυ- 
Ἰουθ ἰεσοηᾶβ. [1 ΟΥΘΡ (0 δἰίδοι). {μ6 σγϑδαίθυ. δυο υ ἰο ἴμ6 Ταὰγ- 
σι οὗ Φοπαίμαη δ [2216], (88 «“6νγ8, ποὺ βαι 1984. ἢ ταδκίησ 
Εἷπι ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΑΓῪ ἩΠῚ {86 ρτορμοίβ Μα]δοῆὶ, Ζδομαγιδῖ, απ Ηασραὶ, 
ΔΠα δββοσίηρ ὑπαὺ ἢ6 τοοοινϑα 1ὖ ἔγοτῃ {86}} 1108, αν γοϊβδίθα {δαῖ, 
Μ Ὦ16 Φοηαίπδῃ τγ88 ΘΟΙΏΡΟΒΙΠρ 18 ῬΑΓΑΡὮΓΑΒΘ, [Π6Υ6 τγὯ8 8Π Θδσίἢ- 
αυλῖο ἔον ἔοσίυ Ἰθαριιθδ αουσπα Πἴπ; δηά {Ππαΐ, 15 δὴν Ὀἱνὰ Βαρραπϑᾶ 

3 ΒΙ δ] οίμοςοα ΗἩδοταῖςδ, ἰοτῃ. 1. Ρ. 1160, 
5. ΕΙ], ΕἸπΙ οἰ ἑηρσ, ὃ. 191. Ρ. 680. 
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ἴο 488 ΟΥ̓́ΘΡ ἈἾπι, ΟΥ ἃ ΗΥ͂ ΔἰΙσῃίοα οἡ 8 ῬΑΡΟΣ τ 8116 τυιεηρ,, ἐΠ6Ὺ 
ΓΘ πη ἸΔΟΥ͂ σΟηΒυμηθα ὈΥ ἢτα ἔγοιη ἤθαάύυθη, πὶ μβουῦ δὴν ἴη- 
)υτγ Ὀοΐηρ βυιδίδι 6 α ΟΣ ΠΟΓ ΌΥ Ὦ1Β ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ 18 ραροσ 1Ϊ ΤῈ τ βο]8 
οὗ (μ18 Ταγστιπὶ τν88 ἰγαηϑίαίθα ᾿ηΐο 1, αἴϊη Ὀγ ΑἸΐοπβο 46 Ζαπιοζα, 
Απάγοα ἄς 1,60ῃ, δπα (ὑοηγδα Ῥδ]]σδη : δηα {π6 ραγαρηγαβα οἡ 6} 6 
ἱσεῖνθ σταθμοῦ ρσορμοίβ, ὈῪ ᾿πηπιδηθαὶ ΘΠ. 6]]108. 

ν. Τὸ ΤΑΒΟΟΜ ΟΝ ΤΗῊΗΕΒ ΒΑΙΜΒ, 908Β, ΑΝῸ ΒΕΟΨΕΒΒΒ, 18 
Δϑουθ6α ὈΥ͂ ΒΟΙῊ6 «6 718} ὙΥΓΙΙΟΙΤΒ ἰυ Πα 086, οὐ ἘΔΌΌΙ «οβθρῇ, βιγ- 
πΑπιΘα [Π6 οΠπΘ-ΟγΥοα οὐ Ὀ]1π4, ὙΠῸ 18 βαϊ ἃ ἰο βαγνα Ὀδθθὴ αἱ πε ἢοδάᾶ 
οὗ τὴ ΔΟΒά θυ δἱ ὅόσδ, ἴῃ πὸ {Π|γὰ θη ΥῪ ; δαΐ (Π6 Τ6 8] δ μοΥ 18 
ὉΠΚηοσσῃ. ΤΠ6 Β.γ]6 18 ῬδγθΆΓΟΙ8, τα ραγθ, δηα νΘΥῪ ἀπΠ6α.Δ], ᾿ηΓ6Γ- 
ΕΡΟΙΕΘα τυ Π ΠΌΓΤΆΘΤΟΙΙΒ αἸΡΤΘΒΒΙΟἢΒ Ἀ Πα ᾿ΘρσΘ ΠΠΆΓΥ ΠΑΥΓΘΕν 68: Οἡ ΜΠΊΟΝ 
Δοοουηΐ {ΠπΠ6 γουηροῦ Βυχίοτέ, Δηα αἰου ἐπ ΒΆΌΘΥ δηα “4 π|, ἅγὰ οὗ 
ορίπϊου ἔμαὶ [Π6 016 18 8 ΘΟ ρ] Δοη οὗἅὨ ἰαΐοσ Ὁ Π168 ; ἀηα {18 Β6η0}- 
τηθηὗῦ ΔΡΡΘΑΓΒ ἴο δ6 {86 τηοδύ οογγοοῖ, 7γ. Ῥυιάθδιυχ οπαγδοίουιζθθ 108 
ἰλησπᾶσο 88 [Π6 πγοϑὺ οοττιιρὺ ΟΒδ] θα οὗ ὑπ6 Φ΄ υιβαίοα ἀϊαϊθοῖ, ΤῊΘ 
{γπηβδίοσβ οὐ μα ργβοθάϊηρ Ταγριτη, τοροῦμος τὰ Ατὶαθ Μου- 
ἰδῃ8, αν ρίνοῃ ἃ [,μδὕ πη σψοσβίοη οὗ {Π18 ΤΑγραπι. 

ΥΙ. Το ΤΆΑΒαΟΜ ΟΝ ΤῊΒ ΜΕΟΘΊΙΠΠΟΤΗ, οΥ ἔνα ὈοΟΚ8β οὗ Εοο]ο- 
εἰδϑίββ, ὅϑοησ οὗ δοηρθ, Γαπηθη αι! 0}8 οὗἉ “Θγθαλδῃ, ΒΓ, δῃα ΕΒΊΠΟΥ, 
15 ΘΥ ΠΟΘ ΠΥ 4 ΘΟ ρΙΪδίοη ὈΥ̓͂ ΒΟΥΘΓΆΪ ΡΘΥΒΟΙΒ: (Π6 ὈΑγθδγίβια οὗ 108 
εἶν ]6, ὨΠ]ΘΥΟῺΒ αἸρΓ ΒΒ: 0η8, 8Δηα 1416 ἰοσθηβ ψΒΙΟΝ ἀγα ἰηβοτίεα, 41] 
ΘΟΠΟΙΓ 0 Ρτονα Ὁ ἴο Ὀδ οὗ ἰαΐο ἀαῖθ, δηἃ οογίδι ]ν ποῦ Θδγ]6 Ὁ ὑπᾶῃ 
16 β'χίῃβ δθηΐασγ. Τη6 ραγαρῆγαβα οὐ {πὸ Ὀοοῖϊς οὗ Βυτ ἀπά {Π6 
Τιαιποπίδ.ϊ οηΒ ΟὗἩἮ ΨΥ δ 18 (6 Ὀεβὺ δχϑοαξθα ρογίοῃ : ΕἸ ο  οϑιαϑίββ 
18 ΠΊΟΓΘ ἔΓΘΘΙΥ ΡαΥΔΡγαβοᾶ; Ὀυΐ {π6 ἰοχί οὗὁὨ [26 ϑοηρ οὗ δοϊογλοη 18 
δυβο  αἰο]ν ]οβὲ απιαδὲ {86 αἴ .86 εἰγοιμπιδογίρεϊοπ οὗ 118 Δα ΠΟΥ, δπα Ἡ]8 
ἀ0}} σίοββθϑ δῃα ἔβθυϊουβ φ  Ἰ0Ώ8.᾿ 

ΥΙ1. ΥἼΠ. ΙΧ. Τὸ ΤΉΒΕΕ ΤΆΑΒαΟΜΒ ΟΝ ΤΗΕ ΒΟΟΚ ΟΕ ΕἸΒΤΗΕΕ. 
- ΤῊῖβ θΟῸΚ Πα8 δἰ γαγβ Ὀθθη Π6]ἃ 1 [86 Βὶρμαβί δβεϊαδίοη ὈΥ [86 
δοπθ; σῇ σῇ οἰτουπηβίδηοα ἱπἀυορα θη ἴο ἰγβηβίαία 1 σοροδύθαϊυ 
Ἰηΐο 186 Ομα]άβε ἀϊαϊθοῖ, ΤΉγοα ραγαρ ἢ ΓΆ868 οὴ 10 αν ὈΘ6η ῥυϊηΐβα: 
068 ἴῃ ἰῆ6 Απίνετρ Ροϊυρίοϊδ, νυ ΒΙΟὮ 18 τα οἢ Βθουίοῦ δηα σοῃίβ!ηβ 
ἴοσοῦ ἀἰσγοββίοηβ ἴμδπ [6 ΟΒΘΓΒ; δποίμοῦ ἴῃ Βίβμορ ὟΥ αἰζομβ ῬοΪὶγ- 
οἰοίι, νι οἢ 18. πιοσα αἰ 86, ΔηΠα ΘΟΙΆΡΥΪΒ68 ΠΟΤ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ «6 188 
(0105 δια ἐγβαιοηβ: δηὰ 4 {μϊγά, οὗὨἨ τ ὨΙΟΒ ἃ 1,801Π ΨΘΥΓΒΙΟΩ Ὑγ88 
ΡΟ μοα Ὀγ ΕἾαποῖβ ΤΆγοῦ; δηα τ 1οἢ, δοοογαάϊηρ ἴο (ὑΥΡΖΟν, 18 
ἴηογα βίυρ! Δηα ἀἸἔιιβα {μδπ εἰμ 6. οὗ (86 ργθοθαϊηρυ ΤΟΥ ἀγ6 ἃ}} 
ἰδγεα οὗ νϑσυ ἰδΐβ ἀδίθ. 

Χ, Α ΤΆΑΒαῦΜ ΟΝ ΤῊ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΟΠἨΕΒΟΝΙΟΙ,ΕΒ, Μ᾽ ὮΙΟΙ [ῸΥ ἃ Ἰοπρ; 
{ἰπ|6 τταϑ ἘΠ Κπόονα Ὀοίἢ ἰο 76 γ)γ)18 ἀπά (τ βίιδ 8, νγδ8 ἀϊβοονοσζθα ἴῃ {Π6 
ΠἸθγασυ αὖ Ετίαγί, Βοϊοπρίησ ἴο [Π6 πιϊηϊβύθσβ οὗ (μ6 Αὐἀρβθυτρ ὁ0π- 
[δβϑίου, θῪ Μαυῖαβ ΕὙὐθάθσιοῖς Βθοῖ ἢ; τὸ Ρυβ]ϑμ6α 1 ἴῃ 1680, 8,4, 
ἴῃ ἔνο απατίο γοϊατλθβι Αποῖμου δα! ἴοη γγ88 ρα 8ῃ64 αὖ Απηβίογάδτα 
Ὁγ ἰδ ἰοεασιοᾶ Ὀανϊὰ ὙΥΚιπβ (1715, 4ϊο.), ἔγοπη ἃ τηδῃυβοσιρῦ 1 [86 
απ νοσϑι υ ΠΡΤΑΤΥ αὐ Ομ ρτι ἦρα, [0 18 τπιοσθ οοιαρὶοίθ ἔμδῃ ΒθοκΒ 
οὐϊ οι, δπα ΒΌΡΡ 168 ταβην οὗ 118 ἀθβοίθποῖθβ ΤῊϊ8 ΤΑγραπι, ΠΟΥ ΘΥΘΓ, 
18. ΟὗἨ γΟΣῪ 11{|16 γα]ὰ6: κ6 [86 οἴμασ Ομαὶάθθ ῬΔΓΔΡΏΓΑΒΘΒ, 10 ὈΪ]Θ πα 8 
ἰερεπάδγυ ἴα]εβ νῖτῃ [86 παγγαῖνο, δηά ἰηίγοάυοθθ ὨαΘΓΟῸΒ ατοοῖς 
πογθ, κυ ἢ 8 ὄχλος, σοφις αἱ, ὅτο. 



ὅ8 : ϑογίρέωγο ΟΥϊξοῖϑηι. 

ΧΙ. ΟΥ̓ 411 [86 Ομαϊάθα ραγδρῆγαβθβθ δθουθ ποίϊοϑᾶ, {π6 ΤΆΓΡΌΤΙΒ 
οὗ Οηΐκοοβ δῃᾷ Ζοπαίμβαπ Βϑη [ΖΖὶϑὶ ἃγὸ ταοβὺ ΠΊΡΉΪΥ ναϊαθα ὈΥ {π6 
168, 0 ἐπ ρΠοἱ Πν σοοοῖνα ἐμ 6 Θχροβ οη8 οὗἩ ἀου {1 ραββαρδβ. 
ΘΟΒΙΟΚΗατά, Μαγυογ, Ηοἰνίσιβ, 1,ουβάση, Ηοὐϊηροσ, δπὰ γ. Ῥυιάδδυχ, 
ἢδγ6 οοπ͵]θοϊαγεα {μα΄ βοαθ Ομιαϊάθε Ταγρὰπι γγ88 ἴῃ 1186 ἴῃ {Π6 5Υπ8- 
σοραθ Βοτα οὐν Ἰμοτά ταδα [8βα]. [χ]. 1, 2. (Κο ἰν. 17 --- 19.}); δηὰ 
μὲ Βα αυοίοα ῬΒΑ]. χχὶ!, 1. ἤθη οἢ {Π6 ογο88 (Μαιϊ. χχν. 46.) πο 
ουΐξ οὗ [86 Ηφῦτον ἰοχύ, Ραΐ οαΐ οὗ ἃ Ομα] ἄθα ραγαρῆσαβθο. Βαυΐῦ ἰῃθτ 
ἄοδβ ποὺ δρρθᾶσ [ὁ 6 βυβιοϊθηῦ σγουμα ἴον {818 Πγρούμοβῖβ. ΤῈΘ 
Ταγρσαμ οὐ {π6 Ῥβδίτηβ, 'π τ Ποἢ ἴπ6 ΟΓαΒ οἰὐοα ὈΥ οὐν [μοτά δγ ἴο 
6 Ἰουπά, 18 βο ἰοὴρ ροδίογίονυ ἴο [86 {ταθ οὗ 818 σγυοῆχιοι, {πὲ τὲ 
οδῃηποῦ μ6 σϑοοϊνοα 88 ουϊάθῃοθ. Ὦγ. Κοῃηϊοοῦξ ΒΌρΡροββ  ίμο (πα θα 
ῬΑΓΑΡΏΓΑΒΟΒ ἰὼ πᾶν ὈΘΘὴ ἀἰαβιρη αν Δ] ογθα ἴῃ ΘΟΠρ Ἰπηθηΐ ἴο 16 
ῬΥΘΥΙΟΊΒΙ Υ-ΟΟΥΥΓ ρα ΘΟΡΙ6Β οὗἩ ἴπΠ6 ἩΘΌΤΘῪ ἰαχῦ; ΟΥ, ἴῃ Οἴ 6 Ὶ ΟΤαβ, 
ἐμαΐ ““ ΑἸ ἰοταϊοηϑ ἕνα θ6θη τηϑθ ψἹ] }ΠΥ ἴῃ 186 ΟΒΑ] 66 ραγαρῆσγαβϑο 
ἴο τϑηᾶον {Παὺ ΡῬΑΓΆρΡὮγΑβΘ, 1 Βοὴ6 ἢΪδοθΒ, ΤΏΟΓῈ ΘΟΙΟΥΤΩΔΌΪ6 ἴο {86 
ΓΒ οὗ [π6 Ηθρτον ἰαχί, τ βοσο {μο86 ΗἩΘΌΓΘΥ ὑγοτβ ἃγ6 Βα ρροβϑά 
ἰο Βα τὶρσῃί, Ὀαΐ μὰ ἐποιηβοῖνοθ θη οοτγαυρίθα."  Βαΐ, πούψἢ- 
Βίδῃαϊηρ 41} {ποὶςῦ ἀδβοϊθποιθβ δηα ἱπίοσροϊδοηβ, ἰῃ6 ΤΑγρύτηϑ, 
ΘΒρθοΙα ]γ {μο86 οὐ Ομ κοῖοβ δηα «ὁ οηδίμδῃ, ἀγα οὗ σοῃΒΙ ΘΓ 0]6 ̓ τροτ- 
ἴδῃοθ 1 [δ6 ᾿πη!ογρσχοίδιοη οὗ {Π6 δουιρίατοθ, ποῦ ΟὨ]Υ 88 {ΠΟῪ ΒΌΡΡΙΥ 
186 τηθδηϊηρΒ οὗ ΟΣ ΟΥ ρῇΓΑΒ68 ΟσΟαγτΊηρσ θαὺ οποο 1 (86 Ο]α Το8- 
ἰαηοπί, Ὀὰΐ 4180 θθοϑιβα (Π6Ὺ τοῆθοῦ σο ΒΙἀ6ΥΆ]6 ΠρῊ οἡ [86 «ΓΘ ἢ 
ΤΊ[68, ΘΟΓΘΙΊΟΏΪ68, Δ. 78, ΟἸΒΙΟΙΏΒ, υ88ρ.68, ὅζο. τηοη οποα οΥ 8]1π4 64 ἰο 
1π ὈοΪὰ Τοδβίδιηθηίβ. Βαΐ 10 18. ἴῃ ΘΒ ὈΠΒΒϊηρ' (ἢ 6 ρΡΘΠΏΙΠ6 Τ᾿ ΘΔ] Πρ' 
οὗ ραγουϊαν Ῥγορ6ο168 τοδί ἰο [86 ΝΜ ββϑιδῆ, 1π Ορροβιθοη ἴο [}6 
ἔαϊθα Ἔχρ) οδομβ οὗ {π6 96 τ)7ὃ ἀπά Απ1- Ὁ 1 Αγ η5, {πΠ8ὺ (Π686 Ταγ- 
ΘἼΠ.ΊΒ ΔΙῸ ὈΓΘ-Θ ΘΙ ΠΘΗΠΥ υδοία!]. ΒΙΒΠοΡ δ αἰίΐοη, γ. Ῥυιάθαυχ, 
Ῥ(οιβοσ, ΟαγρΖζον, δπα Ἐδιηρδοῖ, μαννα ᾿]υδταίθα {Π|18 τϑιρατκ ΕῪ 
ΠΟΠΊΘΓΟῸΒ ΘΧΘΙΏΡ]68. Βίβῃορ Ῥαίσιοϊς, ἀπά Ὥγβ. (1}} δπα ΟἸασία, ἴῃ 
{πο τοβρϑοῖῦνγε (ὑοτωσθηίασῖθ8 οἡ {π6 Β10]6, παν ᾿Ἰηβογίθα τϑην 
ψ] Δ Ὁ]6 οἰ οἰ ἀδε!οηΒ ἔγοσα π6 Ομ] θα ραγδρῆγαβίβυ 12θυβάθῃ τῸ- 
ΘΟΠΊΤΩΘ 48 [πα΄ ΠΟ οὁη6 ΒΒου]α αἰζοιιρύ ἴο τοϑδα ὑπ6ν Ὑτϊ 08, ΟΥ̓ἸΠ- 
Αφρ6α ἴο ᾿Ιθασῃ {πα (41.466 ἀἸα]οοῖ, νο 18 ποῦ Ὀγαυιουβ Υ τ 6] -στουπαρά 
ἴῃ Ηρθῦγον : Π6 βάνιβ6β ἔμ6 Ομ] άθο ἰοχί οὐ 1.4η16] «ὰ ΕΖγα ἴο 6 
ἢιϑὲ στοδα οἰ μοῦ νὰ ἢ18 οσὰ Ομαϊάθο Μάδῃμαὶ), οΥ σι Βυχίοσβ 

.- ΗΘΡΥΘῪ δηὰ ΟΠ θα Τιοχίσοη ; δου ψθ]ο 8 [6 Ταγρυτα8 οὗ 
ΟὨ]ΚοΪοβ δπὰ «οπμαίμϑη τὺ 6 ρογυβοᾶ, σι {π6 ΠεΙρ οὗ Βυχίοτε᾽β 
ΟΠ] θα δῃᾷὰ Ταϊπιυάϊο 1 μοχίοοῃ, δπα οὗ 6 1,γα ΒΒ σουϊς, 226 (οποεπῖ- 
ἐπέϊα Μοσαδείογαιηι ΤΠ αδῥιπίσογατι σμπὶ Οταοὶξ οἐ φιοὶδιδάασπι αἰϊὲβ ἢπ- 
σεῖς Ἐπγοραῖθ. Ατωβίοϊοάδμι, 1648, 4ζ0ᾳ.0. Τμοθθ 0 τπῆᾶὺ θ6 
8016 ἴο ῬΓΟΘΏΌΓΘ 1Ὁ ΠΥ ΙΏΟΥΘ δἀναηίηρ οῦθ! Υ δυυαν Μτ. ΕἸρ θ᾽ Μαρμαὶ 
97 ἰδὲ (λαϊίάεο Ζαπσμασε. ἘΒοβίοῃ ἐλγασθλν ἢ αϑϑ 9), 1882. 8νο. 

[10 τᾶ 6 ορβογυϑα {Ππ|ῦ 1Π6 “ Θγυβα 6 πὶ ΤΆΥΡΊ ΤΩ 18 ΤΠΘΓΘΙΥ ἀποίμος 
ΤΘΟΘΠΒίοη οὗ (μδὺ οὗ {π6 Ῥβθιαο-  οηδίΠπη, δ Ζ. 2 ἢ45 ργονϑᾶ3; {δπαΐ 
[Π6ΥΘ ΓΘ Β6Υ σαὶ 1πβίδῃςοΒ οἵ οΪοβα ἃρτοοιηθηὺ οὐ Ομ 6108 στ ἐ[0π8- 
(Πδῃ (οοταρ. Τατρ. Πουξ, χχὶϊ. ὅ., ψ ἢ “παρ.γ. 26.; Πουῦ. χχῖν.1 6. 18 
2 Κίηρβ χῖν. θ.; ΝΌΤΩΡ. χχὶ, 28, 29., ἢ {}6Γ, χ]ν ἢ, 46, 4θ.); 80 

1 Ὥγ, Κοπηΐϊοοιξ, ϑοοοπᾶ Τἰδϑϑοτίαιίοη, ΡΡ. 167---193. 
2 Ὠϊο αοιιεδβάϊεηβι], ν ὀσίγαρο ἀον Φπάρη, ΡΡ. 66---72, 
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τπαξ οὴ6 πχυϑὺ ἤανα [Ὁ] οντοά {πΠ6 οἰ οσ--- [Βουρ τ μοίμοῦ ΟἸΚΚ6Ϊ08 νγα8 
ἢ ἴῃ Βαηάβ οὗ “οῃδίμδῃ, 848 Ζ0}2Ζ {1105}, ΟΣ σι ΒοίΒου Φ οηδί Δ τγδ8 
ϑο ὈΥῪ ΟὨΚΕΪοΒ, ἃ8 Η ἄνϑσπιοκ τλὶηΐδῖηβ, οὐ {86 στουπᾶ ἰπαὲ 186 
{γα 19 οὗἨ 1ῃ6 Ταϊπλπα τα ῖκοβ οπδίμδη το οἱ ἀθδὶ, δηᾶ {παὺ 8Δη 1η- 
τογργοίδ οι οὗ {[Π6 ῥγορμοίβ που 6 ἸΚΟΙΥ ἴο ργϑοθάς (6 τῆοσθ 
ἀεἰϊοαῖα ἰδϑὶς οὐἁ ἱπίουρσθίϊηρ {π6 ἰατν, 18. τηλοῦ οἵ ἀουθί---ηα {πᾶξ 
{86 ΤΑγσίτη οὐ ΕϑίΠοσ. ρῥτϊπιθα ἴῃ τἢ6 ΑἸίν οΥρ ῬοΙγο]οίί, 18 ἀποί μοῦ 
ΤΟΟΘΏΒΊΟΩ ΟΥ̓ 1ἢδΐ ῬαυΠεποά Ὀγ Βιίδῆορ Ὑ͵ωϊΐοη. Ὑγσαοαϑ, ΠἸΟΥΘΟΥ͂ΟΣ, 
δανα θη Τουπᾶ οἵ ἃ “ 6γιιβαίοια Τάγριιτα οα τῃ6 Ῥτορμοῖβ.3] 

ὃ 2. Οἡ ἐδλε Αποϊεπέ αὐγοεὰκ Κεγβίονς 9 ἐδε Οἰἱά 17 πεείαπιεπί. 

1, 7λε ΒΕΡΤΌΑΟΙΝΤ ;---}. ΠΠβίοτῳ οΥΓ τέ; ---2 Α ογίἐἰσαΐ ἀσοοιιπέ 0 {5 οχὸ 
οσμίϊοπ ; ---ὃ. Ῥξλαέ πιαπιβοτίρία ἰσετὰ εἰ86α ὃν ἐΐ5 απμίλοτγδ; ---4. Αεοοιηΐ Ὁ 
ἐλὲ διδέϊεαἱ ἰαόοινγε 9 Ογίσεη; ----. Νοέϊοο οΥΓ λ6 γεοοθηεξίοπς οὐ οαϊίοπα 
οὕ Επιρεδίμα απαὶ ᾿απιρλιίμδ, οΥΓ Ζιιμοίαη, απαὰ οΥΓ Ἡδεενοελέίις ;----6. εοι αν 
ἐπιροτέαπεε ΟΓ λὲ δερίμαρίπε υεγϑίοη η ἐλὲ οτττοΐδπι απα ἱπέεγργείαξίοη οΥΓ 
ἐδς Νειο Τεδέαπιερ. --- 11. Αοσομπί 9 οἰδεν Οτεεὰ υεγϑίοης ὁ ἐλὲ Οἰάὰ 
Τεείαπιεπέ ; ----Ἰ. Ῥογδίοη οΓΓ ΔοῦιΑ;---2. ΟΥἹ Τβεέοροτιον ---ὃ. ΟὐΓἹ ϑυμ- 
ΜΑΟΗσΒ;---4, ὅ, 6. Αποπγηιοιβ ὈεΥ δι 0.8. ----111. 1. ΤΠ θετγεποος ἐπ ἀποὶοπέ 
πιαπιδογὶρίδ ἰο οἰλεν υογδίοπδ;---2. Τλὸ Ῥεποίίϊαη ατεεὰ υονϑδίοη. 

Ι. Αμονᾳ ἰδε ατοοκ νογβίομβ οὗ {6 ΟἹ]ά Τοβίδιηθηΐς, {πὸ ΑἸ ῈΕΧ- 
ΑΝΌΒΙΑΝ ΟΥ̓ ΒΕΡΤΌΛΟΙΝΤ, 88 1ὖῦ 18 ΚΠΘΟΓΑΙΙΥ ἰοιτηρά, 18 16 τηοδβ 
Δποϊθηῦ δηἃ συ ]6, δηα τγὰϑ [6] ἃ 1 80 πιο δείθοιῃ, Ὀοΐἢ ὈΥ [ἢ 6 
εν8 δηὰ Ὀγ 1π6 ἤἥγει ΟἸγιβίϊαπβ, 8ἃ8 ἰο "6 δοῃβίδης νυ γοδά ἴῃ [ῃ9 
ΒΥΠΔρΡΌρΊοΒ δα ΘΠ Γοο8. Ηθηοθ 10 18 ὉΠ] οττη νυ οἰϊοα ὈΥ (6 ΘΑΥΪΥ 
ἰλίμοτθ, τ μοῦπον ατοοῖ οὐ 1,μαἰϊη, δηά ἴγοσῃ {Π|8 νϑυβιοη 41} ἐπ 6 ἴγβῃ8- 
ἰδ οη8 ἰηὔο Οἴου ἰδηρυαροβ, ΠΟ ΘΓΘ ΒΠΟΙΘΏΓΥ ἀρργονεᾶ Ὀγ [86 
Ομπβάδη οματοῖ, οσο οχοουϊοα (τ ἢ 1Π6 ἀχοθρίοη οὐ {πὸ Ῥοβῃϊο- 
ΟΥΤΙ80), 88 186 Ατδθῖς, Αστηθηΐδη, Εἰμοριο, (οίῃ!ς, πὰ ΟἹ 1{4]16 
ΟΥ [Δι ὙΟυβῖοι 1ἢ 1186 Ὀοίοτγο τὴ6 τηθ οὐ «6 Υ͂Ο 6 ; δηά ἴο {{|18 
ἄαγ [56 ϑερίυδρίη 18 σχο  υβῖν οἷν σοδὰ πὶ [86 ταὶς δηά τηοβὲ οὐδ ῦ 
Οτοπίαὶ ομ το μοβ.2 ΤῊϊ8 νοσβίοῃ [88 ἀογι γα 118 ἤᾶππθ οἰΐ ποὺ ἔγοσα 
ἴῃς Φ π Ἰδἢ ἀοοοπηΐ οὗἨ ΒΕΥΘΕΙΥ - 7 ΡΟΥΒΟΠΒ Παυϊηρ θ6 θη δ ρ]ογοά ἴο 
ΔΚ 10, ΟΥ ἔτοτη 118 μανίηρ τγεοοϊγοᾶ {Π6 Δρρτορθδίοι οἵ [Π6 ὅ'ϑδημθ- 
ἀπτα, ΟΥ ρτεδὺ δοῦης}} οὗὁἨ (6 ονβ, τ μῖο ἢ οοπβίβίθα οἱὐἁὨ βενθῃΐυ, οὕ, 

"ΤᾺ Οοιϊεκά!ηβε]. Υ͂ ὀγίγαρε ἄογ Ζυάοη, ᾿. 683. 
3. δε Ηδυοσγηῖοκ, Εἰπ]εἰτπηρ, 1. ᾿. 88. 79---82.; Κα, αἰ!, ΕἸΠΙοἰ ἔαρ, 98. 189---198.; αν ἀδοῃ, 

Βιὺϊ. στῆς. νοὶ, ἱ. οβδρ. χὶγτ. 
᾿ ΈΆΑ Ιου, Ῥγο ες. ἱχ, ΡΡ. 838---469.; ἤοτῃ σι] οἢ, δηὰ ἔγοτῃ [86 [0] ον ὶπῷ δι Βοσὶ ε168, ΟΌΣ 

δοζουηΐ οἵ τῇς βερίαρίπι 18 ἀετίνεα, νἱζ. Βδυθγ, Οτἶςα ὅδοσγα, Τγαςξ, 11. 88. 41--- 52., ρὈ. 
239---278., το [88 σὨ!ΕΗΥ (Ο]]οννοὰ Ηοάγ 8 ὈοοΚ, Βεγεδίιεσ ῃοίοεα, ἵπ 186 ἰιδίΟΥΥ οὗἩἨ 1} 
δεριπαρίηϊ τοσδίοῃ ; Ὦγ. Ῥγίἀοδαχ, σοπηροίίοη, Ῥαγὶ ἰΪ. Ὀοοῖς ἱ. δ Ὁ δῆμο 277. νοΐ. ἰΐ. ΡΡ. 
21-43.; Μδδοι, Ῥτγείδοβ ἴο μαζὶ ἰΪ. νοὶ, ἰΐ. οὐ 818. εὐϊίοη οὗ 1. 1ϑηρΒ Βι ]οίμεοα ὅδοσδ, 
ἰδ Ἡ ΪοὮ ἴἢ6 Ὠἱδέο τ οὗἩ [π6 ϑαριυπαρίηι σνεγβϑίοη 18 τα μα ΟΥ̓ οχατηϊηθὰ; Μοτγαβ, ἱπ Ἐτγηδβεὶ, 
το, ἴΐ, Ῥῃ. 50---81. 101---119.; ΟἌἝγρζον, Οτίτςα ββδογα, Ῥβδγβ ἴζ. Πρ. 1,. ΡΡ. 481---δ51].; 
ΜρβΟΒ δηὰ Βοθσηογ Β οὐξίοη οἵ 12 Τρ Β ΒΙδΙΙοΙἤοςοα ὅδογα, ρδσί ἱϊ, νοὶ], ἰΐ, ρρ. 216--.220. 
350 --- 804.; ΤἸδοΙηδθ, [πιτοάποιῖίο ἱπ Ηοττηθηουτοδη) ὅϑὅ8.γ, υἱτίαδαθο Ταβιδιηθηῖ, 
ῬΡ. 228---258. Ηατῖοβ, Βγουΐος Νοι δ [1{}{γαίατδο Οὐσεοςςο, ΡΡ. 638---648. ; δηὰ Ἐδηοθαχά, 
Απμδΐεβ ἀς 1 Ἴτηρτί πη οσῖο ἀθ8 ΑἸάοβ, ἴοπι. ἱ. ρ. 140, 8.66 εἶδο Οτίχοηΐὶϑ Ηδχδρῖα, α Μουΐ- 
λαοοῃ, ἰοτα, ἱ, Ῥυα τα. 1) 185. ΡΡ. 27---36.. ΑἍὄὕ πω δοσουηὶ οὗὨ [86 τηδηπβοσὶρῖβ ἀπὰ οἰ 018 
Οἵ τθὸ Οτεεὶκς βοτίρἝυγαοδ ἰβ σίνοη ἰπ ἴΠ6 ῥγοίδοθ ἴὸ τοϊ. ἱ. οὐ (ῃ6 δἀϊείοη οὐἨ τλ6 δεριαδρίης 
ὑπο ηοεα ὃγ ἰἢς ἰαἴο6 δεν. τ, ΠΟΙτ)ς8, ἴοσ 8 ποίΐοα οἵ τ] ἢ 8ε6 ΒΙΠ]. 1,1δῖ, νοὶ. ἦν. 



60 ϑογίρέμγο ΟΥἰξοΐβηι. 

ἸΏΟΤΘ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, οὗἨ βουθηΐγ-ὗνγο ροβοῦβ. Μυοἢ υποοτίαϊπίγ, μονν- 
ΑΥ̓́ΘΟΣ, 88 ῥΧονα ] δα οοποογηῖηρ [Π6 γθαΐ ὨΙΒύΟΥΥ οὗὁὨ {Ππ18 ἀποϊθηῦ το σ-σ 
βίοῃ ; δῃά, ψ ἢ1]6 Βοιλθ ἢᾶγ6 Βίγθη ουΒ᾽ Υ δαἀνοοδίθα 108 ταϊγαου]ουβ δαᾶ 
ἀϊνῖπα οτἱρίη, οΟἴμου δι ηθηΐ ΡΒΙ]Ο]ορ βί8 μαγα Ἰαδουγοα ἴο Ῥτονα {πὲ 
ΐ τηυβῦ μᾶνα Ὀθθη Ἔχθουίθα ὈΥ̓͂ ΒΕΝΘΓΆΪ ῬΟΥΒΟῚΒ Δηα δἱ αἸΠδγθῃύ ἐἰπι6β. 

1. Αοοοτάϊηρ ἴο οὔθ δοοουηΐ, Ῥίοϊθ Ῥ ΙΔ οΙρηυβ, Κιπσ οὗ 
Ἐσυρύ, οδαβοά (18 ἰγαπβί δύο [0 Ὀ6 ταϑᾶθ ἔογ (86 88 οὗἨ {π6 ΠΠΡγαΤΎ 
ὙγΒοἢ Β6 Παά ἰουπάρα δ ΑἸοχαπάγια, δὖ 106 σϑαυδβὺ δὰ στ 1Ππ6 
αἄν!οθ οὗ [Π6 σοἸεὈγαίθα Τ)οτηθίσϊαβ ῬΒδίθγθ8, 18 ῬΥΙΠΟΙΡΑΙ ΠΡ τατγίδῃ. 
Ἐὸν {18 ρύγροβο 1Ὁ 18 σαρογίβα {μαῦ 6 βοηΐ Ατσιβίθδβ δα Απαάτοβϑβ, 
ὕπνο αἰβιϊησυ βῃθα ΟΥ̓ΟΟΥΒ οὗἨ ἢ]8 οουτί, ὕο «ΘΓ βδίθγα, οἢ 8Π ΘΠ ὈΑΒΘΥ͂ 
το Ε]δθαζασ, ἔμθη μὶρὴ ῥγθδί οἵ {π6 678, ἴο τοαποδβὺ οὗ {π6 Ἰαίοσ 8 
ΠΟΡΥ͂ οὔΤΠπὸ Ἡδῦτον, δοτιρίαγοθ, δηα μα [86 Γ6 τηϊσῃΐ αἶθο θ6 βεπί ἴο 
Βΐπ ΒΟΥΘΏΤΥ -ὑνχο ῬΟΙΒΟΏΒ (Β1Χ ὁμόβθι ουΐ οὗὨ 680} οὗἉ (6 ἔσχον {γ1068), 
ὙΠῸ 6.6 Ὑ1611 81. 1}16 4 φαυλ!]ν ἴῃ 86 Ἡδῦτον δπὰ (τεοῖὶς Ἰδλησιιαροβ. 
ΤΉ686 ᾿οαΥπΘα τθη ΤΟΥ͂Θ ΒΟΟΟΣΑΙΠΡῚΥ δας ἊΡ ἴῃ {86 1ϑἰαπα οὗ ῬΒᾶδσοθ; 
ΜΠ6γ6, μανϊηρ ἀρτοοα 1ὴ {Π6 ὑγδηβιαίοι οὗ οδοῦ ροτιοα δ σ ἃ ταυῦυδὶ 
σοηξογοπηοσ, ᾿)οπιοίσιαβ σοῖς ἀουσῃ ὉΠ ΘΓ  ΟΥΒΙΟῚ ἃ8 {που ἀϊοίαξοα 1. 
ἴο εἶτα; 8ηα ἰδ8, ἴῃ {86 βρᾶοα οἵ βονϑηΐϊυ-ἴνο ἄαγβ, (πΠ6 ψΠ0]6 τῦϑϑ 
ΔΟΘΟΙΏΡΙΒῃ6α, ΤὮ]8 Τοϊαθοη 18 ἀθειγοα ἔτομιλ ἃ ἰούεσ βου θα ἴο 
Ατὶβίβαβ ῃἰτηβο]ξ, {π6 δα μη οἰτΥ οὗὨἨἁ το ἢ88 ῬΘΘἢ σΥΘΔΟΪΥ αϊβρυ θα. 
ΤῈ, δ ἰθγθ 18. ΘΥΕΤῪ σϑᾶβοη [0 δον 18 (Π6 οα86, {π|8 ρίθοθ 18 8 
ΤΟΥΡΟΤΣΥ, ἰΐ 88 τηδάθ αὖ ἃ ΨΘΥῪ ΘΔΥΥ ροτϊοά ; ἴογ 10 88 1ῃ δχ᾽ βύθῃοθ 
1η. {86 [1616 οὗ Φοβορῇιβ, σψῇο ἢδ8 τηδάβ 86 οὗ 1Ὁ ἴῃ 18 ον ]δἢ} Απί- 
αυϊῖθ8. Τηθ νογδοιυ οὐὗἨ ἁ Ασιβύβαβ᾽Β παισίν ψγὰ8 ποῖ αποδπομποα 
ἈΠῸ} {Π6 Βανθηϊθαπίῃ οὐ οἱ θθηῦ ἢ ΘΘΗΓΌΓΥ ; δὖ ψ οἢ Ὁ16, ᾿πα 664, 
Ὀ1Ρ]164] οΥΙΠ]οἴβι νγ88, ΘΟ ρα 6] γ, ἴῃ 108 ἸηΆμον, Ὑ νοβ', βόδι σον 
γδη [)α168, τ. Ῥγιάδαυχ, δηᾶ, ἄρον 4]1, σ. Ηοαγ', σσοσὸ ἰμ6 ρῥγίη, 
ΟΙΡΆ] υυιίοσβ ἴῃ [ῃ6 βονυθῃίθθητἢ δηα οἱσῃίθθη ἢ ΘΟ ΓΓ168 0 δὖ- 
ἰδοϊκοα {Π6 σοπυϊπμθη688 οὗ {μ6 ργοίθπαβα παγταΐνο οὗ Αὐϊβίθαϑ ; δῃηᾶ, 
1πουρὰ 10 να8 ΔΌΪΥ υἱπάϊοαίθα Ὀγ ΒΊΒΠοΡ ΥΥ αἰΐοη ὅ, 1βϑαδὸ Υ οβϑι8 ὅδ, 
γΥΒιβίου 1, Βγοί 8, δηά οἴΒοὺ τῃοάθτ σιίογβ, (Π6 Ἰοαγηθα ἰὴ ΟΣ ΟὟΠ 
{ππὴ6 416 {]} 7 ἀρτοοα 1η σομΒ᾽ ἀοτηρ' 10 88 δου ]οὐ8. 

ῬΏ1]ο, {μῃ6 Ψ4ονν, ΠΟ «80 ποίοθβ {π6 δορίπδσιηῦ ψΘΥΒΊΟη, τῦᾶϑ 
Ἰσῃογϑηΐ οἵ τηοϑί οὗ {π6 οἰγουπηβίβημοαϑ παυσαίθα ὈΥ͂ Ατὐὶβίθαβ ; δαΐ 
86 τϑἰδίθβθ οὐῇθσβϑ ψ] Ὁ ἌρΡΡΘΑΥ πού 1688 ΟχΊγογ ἀἴ πασγ. Ἂσοογάϊηρ 
ἴο δἴπι, Ῥίοϊθων ῬΆΣ]Αἄρϑὶρηυβ βοΐ ἰο Ῥαϊδθβίϊπ ἔἴοσ βοῖιθ ἰθαγῃμθᾶ 
68, γοδα ΠυΠ 6 ἢ6 ἄο68 ποῖ βρθοϊῃ ; δηᾶ {Π686, ρσοἰῃσ' ΟΥ̓ΟΥ ἴο 
(Π6 Ιδἰαπαὰ οὗ Ῥηδγοβ, {πο γ6 δχθουίθα 80 τυδὴν αἰδίϊποῦ σΘΥβΊΟη8, 8}} 
οὗ σοὶ 80 ὁταοίϊς απὰ ππιξογπιῖν ἀρτοοα ἴῃ βθη86, ρῇγαβθβ, δηᾶ 
ὙΟΓΒ, 88 ὑσγουϑα [Π6πὲὶ ἴ0 ἢανα Ὀθθὴ ποῦ δοηοη ἱμέθγργθίοσβ, δυΐ 

Τὴ ἃ ποῖδ οἡ Απὐρπβίῖηο ἀθ Οἰνίἑαἴο ΤΠ οἱ, 110. χΥ ἢ. ὁ. 42, 
3 Τῃ ἃ ἢοῖθ οὐ ΕἸ ΒΘ ὈΪ.6᾽8 ΟἸτοηΐο]θ, 0. ΜΡΟΟΧΧΧΙΨΥ. 
8. Ὁ ϊδβογίδιῖο Βα ροῦ Ατίβίοα, ἀ6 υχχ. ἰηξογργοιϊθι8, ὅσ. Αἰηδβὲ. 1705. 4ϊο. 
4 6 Βἰδ]ίογταμῃ Τοχοθαβ Οτὶρίπα! θα, Υ ἀγβίοπὶ θὰ8 ατροΐβ, οἱ 1,δυϊηὰ Ὑ᾽ υἱκαιᾶ, ἰδ τὶ ἱν. 

ᾳυϊθυδ τευ υἱὰν ΑτΊβίθο Η] βίοσία, 0] 1ο, Οχοη. 1705. 
δ Ῥγοΐορ. ἰχ. 88 3---ξ10. Ρῃ. 388---859. 
9 ἢο τχχ. [ηϊογργοίίουβ, ὅς. Ηαρ. οπι. 166], 4ἴο. 
ἼἼὴ [ῃ6 Αρρβϑηάϊχ ἴο ἢΐ8 οσκ οὐ Το 1116 Γ4] ΑσοοπΙ ΒΗ σαοηϊ οὗἩἨ δογρίαγα ῬΥΟΡὮΘ.- 

εἶοθ, Τωοπάοη, 1724, ὅνο. 
8. Ὠϊδβογίδιϊοη οἡ (ἢ. ϑορίπαριπι, ἰῃ ΒΊδμορ ΥΥ δίβοη᾿ Β (ο]]δοιίοη οὐ ΤΠθοϊορςὶςδὶ Ὑτδείς, 

ν0]}. 111. ἢ. 18. εἰ 46η. 



Οη ἐλὸ Αποϊοηιέ Κεγδίοπα: Τὴὲε δερέμασϊιης. 61 

ἸΏΘ ἢ ῬΓΟΡΠΘΕΘΑΙΥ ἱμδριγοα δηᾶ αἰνιμοὶν αϊγοοίθα, πὸ δ ΟΥΟΥΥ 
πογὰ αἰοίαιθα ἰο θὰ Ὀγ {86 ϑριγιι οἵ (ἀοά (βτουσῃουΐ (μ6 δμεγθ 
ἰγδῃδίαίίοη. ἯἮδ δαἀβ {πῶ δὴ δῃηνδὶ ἔθϑελναὶ σγα8 οοἰ οργαίθα Ὀγ {Π6 
ΑἸεχδπάσιϑη 9678 ἴῃ (ῃ6 [58]16 οὗ Ῥῇαγοβ, ψ ἤθτο [ῃὴ6 ὙΘΥΒΊΟ γγ88 
ΤἸΩ86Π6, ὙΠῸ] [18 ὥπηθ, ἴο Ῥύθβουῦυα {Π6 ΤΩΘΙΩΟΓΤΥ͂ οὗ 1, δπὰ ο {μδηϊς 
αοά ἴοτ δο στοδί 4 βομπεῆι} 
υδθίη Ματγίγσ, σῆὸ βου Βῃοα ἴῃ {86 τ] α]6 οὐ [86 βεοοπᾶ 

ΟΟΠΓΤΥ, δρουΐ οὴ6 Ὠυπαγοα ΥὙ6 8785 δῖος Ῥἢ]1]1ο, χοϊαῦθβ ἃ βἰ τ} 8 7 
βίου, γι ἢ {π6 Δααϊθοη οὗἁ {Π6 Βουθητυ ᾿πίουργοίοσβ Ὀοϊηρ βῃαῦ ἃρ 
ΘΔΟὮ 18 ἢῚΒ8 ΟὟ Βαραγαῖθ 961}1 (0 μδᾷ Ὀδθη ογοοίθα [Ὸν {παῖ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ὈΥ̓͂ οΟΥ̓ΔΕΣ οὗ Ῥιίοϊοων ῬΠΙἸΔαοΙρἢ 5); δηπᾶ ὑπαῦ Βοτα Π6Υ 
ΟΟΙΩΡΟΒΘα 80 ΤΩΔΩΥ ἀἰβίμπος ΨΘΓΒΊΟΙΒ, Ογὰ [ὉΓ ΜΟΙ, ἴῃ {Π6 ὙΘΡῪ 
ΒΔΙΏΘ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟΏΒ, 0 {π6 στοαῖ δαταϊγαίοι οὐ {πΠ6 Κιηρ; το, πού 
ἀουδίησ {παΐ {18 ὙΘΥΒΙΟῺ νγ88 ΟἿ ΊΠΘΙΥ ᾿ΠΒρ το, Ἰοδαθα 1μ6 ᾿πίογ- 
Ῥτοίοσβ ὙΠ ὨΟΠΟΌ,Β, 8ηα αἰἸβη)ββοα {ῃΠθ6 πὰ ἴο ΠΟΥ ΟὟ ΘΟᾺΠΙΤΥ, 
ΜΠ τιλρη οοηΐ ργοβθηίθΌ Τὴ ρσοοά ἴαϊῃον δα 48 {ῃαῦ [6 συ ϊη8 
οὗ ἴπθ86 ς6}]8 σσοσθ υἱϑι} }]6 ἴῃ [18 {πη6.23 ΒΒ {Π18 παιταῖδνα οὗ 
“δ. π Ἐ 15 ἀἸΣΘΟΙΪ δ ναυῖδησθ Υ1Π ΒΘΥΘΓΆΪ ΟἸΓΟυΤΩΒίΔ 068 σοοογαάϑα 
ὉΥ Ατὶβίθαβ : βδιιοῖ, ΓὉΓ Ἰπδίδησο, 885 {ῃ6 ῥγϑυϊοιβ σοηγθο 6. ΟΥ 
ἀεΠ θοσαίοη οὐ (86 γαπϑίαίοσθ, δηα, αῦονα 411, {π6 συθυῪ ἱπηροτγίδηϊ 
Ῥοϊηΐ οὗὁἉἍ [Π6 σοσγβίοῃ Ὀεὶηρ ἀἸοίαἰοα ἰο Ποιμδίσιαβ ῬΒδίοσθυβ, Ἐρῖρδδ- 
ΠἴΌ8, ἃ αὶίοσ οὗ 1Π6 Τουτγί σομίατΥ, δὐὐθιαιρίθ ἴο Ὠαγιηοη1Ζα 41} [Π686 
ϑοοουηΐθ Ὀγ Βῃυψ Πρ ὰρΡ {Π6 ἰγαηβίδίουβ ὕὑνὸ δηά ὕπο, ἴὰ {ΠΙΥ Υ -8χ 
66115, ὙΠΘΓα ΠΟΥ τηὶσηδ ΘΟΏΒΙΔΟΥ ΟΥ̓ Φ(6] 1 αγαῖθ, δηαὰ ὈΥ βίδϊομϊηρ' 
ἃ ΟΟΡΥ δύ ἴῃ οδο 66]], ἴο οι (Π6 ἐγ βαίοσθ αϊοίδίθα ἘΠ ὶν ἸΑθΟυ ΓΒ: 
ἴῃ6. γϑβϑὺῦ οΥὉὨ 411 ψ ΒΙΟΝ τγθ {πΠ6 Ργτοάποοηῃ οὗ {Πιγγ-ΒὶΣ ᾿πβριγοᾶ 
ΥΘΓΒΙΟΏΒ, ἀστθοϊησ τηοϑῦ ὉΠΙΓΌΥΤΩΪΥ ἰοσοί μον. 

ἴὺ 18 ποῖ 8 [{||6 σϑιμαυκαῦϊα {πα΄ [86 βατηδγιίδηβ ἤν ὑσὶ 08 
ἴῃ ἔλνουῦ ΟἿ {ποῦ σνοσβίοη οὗ {ῃ6 Ῥαπίαϊΐθυο δαυδιν οχίγαναρσδηΐ 
ὙΠ} {Πο86 Ῥσοβουνθα ὈΥ {π6 “968. [Ι͂ἡ {πῸ δαιηαγιίαπ ΟἸγοπίοὶα οὗ 
Ανὰ] Ῥῃαίβον, συ Βῖ ἢ νγαβ οομρ]] ἃ ἴπ τπ6 ἐοαγίθοπιἢ ΘΟΕ ΓΌΓΥ ἔγοϊα 
δηοϊθηξ Δηα πιοάογηῃ δυΐμοτβ, οί Ηρῦγον δὰ Ασαριο, {ῃ6 ΓΘ 18 ἃ 
ΒΙΟΥΥ ἰὼ {π6 ΤΠ οσὶηρ οἴἶεδοί : ἐπαὺ Ῥιοίοαν ῬἘΠΔαΘΙΡΏ 8, ἴῃ 1Π 6 
ἰθ τ ἢ γον οὗ ἢ18 τοῖρῃ, αἰτοοϊρα ἢ18 αἰζοηθίοη ἴο {π6 αἰ δσθηοθ βυῦ- 
βιδίϊησ δούνγθοπ {86 ϑδαιπλαγι ΔΒ δἀηα 126 «6078 δοποθγηΐηρ (86 αν : 
(δα ἔογπιοῦ τοοοϊνιηρ ΟὨΪΥ {86 Ῥαηίαϊοαςί, δηα Το) οὔ ηρ ΘΥΕΥῪ ΟἾΠΟΓ 
γοΥΪς δου θ6α ἰο {π6 ρτορμοίβ Ὁ. {86 «ανγϑ' [Ιἢ ογάοσ ἴἰο ἀθίογμϊηθ 
(818 ἀἰβοσθηοθ, ἣ6 οοτησηδηαρα (86 ὕπο παίϊοηβ ἴο βοῃᾶ ἀοριιε8 ἴο 
ΑἸοχαηάσια. ΤῊ «“Ζ76γ1δ ᾿πίσυβίοα {18 τιϊβϑίοη ἰοὸ Οδαγ, (6 ϑαιηδ- 
ΥἰΔη8 (ο Αλγοῦ, ἰο ΒΟ ΒΟνΘΓΆ] ΟΥΒΘΙ δββοοίϊαίθθ: χοῦ 8646, 
δοραγαίβ Ἀρδετηθηΐβ, ἢ ἃ ΡΑΓΙΟΌΪΑΥ αὐδγίοῦ οὐ ΑἸδχαπαγία, τιθγα 
ἀϑθρῃ θα (0 Θϑο ἢ} οἵὗἨ {μ686 βίγδηρεβ ; ΨΠῸ 6 γα ρυο ιθιοα ἔτοπι 
ΒΑΥΙΠΡ ΔΠΥ͂ ῬΘΟΙΒΟΠΑΙ ἱπίθγοουγβα, πα θοῦ οὗ ἱμϑὰ μαά α αγεεκ 
ΒοΥθ6 ἰο ψτΙ6 ΗΪ8 σϑύβίοη. ὙΤθὰθ ψογο {π6 αν πα οἰβοὺ ΟΣ Ρ- 
ἴσγοβ ἰσδηβ θα Ὀγ [26 δαγηδυι δηβ; ΜΏΟΒ6 νϑυβίοῃ Ὀθίηρ τηοϑῦ σδγο- 
[}}Υ Ἔχατηϊποα, ἐπ Κίηρ ᾿γὰ8 οομνιποοά (Παύ {ποῖὶγ ἰοχῦ τῦ88 ΠΊΟΤΘ 
Ξοιηρ]οίβ ἢπδη ἰπαὲ οὗ [86 968. ϑοἢ 18 (86 πεαγχαίϊνα οὗ Αθὰ] 
διδοῖ, ἀἰνοβίθα Βουσανοῦ οὗ ΠυχλθΓΟΙΒ. ΤΆΣ  6]]008 Οἰγουτηβίδηοοδ, 

1 ο γιὰ Μορία, "1. ἰδ, 2 Οὐδοτγῖ, δὰ (ἀθηΐδδ, 



62 ϑεγίρίμγεο ΟΥἰζοι8)η. 

σὴ τ Βιοἢ 10 μ88 θθθὴ ἀδοογαΐθα ὈΥ [Π6 ϑδιβαγ 808; ὙῸ0 86 ποῖ 
ΒυΓΡαββοα ουθῃ ὈΥ {86 “76 ν78 ἴπ [Ππ6ῖγ ραγ δ] ον 1416 Ἰθρθηαβ. 
Α ἕδοϊ, Ὀυγὶοα ὩΣ ΒΊΟΝ ἃ πη888 οὗ ἔθ] 68β 88 {π6 ὑγδῃβίδίοη οὗ 

186 ϑδερίυαρίιπί μα θθθὴ ὈΥῪ {86 Βἰβίου'η8 Ὑ8ὸ αν ργοίθηθα ἴο 
ΤΘΟΟΓΑ 1ἴ, ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΥ [0868 118 ΠΙβίοσιοδὶ οἰαγαοίθσ. ΑἸΓΒβουσῇ {866 
18 πὸ ἀουαδέ Ῥυΐ {παὺ βοα ἰγὰ 18 σοποραὶθα ἀπᾶθσ {Π18 ἰοδα οὗ 
0168, γεῦ 1 18 ΌΥ ΠΟ ΤΘ8 18 Δ ΘΑΒΥ͂ [51 ἴ0 ἀἰβοθγῃ ὑπ6 γα ἔγοτα 
Ὑδαΐ 15 []86: [86 [Ὁ] ρ;, ΒΟουγΟΥ ΟΣ, 18 [π6 τ β]ὺ οὗἩ ΟΌΓ Τ βθαγοβο8 
ΘΟΠΘΟΤΏΪΩρ; {818 ΟΘ]ΘὈγαῦθα ψΘΥΒΊ ἢ : ---- 

10 18 ῥγοῦ8 16 ἐμαὺ [Π6 βουθῃΐυ Ἰηἰογργθίθσθ, 88 (Π6Ὺ ἅσγὸ οδ]]οὰ, 
Ἔχϑουϊοα {ποὶν νοσβίοη οὗ {π6 Ῥοπίδίθυομ ἀυτγίηρ [π6 7ο᾽ηῦ ταῖρι οὗ 
Ῥιοϊθαγυ Τμαριι8, δηα 8 δοὴ Ῥ]δάοὶρῃυΒ. Τπὰθ Ῥβουάο- Ατιβίθαδβ, 
ὁ βορῆυβ, Ῥ.1]ο, 8 ΤΔῊΥ ΟἾΠΟΥ ὙΤΙΘΓΒ, ποῖ 1Ὁ 6ΧΘ ἰραϊουϑ ἴο 
Θησμοσδίθ, σοί ὑπαῦὺ {(Π18 Ὑυβϑο τγὰ8 τηδὰθ ἀυγῖηρ {[Π6 τοῖρῃ οὗ 
Ῥιοϊοθιων 1. οὐ ῬΒΙ]δάθΙρῆυβ: Φόβορι Βθῃ (ἀογίομ, βου Υοσ, δος; 
[86 τα ρῖηβ, Τμοοαογοῖ, ἀπμαὰ τῆν οἴμοῦ (ΓΙ βῦδη πυτ οὙ8, τοῦου Σἴϑ 
ἀδία ἴο [88 ἄπιο οὗ Ῥίοϊοην ἴᾶρὰβΒ. Νοῦν [Π686 ὕνχο γα! 8 οδἢ 
ὈῈ τϑοοῃοι!ρα οὨΪΥ ΟΥ̓ Βυρροβιηὴρ {86 ψϑυβῖοι ἴ0 αν Ὀθθη ρογξοιτηρα 
ἀυτσιηρ ἰθ6 ὕνγο γϑαγβ ἤθη Ῥίοϊθιαυ ῬΒἸδαθὶρἤιβ Βμαγοα [Π6 ΤΠγοπ 6 
ἢ ἢϊ186 λίθου ; ὙΏΙ1ΟΝ ἀαίθ οοἰποιάθβ πιῇ [06 (πϊτὰ δηα ἔουσί ἢ 
ΥΘΑΣΒ οὗ (6 δυπάτγοα δπηα ὑνϑηίγ- γα ΟἸγιηριδα, ἐπα 18, ἀροαῦ 1Π6 
γοδῖβ 286 εβηὰ 2856 θοΐίογε [ῃ6 συ ϊραῦ ΟΜ τιδδη οσα. ΕἸἼγίμοσ, (818 
ΨΟΓΒΙΟΩ Μγἃ48 86 ΠΟΙΠ6Ρ ὈΥ (Π6 οομμητηδηα οὗ ῬίοϊθΙαΥ, ΠΟΥ αἱ {88 
Τοαυσβὺ ΠΟΓ ὑπᾷ6γ ἴπ6 βυροιγιηίθηάθποθ οὗ [δμλθίσιιβ ῬΒΑΙ σθυβ ; 
Ῥαΐ τῦαϑ γοϊαπίαι νυ ἀπάογίδοῃ ΟΥ̓ (86 96 ν)}ν [Ὁ 1886 86 οὗ {δεῖν 
σουπίσγταθῃ. [ἰ 18 νν }}] Κποῦγῃ {μπδὲ, δ πὸ ρου οά δῦονβ ποίϊοβά, 
(Π6γο γγχὰ8 ἃ στϑαῦ τηυ]θυαθ οὗ “678 βϑι16 τὰ Εργρί, ραγου] ΣῪ 
αὖ ΑἸοχδηατσῖα : ἴμι686, θαιηρ' τηοβί ΒΊΟΥ ορβογσνδηΐ οὗ {||ὸ τ] ριουβ 
ἸηΒΌ 10 η8 Δηα ὑϑαρθβ οὗ {Π6}Γ Του 6.8, δα {μον Βδηῃθαγι, οὐ 
δταπα ΘΟΌΠΟΙ, ΟΟΙΙΡΟΒΘΑ͂ οὗ ΒΟΉ ΟΥ̓ ΒΘΥΘΏΤΥ-. 7 τθθ τ, δηά 
ΨΟΓΣΥ͂ ΠΟΠΊΘΓΟῸΒ ΒΥΒΆΘΟΡΊΙΘΒ, ἴῃ ΨΒΙΟΝ (Π6 ἸΔῪ Ὑγὰ8 σϑδα ἰὸ {πῆ ΟἹ 
ΟΥ̓ΘΣῪ ΒΑΔ ; δηᾶ, δ {86 Ὀυ}}ς οὗ [86 δοχησμομ ρϑορία ὉΥΘ τὸ 
ἸοηρῸΓ δοαυδιηίοα τλῖ Ὁ1011641] ΗΘΌσον ({π6 Οτϑοὶζ Ἰδηρύδλρα δ] η 6 
Ῥοὶηρ υδοα ἴῃ {ΠΟῚΓ ΟΥΟΪΏΔΡΥ ᾿ἸΠἰΘΥΟΟΌΓΒΘ), 1 ὈΘοδΙΘ ὩΘΟΘΘΒΑΤῪ ἴο 
ἐγδηβίαίθ (Π6 Ῥοηίαίθυσῃ ᾿ηΐο Οσϑοῖς ἕο {μοὶσ υ86ὲ. ὙΤὨΪΒ 158 ἃ ἴδε 
ΤΏΟΓΘ ῬΓΟΡΔΌ]6 δοοουπΐ οὗ {πΠ6 οτἱρίη οὗ {πΠ6 ΑἸδχδηάγίδῃ σογβίοῃ ἔμ δῃ 
1Π6 ὑγδαϊιομβ αῦονθ βίαίθα, 1 {818 ἐγϑηβίδιομ  σ τηϑᾶθ ὈῪ 
ΡΟΘΪΙς δυϊπογιῖν, 1 σοῦ] ὑπαυθβ μα γ δᾶνο Ὀθοη ροτγίοσιηρθα 
Ὁπάον (ἢ6 αἰγοοίίΐοη οὗἩ (86 Βαῃμθάσι; ψὙὴ0Ὸ ψου]Ἱὰ αν δχδιηϊηθᾶ, 
Δα ΡῬδυθδρ8 οοττθοίθα 11, 1 1ὖ σοῦ {πΠ6 ποῦκ οὗ α δβἰηρα 1η4]- 
σιάυαὶ, ΡΥΘΥΙΟΌΒΙΥ ἴο ρινιηρ 1 [86 βίδιιρ οὗ {Ππεὶῦ Δρργοδβίϊου, δὰ 
Ἰηἰτοάαοίπρ 1Ὁ τηΐο [6 βΒυῃαροριιθβ. [Ι͂ἢ οἰἴΠοΓ οαδα [ἢ6 ὑγαηϑ) ἢ 
ΜΟΙ], ῥγοραῦ]γ, Ὀ6 ἀθποιιϊπαίθα {ῃ86 ϑορίυασιηΐ, Ὀθοοδυβα ἰδ 
ΘΑ ΘαΥΙηλ γγ88 ΟΟΙΏΡΟΒΟα οὗ ΒΟΥΘΏΪΥ ΟΥ̓ Βαυθηΐγ-ῦνο Τηθιη 6 γ8, [Ὁ 
18 ΘΥ̓́ΘΏ ΡΟΒΒ1016 (παῖ Π6 Θδῃμραγίπη, ἴῃ οσάοσ ἴο δβοοσγίδίη (86 Βα δ 1γ 
οὗ [86 σοῦϊ, πὰῖρῦ πᾶν βοηὺ ἰο Ῥϑ]θβί!ηα ἔῸΣ βοιλα ᾿ἰϑαγηθά τἤθῃ, οὗ 
ΟΒ6 δδϑιβδίδβῃσα δηα δάνιοθ Π6Ὺ που] ἤᾶνο ναὶ] {πϑιλβαῖ το ἴῃ 
δχϑιϊηϊηρ [86 νογβίοῃ. ΤΠ18 ἔδοῦ, ἢ 10 οοὐ]ὰ 6 ρσγονϑά (ον ἴΐ 18 
οἴεγθα 88. ἃ τῆοσ δοῃ)δοΐασθ), του] δοοοὰηῦ [ῸΓ [ῃ6 βίοσυ οὗ {6 
Κιηρ οὗ Εγρὺβ βοπμαϊησ δῇ ΘΑ ΆΒΒΘΥ 0 Φ6γαϑαϊθι. ΤΠογα 18, πον - 
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ΕΥΌΣ, ΟὯΘ6 Οἰχουτηβίϑῃοα ΒΊΟΝ ΡσΟΥ 8 ὑπαΐ, 'ὰ ὁσχθοαξηρ {818 ΓΔ ἢ 88- 
ἄοῃ, [Π6 ΒΥ̓αρΌριι68 ὕγΟΓῈ ΟΥΡΊΠΑΙΥ τη σοπίοιωρίδίίοη, νἱΖ. {πδὶ 4]]} 
86 ἀηοϊδηῦ ὙΥΤΊΟΓΒ ὉΠΒΗΪΠΔΟΊΒΙΥ ΘΟΠΟῸΣ ἴῃ βαυῖηρ [μδὺ [Π6 Ῥοηπίαίδυσῃ 
8 ἢτβι ἰγαηϑίαίθσα. Τμ6 ἔνθ Ῥοοΐϑ οὗ Μοβββ, 1ηάοθά, σογο {86 
ΟὨΪΥ ΒΟΟΚΒ τοδα ἴῃ {η6 ΒΥπαρΌρι68 ὑπ] {π6 [6 οὗ Απίοσοδυβ 
Ἐριρβδηῃββ, Κιἴηρ οὗ ϑ'υσγία ; ψῆο βανίησ ἰοσδίἀάθῃ ἰμαῦ ῥγδοῦϊοθ ἴῃ 
Ῥαϊοβϑίιηθ, ἴπ6 ΨΦενγ8 δνυδαθα [8 σομητηϑη 8 ὈΥ Βυδδιιταϊηρ ἰὸσ (6 
Ῥροηίαίθυ ἢ {Ππ6 τοδάϊηρ' οὗὨ {π6 ργορμοίϊς Ὀοοκβ.ὶ ΥὙΥ̓́ΒΘη, δἰζοσναγαβ, 
6 68 γα ἀοἰ νογϑα ἔγοπι ἔπ 6 ὑὙγδθηΥ οὗ {Π6 Κιηρδ οἵ ὥὄυσια, [Π6Ὺ 
τοδα {μ6 ἰδ δηὰ [86 ργορμοίβ αἱζαγηδίοϊυ 1ἢ (ἢ 6} βυῃδρορῖιθβ; δῃηὰ 
116 β4π|6 ουδίομι γγχαὰ8 δαορίοα ὈΥ͂ [1πΠ6 Η 6]] 6 πιβιὶο οὐ (ἀγοιΖιηρ᾽ 6 08. 

2. Βαϊ, Ὑβαΐθνοσ γγὰβ ἴΠ6 Γθ 8] Ὡυσα 6 Γ οὗ {86 δΔυῖμουβ οὗ [6 γαογβίοῃ, 
(πεῖν ἰηἰτοἀ ποίου οὗ Οορο πογάβ (διιθῃ δβ οἰφί, ἄχι, ῥεμφὰν, διο.), 
88 Ὑ16}] ἃ8 (μι ῖν σϑῃάουϊηρ οὗ 14688 ρυτοῖν ΗἩδΌγον δἰζοσθίμοῦ ἴῃ (Π6 
Ἐσγρίϊδῃ ΠΩΒΏΠΟΓΣ, ΟἸΘΑΣΥ γόνα ὑπαὺ {ΠΟῪ ΕΓ6 πϑίϊνοϑ οἵ Εσγρί. 
ΤῆυΒ [ΠΟῪ ΟΧΡΓΟΒ8 (16 ΘΥοδος οὗ (Π6 που], ποῖ ὈΥ [86 ῥσόροὺ ατϑοεΐς 
ΜΟΙ κτίσις, Ὀὰὺ ὮΥ γένεσι, ἃ ἴθττῃ δι ρ] ουθα ὈΥ [16 ῬἢΠ]ΟΒορἤοτβ 
οἵ ΑἸοχαπάσια ἰο ἀθποίθ {86 οὐἱρίῃ οὗ (86 ὑπῖνοῦθθ. Τμ6 Ἡροῦτον 
ποτὰ ΤΒυτγῖτα (Εχοά. χχυῖ. 80.), σ Ὠϊοἢ δι ρση 1 ῆθ8. ρου θοῦ 018, 
[Π6Υ Τοπάος ἀλήθεια, ἐγμείλ.2 Τθα ἀϊδγοηοα οὗ βίυ]θ αἰδο ἱπάϊοδίθβ 
[π6 νϑύβίοῃυ ἰο αν θθϑθῃ [86 ψοΥΚ ποῖ οὗὁἨ ομϑ Ὀυΐ οὗ Β6Υ6σαὶ ἔγϑη8. 
Ἰαίοσβ, αῃά ἴο αν Ὀθθῃ οχοουΐθα οὐ αἰἴδγοηΐ {π|ὸβ.. Τη6 Ὀοϑί 
4088 Δηα τοϑὺ 8016 διλοηρ [6 πὶ τγα8 [Π6 ὑγϑ βίου οὗ {π6 Ῥαηΐδ- 
ἰϑυοῖ, 0 νγαῶϑ δου ἀθ ΠΥ τηδβίος οὗ θοΐῃ ἀστοῖς απὰ Ἡδθῦτγον : ἢ 
[88 ἴοῦ {86 τηοϑῦ ρατί το ρ!] ΟΟΒΙΥ Ὁ] ονεα (π6 Ηοῦγονν ἰοχί, δα ἢ88 
ἴῃ ΑΓ Ο8 ᾿πβίδησοϑ Ἰηἰγοαυσοα (δα τηοβὺ Βαϊ 84}]6 δηα Ὀθβέ ομόβθῃ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙοΏ8. ΕἼΟΙΩ ἴΠ6 ΨΘΙῪ οἷοξα ΣΘΒΘ  ὈΪΔηο6. ΒΕ Βιβίϊηρ Ὀαΐνγθθη 
(δο ἰοχὶ οὗὨἨ ἐπ ασθοῖκ νϑύβϑίοῃ δπα {πὸ ἰοχί οὗ [Π6 δαιιαγιίδη Ῥϑηΐα- 
ἰοῦοι, Τ᾿ ουϊΒ ἄς Πίθυ, 6] άθη, ὙΥμδίου, ΗἩδββοποδηρ, απ Βδθοσ, 
ἈΓΘ ΟὗὁἨ Ορίπ!ου ὑπαῦ (86 δαῖμον οὗ [86 ΑἸοχδηασιϑη νϑγβιοὴ τηδθ 
τ ἴτοτα [86 ϑαιιαγιίδη Ῥοηίδίθυοῃ. Απά, ἴπ ργομογίζοῃ 88 ἴπ686 ἔτσο 
ΘΟΙΤΟΘΡΟΙΑ, {π6 ατροῖκ αἀἰἔοσθ ἔγομι [86 Ηρργον. ὙΤῊ]8 Ορ᾿πῖοῃ 18 
ἔυγῖΠποῦ βυρροχίοα Ὀγ {86 ἀθοϊαγαίίοηβ οὐ Οτίρϑῃ δηᾶ “δγοιηθ, (μαῦ 
{86 ἐταῃδίαΐοσ ἐου πα 186 θη ΓΑ ]6 πδτθ οὗ 6 βονδὴ ποῖ ἴῃ 186 Ἰοἰ 6 18 
ἴῃ ΘΟηηοη 186, θα ἴῃ ὙΘΓΙΥ ἀποϊοηΐ Ομαγϑούθχβ ; δῃηα 4180 ὈΥ {Π6 ἔδει 
(μδὲ ἐῃοβα οοῃθοπϑηίβ ἴῃ [86 ϑερίπαριηὐ ἅττα γα ομ Εἶν οοπίουπαεα 
ἰορϑίμοσ, [Π6 Θῆδρ68 οὗ ᾿ΒΙΟἢ 8.6 βίγαλ δῦ ἴῃ [Π6 ϑαιηδαγιίαῃ, Ὀυῦ ποῦ 
ἴῃ ἴῃς Ηορτανν αἰρμαθοί.Σ ΤῊϊ8 Ἀγρούμοβῖβ, ποσσανον ἱηρϑηίουβ δηᾶ 
Ῥἰδυβὶ Ὁ]6, 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ Τηθϑηβ ἀοίοστηϊπαῖθ; δῃά νῃαΐ το] δία 8 τηοβὲ 
ἀραϊηδὺ 1 18 {Π6 ἰηνοίθσαϊ 6 ΘΠ ΟΥ̓ ΒΟ δἰ δίϊηρ θοΐνθθα {μ6 7678 ἀπά 
βαιηδυϊλη8, δἀἀθα ἴο [μ6 οοηδίαπξ ἀπα ἀηναγυΐηρ ὑοΒΕ  ΠΊΟΣΥ ΟΥ̓ απ ὶ- 
υϊγιμαΐ [6 ατθοὶκ νοσβίοη οὔ (μ6 Ῥϑηίδίθαοι νὰ Ἔαχθουΐθα ὈΥ͂ 6 νν8. 

{78 βιδίοσωθης, γοδβίϊης ΟὨΪΥ οἱ [ἢ δα ΠΟΥ Υ οὐὁἨ ΕἸΐα6 1ονϊία, ὅδ Ὀδθ τοδυϊθὰ ὉΥ 
ΟἌΥΡΣΟΥ δηὰ οἴθογε, απὰ 18 ΠΟῪ 08:1} ἀἰϊδογοάϊοὰ, 866 Οδγρσου, Οτῖν. 586. βαγβ ἰ. οδρ. ἱγν. 
ᾷ 4, ρρ. 147---149.] 

Σ Το τοδδοη οὗ 188 ἀρρϑατβ οπι Ὠϊοάοστιβ β΄ σου] 5, το ἱπέοττωβ π [δὲ 6 ῥτοδίἀθης 
οἵ ἰῆς Ερφγριίδῃ οουχίδ οἵ ᾿πβιῖςα τγότο τοπηὰ ἢἷ8 ποοὶς ἃ ροϊάθῃ ομδίῃ, δἱ Ὑ Βίο ἢ τγ88 53ι18- 
ρευάεὰ δὴ ἱπιαρο δεῖ σουπὰ συγ] ῥγθοϊουβ δίοῃθθ, νγῃ]ς ἢ νγ88 οδ]]1οἃ ΤΆΥΤΗ, ὃ προσηγόρευον 
Ἄληϑειαν, γ)Ό, ἱ, ο, 7 ὁ. τόσι, ἱ, ̓ . 825. (οὐϊι. Βίροηι.). Βδιον (Οτίς. ὅδογ. ὑῃ. 344, 345.) ᾿δβ 
ξινεἢ ΒΟ ΥΕΓΔ] ΘΧΔΙΏ 068, ὈΧΟΥΪηρ, ἔγτοσλ ἰηἰογηδὶ ουϊάθπος ἐπαῦ 1[Π6 ΔΌΓΠΟΙΒ οὗ 86 δοριαδρίης 
γαδοη πεῖς Εσγρδη. 8. ὅδδε ὈΘίοΓΟ, ΡΡ. 10, 11]. 



θά ᾿ διεγίρέμγε ΟΥϊεοΐδηι. 

ἼΠΟΓΘ 16 ΩΟ ΟΒΟΣ ψΑῪ ὈΥ ΜΝ ΒΙΟἢ (0 ΓΘΟΟΏΟΙ]6 {Π 686 ΘΟΠΗΙΟΙΙ Πρ ΟΡ ΠΙΟΏ, 
{πΠ8π Ὁ Βυρροβίηρ οἰὕμον ὑμαῦ [Π6 τηδηβοσὶρίβ υδθαὰ Ὁγ (6 Εἰρυρίϊϑη 
46 »8 Δρργοχιιδίθα ἰοναγάβ {πῸ Ἰοἰΐεσθ δηα ἰοχὶ οὔ [86 δαῃγαγιίδβῃ 
Ῥρηίαίθυοι, οὐ (Παὺ {86 ἰγδῃβίαίοσβ οὗ [ῆ6 δαρίυδσιηῦ πδὰθ π86᾽ οὗἁ 
ΤῊΔΠΒΟΥΙρί8 τσὶ 6 ἢ ἴῃ αποϊοηΐ οπαγδοίθσε. 

Νοχύ ἴο {π6 Ῥεπίαιθυοι, ἔῸΓ ΔΌ} ΠΥ πα Βα 6] 1ἰγ οὗ ἀχθου 9, τα Π 8 
1Πὴ6 γδηβδίίοη οὗ [μ6 Ὀοοῖ οὗ Ῥγονοσγῦβ, ἔμ6 δυύδμογ οὗ ψ ῃϊο ἢ τγὰϑ στ 6]]} 
ΒΚ 1ΠΠ6ἀ 1η ἼΠ6 ἔτνο Ἰδπστιαροβ: ΜΊΟΒΆ6]18 18 οὗ ορίῃϊοη (μδΐ, οὗ 4}1 {πὸ 
Ῥοο 8 οὗ {πὸ δορίυαριπί, [Π6 βίγ]6 οὗἁὨ [6 Ῥτογογὺβ 18 {π6 Ὀαβῖ, (86 
{Υδηβύοσϑ μάντης οἰοί6α (Π6 τηοϑῦ ἱπρϑηϊουβ ὑπουρ 8 ἴῃ 88 ποαΐ δα 
δἰασδηΐ ἰδηρταρο ἃ8 γγ͵ἃ8 ΟΥ̓ΟΙ υϑοα ὈΥ ἃ ΡΥΓΠΑρΡΌΓΟΔη Βᾶσοα, [0 ἜΧρΓΘ58 
818. ῬὨΙ]ΟΒοΟρΙΟ τηᾶχίτηβ.2 ΤῊΘ ὑγϑηβίαίου οὗ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ «οὐ Ὀεΐησ 
δοαυφιηίοα στ ἢ [86 αταοῖς ροσίβ, Π18 Βῦγ]6 18 τλοσα οἱορσαηΐ δα δία 16α; 
Ὀυῦ Ὠ6 γγᾶϑθ ποῖ βυ β οΙ ΘΕΪΥ τηδβίοσ οὔ ἰπ6ὸ Ἡρθῦτον ἰδησυδᾶσο, δηπά 
᾿ΠΠοταίαγο, δ ΘΟμΒΘα  ΘΠΕΪΥ Ὦ1Β νογβίοη 18 υΘΓῪ οἴζθη θυγόπθοιβ. Μίδην 
Οὗ 186 ἰϑίοῦ!οα] ραββαρθβ ἅτ Ἰηςογροϊαίθα ; δηὰ ἴῃ {86 μοσίϊοα] μαγίβ 
{Π6Γ6 ἌΓΘ ΒαΥΘΓᾺΪ ΡΟΥΓΓΟῺ8 τϑηθηρ: “6 ΓοιΏ6, ἴῃ 819. μγοΐφοα ἴο {86 
θοοΚ οὗ “οὔ, ϑρθοὶῆδθϑθ 88 ἸΏΔΩΥ 88 ΒΘΘΠΪΥ ΟἹ ΟἸΟΤΥ σοῦβοθ. ΤἼΠ δες 
ΟΥΑΙ Βα Οη8 Ψ6ΥΘ ΒΌΡΡ]Π6α ὃν Οτίροη ἔγοαι ΤΠοοαούοη ΒΒ ἐγαπβί το. 
Τῇ Ὀοοϊκς οὗ «“οβ᾽ιυα οου]ὰ ποῦ βᾶνθ Ὀδθη ἰσαμα]αίθα {1}} υρνναγάβ οὗ 
ΕΥΘΩΥ͂ ΥΘΑΓΒ αἴτοσ {π6 ἀδαίῃ οὗ Ῥίοϊθιην 186 βοὴ οὗ Ἰμασὰϑ: ἔογ, ἰῃ 
ΟὨΔΡίΘΥ ΥὙ]]]. σοσβ6 18., {Π6 ὑγδηβίαίοσ 88 ἱπίγοάυοοα {π6 ψτογὰ γαεσὸν, 
8 ψοΙα οὗ (χ4}}1ὁὸ οτἱρῖη, ἀθποίπρ' ἃ Βῃοτί ἀδγῦ οὐ αν ] 1 ΡΘου ατ ἴο 
186 Οδι]8, ψ8ὸ τηδᾶθ δ ἱσγαρύιοι ᾿ηΐο αὝσθθοθ ἴῃ {Π6 {πιγὰά γεᾶγ οὗ 
ἴπ6 125} οἰ γιωρὶδά, οὐ Β.Ο. 278 ; δηὰ 10 νγχαϑ πού {11} βούηθ {1π|6 ἃ ἴδ. 
μδὲ δυθηΐ δαὶ ἰΠ6 Εργρδῃ Κίηρβ ἴοοὶς (ἀ4}116 τλθγοθηδγῖθβ ᾿ηΐο 
{Π6 1 ΡΔΥ πὰ Βουυ δα. 
υτίηρ {86 ταῖρῃ οὗἩ Ρ(οΪοαυ ῬΠ]οπλθίογ, (88 Ὀοοῖς οὗ Εϑέμεν, ἰορο- 

(86 ν τὴ [Π6 Ῥβαίσηβ δα Ῥγορμοῖβ, νυ8 ἰγαπδαἰθαά. ὙΤῃδ βυ θβοσιρίίοη 
ΔΩΠΟΧΘΩ͂ ἰο {π6 σϑυβίοῃ οἵ ΕἸβίμεν ΘΧΡΎΘΒΘΙῪ βίδίθ 1 ἴοὸ ἤανα Ὀθθη 
ΒηΙΒῃ6α ἴῃ {π6 ουτίῃ γον οὗ [δὲ ΒονΘΓΟΊρ ἢ Β ΓΘΙσΉ, ΟΥ̓ Δρουύ {Π6 γδθδγ 
177 Ὀδοίογα {86 ΟΠ γιβίιλη οτγὰ ὃ: [ἢ6 Ῥβαὶτηβ δηα Ῥσγορβδοίβ, ἴῃ 4}} ργο- 
ὈΔΌΙΙΥ, Ἰγ6γῈ {τα πδὶαῦθα 86}}} Ἰαΐθσ, βθοδυβα {Π6 6018 ἀἸὰ ποῖ Ὀδρσίη 
ἴο ταϑα {μὰ ἴῃ ὑπο ὶν βυηασορίιθβ {1} δρουῦ {16 γϑὰσ 170 Ὀδξογθ 
Ομεδ. ΤῊ Ῥβαίπιβ δπὰ Ῥγορμοῖβ γαγθ ὑγδηβὶαιθα ὈΥ τῇθῃ ΘΥΘΥΥ 
Υ ἀπ6α04] ἴο (μα ἰᾳβῖ : «ΦΘγθηλ δὴ 18 {π6 Ὀθδὺ δχθουίθα διηοπρ {86 
Ῥτορβείβ ; δηᾶ παχύ ἴο 1818 186 θΟΟΚΒ οὗ Ατηοβ δῃὰ 1 Ζο Κὶ6] ἀγα ρ]δοθὰ : 
{η6 ᾿Ἰτπηρογίδηϊ ῥγορθθοῖθθ οὗ βαϊδῇῆ ὑοῦ ἰγδηβίαίθα, δοοοσαϊηρ ἴο 
Βίβιορ [κονψίμ, ἀρνγαγβ οὗ ὁη6 υπαάγοα γϑαῦβ αἴϊζοσ [6 Ῥϑηίαίθυοξ, 
δηιὶ ὈΥ ἃ ΡΟΥΒΟΠ ὈΥ͂ ΠΟ Τη68Π8 δαἀδαιαῖία ἰο ὑῃ6 Ὁπάογίδκιηρσ ; ποτα 
θεϊησ ματά ΔΏΥ ὈοοΪς οὗ {π6 ΟἹα ἸΤαοβίδηχεπί 80 1}} γοηάδγθα ἴῃ ἐμ6 
ϑορίυλρτηϊ 88 (818 οὗ ἰδαῖδῃ, τ οι (ἰοροίμον συ] Οὔ μ6 Γ᾽ ρασίβ οὗ 186 
Οτϑοὶς νθγβῖ9}}) ἤδ8 οοὴβθ ἀΟ ἢ [0 8 1η 8 ὈδΔα οοπάϊδοπ, Ἱποογτθοῖ, 
δα πὰ ἔγοαιθηῦ ΟἸΩΙΒΒΊΟη8Β δηα 1ηθΡροΟΪ ὕϊοη8 ; δῃἃ 80 ΨΕΤΥ͂ οστο- 

᾿ ΤῈΘ ναἷυο οὗἩ [86 ἀτεοῖς γογβίοη οὔ ἴ86 Ῥρηϊδίθυοῃ, ον οὐ ἰοΐβπι δη ἃ ἱπιογργοίβείοη, ἐδ 
ταὶ} Υ ἐπνοβιϊραιθὰ Ὁγ Ὦγ. Τοορίοσ, ἴῃ μἷ8 Ὠἰδϑοτίδιῖο Πὸ Ῥοηιδιίδιοιὶ Ιηϊογργοιδεϊοπὶν 
Αἰεχδηάγίηρ [ηάο]ο, Η 4118 ϑαχοηυπ), 1880, ϑνο. 

2. ΜΙ|ςοἤΔΕ6Ι18, Τηἰτοά. ἰο Νὰ Τοβῖ, νοὶ], Ἰ. ἢ. 118. 
3 [Αροροοτγάϊπα ἰο Ηδνογηίοὶς (18 δ 5  ρτοἢ γοΐοσβ ΟὨΪΥ ἴο [6 ΒΡΟΟΥΥΡίΙαὶ δ ἀἰξιοπ τὸ 

16 νοοῖ οὗἩ Ἐδίμοσ, Εὐἰπ]οϊαηρ, 1. 1. ὃ 70. Ρ. 357.} 
4 δθο βοίογο, Ρ. 68. 



Θὴ ἐδὸ Απείεπέ Ῥεγβίοπϑ: 1Ζ77ι.6 δορέμασίηίϊ. θὄ 

ΠΟΟΌΒ 548 ἴπΠ6 νουβῖοη οὐ Ὠδηϊοὶ, ἰμαῦ 1ὑ τῦαϑ ἰοίδ!}Υ γοὐοοϊθα ὈΥ͂ {Π6 
δησϊοηΐ ουχοῖ; δηα ΤΠοοάήοί οη 8 ἰγδηβί δι 88 δα βυιαἱοα [ῸΓ 1ἴ, 
Το δερέυαριηῦ νουβίου οὔ Π δ η16], τ] ΤῸΣ ἃ Ἰοηρ {ἴτὴ6 ννα8 βὺρ- 
Ῥοδεα ἰο δα Ἰοεῖ, τγᾶβ ἀϊβοονεσθα δηα ΡῈ] 1564 αὖ ἔομηα ἴῃ 1772 ; 
ἤτοτι τ ΒΟ 1Ὁ Ἀρροᾶγθ {Παΐ 18 δου μαὰ θὰ δὴ πηρογίοοῦ ηον- 
ἰεάρε οὗ 16 Ἡφθῦγον Ἰδηρίαρα. 

Νὸο ἀαίβ 5 Ὀθθὴ 8ββ) σῃϑα ἔου [Π6 ἰγαπβίδίοη οὔ [Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ  υᾶρ68, 
Βαίῃ, βάσκ οὶ, αηα Κη ρΒ, ΒΊΟΒ ῬΟΒΒΙΡΙΥ τηᾶΥὺ παγο θη δχθουιίθα ὈΥ 
006 δη {πΠ6 βᾶτηδ διΐδμοῦγ; Ὑ80, που ἢο ἄοοθα ποῦ πιᾶῖκο π86 οὗ 80 
ἸΏΔΗΥ ΗΘΌΓΑΙϑΙῺ8 88 {π6 ὑγαηβίδίουβ οὗ 1π6 οἴμον Ὀοοῖκϑ, 18 γοῖ τοί 
πιπουὶ 18 ΡΘΟΙ] ἸΔΥ 686, ΤΠ ὑγαηβίδίου οἵ {86 θοΟΚ οὗ Εὐοο᾿ οβαβδἕββ 
ΤΩΔΚ68 Π0 ΔΙ]οταμοα ἴον (Π6 αἸἰδδγθηοο οὗ {π6 σϑηῖιβ οὗ ὑμΠ6 ΗΘΡτονν 
δηἃ ἀτοοῖκ Ἰαπσυάσοβ, θα ΤΟΠάΘΥΒ πνογὰ [ῸΓ νοσγὰ ; ΔπΠα δυθ ἢ {Υ8Π18- 
ἰδίοβ 4 Ἡθῦγονν ποσὰ, ἡ Ποῖ Ὀοαγβ αἰ ἴογθηΐ βθη868 ἰὴ αἰ ἤογθηῦ Ρ]Δ 668, 
ἸηγΑΓΙΔΌΪν Ὀγ 1Π6 βδαῖιθ ατθοκ ποχά, μοὶ ἀοα8 ποὺ δάτηϊ οὗ {μ6 
ΒΆΙΏ6 ΠΟΙ ΠΟΔ(ΙΟη5 οὗ τηϑδῃϊηρ. ἢ 

[Ατιβίοθ]Ββ 185 {π6 θαυ] θὲ τυῖου ἡ Ο τηθηίοηβ ἃ αὐ ἰταπϑ- 
ἰδίου οὗ [Π6 ϑογιρίατθβ. Ηἱἰἴ8 δοοουμῦ, 85 6 ἢμπά 1ζ ργεβεγνεα ὈγῪ 
Επβοῦϊα8, 185. {π6 Ὁ] ο  πρ:--- Διηρμήνευται γὰρ πρὸ Δημητρίου τοῦ 
Φαληρέως, δι᾿ ἑτέρων, πρὸ τῆς ᾿Αλεξάνδρου καὶ Περσῶν ἐπικρατήσεως, 
τά τε κατὰ τὴν ἐξαγωγὴν τὴν ἐξ Αὐγύπτου τῶν ᾿Εβραίων, ἡμετέρων δὲ 
πολιτῶν, καὶ ἡ τῶν γεγονότων ἁπάντων αὐτοῖς ἐπιφάνεια, καὶ κράτησις 
τὴ χώρας, καὶ τῆς ὅλης νομοθεσίας ἐπεξήγησις, . . .. .Ηδ᾽ ὅλη ἑρμηνεία 
τῶν διὰ τοῦ νόμου πάντων, ἐπὶ τοῦ προσαγορευθέντος Φιλαδέλφου βασι- 
λέως, σοῦ δὲ προγόνου, προσενεγκάμενου μείζονα φιλοτιμίαν, Δημητρίου 
τοῦ Φαληρέως πρωγματευσαμένου τὰ περὶ τούτων.Σ 8 ὑδΒ. ΠΊΟΩΥ 
[28 66 Βιρροβθά ϑρυτίουθ; Ὀαΐ 1 ψουἹά βθοὰ νιζποιΐ βυβηοϊοης 
ΤΟᾶΒ0ῃ. [0 πα5 Ὀ6θη αἰ ΓΘΏΟΥ ᾿ηϊοτγρτγοίθα, βοῖλθ ᾿Ἰτηδρίη!ηρ (Παὺ (88 
ΘΆΓΙΙΟΡ ἘΓΔΠΒΙ Δίου ἢ6 πηϑηίομδ τγᾶϑ θαῦ ἃ ΟΟΠΡΘΠαΙ πὶ ΟΥ ἔταρτηοηί 
οὗ 186 εν ; Ὀαΐ 1Ὁ 18 μαγά ἰο δχίγαοῦ ΔΩΥ οἴμεγ τηθδηϊηρ ἔγοσα (ἢ 
πΟΓὰΒ ἐμ8η ὑπαὶ {πΠ6 Ῥοηϊαίδιο αὖ Ἰθαβῦ γγα8 ὑγδηβ᾽ θα ἴῃ ὙΘΥΥ͂ ΘΑΥΪΥ 
ἔπηθ8, Βῖποαθ ἢ6 βΒιρροβθθ Ῥ]αΐο ἴο αν ἀγανῃ ἔγομι 1, δηὰ {πα 
Βειμθίσιβ ἀπᾶον ῬΙΟΙ ΤΥ γα (86 πιθδῃ8 ΟΥὨ ῥτοτιηοίϊησ {Π6 ἰγβη81α- 
ὕοῃ οἵἩ {ΠπῸ τοϑί οὗ {86 βου ρίασεβι ὙΥΒοίμου ἢ νγαβ σῖρῃΐ ἴῃ 18, 
δ πῃοίθοσ ἢ6 Πδ8 παιηρά ῬΒ1]4 46] ρ 8 ̓πδίοδα οὗ [86 βοῃ οὗ 1μἀρτι8, 
6 ΟἾΒΟΙ αποϑίοηβ. Τηδ στδπάβοῃ οὗ «6 8|18, {86 βοῃ οὗ ισδοῖι, 18 
ἴηε ποχέ ψιπθδθ. [Ι͂ἢ Ἦ18 ῥσχγοϊοσιια Π6 βαυβ, Οὐ γὰρ ἰσοδυναμεῖ αὐτὰ 
ἐν ἑαυτοῖς “Ἑ βραϊστὶ λεγόμενα, καὶ ὅταν μεταχθῇ εἰς ἑτέραν γλῶσσαν " 
οὐ μόνον δὲ ταῦτα, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ὁ νόμος, καὶ αἱ προφητεῖαι, καὶ τὰ 
λοιπὰ τῶν βιβλίων οὐ μικρὰν ἔχει τὴν διαφορὰν ἐν ἑαντοῖς λεγόμενα. 
ΤῊ ἰαβ ΠΩ ΟΩΥ 18 (Δ Και ἴο ῥοῦ δμαΐ ἴῃ (ῃ8 ἰΐωδ οὐ [ῃ6 υσῖίοῦ 
(Ροββιθν δροιΐ 1830 8.0.) ἃ οοταρ εἰθ ἰγαπβίαἰΐοη οὗἩ ἴῃ βογιρίαγοθ ἱπίο 
ὕτοοῖκ νγᾶβ ἴῃ δχϊβίοποθ. «πδέϊη 18 Βοδσοθ ἀθβοσνίηρ οὗ ἃ τθίβσθῃοθ, 
δἴποα 1η ἀἸδτοπέ ρίδοθβ μΒ6 ρῖνοθ ρογίδοι Υ ἀπἔογοηὶ δοοουηΐβ ΝΟΣ 

δ τ. Ῥγεβίοπ μα8 ρίνϑη βανογϑὶ ἜΧϑτΏΡἾ68 οὗἩ {8686 τη 8- ἸΤΑΠΒΙ αἰ 008 ἴῃ ἢἷ8 οἀ  οη δηὰ 
γεσθοη οὗ [ς ὑὈοοῖς οἵ Εἰς] ϑἰαβίοβ, ρῃ. 86, 37. Ιωοῃάοῃ, 1845, 8το. 
ΣΑΡ. πεεῦ. Ῥγαρ. Ενδηρ. ᾿1Ὁ. χα, σβρ, χὶΐ, 
ἢ δαξι, Μασι. Ορ. Ῥᾶαγ. 1742, Αἀἁ τας. Οομοσί. 18. ρρ 16, 17. : ΑΡοΪ. ἱ, 381. Ρ. 62. 
)βεῖαταὶ ἐχμ]απαιοηϑ οἵ [ἢ 6 ᾿ἰδεῖον ραββαζε, Ὑίο ἢ δββογίβ ἴμαἱ ῬΙΟΪΘΓΔΥ βθηξ Ὁ8 τη 6 8661}» 

ξετε το Ηεγοά, ΠΑ ὃς ἑουπὰ ἰη τπ6 Βεοηράϊςτπο οαἀϊνοτ᾿Β ποῖ. ἴῃ ἰοΟ. 
ΥΟ1,. 11. Σ 
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ἂο (86 οἰβοῦ ἔδίμουβ ἘΟ ΤΊΘΓΟΙΥ τοροαῖ [ἢ 6 βᾶτηθ Βίοσυ {ΠΓΟῪ ΠΌΘΟΣ 
Ἰιρσῃξ ἀροι 1. 

ΤΊ 1ἴ8 πού θαβὺ ἴο ἀγα ΔΠΥ͂ οογίϑ! ἢ ΘΟΠΟΙ αΒ0η8 ἔγουα ἃ ΠΣ ΒΓΟΤΥ ὙΒΊΟΒ 
848 Ὀθθη ῃϑπάρα ἀονη 80 ἀγθββθα οἂὔὐ ἢ ἰορσροηάβ. Τῆδι {π6 ἔγδπ8- 
Ἰαϊΐοῃ νγᾶ8β οὔ ΑἸ}χαπαάγιπο οτἱσίη 18 ρτονϑᾶ ὑγ 1861, ἐπβουσῇ Ῥογμδ 8 
Βοιιθ οὗ ἰῃ6 ποτᾶβ ψῃϊοῖ ΗΟαῪ το] 168 οἢ 8ἃ8 ΕἸΡΎΡὑϊΔη ΤᾺΔΥ ποῖ οα 
δχαπιϊπαϊοη 6 Τπουρῆῦύ ἰο ρῖνα ἀθοϊβῖνα ουϊάθμοο, Ταῦ ομο οὗ {86 
Ῥιοϊοηαΐθβ,  Βοῖμου ϑοίου οὐ ΡΒ] Δ ορἤαδ, δοτημηδηα θα [π6 γογβῖοα 
ἴο θ6 πιδάθ 18 αἰδο όσα ᾿κοὶν τμ8ὴ {πᾶ Ὁ οΥἱσιπαίθα, ἔον ἃ ἢ ΓΆΣΥ͂ 
ΟΥ̓ ΘΟα]6ϑἰαϑῦϊοα] ραγροβα, τ ἢ [86 {6 γ}8 ; 8116 πὸ οὐ] οὗ οὗ Αιβίθαϑ 
ἴῃ 15 ΒίΟΥΥ Μὰ8 ὈΓΟΌΔΟΙΪΥ ἴο ταῖβθ 18 ογοάϊ. ὙΠ18 οδ)]θοΐ ννγδδ 
αἰϊαϊποᾶ : 186 νουβίοπ δοαυϊγοὰ ρσθηθσγαὶ δα ΠΟΥ δηα τοβροο, ΤῈΘ 
Ῥροηΐαίοιοῖ ταυϑύ ἤν Ὀ66η ἢγϑί ὑγαηβί αἰθα ; δηα δυϑῃ 1 18 νδυῖουϑ 
ὈΟΟΪκ8 βοπιθ οὐὔἹτ108 ᾿τηδοίηθ {πον ἀοίθοῦ ἃ νδυϊοίυ οἵ απάβ. [1 1}}18 
Ῥα 80, {ποτγο 18 δ: Ἰοὴ8] γοαβοη το θοΐτανα ἐμαῦ {Π|ὸ ἅνο- 014 ἀἰν βίοη 
οὗ 16 Ῥοπίαϊουοἢ ννα8 αἰγοδαυ σϑοορηϊζοα. ΟἾΠΘΡ ρογίϊοηβ οὗ τῃ6 
Θογιρίατα ἐ] ον θα, 1Ὁ 18. ααϊῦθ ἀποοτίδιη δἱ τι παῦ Ἰηΐογναὶβ; Ὀκῦ {86 
αἰτοῦ τηοᾶο5 ἴῃ τ ΠΙοἢ {86 Βᾶπὶ6 ψοτγα 18 Το ἀγα ἴῃ αἰ δσθηῖ ραγίε, 
ἀῃα τ[Π6 ρβηογαὶ αἰ νθυβιν οὗ βίγὶς δρραγεπί, σου βϑϑὰ ἴο Ῥγοῦβ 
ταὶ ἀἰ αγθηΐ ὑγδηβίίουϑ ἡ τα δπηρίογθα. ῬὍΠο ατροὶς ἰοχί οὔθ 46- 
ραγίβ ψ! οἷν ἔγομι [6 Ἡθῦτον. ΤΠυ8, ἔογ Ἰηβίβπορ, που σῇ «ΓΟ παῖδ 
18 θεβὺ γοηαογοα οὗ {π6 ρτορῃοῖβ, γοῦ {Π6 νϑύβιοῃ αἰ 8 σοι γ ΚΑΌΪΥ 
ἔγοτῃ [6 οὐ σῖπαὶ, ΟἿ ἴπα ἀρτοοιηθηῦ οἵ [π6 ϑερίιδσι!πὶ ἢ 1ῃ6 8- 
τηλυϊίδῃ Ῥαοηίαίθαοί, ΠῸ Βα] Β ΔΟΙΟΓΥ Ἔχ ρ ϑηδύϊοη ἢὰ8 γοῦ θθθὴ σίνθῃ. 

3. Βοΐογτθ νῷ οοποίυαο {Π|ὸ Πιβύουτυ οὗ {π6 δορίυασιϊην νογβίοη, ᾽ἱ 
ΤΊΔΥ ποῦ 06 ᾿ττο]οναπῦ ὈΥΙΘΗ͂Υ ὕο πούϊοθ ἃ αιοϑίϊοπ  1οΐ ἢΔ8 σΓΘΘΕΥ 
Ἔχϑγοϊβαᾶ (Π6 ἱπρθηα  οὗὨ ὈΪΌ1164] ΡΠ] ΟΪορο δ, ν1Ζ. ἔγοσα τ μαῦ τδπὰ 
Ββουιρίβ ἀϊἃ {Π|6 Βουθηΐυ ᾿ἰμύθυργοίθυβ δχβθοιίθ ὑμὶν ὑγαηβ᾽ιίοη ἢ Ῥτο- 
ἔδββου ΤΎοθβοη βυρροβοα ἐμαὶ {πον αἀἸὰ ποΐ ἰταπβίαίθ ὑπὸ ΗΘΌτον 
ΟΙά Ταεβίδιηδηΐ ᾿ηίο αστϑοῖς, θυΐ {μαὲ 1 τ) ἰσαῃβοῦι θοα ἴῃ ΗἩθΌγςο- 
ατοοῖκ οδαγαοΐθσβ, δηα {μαῦ ἔσομαι {818 ἐγδηβοσιρύ ΤΠΘΙΣ ὙΘΥΒΙΟ τγ88 
τγ86.6 ὃ : {818 ΠΥΡοΙΠ6β᾽8 88 Ῥ6 θη δχδιρῖπθα ὈΥ βανοσαὶ (ἀοστηδῃ ΟΥ ΕἸ108, 
84 Οβρθο οι} νυ ὈΥ 16" ; Ὀαΐ, ΔΒ [86 ἀΥραχμηθηΐβ γα ποῖ οὗ ἃ ἢδίιγα ἴῸ 
δἀπλιῦ οΥἹ δογιαροιαθηῦ [πα {μ6 ὨΥΡΟΙΠ 6818 18 ἀῃίθηδ 6], [818 ποίϊοα 
ΤΑΥ͂ ΡΟΥΠΔΡ5 ΒΕ .6. ΒΊΒΠοΡ Ηουβίου ἀουδίοα τ ΒοῖμοΥ (Π6 ΜΆ. ἔγοπι 
ΠΟ {πΠ6 δαρίυαρίηῦ γΘΥβῸ γγ88 πιδάθ σουὰ (Ἰ ποὺ οχίδη!) Ὀ6 
ΘΟ 164 το 1Π6 δβᾶπηθ ἄδργθα οἵ ογβαϊῦ 88 οὺσ πηοάθσῃ ΗΘΌΓΟΥ ἰοχῦ, 
πού βίη ἴηρ; [ΠΘῚΣ ΘΟΙΩΡΑΓΔΌΨΟΙΥ ΒΙρἢ ἀπ υγ.ὅ 

ΤῊδ δερίπαριτης νογβίοη, ἱΠπουρἢ ΟΥΙΡΊΠΑΙΪΥ τηδάς ἔοσ {πὸ ἀδ6 οὗἁὨ {86 
Ἐσγρύϊῃ 468, συδάυδ!Υ δοαυϊγοαὰ (Π6 Πιρθθϑὲ δα οΥ Ὑ διαοηρ ἐπα 
68 οὗ Ῥα]οβίηθ, το ΓΘ δοαυαϊηΐοα σιν 186 σοῖς Ἰαήρσιυδασο, 
δηα βυ Βοα ΘΟ 8180 διοησ (ΠΥ ΒΌΙΔΏΒ: 10 ἌΡΡΟΑΓΒ, ᾿ἰηἀθθα, ἐδπδὶ 
[86 Ἰερεπα δὔονθ οομξαϊθα, οὗ [Π6 ἐγϑηβϑίδίοσβ μανὶηὴρ Ὀ6 ΘῈ αἰ ΙΠΟΙῪ 

1 Ῥοσῖοσ, Ῥγίηοίρ!οβ οὔ Τοχίμυδιὶ Οτῖξ., ὈΟΟΚ 111}. σμδΡ. 111. Ρῃ. δ7, 88. 
3 866 ΚεΙϊ, ΕΪη]οϊξαπρ, ὃ 178.; Ηδνογηϊοκ, ΕΠἸπ]Ἰεἰ παρ, τ. ἱ, 88 68---7}. ; Ῥανίάδου, 
ΒΙὉ]. Οτῖϊ. νο]. ἰ. ομδρ8. χὶ. χἱἹ, σόρ. Βρ. (ΕἸ Ζ οτα] 4) οἵ Οοὐκ οη ἴδε βυρροβοὰ ϑδπιδ- 
τϊδη Τοχὶ οὔ ἰδ ΕΧ Χ, ἴῃ Φουγηδὶ οὗἉ ὅς. 1,10, ἔοσ Οοῖ. 1848, νοὶ. ἰϊ. ΡὈ. 824---332. 

8 Τοηΐδπηθη ἀ6 γναγὶἰβ σοάϊοαμα Ηουτγαίοσογαπι Ὑεῖ. Τοθῖι. Μ55, Οοποτίθιδ, Βοαίοοϊ, 
1772, ϑνο. ΡΡ. 48 ---64. 81---1.)4. 

4 1η Ἑτποδὶ Β[0]. ΤῊ 60]. ἴοιπ. 11. Ρ. 3857. ὅ66 Βδιδγ, Οτίι. ὅδοσ, Ὁ. 955. 
86 ΤΥδηβδιίοη υὗἱ Ηοβοα (2πά οἀϊ!.), Ῥγεοῖ, ρῃ. χχχνὶ. χχχυὶ, 
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ἸΠ9Ρ ΓΟ, γγαβϑ ᾿ηνϑηΐθα ἴῃ ὀγάοΥ [παὺ ὑπΠ6 ΠΧ Χ, τσ θ6 μο]ἃ ἴῃ {πα 
Ἰδοὺ Θβοταδίου, ῬΆ1]ο {π6 {}6Ὑν, ἃ πδᾶνε οὗ Εργρί, μα8 δυο! 
Ο]ΟνΘα 1 ᾿π Ἀ18 Δ]]6ρόγῖοαὶ οχροβιίϊομπβ οὗ {π6ὸ Μοβαῖο ἰαν ; δηά, 
ἀβουσὴ Ὦγ. ΗἩσοαγ τνγ88 οὗ ορϊπΐοη (μα «Ὀ5αρῆυ8, ν ἢῸ ψγ88 ἃ πδένο οὗ 
Ῥα]εβῃθ, οοσστοδογαίθα ἢ18 ψΟΥΚ οα “6 158. ΑΠΠαυ 68. ἔγομη {Π6 
Ηεῦτον ἰοχί, γοὺ ϑαϊπλδβιυβ, Βοοματῖ, Βδϑυθγ, δηά οἴμοσβ, ἤν βῃονγη 
δαὶ 6 85 δαμογοᾶ ἰοὸ {μ6 δερίυδσιηῦ ῃτουρμουῦ ἐμαὶ ποσκ. Ηὸον 
Ἔχ ΘὨΒΊΥΘΙΥ {118 νΘΥΒ ἢ τὔ88 1π 86 διηοηρ {π6 «6018 ΒΡρῬΘδσβ ἔγοτ) 
86 ΒΟ] οῖηπ βαποῦϊοη ρίγθη 10 10 ὈΥ {Π6 1πΒριγοαὰ ττϊΐοσβ οὗ {π6 ΝῸν 
Τεβίδηθηΐ, 0 Βᾶγ6 ἴῃ ΨΘΥῪ ΤΏΔΏΥ ρᾶ88αρ 68 αυοίοα {π6 αγδοὶς νουβίοῃ 
οὗ [π6 ΟΙΪα ἸΤαβίδιμοπί.;Σ ΤΠΟΙΡ ἜΧβηρ]6 γ88 [0] ον ὈΥ {Π6 δαυ ον 
ἴλίδεοτθ δῃὰ ἀοοίογβ οὗ [86 ουγοι, τ πο, στ τπ6 Ἔχοθρίοη οὗ Οτίρϑη 
8πἃ “6γόταθ, 6 σῸ ὑπδοσυδιηίοα νὴ} ΗΘ Όγον : ποὺ ϑίδηαίηρ {Π6ὶΓ 
268] ἴον π6 ποσὰ οὗ ἀοά, {Π6Υ αἸα ποὺ Ἔἐχοσὺ ὑπϑιρβαῖναβ (ο ἰθάγῃ [86 
ΟΥΡΊΠΑ] ἰδησαδρο οὗ [Π6 βδοτϑα τυτιηρβ, θαῦ Δοαμαϊοβοθα 1 Π6 ατϑεὶς 
Τοργθδθηΐδίοη οὗ ὑπο; Ἰυάρίηρ, ᾿ξ, πο ἀουδί, ἴο 06 {1}}ν βυβηοϊοπὶ 
ἴου 4}} [π6 Ῥυσροβοϑβϑ οὗ ὑμὶν ρίουβ Ἰδοῦ ΓΒ. 
ΤῈ Βορίπασιπῦ νογϑίοη τοίϑι πα 118 δα που, ονθὴ ἢ (Π6 

γΌΪογΒ οὐ 1π6 «Γἐνὶβῃ βυπαρόριθ, ἘΠῚ} {Ππ6 δοϊητημθποοιηθηΐ οὗὨ {ΠπῸ 
ἢτβὶ θην αἰοῦ ΟΠ γῖβὲ; θη {π6 “68, Ὀοὶηρ η80]6 ἴο γοβὶβί 
ἴμ6 ἀγσαπγχοπίθ ἔγοτη ῬΥΟΡΏΘΟΥ ψ ἰσἢ Το γ6 ὑγροᾶ ἀραϊπϑί {πο ὈῪ {ῃ6 
ΟἸΓΙΒΌΔη 8, πῃ ΟΥῸΓ ἴο ἀδρτῖνα {μϑῖὰ οὔ ὑπ6 θαποῆί οὗ {πᾶ| δυςποῦιν, 
Ὀοραη ἰο ἀΘΩΥ͂ ἰμαὺ 10 ἀστορὰ σι πὸ Ηθῦτον ἰοχί. ΕΌσΠΟΣ τὸ 
ἀἰβουθαϊ: {π6 οπαγδοίου οὐ ἰμ6 ϑαρίπαριπί, (Π6 678 ἱπβιταϊθα 8 
80 θπλη ἔλϑί, ου {πὸ 80} ἀδν οὗἉ ἐπε ταουίῃ ΤΠοροὺ (Π δοοιλθ 67), ἴο 6χθ- 
ογδίθ {Π6 ΤΔΘΙΊΟΤΥ οὗ 118 πανῖηρ θ66η τηϑᾶθ, Νοί βα ϊβῆθα ψ ἢ {Π}18 
ἸΩΘΑΒΌΓΘ, 76 ΔΓΘ δδθυγοα ὈΥ «“υδη Ματγίγτ, γῆ ᾿ἰγϑα 1 {Π6 ἔΟΥΠΊΟΓ 
Ῥατὺ οὗ [Π6 βϑοομπά οϑπίυγυ, ἐμαὶ ΤΠΟΥ ργοοθθαθα ἴο βχρύηρο βονογαὶ 
Ράδβᾶρθβ ουΐ οὐὗἩ [ῃ68 ϑερίυαρι!ηνδ; δηά, ἀρδπαομῖηρ (818, δἀορίοα 
ἴδ γουβῖοη οὐἩ Ααυ}1]α, ἃ ἀϑυρὴν δον οὗ ΚΙπορο, 8 οἱὖγ οἵ ῬΡομπίυβ." 

4, Το στϑαῦ υὑδ6, μβονψονοῦ, ψ ]οἢ Παά θ6Θὴ τ866 ὈΥ (16 «6078 
ῬΓΘΥΙΟΊΒΙΥ το {Π6 1} τα)θοίλοῃ οὗ {πὸ δορίπαριηῦ, δα 16 οσοπδβίαπίι τι|86 
οὗ 106 Ὀγ 186 ΟἸγιβίϊδμβ, σου παύαγα! ν οαι86. ἃ τι]  ]]οαίοη οὗ 
ΘΟΡΙ68; 1 γ ΒΊΟ ἢ ὨΙΏΘΓΟΙΒ ΘΥΓΌΣΒ θαοαπλθ ἱπἰγοάυορά, ᾿ῃ [6 ΘΟΌΓΒΘ. 
οἵ ὕπια, ἔγοτα ἐμ πορ!σθηοα ΟΣ ᾿ἸὩΘΔΟΟΌΓΒΟΥ ΟΥ̓ ᾿γδηβουῖθ 6 γβ, δηα ἔτοπὶ 
δἴοβθθ8 ΟΥ ΤΑΆΓΡΊΩΔΪ ποῖθβ, τ σὴ πα Ὀ6οη δα θα ἴῸΓ {πΠ6 Θχρ᾽δπδίοῃ 
οἵ ἀῆσυ]ς ττοτάβ, Ὀοὶπρ βυβατγοά ἴο ὀγθθρ ἰηΐο ἴῃ ἰαχί. [ἢ οσάϑυ ἴο 
ΤΟΙΊΘαγ (818 στονίηρ 6.1}, ΟΕΙΘῈΝ, ἴῃ [86 Θαγ]ν ρατὺ οὗ {π6 {πιγτὰ 
ΟΘΏΤΌΤΥ, ἀπάογίοοκ ἐπ6 ᾿Δθογίοιιβ ας οὗὨ Το] αἰϊηρ 1{π6 ατακ ἰοχὺ 
ἴποι ἴῃ 86 ψῖ [ἢ (π6 οτὶρῖπαὶ ΗΘΌτον ἀπ τι οὗμον ατθοὶς ὑγϑῃβ]8- 
ἤοπ8 {6 οχίδπὶ, δηα ἔσομι ὑμ6 Ὑ͵Π0]6 ἴ0 ῥγοάιιοθ ἃ ΠΟῪ τ σθηβῖοη ΟΥ̓ 

ἱ ΓΡΆὴ]1ο δεϊονοά ἰῃ ἐδ ἱπερίγαϊίοη οὗ {π|5 νοσβίοῃ ; διὰ Φοθορῆαβ αἱ Ἰοδβέ τηοϑὲ ζθπ γα! ν 
πε ᾿ς, [Ιπ [Π6 Ταϊτπηπὰ ἰϊ5 ΑἸ]οζοαὰ πιϊγαοῦ]ου8 οτὶ ρίῃ ἰβ πχδῃτοπϑὶ ; δπὰ ἔδογο 5. γεᾶβοῃ 
ἴο δΆρροδε [παὶ ἴξ γγᾷβ γεδὰ ποῖ Οἱ ἰη 180 Εργριεΐδη βγηρδχοραθβ, Ὀαῖ ἐη ἴΠ 086 οὗὨ Ῥα]δβι πο 
Δη εἰβονγῃογο. 8.66 Τοτία}}. Αροϊορεῖ. 18. ; πεῖ. Ματί. Οοδοσί. δά αϑηξ. 18. ; 1)14]. οὰπι 
ΡΒ. 72. ; Νον}]]. σοηβέ. Αὐἰῆ. (Ο]]. ἰχ. εἶς. χχῖχ. οδρ. 1. 

. Οη 186 αοίδιίοπμϑ ἔγτοσα 186 ΟἹ ὰ Τοδιδπχθηὶ ἐπ 180 Νανν, 866 ΟὨΔΡΙΟΥ ἷν. ἐπ7γα. 
Ὁ 141, στ ΤΎΥΡΗ. 71. δια. 
ὁ θη (δῖ ϑαδ᾽θοι 16 γϑδάϑσ ἰ8 τοίοστεὰ ἴο Ὦτ. Οὐδη β ̓παιίγυ ἰητο 1Π6 ργθϑθηῖ βίαίο οὗ 

ἴθ: Βεριπαρίηι Ὑοτείοη, ρρ. 39---87 (8νο. Ιοπάοπη, 1769.). ἴπ ρρ. 126---188. ἴδ ἢδ8 
βερανμ ἴο Ῥστοόοτὸ τῆς [Ἀ|5 οδιίοη οὗ ἴ[πΠ6 ϑορίπαρὶηῦ, ἴγοπι [Π6 νοΥβ ἢ 5 οὗ Ααα!α δηὰ 
ΟΥ̓ΤΩΤΏΔΟΙΠΒ, 

Ῥ 2 



68 ϑογίρίμτο ΟΥἰξο8η1. 

γΟΥΒ.], Τοη γσοῖρΐ γϑᾶγθ σογο ἀσνοίρα ἴο {Π6 Ῥγαραγαῦοη οὗ {815 
Δι που8 τγοτῖς, ἴῃ {π6 οουτβα οὗ σοῦ ἢα οοΟἸ]οοίθα τππαπυβοτιρίβ ἔσο 
ΘΥ̓ΘΥῪ ῬΟΒΒ1016 αυδτίοτ, Δ]46α (10 18 8414} Ὀγ 1Π6 ῬΘΟΙΠΙΑΓΥ ΠΡ ΘγΆ ΠΥ οἷ 
Αὐλῦτοβα, δὴ ορυϊθηΐ πιδη, ποπὶ ἢ6 δα σοηγογίοα ἔγοιῃ {π6 Ὑ δθῃ- 
Τὴ ΠαΓΘάν, δηα ὙΠ} {16 ἀβϑιβίδποο οὗ βανθὴ οοργυ ἰδίβ δ βαύθσαὶ 
ῬΘΓΒΟΠΒ 8116 ἴῃ ΘΑ] ΙσΥΔΡ ΠΥ, οΥ {Π6 αὐτῇ οὗἩ ὈΘαι Ἢ] πυιησ,. Οτῖρσοπ 
σΟΙΠΘΠΟΘα ἢ18 ἰΔΌΟῸΓ αὖ (ϑοθαγθα, Α.Ὁ. 231; δηή, 10 Δρρθασγβ, Βηιβῃθα 
ἢ18 ῬοΪυρ]οῦυ αὖ Τγγο, Ὀὰῦ ἴῃ να γᾶ 15 ποῦ ργϑοίβεϊυ πον. 

ΤΠ18. ΟΡΪ6 οὐἰτλοαὶ σγουκ 18 ἀοβισπαίοα ὈΓ ναγοβ ΠπδηΊ68 ΔΙΊΟΠΡ᾽ 
δηοϊοηῦ το 8: 18 Ζογαρία, Ηοχταρία, Οείαρία, ἀπ Ἐπηεαρία. 

ΤῊς Ζ7Τείταρία σοπίαϊηοά {Π6 ἔουν (ὐσεοὶς νϑυβίοηϑ οὔ Αα1}, ϑ'για- 
τ ΔΟῆ 5, [π6 δορίαδριηῦ, αηα Τἢδοάοίϊομ, ἀἸβροβϑα ἴῃ ἔθου Γ σοΟ] ΤΏΏ8 : ἴο 
[8686 Οτροη δα θα ὕνσο ΘΟ] απ 8 ΠΊΟΓ6, ὁοηἰαιπῖηρ (86 ΗΠ οΌτον ἰοχί 'πὶ 
118. οὐ σῖὶηα) ομαγδούουβ, δα 4180 1ῃ (ἀσθοῖκ Ἰούϊαγβ  [Π686 Β1ῚΧ ΘΟ 8, 
ΔΟσΟΤηρ ἴο ΕΡΙΡμδηῖαβ, ἔογγηθα {πῸ εχαρία. Ἐανὶπρ Βα ΒΘ ΘΟ ὨΠ]Υ 
ἀϊβοονογθα ὑνσο οἴμποὺ (ἀσθοκ γϑυβι 8 οὗ βοηιὸ ραγίβ οἵ ἰῃ6 δογιρίιΓΕΒ, 
δι }}ν ο4]16ἀ {86 ΕΠ ἀηα βιχίῃ, δ6 δααβα {πθηλ ἰο {π6 ργεοθάϊησ, 
Ἰηβουτησ {Ποῖ ἴῃ {π6} στοϑρθοῦνα ρἶδοθθ, δηα (π8 οοΙηροβοα [ἢ6 
Οείαρία ; δῃὰ, ἃ βοραγαΐθ ἰγδῃβίαιοη οὗ [86 Ῥβαίγηβ [πὰ σηϊπΟΥ 
ΡΓΟΡ6[8]7, ἀϑυλ}}γ ο8}16ἀ [πΠ6 βανθηῖῃ γϑυβι οι, Ὀθηρ; δέου σαγβ δα οᾷ, 
186 οηΐγο ΟΥΚ ᾿ὰ8 ΟΥ̓ ΒοΙῃ6 Ὀθ6η ἰδυιηθα {Π6 Εἰ ππεαρία. ΤῊ]8Β 
ἈΡΡΟΙἸδίϊομ, μονα Υ, νγᾶ8 ΠΘΥΘΥ σΘΏΘ ΓΑ ν δαορίοα, Ββεΐ, 8 {Π6 ἔντο 
ΘαΙΠΟἢ8 τηΔ46 Ὀγ ΟΥ̓σΘη σΘΠΘΥΑΙΥ Ὀογα πὸ παῖηθ οὗ {ῃ6 Τοίγαθ]α 
Δη4 Ἡδχαρῖὶα, τ. αταῦα {ΠῚ Π|κ8 {πᾶῦῷ [ΠΥ τνογα {Π|18 σ4]164, ποῦ ἔγοι 
{π6 Πα Υ οὗ {Π6 σο]υμηηβ, θαῦ οὗὁὨ [6 χουβῖοηβ, ν᾽ ὮΪΟἢ. ΟΓΘ βῖχ, Ἐῃ6 
βαυθηίῃ οοπίδιηϊηρ {Π6 ῬΒΑΪτηΒ ον. Βδιου, αἴζοσ Μομπίξιοομ, 18 
οὗ ορϊπῖου {πα Οτρϑη βαϊοα ομ]ν ἴμ6 Τοίταρὶα πὰ Ηδχαρία; δηὰ 
{818 ΔρΡρϑαῦβ ο Ὀ6 {π6 τθὰ] ἔδλοί, [10 888 Ὀθϑὴ αϊβριιίβα νυ ῃϑίμοσ [86 
Τείγαρία ργεοοαρα {πὸ Ποχαρία οὐ ποῦ, [0 18 {Π6 ορὶ πο οὗὁἩ [86 Ὀεοβί 
ἸΩΟἝγῃ ΟΥΙ 68 {παῦ {86 Ἰαδύ-πδιηθὰ τνοῦκ νγὰ8 {π6 68γ116:.}] ΤᾺ6 
[Ὁ] οτυῖηρ Βρθοϊμλθηβ ἔἴγομθῃ Μοπίΐδυοομ 11] ΘΟΠΥΘΥ δὴ ἰάθα οὗ {868 
σομβίγαοίοη οὗ [686 ὕνγο ἸδθΟΣΊΟ.8 Του ΚΒ ὃ: -- 

ΤΕΤΒΑΡΙ,Α. ' 

ἅδῃ. ἱ, 1. 

ΑΚΎΛΑΣ. ΣΥΜΜΑΧΟΣ. Οἱ Ο. ΘΕΟΔΟΤΊΩΝ. 

Ἐν κεφαλαίῳ ἔκτισεν [] Ἔν ἀρχῇ ἔκτισεν ὁ ] Ἔν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Ϊ Ἔν ἀρχῇ ἕκτισεν ὁ 
ὁ ϑεὸς σὺν τὸν οὐρανὸν [ δεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ  ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ ] ϑεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ 
καὶ σὺν τὴν γῆν. τὴν γῆν. τὴν γῆν. τὴν γῆν. 

Τὰ (118 βρεοοίπηθη {Π6 γϑυβίοῃ οἵ Ααυ}]6 ΠΟ] 48 {πὸ ῆγϑί υ]δοθ, 8 Βοΐϊῃρ 
τηοδί [1 γα] ; {(Π6 ΒαΘΟΠα 18 Οσσυρίοα Ὀγ ἰμαΐ οἵὁ Θιτασηδοῆι8, 848 τοηάοσ- 
ἱηρ αὐ δοηδμπι ταῖμοσ ὑμδῃ αὐ ἐϊέογαπι ; (6 (Ὠϊρὰ Ὀγ (16 ϑερίυαρίηΐ; 
δηα {86 ἰουγίῃ Ὀγ ΤΠοοαοΙ ἢ Β ὑγδηβ᾽ Δ ὕ]οπ. 

1 ΓὙ6 εἴπιοα δηὰ ρἴδοθβ δὶ τ ῃϊο ἢ Οτίροη Ὀορδη δηὰ οπάοᾶ ἢ18 γγουῖκ ΓΘ ΥΘΤῪ πηοοτίδίῃ. 
8366 1)0  οἴϊο, Εϊη]εἰαη, ἃ 45. Ρ. 69.; ΚαοΙ], ΕἸΩ]εἰταηρ, ἃ 180. Ρ. 611. 

3 ἼΤΠο ᾿δῖς Βον. Ὁγ. Ἠοΐτλθβ, ὙΠῸ δοπιηοποοὰ {86 βρίοπαϊὰ οἀϊίοη οὗὨἩὨ ἴδ6 Βδοριπαρσὶηι 
ποϊοοὰ ἴῃ 1Π|6 ΒΙΙΟρσταρῃ ςα] 1, 18ϊ, νοἱ, ἶν., ννδϑ οὗ ορὶπίοη {πὶ {Π| ταχὶ οὔ [86 δεριυλρσίης ἴῃ 
18ς Ηεχαρὶδ ν᾽ 88 ποῖ ἴῃ Κοινή 45 ΤΏ6ῃ ἴῃ τι86, δι 5 οοττεοίοα ἰη τ Τοίγαρ]α, δηὰ μρογθαρο 
τ ρτγουοά ὈΥ̓͂ [ΓΙ ΠΟΥ ΠΟ] αἰῖο8. ΡῬγεδίαϊ. ἴοπι. ἱ. σαρ. ἱ, βοσῖ. ν. 

9. Ογχοιὶθ Ηοχδρίδ, Ῥγρὶ. 1)155. ἴοι). ἱ. Ρ. 16 
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1Τ0 ϑοεγίρέινο Ογιοΐβηι. 

Τοβιαιηρθηΐ, τγοτα Ρ]αοαά, ἴῃ. {86 ἰαϑὲ ἰῃγθθ ΘΟ] ατπΒ ΟὗἩὨ 88 Ηπηποαρία, 
Δοοογϊηρ ἴο {π6 ογάον οὐὨ {{π|6 ἴῃ συμ ]οἢ ΠΟΥ ΓΘ αἰβοονεγθα ἢ 
Οτίσεη. ὙΠοσα {Π6 ϑαῶθ ψοσβ ὁοουγτοα 1ῃ Αἱὶ ἴ[Π6 οἴποῦ αὐτο 
γΘΥΒΊΌη8, υἱμουΐ Ὀοΐηρ' ρα Ιου] ΑΥν Βρθοιῆοά, Οτσοπ ἀδβιρτιαίοα ὑπο τὰ 
ὈΥ Δ ογ ΔΟ, λΔοιποὶ, (πὸ τοβί : Οἱ Γ, οὐ ὑπ {πη66, ἀδηοίοα Ααυϊ]α, 
ΘΥΤΏΔΟΠα8, δηά Τποοαἀοίοῃ : Οἱ Δ, οΥ {6 ἔουγ, β'σηιῆοα Ααυ1]α, 
Θτητηδοῆα8, {π6 Θορίαδριηΐ, δηὰ ΤΠΘΟαοΙΟΙ ; δπά ΠῚ, Πάντες, 811 [86 
Ἰη ΤΟ Ρσοίοσβ. 

ΤὨ6 οδ]εοῦ οὗ Οτίρϑῃ Ὀοϊπρ' ὕο οοττοοῦ {πὸ αἰ ΓΘ ΠοΘ8 ἔουπά ἴῃ ἐπ6 
πο οχιβύϊηρ σορῖ68 οὗ {86 ΟΙά Ταβίαμπηθηΐ, μ6 οδγο ]γ ποίοα {Π6 
ΔΙ Τοτα οηΒ τηϑάθ ὈΥ͂ εἴτα; δηά, ἔοσ {Π6 Ἰη!οστηδίίοη οὗ ἴῃοβα ῆη0 ταϊρας 
σοΏΒΪ ὁ ἢ158 Του, 6 τηδάθ π86 οὗ {μ6 ΟΠ] οτττπρ ΤΑ ΚΒ - -- 

(1.) ὙΏΘτθ δὴν ραββᾶροβ Ἀρρϑαγϑὰ ἴπ ὑπ6 Θερίυδοιηί, (μδὺ ΤΟΓΟ 
ποῦ ουπά ἴῃ {πΠ6 ΗδΌγον, 6 ἀοδισπαίδα ὕμοτ ὈΥ δῃ οδοΐιϑ, ---, π ἢ 
ὕνγο Ρο] ροϊηΐβ, 8, 8180 ΔΠΠΘΧΘΩ͂, ἰο ΒΟΥ πον δι [ῃ6 ραββαρα δχίθπαρά. 
ΤῊ18 ταῦ ὶς 88 αἷ8ο υβοα ἰο ἀθηοίθ ψοσγάϑ ποῦ δχίδῃηξΐ ἴῃ [6 σον, 
θυ «αἀάἀρά Ὀγ {86 δεορίυαρι!αῦ ὑγαπβίαύοσβ, οἰΐμον ἔοσ {16 βακα οὗ 
δἰθρθῃοθ, ΟΥ ἔογ [86 ρΌγροΒἝ οἵ ΜΠ] πβίγαίμηρ' (μ6 8686, 

(2.) Τὸ ρδββαροβ ψδηϊηρ 1π (86 Θοριθ8 οὗ ὑπ6 Θορίυεριπί, δηά 
ΒΌΡΡΙΙοα ὈΥῪ Βἰτηβε 1 ἴσοι {π6 οἴμοῦ αὐσθοὶκς γϑυβίοηβ, ἢ6 ῥγθῆχοα δὴ 
δίδει βὶς, .Χ., ἢ ὑσο ὈοΪ]ὰ ρῬοϊπίβ, 8, 4180 δῃηποχορά, ἴῃ ογάου ἐμαί ἢ18 
Δαἀα!οπ8 ταῖρηῦ 6 ᾿πληλοαϊαύοὶ Υ ρογοοῖνοά, ὙΤΠθ86 ΒΌΡΡΙ ΘΑ ΤΎ 
ῬΑΒββᾶρθΒ, ὍἍἷ6 ἈΧ6 ᾿ῃ ΟΥΩΘα ὈΥ͂ “΄6ΥΌταΘ, γγογ6 ἔθου {π6 τηοδῦ ρατὺ ἴδκθῃ 
ἔγοῃι ΤἬοἀού ἢ Β ὑγαηβίδίοη ; ποὺ πη γα 6 ΠΠΠ]Υ ἴτοτια ἐμῇ οὐ 4υ]]α: 
Βοιλϑῦϊπηθ8, ἱποῸΡὮ ταγοὶυ, ἔσοιη {Π6 γ Υβῖοὴ Οὗ ΘΥτη ΔΒ ; δα Βοτη6- 
Ὦτη6Β ἔγοια νὸ οὐ ἰζγθθ ἰοροῖμοῦ, Βαυΐ, ἴῃ ΘΥΘΟΙῪ οᾶ86, (Π6 1η1{14] 
Ἰοϊίοσ οὗ ϑϑδοῖλ ὑγϑῃβίδίου Ἐ ἤδῖηθ ψ͵δϑ ρἰδοθα Ἰτησηθαϊαίο  Υ αὐτο {89 
αϑίδυϑις, ἴο ἱπαϊοαίθ {ῃ6 βουσοθ Ὑβθποα ΒΘ. ΒΕΡΡΙ ΘΙ ΠΟ ὨΙΔΥΥ Ρ88- 
Βᾶρθ γγχὰ8 Δ Κθη. Απά, ἴῃ 11θὰ οὗ [Π6 ΥΘΥῪ δυτόποουβ δορίυαρσιηϊ νογ- 
βίο οὗ δηϊοὶ, Τμοοἀοϊοη ΒΒ ἰσγδηβαοη οὔ ἰμαὺ ὈοΟΚ ταδϑ ᾿πβογίρα 
ΘΏΤΙΓΟ, 

(3.) Ευχίποσ, ποῦ οαἱν [ἢ 6 ρΡαββαρθβ ἡ δηΐϊϊηρ ἴῃ {Π6 Θορίπδριπηῦ 6 ΓΘ 
ΒΌΡΡΙΙΘα Ὀγ ΟτΥρθη τὰ {Π|6 ἀβίρυιβικθ, ἃ8. αῦονα ποίιορα, μαΐ 4180, 
ὙΠ 6γ6 {Ππᾶ0 νΘΥΒΙΟῚ 068 ἢοὺ ΔΡΡΘΆΣ δοσυγαίθ Υ [0 Ἔχ ργοϑ8 (π6 ΗΘ γον 
οΥΙρῖηα], μανῖηρσ πούίθα {πὸ ἔογταου τοδαϊηρ τι ἀη ΟὈ6]08, -:-. 6 δαάοά 
186 οογτθοῦ τη ουῖηρ ἔσο ομ6 οὗ {86 οἴδοῦ ἰγϑηῃβ᾽αὔουθ, ὙὙ] 1 8ὴ 8.8- 
ΤΘΥΙΒΚ Βα δ) πο. (ὐΟΠοθγηϊηρ' {86 ΒΠΔΡ6 δῃα 868 οὗ {Π6 ἰοπιπίδοις ἀπ 
ἠνροϊοπιπίδοι8, πὸ ΟΠΘΥ ΤΆΣ ΚΒ 8 ὈΥ Ορθη, ἴπογὰ 18 80 στϑαΐ 8 
αΙἴδγθμοα οὐ ορί ΠΟ διημοπρ; θα  ΠΘα τη6ῃ, ἰδαΐ 10 18 ἀπ ου]ῦ το ἀοίογ- 
τη 6 ὙὙηαΓ (Π6Υ πτοτο. Ὁ γ. νυ, αἴΐον Μοπύίαιοοη, ΒΌΡΡοΟβ68 ἴμϑὰ 
ἴο αν Ὀ6θὴ ταῦ κβ οὗ Ὀούΐου ἀπ α τόσα δοσιγαΐθ ΓΘΠἀΘΥΙΏΡΒ. 

Τη 16 ῬΡοηίδίδυο, ΟΥρθη σοιηραγοα {86 δαιηλγιδη ἰοχὺ σὰ ἢ [86 
ἩΘΡτγΟν 88 σοοοϊνοα ὈΥ {δμ6 “6078, ἃπα ποίοα {ῃοῖν αἰ! βογθηοθβ. Τὸ 
Θ80ἢ οὗ {π6 ὑγδῃβὶδίϊο8 Ἰηβοσίθα ᾿ῃ ἢ18 ἤδχαρὶα γ88 ργϑῆχϑα δὴ 86- 
οοιηΐ οὗ {86 δυΐμοῦ: δδαοὶὶ πδα 118 βθραγαΐθ ργοϊθροιηθηᾷ; δηα [ἢ6 
ΔΙΏΡΪ6 τηϑγρὶηβ γοτ 8116 ἃ Ὑ1Ὸ ποίθϑ. Α ἴον [ταρταθηίβ οὗ 1Π686 

1 Οτροηΐβ Ἡοχαρία, Ῥυωὶ. 1)188., ἰοτη. ἰ. ὑΡ. 86---42.; Ηοΐπηο8, ψεῖυβ ᾿Τοβιδη)θηςὈΠὶ 
ἀγροῦ, ἴοι. ἱ. Ῥγρίδϊς. σΆΡρ. ἱ. δοςίβ. ἱ.--ν!!., ἘΠῸ ἢἤτγβε Ὀοοκ οὗ Ὦτγ. Ηοὶπιοβ᾽ 8 ογυϊι 
Ῥγοίδοα ἰ8 ἰγϑηβἰιεα ἰηῖο Ἐπρ] δῃ ἰη ἴῃς ΟἸχ διΐδῃ Οὔδβοσνυοσ ἴοσ 1821, νο]. χχ. ὑρ. 5644--- 548, 
610-- 610, 676..-688, 746 -- 750. 
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ΡΟ ροπιθ πα δηἃ τηϑΥρΊηδὶ] δηποίδιιοπβ ἢν Ὀ66Ὼ ργεβογνθᾶ:; δαΐ 
βοίπιηρ ΓΟΠΔΙΠ8 ΟΥ̓ Ὠ18 ΠΙΒΙΟΣΥ οὗὨ {π6 αταοῖς νϑυβιομβ. 

δίποα Οτσθη {π|6, ὈΪΌ]1164] οὐ Εἴο8 πᾶνο ἀἸδιϊρ υἱδῃθα ὑνο δα] ΟῺθ 
ΟΓ Ἔχϑιρίαυϑ οὗ (π6 δορίυδριηϊ ---ἰ(ἢ6 Κοινή οΥ σομητηοη ἰοχί, τ ἢ 81] 
1(8 ΟΥΤΟΥ͂Β 5Π4 ΤΟΥ ΘΟΙΖΟΠΒ, 88 1Ὁ Ἔχ δία ὈΓΘΥΪΟ ΒΥ ἴο ἢ18 σο] Δ ὁ Ὲ ; 
8Π4 (ὴ6 ΗἩΘΧΑΡΙΆΓ ἰοχί, οὐ {δμαΐ σογτθοίθα Ὀγ Οτίσθη Πϊπη86 16, ΕῸΓΣ 
ΠΟΑΙΪΥ ΔΕ γοᾶγβ γγἃ8 {118 στοαῦ τηδὴ βίῃ ροπᾶουβ ψοσῖκ Ὀυτγοα ἴῃ 8 
ΘΟΓΠΘΓ οὗὨἉ {π6 οἷἵγ οὗ Ἴγτθ, ρυοῦαθ !Υ οα αοοοῦπί οὗ {π6 νϑὺῪ στϑαῦ 6χ- 
ῬθΏ86 οὗ ἰγαηβου θηρ [ΟΥ̓ ΟΥ ΒΕ νου] μλθ8, τ Β1ΟῊ αν οχοθοάρα {π6 
ἸΑ6ΔΠ8 ΟΥἩἨ Ὀτῖναίΐθ Ἰπαϊ νυ! 818; δῃα ἤδγθ, ρ γΠΔΡ8, 10 τηῖρμῦ μανα ρ6- 
ΣΙβῃ6α τὰ ΟὈΪ σι , 1 Εαβο 8 ἀπα ῬΑΙΩΡὮ1].8 Παά ποὺ ἀϊδοονοσοϑὰ ἱΐ, 
δοά ἀεροβιοα 1 1π {π6 ΠΙΡΓΆΥΥ οὗ Ῥααρῃι]υδ [Π6 τηδγέυσ αὖ Οβαγοα;: 
ὙΈΟΓΘ «ΘΥΟΙΠῚ6 ΒΔ 1Ὁ ΔέζαΣ ὑΠ6 τηϊἀα]6 οὐ [86 ἔουσγί σοηΐαγγ. ΑΒ ν6 
Πᾶν πὸ βδοοουηΐ ᾿Παίθυοσ οὗ ΟΥἹ ρθη Β δι ςορταρῇ, δἰθον {818 ἐἴτηθ, 10 18 
Ττηοδὺ Ῥγοῦ 806 ὑπαὺ 1ὖ ΡοΣΙΒΠΘα ἴῃ (Π6 γοαγ 663, ου [ῃ6 οαρίυγα οὗἉ ἰδμαΐ 
οἷν ὈΥ 186 Ατὰῦδ; δηὰ ἃ 6 ἡ ᾿ηροτγέοοῦ ἰγασῃηοηίβ, οο]] οΐοα ἔγοσα 
ΤΩΔΩΒΟΤΙρΡίΒ οὗ ἰῃ6 δορίπαρτηϊ Δηα {π6 (ὐδίθηθ οὗ [86 τρεῖς δ μου, 
ΔΙῸ 811 {πα΄ ΠΟΥ͂ ΤΟΙ οὗ ἃ τ οΥΚ, ΜΒΙοἢ ἴῃ {Π6 ργθβοπῦ ᾿πργονρᾶ 
δἰδίβ οὗ βδούϑα [11ὐαγαίασθ σου] τηοδῦ δι ΠΘΉΕΠΥ ἤδνα αβϑιδίθα ἴῃ [ἢ 6 
Σηἰο ργοίδποι δηα οὐ Ἰοῖβηχ οὐ {πὸ ΟἹα Ταβίδιηθῃί. 

δ. ΑΒ [86 ϑδερίυδριηῦ νουβίοη ἤδαὰ ὕθθὴ στοδά ἴῃ ἰὯ6 σμυγχοῦ ἤτοι 
ἐπ6 σοσησηθηοοιηθηΐ οὗ ΟἸσιβυϊδηϊν, 8ὸ ἐὺ οοηϊηυρα ἰο 06 υβοᾶ ἴῃ 
τοοϑὺ οὗ {886 Ογεεᾷ ομυτοθ68; δπα {86 ἰαχί, 88 οογγθοίθα ὃν Οτίρϑῃ, 
ἯΔ8 ἰΥΔΏΒΟΓΙΡοα [ῸΓ {Π6}]} 86, ἱοροίμοῦ τ] 18. ΟΥ 64] τρασΪκβ. 
Ηεποεα, ἴῃ {86 ᾿τορταββ οὗ {ἶΐπλ6, ἔγοσῃ {ἢ 8 πϑρ] ρθη 66 ΟΥ̓ΪΠΘΟΟΌΓΔΟΥ οὗ 
ΘΟΡΥ ΒΒ, ὨΌΤΆΘΙΟΙΙΒ ΘΥΤΌΤΒ ὙΘΥΘ 1ηἰτοάποοα 1ηἴο {18 νογβίομ, ΒΊΟΝ 
ΤΟΒΠΘΓΘα 8. ΠΟῪ ΓΟΥΒΑΪ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ; 8Π6, 88 αἱ ὑπ6 αὙτϑοῖκ ομυγοίλθ8 
ἀἸὰ ποῖ τοοοῖνο Οτισθηβ Ὀ1Ό]1ΟΑ] Ἰαουγβ τι οα08] ἀδἔδγθησο, [ἢ γΓ66 
ΡΓΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ΤΟΟΘΠΒΙΟη8 ΜΟΓΘ ὉΠαΟΓίΔΙΚΘ ΠΘΑΥΪΥ αὖ [Π6 Βδηλ6 ἰΐτηθ, οὗ 
ὙΔΙΟ πὸ ΓΘ ΠΟῪ ἴο οΟἸἶοΥ ἃ Ὀσιοῖ ποίϊοθ. 
ΤΠ ἤσγβί νγὰβ {16 οαϊοι, ἀπαἀογίβκοη Ὁ ΕΠ βοῦι8 δα ῬααρὮ1]18 

δδοαυῦ (π6 γεϑγῦ 800, οὗ [Π6 ἩΟΣΧΑΡΙΆΓ ἰοχί, τι 16 8016 οὗἩ Οτρθη 
ΟΥ̓ ΠΙΟΑ] τηαυΐκβ ; 10 ποῦ ΟὨΪΥ 8 δαορίοα ὃὈγ (Π6 οἢπτοὶ 68 οὗ Ῥα]ββϑίϊπθ, 
δυΐ νγᾶβ 4180 ἀδβροβιίεα ἴῃ αἰπιοδὺ θυθῦυ ᾿ἰὔγασγ. ΒΥ γοαιθηΐῦ ἐγϑῃ- 
ΒΟΓΊΡΓΟΠΒ, ΠΟΥΘΥΟΙ, ΟΥ̓ ΘΙ ΒΒ ΤΡ Κ8 ΟΥἩ Ὠοΐ68. Ὀδοϑῖμθ, ἴῃ 106 ΘΟ 86 
οὗ ἃ ἔδννυ Ὑθϑγβ, 80 τη ποῇ σΠδηροα, 88 0 Ὀ6 οὗ 1{116 86, δῃὰ Ὑ6ΓΘ 
ΒΠΑΙΠΥ οταϊ 64 : {18 ΟΠ. ΒΒΙΟῺ ΟΠΪΥ διιρτηθηίοα [{π6 6ν1]}, βίῃσθ δυθὴ ἴῃ 
[δ {ἴπη6 οὗἉ «6ΓγΌΠ16 10 γγὰϑ ΠΟ ἸοηρῸΓ ροββ: 0 ]6 ἰοὸ Κηοῖν τ μαὺ Ὀαο]οηροά 
ἴο {π6 ἐγδῃβίδίοσθ, ΟΣ γβαΐὶ ογα Οτρθη Β ΟὟ ΟΟΥΤΘΟΙΙΟΠΒ; 8Π4 ΠΟῪ 
1ΐ ΤΥ Ὀ6 σΟΠΒΙἀΘΓΘα 88 Ὁἰτηοβύ ἃ ΒΟρ61688 ἴβαὶς ἴο ἀἰβιϊπ σι βῃ θούνθοη 
ἴποπα. (ὐοπύθπιροσαγυ τνῖ1} {86 οαἀϊίοη οὗ 1 βο 8 δηὰ Ῥδιρβι]ὰβ 
ΜᾺ5 {π6 Ταοθηϑίοῃ οὗ ἴῃ6 Κοινή, οΥ νυϊραία ἰοχί, οὗ {μ6 ϑδερίυδριηῦ, 
ςοπμαἀποίοα Ὀγ 1ποϊδη, ἃ ργοϑυγίον οὗ [86 οῃυγοῦ δ Απιοοῦ, ψἢο 
βυβδετοά τηδγίγτάοιμ Α.Ὁ. 811. Ηδ ἴοοκ {π6 Ἡχαρῖαγ ἰοχῖ, δὐχθπαθα 
ἃ σ (6 Ηδῦτον, ἔου (86 θ4818 οὗ 18 δα! το, νυ] οἢ νγα8 σοοοϊνϑα ἴῃ 

1 Το Ροδὲ οὐ πίοῃ οὐ [86 Τοσηδίηβ οὗ Οτίβοη 8 Ἠόχαρὶα ἰ8β ἐπδὶ οὗἨἁ Μοπείβασομ, ἴῃ ἔτγο 
ΤΟΪΌΓΩΘΑ, (0]1ο, Ῥαγίβ, 1713-4 [γορυηϊθαὰ Ὀγ Βαδῆγάι, 1769 ---70. Κ5'66 86 ποίϊοβ οὔ τ8:6 60116ς- 
Ὧ0Π5 οὗἁὨ ΟΥΒΕΙ οσ ἶς8 ἴη Ε 611, ΕἸη]οίζαηρ, ὃ 180. ποῖ. 7.71. Οη ἴΠ6 ΟΠΓΔΟΙΟΣ δηα γϑ]ὰο οἵ 
ἰὸς στεαὶ ψόγκ, δοόῖὴδ Ἵχοοι ]δηΐ ΟὈβοσυ δι οἢΒ ΤΊΔΥ 6 ουπὰ ἰπ ἃ ἀἰδβοσίαιίοη, ὉῪ Ἐγχποβιΐ, 
ἰοξ αϊεά, Οτίρεπ ἔα ΕδΙΠοῖ οὗἨἁ ατγαπηπιδιῖοαὶ Τπιογρτγείδιίοη, ἰγαηβίαἰοὰ ἰη Ἡοάρο 8 ΒΙ δ] οδὶ 
Ἐδρετίοτγ, νοΐ. 1.1, ΡΡ. 245---260. Νοῖν Υοῖκ, 1827. 
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72 ϑογίρέμγε ΟὐγἹξοίδηι. 

411 {π6 φαβίϑσῃι οἰνυσοίοβ ἔγοθιλ (ὐοπαία π ορὶα ἰο Απίοοῦ, ὙΠ1Ϊς 
Τμποἴδη τγα8 ργοβδουπρ ἢ18 Ὀ101164] ἰἸαθουτθ, ΗΠ οβυ οι, δὴ ΕἸρΥΡαδπ 
ὈΙΒΒΟΡ, υπάδτίοοικ ἃ βιπαῖ αν Του Κ, τ ΒΊΟΝ ττᾶϑ σΘΏΘΓΑΙ]Υ τϑοοῖνϑα 1 {86 
ΘΠατοδοΒ οὗ Εσγρί. Ηδ 15 βιι ρροβϑῆ ἴἰο ἴδγα ᾿ηἰγοα πορα ἔθυον αἰ ἴσα 
{1085 {Ππ8ῃ 1ποϊδη ; ἀπ ἢ18 δαϊίοη 18 οἰϊοα ὈΥ͂ «Γ΄ ΘΥΌτῚ6 88 {π6 Εἰ σεγηρίαν 
“ϊοταπάγίπμπι. Θγ 6118 1 τη Ὁ] 08 ἈΠΟΙΠΟΥ Το Υ184] οὗ {86 δερίυδ- 
Εἰμὶ ἰαχῦ Ὀγ 4811] Ὀῖβῃορ οὗ φβατγθα; δύ ἢ18 οὐ͵]δσί βθϑῃγβ ἰο Βαᾶνθ 
66ἢ ΤΊΘΓΟΙΥ {Π6 σογτϑοὺ σοργιηρ οὗ {π6 ασχιβϑίηρ ἰαχί. ΑἹ] (86 τωδῃὰ- 

Βουρίβ οὔ {π6 Θερίπαριηῦ πον οχίδηΐ, ἃ8 ψ6]] ἃ8 {π6 ρυϊηϊθα βδἀϊομβ, 
ΑΓῸ ἀοιινοα ἔγομλ {Π6 {π͵66 ΓΘΟΘΏΒΙΟηΒ ΔΌΟΥΘ τηθηϊοποα, δἰ πουσῇ 
Ὀ10116 4] ΟΥ̓ 168 ἃΓ6 ΟΥ̓ ΠΟ 6808 ἀρτορα δῦ ρΑΥΌ 18 ΓΘΟΘ ΒΟ. ΘΑ ΘΒ 
ΤηΘη αδοιὶρὺ 88 Ὁ] ον οἀ.2 [1 {π6Ὸ ὕτνο ρτοαὺ Μ55. οὗ (86 βενδηΐίῃ, 
ἰὴ6 αίσδη ἃπα ΑἸοχδαπάσϊπηο, {π6 Ὀ8815 οὗ [86 ΤΌΓΙΏΘΓ 18 {π6 οοπεπποπ 
ΟΥ ΘΆΓΠΟΥ ἰοχί, 16 {π6 Ἰαϊίαν Θχἢ! 118 τότ οὗὨ [Π6 τοϑδάϊηρβ δά 
πη ογροϊαίϊουβ οὗ [Π6 Ηδχαρίασιο ἰοχί. Βοῖμ πανα ποῦ Ὀθθὴ δἰνσαυθ 
Κορ ἀἸδποι. 5 ὙΠ ἔουγ Ἰοδαϊηρ; Θα! οπβ οὗ [86 δορί παριηῦ ἀγα ποίϊορά 
1ῃ. {86 ΒΙΡΠΟρΥΑΡῖΘΑὶ 1,180, μὰ ἢ ἴν.} 

6. Τα ᾿τωροτγίδποα οὗ 86 δερίαδρτηῦ νογβίοη ἔοσ {πῸ τρηῦ ὑπᾶογ- 
βίδπαιηρ οὗ ἰμ6 βδοσοὰ ἰδχῦ ἢ88 Ὀ66ῃ νυ Ο ΒΥ οϑτηλίοα Ὀγ αἰβογοπε 
Ἰθραυηθα θη: Ὑ}}}16 βολθ πᾶνα οἱδναίθα 1 [0 δὴ δατδ]ν χὰ 186 
οΥὐἹρῖηα] Ἡδφῦτενν, οὔπουβ μᾶνο σαϊθα τὖ τ θο]ον 118 τθα] να. ὍΤΠα 
δτοαῦ δα οΥ Υ ΒΙοΒ 10 ΦΟΥΤ ΟΥΪΥ Θη]οΥοα σογίδι ]Υ σῖνϑβ Ὁ ἃ οἰαῖπὶ 
ἴο ἃ μιρῇ ἄσρτοα οὗ οοπβιαθσαίίΐοη [10 νγαβ ϑχοουίθα ἰοπησ Ὀεΐοτγα ἐῃ6 
ονγ8 6 Γ6 ργο)υἀϊ]οοα ἀραϊηϑὺ “6818 (χοῦ 88 {πὸ Μίβββιδῃ; δπά 1ὲ 
88 ὕ86 Τη68}8 οὗ ρσχδρδγιηρ (Π6 του] δ ἰατρα (Ὁ ἢϊ8 ρρθάγαποθ, ὃν 
ΤΆ Κῖηρ πονγῃ ὑπ6 ΟγΡ68 δηα Ῥτόρ60168 ΘΟποθγηϊηρ τὰ. ὙΠ 4}} 
18 ἔα} 5 δπα 1 ΡΟΥ ΘΟ Όη5, ὑμογοίοσθ, [15 νΘΥΒΙΟῚ 18 ΟὗἮὨ ἸΏΟΥΘ τ|86 1Π 
σουτθούηρ {πΠ6 ΗΡγονν ἰοχὲ ῃᾶπ ΔΗΥ ΟἴΠΟΓ {δαῦ 18 Ἔχίδηῦ ; Ὀδοδυβ8 
18 Δι ΠΟΥΒ Βα Ὀοίίου ὀρρογύαηι168 οὗ Καονιηρ [86 ᾿γορτ θυ δπά 
οχίοηῦ οὗ {π6 Ἡροῦτον ἰδησιασα {Ππδῃ τῦ78ὲ Δ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ᾶνα δὖ {Π|]18 
ἀϊδβίδηοσα οὗ ἔπ. Τη6 δορίυδρτηῦ, ΚΘ τγ186, Ὀοῖησ στ 6 ἴῃ {86 
βάηθ ἀξ α]οοῦ δ8 188 Νενν Ταβίδηγχθηΐ ({π6 ἐογιηδίϊοη οὐὨἩἮ μόδα βίυἹθ 
γγᾺ8 ᾿ῃΠπδησοοα ὈΥ 10), 1Ὁ ὈΘΟΟΙΏ6Β ἃ ΨΟΥῪ πη ρογίδηϊ ΒουτοΘ οὗ ᾿πΐουργο- 
ἰαϊϊοη ; ἔῸΓ 10 ἔγβαιθη 7 ΒΕΡνΘ8 ποὺ ΟὨ]Υ ἴο ἀθίθυμηθ [6 σθητΠ6 
Τοβαηρ, Ὀυῦ 4180 ἴο δϑοθγίδιῃ {Π6 τθδηϊησ οὗ Ραγ!οα]αῦ Ἰάἀϊοτηδίὶο 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 84 ΡαΒΒΑΡῈΒ ἰῃ ἴΠ6 Νο Τοβίδιηθηϊ, {Π6 σὰ παροτί οὗ 
ΠΟ ἢ. οουἹα ποῦ θ6 Καοινῃ Ὀαῦ ἔγοπι {ΠῚ 86 1ῃὼ {Π6 ϑεορίυδρσιης." 
Οτοίϊι8, Κ}όυοβοηϊαβ, Β16], πὰ Θοἢ]ΘΌΒηοΓ, τὸ οὐ 085 ψῸ ἤᾶγα 
Ττηοϑύ ΒΟ ΘΕΞΒΕ ΠΥ ΔΡΡ]16α {118 γ ΘΒ οὴ το {π6 ᾿ηἰογργοίδίιοη οὗ ἰμ6 Νὸν 
᾿Γορβίδιηθηΐ. 

11. Τηο παρογίδηῃσο οὗὨ [Π6 βορίπασιηξ, ἴῃ (86 οΥΓ]οἴδιη δηα ᾿ηΐου- 
Ργϑίδίοη οὗ {π6 δογιρίαγθα, Θβρθοῖα! γ οὗ {Π6 Νον Ταβίδιημθηΐξ, {1} 
7 ΒΥ [86 Ἰδηρία οὗ {π6 ργοσράϊηρ' δοοοπηὺ οὗἉ {πα ΘΟ] ΘὈχαΐθα νϑυβίοῃ : 

1 ΟἸγοπορσταρῆΐϊδ δὺ Αἄδπο πδαιο δὰ ΠἰοοἸοβίαπαχ, Ρ. 208. 
2. Ὧγ, ΗΠ ΟΙπιοβ ἢ88 σίνϑη ἃ οορίουϑβ δηά 1 τογοδιίηρ, δοοουπὶ οὗ ἴπ6 δα! οηΒ οὗ 1ποΐδη δηὰ 

Ἡδβγομίαϑ, Δη ἃ οἵ [Π6 ΒοῦγοαΒ οὗ ἴῃ6 δερίπαρίηϊ ταχὺ 1π ἐΠ6 τηδηϊιδοῦὶρίβ οὗ ἴη6 Ῥεηϊαϊουςῇ, 
ὙΠΟ ἢ ΓΘ ΠΟ οχίδηϊ, Τοηι. ἰ. Ῥγεοῖ, σλρ. 1. δῖ. ν]}, δἔ δε. 

" Κίεῖο, Ογοεὶ, οὗ ΒΙΌ]. 1,1τ., τί. δορεσαρίηϊ. 
4 ]η τὸ Εδ]θοιῖος Βονίονν ἴοσ 1806 (νο!, ἰΐ. Ῥᾶσί ᾿. Ῥρ. 337---847.} 1}8}6 τοδᾶοσ ψ}}} Βπὰ 

ΠΙΘΙΥ͂ ΘΑ ΔΙΏΡΙο8 δἀἀπορά, σοη Βγτηϊπρ (ἢς τοιηαγκ5 ἄθογο οὔἴεγο, σοποογηίης [06 γα]αο δηὰ 
ἐπ ρογίδηος οὗ τ1λ6 δορυπαρίης νΟΓΒΙΟΙΙ. 
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[Ε ΠΟΤ Τοπιδῖη8 (μ8ῇ τῖῶὸι Ὀγιοὴνγ ποῦσα (Π6 οὐποσ δησϊθηΐ ασϑοὶς ἐγ β- 
Ἰαοπ8, τ ΠΙΟῚ αν θ αἰ γον Ὀθθη πο] ΘΔ} ΘΠ] ΟΠ 64, ν]Ζ. ἐῃοβ6 οὔ 
Αηπι|4, Τποοάοίϊοι, Θυτατηδοῆυβ, δηα [Π6 [ΠΓ6Θ ΔΠΟΠΥΤΊΟΙΒ ψΘΥΒΙΊΟΠΒ, 
Ἰ504}} 7 οἰϊοὰ ἃ8 {6 ΑΓὮ, βιχθῃ, δα βονθητ νογβίοηβ, ἔγουιλ ὙΒΊΟἢ 
Οὐἴσοῃ σομ ]]οα μἷβ Το ίγαρ]α ἀπὰ Ἡόδχαρίδ. 

1. Τῆε υεγεΐοτι 9.7 Αρύυ!Α. --- ΤΠ6 δυΐδποῦ οὗὨ {18 ὑγδηβ ΑΕ]. γγ88 α 
παῖϊνα οὐ δϑίπορμθ ἴῃ Ῥοηΐυϑ, ψῆο ΠουΓΙΒη6α ἴπ {Π6 Βοοοηᾶ οοηίοσυ οὗ 
{Π ΟΠ γϑέαη ογα : Π6 γ788 οὗ 618} ἀθϑοθηΐ ; δηᾶ, Ββανίησ γοπουποοα 
ΟΠ δ η τ, Β6 ἀμάογίοοκ ΠῚΒ σουβῖοι, τ ἢ (Π6 Ἰη οπίίοη οὗ Ἔχ: ἰηρ 
ἴο (16 Ηδ]]Θπἰϑῦϊο 96)7]8 Δἢ δοουγαῖα στορσγοβοηΐδαίίοη οὗ {Π6 Ηθῦτον 
[οχὶ, Ὁ {86} αβϑιϑίαποθ ἴὴ {πρὶν ἀἰβραΐθβ τ (μ6 ΟΠ τιβείαπβ. Ὑοὲ 
ἢς ἀϊἸά ποὺ ου {Π138 δοοοπηῦ ρογυογὺ ραββαραβ ἡ ΒΙΟἢ τοῖα ἰο ΟἸσῖϑῦ Ὀγ 
πὰ] ἰγαηβ δι οηΒ, 48 δοῆθ οὗ ἰδ αποϊοηΐ ΟΥ βία τσὶ θυ 
1Βουσιῦ; ἔογ ἴπ6 Ἔχϑιηρ]68 οὗἩ ἀθβίσῃβα νυδηΐ οὗ Πα δ] Ἰγ, τ ιοἢ ὙΠΟῪ 
Ρτοάαοο, ἃσὸ ποίπὶπρ' τηοσγα ἔπδῃ Οὐ τ} 0] 6168] ΓΘΠαΘΣΙ ΡΒ, ΟΥ̓ ΟΧρΙοΒ- 
Εἰ0Π8 ΟΥ̓ [Π6 βαῖηθ ὑδὶπρβ 1η ΟΥΘΙ ΜΟΓΑΒ, ΟΥ̓ΥΆΓΙΟΊΒ ΓΘΘ]ΏρΒ, ΟΥ̓ 686 
ἈΠ οὐὐπ πλϊϑία καθ. Ῥσοίδεββου δῇ ἤχϑβϑ {π6 ἀδίβ οὗ {π18 νϑσβίοῃ ἴο 
{86 ᾿πίοσται βϑίναθη {86 γϑϑγβ 90 δηά 130: 10 18 οογίαϊπ {πὶ Ααυ]]ι 
Ἰινοά ἀυγῖηρ (86 τοῖρη οὗὨ (86 οἴροσον ἀαγίδῃ, δηᾶ ὑπαῦ ἢ8 ἰγϑηβ]η- 
ὕοη πᾶὰϑ δχοουϊρα Ὀαοίογα [88 γϑὰγ 160; 88 10 18 οἱὐδὰ Ὀοίῃ Ὀγ « υδίϊῃ 
ἈΙΑγίγτ ̓, πὸ πτοίθ δοουὺῦ ὑπαὶ {1π|6, ἀπα ὈΥ ἰτοπὰβ Ὀοίνγθοη {πὸ 
ὙΘΑΓΒῚ77 δηα 192. 1) ΘΟ ΟΥΤΩΣ τ 10} {Π|6 ΒΡΙΓΣῚΐ ΟΥ̓ 1Π6 “6γ8, Αι} 
ΤΟΠάΘΓΒ ΟΥ̓ΟΓῪ ΗΘ ΌΓΘῪ ποτγὰ ὈΥ {Π6 ὨσαΓοβῦ ΘΟ βροπαϊηρ ατοοκ ποσὰ, 
που ΔΩΥ τορατὰ ἰοὸ (6 σϑηὶυβ οὐ {π6 αταϑοῖς ἰδηριᾶσεα [{ππ8 ΠΝ 
15 τεργεβϑηίΐθα ὃγῃ συν, (“6ῃ 1. 1.7: 10 18 (Πογϑίογθ οσύγθιμθὶυ [168], θαὶ 
1ε ἴϑ οὐ ἐμαῦ νογυὺ δοοουπῦ οὗἩ δοῃβι θυ ]6 ̓τωρογίδῃσα ἴῃ {π6 ΟΥ̓ Ιοἶβηι 
οἔΓ {πε ΟἹ Τεβίαπηδηΐ, 85 10 ΒΟΥ 8 [0 ΒΠΟΥ͂ [6 ΓΟΔαΙησΒ οοπίαϊηρα ἴῃ 
τ ἩΘΌΓΘΙ τπδηπβοτρίβ οὗ Ππἰ8 6. ΗΒ νϑυβίοη 88 ὈΘΘῺ τχοβῖ 
ΠΠἸΘΉΪΥ ἀρργονοὰ ὃν {π6 “968, ὈὉΥ μοὶ 1Ὁ πᾶ8 θθθῃ ςδ]]οα {Π16 
Πεότειο Ἰεγίίψ, ἃ8 1ἴ, ἰὴ τοδαϊηρ 10, {Π6Ὺ στογο χοδαϊηρ ἰΠ6 Ηδῦτον 
ἰοχὲ 1156}. ΝΟΑΥΙΥ [Π6 βαῖὴθ ἡπαάρτησδηΐ νγα8 ἰοττηβα οὗ 1ὺ ὈῪ {Π6 ΘΑΥΥ 
Ουββίϊαιι υυίογβ, οὐ ἔλύΠογΒ; Ὅ͵ΠῸ τηδῦ Ὀ6 ἀπαεγβίοοα 88 γοΐοσγιηρ 
ἴο 118 νουβίοη θη (ΠΟΥ βρραηὶς οὗ 16 ΗΘῦγον. Ῥγοΐρεβοῦ. ᾿Παΐ]6 
᾿α5. οοϊ]αῖοα βϑνογαὶ ρᾶβεασεδ ἔγοπι {18 ἰγδηβί δ οη, απὰ ἢὰ8 Ἀρρ] 64 
{πο ἴο ἐδ Π]υδίταϊίοη οὗ [Π6 ργορμοῦ Ηοβοα.ὃ Α8 {πὸ τϑϑ]ῦ οὗ [115 
σοαραγίβοῃ οὗ 1π6 ἐτασπιθηίβ οὔ Ασαια νυν] (6 Ἡῦτεν ἰοχῖ, μῸ 
εἰαίοβ. (Βαὲ Αι] παὰ ποαῦν ὑπ6 βαιηθ γϑδϊηρβ οὗ {Π6 Ἡδργον ἰοχὶ 
ψ ἢ ἢ πὸ πανο. ΥΥ̓ΒΙΟἢ αἰτηοδῦ οοηδϑίδηῦ ἀρτοθιηθηῦ οδμηοῦ 6 οὔ- 
βοσυοα υϑίμουῦ πιο βα βδοιοη ; θασαῖιβα 10 ΒΈΡΡ]168 δῇ διρυμηθηΐ 
οὗ πο πιϑθδᾶη ἱηροτγίβηοο [ῸΓ το  αἴησ' {Π6 Θὔδτροβ οὗ 1ῃο86 ῆῸ δββοσὶ 
(δας τα τωοάοτη Ηδῦτον ἰαχὺ 18 ὙΟΓΥ στον οογταρίοα, ΤὨδ ἔγαρ- 
τηοπίβ οὔ σα] δηα οὗ [Π6 οἴμοσ ατϑοὶς γογβίοηϑ ἡ γα οο ]θοϊθα αηὰ 

. ΓΕρρβδηΐίαβ, Ορ. Ῥαγ. 1622, )ὲ Μοηβ. οἱ Ῥοῃᾶ. χὶν. χυ. ἴοπι. 1ΐ. Ῥρ. 170, 17]. 
Ἐρίρῃδηϊαθ᾽Β δεοουηξῖ 8 ποῖ ἴο ὃ6 το ϊδὰ οη,] 

" [Τῇ ρμβδββαρεβ ἴῃ Ὑΐοὶι 10 ἢ45 Ὀεθὴ βυρροδοὰ {π80 7υδιίίη εἰϊεὰ ΑΔΌΙ18᾿ 8 ὙΘΓΒΙΟΠ. ΠΠΑῪ 
Ὀ ἔδεη, Ψπει. Ματῖ. Ορ. Ῥὲγ. 1742, 1}1ὰ]. σὐτὰ ΤΙΥρΡῆ. Φυά. 48, 71. ΡῬρ. 139, 109. 
Βαϊ 1: ποῦ] βεοπὶ [δαὶ 1Π6 Βαρροβίτοη 15 οσγοποοῦβ. ὅδ Οτγοάηον, Βεῖιγ. Σὰν Εϊη]οίζυης, 
Ἰ Ὁ. 198. 

ἘΘΝ ῬΒΠοϊοριςο- τισι ἐπ Αααὶ ας Ἐε] αι 8. ΤΠ ογργεϊδυϊοπἷθ Ηοβοεο (1 } 5[μο, 
1757, 410); παῖς 18 τορτιηἴθα ἴῃ Ὁ. 1. οἰ δε. οἵ Ἰλοβοῃπ) 116 γ᾽ 5 (οἸ]εοιΐοι οὗ [198 (ὐγιι8- 
Γαδ κά Οτδίη εἰ [πιοτργοίαόποιη Υ οἴοΥ 5 ̓Γιυδίδιησηι,, 051}, 1796, ϑγνο. 
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ΡυθΠ 8Π64, ἢγεὶ Ὀγ ΕἸδιαϊπῖο ΝΟΡΗΣ, ἴῃ Εἰ8 ποίθβ ἴο {π6 Βοιηδῃ οαἀϊοσι 
οὗ {86 δερίυασιηί, ἀπα δου δῖπὶ Ὀγ Ὠτυδβῖυθ, ἴῃ 18 Κείογμηι Πηζεοτ-- 
»τοίμπι αταεοογιηι τασπιοπία ( Αὐπμοῖτω, 1622, 41ο.}}; δπᾶὰ αἶδο ὈῪ 
Μοιπίξαποοπ ἴῃ 18 οαἀϊίλοη οὗὁἨ Οτῖρϑηβ Ηδχαρὶα ἀῦονα ποίϊοθα. Αο- 
οογάϊηρ ἰο «Θγομιθ, αι] ρα] 18η6 4 ὕνγο δα! 108 οὗὨ Κ18. γοσβίοῃ, {6 
Βθοοῃᾶ οὗ νυ: ἢ πγα8 {Π6 τηοβὺ 1ἸΘσαὶ ; 10 γγῶ8 Δ] ονγοα ἴο θ6 τϑδᾶ ρὺ- 
Π1Ο]γ ἴῃ {πΠ6 “6 ν8᾽ ΒΥΠαρΌρΊ68, ΟΥ̓ [Π6 Βυπαγοα δηάᾶ ἰοΥγ-ϑιχίῃ Νονς] 
οὗ [16 ΘΙΏΡΟΙΟΣ « ιδ1ηϊΔη.3 

2, ΤΤΒΕΒΟΡΟΤΙΟΝ 88 ἃ Ὠδίϊνο οὗ ΕἸ 6811, 8η6 18 ἑαστηθα ὈΥ “Θγότοθ 
δηἃ ΕΒΟ 8 δὴ ΕΡΙομΐ6 ΟΥ βοῃν- Οτδαη. Ηδ τγᾶβ πραυὶν οοπ- 
ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ 10} Αααῖα, απα ἢΐ8 ἐγ μβ δίῃ 18 [βαϊὰ ἴο 67 οἰ ὃν 
᾿υδβῃ Μαγίγτ, ἴῃ μὶ8 Βιδίοριιο τι} Ὑγυρποη {πὸ ον, ὙΒΙΟΒ ττὰδ 
ΘΟΙΩΡοΟΒΟα αρουὐ [86 γϑὰῦ 160. Τα νεγβίομ οἵ Τμοοαοίίοῃ μο]48 8 
τ 4α16 τηῖς θούνϑοῃ [Π6 Β6Υν116 Ο]ΟΒΘ 688 οὗ ἀ4υ}]α δῃα [ἢ6 ἔγοοάοσῃ 
οὗ Β'υτωσηδοθι8 : [Ὁ 18 ἃ Κιπά οὗἉ τον δίοῃ οὗ (μ6 ϑερίπασϊηῦ ταλά8 δἽῸ Γ 
1Π6 οτἹρίηδὶ Ηο τον, ἃπα ΒΏΡ0]168 Βοηλ6 ἀ6 ἤΙ ΘΠ 6168 τὴ {π6 Θαρίυδρσιηξ; 
μυΐ, ΘΓ ἢ6 ἰγδηβ᾽αίθ πιοῦν ἢ6]Ρ, ἢ6 ΘυἹ θη ν βἤονγβ Π1Πη561 ἴο 
αν θθϑὴ μυΐ ᾿πα β ΘΒΕΠ]Ὺ 8].1}16α ᾿ὼ Ηθῦτον. ὙΠροαου ἢ Β ἰγβὴβ- 
Ἰαϊϊΐοη οὗ {π6 Ῥοοῖκς οὗἩἉ δΔη16] νψγαβ ᾿ηἰτοαυοοα τηἰο {86 Ομ γιβδη 
ΟΒυΓΟΙ 68, ἢ ΟΥ̓ ΒΟΟῚ δἰ {π6 βοοομα οδηΐασυ, 88 Ὀθιηρ ἀδετηθα 
ΤΌΤ ϑοουγαία ἰμδὴ ἰμαὺ οὗ {6 δερίυδριης. [Ὁ 185 ποῖ ἈΠΟΓΓΒΥ 
οὗ σϑιηδῦῖ, (παῷ Βα [88 το αϊηθα βούθσαὶ ἩΘΌΤΟΝ ΜΟΤῸΒ, τ ΒΙ ἢ βοτὰ 
ἴο παν Ὀδθὴ πδοα διηοηρ {Π6 ΕἸ ΒΙΟΗΙ68; δ ἢ ἃ8 φεγγυλ, [ω6ν. 
ν]]. 18.; μασφαα, 1μ6ν. Χ}}. θ. ; κωλυμα, 1)οιι. χΧΙΙ, 9. ; ἀπ εδδιμ, 
18. ᾿χῖν. 6. 

8. ΒΥΜΜΑΟΗΤἙΒ, ψ6 ἅττα Ἰηΐοσιηθᾶ ὈΥ βο ἰ8 δηα Φ“ΘγΌπι6, τῦᾶβ ἃ 
βοιῃ- Ὁ τἸϑιίδη, οσ ΕἸ ϊοηϊίο, ἰῸγ {π6 δοοουηΐ ρίνϑη οὗ ἢσ ὈγΥ Ερι- 

ΟΡΒδηῖαβ (μα δ6 νγὰβ σϑί ἃ ϑασηδγιίδη, [ΠΏ 6} ἃ «6νγ, ποχὺ ἃ Ογιβίβη, 
δηα ἰαβὲ οὐὗὨἨ 4}1 δὴ ΕἸ 6) 18 ΘΠ ΥΆ ν αἀἰδγορσαγαθα ἃ8. πη στ ἢΥ οὗ 
ογοαϊς, Οὐποογαῖηρ ἰἢ6 ῥγθοῖβα {1π|ὸ ἤθη ἢ6 Ηουγιβθα, Ἰοαγπθὰ 
6 ἃἴβ οὗ αἰἴδγθηΐ οριμίοθβ.Ό ΕΡΙΡ δηλ Ὀ]αοοβ Ηἷπὶ ὉΠῸΟΣ {86 
ΤοΙρ οΟΥὗἩἨ ΒΟΥΘΙΌΒ; «6ΓΌΠΙ6, ΠΟΎΘΥΘΥ, ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δίαίθϑ ὑμαῦ ἢ18 (τ ῃ8- 
Ἰαϊϊου δρρθασοὰ δον ἰμαύ οὗ Ἰποοάἀούοη ; δηα, 8ἃ8 Θυτδοῦυβ νγ)88 
ΘΥΙἀΘ ΠΥ ἀπΚηοντῃ [0 ᾿τϑηϑιβ, ὙΠῸ Οἱἴθβ Π 6 νΘΥΒΙΟῺΒ οὗ Ααυ}α δηᾶ 
ἹΤποοάούϊομ, ᾿Ὁ 18 ῬγοῦΔ}0]6 ἐπαῦ {Ππ6 ἀαΐα δϑϑισῃηθα ὈΥ «6γοῖὴθ 18 {86 
ἴσα θ οθ6. Μοπέίξδιισου ΔοσοΓαΙ ΠΡῚΥ ΡΙδοο8 ΘΥσσηλοἢ 8. 8. Βῃυγί {πὴ 6 
ἴον Τμοοάούου, {μπαῦ 18, αρουῦ {πΠ6 γεὰγ 200, Τῇ νοσβίοῃ οὗ ϑγτηω- 
ΤΊΔΟΠΙ8, ὙΠῸ ΔΡΡΘΔΥΒ 0 ἢᾶνα ΡΠ 18Π64 ἃ Βοοοπα 66] [10Π οὗἉ 10 τον βϑά, 
8 ὈΥ͂ ΠΟ ΙΏ68}8 80 1 ΓᾺ] δ (δὶ οὐ Ααυΐα; Π6 γγχὰ8 δογίδ Ὡ]Υ το 
Ὀοίίον δοαυδϊη θα τ ἢ {μ6 Ἰανγβ οὗ ᾿Ἰηοτργοίδιιο ὑθδῃ {π6 Ἰαίίοτ, ἀπ 
.Δ8 Θηἀρανουγοα, ποὺ Ὁ ΟΘΒΒ }} ν, [0 τοηᾶοῦ 186 ΗΘΌΓΘΥ ΙΔΙΟΙῚ8 
ἢ Οασθοκ ργθοϊβίοη, Βδ ΟΣ ὃ δηὰ Μογιβ' μΒᾶγ6 ρίνθηῃ Βρθοϊ 6 η8 οὗ (86 
ὉΔΠ1Π γ οὗὨ {μ18 νϑυβίοη ἔοσ 1] δίχα θηρ θοίῃ (86 ΟἹὰ ἀπά Νὸν Ταεβία- 
τηοηΐθ. Ὁγ. Ονὑϑὴ 888 ρχϊπίθα {Π6 τ}.016 οὗ {π6 ἢγβί ομαρίοσ οὐ (6 
Βοοῖκ οὔ Οδμθβὶβ δοοοσάϊηρ ἴο {π6 ϑοερίυαριηϊ γογβῖου, ἱοροίμοῦ τ 1} 

ι ΤΉΪα ποσὶ οὐ Ὀγτιβὶ 88 18 8180 ἰ0 ὈῸ ἑοπηὰ ἴῃ [86 δἰχιί γοϊαμπλα οὗ Βίβῃορ ὙΥ δου 
Ῥοϊγρίοις, 

3. ΑἸἢ. (ΟἹ]. Τίς. χχῖχ. σ8Ρ. 1. 
8. Οεἶξ, ὅδουῖ. Ὑγδοῖ. ἢ], 8 54. Ρῃ. 277, 218. 
4 Λογολβοβ Ηοτταση. ἴοῃι. ἰϊ. ΡΡ. 127, 128. 
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ἐδο αστοοκ ἐγβηβδίομβ οὐ ᾳυα, ΤΙ οἀοίίοη, ἀπ Θγιμδοθαβ, ἴῃ 
ΘΟ, 1 ΟΥΘΓ ἴο ΒΠΟΥ͂ {Π6 1} γεϑρθοίν δρυθθιηθηῦ ΟΥ αἸΒΟΙΌΡ ΠΟΥ. 
Ης τϑιασκϑ, 

“1, ὙΠ} σοβρϑοῦ ἰο “φιία, (1.) ΤΠδὺ 18 γα ῃβ] αἴ θη 18 οἰοβα δηά 
ΒΟΙΎΙ6, ΔΟΟΌ Παρ ἴῃ ΗΌΓγαιϑιηβ, 8π4ἃ βογαρυ]ουβῖν ΘΟΠΙΌΓΙ,40]6 ἴο 
ἰμ6 Ἰοεΐασ οὐ (86 ἱοχί ; (2.) Ὑμαὺ (ῃ6 δαΐμπον, ποὺν βίδα ηρ ἢ 
τηοδηῦ ἰο ἀἴδρταοο δπα ονογίυση ἰμ6 δαρίυαριην γοσβίοη, γοὺ ἀτὰ ποῖ 
ΒΟΓΌΡ]6 ἴο ταδῖα τδ6 οὗ 10, δηά ἔγθα ΘΠ ΕΥ ἰο ὈΟΓΓΟῊ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢΒ 
ἴσοι 1. 

“2, ὙΠ σοδβροοὺ ἰο ΖἼεοάοίίοπ, (1.) Τῆαῦ πο τηδθ ργοαῦ ὑ86 οὗ 
ἰμ6 ὑΥγχο ΌΣΤΩΘΥ γογβίοηβ, ἔὉ]]ουνηρ᾽ ΒΟ ἀπη68 ἴπ6 ἀϊοίίοη οὗὨἉ {Π οΠ6, 
ΔΠα ϑοσωθέισωθθ ἰπαὺ οὗ (Π6 οἴου, δύ, οἴνθῃ δοιητϊχιηρ ἐμθηλ ὈΟίἢ 
ἰοροίβοσ 1 {186 ΘοοἸηρα88 οὗ ὁπ6 δηὰ [ἢ6 β8η16 νϑῦβ; δηά, (2.) Τῇαὶ 
6 ἀἸὰ ποὺ Κααρ 80 βίσιοί δπα οἱοβο ἴο {Π6 νοσβίοῃ οἵ 6 θυ ἃ8 
ΒΟΏΠ16 ΠΑΥ͂Θ ὈΠΎΑΓΙΠΥ Τοργοϑοπίθα. Ηδ Ὀοιτονεα ᾿ἰάγροὶν ἔγοπλ τΠαΐ 
οὔ Αφαυϊϊα, θυΐ δἀαρίοα 16 ἴο ἰδ οὐγῃ βίγ]θ. ᾿πὰ, 88 ἢΪ8 βίυ]θ νν88 
ΒιτΉΪαν ἰο ἐπαΐ οὔτ υχΧ Χ,, Οὔρθη, ροσμαρ8 ἔου {1|6 βαα οὗ υη]- 
[οστοΥ, ΒΌΡΡΙΙΟα {μ6 Δα" 0η8 ᾿πβοσίθα ἴῃ {π6 Ηδχαρὶα ον ἔγοπι 
{818 σϑ βίο. 

“8, ΗΔ γχεβροοὶ ἰο ϑγπιπιαολμδ, (1.) Τμαὶ ἷ8. νγϑίοη, {πουρ]ι 
Π0Ώ6186, 18 ἔτοα δῃα ῬδΙΆΡΓαΒΙο, τορασζαϊηρ {16 Β6η86 γαίμοῦ {{|81 
116 ψοτὰβϑ οὗ ἰπθ οτρίμαὶ; (2.) Τμαὺ πα οὔοη Βοττον δὰ ἔγομι {Π|Ὸ 
ἰἴγοο οἵμοσ νογβίοῃβ, θυΐ τιοῇ οἴθμοσ ἴγοσῃ (ἤοβα οὗ ἰ8β ᾿πχπγχρᾶϊαίθ 
ῬΓΘαἀθοθββοσβ ὑμαπ ἴσοι μ6 Θερίιυαρτϊηῦ; δηα, (8.) 10 15 σριρασκοὰ Ὦγ 
Μοπίίδυσοι 3, (μαὺ μ6 Καρὶ οἰοδα ἴο {Ππ6 Ἡ δῦγονν οὐἱρίηαὶ, πὰ πονοῦ 
ἸηἰΓΟΔαΟΘα ΘηΥ {μϊηρ' ἔγοτα ὑπ 6 δερίυδρίηῦ {παὺ νγαβ ποὺ ἴο Ὀ6 [ουπά 
ἸῺ Ὦϊ ΗΠ ΟΌΓΥΘΥ ΘΟΡΥ; δαΐ 1Ὁ ΘΥΙΔΘΏΓΥ ἀρρθαῖβ ἴγοια νϑσθθ 20., 
τ ΠΟΘ γὸ ΓΘΔά, καὶ ἐγένετο οὕτως, ἰμαΐ ΕἸΠ6γ ἰἢ6 ΟὈβοσνδίιοη 18 [α]86, 
ΟΥ πᾶὺ [π6 ΟΘΟΡΥ͂ Π6 πιϑᾶ νυὰϑ ἀἰΠπογθηΐ ἔσοτα ἴπ6 ργοβοηΐ ΗἩθΌτγοιν 
ΟΟΡΙ68. ΤΏΘ 801 γϑῦ86 πα8 4180 8 σϑδάϊηρ ----ἰὖ ΙΏΔΥ ΡΟΥΠαΡ8. Ὁ Δη 
Ἰπίογροϊβέιου---- ἰο τ ΠΙΘὮ ἐμ γα 18 ΠΟΙ] Ωρ; ΔΏΒΎΘΣΔΒΪ]6 ἰῃ (16 Ποῦγοιν, 
ΟΓ 1 ΔΠΥ Οἴου οὗ [86 αταοεὶς νϑυβί 8.32 

4, ὅ, θ.---Τὴα. ἰὰγθα δηοηγταοιβ {γἈ 8] οη8, ὑδυδ! γ ο4]1]6 ἃ {Π6 
ἡλ, εἰσί, πὰ ϑουοπί γουβιοηβ, ἀοσῖνο {Π61Γ ὩΔΙΠ168 ἔγομπι [6 ΟΥΘΓ [ἢ 
πθοἢ Οτροῃ ἀϊβροβοά ἐμοί ἴῃ ἢ18 οοἰαηη8.. ΤῈ δυί]οῦ οὗὨ {116 
δἰχίδι θυ βΊ ἢ. τῦλϑ δυ  ἀθηΕΠ]Υ ἃ Ο υιβίδῃ ; ἔοσ ἢ6 σοθάοσβ Ηρα κίιΚ 11]. 
18. Τῇοιε τσοπέεεί ξογίᾳ ζ9Υ ἐς αοἰϊυεγαποο οΓ ἐΐψ ρεορίο, ανθῃ Κ07 ἐδ 
ἀεϊϊυεταποο 97 ἐμιῖπε αποϊπίοα οποϑῖ, ἴῃ ἴμ6 [0] οὐ ηρ; ταδῆηοῦ : ΓὨάξηλθες 
τοῦ σῶσαε τὸν λαόν σου διὰ ᾿Ιησοῦ τοῦ Χριστοῦ σου: 1. 6. Τ λοι ισοπέεεξ 

᾿ Τβεοἀοιίοη, φαΐ πῃ οί σ8 σὰπὶ Χχ ἰγαηβίαιϊοτὶ δα (οὶ. Ἡϊΐετοη. ἘΡ. δὰ Μαγοβὶ}, 
[Ὁ αἰΐᾳφηοι Ἰοςὶ8 Ῥβαϊπιὶ σχχνὶ. Φογοτηθ Βαοῖη8 τηθΓΟΪΥ ἴοι. μΒαγὸ τποδης (Πδὲ Τπεοάοιίοη 
(οΥ (6 τπιοδὲ ρατί δργοεὰ ἢ (6 1χχ ἴῃ τ ἰγαπϑίϑιίοπ οὔ τΠ}8 ρ541π|.1 1ςεὲ δαῖΐοπὶ 
Ἱποοάοιίο τἰχχ ἰηξαγρτοῖιπι γοϑιΐρίο ἔογο δοαροῦ μεδγεαῖ, ἄς. Μοηιΐ, Ργβὶ. ἰη Ηδχβϑρὶ. 
Ρ. 57. 

᾿ ἕὰ ἰδίωδῃ οδυϊεΐα, οἱ Ἡθοτγαϊστιπι οχοτηρίασ πηϊσα πὶ βοαυ Πππὶ δ᾽ 01 ργοροηογοῖ, πΠ6Ὸ 
ηυϊἀρίαπι εχ εὐἀϊτίοπα τῶν Ο. πὶ οὐπι ΗἨουτδὶοο ἤοη αυδάτγαυναϊ, ἰπ ἐμ ογρτοι !οηθτα ϑδπι 
τείαηάοτοι, Ῥγεὶ. ἰῃ Ηοχϑρὶ. ὑ. δ4. 
 Ὅπεη, Ἰμααΐτυ ἱπῖο [6 ῥγεβδαηὶ βδιδία οὐ τ1πΠ6 ϑορίυαρὶηί, ΡΡ. 124---126. 
ὁ δε6 Ἐπεοῦ. Εςοὶ. ΗΪ5:, 10. νἱ. σδρ. χνὶ. 
δ ΑΥοΒρίορ Νενοοσ θ᾽ 5 τεγείοη. ΤῆΘ δυι!ογζοὰ Ἐπηρ  δἢι ΓΔΏΒΙ Αἰ ΙΟἢ ΓᾺΠΒ 1Π88 : --- 

“Ἴθοα πεηῖοϑιὶ ἕοσι (ῸΣ [86 βαϊναϊίοη οὐἨἁ ἁἸΔΥ ῥθΟρὶθ, εὐεν ἴῸΣ δα γδίου τ ἐδίηο 
δηοϊηϊοὰ,» 



16 ϑογίρέμγο ΟΥἰἐοΐδηι. 

ονιλ ἰο βαυο ἐὰψ ροορίο ἐϊγοιφὴ «εδις ἐὰν Οἰγίρί. ΤΠ ἀαἴ68 οὗἉ [Π686 
[ἢγ6 6 γΘΥΒΙΟἢ8 8Γ6 ΘΥἹἀθ ΠΌΥ βυβοαποηΐ ἴο {8086 οὗ Ααιυϊ4, ΤῊ οἄο- 
ἴἴοπ, δηα ϑυτωτηδοῦῆι8: ἔόοτω {86 ἔγαρτησηίβ οΟ]] οοίρα ὈγῪ Μομίξαιιοοπ, 
16 ἈΡΡϑδγβ ἐμαὺ [Π6Υ 411 οοπίαϊποά (86 ῬΒ4]1:}8 ἀπ ϑδὅοπρ οὗ ϑοϊοιηοῃ : 
(6 ΠἸΝ ἀπά οὐχί ἔασον οΘοιαρτιβοα τπΠ6 Ῥεπίαίοιιοι. δπὰ ΜΙποΥῦ 
Ῥτορἢοίβ ; πᾷ, ἔγομλ βοπια ἔγαστηθηίθ οὗ {μα ΜΛ δηα ϑουοπέϊ γϑυβι 8 
ἴουπά Ὀγ Βγιπβ ἴῃ ἃ ϑυτῖδο ἩΧαρίαῦ τηϑηπβοσὶρί αὖ Ῥαγῖδ, 10 ψου]ά 
Βαϑῖι ὑπαὶ {Π6Υ δἷδβδο σοπίδι πο (6 Ὀοοκβ οὗ Κίηρβ. Βδιογ ἀουθία. 
ἩΠΘΙΠΟΓ {π6 δυΐδον οὗ {Π6 βουθῃ ὙΘΥΒΊΟἢ νγ8ἃ8 ποῦ ἃ «6. 

ΠῚ. 1. Βοιίάθβ {86 ἔγταρτηθηΐβ οὗ {86 ἐῶν Ἐπὴν Δ ποθ ψΟΥΒΙΟ 8, 
ἴΆκοη ἤοπὶ Οτῖροπ Β Ηδχαρία, ὑπ ΓΘ ἃσγα ἰουπά ἴῃ 16 ΠΠΔΓΡῚΏΒ οὗ {86 
τηδηβογὶρίθ οὐ {86 Θορίυδσϊπῦ βοτης αὐάιίἑέοπαὶ τα ΥΪ8. ΟΥ πούίδθϑ, δοῃ- 
ἰαἰπίηρ νασϊουϑ ΣΟ ΔΘΥΠΡΒ ἴῃ ΟαὝσθοκ οὗ βοηϊθ ραββαρϑδὲ ἴὴ {10 ΟἹα 
Ταβίαιηθηΐ: {ῃ 686 ᾶτὸ οἰνοαᾷ 48 (6 Ηδῦτον, ϑγυγίδη, ϑαιηδυι ίδη, δηα 
Ἠ 6116 η]ϑῦϊο γουβίο8, δπα 88 086 ὙΘΥΒΊΟΩ Οὗ Θ0π6 ΒΠΟΠΥΤΊΟΙΒ ΘΔυΓΠΟΓ. 
ΤῊΘ ργόθδῦ]α πηϑϑηΐηρ; οὗὁἨ {Ππ686 ΤΘίθυθμ ΘΒ 1 ΤῊΔΥ ποῦ ὉθΘ ᾿ΩΡΙΌΡΟΥΣ 
Ὀυοῆν ἴο ποίϊοθ. 
[Ὁ ᾿Εβραῖος τλθδῃ8 τϑιμδυῖζβ οα {π6 ἰοχύ οὗἩἉ {86 ϑορίυδσϊπῇ τηϑᾶἂθ 

ὈΥ ἃ σοι ραγϑοη ὙΠῸ {86 οτἱρῖπαὶ ἩοΌτεν,, οπΙ ον ουὐ οὗ «“΄ ΘΥοΙΏ6. 
Ὁ Σύρος 18 ποῦ {π6 ΟὙδοὶς νουβίοι ὈΥ ϑορῃγοηϊαβ οἵ “ Θγοσ 6 Β ΠΟΥ 

{γδηβ] ἴοι οὗ {π6 ΒΙΌ0]6, θα [Π6 οΪα δυγῖδο νϑγϑί 9 ῃ, 
Τὸ Σαμαρειτικόν 18, ΔΌΟοΟΓαϊηρ᾽ ἴο Βοιη6, ἔγαρτηθηΐβ ΟὗἩἨ ἃ ὑγδηβἰαϊοι 

οὗ {πΠ6 Θαῃιχαγιίδηῃ Ῥοηίϊαίθαοι ; δοοοσαϊηρ ἴο οΟἴΠοΥ8, οχίγαοίβ ἰγϑῃ8- 
Ἰαυδα ἔγοπι {86 ϑαιηδγιίδη νουβϑίοῃ. ΤΆΘΥΘ ἈΓΘ 4180 Οὔ σ ΟΡΙὨ]ΟΠΒ. 

ὋὉ “Ελληνικός 18 Δ ἀπ πότ ΟἼΘΘΙς ὑγδῃβ δίῃ, 3] 
ΤῊΘ τηλτκ ὁ ΓΑλλος, οὐ ὁ ᾿Ανεπέγραφος, ἀθηοΐοβ βοῆθ ὉΠΟΎ 

δα ΠΟΥ, 
2, Βεοίοσγο γχ8 σοβοϊυάδ {π6 ργαβοηΐ δοοουηῦ οὗἉ {Π6 ἀποϊθηΐ σοῖς νοσ- 

βίοῃβ οὗ [16 ΟἹὰ Ταβίαμ θη, 1Ὁ τοδί {πᾶῦ τγ ὈΥΙΘΗ͂Υ ποίϊος {116 
ἰγδηβ Δ Οη Ῥγαβογνθα ἴῃ δῖ, Μαυκβ ΠΊΡΓΑΤῪ αὖ  θηῖοθθ, σοη δι πῖπρ, 
{π6. Ῥρηίαίουοι, Ῥγονοσρθ, Βαΐμ, βοηρ οὗ δοϊοτιαοῃ, ἘΣ ςο] 6βιαβίθϑ, 
Τ,διηθηίβίϊοηϑ οὗ “ δγοιηῖδῃ, δηαὰ ῬΥΟΡΏΘΟΥ οὗ [.6η16]. Τη6 οχϊβίθηοθ 
οΥὗἨ 1118 νϑυβίοῃ, ὙΠΙΟΝ τγὰβ ἔὉΓ ἃ Ἰοηρ {6 ὈυΓΙΘα διηοηρ ΟἾΒΟΓ 
ἸΠΟΓΆΓΥ ἰγθαβυγοβ ἀαροβιίθα ἴῃ {Ππ6 δον θ-πηθηΠοποὰ ΠΙΌγασν, γγὰ8 
ἢγβϑί δῃηπουπορα Ὀγ Ζδηρίὶ δπὰ Βοῃρίονδηηι ἴῃ {ΠΕ 1 οαἰδίορια οὗ 1.8 
ΤλΔὨ βου ρί8β. Ὑπὸ Ῥοηίαίθυασι νγὰβ ρυ ] 18ῃ6 ἃ ἴῃ ἰἤγοα ραγίβ, ὈῪ 
Απγπιοῃ, δὺ Ετίδησοη, 1790, 1791, 8νο. ; δηᾶ {6 Γοτλδ]ης θΟΟΚΒ ὈῪ 
ὙΠΠοβοη αὖ ϑίγαβθατρ, 1784, ϑνο. Τῆηο οΥρίπαὶ πηδπιβοῦρῦ, ΜοΓΙΟΙΙΣ 
18 οὗ ορ' ποη, γὰἃ8 Ἔχϑουίθα 1 {π6 14{ἢ ΟΘΏΓΟΓΥ ; δπα (Π6 ΠΌΓΙΆΘΓΟΙΙΒ 
ΟΥΤΌΓΒ ἀἸΒΟΟΘΓΑ]6 ἴὰ 10 ρτόνα {παῦ 1Ὁ σδηποῦ θ6 {π6 δυϊοστγαρῇ οὗ 
{16 ὑγαηβίαίοσ. ΒῪ σου {118 νουβίοη 845 86 18 ἃ απ θ5Ὅοη γαῖ 
ππαρίογηηθα. Μοῖδ] ὑπ1η]κ8 118 ΔΌΠΟΥ γγ7ἃ8 ἃ “6νὺ : ΑἰἸωσηοη 80}- 
ῬΟΒ6Β τὰ ἰο δανα Ὀδθὴ ἃ Ὁ γιϑύϊδη ΤΟ ῈΚ, δηα ρουθΔΡ8 ἃ παΐϊνα οὗ 
στα οὗ (Π6 οἰρθῃ οΥὐὁἨ ͵πιμ ἢ οδηίυγΥ; πα Βδυογ, δέίοσ Ζαιρίου, 
οοπ)]οοΐαγοβ Βῖπὶ ἰο ἢανα Ὀ6θὴ ἃ (γι βία στατημλδγαη οὐ (ὐοπδίδης- 
ΠΟΡΙ6, ψιο δα Ὀδθὴ ἰδυσῃῦ ΗΘΌτονΝ ὈΥ ἃ ὟΥ δείθσῃ ὃν. ὙΥ̓ΒΟΌοΥ 
[86 ὑγϑῃΒ]αίοῦ τῦᾶ8, Ὦ18 Βίγ]6 δυἹἀθ Εν βίιονγδ τα ἴο πᾶν Ὀθθη ἀδΕρὶγῪ 

δ 7οτγοπηθ 6 8118. [6 (ΓΛ ηβ᾽ δίουδ οὐ εἶα ΒΓ δηὰ βίχιίῃ, “ Φυάαῖοοδ ὑγϑῃβδίοσοδβ." Αροΐοξς. 
εοπέγ, ᾿λιδλη, ἐἰ, 84. 

3 ἘοΙΪ, Εϊη]οίυ τ, 88. 179, 198. 00}. 606, 64]. 
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ἘἈΚΊΠΦα πὰ (86 ἀἸδγθηΐ αἀἸαἸδοίβ οὐὗἁ {6 ατοοκ ἰαηριιαρο, πα ἴο ἴᾶνοὸ 
Ῥδοη οοηνογβδηΐ ἢ ἴπΠ6 τροῖκ ροοίϑβΌ [Ηἰ8 σϑηάοσϊηρ οὐ ΠῚΠΡ 18 
βἴησιϊνΑντ. Ηδ [48 ἀονΐϊβοα ἃ τγοτά, ὀντώτης, δαυϊναϊοηῦ ἴο ὄντως ὧν. 
Ἠ!8 βῖ7]6 15 ἃ βίσαῃρο πϊχίυχο οὗ ρυσο Αὐξιο δπαὰ Ὀαγθάγβιηβ. Εὔα Δ] }Ὺ 
ὩΠΟοσ δ 18 {86 ἀαίθ θη (Π18 ν υΒΊ ἢ τῦΑ8 οοιμροβοάᾶ : ἘΠΟΠΠΟΙΏ, 
Βδυθυ, δα βαυθγαὶ Οἴμοῦ οιηηθηΐ Ὀ10]Π16Ὰ] ὙΊΓ6ΥΒ, ρΙδοθ 10 οίγοθα 
{Π6 βἰχίρβ δηαὰ ἰθηίμ οδηΐυτια8: [Π6 ἰαΐα ἢγ. ἩοΪπιθβ βυρροβοθα {Π6 
αὐ Ππὸσ οὗ τὉ ἴο αν θη βοιηθ Ἠ6]] 6} ΙΒ610 ἐαυν, Ὀαύνγθοῃ {Π6 πἰηίῃ 
Δηα {γε ἢ σοηίατιθβ. “4 Νοίμὶπρ οδῃ ὈΘ τλοΓ6 Θομ ] ἴον ΠΔΡΡΥ͂, ΟΥ 
τοτα Ἰυάιοίουβ, ἔπδὴ 86 1΄άοθα δαορίοα Ὀγ {Ππ18 δαΐμου, οὐ τϑθαοσιηρ 
τ6 Ηοῦτον ἰοχῦ 1 {Π6 ρυγο Αὐὔς ἀϊαϊδοῖ, δα [16 Οα] 66 ἴῃ 108 
σουτοβροπαϊησ Τοτ]ο.ἢ} 

[10 τᾶν 6 ψ6}} ἴὸ κά {πδ0 δὴ δα: οη οὗ (Π6 δορίυαριης Πα85 8 
Ὅδεη ΡΠ βημθα ὈΥ {π6 Θοοϊοίυ ἔογ Ῥτοιηοίϊηρ ΟΜ γιϑίίδη Κπον]θάρο, 
ὙΟΙῪ ΔΡΙΥ οαἀϊοα Ὀγ 186 ον. Εὶ. ἘἼ61α.73 

8 3. Οηἡ δε Αποίοπε Οτίθπίαϊ Ὑγογοίοηδ οΓ ἔδιο ΟΙά ἀπά ΙΝριο Τοβίαπιεηίδ. 

1. ὅυξιαο ΨΈΒΘΙΟΝΒ. 1. δεολέίο ογ Ζαϊοταὶ υϑτδίοΉ.----2, Κατκαρλοηβίαν 
σεγδίοτ..---- ἃ. Οἰὐδον' Ὀογϑίοη8.--- 11. ἘΘΥΡΤΙΑΝ ΈΒΒΙΟΝΒ. ΟὈρέϊς, ϑαλίαϊο, 
ΑΑγιπιοπίαῃ οὐ Βαεληιμτίο. ---- ΠῚ. ἘΤΗΙΟΡΙσ ΨΈΒΒΙΟΝ. --- ΤΥ. ΑἈΝΑΒΙΟ 
ΨΈΒΒΙΟΝΒ.--- ἡ, ΑἈΥΕΝΙΑΝ ΥΈΒΒΙΟΝ.---- Υ]. ΟἜΟΒΟΙΑΝ ΨΈΒΒΙΟΝ. ---Ὑ 1. 
Ῥξκβιο ΨΕΚΒΙΟΝΒ. 

1. ΒΥΒΙΔΟ ΨΕΒΒΙΟΝΒ. -- ὅγγία Βαϊηρ νἱ᾽βι 64 αὖ ἃ. ὙθΣΥῪ ΘΑΥΪΥ ροτϊοᾶ 
Ὀγ τΠ6 ργθδοιοσβ οὔ {πΠ6 ΟΠ γιβίίδῃ δι, βουνοῦ] ὑγδηβαοηβ οὐ (6 
ἐδοσγοά γο] τη 6 ὙΤΟΓΘ τηδα6 ἰῃΐο {Π6 ἰαηρσιασα οὗ {μ80 σουπΐγν. 

Ι, Τῇ τιοβί δϑϊθργαίθα οὗ {π688 15 [88 ῬΈΒΗΙΤΟ οὐ Ζίξεγαὶ ( ΝΈΒΒΙΟ 
ΘΙΜΡΙΕΧ), δἃ8 1 18 ἀβΌΔ}}ν οα]]6, οα δοοουηῦ οὗὨἉ 18 ΝΟΥΥ ΟἸο86 δά- 
ἤδγοηοθ ἰὸ 6 Ηρρτον δπα ατσροῖς ἰοχίβ, ἔοστα τ δῖος 10 τγᾶβ ἰπηπγ6- 
ἰδίου τιδάθ. Ὅῇα πηοδβύ δχίγαναρδηΐ δββοσίΐοπβ παν Ὀθθη δἀγναηορά 
ΠΟΠΟΟΤΏΪ Πρ 118. Δ ΠΑΌΪΥ ; δοπλ6 γϑέοσσιηρ ὑμ6 ἰγδηβἸδίοπ οὐ {86 ΟἹὰ 
Τοβίδιηοπί ἰο {86 τὴ6 οὗ Βοϊοιηοῃ δῃὰ Ἡϊ γα: 116 οἴμογβ ϑβοῦῖθα 

1 Βη βῆ Οτῖς, Ο, 83. νοὶ], υἱἱ], ῥ. ζ259. 
Σ ὙΒὸ ῥγεοςἀϊηρ δοσοιπὶ οὗ δηςίοηϊς ΟὝΟΘΚ Ὑογβίοηβ 19 ἄτγανσῃι του ΟἌγρζου, Οτἰτῖσα 

ῬΔΓΞ 'ϊ. ἕαρ. 11], Ρρ. δ52---574.; Βδιθῦ, Οτ σα ὅδογα, Τύδςῖ, 11|.; 88. 583---58. 
ῬΡ. 273---288. :- Εγηδδιὶ, [πβιταῖο ΙὨΙΘΥργουΒ Νονὶ "Γδδιδιηθηϊὶ, ΡΡ. 250---2969. ; Μοταβ, 
Ἀογοᾶδε8 Ἡοτταεπευιςδο, ἴοιη. 1. ΡΡ. 120---]47.; Βίβμορ Υ]ίοη, Ῥγοϊορ. ἰχ. δὲ 19,20. 
Ῥμ. 386 --889,; 94ῃη, Ιηἰγτοάαεῖῖο ᾿π ΤὐῦτοΒ ὅδοσοβ Ν εἴοσὶβ Εςάογίβ, 8 84---44,; ΜΆΒΟΉ, 
εὐϊίοη οὗ 15 1 οηρ 8 ΒΒ] οίβοοα ὅδογα, ρατὶ ἰϊ, νοὶ. 1ϊ. βϑοῖ, ἱ. ὑρ. 220---2929,; δηὰ 
Μοπιίδαςοι,, Ῥ͵βεὶ. 1)}158, δὰ Οτίρσοηΐθ δ χαρῖβ, ότι. ἱ. ΡΡ. 46---78. [ἡ τ1Π6 ἐουττ νοϊυτηθ 
οἵἩ τῶ Οοτηπιοπιιίίοηοβ ΤΠοο]ορίος, ΡΡ. 195---268., οἀὐϊτεά Ὀγ ΜΨεϊπυβεη, Καϊηδεϊ, δὰ 
Βυροτιῖ, Πότ 18 8 ροσίπηθη οὗ ἃ Οἰαυΐϊς Πεἰἰ χμίαγμπι Ῥεγδίοπισα Οτασατσα Ῥ. Τ΄ ὉΥ͂ 
δοθπ Ετγυάεσίοκ ΕἸΒΟΙΟΓ : ἰδ σοηϊαίηΒ ΟὨΪΥ͂ ἴΠ6 Ἰεῖζο συ Α. Α βρβθοϊπιοῃ οὗ ἃ ποὺν [χίοοῃ ἴο 
ἴδε δηοσίεης ατοεκ ἱπιογργεῖοσθ, δηὰ 6180 ἴοὸ 1Π6 ΔΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ὈΟΟΚΒ οὗἩ ἴῃς ΟἸἹὰ Τεδιδιηεηϊ, 
0 ἑοηδίιγζυςίαα δ5 ἴο ΒΟΥΥΘ 88 ἃ Ισχίοοη ἴο [86 ΝΟΙ͂ν Τοδίβϑιηθηί, τν88 8180 ᾿δίθὶΥ Ῥυ 1586 
ὃγ Μ. Ε. α. Α. Βοςκοὶ, δὲ 1ἰρβὶς, ἱπειϊοὰ δουα ΟἸἿαυὶς πα Οταοςος Πιίεγργείεα Ῥείεγὶς 
ὑικατεπιι ϑοχιρίογεδηας Αροοτυρλοε, τα αὐἀογπαῖα κἰ εἰΐαπι 7Ζ,επἰοὶ ἰπ Νουὶ Ἐ αὐἀετὶα Ζιιδτος 
τσ ργαδετο ροξοϊί, αἰψιε εαἰίϊοπὶα ἰχ ἱπίεγργείωπι λεχαρίατίϑ, ἐρεοἰπιπα, 4ἴο. 1820. (ΤῊ Ϊ8 
ποῖκ 848 ἢοῖ ὕδθῃ οοπιρ]οίε.) Οδρρε!ὶ, ἴῃ πἷβ Οὐ ῖςδ δογα, μα8 ρίγοῃ ἃ σορίουβ βοσοιπῖ, 
πὶ} ὙΟΤῪ ΠΟΙΠΘΓΟΌ ΘΧΕΙΠΉΡΪ 65, οὗ ἴῃ. ναγτίου 8. Ἰοσῦοἢ8 [Πδὲ ΤὩΔῪ 6 οδίαῖποα ὈΥ͂ σοἸϊαιησ 
(6 βερταδρίηι ννκἢ τ Ἠοῦτον, 1. ἦν. ΡΡ. 491 -- 766., ἀπ ἃ ὈΥ͂ ἙςοἸ διηρς τπ6 Ηοῦγονν τοχὺ 
τ 6 ΟΒΔ] δ θ ῬΑΓΑΡΉΓΑΒΕΒ δὰ {Π6 δησίοπς ΟὙδοῖκς Ὑουβί 8, ΠΠ: γ. ΠΔΡΡ, ἱ, -νἱ, τον. ἰἰ, 
Ρ 167.---8.45, οὐ. ει γ σα θυτρ,. 
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ἱξ ἴο Αβδ, ργιϑδβέ οὗ {86 ϑαιηδυι δηϑ; δπὰ ἃ {π|γὰ οἶδβϑβ ἰο {Π6 δροεῖ]α 
ΤΒαάάδθυβ. ΤῊ]Β ἰαδὲ ἰγϑαϊοη 18 σοοοῖνοα Ὁγ ἴμ6 υσιδη ΟΠΌΤΟΙΘΒ : 
θυΐ ἃ τηοτα σϑοθηΐ ἀδίβ 18 δβϑοσι θα ἴο 10 ὈΥ͂ τηοάθτῃ Ὀ10]104] ΡΠ]]οΪορογαβ.- 
ΒΊβμορ ΥΥ αἰίοῃ, ὕδγρζονυ, 1μουβάοθη, ΒΙΒηορ μοί, δὰ Ὁ τ.  δηπιοοίξ, 
ἢχ 18 ἀαίδβ ἰο {π6 βτβί δοπέυσῃ ; ΒδΌΘΥ δηα βοόσὴθ οἴποσ (σουτηδῃ οὐ 5 
ἴο [806 βοοοπά οΥ ἰμιγα σΘὨΓΓΥ ; «41 δβϑῖρῃβ 1τἴ, αὖ {π6 Ἰαϊδβί, ἴο 186 
ΒΟσΟμά οοηΐυτΥ; 6 Βοβδὶ ῥῬχγοπούποοθβ εὖ 0 Ὀ6 ΥΟΤῪ δποϊθηΐ, Ὀυΐ 
ἀο68 ποῦ βρθοιν ΔΗΥ͂ ΡΓΘΟΙΘα ἀαίθ. 16 τηοβὺ ῬγοῦδὉ]6 ΟΡΙΠΙΟΙ 158 
{πα΄ οὗὨἨ ΜΊΟΒΔ6]15, 80 Δϑοῦῖ 68 {Π6 ϑυσιδο νϑσβίοῃ οἵ δοίΐ Τ δβίδιαθηίβ 
ἴο 186 οἷοδα οὔ {μ6 ταί, οὐ ἴο {π6 δασ δῦ ραγί οὗ {86 βθοοῃά δϑηίυστ ; 
αὖ 816} τα {μ6 ϑγσίδῃ ΘΠ ΌτΟΒ 65 βου βῃθα τηοϑί, δὰ [86 ΟΠ Υ]Β 1 8η8 
αὖ Εάοββα δα ἃ ἰθλρ]θ [ῸΓ αἰνὶηθ ὙΟΥΒΏΙΡ δγθοίθα αἴθ (μ6 τηοῦοὶ 
οὗ τῃαδῦ δὖ “ ϑυυβαίθιῃ: δῃᾶ 10 18 πού ἴο 6 βιρροββᾶ ἰπδί πον πουϊὰ 
Ὀ6 νι πουΐ ἃ νογβίοῃ οὗ ὑπ ΟἹ]α Τδδβίδμμθηί, [π6 τοδάϊηρ οὗ πο μλὰ 
Ὀδθὴ ἱπίσοααοοα ὈΥ͂ {π6 ΔΡΟΒΈ68.] 
Τὴ ΟἹά Τοβίδιμοπῦ τα8 ον ΠΥ ἰγαηβ]αἰθα ἔγομπὶ {Π6 ΟΥΡΊΠΔ] 

ἩοΡγον, ἰο ψΠΟΒ 10 ταοβὲ οἰοβοῖν δηα ᾿ἰὔογα ΠΥ δάθοσοβθ, πῖῖὰ (ῃ6 
δχοθρίϊοῃ οὗ ἃ ἔδιν ραδβᾶρϑβ 810} ΔΡΡΘΑΥ ἴο Ὀδαγ Βογθ δἰ ἰο {Π6 
δορίυδριηῦ : 4ῃη δοοουηΐβ [ὉΣ {8 ΟΥ̓ ΒΡ οΒΙπρ,, οἰ ον (μαῦ {818 
ψΘΥΒΙΟη Μῶδ8 ΘοηΒα ]ἰ6α Ὀγ ἰμ6 ΘΥΥδο ἐγδηβίδίου ΟΥἩ ὑγδηβαίογθ, οὐ {παΐ 
1π6 ΟΥσδηΒ αὐεγισαγά8 οοττοοίθα {Π61γ ἰγαηβ δου ὈΥ {[π6 δαρίπαρίηι.ἦ 
Ὧγσ. Ογθάμποσ, γο ἢδ8 ρδγυϊο]ΥΪΥ ᾿ηνοβεραίθα 0Π6 ΤΑΪΠΟΥ Ῥγορδοίβ, 
ΔΟΟΟΓα Ωρ [0 (818 γ ΥΒΊΟΉ, 18 οὗ ορϊπῖοη (Πδὺ {86 ὑγδηβίαίοσ οἵ {μ6 ΟἹά 
Τοβίδιμθηΐ [Ὸγ {πῸ τηοβί ραγί [Ὁ] οοὰ τ Ηροῦτγον ἰοχί, θαΐ αὖ {Π|6 
Βα Π)6 {ϊπ|6 σομδι] θα (6 ΟΠΑΙ 66. Ῥαγαρῆγαβα δηὰ ϑοριυασιηῦ γοῖ- 
Βῖίοη. ὃ Τ,οιιβάρῃ οσοπ]θοίαγοβ {μαῦ ἴ86 ἰγδηβαἴοῦ ἀἸ4 ποῖ τπδκα ἀδ6 οἵ 
{86 τηοβὲ οογγθοὺ Ἡ ΘΌΓΣΘΥ τηλημβοσι ρίβ, αηἃ ἢδ8 ρσΊνθη ΒΟΠΊ6 ΘΧΔΤΩΡἤ68 
ὙΥΠΙΟἢ ΔΡΡΘΑΣ ἴο δυρρογί 818 ορὶηοθ. δία, Βούγανοσ, Βρθα 8 τηοβί 
ῬΟΒΙΓΥΘΙΥ ἴῃ ἴλνουν οὗ 118 Δ Πα Υ δπα δβάο]γ, ἀηα τοΐογα τὸ {Π6 
ΟΥΤΙΔΟ ΨΘΥΒΊΟΠ, 88. ἃ οοσίδὶη βίδα ὈΥ̓ ΤΠ ΙΟὮ τγ6 τπαΥ παρα οἷ {16 
βίδίθ οὗ ἴ1π6ὸ Ηθρτον τοχὺ ἴῃ {Π6 Βοοοπα σϑηίατΥ ; δηᾶ ὈΟΓ 1)γ. βθη- 
πιοοίί δῃὰ 1)6 Βιοββὶ βανο ἀθυϊγθα τὴν σα] 8 0]6 τοϑϊηρβ ἔγοσα [818 
γΘΣΒοη, [06 οββὶ, ᾿πά 664, ργϑίουβ 1ξ ἴο 81} [ῃ6 ΟΠῈΓ δῃηοϊθηΐ γουβΊ ΟΠ8, 
δηα ΒΑΥ8 {Πδῦ 11 ΟἸΟΒΕΙΥ ἔΉ]] ον 5 {π6 ογάδσ οὗ {π6 βδογοὰ ἰδχύ, τοπάδσιηρ 
ΜΟΤᾺ [ὉΣ ψοχά, δηᾶ 18 ἸΏΟΤΘ ρυΓ6 ΤΠ8Δ} ΔΎ ΟΒΘΤ. ΑΒ ἰΐ 18 ὑμβεγθίογθ 
Ῥγόρδῦ]6 {πᾶΐ (Π6 σγγῖδο νϑυβίοῃ τγχὰθ πιδα6 δουῦ {πὸ δῃᾷ οὗ ἴπ6 Εγοὶ 

ὁ Ἰηϊτοὰ, ἰο Νενν Τεδί, νοἱ]. ἰΐ, ραγὲ 1. Ρρ. 239-838. Βίβῃορ Μαγβῆ, Ππούγθυοσ, ἴῃ Ηΐδ8 
ὨοΐθΒ, 888 οοῃίγογογίϑα 186 Δγρυτηθηίβ οἵ Μίομ86118, ἰδ] 4, ματι 11. ΡΡ. 551---δ54.; ν- ἰςὴ 
μανθ Ὀθθη τϑηδογοὰ ΒΙΡΒΪΥ Ῥτοραῦ]9 ὈΥ ΑτοΒΡίβμορ 1δύταποθ, Πἰβθογίδιίοη ὑροπ 
0 Τοροβ, ΡΡ. 67---75., ὙΠΟ 88 δχδιηϊηθα δηὰ σοΐαϊθὰ ἴμ0 Βίβῃορ οἵ Ῥοϊοσθογουν δ᾽ 
ΟὈ) δος ΟΏ8. 

 ΜΊΟΒΔΕΙΙ8 ἰδ οὐ ορίηΐοη ἰῃδΐὶ βοῖὴθ οὐ [Π6 τη γ6 σα δγκδῦϊα οοἰποίάοηςεβ Ὀοίνγθθη τῆς 
- δγτῖδο Βιδ]6 δῃὰ τμῈ ασθοκ ἀϊὰ ποῖ ργοσθοὰ ἔγοπι ἔς οτ σί μα] ἰγαπβιαῖοσ, θυ ἔγοσι 8. 5}- 

Ῥοϑεᾶ ἱπιργουθτιηθηῦ, τυ ἢΐο ἢ} ΦΆΤ 68 οὗἩ Εάοβεα ἀπάοτγίοοκ, δὲ (ῃ6 Ὀορὶπηίηρ οὗ 186 αἷσι 
σθηΐαγγ, δηὰ οἵ το ἱπιροτίδης ποιίοθβ ἸΏΔΥ ὃ βθοη ἰὴ 186 Φοῦτηαὶ ἀο8 ὥὄςαυδπδ, 7]. 1, 
ΡΡ. 67---99., Απιδίογάδιῃ οὐϊίοη. 418 ΓᾺΓ 88 ἷβ ουβοεγυδιίοῃ δχίθπάβ, [86 ϑγγίεις βοσογά 9 
ὙΠ ἴλ0 ΟΥΘῈΚ τροτὸ ΠΟ] ΌΘΠΕΥ ἰη ΕΣοΚίοὶ τπδῃ πῃ τῃ6 ΟΥΠοΓ ὈΟΟΚΒ: ἢθ [88 ἀ130 τηδὰθ τῆς 
ΒΆΙΩΘ Οὐδογυδίίοη ἰὼ στοραγὰ 0 ἴπ6 Ῥγουθσὺβ οὐ βοϊοπιοη, γεῖ τῆ 86 ῥαγιϊοΌ]αΣ δὰ 
Ὀποχροοϊοα οἰγοιπιβίαῃοθ {μὲ 186 ΟἸ ΔΙ 466 τογβίοπ {Ὸ]]οὐγβ [Π6 ϑεριπδχίπι 56}}} τηοτο. 
ΜΙομδο 8, Ῥγοίδοθ ἴο μἷ8 ϑυγίδο Ο πγοβίοσηδίαυ, ὃ νυ. ἰσϑπϑαιθὰ ἴῃ ΕΒΒΑΥΒ διιὰ Ὀἰββοσίϑε!οη8 
οὨ ΒΙὈ]ΐοΑ] 1ἰνοταίατο, Ρ. ὅ06. Νον Ὑοσκ, 1899. 

5 Οτεάποσ, ἢ Ῥτορβείδγιπι Μίηογαπι Υ' ἐγβίοπίβ ϑγτίαςρο [πάοἱο, Π᾿βϑουίδιίο ἱ. ΡΡ. 1, 2, 
63. Οὐοιὐίηρεο, 1827, δνο, 
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δεπίυγΥ, 1ὑ ταῖρῃῦ θ6 πη866 ἔγοπη Ποῦτον ΜΌΝ. αδἰπχοβί 88 οἱ ἀ 88 {ποδο 
ὙΠΟ. όσα Ὀοίογο ἐγ αἰθαά ἰηΐο τοῖς, δὰ ἴτοη Μϑϑ. πῇ ἢ 
τηῖσλῦ Ὀ6 ἴῃ δοῖηθ ὈΪ8668 τὰ ΘΟ {Ππ6 ΟἴΠΘΥΒ Το γ οοσταρίεα, Απάᾷ 
21 ψ1}} θ6 πὸ σόομάογ δἱ 4]}, 1 8. Ὑθυβί ἢ 80 ὙΘΙΥ͂ δποϊθηξ Βῃου] ἃ Πανο 
Ῥταβοσυϑα ἃ στοδὺ Ὑδὶ οἰ οὗἩ τὰ γαδϊηρΒ, τ ποτὰ (6 ἩΘΌγονν τηδηὰ- 
βοσιρίϑ οτα οογγυρίοα δἴοσασάβ. Ὦζγ. Βοοίμχογα δοῃβίαθσβ {818 
ὙΘΙΒΙΟΗ 0 6 848 δΔηοσϊοηύ, Δα ἴἱῃ ΙΩΔΠΥ ΓΟΒΡΟΘΟΙΐβ 88 γα] 80]6, 48 ἐῃθ 
ΟΠΒα] δ ρῬαγαρῃγαβαΐ; δπα ἴῃ {π6 ποίθβ [ο ἢ18 δαϊ οι οὗἩ {6 Ηοῦτον 
1016 6 μὰ8 βοσῃ ὑπαὶ {Π18 ὙΘΥΒΊΟΩ Ὧδ8 Γοίδι θα Ὡυτηθχοιβ δηᾶ 
πηροτίδηῦ ὙΔΙΙΟΌΒ ΤΟΔηΡΒ., ΤῸ 18 σ΄ΘΠΘΓΑΙ ΠΟΥ αἰηιοβὺ ΘΥΟΥΥ 
οὐς οὗἩ ποθ Ὀθᾶγβ Ὁπαυ δ} 866 Δρργορδίλοῃ, Δ μου ρἢ 1 1β ποὲ ονοτυ- 
ὙΠΟΓΟ ΘΑΌΔ] ; δηά 10 18 ΓΟΙΠΠΔΥΚΑΌΪΥ ΟἸΘΆΓ πα βίτοηρ ἴῃ ἰπο86 ραββαρθδ 
νι ἢ αἰὐγιθυΐο ομδγαοίοσβ οὗ θυ ἴο [86 Μοββίαῃ. ΜιοΝ86118 δηά 
δῃπ Πᾶν ορβοσνθα {παῦ ἃ αἰβδγθηΐ τηθίποα οὗ ᾿ἱπίογργοίδιοη 18 
δαορίοα τη 1Π6 Ῥαοπίαίθιοις ἔγομι ὑπαὺ τ ΒΙΟἢ 18 το δ6 ἔουπά ἱπ {Πμ6 Ῥοοϊ 
οὔ Ομκουίοιεδ: Δα «4Π δ48 τοιδυκοα ὑμαΐ {Πότ δῖα βδοὴθ Ομ] θα 
τογβ ἴῃ {π6 ἔγϑί σπαρίον οὐ (ἀθηθβίβ, ἀμ αἶδο ἴῃ ἐμ θοοΚ οὗ Εοο]6- 
διαβίθϑ, 8η6 {86 ϑ'οπρ' οἵ βοϊοιηοη : ἤθησα {ΠΥ πέδον (Παὲ [Π18 νϑυβίοι 
νγ85 {86 ψΟΥΚ ποΐ οὗ ομ6, θυύ οὗ βονογαὶ δυΐϊμοσθ. Εαγίπον, Μιοἢδ6118 
Ἠδ8 αϊβοονογρά ἰγδσοϑ οὗ {6 το]! ρίοη οὔ ἴῃ 6 ἐγαπβ᾽αίου, νυν ϊσοῃ ἱπάϊσαίθ 
Δ ΟἸΙβδη δΔπα πὸ 6. Α ἐἷον ὈΥ τοὶ σίου που] ποὺ ἢανο θῃ- 
Ῥἰογεὰ {τΠ6 ϑυστῖδο δυΐ (Π6 Ποῦγον Ἰοίΐοσβ, δηὰ ἢ6 σου] μανα δορὰ 
{Πη6 Οδαϊἄδο ΤΆΓΡΤΩΒ ΤΊΟΓΘ ΘΟΡΙΟΙΒΙΥ {Ππδῃ 18 Οουβεγνϑά ἴῃ πηοδὲ Ὀοο 8 
οἵ 186 ϑγτῖδο ΟἹα Ταβίδιηθηύ. ΤὨΪβ ἃ «6νὺ ὈΥ διγίμ πουἹὰ μαννα ἄοῃθ, 
1 δνθῃ Πα Βαᾶά Ὀδοη οοηνογίοα ο (Ἰ ΥΙβ δηλ ; δηα, 88 πηοβὺ οὗ {Π6 
ὈΟΟΚΒ οὗ {πὲ ϑγγίας ΒΙΌΙ6 (ππ8 ονῖποα {παῦ [86 ᾿πίουργθίοσ δα πὸ 
δοαυδιπίδησθ ψιἢ ἴΠ6 ΤΑΥραπιβ, ΜΊΟΙΔ6|18 (γ ο86 Ορίηϊοη 18 δαορί ρα 
Ὀγ (ἀαβοηΐϊυ8) 18 οὗ ορἱπίοῃ ἐπαῦ {Π6 ἐγδηβιδίοῦ τγ88 ἃ ΟἸ γι βίη; δηά 
{86 1γ ἡπαστασηΐ 15 οΘοστοδογαίθα ὈΥ (π6 ἰδοῦ {μαῦ ὙὉπΠ6 ἀγραπιθηΐθ ρῥτγα- 
ἤχοα ἴο {π6 Ῥβα]η)8 ὙΟΓΘ ΤῈ] ΘΒ} τι τθη Ὀγ ἃ ΟὨυβδη δυίμοτ. 

Απ ἱπιρογίδηϊ δοοθϑβίοη ἰὸ Ὀ1Ό]16Α] ᾿ἰογαΐατθ τγ88 τηδά6, ἃ ἔδνν γα γβ 
βῖποο, Ὀγ 186 ἰαΐϊα Βον. γ. Βυομαηδη, 0, ἴῃ Π1Β ῬΓΟρΡΊΘΒΒ. ἀλορ; 
1Π6 γστίδῃ ομυγοθοβ δηα ἐονν8 οὗ [παᾶϊ8, ἀϊδοονοσθα δπα οδίδϊηϑα 
ΠΌΓΣΆΘΤΟΙΙΒ 8 ΠοΟΙΘηὐ ΤΩΔΠΙΒΟΙΙρί8 οὗἨ τῃ6 ϑδογιρίυγοβ, ψΒΙΟὮ ΔΓΘ ΠΟ 
ἀεροκιιοα ἴῃ {π6 ρὈ]16 ΠΡτατῪ αὖ δ ρτιασο. Οπο οὗ {μ686, ἡ ΒΙΟἢ 
ὙγΓΔ8 ΑἸΒοονοσθα ἴῃ ἃ σοιηοίθ υσίδη ομαγο, ΠΘΑΡ [δ6 ΤΟ. ΔΙΏ8, 18 
ῬΑΓ(ΙΟΌΪΑΥΪΥ γα] 8 Ὁ]6 : ἴζ οοπίδιπβ {π6 ΟΙΪα δὰ Νον Τοβίδπηθηΐα, 
ΘΩρΡΤΟΕΒΟα ὙΠ} Ὀδαυ 8] ΔοσΌΓΘΟΥ ἴῃ {86 δέγαπροῖο (οΥ οΪα ϑὅ'σϊδο) 
ομασδοίθυ, Οἢ βίγοηρ σ᾽] τὴ, 1η ἰαῦρο 0110, ἀπά Βανῖπρ' (ἄτα οοἰ υπη 8 
ἴῃ ἃ Ῥᾶροθο. Τθδ ψοσ 8 οὐ ΘυθσΎ ὈΟΟΪΚ 8Γ6 πυμπιθογοᾶ ; δηα {Π6 γο] πη6 
15. 1Πυταϊηδίοα, θα ποῦ αἴζου [16 ΕΣΏΤΟρΘδῃ τρϑπηθῦ, ἐδ η1{184] Ἰο ἴθ σϑ 

Ὁ ΒΙΡ]16 Ηδτγαῖςβ, νοὶ]. 1. Ῥυϑοῦ, ΡΡ. χυ. χυΐ. 
3 ΟἝγρζου, Οὐιοδ ὅδογα, ῬΆΣΒ ἰϊ. σδρ. ν. ΡΡ. 622---626.; Ιουβάοη, ῬΒΙοίορσιβ Ηο τεθο- 

Μιχίαβ, [)1Ά.85. 1χ. Ρρ. 67---7}.; Βίδῃορ 1 5 ̓βαίμἢ (Θά. 1822), νοὶ. ἴ. ὑ. χοὶϊ. ; 
Ὧγ. ἘΚ επηϊοοίξ, Ὠ΄58. 11. Ρῃ. 855. δε. ; Βαῦογ, Οτίειοα ὅδοτγα, Τχδοῖῦ. 11}. 88. 82 --- 86. ὑΡ. 808 
--521.; Φεδῃη, [Ιηἰσοᾶὰ. δὰ Ὑεῖ. Ἑωά. ὃ δῖ. ; )ὲ Ηοββὶ, αγίθ 1μοοιἰομεβ δὴ ψΜεῖ. 
Ἰοεδῖ, ἴοσῃ. ἱ, ῥΓγΟ]. Ὁ. χχχι;. ; Ὠδῖμο, Ορυεξοῦϊα δὰ γί δίῃ οἱ [πιογρτοίδιοποπὶ Ψ οῖ. Τοδι, 
Ῥ. 171. Κοσγιβοῖῖ, ᾿ς Μοσβίοπι θυ δου ρίυγεθ, σ8ρΡ. ἷν. ὑῃ. 40--46.; ὙΥ δΙίοιι, Ῥτοίας. χἰϊ, 
ῬΌ. 598. εἰ Ζεᾳ. ; Ὅτ, Βα, Βετρίατο ΤΟΒΕΠΊΟΠΥ οὗ ἴ[ἢ6 Μαοββίδῃ, γ0]. ἱ. ὑρ. 396, 397. 
βγοῖ οὐϊίοη; (Οοθοπίυβ, ἱπ 16 Ἱπιτοάυοίίοη ἴο 58 ΟΟΠΙ ΤΠ ΘΠΙΔΤΣ Οἡ ᾿βαΐδῃ (πὰ ΟοΥμηΔΠ), 
ὙΒειὶ 11. ἃ 12. 3., οὐ ΡΡ. 429, 430. οὗἁ τὸ Εδβδυβ δηὰ 1), βϑογίδιίοηβ οὐ Βι 11ο8] Τἀτογαΐαγο, 
ΡΟΝ] ρα οἱ Νεν Υοτκ. 



80 ϑογρίμγο ΟΥτέϊοῖδηι. 

ΒΑΨΙΠρ ΠΟ ΟΥ̓ΒΑΠΊΘηΐ,. ὙΠΟῸΡῚ Βοπλ δύ Ἰπ] γοα ὈΥ {ἰπ|6 ΟΥἩ πορίοςξ, 
116 1ῃὶς Ὀοϊηρ ἴῃ οογίδϊ Ρ]4 668 ΟὈ] ταί θα, 811}} {116 Ἰα ἔθ τβ ολῃ ἀπ 
σΘΏΘΓΑΙ 6 αΙΒΕΠΟΟΥ ἰσγασοα ἔγοπι {8.6 ἸΤΏΡΓαΒ8 οὗ ὑπ6 ρθη, οσ ἔτοιι {πὸ 
Ῥαγ4] οογγοβίοῃ οὐ {π6 ἴη. ὙΠῸ δγτίδῃ σμυ ΓΟ 485 Ι]0}8 ἃ ἰσῇ ἀκέθ 
ἴο {18 τηϑησβοῦρί, τ ΒΙοἢ, ἴῃ ὑπ6 οριπῖου οὗ Μτ. Ὑϑαΐθβ, σβοὸ 88 
ΡΟ ΒΗΘ α 4 οοἸδοη οὗὨἨὁ {6 Ῥαηίαίθυσι , γα8 πυυιίθη δρουΐ (Β6 
Βουθηίῃ οοηΐαγγ. [π Ἰοοκιηρ οὐδϑὺ {Π18 τηδημυβουρί, τ. Βυοπδπβη 
ἴουπά {π6 νον ἢτγϑε δπχθπαδίοῃ οὗ ἴμ6 ΗΘΌΓΕΥ ἰαχῦ ῥγοροβοα Ὀγ Ὠγ. 
Καομηϊοοίί ὃ; ψΒῖοἢ ἀου [1658 18 {Π6 ἴσας τοδαϊηρ, 

ΤῊο δγβϑὺ εἀὐϊίοη οὗ {μ6 ϑυσιδο νϑγβίοῃ οἵ {π6 Ὁ] Τοβίδμηθηὶ Δ0.-- 
ῬΘδτρά ἴῃ {πῃ Ῥαγῖὶβ Ῥοϊγρ)οίῦ; Ὀαΐ, Ὀοΐηρ ἴακθη ἔγοπι ἂπ πωροτγίδοϊ 
ΜΆ. τ΄18 ἀοἤοίθῃοιθβ 66 ΒΡ }]164 ὈΥ δου 16] διοηϊία, γι πο ἰγδηῃβ]αίοά 
{86 ραββασθδ ψδηςηρ; ἔγοηι {π6 1μαὔϊη υϊσαίο, πα μα5 ὕθθη ἀπ) 51} ν 
οδαγροα τὰ πμανίηρ {γδηβ]αιθα {Π6 8016 ἔγοτα [16 γ αϊσαίο, Τ]8 
ἰοχὺ τῦᾶβϑ σορυϊ θα ἴῃ ΒΊΒΠοΡ '΄ αἰἰομ β Ῥοϊυρ]οῦί, ἢ {Π6 Δαἀα το 
ΟΥ̓ Βοπ!8 ΔΡΟΟΣΥΡΠΔΙ ὈοοΪκ8 οὗἩἨ 8 ἰαΐοσ νοσϑίοῃ. Τθοσα πᾶνα Ὀδθη 
πυϊηθτοὰΒ ΘΙ Π]0Ὲ85 ΟὗἨὨ ραΓΠΟΌΪαΓ ρατγίβ οὗ {π6 ϑυσγίδο ΟἹ]ὰ Τοβίαπιοπΐ, 
Ὁ Ὦ10}} ἅτ τιϊηυ οὶ ἀθβογιθοα ὃν Μδβοι.2 Τῆα Ῥυῖποῖραὶ] δα! το η8 οὗ 
{Π6 β'γτῖδς βου ρίαγαθ ἃσ μοί 66α ἴῃ {86 ΒΙΌΠ στρ οΑ] 1,18}, νο]. ἵν. 

[Τπ6 Ῥοβϑῃϊῦο νϑυύβίοη τ ᾶϑ τηδῆ6, τηοϑὺ Ῥσορδῦ νυ, αὖ ΕΠ άοβεα αροῦΐ 
{π6 τα! 4 16 οὐ [Π6 βοοοπα οδϑῃηίισγ. Ερῃγαῖη ϑυγαβ, γ8ὸ ἀϊοα Α.Ὁ. 
878, 6418 10 “Οἵ ὑχϑῃβ] 0 η,᾽ Δ Πα ΒΡΘΔΚΒ οὗ 10 ἃ8 σΈ ΠΟγΑ ΠΥ στοοοϊνοα 1 
{πΠ6 ϑυτίδη οπυγοίθβ, [ τηυβὲ, ἐμογοίοτο, αν Ὀθθῃ ἴῃ οχἰβίοηςθ 8 
ΘΟΠΒΙ ἀγα ]6. ἐϊπη6 ργθνίοιιβ ἰο {ἢ]8 ἈΕΓΠΘΥ ; ΙΏΟΓΘ ΘΒρΘοα ἢν 848 [16 
Ἀβϑουΐθ ὑπαὺ ΤΩΔΠΥ͂ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ ἴῃ Ὁ ὝΘΓΘ ΒΟ ἃ8 6 σου] ΠΆΓΑΙΥ 
ππ]ογβίαπα. [Ὁ ᾿α8 Ὀθ6ῃ αυσδίϊοηθα, τυ οι μοῦ {Πποτο 85 Όσο ΤΠ δ 
026 ἰγαπϑϑίοσυ. Πρ γαῖμα, οὴ « οδῇ. χυ. 28., Β66 18 ἴο ἹΠΊΡΪΥ ἃ ρ] γα] γ 4, 
μαῦ 616 βίγθβϑβ οδὴ 6 δια οὐ {Π18. ΔΒ ἰο {6 ἀοιιδύ τ) μοῖμον {86 
ἰγδηϑίαίου 88 ἃ (Ἰ γἹϑίϊδη, Ὁ οὐ] βθοιη, ΟΥ̓ [π6 τϑηοτίηρ οὗ βυςὰ 
Μαββίληῖο ραβθαρῸ8 48 [δα]. υἱϊ. 14. 111, 1ὅ. ; 1π1. 8.; ΖΘοοϊ. χιὶ, 10.. 
{πα αὐ ᾿οαβί ἃ ( υϊβίϊδη τασϑῦ Βᾶγα ἰγαπϑαιοα {π6 Ῥτοροίβ, ΤᾺΪ5 
ὙΘΥΒΙΟῺ ΔΔΠΘΓΘΒ ΡΥΘΕΟΥ ΟἸΟΒΟΙΎ ἴὸ {Ππ| ΗΘ ΡΥΘΥ οὐἹρΊηΔ] : [86 ῬΒδὶ πὶ 
Ῥγδβοηῦ ἰμ6 τηοϑὲ ἰγοαυθηῦ Ἰηβίδμοθβ οἵ ἀδνυϊαίίΐοη, 7]}18 ἢλ8 θθοι 
ΔΒΟΥΙ6α το {πΠ6 τα γρῖςσΆ] 86 οὗ {πΠ6 ῬΑ] ον ; δηά ΟΥΠΟΓ ΤΘαβοὴΒ ἴδ Κϑη 
ἔγομι 118 τόσα ἔγοαπθηΐ ὑΥΔΏΒΟΥΙρΡΌοη, δηᾶ ἴσγοπι [86 ποίϊοη (μαΐ ΤΟ Π ΚΒ 
σου] ὰ ὑγαβῦ τόσα ὅο Π61Ὶ ΤΘΠΊΟΤΣΥ͂ 1π ΟΟΡΥΙηρ [Π6 ῬΒΑ]π8, {Ππ8η οἰ Γ 
ὈοΟΚΒ, αν Ὀθθη 8] 6ρθά, Τα ἰαϑὲ ἀγὸ οἵ ῶο ργοαῦ νοῖρῃξί. ΤῈΘ 
Ῥεβῃϊῦο ἱποϊυοα ον [16 ΘδῃοΏο8] ὈοΟΪκ8 οὗ (86 ΟἸἹά Τδδίδιμβηί. 
δυϊουβ γθοθ 8108 οὗ [Π18 βίδπαδγα ἐγ βίο υ 6 Γ τηδθ ἢ ὑΡΓΟΟΘΒ8 
οὗ τ : {μδἱ ο4]164 {Π68 Λιεβέογίαπ ἜΧ 0108, ἀοσοτάϊηρ ἴο Ὠγ. ΥΥ̓ Ἰθοπιδῃ, 
1016 πλοῦ ὑπδῃ βοπὴθ ψϑυιδί!οηΒ ἴῃ μ6 ροϊπηρ. Τῆδθ ψασίοιιϑ 

δ Τὴ 186 ΟἸτβέϊδη ΟὈβοσγυον, νοὶ. χὶϊ, ῬΡ. 171---174. (Ποῖα 185 8ὴ δοοουπὶ οὗ Μτ. Ὑϑδίθϑ᾽" 
οοἸἸ δου ; δηά ἴῃ τοὶ. ἱχ. οὗὁἨ [ς βδῖης Ψοῦτηδὶ, ρΡ. 278---275, 348-- 850. τῃ6γ 18 χίνθῃ ἃ 
ὙΟΥῪ ἱπίογοδίϊης ἀσβοτγρίίοη οὗ [π6 ϑυτίδο τηϑηυβοσὶρὲ ἀρονο ποις ἃ. Α δῇοχίὶ δοσουπὶ οὗ ἰς 
δὴν ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ τ. ΒΟ δηδη᾿ 8 ΟἸγίδεϑῃ ΒΟ ΣΟ 68, τοεροοίίηρ |6 ϑγγίδηβ, ΡΡ. 299 -- 231. 
(εἀϊι. 1811.) 

5. 6δπ. ἰν. 8. “Ἵπά (αϊη εαϊὰ ἀπίο Αδεὶ λΐα ὀτγοίλετ, 7,εἰ μιϑ σοὸ ἄοιση ἱπίο ἰδε ρίαἰπ. Τὶ τοῦ 
Ὅδ Βα." ΓΔΟΙΟΥΥ ἴο ἴἢ6 τεδάονῦ ἴο ποῦν, {πὶ [15 ἀἰδβρυϊίοα δα το ἰδ ἴο ὕ"Ὲ [οιιπὰ ἴῃ [86 84- 
Ἰη Δ ΔΠ, ϑγτίας, Βοριίπαρίηϊ, ἀπ Ψαυ]ραῖο νογβίοῃβ, Ῥχϊηθὰ ἰη Βίθηον ΤΥ αἰυοι 5 Τὰν σίοις, 

8. ΒΙ0]. ὅδοτ. ραγί 11, νου]. ἱ. δοςῖ. ἵν. ὑμ. θ64---71. 
4 Ὁ»» (οἐἶι. Ευπι. 1782 ---Ἰ746.} ἴοιῃ. ἱ. Ρ. 305. 
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νδθησε οὐ τ6 ἸΡΘϑηο δὰ παρ ν ̓; Βαϊ ροσβαρθ, ἐμοῖσ γάρ μδ8 
ὕει ον ου-ταϊθα ὃγ Πδίβε δηά 1)6 Ἐβοβϑὶ. 
Ἐὸῦ δὴ δοσουηῦΐ οὗ {86 Ῥοβιιίο σούβίοῃ οὗ {86 Νὸν Τοβίδιηθηϊ, Ὦτ. 

Ἱτοσοὶ]ο θ᾽ Β ΟὈΒΟΥ Δ ΟΠ 8 ΠΥ Ὀ6 ΘΟμ 5 ]116α.32 [ΓΓ τηΔΥ Ὀ6 ποίαα ἐμαί οὗ 
ἴδε νατϊουϑ ἀβἸσβΈ 108 οὗ {π6 ὙΥ Ιαπηδηδίδαί, δα! Ποπ, τηθη!]οη θα Ὁ Ὁ ζγ. 
Ττορο]οβ, δηα δηυτηθγαίθα ἴῃ ἴΠ6 (16 οὗ οοηΐοηΐβ οὗἨ {παὖ Θατϊοη, 
ὑπὸ ἅτ ποῖ, Ἀσοοτάϊηρ ἰο Βγαηοῖ, ἰο Ὀ6 ουπα 1 Β1Υ Κπονη ΘΟΡΥ.] 

2. Το Καγλαρλεπείαπ ΜΒ ὁχϑουίοα ἐοτναγβ 1ῃ6 οἶοδα οὗ ὑμ6 τϑ ἢ 
ΠΘΠΠΙΓΥ, ὈΥ αν], ἃ ἐδοοδιία πο ηΚ, τϑβιἀϊηρ ἴῃ {86 ΤηοΠΑβίοσυ οὗ 
δὲ. Αδγοὸὰ οὐ ἤήοιπέ ϑῖσαγα ἴπ Μαεβοροίδηνϊα,  ΏΘηΟα 18 ἀογῖνοα [ἢ 6 
ΔρΡρΟ δου Καγκαρλιοπβίαπ ; Καγλμρὴο βἰσηιγιηρ [6 “ Ποαᾶ," δηὰ 
Αἶ50 1Π6 “Βα οὗἉ ἃ τλουπίδιη. ὃ. ΥΥ 6 ἃγὸ ᾿ἱηΐοσιμθα Ὀγ {Π6 Ἰδαγποά 
Ὦγ. ὙΥΙβοιμαπ, 0 Πᾶ8 τηοδὺ τωϊπαίθ νυ ἱηνοδαρσαίοα {Π6 ΒΟΥ δηά 
ἸΠΘΓΆΓΥ ΟΠΑγβοίοσ οὐ {18 γϑροθηβίοη, {παῦ {Π6 Ὀ4818 οὗ 118 ἑαχὲ ἰ8 {Π6 
Ῥαβηϊο οὐ οσβίο ϑ'ΏΡΙοΣ, ἴο {π6 ρῥγιηίθα οορὶοθβ οὗ συ Βιοῦ 1Ὁ ὈΘΑΓΒ 
ἃ οἷοξα δ ἰν ; οχοορὺ ὑπαῦ ῬΓΟΡΟΥ πῆι δῃὰ τοο- ϑυτῖας τνογὰβ 
ΔΓΘ δοοοιμηχηοάείοα 0 {π6 ασθοῖ οὐ ορταρῆν, οὐ το {μα΄ δΔἀορίεα ὮΥ͂ 
ΤΠοπιαθ οὗ Ηδυϊκοὶ ἴῃ ἢ18 τον βίου οὗ ὑπ ῬΕΙ]οχθπίδη γογβίοη. ϑοῖὴθ 
δ ποηΐ ΟΥΓἾ68 πᾶν ἱπουσῃῦ ἰμαῦ (π6 ΚΑγΚαρΠθηβίδῃ νούβιου τγᾺ8 
ταδθ ἴοῦ {π6θ ὑδ6 οὗἩ {6 Νοβίουϊαπθ: Ὁ ζγ. ΥΥβοδη, ΠΟΊΤΘΥΘΥ, 18 
ἀφοιάθ αν οὗ ορϊ πίοι, {μαῦ 1Ὁ 18 οὐ Μομπορδυβιίθ οσ Φδοοῦὶία οτἱσὶῃ “: 
Ὀαϊ Πϊ8 ορϊπίοῃ 18 ἀουλθίοα Ὀγ Ῥτοΐδδββοσ [ω66.δ 

3. [Οὐἱν τῃς Ῥαβῃῖο νογβίοη οὗ (μ6 Η ΘΟΌΓΟ ἰοχύ τγὰβ ἴῃ 186 διμοησ, 
(π6 ϑγυτίδηθ Π11] [88 ΒΙχΧίἢῃ σΘηΓΟΣΥ ; ὙΠ Π6Ώ, 1π Θοηβοάθθποα οὗ {Π6 
οστηδ] βοραγϑοη οἵ ἴῃ6 Μομπορῃγϑιίοβ ἔγοπχ {Π6 Νοβίοσϊδῃβ, ἃ ὨΘῚ 
ΤΡ ΠΘἰδί!ο ἔγοτα {πὸ ϑερυπδσιηῦ γγχἃ8 τωδάθ. [1 617, αὖ [86 ᾿Ἰπβίδῃοθ 
οὗ Αἰδαπαβῖιβ, {π6 Μομορθγϑιία ραϊσϊασγοι οὐὔ ἀπίιοος, Ῥαμὰ], Ὀῖβῃορ 
οἵ Τ6}1ὰ ἴῃ Μεβοροίΐαμπηϊα, δχϑουΐοα, ἀυτιηρ 8 σϑδιάθποθ δ Α16χ- 
δηγία, ἃ ΘΥσῖδο γουβῖοι, ΠΙΟΣ 10] ον οα 1π6 ἩΘχαρίασῖο ἰοχὺ (υ 
ἴ8ε οτἸοΐβυα οὐ ΏΙΟΒ 1ὖ 18 τηδϑῦ να] 80} ]6) ποσὰ ἔοσ ψοσά, 80 ἔᾺΣ 88 
ἴο ΡΒ ταὶ ΥΥΙΔΟ ἀβαᾶρα 8:4 τοίδῃ σοῖς Ἔχργθβϑίοηβ. [{ 84 α]8ὸ 
{πε Ἡεχαρίδγῖο τα γκ8, δηα ἔῸσ {π8 τηοβὲ ρατγύ 18 ἔουπᾶ ἴο ἀρστϑα σὴ ἢ [Π9 
ΑἸεχδπάσιπθ, θαΐ ἔγθαυθηῦ! Υ πὰ 6 Ναϊζοδι δηα (ὐοτρ] υἰαπβίδη 
ἰεχίβ. ὙΠοΓθ ἰβ α ΜΆ. οὗ 10 ἴὰ [88 ΑἸηθγοβίδῃ ΠΡσαγῪ δ ΜΊ]Δη, οοη- 
ἴδιυτηρ ἴπ6 ῬΒΑΪΠπ|8, 90, Ῥτονοτθβ, ΕΟ] οβιαϑίθβ, ΘΟ] πιο Ἐ ϑοηρ, (Π6 
ΒΟ ΚΒ οὗ ὙΥ Ἰδάοπι ἀπα ΕΟ] οβϑἰαβίουβ, [Π6 ὕνγα! γϑ ταῖπου ργορ δίβ, [6γο- 
τ] ἢ, Βαγιοῖ, Πδηϊοῖ, ΕΖΟΚΙ6], δηᾶ βϑϑῖαῃ. ΤΠοτΟ 18 α͵8ο {πὸ 41} 
ὈοοΙ οἵ Κίπρβ ἴῃ ἃ Ῥασὶβ Μ5. ΑἹ] [π686 (στ τμ6 Ἔχοθρίοῃ οὐ [Π6 
ΔΡΟΟΤΥΡΒΔΙ] ροσίϊοη} δᾶνα θθθὴ ρῥγϊηϊθά.6 Απατον Μδβιιβ ἴῃ {Π6 Ββὶχ- 

" ΚΕ, Εἰπιεἴταηρ, ὃ. 194. ὙΠοτο 8 8η ἰη!ογοβιΐηρ ρϑροσῦ Οἡ ἴμ6 ϑγτίας Τ᾿λησααρο πὰ 
ἴδε Ῥέρδηο Υ δγείοη, ἱπ τἴὴ6 Φοῦγηαὶ οὗὨ ϑδοσοὰ Γἰιογαΐαγο, 5 84η. 1854, νο]. ν. ρρῃ. 455---464., 
ΒΊΟΝ ἸΏΔΥ ΡῈ σοηδυϊ δα ἩΊῊ ἀνδηΐαρο. ΕἸΧΔΙΩΡΙο8 Αγ μίνοῃ οὗ [π6 γα δ: οη8 ἰδ ΘΧ αἰ ὲϊ8 
ἔτοται ἴδ6 τοεεἰνοά τοχῖ, δηά 18 γαϊαθ ἴῃ βδογθὰ οσιεἰοίβπι 18 Θι ΡΒ δύ ΟΆ}1γ ταδἰηϊταϊηποά, 

3. Ψο]. ἰν. οδδρ. χχίῖν. 
᾿ Ὁ χ. ὙΥ βοιοδη ΒΒ Ηογε 5υσίδος, ἴοι. ἰ. ΡΌ. 2336---242. οοτηραγοὰ νεῖ ἢ ΡΡ. 162, 168. 
4 Ιρϊὰ, ἰοπι. ἱ. Ρρ. 234, 235. [Ιῃ {18 Ἰορασποὰ σοῦ Τ)γγ. Ὑ ἰδοιδὴ [88 ἀδβουθαὰ 8 

ΤΑΙ 8016 πιδητιδογίρὲ οὐὗἨ 186 Καγκαρδοηβίδη γοοθηβίοπ, ψ  ΐο ἢ 18 ργοβαγυθᾶ ἴῃ 186 Ν᾽ διίοδπ 
πρτατγ δὲ ἤσπιθ, δῃὰ [88 χίνϑη ποιΐοοϑ οὗ βοῖηο οἴμεν Μ58. οἵ {818 γεοϑηδβίοῃ, 

Ὁ Ῥτοϊοχοίθθηδ ἴῃ ΒΙ]14 Ῥοϊγρίοιια Τ᾿, οπάϊηοηβία Μίηογα. ῬΥΟΪ. 111. 860. 11}, Ρ. 28. 
4.Α βρεείϊπηδῃ οὗ ἴῃ ὈΟΟΚ οἵ Κίηρδ, ὈΥ̓ Ηδεδβ6, πᾶ, 1782; Φογε δὴ δηὰ ἘζοΚΊ6], ὉΥ͂ 

Νάαθεες, Ιοπὰ. οι. 1787; Πδηΐοὶ, ὃγ Βυραιὶ, Μη] η, 1788; τῃ6 881π|8 δί[οσ Βυρ δῦ Β 
ἀξηιῃ, δὲ Μηδη, 1820; δηὰ ἰδ 41} Ὀοοΐς οἵ Κίπρϑ, [βαΐδῃς 116 πιῖποσ ργορποῖβ, Ῥγονοσὴ, 
δοῦ, Βοϊοπηοῦ Β βϑοην, [Δ πτ ΠΟ Π8, δη Εἰοϊοβἰββῖθδ, ὉῪ ΜιΔιοΙἀογρῖ, Βογιη, 1835. 99 

ἢ, ρμασὸ 11, νοὶ]. 1. ρμ. 58---60. 

ΥΟΙ,. 1. ἃ 
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(θομἢ ΟΘΩΓΌΓΥ ροββαββοα 8 νοϊυμπιθ οὐ {π|8 ὑγδῃβίδίίομ, δοπίβι πἰηρσ 
Βου γα] ὈοΟΚΒ ποῖ ἴῃ {86 Μι|]Δη Μ5. Ηἰἱ8 ΜΆ8., μοννϑνοσ, 18 Ἰοϑβί. 
ΤῊ 18 (06 ἰγδηβιδίοη Ὑ ἢ, δοοοσάϊηρ ἴο ΑΡΌ]ΡΒαγαρΊα8, νγᾶ8 

δε τ (86 Ῥοϑμϊῦο ὈῪ ἴΠ6 νγαβίθσῃ ΤΥ γΔη8, πα νγ88 64]164, ὈΥ͂ 
ἃ τηϊδίαϊκα οὗ Ῥοσοοοκα (σμοὰ π6 δἰουναχβ σογγθοίθα), (μ6 Κεχδο 
ΕἸσωταία.ἃ ' 

Αἴ δὴ δδυϊοσ ροσιοά ῬΒΊ]ΟΧΘΠΙΒ, ΟἹ ΣΧ Θῃη8188, ὈΙβμορ οὗ Η]Ογαρο] 15 ΟΥ 
Μαθυρ, ἴῃ ὥὄὅγτιδ, ἔγοῃῃ 488 ἰο ὅ18, ΒβΒθϑῃβϑ (0 ἢᾶνα σομ) ΒΒ Ομ Θα Ἠ18 
ολογερίδοοριια ῬΡΟΙΥΘΆΥΡ ἴο ἰγδηβὶδίθ {1|86 Ῥβδί[οὺ θθβίἀθβ 1886 Ναινν 
Τοβίδιηθηῖ. Βυΐ πο νοϑύβιοῃ οὗ μ6 δηΐσο Ὁ]ὰ Τοβίδιιθηὐ οχἰβίβ, 
Ὀγ εἰἴμοῦ ῬΒΠοχθηυθ οὐ ῬοΟΪγοᾶΓΡ ; {Π6 ΟὨ]Υ͂ στουμα ἴον Ὀο]ονίησ 
{πα {Π6 ΓΘ νγα8 βυο ἃ νϑυβίοῃ θϑίηρ ἃ πι ΥρΊηΔ] ποίθ ἰῃ {π6 ΑἸΡτοβίδι 
ΜΆ. οἱ 188]. 1χ. 6. 
Α βὅγγιδο ὑγαπβίαὔϊου ἤοὰ ὑμ6 σθοκ νγὰβ τηδθ Ὀγ ἴπ6 Ναβίοσϊδῃ 

Ραίσιδγοῦ Μάγ-ΑΡΡα (Α.Ὁ. ὅδ2). [{ νγὰϑ πϑνοῦ Ὀσχουρῶί ἰηΐο 6ςο]6- 
βἰαδίϊοα! 86, 8ηἃ 18 ΚΟΥ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ Π8ΠΊ6. 

ΤΠοπδβ οὗ Ηδυκοὶ αἸα ποῦ τᾶ κα ΔῺΥ ἰσδηβίδίίοη οὗ [ῃ6 ΟΙα Τοβία- 
τηθηξ. Τα Κεγοίο Ηεγαοϊοεπδὶβ, οὗ ἴπ6 Ἡ!δίοσυ οὗ ϑιυβαμηδ, τρθη- 
ἰϊοποα ὈΥ ῬόΘΟοΟΚΘΕ, 18 ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ἴγβϑα σϑυϊϑιοη οἵ Τ βοοάαοίϊοη. 

σαμθβ οὗ Εάρβϑα 8150 τηϑθ ὩῸ ΠΕ ἰγαηβίαίοη, Ὀὰΐϊ ΟὨΪΥ͂ ῥτθ- 
Ῥαγβὰ 8 ποὺ δου ἔσομαι ἴμ6 υτο- ΗΠ οσχαρίδγιο ἰαχῦ δπὰ {π6 Ῥϑδβαῖϊίο 
οοῃ)οϊμγ. Βυΐ ἃ ἴδ ἐγαρταθηΐβ οὗ 10 ἀγα Κπόνη. 

11. ΕΘΟΥΡΤΙΑΝ ΥΈΕΈΕΒΙΟΝΒ. --- ΕἸΟΙΩ 1Π6 ΡῥΤΟΧΙμαν οὗ Εργρῦ ἴο 
“υάφα, [Ὁ ΔΡΡΘαγΒ ὑπ (μ6 Κπον]θᾶρα οὗ {Π6 ρΌΒρεϊ νγῶβ νϑσν ΘΑΥΪΥ 
οοιαπιαηϊοαίοα ἴο [π6 ᾿ηΠδὈϊΔηΐβ οὗ (αὖ οουπίγγ, κν μοδο ἰαπριδασα νν8 
ἀϊνιἀοα ἱπίο (μγθα αἸαἰθοίΒ---ἰ6 Οὐρέϊε, οὐ ἀἸδίθοῦ οὗ Ἰμοννον ρυρί; 
116 ϑαλίαϊς, οὐ ἀϊαϊθοὶ οὗ ὕρρον ἔργρί; διὰ {μ6 “αρηπιμγῖς, 8, 
ἀϊαϊοοί οὗ [λ6 τη μαριαπίβ οὗ Βδβῆσηυσ, ἃ ργουῖηοο οὗ (μ6 1) 6].8. 

Τῆο Οορίϊο ἰδηρσυᾶρα 18 ἃ σοιηρουμα οὗ {μ6 οΪα Ερυρίάδῃ απ 
ατθοῖκ; ἱπίο ποῖ {μ6 Οἱά 7 ερἰαπιοηΐ νγ88 ἰγϑῃβ δία ἔγου (6 ϑαρίιυ- 
δρ᾽ηῦ, ροῦμδρΒ ἴῃ {86 βθοοῃᾷᾶ οὐ ἰβιγὰ σθηΐασυ, δῃα οϑγίδη]Υ Ὀθίοσθ 
186 ἢ οομίυσγ. ΟΥΎ818 νϑγϑῖοη, ἰῃ6 Ῥοηϊαίθι ἢ 88 ρα] βῃ6α ὈΥ 
ὙΥΠΚΙηΒ ἴῃ 1731; δῃα 8 Ῥβδ ίοσ, τσὶ δὴ Αὐαρὶο ἰγδηβαἴίοη, Ὀγ {116 
οοηρτορϑῦοη ἀ6 γοραφαπαᾶ ΕἸάε, αἱ Ἔλογαο, ἴῃ 1744 δπὰ 1749. 

Τη {86 δδδιάϊο ἰδηραδαρο [86 πλυ τ ομαρίογ οὗ 14 ῃ 161 τγὰβ ρυ] δ οὰ 
Ὀγ Μίπϊογ δἱ Βόοπλο ἴῃ 1786; δηὰ «δι, οἢ. ἰχ. 17. ἴο οἷν. Χ}]., 
ὈΥῚ ΜίηράγοΙδῖ, ἰῃῺ ἢ οϊφιβα Ἐσψρέϊονγμπι Οὐαΐσμηι ἐπ Βιδίἑοίλεσα 
Διαπίαπα αϑϑογυαίω, αἴ Βοϊορῃα, ἴῃ 1785. Τ])ιῈ ἰαίθ Ὁγσ. Υοἱάθ ννδ8 
οὗ οριπίοῃ ἰμαὺ ὈοΒ τὉἈ86 (ὐορέϊο δηα βδῃιάϊο νουβῖο 8 6 ΓΘ τηλά8 ΤΟΙ. 
106 ατοοκ. ΤΉΘΥ ΟΧργϑδϑ (Π6 ρἢγαΆ868 οὗ [Π6 δερίπαριηϊ νουβίοη ; διά 
τηοβί οὗ [86 δααϊίζοηβ, οὐαϊδϑίοηβ, δηα ὑγδηβροβιίζοηβ, ἡ μιοι ἀϊδίλῃ- 
συϊδῃοα {Π6 Ἰαξίογ ἔγοα [16 Ηθῦσονν, ἃγὸ αἸβοονθγαῦϊα 1 86 Οορίϊο 
δ Πα] 6110 γΘΥΒΊΟΠΒ. 

. Αδαϊ. Ῥῃατα). Ηἰδι. Ὁγηδδὶ. Οχοη. 1668, Ρ. 100. ; οοηΐ. ποῖ. ἱη ΨΥ. 1,Δὲ. 
5 Ἐὸν ἤἼΠῈΓ ἰηϊοττηδιίοη 866 Καὶ!, Εἰη]ο παρ, 8. 188., ἔγοτα τβὶοἢ [86 ΒΌΙΩΙΏΔΤΥ ἴῃ 186 

Ἰοχὶ 8 ἵδκϑῃ ; αἷδο Ηξβνοσγηίοὶς, ΕἸ] οι, 1. ἴ. ὃ. 76. ; σοΙηρδγο ἔασι. Ὦγ. ΤΎΘΡ 6116 ἴῃ 
το]. ἱν. οἢ χχίὶν--- ΧΧυ 

8. Μβδοῆ, ραγίΐ 1. νοἹ]. ἱ. Ρῃ. 182---190.; Φ4ῆη, ὃ 566. Το οπἷν ρογίοοϊ σΟΡΥ͂ οἵ ἔμ Οοριὶς 
ΒΙΌ]ς τοῖν ἰῃ ΕΓΟΡΘ ἰβ βαἰἃ ἴὸ ὃ6 ἱῃ τς Ῥοβδβϑββίοῃ οὗ Μοῃβίθιις Μδγοθὶ. 866 Μ. Οαδιῖγο- 
Ταῦτο᾽ β ΠδοΠ ΓΟ 68 Βὺγ 1 [δησαο οἱ 4 1ἰϊέταϊυσο ἀ ΕΥΡίο, Ρ. 118. [ἢ ὑρ. 114, 115, 184, 
185, μ18 Ιοατηθὰ τσῖϊοσ ἢ88 βροοϊβϑα ναγίουβ ροσζίίοῃβ οὗ ἴδ Οοριὶς νϑσζβίοῃ ὙΜΙΟΩ ἃ ΓΘ 
Ῥσχοθοσυϑὰ ἰὴ ἴδ6 χζιϑδὶ ᾿ἰρσασὶθθ ου (ἰ6 οομεηθηϊ. 
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[ΟΥ̓ τὲ Οορῇο οὐ Μεηρβιῖς σουβίοι 1π6 Ῥβα] τοῦ μ88 Ὀθθη ρι- 
[536 ὈΥ 6] 6Γ ̓ῃ 1837, πὰ ὈΥ δομπατγίζε τη 1848 : {πΠ6 ρτδαΐου ρτοὸ- 
γ)}6(58 ὃν Ατομάδδοοῃ Ταίίδια τὰ 1852, {Π6 Ἰ6ββοσ ὈΥ {Π6 βαῖὴβ ἴῃ 1886 ; 
Ρογοηβ οὗ ογοῖδῃ Ὀγ Μίησατγο!]!!, οὐ  Δη16 1] ὈγῪ Μάπίοσ, δπα {Π6 
ΝΠ οἷς οὐὗὁἨ 1 Άπ161 ΟΥ̓ Βδγα6}}1, 1849. ΟΥ̓ {μ6 μιά ϊο οσ ΤΏΘΡαΙο, 
ΠΠΘΤΟΪΥ ἱγαρτηθηΐβ (Δ. 1Χ. ; «6 Γ. ΧΙΙΠ, 14., χῖν. 9. ; 1846]. 1. 1 ---ν. 18, 
25.) αν Ὀ6θπ ῥγιηίθα Ὁγ Μιίμπίον, ΜΊΏσαΓΟ]]1, ἀπ Ζοορα. Βοίλ 
{Δ ΠΒΙΔΠΟῚΒ ἈΡΡΘΆΓ ἴο πᾶν θθθη τηδᾶα ἔγομι {π6 δορίπασιηῖ. ΤΠθο- 
ἀοίίοη ποι] βθαπὶ (0 Ὅ6 {6 στουπάνουκ οὐ {π6 νϑυβίοη οὗ Πδηϊ6ὶ : 
Μύπηίον [πα 8 ἔγασθϑ οὔ [Π6 Ηρβυοῃϊδη πο Π 

Βεβιάθβ 16 νϑυβίοηβ ἴῃ ἴμ6 (ορίο δὰ βάμιαϊς ἀϊαϊθοΐβ, ΕΠ ΟΣ 
(οογσὶ ἀϊδοονοσθα, ἴῃ 4. τλπυβουρῦ Ὀο]οηρίηρ ο (ἰγάϊηαὶ Βογυΐα, 
ΒΟΙη6 ἐγαστηθηΐβ οὗ ἃ ψυβίοη τι θη ἢ ἃ 801] ΑἸ σοῦ Εσγρίδῃ 
ἀἰα]οοῦ, ὙΠΟ Β. Β6 08118 1π6 ΑἸητηοηΐαη 1)14]6οῖ, 10 οοπίαϊῃβ ΟὨΪΥ͂ 
1 (ον. νι}. 86. ---οἶχ, 16. ἀηὰ χῖν. 83., χν. 88. δοπιθ ἔγαρτηθηΐβ οὗ 
8 Βαβι υστοο- Οορῆο Ὑ᾽ ογθίου οὗ ἰ86 ΟἹΪὰ δῃὰ Νεοὺνν Τοείατηθηΐϑ, 
ἀἰβοουθγθα ἴῃ {Π6 Βογρίδὴ Μιυδβϑυσῃ δὖ Ν᾽ δἰ], ν᾿ τα ΡῸ ] 186 ὈῪ 
ἘπροΙθγοίῃ αὖ Οορθημάσθη, ἰη 1811. τ. ΕὙθάοσοκ Μίμηϊοσ ἢδ8 
ΡΠηϊρὰ (6 βαμιάϊο δπὰ ΑἸητιοηΐδο ἰοχίβ οὗ 1 Οοσ. ἴἰχ 10--- 16. ἴῃ 
ἢ Ονπιπιεπίαξίο (6 Ϊ]Ὡπάοἱο Κεγϑίοπὶβ Νουὶ 1 οϑέαπιοπέϊ ϑαλίαϊεα (4ϊο. 
Ἠλία, 1789), ἴῃ ρΆγα] ] 6] οοἸπηη8, ἴῃ οΥου ἰο ργθβαηῦ [Π6 στϑϑάοῦ 
ἢ ἃ ἀἰδίηοῦ υἱὸν οὗ {Π6 Βιτ] σι οὐ αΠἴἴδγοηοα οί {πὸ ἔνο 
γΟΥΒΙΟΠΒ. ΟἿ δοοοιηΐ, πΠούγονοῦ, οὗ (86 οἰϊοῖ ἀ!δγθησο οοπβιβίϊησ ἴῃ 
ἴδε οΥ̓ΒΟΡΤΑΡὮΥ οἵὨ βιποὶθ νόογάβ, 6 18 ποῦ αἰβροβοὰ ἴο ἀββῖρῃ ἴο {868 
Ατωοηΐδο {Π 6 παπλ6 Οἵα βθραγαΐβ ἀια]θοῖ,. Οτ σοπβιἀδσῖηρ [π6 τορίοῃ 
ὙΠΟΓΟ [818 ἀϊαϊοοί βοοιηθα ἐο 6 νϑυῃβουΐαῦ, μ6 νγὰ8 ᾿πο]]ηθα [ὉΓ 
ΒΕΥΘΓΑΪ ΥΘΆΒΟΠΒ ἰοὺ ΗΣ ἸΡΟῚ {ῃ6 (4868, γα] {π6 Αὐημηοηΐδῃ 
Οαϑίβ, ἤθποθ μα οδ]Ἱοὰ τ {6 Απιηοπίδῃ ἀϊαϊθοῦ; θυΐ Ῥγχοίδθβου 
Ηρ, ψῆο Βδ8 ᾿πνεβίϊραϊβα {π6 Ἀγ ροί! 6818 οὗ ναγίουβ ᾿ἰδαιπμϑαᾶ τηθῃ, ἴ8 
οἵ ορϊπίοη {παῦ 1Π6 ἔγβοιηθηῖβθ 1 ἡ ΘΒΌΟΩ ΠΙΔΥῪ ῬΟΒΒΙΌΪΥ Ἔσχμῖθιὺ {Π6 
Ἰἤο οὐὁἨ ΜιΙΔ4]6 Ἐσγρί. Μ.ο Θυκίγομηδτα, μούγουοσ, ρὑσγθίεσβ (86 
Δρρο ἰδίου οὗ [1ῃ6 Οαβιιῖς ιαϊθοῦ ἰο τμαῦ οὗ ΒαβῃηλισῖοΣ ΤΉϊ8 
ΥΟΓΒΊΟ. γγ88 ὈΤΟΌΔΟΪΥ Ἄχθουύοα ἴῃ (Π6 ἰαύθυ ραγῦ οὗ [π6 τιϊγα σϑηΐασυ. ὃ ́ 

11. Τῆς ΕἸΤΗΙΟΡΙΟ ΟΥἹ ΑΒΥΒΒΙΝΙΑΝ ΨΈΒΒΙΟΝ οὗἉὨ {6 ΟἸ]ὰ Τεβία- 
τηθηΐ 18 Τη8 16 ἴγοτα {Π6 ϑερίυδοϊηϊ ; ΔΙΓΠουρὶ 118 ΔΌΓΒΟΥ [ ΟΒΒΙΘΙΥ 
Ἐταϊμοπ 8] δηᾶ ἀαίθ ἀγθὸ ππκπονη, γϑί, ἔγοῃ ὑπ6 τρϑγκβ οὗ υπ- 
ἀΠΘΒΠΙΟΏΔΌ]6 αηθαυ Υ ΒΊΟΣ 18 ὈΘαγβ, {Π6Γ6 18 ΘΥΘΥῪ ΓΘΆΒΟῺ (0 Ὀ6] 16 Υ6 
ἴμαι 16 τγὰβ δχϑου δα 1η (88 ΤΟυγίῃ σοηίασγ. [(ΟἸ γγβοβίομη βρεᾷκβ οὗ 
(δε δογιρίυγαθ----ῦ Ἰθαδῦ βοτηθ ρογίϊοῃ -- ανίπρ ὕθθη ὑγαπϑίαίθα ἰηΐο 
ἴ86 ἘΠορὶς ἰδησυαραθ. ΤῺ νουβίοη ἈρΡρθδγβΒ ἴο αν Ὀδθῃ τηϑᾶθ 
ἔτοτα ἴπ ϑεριυαρίπῦ, ἱμουρἢ βοπια μάνα βιιρροβθα ὑπαῦ {μ6 οτὶρὶπαὶ 
Βεῦτον ἰοχὶ νγαᾶβ οοηβα] θα. [Ιπ {π6 (ἀοΒρ618. ᾿ῦ ἀρτθθβ ἔογ [86 
Ἰοσϑῖ ρματί πιὰ ἰμ6 ΑἸΟΧΑπασιπθ σθοθπβῖοθ,. ὅδοιηθ ρδγίϊου αν τοδα- 

ὅθ. δ Ῥοίϊο, Εἰη]οίταηρ, ὃ 51.; Καῖ, Ἐϊη]οϊταηρ, ὃ 185.; Ηδνογηίοῖι, Εἰη]οἰ πη ρν, 
1,1 1 Οοὔρδγο αἶβὸ Ὦτ. γερο ]]68, ἰη γο]. ὧν. οὔδρρ. χχν  . ΧΧΙΧ. 

" Τὐδεβοτοε8 δὰγ ἰα Τῆι οἱ 1τόταϊατο ἀ6 "᾿Ἐζγρῖο, Ρ. 328. ΤΊ 8016 οὗ ᾿ἰ8 ΒΠᾺ 
εΓΏΟη, ψἈ]Ο τγοδὶβ οἡ ἴῃ Βαβπηατγὶς αἰαίοοῖ, 18 ἈΪΨὮΪΥ ἰμτογαβυηρ πη γα} 180]. 

" Ησρ᾽ε Ἰπιτοἀποτίοῃ, νο], ἱ. Ρρ. 417---428, ἘΕῸΣ 8 ποιίοϑ οἵ ἴῃς δαἀϊτῖοπβ οὐ ρῃ ] ἰϑῃοὰ 
8 οὗ ἰῃς δενοσγαὶ Ερσγριίδιι νογδίοηθ, 560 [80 ΒΙΌ]Π Οσταρῖο δ] 1,18ῖ, γο0], ἰγ, 

" Οἴγεοει. Ορ. Ῥαγ. 1718---38., Ιῃ Φοδη. Ηοπι. ᾿Ϊ. τοι. Υἱ, Ρ. 10. 
" Κεῖ, Εἰηϊεϊϊθησ, ὁ 184. Οοιηρδῖο Ὧο ἤεῖῖς, Ἐϊη]οίταηρ, ὃ 50. 
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108 ΟΟΟῸΣ 1 {818 ἰγδηβίδίίοη ; Ὀαΐ, ἩΒΘΙΟ 1Ὁ δοίη ἴο Ἀὸ δχδοῖ, 1 
ἀογῖγοβ οοῃβι ἀθσαῦ]6 δυϊπουῖΥ ἔγουα 118 δηθ)αὐἱϊῦγ. ΟἾΪΥ 8 ἔδυ ὈοΟΪκ σα 
δὴ ἐγαρτηθηΐίβ οὐὗἨ {818 νϑύβϑῖουῃ αν θη ρῥγϊηΐϊθα. [4 οομροῖθ 
βου 88 υπαογίδκθη ὈὉγῪ ὈΠ]σδη : (6 ἢγϑί νοϊαμαθ γᾶ8 ρυθ]ποα 
ἴῃ 18638.] ΤΠ βγϑὺ ρογίϊοηβ οὗ {86 ΕΠΒιορῖο ϑογιρίαγοβ ὑμδὺ ἀρρεαγθᾶ 
1π᾿ ρυιηῦ πο γα {Π6 ῬΒαὶπιθ δῃᾶ {π6 ϑοῃρ οἵ δοίομηοπ, βἀϊεα δὲ Βοιαθ, 
Ὀγ Φοβη Ῥοίϊκβϑῃ, Α.}Ὁ. 1618." 

ΙΝ. ΑΒαΒιὸ ΝΈΕΒΒΙΟΝΒ. ---- ΑἸΠουρ {π6 ΟἸσιβίϊδπ στο σίου τψταθ 
ὉΓΟΔΟΠΟα ἴῃ Ατδῦὶα 88 ψγ6}} 48 ἴῃ οὐμοσ δουηύσιθβ οὗ (86 Εὐαβί, δἱ δζὶ 
ΘΆΓΥ Ροεϊοά, γοί 1 ὭΘΥΘΥ ΜὙὰ8 {86 ΘΒ ΔὈΠΒΠ6α το]σίοη οὗὁἩ [16 σουηΐγΥ» 
88 ἴῃ ὄγγτία δὰ Εἰσγρί; [ὉΓ ὅνθη {86 ἰθιρ]6 δ ᾿ς, γγ88 ἃ βοδΙΠ ἢ 
το} ]6 Ὧ11 (16 ὕτηθ οὗ Μομδιηθά, Η:βίοσιοαὶ δνϊάθποο, Βογοίογα, 
σομσογηἶῃρ {Π6 ΑΥ̓ΔΡΙΟ νοσβίοπβ οὗ [86 ΟἹα Τοβίδιημθηί ἄοθβ ποῖ ἐχ- 
το Ὀογοπά [π6 θητῇ σομίαγΥ, ἤθη 

1, ΔΟΡῚ δεαδαϊδβ ἀδοῃ, ἃ οοϑϊθργαίθα ἐ}6νν188} ἰσϑομοσ δὲ βοσα, ἱπ 
ΒΑ Υ]οηΐδ, ἰσϑηβαὐθα, ΟΣ σαί  Υ ραγργαβαα, {π6 ΟἹ Τοβίδμηθπς ᾿ἱπίο 
Αὐδῦϊο : οἵἉ {18 σϑυβίοῃ ἴῃ6 Ῥϑηίαϊθι ἢ νγὰβ ρυεϊηϊθα αὖ (οῃβίδππορὶα, 
1ῃ [0]10, ἴῃ {πΠ6 γϑδᾶγ 1ὅ46, ἰῃ Ηδῦτον ομδγϑοίοσβ ; δπὰ ἴῃ Ὧμ6 Ῥατὶϑ 
Δα 1,οπάομ Ῥοϊγρίοῦίδ, ἴπὰ Ασδρὶο ἰοζΐοσβ ΤῈΘ ΡῥσορἤΘΟΥ οὗ βϑῖδῃ 
Ὑγ848 ΡΟ] ΒΠ6α ὈΥ Ῥδυ]ὰβ ἴῃ ὅνο. αὖ “6ηᾶ, ἴῃ 1790, 1791. ὅδδπ, 
ΔΡΌΟΥ ΒΙμλοη, ΟὈΒΘΓΥΘΒ, [δα 18 Βίγ]6 18 ποῦ ρᾷσζθ. ϑδβδά188 1β 4180 βαϊὰ 
ἴο πᾶν ἰχσδῃβὶαίθα [ῃ8 ὈΟΟΚ οὗ “00 δῃὰ (μ6 Ῥβδὶπηβ; [ρϑγῦβδρβ αἷβο 
1886 οἴμοσ Ῥοοῖβ οὗ ϑδογιρίυγο : ΚΊτηοΙΣ αυούθϑ Ηοβ68 :7} ἃ τηδπυβογῖρέ 
οοῃίβιϊηρ «οὉ 18 ργθβοσνϑα ἴὴ {86 Βοαϊοίδη 1 ῦταγυ: Οοα. Ηπηῖ- 
Ἰηρίοπ, Νο. 611]. [ὑτβηβογσι θα ὈΥ (ἀθβθαΐαβ.} ΤῊ τϑιλδϊπίηρ' θοοῖκ8 οὗ 
{818 ὑγϑηβίδοη πᾶν πού διμοσΐο Ὀθθ ἀϊβοονοσθά. Βϑβίοβ 1 ϊ18, 
ΤπογΘ ΓΘ ΒΕΨΘΙΓΆΪ ΟἿΟΣ ΑΥΔΌΙΟ ψθυβίοπβ δχίδηῦ, τηϑθ ἱπημηραϊα δὶ 
ἴγτοιλι 086 Ηροῦγαν, οἰἴμοῦ ὈΥ “678, δαιηασιίϑηβ, οσ ΟἸσἰβίίδηβ, οὗ 
ψ ΙΟ. {86 ΤΟ]]ονπρ ἅτ [16 ὈΥΙΠΟΙρΑΙ ; νἱΖ. 

2. ΤΙ Ασδθῖο νϑγβίοῃ οὗ {86 ΜΡ οὐἰαιὸ πῆ, ΡΟΡΠΒμοα Ὀγ Ετρθηῖαβ 
αὖ 1αγάρῃ, ἴῃ 1622, 4ϊο., Δρρθᾶσβ ἴο αν βθϑὴ δχϑουϊθα τη {μ6 (δϊν- 
τοοηῖῃ ΘΘΏΓΌΣΥ ΟΥ̓ Βοηθ ΑΥγοδη «7607, Ὑ0 Πδ8 σϑσῪ οἰ οβοὶυ δαμογοὰ 
ἴο [6 Ηοῦτον. 

3. ΤὴΘ Ασδθϊο νϑγβῖοῃ οὗ {86 ὈΟῸΚ οὗἁ Φοβῆυδ, δπὰ οὗ 1 Κίηρβ χὶϊ. 
--- 2 Κιηρβ χὶὶ, 16., ῥυϊηῦθα ἴῃ [86 ῬΑΓΙΒ δηᾶ 1 οπάοῃ Ῥοϊγρίοὐϊδ, νγϑβ 
816 ὈΥ ἃ «6 οὗ [Πα 6Θ]ονθηί σοπΐυγΥυ, δπὰ {πδὲ οὗ ΝΆ. 1. ---ἰχ. 27. 
ὈΥ ἃ 6718} δυΐμοσ, ἰῃἰογροϊαίθα ὈΥ ἃ Ομ υϊβίίδπ ἔγομι {π6 Ῥϑβῃϊίο. 

4. (ἀδμββῖβ, μ6 Ῥβδίπηβ, δῃὰ (86 ῥσγορῇθου οὗ Π)δπῖθὶ, σατο ὑγδὴ8- 
Ἰαύθα Ὀγ ϑαβδαϊδβ Βϑῃ 1,6 ν1 Αβπεκοῖ, ψγῆοὸ ᾿ἰνϑὰ ἴπ [Π6 ΘΑΥΪῪ ρατί οὗ 186 
Βαυθηςθθηΐ ΟΘΏΓΙΓΥ : [ΠΟῪ ΔΓΘ δχίδην ΟἿ]ὺ ᾿π ΜΆ. ἴῃ {π6 Βι 88 
Μύυβουμ 3, πα ἃγα οὗἉ νϑῦν [1018 ναϊαθ. ΤΉΘΤΘ 816 8180 οἴμθὺ ΨΘΥΒΊΟῊΒ 
οὗ ραγίβ οὗ {16 δοσιρύαυγα 8}}}} 'π ΜΆ. 

[ϑόνοσαὶ Ασαθῖο ὑγδπβ] ὕοηβ οὗ γαυοῦὰβ ρατίβ οὗ {π6 ΟἹὰ Τοβίδμπηθης 
ΑΥΘ ἀοσινο ἔσομαι ἴπ6 ΣΧ Χ,, ; 88 186 Ῥτορμοίβ, ρεϊπίθα ἴῃ ἐμ6 Ῥασὶβ δά 
Ἰμοηάοη Ῥοϊγρίοίίβ, ὈΥ δὴ ΑἸθχδηάσιηθ δοοϊθβιαβδίδο, τ ἤο86 πδίθ δηά 
808 8.6 Ὁ Κπονη, Ππουρ ργορὈ]ν Β6 ᾿γϑα δέον {86 ἐθηῖῃ οαπίυσυ: 

δ φάη, ἃ 57.; Μαβοῦ, ρᾶστ' τι. νοΐ. ἱ. Ρρ. 140---]57.; ΜΊΟΝ 6118, νο]. 1ϊ. Ῥὑρ. 95 ---98. 
609 ---618. ; Ηυρ, νο!]. 1, Ρ᾿. 428---428. ; Ὑ αἸίοῃ, Ῥτοΐορ. χν. 88. 10---12, ὑρ. 679 -- 686.; 
Κογίμοῖο, οΔρ. χνῖ. ΡΡ. 398---801. [Ιῃ Μτ. Βγυοοβ Τγανεῖβ, νοἱ, 12, ὑη. 416--420 (8γο. 
οἀϊν.), τΠ6τα 18 δὴ ἱπίδγοδιίηρ δοσουηὶ οἵ τἴ6 Ἐπμίορὶς Ὀἱθλῖοαὶ ὈΟΟΚΒ, 

2 Οδι, Ηδιὶ, ΜΆ5. γο], 11}. ;ὴο. δὅδ0ὅ. 
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{86 δ4518 οὗ {π|8 σοσϑῖου 186. {86 Ηοχαρίασις ἰοχῦ; [86 τὶ ηρβ οὗ 
ΘΟΪοθοη ἴῃ π6 βαηθ Ῥοϊγροίίβ: Εἶζγα ἴῃ {π6 βδῖηδ; {π6 Ῥβαϊτηβ 
ἴον δὴ ΕσγΡἕδη γθοθ ΒΊ0ῃ Ἰῃ ἐπ6 Β81η6, ΔΓΓΟΥ ἃ ΘΥΤΙΔΟ ΓΘΟΘΏΒΙΊΟΙ ἴῃ. 
«᾽ δ 1180} Οοἰαρίοιι Ῥβαϊῖον (1646), ἀπὰ (ὐδοτ αὶ 5ιοη δ᾿ Ῥβαϊίοσ 
(1614); αἷβο [πὸ ὑγαπβίδίίοῃ οὗ ἴμ6 Ῥεβδ 6σ υβοὰ Ὀγ ὑπ Μο]οβῖίδβ ', 
(ΑἸερρο 1706), πιδᾶθ Ὀδίοσβ {π6 ὑσ τ σοηζυτυ ὈῪ ΑΡ44114 ΙΡη 
ΑἸΔ4]. βϑόπια οἴου ἀπρυιηΐθα Αὐαθὶο νΟΥΒΊΟῺΒ 4Α]80 ἔο ον ὑπ 1 ΧΧ. 

Ετοπι {πα Ῥοβῆῖο πᾶν Ὀ6Θη τηϑᾶθ [Π6 Ατδῦϊο ὑγϑηβϑ] 08 οἱ 00 
θα ΟΠ γομ οἾ68 ἢ {Π6 Ῥοϊγρίοίίβ, δῃὰ οἵ Φυάροβ, Βα, ϑαϊαμοὶ, 
Κίιηρβ (1 Κίηρβ 1. ---χὶ. ; 2 ΕΚίηρβ χιῖι. 17 --- χχν.), διὰ Νεβῖῆ. Ἰχ. 
28 --- ΧΙ, ἴῃ 1η6 δαπιθ. ἀσοοογτάϊησ τὸ Βδαϊρον, Ψυάρεθ, Βα, 
απο, απᾶα 1 ΚΊΩρΒ, 1. --- χὶ. τ γο ἰταπβίαίθα Ὀγ ἃ ΟἸ γιβίϊδη ἴῃ (ἢ 6 
ὕπο ἢ οὐ ἐπιγίδοη ἢ οοηΐασγ. Τῇ γϑυβιοηΒ οὗ {Π6 ΟὔΠΟΥ ἔγαρτηθηΐθ 
ὍΟΙΟ 4160 τυϑάθ Ὀγ ΟἸγιβδπθ. ὙΤῆογα ἅγθ, ἔιγίμοσ, ἵγὸ Ατσαθὶο 
ΨΟΓΒΙΟΩΒ οὗ ἰῃῆ6 ΒΑ ΙοΣ ἔγοτῃ ὑμ6 Ῥοβῃϊῖο, ομα ἴῃ {Ππ6 δα 10η8 οὗἁ (6 
ϑγγίας Ῥβα]ίον ῥγιηἰθα ἴῃ Μουηΐ Ἰοῦδμοη, 1686, 1610, {π6 οἴμοσ 
πηρτγϊηϊοα τῇ {86 ΒΒ Μαβουπι, ΤΉΏΘΓΘ ΓΘ 4180 βοπγ6 110016-Κπόντῃ 
γρυβϑίοηβ οὗ 1π6 Ῥοηίαίουοῃ. 

Αὐαθιο ἐγϑῃβί δυο π8 πᾶνε αἶϑοὸ Ὁ τηδς ἔγοπι {πΠ6 υϊσαία ἔν (Π6 
πδ6 οἵ Εουηδἢ ΟΠ τΙβδηβ ἰῃ {πΠ6 Εἰδοί, Τῇ πόα ΒΊΡ]6 νγα8 ργϊπίρα 
Ὀγ τπῸ Ῥτγοραραηάα δἱ Βόομπα ἱη 167]. ὙΠΘΥΟ ἅγα ΟὔΒΟΥ ὙΘΥΒΊΟῺΒ ἔγΟμη 
[86 βαπη6 Βουτοα γοὺ πηρτϊηἰοα.3] 

Ὗ. ΤῆΟν ΑΒΜΈΝΙΑΝ ΥΈΕΈΒΙΟΝ οὗ [π6 ΟἹα Ταβίαπιοηξ τγ88 τηδᾶθ 
ἴτοτι ἰμ6 ΑἸδχαηάγίδῃ ϑορίπαρίηϊ: [18 Δ ΠΟΥ τγὰθ ΜΊθθτοῦ, ψ8ὸ ἰπ- 
νοπίρα Ἰούοσβ {ΠΥ ἜΧργθδϑῖνο οὗ [η6 Ατὐπγθπῖδῃ ἰοηρτο, ἰονγαγάβ (ῃ6 
αἴοβο οὗ {16 ουγ ἢ ΟΥ̓ ΘΑΥΪΥ τὰ ὑπ ΒΗ σοητυτΥ. Τὸ 18 βαϊ4 ἐο πᾶνθ 
Ὀδθη δι ΘΟ ΘΟ αἰΐογεά δοοοτάϊηρ τὸ {π6 Ῥαβηϊῦο, οὐ οἷά ϑυσῖδο 
ψουβίου, 8η4 δοοοχαϊῃσ [0 ἴπ6 1,δἴϊη Υ υἱσαΐο, Ὀγ Γ9}8οδῃ, 8ῃ Αὐτηθηΐδη 
ΒΙΒΙΟΡ, γῃῃῸ γγᾶβ. Βρθοδ} }γ βοΐ ἰὸ Ατηβίογάδιῃμ ἰὼ βυρογιπίθπα {86 
οἀποι ἸΒογα ρῥχϊπίδα τη 1666.2 [ΤῊ Αὐτηδπίδῃ νουβίοι [Ὁ]]ογ8 ΤΉΘο- 
ἀοξιοη ἰπ Πᾶαπῖο]. οπια δηλ θη βοθ οἶδ γΒ ἀθὴγ {παὺ ΔΠΥ͂ Δ] (ΘΓ 08 
ὙΓΕΓῈ τηΔ46 ἰοῦ (π6ὸ Ῥοβῃμο οὐ 1πΠ6 γυϊσαίθ. ΤΏα ἰοχί, ὙΠΘΓΘ 
ἐγαπαϊαϊοα ἴσοπὶ {π6 ΠΧ Χ,,, 18 οὗ ἃ τηϊχϑα οπαγδοίοσ, ηοῦ ϑσγϑοῖησ ψ1 ἢ 
ΒΥ Οὗ {86 οὨϊοῖ τθοθηβίοηβ. Τχο Βοῃ ΑΓΒ, Φο πη 68 ΕἸ ΘΟ 6] 6818 δηά 
“βαρ ]8 Ῥδ]ΠΘΠ818, δϑϑἰϑίθα ΜΊΘγΟὈ." 

ΓΥΙ. Α Αἀδογρίδηῃ ἰγαηϑαοη τγαϑ τηδᾶθ, ὈῪ τ βοτὴ 10 18 ἈΠΚΏΟΨΙ, 
ἴπ [Π|ὸ διχίῃ σθηΐισγ. [Ὁ ν͵ὰϑ ἔσο {Π6 ΠΧ Χ, τη [Πα 6οο 65: ϑί 108) 

1 ΤΝε ΜἝείολίίοβ σσοτὸ ἰὮοθο ΟἸ τ βδη8 ἴῃ ϑγτῖα, ΕργΥρί, δηὰ 86 Τυϑδηῖ, τἢο, ΓΒουρΡἢ 
ποῖ Οτεοῖκϑ, ἐοἸ]ονοὰ ἴΠ6 ἀοοσίγπο8 δῃα σΟΓΟΙΠΟΏ168 οὗ [86 ΟὙροκ ομυγοῆ, ὙΠΘΥ ἸγογῸ 
οδ]εὰ ΜεΙςΠίτοα, [Πδὲ ἰ8, ΒΟΥ Δ] ἰβῖϑ, ΟΥ̓ ΓΟ δά νοβαυίθϑ, ΟΥ̓ ὙὙΑΥ͂ ΟΥ̓ ΓΟΡΓΟΔΟΝ, οἡ δοοουυϊ 
οἵ τθοἷγ ᾿ Ρ] Ἰοὶξ Βα τα ββίοη ἴο ἴπ6 οὐἀϊοῖ οὔ 86 ἘτΏΡΟΣΤΟΣ Μαγοίδη, ἰῃ ἔδνουγ οὗ [Π6 σουποὶ! 
οἵ οῃ. Μορβεῖπιβ Εςε], Ηἰβ8ῖ. γο], 11. ῥαγὶ 11, οθηΐ. Υἱῖ. σῇδρ. ν. ρ. 188. ποῖδ (η)). 

3 σάγφσονυ. Οτῖς. ὅ'δου, ῬΡῈ78 ΐ, σδΡ. γ. Ρῃ. 640, ὅς. ; Βαποσ, Οτὶν, ὅ'δου. γϑοῖ, 111. 88 87--- 
91. ΡΡ. 8321---324. ; ὅδῇῃπ, [πιγοὰ. δὰ  εῖ. Εαά. 88 58, δ4.; ΜεβΟΙ, μασι 11. νοὶ]. 1, ρΡῃ. 108--- 
139. ; Ηκνοτηϊοῖς, ΕἸπ]οἰϊπηρ, 1. 1. 88 77, 84, 85, 89 ; ΚοΙ], ΕἰπΙοίτας, 88. 186, 195, 196, 
2038. Οοτηρατγο θὲ ὟΥ εἴϊο, Εἰπ]οἑϊαηρ, ὃ8 55, 65, 66, 74. 8566 αἰδο βοξηαστοσ, ΒιὈ] οι μθοδ 
Αταδίςα, Ηδ᾽α δὰ βαδαίδπι, 1811, 91458 νυ. ὑ. 8339, ὅζα. 

5 ζάδη, ὃ 58 ; Μαβοῦ, ῥ᾽. 169---181].; ΚογίδοΙ,, σδρ. χχ. ΡΡ. 304, 806. ΟὨἡ ἴδΠ6 ῥγϑβεῃὶ 
δῖαιε οἵ τῆ. Αττηοηΐδιι σὔυσο ΒΒ ἴῃ [Ιηἀΐα, δο6 τ. Βυςμδηδη 8 ΟὨγβείδη θϑοδσο 68, 
ῬΡ. 341---846.; ϑΘεγλϊοσγ, Αρραδγδίῃϑ δὰ Πὐθογαϊοτα Νονυὶ Τοϑίδιηθηϊὶ ΤηΘΥΡγοϊ δ οηθσα, ῥ. 69.; 
Δέις 6116, υοϊ. 11, σἢδρ. υΥἱῖ. Ρῃ. 98---105, 614, 61]5.; Ηυρ, νοὶ. 1. ὑΡ. 394 400. 

4 Ὡς νείτε, ἘΠϊη]εϊταης, ὃ 52. ; Κοὶ], Ἐλη]οἰταης, ὃ 187. Οοἴμρασο Ὦγ, Ττορο 168, Ὁ 
γοϊ. ἵν, ἐδ. χχχί. 

οϑ 



86 δογίρέμτο Ογἱέξοΐβηι. 

ἀἸαϊοθοῦ οὐὗὁὨἨ (ῃ6 οουηίτν, δπᾶ (6 Ατηχθηΐδη οδαγαοίοσ, ΤῊ σπμοῖΐό 
Β10]6, οογτϑοίθα ἔγοπι {86 5 ανοηῖο, 88 ρυϊηΐθα αὖ Μοβοον ἴῃ 1743.} 

ςς ὙΠ, ῬΕΒΒΙΟ ΨΈΕΒΒΙΟΝΒ. ---- ΑἸΒουρΡἢ 6 πᾶν 0 δυϊπμθηΐίὶο 
ϑοσοιπί οὗ (μ6 οομνογβίοη οὗ ἴπ6 σμοΪα Ῥϑυβίδαη ῃδίΐϊοη ἰοὸ ΟἾσβ- 
Πδηϊγ, γαῖ γ)16 8Γ6 Ἰηΐογπηθα Ὀγ ΟΠ γυβοβίομῃ δῃὰ Τβθοάοσγοί, {παὲ ἐμῸ 
ΘΟΥΙΡΓΓΘΒ ΟΓΘ ὙΘΓΥ͂ ΒΠΟΙΘΏΓΥ ἰγϑηβ αὐθα ᾿ηΐο ἴΠ6 Ῥασβίδη ἰδηρυδσα. 
10 ἀοοθ8 ποῦ Ἀρῃρθδῦ, ονίθυθσ, [μδὺ ΔΩΥ ἔγαρτηθηίβ οὗ {{||8 δποϊθηΐ 
ΨΟΙΒΙΟΠ ΓΘ οχίδηϊ. Τῇ Ῥογβῖο ἰσαηβαίοη οὔ ἔπ 6 Ῥαηίαίθι ἢ τγα8 
Ἔχϑουΐοθα Ὁν Ψδοοὸῦ Βρη. Φοβερῇ, βυγῃηδιηθὰ Τάνγοδὶ οὐ Τυβὶ, ἔγομι 
Τυβ, 8 οἰἵγ οὗ Ῥογβία, τ ΒΙΟἢ ΠΟΙ ΏΓΥ Ροβϑοββοα ἃ οοϊθγαίθα «νυν 18} 
δοδάθιηγυ. Τῇ Ὀγθοῖβα {ἰπ|6 ἤθη 6 Ἰινθα 18 ποῦ πόσα; δυΐ 1ὖ 15 
δου θηῦ {πα΄ δα οουἱά ποῦ μαναὰ ᾿ἰνϑα βασ]οῦ [Β8π {Π6 σοτητηοῃοθπηθηΐ 
οὗ {π6 πἰπίἢ οοηΐαγΥ, Ὀθοδι86 ἴῃ (ὑθη. χ. 10. ἔοῦ δαδεὶ 6 μαβ βδιι- 
βιααἱοα βαφααά, νἱνιο ΟἿΌΥ γὰ8 ποῦ ἔουπα ρα ἘΠῚ] Α. Ὁ. 762 Ὀγ {86 
ΘΔ] ΠΡ ΑἸταδηβου. Τα Ῥογβίδῃ νϑγβίοῃ οὗ ἰμ6 Ῥοηίαίθαοι, τ᾿] Οἢ 18 
ἴογ [Π6 τηοβί ραγύ ἐδ} ΤΟ πἀογθα, τγὰ8 γϑῦ ρυϊηΐθα Ὀγ (ῃ6 “68 
αὖ (ὐοῃϑίδῃςπορ!6 ἴῃ 1646, ᾿ῃ ἩοΡγον ομαγδοίοσβ, ἑοσθίμον τ ἢ (86 
Ἡδθῦτγον ἰαχί, {πὸ Ταγριῃ οὐὗἨἁ ΟὨ]Κ6]οΒ, δὰ τ(ῃ6 Αὐδῦϊο νϑυβίοῃ οὗ 
ϑαδα148 ἀδοη. ΕὙοιῃ {818 (ὐοηδβίδηθηορο τίη δα το {μ6 Ῥογβίδῃ 
γουβίοη οὗ ὑπῸ Ῥαηίαδίθιοι, τῦαὰ8 ἰσϑηβοσι θα πο τὴ6 Ῥογβίδῃ ομδ- 
Τϑοίθγβ ΟΥ̓ πα ϑιλϊηθηΐ οὐἹθηία! δύ Ηγάθ, ψῆο δἀάθα ἃ νθῦυ οἱἷοβθ 
Τ1,αὔλῃ ὑγϑηβ᾽ αι, Δηα ΒῸΡΡ]1οα δούν θη Ὀγδοκοίβ [86 ψοσὰϑ πθοθβ- 
ΒΆΓῪ ἴο 11 ἀρ [Ππ6 ομαβιηβ Ὑ ]οἢ μα θ6Θ ἢ οαιιβοα ὈΥ {Ππ6 πορ]σθηοα 
οἰἴμον οὐ {πὸ οὐ ῖμαὶ οοργὶδῦ οὐ οὗ {16 ῥυϊηῖοῦ δ (ὐοῃβίδηπορῖο. 
[οοογάϊηρ ο Τμογβθδο, ΥΠῸ ὈΪδοθβ {818 ὑγϑῃβϑ᾽ δίιοη ᾿ῃ {86 βιχίθθηϊι 
ΟΘηΐΌΤΥ, Τα 8 18 ἃ ὈΓΟΡΟΙ δῖ βιρῃϊξνιηρ ρασοολ. ΤὨϊβ ἰγϑηβ- 
Ἰδτο [Ό]]ονν8 {π6 Μαβογοῖο ἰοχί, δἀορίϊηρ Ηδῦσγον οοπβίσιοιϊοη8 
Δηἃ τϑν Ἡδῦγον ψογάϑ. [Ὁ δχρίαίηβ αἰ οα ῥἰδοθβ αὐοσ Ομ ΚΟ]08, 
Δα ΠοτΘ δηα πο γα ΔρΊΘ6Β 10} [Π6 νοσβίοῃ οὗ ϑδϑάϊαβ. Α Ῥογβίδῃ 
ψουβϑίοη οἵ Ῥσουθγθβ νγὰβ θυ πα ὈΥ ΗδΒ8]6γ ἴῃ ἃ Ῥαγὶβ Μ8.3] 

ΒΙΒΒορΡ ΥΥ̓αἰίοι ἔαγ ΠΟΥ ταθη οηβ ὑνγο ῬΘΓΒ10 νΘ ΒΊΟἢ8 οὗ {π6 Ῥ Βα] πὶ8 
--οὔθ ΌΥ ἃ Ρογίυριασβθ ῦπκ αὖ ᾿βρδῆδη ἴῃ [6 γϑαγ 161", δηάὰ 
ΔΠΟΐΒΟΡ ὈΥ ΒΟΠῚΘ «6818, Ὀοΐὰ ἴτοια ἴμ6 ψυϊραία 1μδ01ῃ νουβιοη, 
ΤΠ686 ἅγ6 γαῖί 1 τιδηυβογιρί. 

[Τη6 ὑγϑῃβίδθοηβ ἔγοῃ {86 δϑασηδυιίδῃ Ῥϑηΐϊαίθυοδ παν ὕθθῃ 
ποίϊοοα Ὀδΐογα, Ρ. 838. 

δ 4. Οἡ ἐΐδε Αποϊεπὲ ἢ εβίεγη Κγεγϑίομβ 07 ἐΐδ6 ϑογίρειγε. 

Ι. Απεϊομέ 7αὐδη πυοτδίοης οΓ ἐλε ϑοτίρέιμτο8.----1. ΟΥ̓́ἐδε Οτνῦ Ἱταῖῖσ ον 
ἈΑΝΤΕ-ΗΙΕΒΟΝΥΎΜΙΑΝ ΨΈΡΘΒΙΟΝ. ----2. Ασοομηΐ οΓ ἐλε διδίϊοαἴ ἰαδοιτε 
απαά 7ιαζη υογοίοπ 0 ΦΈΒΟΜΕ.--- 8. ΟΥ̓ ἐᾶὰο νυτσατε ΨΈΚΒΙΟΝ αμὰ ἐξ 
γουϊδὶ 0.8. ---- 4. Ογξσαὶ υαἴμο ὁ ἐδ 7,αὐη Κμΐσ αἷο υογϑὶοη ---11. ΟΟΤΗΙΟ 
ΨΈΒΒΙΟΝ.---111. ΒΆΟΝΙΟ Ὑ ΕΈΒΙΟΝ. --͵ἰν ΑΝΟ Ο-ὅΑΧΟΝ ΨΈΕΒΒΙΟΝ. 

Ι. ΑΝΟΙΕΝῚ ΙΑΤῚΝ ΝΕΒΒΙΟΝΒΘ ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. 
1. Αἱ {6 οοτηπιοποοιηθηΐ οὐ {π6 (ἢ γιβίίδῃ ογα, {π6 1,41} τῦ8 

στϑά θα} 7 βαρ δαί [6 στο κ 88 ἃ φεπογαὶ ἰδῆραδρα, δμὰ δ[οΓ 

1 ΟῚ, Εἰηϊοίταηρ, 8. 187. 3. 1α. 1οἱὰ. αὶ 199. 
8. γλίιοη, Ρσγοϊορ. χυὶ. ὃ 6---8. ΡὈ. 692 ---695. ; Κογίποῖὶ, ΠΡ. χῖχ. ΡΡ. 301---808. ; 9548η, 

ἐ δ5.; Ηοκοπιλ!!ογ, ἀ6 Ψογοΐοηο 1 οηϊδιο ΟΕ! Ῥογβίοα Οοιητηθηϊδιϊο, ΡΡ. 4---10., 1 ρδὶω, 
1813. ἘῸΓ δῇ δοοουηῖ οἱ οἀϊπΠοἢ 5 σοηδυ} Δἤαβοϊι, ρα ἰϊ. γο], ἱ, Ρῃ. 158---164. 



Οη ἐλο “ποεϊοηΐ ᾿εείοεγη Ἰογβίοπα: 76 Οἷα ]αϊῖο, 87 

Ἐκοπι6 ἐἰπιθ ἰὖ ταῖσμῦ 6 ο41164 {π6 Ἰδηριιαρα οὗ [μ6 τνοϑίθσῃ ομυτοῇ. 
ἙΤτοπὶ ἴδ ἰοβίωοην οὗ Αυρυϑίίηθ, Ὁ ἈρΡΡδδσβ {πα {π6 1,αἰῃ 
ΠΠυτοἢ ροββοββοα 8. ὙΟΣΥ ζτοδῦ πυτρο Γ οὗ νϑυβίοηβ οὗ {π6 δου ρίυγαβ, 
Συϑάς αἱ {π6 ἢγβὺ Ἰηἰγοαποίοη οὗ ΟΠΥΙΒδηΣΥ, οὗὁἨ πθϊοἢ {ΠῸ Δ ΓΠΟΥΒ 
Ὑγ το ὈΒΚηονΤη ; δηα {Πδΐ, ἴῃ {Π6 ὈΥΙΙν 6 {ΠΠ|68, 88 ΒΟΟΠ 88 ΔΩΥ͂ ΟΠΒ 
Ἐουπά ἃ το ΘΟΡΥ, δῃὰ {πουρῇΐ ΕΙμπηΒ6 1 δα ΠΟΙ ΘΗ ΟῪ γογβοα 1π Ὀο ἢ 
Ἰδηρυᾶραδ, 6 αἰϊοιηρίοα 8. ἐγαῃδίδίιοη οὗ 1.1} [πὶ 1Π6 οουγβα οὗ {1Π|6, 
ἘΠ18 ΟἸΟΥΒΥ οὐ {γδηβίδίίου ῥγοάυοθα τοῦ οοηΐιβίοη, ρασγίβ οὗ 
βορασζαῦβ Ὑθϑυβίοηβ Ὀαΐηρ ρΡαυΐ ᾿οροίμου ἴο ἔοσα δὴ δῃγ6 Οοτηροβιίίοη, 
ΔΠΑ ΤΑΔΥρΡΊΠΔ] ποίρθβ Ὀοϊηρ ἱμβοσίθα ἰηΐο {μα ἰοχί: Ὀυῦ οπα οὐὗἁὨ {6868 
1,δἴλπ ὑΓδηΒ Δ ΟΠΒ ρΡΡΘδγΒ ἴο γα δοαυϊσγοα ἃ τογα δχίθηβῖνα οἱγοι- 
Ἰαοη ἴθδὼ {μ6 οΟἴΒΟΥΒ, δῃηα [ὉΓ ΒΟΥΘΓΆ] ἃρθθ γὰ8 ὈΥΘίΘΓΑΌΪΥ υ1866, 
ὈΠΩΘΥ (Π6 Ὥδπι6 οὗ {πΠ6 Κείμβ 7]έαία οὐ οἱά 1{4]15, οῃ δοοοιηΐὶ οὗ 118 
Οἰδαγηθβθ δηα Π66]1γ. 

[ὙἼΠ6 ραββαρϑδ οὗ Απρτιβίϊπο ἀγὸ {86 Ὁ] οτπρ : Εἴ 1,δὔπθ αὐ! 61 
Ἰϊησυϑθ Βοχηΐηθδ, 4108 ΠΟ 15 ΠΣ ΘΠΔΟΒ Βα Βοαρίται8, ἀυδθι8 4118 δὰ 
ΒΟ ρίσαγυσα αἀἰνπαγυμι ΟΟΡΉΣ ΟΠ 6. ΟΡ Ὠαρθηΐ, ΗΠ οΌτοοα 80] σε οἱ 
ατεςοδ, υὐ δα ἜΧορ]αγῖα Ῥγϑοθάθης δ ΣϑΟιστγαΓ, 81 ααδῖὰ αἀυδ 8» 
Ἑἰοποηὶ δατυ]ογῖῦ 1. ΕἸ Ποσα πὶ ̓ πύθυργθίατα ᾿ηΗπιἃ ναγϊοῖαθ. .. 
Θηΐμ ΒουρίυγαΒ 6χ Ηθῦγϑα ᾿ἰπρὰθ ἱπ ἀτϑοδι νογίοσιιηΐ, ὨῸΠΊ ΟΥΑΙ 
Ῥοβϑυπί, [Δ δαΐθιῃ ᾿πουργοῖθβ ἢὰ}]}ὁ τηοάοΘ. {70 δπῖτὰ οὐϊαι8 
Ῥτγ8 Πα οἱ ὑθι ροΥθῈ}8 Σἢ τλλῆ}8 νθηϊῦ οοὐοχ ἀστοιιβ, οἱ ΔΙ αυδηζυ] τα 
Του [418 8101 υἰγιυδαιο ᾿Ἰρλθ ΒΆΡότα νἀ θραίυσ, δυβὰδ οϑῦ ᾿ῃίογρσθ- 
Αγ]. 

Τὴ 1ρ818 διυύδσῃ 1 ουργοίδ Ποῖ θυ 1818 Θοὕθσ!β τ δγα Σ : πᾶπὶ δδέ 
ψουθοσγυμ ἰθηδοῖοῦ σὰπὶ ρογβριουϊδαίο βαπίθη. ΕΠ 1,0 1η18 αυἱθαθ- 
δὲ δῃμμοηαδπαϊβ, ἀσθοὶ δαμιθοδπίασ, ἴῃ αὐἱδὰ8β δαρίυδριηία ᾿ηΐθγ- 
Ργοίμμ, αιοα δα νοΐ ἰαβίδσηθηϊαμ δα (ποῦ, Ἔσο} τ διιούογΐαϑ." 

ϑοῖῃθ αμοβίϊομβ ἤαῦθ διβθηῃ ἤἴοσω ἴπθβθ ραββᾶρθ. Οπ6 [ΠΔΥ, 
Πονονοσ, Ὧδδ σομβιαογοα βοί]οα:; 8δ8 Ζ7Ζέαἶἰα ἴὰ ἴμ6᾽ ἰαίο 18 ΠΟῪ 
ΘΘΏΘΓΑΙΥ δοκπονίθάροα ἰο ΡῈ {86 ἔσθ γοδάϊησ. Βαΐ ογιζο8 ΔΓ6 
Βαγά]γ γοῖ ἀριθοα τ μοίμοσ Αὐρυδῦπα ἴῃ {Π|6 ΤΌΓΙΔΟΣ τηθϑηβ α:βίϊηοῦ 
ΓΥΔΙΒΙ αἰ] 008, ΟΥ̓ ΤΩΘΓΟΪΥ ναγδο!Β ἰηἰχοαἀπορα ᾿ῃἴο {π6 ἰαχὶ οὗ [86 016 

1 ὙΒΕΒ6 τγίουιβ δηοίοηὶϊ 1,διΐη νογβίοηβ, ὙΠ Οἢ ἀγα ΤΓΘαΌΘΠΥ ἰογπιοα Απέε- Η ἰεγοπψηιίαη, 
δηὰ οἵ 186 τη δηπϑοτρίβ οὗὨ τ ΠΙσἢ βοῖηα γϑ] Δ Ὁ]6 (γαστηθηῖθ ἤανα Ὀθ66Π ργοϑογνοὰ ἴο τ ἰῃ 1Π0 
στρ οὗὨ τῃ6 μι ΠογΒ, 6 γα νυ το ἴῃ ὈΔΓθΑΓΟΙΒ 1,Δτη, δηὰ ἰγοαῦθηι αἀἰδεγοὰ στο] Υ. 
Ὁπα βίηρἶίο ἌἼχϑρ]ο, ουὔϊ ΟΥ̓ ΤΠΔΠΥ ὑπδὲ ταῦ Ὀ6 οὔεγαά, νν1}}} Βα δῆοθ, ΟἹ]. ἰΐ, 15. ἃ8 οἰϊοὰ 
ὉΥ ΗΠαγν (ἀ6 Ὑτίπ, ᾿10. 1. 13.) τὰῆϑ τῃπ8 : --- “ ΕχΧυΐυ8 σαγποῖὰ οἵ ροίοβίδίοβ οβίομταὶ 
ζεοῖξ, ΓΥΙ ΣΤΡ Δ118 118 σαπὶ δά αςϊᾶ ἴῃ δοπιοῖρδο." ΤὴΘ ΒΆΠ|6 Ῥάδβϑαρθ, 88 οἰϊθὰ ΕΥ̓͂ Αὐὑρι8- 
τίη (σοπῖγα Ελαδίθτῃ, 1. χνὶ. σὰρ. 29.λ, δίδη ἀ8 {818 : ---- ὁ ΕἸΧΌΘΙΒ 56 σΆΓΉΘΤΙ Ὀγ ποῖ μδῖι8 εἴ 
Ροιαβίδιεβ ὀχοσηρίανις, Βάκις] 116 Γ ΟΥαΡἤ 88. 608 ἴῃ δβοσζηοῖρβο.᾽" ΟἸΒΟΥ ἘΧΔΠΊΡ]08. ΠΙΔΥ͂ 
ὈῈ δε ἰῃ Ηυρ, γοἱ]. ἱ. ὑῃ. 454---456. 

8. ΤῊ ραβδαρα οὗἩ Αὐριβιίης τείεγγοα ἴο 15 βαβροοϊοα ἴο θ6 ἱποογτοοῖ; δηὰ Β5ορΡ Ματγβῇ, 
τον Βοηῖον, Ετγηρδῖὶ, αγάηοσ, απὰ οἴμοῦ οτίοἶοβ, τ ΠΚ8 [δὴ τὸ οὐρλῖ τὸ τοδὰ ἐΐα ἴοσ 
7ᾳαἰα (Μίςεἢδ6118, νο]. 1). ραγῖ ἰϊ. ρρ. 621, 622. 6 δἷ8δὸ 1)γΓ. 1αγάηετ᾽ Β Ἦ ογκβ, Οτεά. οὗ 
6ο6Ρ. Ηἴδβε. οἴδρ. Ἴχυΐϊ., τοὶ. ν. ρρ. 115, 116.)».. Βαῦ 18 σοπ)δοίατο ἰ8 δι ρρογίοα ὈΥ̓͂ πο 
ΣΔΠυ5οΓρῖ, δπι ἰβ δ'8ὸ οσοηιγααϊοιεὰ ὈΥ 1η6 σοπίοχι οἵ Αιμραβιῖπο. Μ. Βγονιῃοτ, ὙὙ80 
48 Ἴχδαιηϊποα ἴῃ νΑΓΙΟῦΒ οΟη͵θοΐιΓ69 δηὰ δγραμθηῖδ τ Πίος ἤδνο Ὀδθη ΑἸἸοροά ἰπ δυρροσῖ 
οἵ τὴ6 τοδάϊηρς οἵἉ ἐΐΐα, ἀοιογπιΐηοβ ἰπ ἕλνουν οἵ Ζίωΐα 88 ἴ!6 ροεπυΐπο τοδάϊηρ. Ὀ δβϑετῖ, ἀὸ υἱ 
ησδιη δπίϊᾳυ βδίγηθε ΤΟΓΒΙΟΏ 68, 4088 Θχίιηῖ, ἴῃ οτϑὶη Ενδηρ. [Κ΄ παῦσδηϊ, ΡΡ. ]8---24, 
Ῥγοῖ. Ηιιῷ 8160 ἀείογγ)ίηεβ ἰη ἵδνουγ οὗ Ζιαἰα Ιπιτοά, ἴο Νὸνν Ταβῖ, νοὶ]. ἱ. ὑρῃ. 458---46]. 

3 Λυραδῖ. Ορ. Ῥαγ. 1679---1700 ; Πς Ἰοςῖγ. Ομγίδο, 11. 1... 16. ὕοπι, ἰ), ῬΆΓΘ ἷ. (οἶδ. 
34, 25. 

8 ]ὰ, ἱδ᾽ὰ., 22. 6018. 27. 28. 
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88 ϑεγίρέμγο Οτγιδοῖσηι. 

ψουβίοη ὈΥ αἰ γθηΐ ομθμἀδίοσβ δηα ΘΟΡΥ δί8β. ΕῸγ {π6 ]Ἰαξαϑὲ ορϊ ποτε 
οὐ Ὀοίἢ βιάθβ, ἢ Ὑγοίίε, Ηνοσγηϊοκ, 6}, Ὑ) Ἰϑοιηδη, Πλανιάβου, α΄ 
Ττορο]168, ΤΥ Ὀ6 σοπμδυ]ίοα. υβηοιθηῦ στουπμαβ βοοῦ ἴο αν θ 
Ῥδθῃ ργοἀιυοθα ἔὸσ 186 δο]ιοῦ ἐμαῦ {Πμ6γθ γγαὰβ ὈὰΓ οη6 ἀαοἰποιοϊράσεαῖ 
Τ,αἴΐῃ ἰγδηβαίίοη, 'ἰπ ΨΏΙΟΝ δ] ποδί ΠΗ ΘΓΆΌΪῈ 8] σαῖομδ ὙΘΤῸ 
ΤΑΒ6; 1βουρῃ ἯὙΧῸ ΟΠ ΒΟΔΙΟΘΙΥ ΒΌΡΡΟΒΘ {μαῦ ὯῸ Τηλῃ [ὉΓ ΒανΈ γα] 
ζαμογαίϊοηβ οΥ̓Ὸσ ἀπἀογίοοκ ἴο ἰγαηβὶδίθ ἔου Βιμαβοὶἔ δὴν Ῥοοκ οἰ 
βαογρα βοσρίασθυ Απά βιο ἃ οπα ψουἹ]Ἱά ποί Ὀ6 {π6 1688 ἃ ἰγαπβαίοσ, 
16 Β6 υϑοᾶά ἀυχηρ [8 ψοσκ [16 ῥσῖοσ τ 6] -Κπονη νϑγϑίοη ; 9 8.5 
Κιηρ διμθδβ ἰγβϑῃβίδίοσβ ρα ἃ οοσίβίῃ ἀδίθσθιοα ἰὸ {π6 θυ δῖ 
ἘΠΏρ 18}. νουβίομβ. [Ὁ σψουὰ ἤθῆσθ ἔὉ]]ο ἐπᾶῦ ΓΠ6 ΡΒΓΑΒθΟΪοσΎ 
Θιρ ουϑα ὈΥ {Π6 Ἰαίοσ σου] Ὀ6ΆΣ ἃ οἴοβθ γαβϑθιιίδηοθ ἴοὸ ἔμπαὺ οὗ 1Π6 
ΘΆΓΠΟΓ ἰαθουγοσβΌ 5011} ὑγδῃβιδῦοηβ 80 τηδᾶθ οου]ὰ πο μ6 ἀδοπιθα 
ἱπάθραηαθηῦ : {Π6 Ὺ σψουἹὰ 6 Ὀυὺ βυθογαϊπμαῦθ νασϊθῦϊθδ οὗ 1{1|ὸ δίῃσ]α 
δβίδῃαἀαγα, ΕἸδηλϊηΐο ΝΟ ψα8 (86 ἤγβί ἴο ρῥυϊηΐ, ἴῃ 1688, {86 
χοι δηθ μΒ6 σου]α οοἸ]εοῦ οὐ (18 νϑύβιοῦ δα δου ρυ 8 η64 (Β6 
ἔγαριηθηΐβ σοῦ δουρί οί, ὑμάϑυ ἴπ6 {{]6, Φ δίϊογιπι ϑασγογί 
ἢ] αξίμα υογδίοπεβ απίίφμ ; δομ υοίιι5 ]Πέαϊίσα εἰ οείεγ φμαεμπφιε ἐπ 
Οὐαά. ΜΜ|8.8. εὐ απεφμογηι ἐϊδγὲβ γερετίγὲ ροΐμογμπξ: φμα εἴπ Ῥῖ- 
αἰα 7,αξκα οἔ σμηι ἐσσίμ ΟὙΩοΟ σοπιραγαηζμῦ, δ. Τὴ ΟΣ Κ ν᾽ 88 

Ἰδϑθα δὲ ΒΠοῖαθ 1743, δηὰ δὖ Ῥατβ 1749-Ὁὁ1. Α νἰυδθ]α βὰρμμ]6- 
τηθηῦ γγὙὰ8 ρυιΐύ Του ὈὉγῪ Μίηϊον, γασπιοπέα νεγβίοηΐβ απίίφμα 7, αξπα 
απίε- Πίεγοηιψηι. γορλείατιπι “έγεηι. Ἐζοοὶ. Δδαπ. εἰ ἤοεοα, Ἡδίιι85 
1819, ἴῃ Μ|βο6]], δίῃ, νοὶ]. 1. Οὐδοῦ ἔταρταθηῖθ γα θ66η β'ΠὸΘ 
Ῥυ θη οα Ὀγ Μεαὶ!.] 

ΤΒΟ ΟἹ Τία]16 τα ἐγαπϑὶαἰθα ἵγοτη 1πηΠ6 ασϑοῖ ἴῃ {μ6 ΟἹ Τεβία- 
τηθηῦ 88 Ὑ06}] 28 ἴη {πὸ Νοῖν, ἴπϑγὸ Ὀθίηρ ΘΟΠΙΡΑΓΔΌΥΘΙΥ ἔδυ ΤΟΙ ΘΥΒ 
οὗ {π6 ὙΥ οβίθσῃ ομυσοῦ 0 ἡ γα 8Κ1116ἃ ἴῃ Ηδῦτον. [76 ἰοχὲ 1 
ΤΟ]ονν θα νγαβ {π6 κοινή, ἀαῃᾷ {πογοΐοσα 1Ὁ τηοϑῦ ὨΘΑΥΪΥ Θρργόδοθοβ {μδὲ 
Ἔχ ριοα Ὀγ {86 γεδθοδη. Ετοιὰ {Π6 αὔονυα οἰϊθα οχργοββίοπβ οἵ 
Αὐυρυδεῖη6, 10 [88 Ὀδ66η ἱπίοστοα (αὐ (π6 ο]ά Τα! ]ο σϑυβίοη νγ88 τη866 
ἴῃ {π6 ,,γδὲ σαπίαγΥ οὗ ἴ[Π6 ΟἸ γβδη ογα; Ὀαὺ [6 Νοὸν ΤοβίδιηθπἪὲ 
οουἹὰ ποῦ ανα ὕθθῃ ἰγδηβἰαιθα τηΐο [μύλη Ὀοίογο [Π6 οδποη πδὰ θὰ 
Τοστηθα, νι οἢ νγαδ οοσίδ!]ν οὶ τηδθ ἴῃ 1Π6 ἢγβύ σοηΐυσυ ; δπᾶ {Π6 
τοαῦ πα ῦον οὗ ΗδΟγαϊδηβ δηἂ τ βηλβ ΟΌΒΟΥ να Ὁ]6 ἴῃ 1ΐ, ραγίοιι- 
Ἰαυν ἴπ (86 (ἀοβρο]8β οὗ Μαείίμον δηὰ Μίαγκ, αν ἱπάποοθα ϑοπιθ 
δηϊηθηῦ ΟΥ[168 ἰο οΘοη)θοίαγα {Πα [Π6 Δαΐμοσβ οὗ {818 ἰγϑηβίδι θη νο σα 
“7678 οοπγαχίοα ἰο ΟΠ τ βδηϊγ.2 ὙΠΟΓΘ 18, ΒΟΥ ΘΥΟΥ, ΘΥΘΓΎ ΓΘΆΒΟῚ ἴοὺ 
Ὀεϊϊονο, ὑπαῦ 10 νγὰβ ὀχϑουΐθα 1ῃ [ἢ6 ΘΑΥΪΥ Ρᾶτύ οὗ {π6 βθβοοῃά οϑηΐαγν : 
“αἱ Ἰεαϑὺ 1 τγὰϑ αυοίοα ὃν Τοτγί]]Π] Δ Ὀοίογα {Π6 οἷοβα οἵ ἐπαὶ δοπίατυ. 
Βαυὶ, Ὀοίογο {16 οπὰ οὗ {π6 ἔουτίῃ οοπέυγγυ, {π6 αἰ ογαἄοηβ, οἰ Υ 
ἀφδῖρῃρα οΥ δοοϊἀϑηίαὶ, νυ οἷ ὑγ το τηδάα ὈΥ̓͂ ἰΓΔΏΒΟΣΊΌΘ.Β οὗἉ {86 [δ 1η 

δ 6 οῖίο, Εἰπ]εἰταπηρ, ὃ 48.; Ηδνοτγηΐοκ, Ἐϊη]είταπρ, 1. 1, ὲ 75.; ΚΕ], ΕἸἰπ]οϊπηρ, 
182.; ΥὙ Ἰβοπηδῃ, Εββδυβ, νοὶ. ἷἴ, Ρρ. 42. ὅς. ; αν άβοη, ΒΒ]. Οτίς, νοὶ. ἵ. οἤδρ. χυῖ.; 
Ἔῴ 6168, νοΐ. 'ν. εοὔδρ. χχὶϊ. 8.66 4]580 Κίιῖο, Ογοὶ, οἱ ΒΙδΙ. 1,1ς, Ατι. Ν αἱ αῖο. 
“ΤΡ Ἰεαγηθὰ δηὰ ἱπρεπίοιιβ ΕἸοΒΏογη, ἰπ ἢἷ8 [πιγοάιςτοη ἴο τς ΟἹ Τεβίδιθοης, 

ΒΌΡΡΟΒΘΒ τῃδὶ τῆς ἢγεβὶ 1,δι1π νογϑίοη οὔ τ1Π6 ΒΙ]6 νγὰβ τηδᾶο ἴῃ Αὐτίοα ; νἤοτο, ΤΙ αϊΐη δ᾽οπθ 
θείην υπαογβίοοα, ἃ ὑγαῃ 8] ιΐοη Ὑγα8 ΠΙΟΤῸ ΠΟΟΟΒΒΑΓΥ ; ΠΟΤ ἴῃς 1,διΐη νογείοη νγδβ Βεϊὰ ἴῃ 
ἴπ6 μἰρβεοδὺ γεποσγαιίοῃ ; δηὰ πῇογο, [π6 Ἰδηρίαρο Ὀοΐηρ Βροκθη υνἱτ} 1658 ματι, θαΓθασγίβιμβ 
ΤΩΣ ῖς ΠΑΥ͂Θ ΤΟΤΕ ΘΑΒΙΥ ὈσΘη ἰπἰτοἀασοὰ τπαπ ἴῃ ἃ ργονϊῃοῖδὶ τον ἰῃ [τ8]γ. Βρ. Μαιβὴ Ἐ 
ΜΙομΔο] 8, νῸ], 1ϊ, ρασὶ 11, ρ. 627. [ΓΕΟΒμοση ἷ8, ἀου01688, τίρῃὶ. 



. 
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ῬΙΌΪ6, τόσα ὈθΟΟΙΩΘ 88 ὨΠΠΊΘΓΟΌΒ 48 ἐπ αἰ ζοσδιοπό ἴῃ {Π6 ατοοῖκ 
ΒΙ5]ε, Βοΐοσο 1 γγαϑ οοστϑοίθα Ὀγ Οτίρϑη." 

2. Τὸ τοι αν {Π18 στόσίησ 6ν]], « ΘΓΌτΏ6, αὐ (6 τοαποβί, δηα ὑπ 0 Γ 
ἐδια ραίσοπασο οὗ ᾿αγλδδιιβ, ὈΙΒΠΟρΡ οἵ Ἐοιμθ, ἐἰοτγαγάβ {Π6 οἷοβα οἵ {68 
[οατί οοπίασυ, ππαοσγίοοκ ἴο τουῖεθ [Π18 ὑσϑηβ]ατοη. δηα τη ΚΘ 1 ΠΊΟΓΘ 
ΘΟΠἤοσ8816 ἰὸ {π6 δορίυασιης, [Η Ὀόσδὴ ἢ {86 Νὸν Τοβίαπηθης 
δδουΐ 4.0. 382.0. ΑἸΥ̓ΟΥ {818 ἢ6 ΒΑΘΌΪΥ τενϊβεὰ {η6 Ῥβα] 6υ. ργοδαοὶπρ; 
ναὶ 18 (4116 1η6 ἤοπιαη εαϊέον, Ὀδοδιβα ἐ0 τγαὰϑ δάἀορίεα αἱ Βοπια. 
ΑἹ ἃ Ἰἰαΐοσ ροσιοα ἢ οογττθοίβα 1Ὁ αρϑῖη δοοογάϊηρσ ἰοὸ [ῃ6 ΗΘΧΑΡ ΑΓΙΟ 
ἰεχί, ΓὈτηβῃιηρ ἢὑὺ ἢ ΟΥροη 8 ΟΥ̓ ΕἸ64] τηαγκβ, ΤῊΪ86 18 οδ]θα {πΠ6 
Οαϊϊεαπ βαϊίεν, Ὀδὶηρ τϑοοῖνοα Ὀγ {{π6 Θμγο 65 ἴῃ ΕἾΔποθ. ἴπ ἃ 
ΕἸ ΠῚΙΪΆΓ ὙΔΥ Π6 ΧΟΥ]ΒΟα 1Π6 ΟἸὨτοπΙΟ]68, Εἰοο] δἰ βίθθ, ϑοϊοσμοη Β ϑοηρ, 
Ῥγογογθβ, δῃα «00 ; δῃηά 1 ΠηΔῪ Ὧ6 ΡΓΘϑιιτηθα ΕἸ ῸΠπὶ αὶ ἢ6 βαγβ {Π δὲ 
.γ8 ἰαθουσβ Ἔαχίθηαθᾶ ἴο {π6 οἴποσ θοοϊτθ. Βιιΐ πγοβί οὗ ἢϊ8 σοσκ ρογιβῃοά 
ὈΥ βοπιθ ἔγαυ,2 Τὴ ὕνο Ῥβαϊίθυβ ἀπᾶα «00 δίοπθ δἃγὰ εχίδηί."] 
Βυΐ, Ὀθοΐοτα «“ογοὴθ μαᾶ Πηϊβῃρα Ὦ18 τουΐβαὶ, ῃ6 Παά δομπηηδηςσρά 8 
{γδηβἰδίίοη οὗ (π6 ΟἹ Ταβίαδσηθηξ ἔσο {πὸ Η οὔγον ἱπίο 1,μαἴ1π, ᾿π ΟΥάοΥ 
παι (ῃ6 ὙΥ δβίοση ΟἸγτιβάδηθ, μῸ υβοα (18 Ἰαϑὲ Ἰαπριαρο ΟὨΪΥ, ταῖσι 
Κηον [6 τ68] τηϑδηϊηρ οὗ {86 Ἡδῦγον ἰοχί, δηα {ππ8 Ὀ6 τῆε6 Ὀείίοτ 
404} 1ἔ 4 ἦο Θηρδρο 'π σΟΠ ΓΟΥΘΓΒΙ4] αἰΒΟ ΒΒΙ ἢ 8. Ὑν ἢ} (ἢ 6 «“ ΕἾνΒ. 

3. ΙΒ νϑύβίοη, ψ  ]Οἶ ΒΕΓ ΠΏ 5868 4}} ΓΟΥΤΏΘΥ ΟὨ 68, τῦᾶϑ8 οχοουίοα αἱ 
ἀἸογθηῦ ἰὐπη68, ΨΦογοπιθ δανιπηρ ἰγαηβαίθα ραγ ου αν ὈΟΟΪΚ8 ἴῃ τΠ6 
ΟΥΟΓ σϑαυρεῖθα ὈΥ̓͂ Π18 ἔτι θπαᾶθ. [«ϑτομγθ9 ἰγϑῃβαοη 88 Ὀερὰῃ 
δὐυουΐ Α.Ὁ. 385, δηὰ βηϊβῃοα τὴ 406. Ηδ οοτηπιοπορά ψ] τμ6 ὈΟΟΪκΒ 
οἵ ϑαιαποὶ δηα Κιηρβ, Πθη τοηαογοά {π6 Ῥτσορῃοίθ, Αἰογσαγάβ ἢ 
οορ  οἰοα ἘϊοςοΙ οϑιαϑίθβ, ϑο]οσηοπ  ϑοηρ, απ Εγουθσθβ ἴῃ (ἤγ66 ἄλγβ, 
Δα ποχί ἰγϑδηβίαἰθα «“οὉ, (86 Ῥβαϊπβ, ΕΖζγα, Νοπῃοιηϊδῃ, δηᾶ ἰἢθ 
ΟἸΒτοηῖοϊθθ.Ό ὥουημθ γϑᾶγβ ᾿ηΐοσνοπϑα Ὀοΐοσα ἢ θθρηη {π6 Ῥοπίαίθυος : 
Δηά 1Ὁ γδβ ΒΒΟΥΟΥ [Ο]ονγοα Ὀγ «οδῆυα, Φυάσοθ, Βα, δπὰ Ἐβίμου. 
Τὸ τιᾶκα [8 ὑοῦ πλογα οοιρ]οίθ, μ6 ἰγαηβἰ αι θα ΤΟΙ ἀπά 0611} 
ουἱ οὗ ΟΠ Δ1466 ; {16 ἔΌΓΠΛΟΥ ἴῃ ἃ βιηρία ἀΑΥ, Ὀγ [16 δ6]ρ οὗ ἃ “6 188 
ἰράοθοσ, 0 Ἔχργαββθα {86 Ομ] θα σσογὴβ ἴθ ΗἩ Ότγον,, γἢ 116 “Φ Θτοπθ 
ἠϊείαίοα 4 1,αἴλ γοβίου [0 80 ΔΙΩΔΠΙΘΏΉΒΙΒ: «06 ἢ δἴοσνγαγβ 
τοπάογοά Πἰτη86 1}, Βαυῖησ ΤΠ6ὴ δοαυϊτθα βολα δοαυδϊπίδησα τ 1 ἢ 1ΠῸ 
ἰδηρᾳαρθ. Μδροσαθθοβ ἀπα ΕἸσο] ββιαβίϊοαβ μα ἔουπά ἴῃ Ἡ Όγονν, θυΐ Β6 
ἀϊὰ πού ἰγβῃβίαίθ εἰἴΐμοσ. Ηδ τοίδϊ θα {πΠ6 Δροοῦυρῇδὶ δά! οπ8. ἴο 
Βδίμοσ, Ῥδπῖθὶ, δπά «“  γογαϊδη, Γμπουρ ἢ6 ἀἸά ποῦ ἀρρτγονβ οὗ {ῃθηι, 
δὶ ὑοοΚ σάτα (0 τραγκ ἢἷ8 ἀἸβαρρσορδίοη. 1] ΥΥ6 Ἰοάγηῃ ἔγοτα Αὐραβ- 
Ππεῖβ τυ ΡΒ {πᾶὖ « ΘΓΟΠλΘ Β ν ϑῖοη νγ88 ἰη το αοοα ἰηο {πΠ6 Ομ ΤΟΙ 68 
ὃγ ἄερσταοοβ, ἴον ἔβασ οὗ οἴη αϊηρ' νυ θδ]ς ρουβοῃβ: δὖ Ἰθηρτα 10 δοααϊγοα 
Β0οἢ Δ Βοσ ἐν ἔγοτα ὑπ 6 Δρρτορδίϊοῃ οὗ ρορα ἀτοροτυ 1., ἐμῇ βίποο [86 
δΕΥΘΏΤ ΟΘὨΌΓΥ, ὙΠῸ ΒΟΙΩΘ ταϊχίθγα οὐ Οἵ Π6Υ ἀποϊθηΐ ὑΥΒΏΒ]ΔΊΊΟΠ8, 10 Π88 
ὕθδη Ἔσο  αϑν εἰν δἀορίοα Ὀγ {Π6 Βοπιϊβῃ σματοῖ, απᾶάογ (μ6 παπλ6 οὔ ἐδ 6 
Ὑυ θαι: δπάδ ἄθογοο οὗ {πο Τουτίῃ βοββίοη οὗ [86 δοιμοὶ] οὗ Ττϑηΐ, 

᾿ Βίδδορ Μίαγξῃ Β Ὠἰν ΠΥ 1,δοϊαγοβ, ρατῦ ἱ, Ρ. 66. 
5 Δετοπηο, Ερ. ἰχχίχ, δὰ Αυρτϑβιῖπ. (εαϊς, Βαποὰ.) 
 Κεῖϊ, ΕἸηϊοιαηρ, ὃ 182. Ρ. 616. 
4 ὕγρσου, τίς. 8δοσ. Κοῖ, Τοβῖ. ῬδΥΒ 1). οΔΡ. Υἱ, ἢ. 667. 
δ δεὲ Αὐυγρπει, Ορ. Ερίδι, δὰ Ηΐογοη. ᾿ἰχχὶ, ᾿χχχὶϊ, ἴοτι. 11, 9018, 160, 208.; δ Ἀοοῖν. 

Οὐπίες. Ηδ. ἵν. 16. ἴοπι. 11. ΡδΥ5 ἷ. ςο8. 70, 71. 
4“ 0 16 ὀχοοριίοη οὗὁὨ ἴῃ ΒΔ] π}8; ἰηῖο τ δῖοι, θοΐηρ ἀφῖγ ομδηϊθα ἴο τηπδὶς ἴῃ 6110 

δοΙΥΪοο, ᾿ξ γγ88 αἰ δῆουϊι το ἰηξτοάπςοθ αἰϊογαιίουδ, 'Βο ΟἸὰ [ταῖς Ῥδα]ίθσ, δ οογσοοιοά 
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ἴπ {86 δβἰχίθθῃη οοπίυτΥγ, ογδαϊποα {Παὶ (Π6 να ραῦθ δἴοπο βμου]ᾶ ὯΒ8 
εεἰοοπιοα αμέλοηίίο (ἃ. ὙΘΥῪ διρδίρσυοιβ ἴοστα, συ οι ουρῦ ἴο πᾶν ὈΘΘα 
ΤΏΟΤΘ ῥγθοβοῖν ἀθβποα μη {Π6 τηοθοτα οὗ ὑπαῦ ΒΒΘΠὈ]Υ οἴ οβα ἴο 
ἀοῆπο 10) ἐπ ἐδθ ριιδίἐς γεαάίπφ 90 ἐδε ϑογίρέιγ85, ἐπ αϊδρμίέαίζοηδ, ἐπ 
»γοαοϊιπρο, απα ἵπ ὁσροιπαϊηρ, απά ἰδαΐ πὸ οπε βἠοιϊα ἄαγε ἐο τε)εοΐ ἐξ 
μπάεν απ »τγοίεχέ ιοπαίουογ. “« ΤΡου {Π18 στουπά τδὴΥ οοπ οηᾷοα {πα 
1η6 Ὑυϊραία νϑυβίοῃ νγγχαβ ἀιοίαίβα Ὀγ {π6 Ηοὶγν ϑριγὶῦ, αὖ Ἰοδβί νγα8 ὑγο- 
ὙἹΔΘΠΒΆΠΥ ρυδγάρα ἀραϊηδβῦ 41} ΕἸΤῸσ, γγἴἃ8 ΘΟΠΒΘΟαΌΘΗΥ οὐ ἀϊν]πθ 
Δ Ποῖ, δηἃ τηοτο ἴο Ὀ6 ταραγάρα {Π8ῃ ουθη {Π6 οΥρῖὶπαὶ ΗδΌγονν 
δηἃ ατοοῖκ ἰοχίβ. Απά, ἴῃ οἴἶϊοοί, [6 ἄδογθο οὗἩ [Π6 οουποῖ], ΠΟ ΘΥΟΣ 
Ιπγ64 δηα τηοἀοτγαίοα ὈΥ {π6 οχρίδπαίίοῃ οὗἨ βοιηθ οὗ {Π6]Ὁ ΤΏΟΓΘ 
)υάϊοίουβ αἰ νῖπθ8, 88 ρίνοη (0 86 γυϊραία βυθοῦ ἃ πίρῃ ἄσστοο οὗ 
δα  ουυ, {μαΐ, ᾿ῃ (818 Ἰπβίθποθ δὖ Ἰθαβί, {Π6 τγδῃϑίδιοη ἢ88 [Κθη 
Ῥἶδοθ οὗ {π6 οὐἱρῖπαὶ; ἴοσ {π6 Ἰδαγηθα οἵ {πὸ σατο οὗ Βοπιθ, γΠῸ 
ἤανα ἰδίκοη {π6 ΠΙΒΟΓΟ οὗἁὨ ρἱνϊηρ ἰγδηβ᾽αἰΐοηβ οὐ δουϊρίασα ἴῃ {Π6 
ΤΟ οΓ ἰδηρτιάρεβ, Ἰηβίοδα οὗ ἴπη6 ΗΠ γον δηα ατοοῖς ἰοχίβ, ργοΐθθββ ἴο 
ἰγδηβ]αίθ (86 γυϊσαία. ὙΒΘη, ἱπαάθοᾶ, {πον Επᾷ [6 γυϊραῖθ νυῪ 
ΠΟ[ΟΥΙΟΌΒΙΥ ἀοβοϊοηῦ ἴῃ ΟΧργθδβίηρ {π6 Β6η86, [ΠΥ ἦο {Π6 οτἸρῖπαὶ] 
ϑΘουρίαγοβ {π6 ΒΟΠΟὺΥ οὗ οοηδιυησ {Π6πὶ, ἀμ ἰαἰκα (π6 ΠΣ θογίγ, ὈῪ 
[0] ονσίηρ; τῃθηιϊ, οὗἨὁ ἀδραγίηρ πὶ {Π6]Γ δα πθηῖο σαϊάς; Ὀαΐῖ, ἴῃ 
σοηργαὶ, [86 ψυϊραία 18 {Π61Γ ΟΥἸσΊ Δ] ἰοχῦ ; δηᾷ {Π6Υ ρὶν 18 ἃ [Γ8Π8- 
Ἰαύϊοη οὗ ἃ τγδηβιδτ!οη ; ὈΥ͂ Ὑ ΒΙΟΝ Βοοομπα ὑγαπβίμδιου οἵ (6 ΗοΪν 
ΘΟΣΙΡΓΓΘΒ πο ΔΠΟΙΠΟΓ ἰΟηρΊ6, 8{1}} τηογα οὗὨἩ (6 οΥἹρῚ ΠΑ] Β6η86 ταιιϑὲ 
θ6 Ἰοβϑῖῦ, δῃᾶ τηοτο οὗ [6 σϑηυΐηθ βρὶτιῦ πιβὲ οναρογαί. 
ΤΠ αηΐνοσβαὶ δαορίϊοη οὐἨ «δγοπλθ δ ΠΘ6Ὴ σοσϑίοα ΤὨγουρμουῦ {Π6 

ὙΝ εβίθσγῃ σβαγοι γοπάογϑα 8 τυ ρ]]οΔοη οΟὗὁὨἨ ΟΟΡΙ6Β ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ ; δῃᾶ 
ὙΠ ΤΠΘΏ ΠΟῪ ΘΥΤΟΤΒ ΜΈΓ Ἰηἰγοαποοά ἴῃ [Π6 Θουγβα οὗ ὕτμθ, ὈΥ ὑπμ6 
Ἰηἰοστωϊχύατσα οὗὨ {ΠῸ ἔτχο νϑυβίομβ (π6 ΟἹα 108]16, ἀπ α «} Θγουμθ᾽β οὐ {Π6 
γυϊσαία) τι δα οἰμοῦ. ΟΥ̓́ {{||8 σοηῃξαβίοη, (ὑδββι ἀογΒ τγᾶ8 1Π6 
ῬΥΙΏΟΙΡΑΙ οαυβθ, ὙΠῸ οταογθα τἤθτ ἴο 6 νυῖθη ἢ ῬΑ ΓΆ}16] σΟ] απηη8, 
1παᾶῦ [86 οἷα νουϑίοη τηϊσῃῦ μ6 οογγθοίοα Ὀγ {πΠ6  υ]ρσαίε3 ; δηά, (πουρἢ 
ΑἸουϊῃ τον γα β {86 οἷοβα οὗ {π6 οἰρῇτῃ οοηΐυγν, ὈῪ ἴπ6 σοπηηβηα οὗ 
ΟἸ νυ] οσιαρσηθ, Ῥγου θα τηοσγα δοουγαίθ ΘΟρὶ6Β3, {π6 ἰαχὺ ἀραῖη ἔ6]]} 
Ἰηΐο βιασῇ ΘΟΠ ΒΙΟΠ, πα νγὰβ 80 ἀἰβϑῆρυγοα ὈΥ͂ ἸΠΠΌΠΊΘΓΑΌ]6 ταὶβίδ 68 
οὗ σοργιβίβ (ποῖ βίδα ϊηρ (6 οβογίβ πη ἰο δογγϑοῖ 10 ὈῪ 1.δη- 
ἔγαμο δροθιβῃορ οἱ (ὐὑδῃίογθαγυ, πὶ (π6 ο᾽ανθηι σοηΐασυ, ἀπ ὈΥῪ 
(δγάϊη81 ΝΊΟΠοΪαβ, ἃπα βοῖηθ οἴπογ αἀϊνίηθβ, αρουΐ {μ6 τᾶ 4]6 οὔ 186 
ὑν ἢ δηα ἴῃ {π6 {π᾿γίθοη ἢ σϑηίαχ!θ8),. ὑπαῦ {Π6 τπηδηιβογιρίθ οὗ 
{Π6 πη] 44]6 αρθβ τηϑίθσια! ν ἀϊ ἔν ἴτομι {Π6 αγϑὲ ρυϊηιθα δα οηβ. 

Βοθογῦ δίθρμθη τὰβ {πὴ6 βγδέ σγῆο αὐζοιηρίοα ἰὼ τριμθαυ {18 
οΟμιβῖοη, ὈΥ ΡῈ] 8ϊηρ 18 ΟΥΙ ΠΩ 4] δα! ΠΟ οὗ [86 Ψυ]ραΐθ ἴῃ 1628, 
1682, 1δ384, 15404, ἀῃὰ ῥραγιου]αυν ἴῃ 1δ46 πὰ 1646, ΤΠδβο, 

ΌΥ Φογοπιθ, 88 ὑπογοίογα Ὀθθη πἰδοὰ ΟΥΟΤ βίηοθ ἴΠ6 {ἰπ|6 οΥ̓ ΟΥ̓ΘΡΟΙΥ 1. ὙΤ6 δΔροςσυρῇαδὶ 
Ῥοοΐκ8 οὗ Βαγιυςῖ, ἘοΙ δε] αβίσυβ, ΥΥ Ἰβάοπ), απ ἴμ6 ὕν ο θΟΟΚΒ οὗ Μασσδθθο8, δΓΟ 8180 τοϊδιποὰ 
ἔγοτῃ ἴμ6 οἷά 1,Δἴἰη νογβίοῃ. 

ι Βρ. νι Τταπβαιίοη οὗ ᾿βαΐϊδῃ, νοὶ. ἱ. Ῥσοῖ, 1)188. ῥ. ᾿χχὶν. 
[2 ΕοΥ δηὴ δοοοιὴϊ οὗἩ [Π6 σογγεδοίονία ΟΥ̓ΠΟΐΘΒ, ΤΠΟΥῸ οχαροῖῖσαὶ τἤδη ΟΥ̓ ἾσΔΙῚ, ὉῪ Ὡς ἢ 

γδγίοιιϑ ἰδαγπθα πιθη---ΑὈδοῦ διίορἤῆθη, δοουΐ 1150, γγα8 ἴΠ6 ἢγδὶ --- Θηἀδανουγοά ἴ0 ΓΟΠΙΘΑΥ͂ 
ἴῃ. οοτταριίοη οἵ ἴ80 Ἰοχῖ, δ66 Οδγρσου, ΟἿ, ὅσ, ρᾶΓΒ 11. σδΡ. νΥἱ. ὑῃ. 685, 686. 

8. ὅγο νοΐ. ἰν. ῬΡ. 2346, 247. 
4 Το οἀϊείοη οὗ 1510 νγᾶβ ϑίθρῃϑη 8 ὑγίῃοῖραὶ οἀϊείοη οὗΞΒ 1,αιϊη Ὑ υἱραῖο ; 825 Πἴ8 δαϊτίοη 

οἵ Ἰῦδ0 "νᾶ ἰ8 ῥχΐῃοῖραὶ οἀϊθίοη οὗἩ [86 ατοοῖκ. [ἡ ππασπύβοσπος ἰθ Βυτμᾶδδο8 ΘΥΘΥΥ οὐἀϊτίοη 
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ἰΑΤγ 186 [α8έ, Βαν!ηρ᾽ ἱἹπουγτθα {ἢ σοηθυγοθ οὗ {πΠ6 ἀοοίογβ οὗ {86 
δοσθομηθ, Φοπ Ηδηΐθηϊαβ, ἃ ἀἰνπο οὗ Ἰουναῖη, Ὑγ88 ΘΠ] οΥοα ἰο 
ῬΓΟΡΑΓΟ 8 ποὺν οἀὐτϊίοη οὗ ἰμ6 ψυϊραῖία : {Π18 ἢθ δοσοιηρ 886 ἴῃ 1547 
ἴῃ [Ὁ]1ο, Ββανὶηρ αυδι]εα Ὠϊπη861} οὗὁἨ ίθρῃθῃ β ργονίοιιβ ἰἸαδουσβ 

1 δἀἀνβδηίδσθ. Α {δι|τὰ οογγθοίβα βάθη γα ρα] 1]5ῃ6 ἃ Ὀγ Τ,ὰοα8 
ΓΙσΘη818, 1 [Π 6 δβϑἰβίδησθ οὗ ΒΕΎΘγᾺ] οἵπον αἰνῖηθ8 οὗ Ἰμοπναΐη, ἴῃ 

1518, ἴὰ ἰδγϑα νοϊυσηθθ, ϑνο., ἡ ΒΊΟΝ ν88. 180 σορυιηϊθα ἴῃ 1580, ᾿ἴπ 
4ϊο. Δη4 ὅνο., ἀπα ἴῃ Ὁ] ον ηρ; γοᾶσβ, 1 ἢ (Π6. ΟΥ̓ 164] ποΐθβ οὐ 1,π6ᾶ8 
Βγυσοηϑ1:8. [πῶ 86 τρθϑῃ {1π|6 ΡΒ 1. σοτητηδπαβα βοιμα ἀἰνῖποβ οὗ 
{86 Βοιμῖϑῃ σμυτοῦ ἰο οΟ]]6 οἵ δηα ἴο σο]]αΐα {Π6 πιοβί δποϊθηϊ τηδηὰ- 
βοττρί8 τυ ΒΙ ἢ ΤΠΘΥ οου]α ργόσασθ ΤῊ]8 σο]]ὕ!οἢ τ᾽ 88 σοπ ϊπιιοα ἀαγίηρ' 
(δος ροπτθολίο οὗ ΡΒ Υ., σμο [ασίμου οδαβοά {Π6 οτὶρίηαὶ ἰαχί ἤο Β6 
σοηδ! οα. πάθον αταροῦυ ΧΙ11. τῃ68 ψοῦκΚ οραβοᾶ, Ὀαΐ ἰδ νγαβ 
Τοδι πιο ἀπά οοταρ]θίθα ὑπᾶθγὺ {π6 δυβρίοθβ οὗ διχίαϑ ἡ. ἢ ψἢο ἀδνοιϊοαᾶ 
τ ἢ 6 δηα δἰξθπίοπ (0 11, ἃπα οογγοοίθα {6 Ῥγοοῖβ οὗ {π᾿ δά! τῖοη, 
ὙΠ1Οἢ 88 ΡῈ Ὁ]18Π66 αὖ Βοπιθ ἴῃ 1590, 1ῃ [0]10.0 Τα ἰδχί {Ππ8 τουϊδοᾶ 
διχίαδβ ργοποιπορα ἴο Ὀ6 {Ὺὲ αμέλοπέϊς Κμίψαξο, τ ἰο Πδα θθθὴ ἐπ 
οὐ͵θοί οὗ ᾿παῦτΥ, ἴῃ {πὸ σουποὶ] οὗ Τχθηΐ ; πα οτἀαϊηοα (Π8 10 Βῃου]α 
δε δάορίοα τ[Πγουρσποῦυΐ {π 6 Ἐποπαβἢ οἤυσοῃ. Βαΐ, ποὺν  δίδηηήϊηρ {π6 
Ἰδθουγα οὐ [86 ρΡορθ, [ἢ18 δα! οη τγὰβ αἸβοουθγθα [0 θ6 80 Θχοθοαιηρ 
ἱποογτθοῦ ἐβαῖ [18 ϑυσοοβδοῦ ἀσοσοτυ Χ ΊΥ'. σδιιβϑα ιὖ ἰο θ6 ΒΡ Ρρτγοββϑά ; 
81 ΟἸοιηθπί Ψ111., {16 βυσόθββοῦ οὗ ΟὝΘΡΌΟΥΥ ἴῃ {δ6 ροπιϊῆοκλίο, 
ΡΟ Βῃ ρα αποίλεν δυϊποπίϊο Υ υἱραΐο, 1592. ΤῊϊ8, Πού όονου, αἰ 6.8 
ΠΟΥ {πδ ΔΩΥ͂ ΟἴΠΟΙ οὐτίοπ ἔγομῃ ὑπαὺ οὐ διχίιβ Υ., δῃα τη βάν το- 
Β6} 0 168 {μΠδὲ οὗἨ Ιουγαῖῃ. ΤΠαβα δία] ναυαποοβ Ὀούνγοθῃ δαϊτοηβ, 
ΑἸ Κὸ ργοπγαϊσαίθα ὈΥ ρομ 8 ο]αιϊηρ ἸΏ 1Ὰ}}} 0 10Υ, αν α ποΐ ραβερά 
Ὀπποισοα ὈΥ ρτγοίθβίδης αἀἰνιη68, ΠῸ ἤᾶγνα ἰΆκοη δαἀναπίαρε οὐ {Π6 πὶ 
ἸΠ ἃ ἸὩΔΏΠΟΥ [{Παῦ ΒΘΏΒΙΟΙΥ αἴθοίβ [ῃ6 σμτο οὐὗὁἨ Τλοῖηθ ; οβρϑοΐα!]}ν 
Κονμοῖυ, συ μοὸ 88 δὖ σγϑαΐ Ἰδηρὶῃ γοβυϊοα {π6 ρτγοίθηβίομβ οὐ Β6}]γ- 
ΠΪῺ6 ἴῃ ἔανουν οὗ {6 γυϊραῖία 1 ἃ τηδβϑίουϊ Υ ΤΩΔΠΠΘΥ ἢ, 8Π4 ΟἿΓ 
Ἰεαγποά οοιηΐσυτηδη ΤΠΟΙΏ8Β «8Π|68, ἴῃ [8 δοϊίμπι Γαραΐο, εἶνε (οη- 
οὐτάϊα Πέδεοτξ διὲείἐ Κ΄, οὐ (ἰϊοπιοπῖὶς Ρὶ 171. (ΤἸλοπάοπ, 1600, 4{0.), ψγνῃο 
5 ροϊηἰθα ου νΟΥΥ͂ πυμηθγοῦβ Δα: ἸΟῊ8, ΟἸ 58 0η8, ΘΟὨ ΤΑΙ ΟἸ] 018, 
ἀπά οἴπον αἴθ οθβ Ὀούνοοθῃ {Π6 ΒΙΣΌΠ6 ἀπα ΟἸοιηθηίπηθ οὐ  ]ο0η5.3 

Βοδιάθβ {86 ργθοθάϊησ τϑυ]βίομβ ὈΥ̓ ρᾶρϑὶ δυϊμουιν, {ποτ Πᾶνθ 
Ὀδθη ΒΟ ΥᾺΪ οΟἴμουβ οχεουΐϊθα ὈῪ ρῥγίναΐϊα ᾿παϊνι 88; ἴῃ ψ ΏΙΟΝ [86 
1μδη γυϊραία μαβ 6 θη 80 τσοὶ οσογτοοίβα ἔγοτα (Ππ6 οτἱρίηαὶ ἩΘΌτον 
8δη4 ἀτοοκ, ὑπαῦ ἸΠ6Ὺ Πᾶνα ἴῃ βοπθ ἀθργθθ Ὀθθῃ οοημβιἀογαα ({μβουρἢ 

οὔ {πο  αἱραῖα παι ΟΥΟΙ τ 88 Ὀγϊπίθα ; δπὰ ἴΐ 8 Π|Καὶν 'βο οὐ στθαῖ νϑ]ιθ ἴο 8 οὐ εἶσ, 48 ἰδ σοῃ- 
1Δ]η8 ἃ σορίοιι ςΟἰ]εοτίοη οὗὨ ναγίουβ τοδαϊηρμβ ἔτότω τ ϊτίοοη [Ὁ] τυ αηπιβοτὶρῖβ, πὰ τὮγοο οὗ 
[6 ἐγ οἀϊίυπβ. Εδίμοῦ δίπιου (Ηἶδε. Οτῖς, ἀ68. Ν εγβίουβ ἀὰ Ν. Ταβῖ. Ἵἢ. χὶ. ρ. 180.) 
ΓΑ]}5 11“ ὧπ ολοζ- ὦ σπῦτὸ ὁπ 7ζαϊ ἀεὲ Βίδίο; ἀπὰ (Ρ. 181.) ὸ τογπηβ {018 βἀϊίοη “ ἴα πιοὶ οιγα 
ἀξ ἰσαίει.» Ἡδπιοπίαβ, π΄ ἢ8 ὑγείας ἴο ἴπ6 ᾿ψουναῖη ἀπο η, (8118 ἐν “ ἀεσομγα  οδίπια εἰ 
εαπφαϊϊεια Βιδίϊα." (8566 αἴ50 ἴῃς Ῥγδίδθβ Ὀθεῖον οἷ οἱ ἐν ἴῃ Μαβοῖ 5 οὐϊοη οὗ 1 ΤΡ Β 
ΒιΝιοιδεςα ὅδογα, μασι ἰΐϊ. νο]. 11}. ρ. 187.) ὙΠ6 ΟΠ] Ραρο ργοῆχοά το τῆς Νοῖν Τεβίδπηθηϊ 
θΘΑΙΒ (6 ἀδῖο οὗ 1539 ; [που σὴ τῃαὶ ὙΠ ἢ 18 ρτεῆ χοᾶ τὸ τ[ῃ6 ΟἹ Τοβιαπιοηὶ 18 ἀκιβά 1540, 
(Λαγβἢ 5 1δεΐοσα ἰο Ττανία, Ρ. 2354. ποῖθ.) [1ὲ 18 ὈΥ τῃ18 Ἰαϊτοσ ἀδῖο, ἴπδὺ ϑίερῃοπ᾿ 8 Ὀεδὲ 
εὐϊηίοη οὔ τς Ὑ αἰ δῖ6 18 ἀβαλ}}γ Κυονπ απὰ οἰϊοά. 

' Κοτίβοὶς, ἀς νϑγ δ ϑοτὶρίυγα αἰ οπίδι8, σΆΡΡ. χ----πὶν. ΡΡ. 110-25]. 
2 Ααάϊιίοηαὶ ἰηβίδηςσοβ οὔ 1η6 σοηγβα στο Ὀούψοθη [π6 Δοονο-τ θη οποά ρδραὶ δα ἰτ]οηΒ, 

ἰΟρεῖθεῦ τὴ ἃ ἀοίεηος οὗ 116 ΜΒείϊμπι Ῥαγμαΐε, τι ὍὈδ βοθη ἰπ «Ζ8Π|05᾿ 8 Τ,οδθδα οὗὨ 100 
Οοτταριίοπ οὗὨ δοτίρίυτο, Οου πο 1]8, αηὰ ΕδΊΠοΥΑ, ὉΥ ἴΠ6 Ῥτοϊαίς85, Ῥαβίοσβ, απ ῬΑ γ8 οὗἩ 1Π0 
Οματοῖ οἵ Βοημο, ἕογ ἴῃς Μαϊπίθπαπος οὗ ῬΟΡΘΙΥ͂, ρατῖ 1). ρῃ. 272-- 858. Ιομάοη, 1688. 
ϑγο, ὅ66 ΒΟΙΏ6 ΒΡΘΟΙΓΏΘΠΒ, γΟ]. ἶν. ΡὈ. 2560, 7. 
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ΘΙΤΟΙΘΟΙΒΙΥ) 88 ὩΘῊ ἰγβηβδοηβ. ΟΥ̓ {18 ΠΌΑ ῈΓ τὸ ἴδ Ἰιλύτε 
ΒΙ1Ρ]68 ρυ δ] 8ηθα ὃν ΟἸαγίυβ, ΕἸΡοσ, δηα 1ῃ6 Οβιδπάθυβ. 

[1.1 Ἰείάοτο ΟἸασι δ δαἀϊίοα οὔ (86 ψυϊραία ἤγβὲ δρρθαγθὰ αἵ 
γεηΐοα ἴῃ 1542, ἀπά ἷἰβ οὗ δἽχίχζϑιμιθ ΧΑΓΙ ; 1ὑ 88 σορυϊηϊρα δἱ {86 
ΕΆΙᾺΘ ΗΪδοο ἴῃ 1667 δηὰ 1664. δ [88 πού οὐἱυ τϑβίογθα [Π6 δῃοϊοηξ 
Τ,αἰἴη ἰοχί, Ὀυῦ 88 α͵8οὸ οοσγθοίθα 1ὖ 1π ἃ στοαὶ πυσδοῦ οὗ ρ]δοθβ 
νν ΒΙοἢ 6 οοποοὶνοα ἴο Ὀ6 ΘΥΓΟΠΘΟΊΒΙΥ ἰΓΔηβἰαΐθα, 80 88 ἴο τγδῖα ποτὰ 
ΠΟΙ ΟττΏ8016 ἴο {π6 ΗΌτον οΥὐἱρῖπαὶ. ΑἸΤΒουΡὮ πα οογγθοῖθα ππογα 
1Πδπ εἰσλέ ἱλοιδαπά Ρ]Δ668, ἃ8 Βα βίδίθβ ἴῃ ἢϊ8 ὑγείδοθ, γοῦ 6 οὔ 64 
ΒΟΠ16, ἰαβέ ἢβ βῃου]ά οἴδηα ἴη6 Βοταδῃ (ὐδύμ 108 ὈΥ τιδκίηρ᾽ ἴοο ΠΥ 
ΑἸτογαϊιοηβ ἴὰ 1πΠ6 υϊραΐα νϑυβΊ οι. 

[1.1] ὙὙὴθ τοί μοὰ οὐ ΟἸαγυβ νψαϑ ὉΠ ον Ὁ Ῥδὺὶ] ΕἸ δῦ, σβο 
οογγθοίθα {πΠ6 ψυϊρσαία ἔγοτα μα τΒ (ἀουτηδῃ νογβίοῃ. Η8 δαϊοη 
γγ88 ΡῈ] 1Βῃ6α αὐ ΥΥ̓ Το τ, ἴῃ 1666, τη (θη νοϊυτηε8β, αυδτίο, σὴ ἢ 
16 δάἀάιδοη οὗὁὨ 186 γ᾽ ἰγδηβιδίοη, ἀπά ου [Π6 δυτβου τυ οὗ Απριιδίιξ, 
ΕΠδοῖου οὗ ϑαχοῦυ; δηᾶ νγβ τοργιηπίβα ἴῃ 1574. 

[1.1 ὙΠ6 οἀϊθοι οὗ Ζμῖο Οδβίαπάον θθαγβ ἀδίο 1674---1686, ἀπά 
88 δίποθ θ6θὴ ὙΟΤῪ οὔὔθῃ σοργιηἰθα ; ἃ8 8180 88 ἃ (ἀθυτηδὴ ἰγϑηε]Α-- 
(ἰοη οὗἩὨ 11, ψ ΠΟ τγὰ8 ἢχϑὲ ρα] 18Π6α αὖ διυςσαγαὰ ᾿η 1600, ““πάτγειο 
Οϑιδπάοσ β δαϊ οι γὰ8 4'80 ρυϊηϊθα πὶ 1600, δπα ἔγΘα ΩΤ βῖπςο. 
ΠΟΥ Βαγα οί οογτροίθα {ῃ6 Ὑ᾽ υ]σαΐθ, δοοογαϊηρ ἴο {π6 Ηορτονν 
ΟΥ̓ΤΡΊΠΔ], ἃπα ἤᾶνα ΟΟΟΑΒΙΟΠΘα 8ολθ ΘΟ ΒΟ ἰο ΓΠΟΙΓ ΤΟ σβ, ὈΥῪ 
Ἰηβουηρ {Π6 Ὁ ΘΠ] ΘΠ ἀΔΈΣΟΙΒ 1π ἃ οπασγδοίου αἰ δγθη ἔσο ἰπαΐ ἢ πϊοὶ 
16 υϊραίΐα ἰοχί 18 ρυιηίθα, [Αμάγοιν Οβιδηάογ (86 6] οσ ρυ] 18ηοά 
Ὧ18 δα Π!]οὴ ἴῃ 15622.] 

4, ΤῈ γυϊραῖία 18 τοραυἀοα ὈΥ ρδριβϑίβ δῃα ρσγοὐθδίδηϊβ 'ῃ νΟΣῪ 
ἀἰἴοσγοηΐ ροϊηΐβ οὗ υἱοῦ; ΟΥ̓ {Ππ6 ἔοστηοῦ 1 ἢ88 Ὀθθη δχίο θα Ὀογοπὰ 
ΤΩΘΑΒΏΣΤΟ, Ψ811 ὈΥ πιοϑῦ οὗ {π6 Ἰαίίσς [ἢ ἢὰβ Ὀδθὴ ἀδργοοϊδίθα 88 
τσ ὈΘΙΟ 108 ΠΕΣ Πδῖς τοῦ. ΟἿΥ ᾿ΘαγΘα οουηίγγιηδη, ΦΌΒη 
1)018 (οδῆοη οὗ Ε}γ), νν88 {π6 ἢτγβί στο ροϊπίθα ουὐ {Π6 το] ναϊπθ οὗ 
{πΠ186 ψουβίοῃ, ἴῃ ἢ18 Οὐἰαΐξο Ἰείογὶβ Ζηογργοία ομπὶ βοζᾶ αἴίϊδφιο 
γεσοπίϊογίδια (Βνγο. 1666). ΒοΪΒ γγαβ [Ὁ]ονθα Ὀγ Εδίμο ϑίτηοη, ἴῃ 
[19 Ηϊϑίοῖγο Ογίφιο ἀμ Ἴ αίς οἰ ἀε5 Ῥεγϑίοπϑ ἄω Νομύοαι 7 εεἰαπιοτσιΐ, 
ὙΠῸ Πᾶ8 ρῥγονϑα {πδΐ, {Π6 τῆοσα δηοιθηΐῦ {π6 σθθῖκ στηδηιβουρίθ απα 
ΟὗΠΘΥ ὙΘΥΒΙΟΠΒ 8ΓΘ, [6 ΤΟΥ ΟἸΟΒΟΙΥ (ὁ ΠΟΥ ἀρστοὸ ψ 1 {Π6  υἱραία ; 
Δ), ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΟ οὗἉὨ {π6 δριϊηθηΐβ δαἀυοοα ΟΥ̓ Θίπηοη, [π6 γὰυ]- 
βραΐθ [88 Ὀθθη ΤΏΟΣῸ ᾿υδιϊν ΔρΡργθοϊαίθα ὈΥ ὈΪΌ]104] οὐ 68 οὗὨ Ἰδῦθυ 
{1Π168. 

ΑἸΙΒοΙΡ {μ6 αὕη ψυϊραίθ 18 ποιῖ 6. Ἰπβρὶ γθα πο 1 ΈἈ]}1}]6, 88 
Μοσίηιβ, ϑὅυδγθζ, δηά οὔμαν δάνοοαδίθβ οὐ {μ6 Βουλὴ οἤυσο ἢ αν 
αἰϊοτηρίθα ἴο τηδϊπίδιη, γοὺ 1 18 Δ] ον ἴο θ6 ἴῃ ρϑῆθσαὶ σα ἐδ] 
Τγδηϑαῦϊοη, Δ Πα Βοιμθίϊ 685 Θχπιδὶῖ8 6 δθηβα οἵ ϑδουιρίασα ψῖἢ 

Θδίοσ ΔΟΟΌΓΘΟΥ ΤΠ8Π} (ἢ 6 ΠΊΟΓΟ το ῃ γΘΥΒΊ ἢ 8; [ῸὉΓ 4]} ([Ώ0856 ψ Βὶο ἢ 
ΑΥ̓͂Θ Ὀ66Ὴ τη866 ἴῃ ΠΟΘ ΘΓ ὈΠ.68, Ὁ ΑἸ Ὶ 68 ἴῃ ΘΟΙΔΠ ΠΟ γι (Π6 

οὔαγοῦ οὗἁἩ Βοιμθ, ἅτ ἀογὶνϑα ἔτοια [6 [δ Ὑ υ]ραῖο, ᾿ Ὠ1οἢ, ἢ οοη- 
Βοαῦθησα οὗ {π6 ἄδογθα οὐ [π6 οουηςὶ] οὗ Τγθηῦ ἄρον ποίϊοθά, [88 
Ῥδϑὴ βϑυρδϑιιυΐοα ον {π6 οτρῖπαὶ Ηθῦγοενν δηὰ ατβοὶς ἑοχίβΊΌ ΤΗΘ 
Ταῦ Ψυϊραῖα, {πογοΐοσθ, 18 ὈΥ̓͂ ΠῸ τηθδηϑ ἴο 6 περ]οοίεα Ὀν {}68 
ὈΙΠΌ]1ΟΑ] οὐ ; ἀπά, βίποθ {π6 Αὐΐο- ΗἸΘγοπυταῖδη 1μαἰΐη γα ἢ 8] 09 
ΔΥΓΘ ὉΠΑΠΘΒΌΟΠΔΌΪ οὗ ρσγϑαῦ δηθαυϊν, Ὀοΐὰ ἰοδα τι8 (0 8. ἀἸβοον ῦῪ 
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οἱ (λ6 τϑϑᾶϊηρβ ἴῃ ὙΘΣΥῪ δηοίϊθηῦ Οτθοὶς ταδηιβοῦρίβ, πιο οσχ διά 
Ρπον ἴο 1πΠ6 ἀδία Οὗ ΒΩΥ ΠΟῪ οχίδηί, ὔνϑῃ ἴῃ 118 ργθβϑηῦ βίδίβ, ποῦ- 
τ βίδπαϊηρ ἰμ6 γαυιδιομβ θαίνγθθη {πμ6 ΘΙχύηθ δηα ΟἸθιθη 6 
οἰ ΠΟΏ8, 8ηα ἰμδΐ βθυθσαὶ ραββαρθδ 8ΓῸ σηβίγαηβδίθα, ἴῃ ΟΥΔΟΣ ἴο 
Βυρροχύ {86 ῬΘΟΌΪΙΑΓ ἀορτηδ8 οὐ π6 ομυτοῦ οἵ Βοτμθ, [86 δ Ὑυ]- 
δαῖδ Ῥγθβοσνοθ ΒΟΙῺΘ {{1Ὲ6 τοδαϊηρβ', ΒΘΤΘ [86 τηοάθτῃ ΗΘΌΓΟΥ 
ΘΟΡῖ68 ἃ λυ] υ.3 

11. Το αὍτῊιΙσ ΨΈΒΒΙΟΝ οὗ ἴμδ6 ΒΙΌΪ6 νγ88 τηδᾶδ ἔγοιῃ {π6 ασθοῖκ, 
Ῥοϊἢ 1π {Π6 ΟἹ δηᾶ ἴῃ ἴ1η6 Νὸν Τοβίδπχοης, Ὀγ {Π]Ρ11483, ἃ οο] οργαιθά 
θΒΒΟΡ οὗὨ [86 Μεβο-οἴδιδ, πὸ νγὰβ δρροϊπίθα ἴο [18 866, Α. Ὁ. 848, 
Δπὰ τῦῶϑϑ βθηῦ ΟἹ 8 ΙΔ ΌΔΒΒΘΥ (0 (6 ΘΙΏΡΘΙΟΓ γαίθμβ δρουΐ {}6 
γον 376. Ηοὸ 18 βαϊά ἴο μᾶῦθ διιδσγδοθα Αὐϊδηΐδηλ, δηαὰ (0 παᾶγθ 
μτορασαίοα Ατίδῃ ἰδημθίβ διημοηρ' ἴδ οΘουηγυτηθη. Βϑβι 8 ἰγαῃβὶδῦ- 
1ῃσ (6 φηξέγο ΒΙΌ]6 ἱπίο (πΠ6 (ἀοΐμ!ο Ἰδηρσῦδρο, {Π]Ρ}1148 18 βαϊ ἃ ἴο βαᾶνθ 
οοηΐοττοα οἡ [86 Με80-ἀοί!β {Π6 ἱπνοηοη οὐ π6 (Λοίμῖο οπαγδοίογα, 
ΤΊ|ι6 Οπαγδοΐου, μβούουου, ἴῃ τυ] οἢ {818 νουβϑίοη οὗ (6 Νοὸνν Τοβίδιηθης 
15  σδη,, 18 ᾿ ἔδοῦ {π6 1 ομαγαοίοσ οὗ {μδΐ ἀρὰ: δπά {886 ἀδθρυϑθ 
οἵ ρεγίδοϊοη, ποῦ (Π6 (ἀοίμ!ο ἰδηρσαδρο μα οὈίαϊηθα ἀυγίησ (6 
ἔπη οὗ ὈΠΡΒΣ]Δ8. 18. 8 ῥρσοοῦ (μαῦ 1ἢ μδὰ {θη Ὀδθη γι θη. ΤῸΣ Βοτηθ 
ἘΠη6. 

ΓΜογο ἔγαρτηθπίβ τοιηδῖη οὗ {π6 (ἀοίπ]ο νϑγβίοη οὗ (π6 Θ]α Τοβίδ- 
τηθηΐ, ΤῊ8]16 τηοβὺ ῬσοΡΔΌΪΥ ἔγοτῃ 6 Ηχαρίγῖο ἰοχῦ : [Π6 [ὉΠ] ὴρ; 
Πᾶνα Ὀ66η ρῥυϊηίοα : ΕΖτὰ 11. 28---42. ; Νοῆ, ν. 18---]8., νἱ. 14---1 9... Υἱ]}, 
]--, ἘῸΓ ἃ ἔυ]]6γ δοοουπὶ οὗ ΓΠΡὮ1148, πα 1Π6 Οοαοχ Αὐροηΐουϑ 
φομίδι πὶ ηρ; δ18Β νουβίοπ οὗἩ ἐμ (ἀοβροῖβ, βεαα τ. Τγσαρο] 68 8 ποῖοα οὗ 
“(ῃς (ἀοίπϊς νουβίοη. 4. 1 τᾶν Ὀ6 Δ] 46α {Βμογοΐο, οα [86 δυϊμουν οἵ 
Μτν. δοῦρα ϑίθρμοπβ, {παῦ, στ μοσθῶθ ἴδῃ Ἰθανϑθ δα ἀϊβαρροατγοὰ ἔγοῦὶ 
[86 ΜΆ. ἴῃ 1834, {π686 ψογα ἰαΐοὶν γοβίοσθα ὈΥ ἃ σθ 18}} οο]]θοῦοσ, 
ἍΟ οα 18 ἀθδίἢ-Ὀ6α δοϊζηον)οαροα το Τὐρβίγδηι ὑμαὺ {ΠῸΥ γα ἴῃ 
'18 ρμοββϑβδϑίοῃ. ὙΠοΥ μα Ὀδθη, 10 νου] βθθπ), Βυστρ ἀουβὶν οὉ- 
ἴΔποα, ὙΤΠΘΥ Ὑ6ΓΘ ἴα {Π6 ροβρεὶ οἵ δι, Μαγκ. δ] 

ΠΙ|. Τα ϑίαοΟΝΙΊΟ, ΟΓ διὰ Βιυδβδίδῃ ὙΌΟΓΒΙΟ, Μγ8ἃ8 8180 Ππη866 
ἴτουι (6 ατοοκ, Ὀοίῃ ἴῃ {86 ΟΙά δαπὰ Νοιν Τδδίδιηθηΐβα [18 δϑουϊ θοᾶ 
ἴο (86 ἴποὸ Ὀγούδιοτβ, Ογσ δ (ον (ὐοπβίβηςη6, δαγηδιηοα (Π6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΒΟΥ 

δ (ρρεὶ δδ85 σίνοῃ πυτηογοῦβ ΘΧΔΙΏΡΙ6Β ἴῃ Ὠἷ8 ΟΥ̓ ς8 ὅδοσα, [10. Υἱ, σϑρΡ. υἱ 1..- πὶ, τοτὰ, 1, 
ῬΡ. 858---899. (οἀϊῖ. Θοδαγίδη θογ.) 

: ΤΏ ῥτοοδαΐηρ βοσοσηΐ οὗ 186 [,Διΐη νΟΥΒΙΟΏ8 ἢδ88 Ὀθθη σοι θα ἔτοπι Μίσἢ ΔΘ 18, νοὶ]. 
ἢ, Ρρ. 106---Ἰ 29. ; ϑοιηΐογ, Αρρασγαῖιιβ δά 1 ρογαίοα οὶ, Ταδῖ, Τπιογργοίδιομθηι, ΡΡ. 
308---8]4. ; ἀγρζυν, Οτιτίοα διογα, Ράσ8 ἰδ, σΔΡ. Υἱ. ΡΗ. 664---698. ; Γυϑάσρη, ῬΗΠοϊοραδ 
Ἠεῦταο-ϊχίαβ, Ὠ188. 1. ΡΡ. 1---10. ; Βίβιορ Ῥ αἰΐουῃ, Ῥτγοίερ. χί. ρῃ. 470----507.; δηὰ Ίδοῦ, 
Ἠεπηεηρητςα βδογα Νονὶ “Γοδιδιγοηζί, γ0], ἱΐ, ρδγὲ 111. Ρρ. 78---96. 86 δἰδο Μυπιπρ θ᾿ Β 
Ἐχροείτίο Οτιείοεβ ν᾽ δἰοσὶβ Εἰάογίβ, ρΡρ. 149---1ὅ6. ; ἀπά ΗυρΒ [ηϊτοάἀιςιίοη, νοὶ. ἱ, ὑΡ. 
464--483.; [ΗξβνοΓηϊοκ, Εἰμ]ο τα ηρ, 11. 1. 85. 87, 88.; ΚεΙ], ΕἸπ]οαηρ, 88. 200---202.; 6 
Ὕεἴῖο, ΕἰηἸοϊπηρ, 88. 69---72.; Ὠανίάδοη, ΒΙδ]. Οτῖς. νοὶ]. 1. ομαρ. χυΐ, ; Κίειο, Ογοὶ. οὗ 
ΒΙΒῈ 1ζϊ, Ατὶ, Ψ υϊργαῖε ; απὰ ΤτῈρΌ 168, νοὶ, ἦν. οἢδρ. χχὶ!.} ἘΥ τ06 Ργϊποῖραὶ θα το η8 
οἵ ἴδ 1δεΐη τνογβίοηβ οὔ ἴῃς δοσιρίαγοβ, 866 1π6 ΒΙΒ᾽Ορταρἢ οι] 1. 18ὲ, νοὶ. ἣν. 

5 ὦ ΤΏ," βαγβ Βίβῃορ Μαγβϑῇ, “18 δὴ οὐ σίηδὶ Οογιθδη πατης, δπὰ 8. τὰ6 ἀἰπιϊηατῖνθ οὗὨ 
(ὃς νοτὰ οἷ : ἴξ [8 γϊτίοη ἰπ οοττοοῖ αογηδη, ΥὟ δ᾽ [6] οἴη, Ὀὰτ σΟΥΓΙ ΡΥ Ργοηουηορᾶ 
ὙΟΙΗ͂ΙΑ οὐ Ὑ 1616, ἱπ τὴ6 ἀϊα!οςῖβ οὔ ϑινιιζουϊδηὰ, Βαγατία, απὰ Απείσγία, το ψ ἰοὰ τπδὶ οὗ 
ἢ. Μαϑο-Οοἴἢ8, τνιθῆο ᾿ἰκαννδα ἐμ μδοίτοὰ τ6 ὈΔΏΚΒ οὗἩ ἴμο ᾿ϑιιῦθ, 18. ὨΘΑΓΙΥ 8] ]16ἀ.᾽ 
ΜΙΟδΔο]18, τοὶ. ἰ1. μαγὲ 1]. Ὁ. 629. 

Ὁ Ὑο)]. ἵν. σἴδρ. χχχ. 
5 Νοίδβ απὰ αοτγίοα, ϑογίοβ 2, νοὶ, ἢἰϊ. ῥ. 87. 
: Το 118 ΟΥτί] 15 δεουι δά [Π6 ἱπνυοητζίοη οὗ (ῃς Β᾽ ανγοηῖς ἸοἐἴοΓ5 : - Βα, 1 18 πηϑη ἴοϑι, 

(δΐῖο ἱπγεπείομ οοπϑίδιοὰ ἴῃ ποίδίηρ, τόσ ἐπδῃ [10 αἀδρίδείοι οὗ (6 ὑποῖδὶ οἰασδοίοσβ οἵ [80 
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οἢ δοδουηῦ οὗἉ 18 Ἰδαγηϊηρ), δπὰ Μοιμοάϊιβ, βομ8 οὗ 1,60, 4 Οὐστθοκ 
ΒΟΌΙοδη οὗ ὙΠοββδοηΐοα, 80, ἴῃ [Π6 Ἰαῦζοσ ρμαγτί οὗ τὴ6 πίητὴῃ 
οοηΐτΥ, Βγοῦ ργοδοηθα (ῃ6 ρΌΒρ6Ι] δπιοηρ ἴπ6 Μογανο- Βα νοπί 88 ; 
Ῥυὲ ἢ 18 ἀιυρβίϊ δ] ΠοΙΠΟΥ {Π|686 τη] ΒΒ ΟΠΔΙΓΊ6Β ἰγδηβ αἰ θα {ῃ6 
ὙὙΠ016 οὗ [π6 βαογοᾶ οοάδθ, οὐ ψ μϑῦμου {Ποῦ ΔΌΟυΣΒ ΘΟΙρ βοα οὐ]ν 
186 ὈοοΚΒ οὗ [πὸ Νὸν Ταβίδιηχθηρ δηᾶ τμ6 Ῥβδϊηὴδ οἵ 1)αν:ά, ὍὮγ. 
ΒοΡτονγβὶεν ἰβ οὗ οριπμΐοῃ “ {πᾶὖ, τ ἢ 116 ἀχοσρέϊοῃ οὗ [μ6 ῬΡββ] ῃη8, πὸ 
Ραχύ οὗ (π6 Θ]α Τορβίδιηοηῦ τγᾶ8 ἰγαηβίαθα αὖ 80 ΘαυΪῪ ἃ ροῦῖοα, ὅ0 
ΤΩΌ6ἢ, ΠΟ ΘΥΘΥ, 18 οογίδϊη, ὑμαύ {Π6 ὈοΟΚ οὗ Ῥ͵οΟνΟΓῸΒ πλυϑὲ παν 66 ἢ 
ἰγϑηβϑίαίθα Ὀθίοσο, οὐ ἴῃ {86 ὑπο τ οαηίαγυ ; δ8 {Π6 ἔγεαυδηΐ χυοίδ- 
{1008 τηδ46 ἴτοια 1 γῪ Νοβίοῦ (ϑδυίμου οὗ ὑπ6 Βαβδίδῃ ΟἸγοπο16, ιῸ 
ἀρ ἴῃ 1156), ἄστϑθ, οὐ (δ ψῃο]6, ψ Ὡ (16 σοιημλοῃ ἰοχί. Τῆ6 
θοοΚΒ οὗ 420}, οπ {86 οἴποῦ μδηὰ, (86 Ῥτορμοίβ, δμὰ ὑπ6 δροουυρῇβὶ 
ὈοΟΚΒβ οὗ Υ Ιβάομι δπὰ ΕΟ] δβιαϑίϊοιιβ, ἈΡΡΘΑΣ ἴο να Ὀδθῃ ἀοπα 1 
ϑογνῖα, ἴῃ {6 ΤΠ1γ ΓΘ ὨὮ ΟΥ ἰουγ δ ἢ ΘΟΠΤΌΡΥ ; πὰ (86 Ῥεηϊαίθυ ἢ 
ΔΗ τοδί ηϊηρ ὈΟΟΚΒ ἴῃ {π6 Αἰ οοηί ; οἰ ογ ἴῃ Ἐ υδδία οὐ Ῥοϊδηά, αδἱ 
Ὑγ [10]. [1πὶ6 7Π6 τ 8016 ἡγοῦ οο]]θοἰοα ᾿ῃηο οη6 νο]ιπλθ, δηα διταηρθά 
Δοσογάϊηρ ἴο [6 οΥάοσ οὗ [ἢ ὈΟΟΪΒ τὰ {86 Βοποιηΐδη Β10]6, ρυϊηιθα 
ἴπ 1488 οΥ 1489. ΤΠ δχίγθιῃηβ γασιυ ἀπ τοοθπΐ ἀδίε οὐ ΜΙ 55. οὗ 
16 δηΐγο δίανοηϊο ΒΙΌ]6 ρυθδίυ οογτοδογαίθα {π18 Ὠυρούμθδὶβ οὗ 
Ὧγ. ᾿όῦτγοόνβκνυ, τοβρϑοίμηρ [86 ἰαΐα δχϑουίζίοη οἵ (Π18 γουβίοη οὔτμα ΟἹὰ 
Τοβίδιηθηί . Ὁ ζγ. Ἡθηάθγβοη Πδ8 βΒῃονῃ, ὈΥ δοίμαὶ οο]]αΐίοη, ἰμαὺ 186 
δΙανοηὶς ἰοχί οὗ {186 ΟΙα Ταοβίδτηθηΐ, ἴῃ {μ6 οἀϊάοη οὗ {86 ΒΙΌ]6 
γΙηἰθα αἱ Οβίγοσ ἴῃ 168], ψαϑ τηδλᾶθ σὴ {86 αβϑιβίαποο οὔ (ῃ8 
δ υἱαϊὸ ΟΥ̓ ΒΟΙῚ6 δηοιθηΐ [αἰΐη ΜΆ, ἰουπα ἴῃ {μ6 Βυϊραγίδη τηοη- 
δδίθσιθϑ, ΟΥὁἩ {παῦ 1 νγὰβ δὖ ἰδαβδί τον βοα δῃὰ δ] δγϑα δοοοσαϊηρ ἴο ἔἤϑτα ; 
Δηἃ 6 18 οὗ ορϊῃίοη ἐμαύ, 16 {818 δ Ὁ}!]οἢ ἡ γα οαγο }]ν ἙΟ]]αὐδά, τ 
γοῦ]α γ]ο] ἃ ἃ το παγνοδὺ οὗ νϑυϊουβ γαδάϊησβ, βοηβ οὗ ὑ ]οἢ ταὶσῃῖ 
Ῥτγον οἵ δββϑῃηΐίὶ βϑύνιοα ἰοὸ ἃ ἔαΐαγα δαϊῖοσ οὗ {πΠ6 Θεριπασιηι, 5 

[Αοοογάϊηρ ἴο ΑἸίογ, {π18 νϑυβίοπ τγἃ8 ἄσβὺ πιδὰθ ἔτοιη [Π6 οἱὰ 7έαἴζς, 
ἴῃ 1Π6 σ᾽αρο ἶο οΠαγδοίογ, ἀπ α ν88 αἰϊογοα δἴνον ασθκ Μ55. ἴῃ 186 
[ουγίθοπί ἢ! οοπίυτγιΣ [1)6 οἴΐα βίαίθβ {πα ὑῃ6 Ῥρϑηίδίθι ἢ τ 88 
Ῥυϊηϊοα δῦ Ῥγαριθ ἴῃ 1619, [6 ψ 8016 ΒΙ1Ό]6 δὖ {116 βαῦλδ ρ]δοθ η 1570, 
αἱ Οβίγορ ἴῃ 1681, Μοβοον 1668, «πὰ ἔγοαιθηῦ δἤδγναγαβ'.} 

ΙΝ. Αναυόσϑαχον ΨΈΒΒΙΟΝ.-- ΑἸΒουρ Οὐ ΓΒΔ τγὰβ 
Ἰδηϊθα ἴῃ Βυιίδιη ἴῃ {π6 ἢτβί οϑηίυσυ, 1Ὁ ἀο68 ποῦ δρρθϑᾶγ ἰμδαὺ {Π6 
ΤἸΓΟΠΒ Βιια ΔῺΥ ὑγαηϑίδομ οὗἉ [πΠ6 δογιρύανοθ ἴῃ ὑποῖν Ἰδηρταρθ ΘαΥ] 6 Γ 

ἴδῃ {μ6 αἱρῇ! οοηΐασγ. Αδουΐ {π6 γοὰγ 706, Αἀδοΐηι, (Π6 ἢγϑὶ 
Ὀίβῆορ οὗἨ θθσθοση, ὑγαμπβίαίθα 1ῃ6 Ῥβα!ίοσ πο ϑαχοῃ; δηὰ δἱ ἢὶβ 
Θδγηθδὺ ροσϑιιλβδίου, Ερθοσὺ οὐ Εὑδαίτια, ὈΙβῆορ οὗ 1ωἱπαϊβίασηθ, ΟΥ 
ΗοΪγ [1δβἰαπαά, βοοῃ δήδσ. οχϑουϊθα ἃ ὥδαχοῃ σϑσβίοῃ οἵ {π6 ἴουγ 

Οτοοῖ αἰρῃδθοϊ, 80 ΓᾺΓ 88 {ΠΟΥ͂ οηΐ, ἴ0 ΘΧΡΌΓΘΒδ [Π6 δοπηἀ8 οὗἉ {Π|8ὸ ἢθῖν ἰδηρτιαρο, τι ἢ 6 
δαάϊτίοη οὗὨ οογίδίη οἴποῦ Ἰείίογβ Ὀοστουνγθὰ οὐ οἰιδηρδα ἔγομι οἴου δἰ ρῃβθείβ, ἴο τδιο τρ 
[00 ἀεβοίθηογ. Ηο αΪ30 βυ δείϊαϊοα Β᾽ανοπὶς ἴῸΣ [06 ῬΠςηϊοΐδη πϑη)68 οὗ [86 Ἰοΐίογ ; οὔ 
ψΠ]οἢ δοοουηῖῦ [86 ΔΙΡΏΑθοΣ Ὧδ8 Ὀδοη οΔ]]6ἀ τ1π6 ΟΥτ]ς, δου ἷ8 πδπλο. Ὧγ. Ηοηάογβου, 
ΒΡ ΙΪοαὶ Ἐοβοδυοῆοβ δηὰ Ὑτανοὶδ ἴῃ ΒΕ αϑεΐα, Ρ. 67. (οηὰ. 1826). [Ιπ ρΡρ. 60---02. 18Πὸ 
Ἰοδγιοὰ ἰγανοοῦ Ὧ88 ρίνθῃ δὴ δχιθηἀδα δῃηὰ ὙΟΥῪ Ἰπιογοϑίϊηρ; δοοοῦηὶ οὗ τὰς δἰανοηὶς 
ἰδηβασβο διὰ βιογοα [ογβίαχο, ἴσουλ τ Ὠἰο ἢ 086 ρῥγεδθηὶ ποιῖοθ οὗἨ [86 ϑαγοηὶς γὐοζείοῃ ἰδ 
δυτιἀχοά. 

1 Τυϊά, Ρῃ. 78, 74. 3 Ιρϊὰ, ὑ. 88. 
8. Ἠοΐπιοβ, ει Ἴοδι. αὐτο. ῥγρίδι. ἴυτῃ. ἴ. ΘΔ Ρ. ἰγ. 
4 Ἑληϊοϊζιης, ἃ δὅ4. 8460 αἰδο Ττοζο]}108, γο]. ἰγ. οἢδρ. χχχὶϊὶ, 
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1 Νοῖ ΓΩΔΩΥ͂ ΥΘΑΥΒ ΔΙΤΟΥ (818, π6 ᾿ἸΘΔΓΠΘα;. πα ὙΘΏΘΓΆΌΙ6 
ξοάο (το αϊεὰ α.Ὁ. 785) ἐγαμϑιδίθα {86 δηδῖσο ΒΙΌ]6 ἱπίο ἐμαὶ 
ἰαησυασο. ὙΒΟΓΘ 6ΓΘ ΟΒΟΥ ΘΆΧΟΙ γΘΥΒΙΟΉΒ, ΘΙΓΠ6Σ οὗ [86 ἯΠΟ]6 οἵ οὔἔἁ 
ἀεοίδοποα ρογίομβ οἵ {π6 ϑουιρίυγοθ, οὗ ἃ ἰαΐου ἀδίθβι Α ἰγαπδίαἰίοη οἱ 
(6 ῬΒαϊτὴβ νγϑβ Ὁπάογίακοη ὈΥ {π6 1] πδίγϊοιιβ Κρ ΑἸ το, ψῃο αἰρά 
Α.Ὁ. 900, δὴ 10 ψ8β δρουΐ [4}{ βη18Πη6α ; δηὰ ΕἸ Τ]ο, ΡΟΒΘΙΌ]Υ (ἢ 6 
ΒΆΙΏΘ ὙΠῸ Ὑγᾶ8 ΔΥΟΏΡΙΒΏΟΡ οὗ (διαί υσυ ἴῃ 99ὅ, ἰγαπϑἰαιθα (ἢ6 
Ῥεπίαίευς, “΄οβῆιυδ, “οὉ, «πα 1}, ραγύ οὗ ἢ6 ὈοΟΚ οἵ Κίηρβ, Εϑίμοτ, 
δὰ Μδοοαρθθοβ. Τηδ επέίγο ΑἸρ]ο- ΒΆΧΟΩ νογϑίοη οὐ {π6 Β10]6 88 
ὭΘΨΘΣ Ὀ6Θ6ῃ Ὀγιπίρα : Κἰηρ ΑἸ ΓΘ ἐγαηβδθοη οὗἁὨ {π6 Ῥβα] 8, τ ἢ {86 
ἸΠΓΟΙΠΠΟΆΤΥ [,αἰϊη ἰοχί, α8 δαἀϊθα ὃν “ομη ϑροϊμηδῃ, 4ϊο. Τ,οπάυιι, 
1640; ἀπὰ {ποῦ 18 δῃοίμουῦ 1μαἰῃ ἀπα Αηρ]ο- ϑάχοι ἐγαηβίδίιοη οὗ 
ἴ86 ῬΒΑΙΓΟΙ (ἃ. τηλπυβοσιρὶ οὗ (ὴ6 πἰπίρ οδμίυγΥ) ἀδροβιίθα ἴῃ {ῃ6 
ΔΙΟΠΙΘΡΙΒΟΟΡΑΙ ΠΙΌΓΑΓΥ δ [δ ο}.25 Αἡ δοοουηΐ οὗ {π6 ργιηίθα 
οἀὐϊοπβ οὗ [π6 Αηρ]ο- ϑαχοη νογβίοηβ οὗ (86 ϑοσιρίυσοβ ψ1}}} θ6 ἔουμά 
ἴῃ 1ῃ6 ΒΙΡΙΣΟσΤΆΡΒΙΟΑΙ [ω180, νο]. ἰν. 

ΤῊΣ Απρ]ο- ϑάχοη ψϑγείοῃ Ὀοϊηρ ΘΥἸΘΠΕΥ ὑγαηβὶ θα ἔγοτῃ ὑπὸ ΟἹά 
Τδῦη [1π6 Ν᾽ υἱραί61, ΜΊΟΙ46118 15 οὗ ορί πίοῃ {παΐ 10 ΤηδῪ Ὀ6 οὗ 88 
ἴῃ ἀοἰθυτηϊηϊηρ {Π6 τοδαϊηρβ οὗ μα΄ νουβῖοη ; δῃα θυ] υ ἢΔ8 τοιῃασκοα, 
μαι 10 ΘΟ. Δ: ΏΒ ΤῊΔΠΥ ΓΟΒΙΠρ 8 Ὑ ΒΙΟἢ νΑΥΥῪ Ὀοίδι τοι {πΠ6 ασθοκ δὰ 
1,Δθῃ ἰοχίβ, οὗ ψ βοῇ ἢ6 Π88 ρίνθῃ Βοῦη6 δχδιηρ]θθβ. Ὦζγ. ΜΠὴΠ βεϊβοίθα 
ΥΑΤΊΟῺΒ ᾿ΘΟΙΙΟῺΒ ἔχοι {Π18 νϑχβίοη ; Ὑ 1 0ἢ, ἔγοτα {Π6 ΑἸ Ὅσα πο οὔ βίυ]6 
δπα 1Πῃ6αυ 8} 1{168 ΟὈΒΟΓ Ὁ] ἴῃ 18 οχθουϊτίοη, ἢ6 880 1068 ἴο βϑνθγαὶ 
ΔΌΪΠΟΙΒ: 10 18 ΒῈρΡΡροΒϑα ἴο βασθ Ὀθϑθὴ δχϑουξδᾶ ἴῃ {86 οἱρῇι σοϑηπίυτγ.ὃ 

[Π| πιαὺ 6 οοηνθπίθηΐ ἴο οἰαβδιν {μ6 ΑἸ δγθηΐ γθσϑίοηβ τυ ΒΙ ἢ ἤανθ 
θδθη ποϊοθα δοοοσάϊηρ' ἴο {Π6ῚΡ Ταβρθοῖνϑ ΒΟΌΣΟΘΒ. 

Ετοτὰ {π6ὸ Ἡοῦτον οΥὐἱρῖπαὶ --- 
ἼἸς ὙΒ δορίυαρὶηύ, Ρ. δὅ9 ; ἔτοτα τ ΒΙοἢ ἅτ ἀουνϑα --- 

1. Τὸ θεν Ἡδχαρίαγ, ΜΓ} βοὴ οἴμοσ σίας γ6Γ- 
Βῖοῃ8, ΡΡ. 81, 2. 

2. Οορῖϊο οΥ Μοιρβμηο, ρΡ. 82. 
᾿ 8. ΒΑ Βιάϊο οὐ ΤΗΘΌαϊο, ρΡ. 82. 

4, Βαβῆσουσιο, Ρ. 82. 
ὅ. ἸτΗϊορὶο, Ρ. 88. 
6. Ατδθϊο, Ρ. 84. 
Ἴ. Αττηθηΐβῃ, Ρ. 85. 
8. (ἀοογρίδη, Ρ. 8ὅ. 
9. ΟΙὰ 1,Αἴπη, Ρ. 86. 

10. ἀοίβὶο, Ρῥ. 98. 
11. δανοηίΐο, ῥ. 93. 

Π. ΤΠ νογϑβίοη οὗ Ααυΐ]α, Ρ. 78. 
ΠῚ. ΟΥ̓ ΤΠεοάοίϊοῃ, ρ. 74. 
ΙΝ. ΟΥ̓ ϑγιωιμιδοθυδ, Ρ. 74. 

1 Τῆς τηδηπβογίρι οὗἉὨ {18 ἐγδηϑβ᾽δίΐοη 18 Ποὺ ἀδροβίιοα ἴῃ ἴ86 Οοἰξοπίδη ΤΑ ΡΥ ἴῃ [6 
Βγινἢ Μύδβεῦτι (Νόοτο, "ἡ. ἱν.) : Μυ. Αβε16 85 φίνβη αὶ ϑρβοίπιϑῃ οἵ ἰξ ἴῃ ρὶδίθ χὶν. οἵ Ηἷδ 
Οπξίη δηὰ Ῥσογρτεβδ οὗ ὙΥ της, πὰ 888 ἀδϑογὶ δὰ 1 ἰὴ ρρ. 100, 10]. 

8 Τοβὰ᾽ Οδίδίοραο οἵ 186 τηδῃ δουρί ἰῃ [Π6 ΔΓΟΒΙ ΘΡίΒοΟραΙ ΠΙΌΓΑΙῪ δὲ ΓΑ οι, ᾿. δ4. 
" Φομπδοι᾿ Ηἰδὲ, Αοοουηϊ οἵ Επρ] 88} ΤΥΔηβ]αιϊίοη5 οὐ (86 ΒΙΌΪ6, ἱπ Βίβμορ Ῥ δἰδοη 8 

Οὐἰεοου οὗ ἸΒοοϊορίοδὶ ὙΤταςῖβ, νοὶ]. ἰϊϊ, Ρρ. 61----68.; Βρ. Μαγβὴ Μίςβδ δ, νοὶ]. ἰἰ, 
Ῥ. 168, 687. ; οτίδοΙ;, ΒΡ. ΣΧΥΪΐ. ὈΡ. 88]---858. ; ΚΘΙΩΪΟΙ, ΑΡρασδίυδ δὰ 1. Νονυΐ Τεβὶ, 

ῬΡ. 72, 78. 
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Υ. Οὗδον (ὑσθοκ νογβίομβ, ῥ. 78. 
ΝΙ. Τῇ Νεμούϊδη ατθεῖς, ῥ. 76. 

ΨΙ1. ΤῈ Ῥαδβῃϊίο, οὐ οΪ4 ϑ'υσγῖδο, Ρ. 77.» ἔγοσα ψ ῖο ἢ ἀγὸ ἀοσινθᾶ ---- 
1, Το Καυαρβδηβίδῃ, ρΡ. 8]. 
2. ΑΤΆΘΙΟ νϑυβίοηβ, ρΡ. 8ὅ. 

ὙΠ]. ϑβοιμθ Ασδαδῖο ἰγδηβίαίοηβ, 88 ἐμαὺ οὐ ϑαδάϊαβ δου, Ὁ. 84. ; 
{π6 Ῥεηίαίθυς, ρα] 56 ἃ Ὀγ ΕΡϑηΐαβ, Ρ. 84. ; {Ππ6 νϑγ- 
βίοῃ οὗ Ψοβῆιυδ, ὅζο., ἴῃ {Π6 ῬοΪγρ]οῦίδθ, Ρ. 84. ; 8):πα [Π6 
(ὐεποβὶβ, ὅζο., ὈΥ β'αδάϊδε Ββὴ 1ω6ν] Αβποζκοῖ, Ρ. 84. 

ΙΧ, Το υϊραία, Ρ. 89., ἔγομι τ ]οἢ ἸΒΘΣΘ ΔΓ ---- 
1. βοηβ ΑΥ̓ΔΌῚΟ νϑυβι οη8, Ρ. 8ὅ. 
2. Ῥεογβίδῃ οἵ ἴπ6 Ῥβα 8, Ρ. 86. 
3. Απρ]ο- ϑάχοηῃ, Ρ. 94. 

ΣΧ, Ῥογβίδη ἰγϑηβίαίοὴβ οὗ {86 Ῥαεπίδίοαυοι, δηα ἰμδὺ οὗ τχο- 
νοῦῦβ, Ρ. 86. . 

Ετοπι ἐδ ϑαιηαγιίαπ Ῥοηίαΐουοι [Π6Γ6 ΔΓΘ --- 
1. Ἐπο δαιλδγιίδῃ νϑυβίοῃ, Ρ. 39. 
2. Αγδθῖο, ρῥ. 38. 
8. Οτοοκ, ρ. 76. ] 

Οὐ {Ππ6 δρρ]ϊοαίίοη οὗ δηοϊθηῦ νϑυβίοηβ 0 {86 δβοογίδι πῖηρ οὗ 
ψΑΥΟΙΒ ΤΟΔαρ8, πα οὐ {πΠ6Ὸ Ὀοηοῆϊ τ ΙΟΝ τὰν 6 ἀογὶνοα ἔγομι 
ὑποπὶ ἴῃ Π6 ᾿πἰογργοίδιοη οὐ 1π6 δου ρίιγθβ, τοι Μ11 Ὀ6 Βογθ- 
ἈΓΌΟΥ τηδ6. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1Π. 

ΟΝ ΤῊΞ ΨΑΒΙΟΌΒ ΒΕΑΌΙΝΟΒ ΟΟΟΌΒΕΙΝΟ ΙΝ ΤῊΕΒ ΒΟΒΙΡΙΌΕΕΒ. 

δ 1. Οη ἐὖδε Ο(αιδε5 0 Ῥατίοι5 Πεααϊηρ3. 

Ι. Τε Ολνιρείαπ ψαϊλ πο αὔέείεοα ὃν τολαΐ αγτεὸ οαἰϊοά νατίοις τεαερᾳ9.--- 
Π. Δαΐωνο οΓ᾽ υατῖοιμβ τεασῖηρ5 --- Ὠὲεγοποο δείισοοπ ἐΐεηι αἀπαὶ πιέτέ 
εγταία.----111. Λιοίϊοο Ὁ ἐλο μτιποεὶραϊ οοἰϊαξίοπδ απαὰ οοἰϊθοξίοπϑ ὁ. υατίοιϑ 
τεααϊίηρο.---ἼΥ. Οαμδο8 ΟΥ πυηατῖοι5 τεαάϊηρϑ: ---ῖ. Το ποσίσοποθ ΟΤ 
»εϊδίαζεδ Γ᾽ ἰταηδοτίδοτα ;----2, ἔττοτς οὐ ἐπιρεγξεοξίοηϑ ἔπ ἐδο πιαπιεδοτίρέ 
οορίεα; --- 8. Ογἱξοαΐ σοη)οοέμτγε ; --- 4. Ἡηϊεΐ σογτμρίϊοπδ 90 α πιαπε- 
δογὶρέ ὕγοηι ρατέψεηιδίϊυεδ. 

1. ΤΗΕ ΟΪά δπὰ Νεὰν Τοβίαμηθηΐβ, ἴῃ οοσηοη Ὑ1Ὦἢ 4}} ΟἾ ΠΟΙ δηοιϑηῦ 
τ ηρ8, Ὀοϊηρ ργοβογυϑα δηᾶ ἀπ 86 ὈΥ ὑγδηβουιρίϊοη, {Π|6 ἈΠ] Β80Π 
οὗ πιϊβίβκοβ τγᾶβ ὑπανοϊδ0]6; Μ ιοῖ, ἱπογθαβίηρ ΜῊ (86 τυ] τι θ 
ΟΥ̓ ΘΟΡ168, βϑοθββα τ!  Υ ρσοαμορα 8. σγοαῦ ναυιοῖυ οὗ αἰ γθηΐ Γ ΘΔ] ηρΆ. 
Ηδποο {μ6 ἸαθουτΒ οὗ ἰδασηθα πηθη πᾶν θθϑη αἰγθοίθα ἴο {ἢ6 οο]] αἰϊοπ 
Οὗ τωϑηυβογιρίβ, 1 ἃ σἱθῦ ἰο ἀβοθγίδη {86 σοηυΐπ6 σοϑαϊηρ᾽ ; ἀπα [80 
τ ΒΌΪ οὗ {ΠΕΡ Γθβθαγοθθβ μ88 βῃονπ ὑπαῦ (π686 νϑγιδίϊοηβ ἀγα ποῦ Βιι6ὰ 
88 ἴο δεοοῦ ΟὟὐ [1 ΟΥ̓ ῥγδοίίσθ ἴῃ ΔΩΥ {πϊπρ τηδίοσιαὶ: ΤΠΘῪ 8.6 
ΤΑΟΒΕΪΥ οὗ ἃ τηϊπυΐθ, πα βογηθύϊηοβ οὗ 8. ὑὐϊῆϊηρ παΐυσο. “Ὑπὸ τοδὶ 
ἰοχὺ οὗ {π6 βαογϑᾶά νυ σιῖογϑ ἀοβθβ ποῦ ποὺ (βίηδο {Π6 οὐἱρῖηδ 18 παν 8 Ὀ66Ὲ 
80 Ἰοπρ; ἰοβ) 116 ἴθ ΔΏΥ βίῃρὶθ πηϑηυδοιὶρῦ οὐ οϊάοη, Ὀαΐ 18 ἀϊβρετβοά 
ἴῃ (6πὶ 411. [10 18 ΘΟΠΡΘίΘΠΟΥ οχδοῖ ἰηἀθρά, ουθῃ πὶ {π6 σογϑὺ 
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ΤΊΔΠΠΒΟΤΙΡἐ ΠΟῪ οχίδηϊ ; ΠΟΥ ἴβ ΟὯ6 γΙο6 οὗΓ [ΑἸ ΟΥ̓ΠΊΟΓΑΪ ργθοορὺ 
οἰἴμοΣ ρεγνοσίϑα οὐ ἰοϑὺ ἴῃ ἐποτα." [018 ΠΟΥ ίΟΓΘ ἃ υ σῪ ἀπρτουπηάρά 
[ρα ἰ8δαῖ [ῃ6 πυπῈΥ οὗ νϑγίουβ σα! ησθ, ῬΔΥΓΠΟΪΑΥΥ ἴῃ 186 ΝΟΥ 
Τοεβίδπηθηΐ, ΤΑΥ͂ ΟἸτΑ 8 {Π6 Οογίδι ΤΥ οὗ [π6 ΟἸτιβθδη το] σίοη. 
ΤῊΣ ργορδὈ}Π1ν, ΜΊΟΙ 6118 Τολασβ, οὗ γαβίοτιηρ {πΠ6 σϑηιπο ἰοχῦ οὗ 
απ ΔαΪΒΟΥ, ἸΠΟυθαβ 68 τ] [Π6 Ἰπογθᾶβα οὗὨ [π6 ΘΟΡΙ6Β; δη4 186 πηοβίέ 
Ἰηδσουγαίθ δπα ταυτί δα! οηΒ οὗἁὨ δησιθηΐ ὙΓΙΘΟΥΒ ΓΘ ὈΓΘΟΙΒΟΙΥ͂ 
(ποθ6 οὗ τ ῇοβα σου 1Ππ6 ἔδυγοδῦ ΒΟΥ ρί8 Γατηδῖη. Αονο 8]], ἴῃ 
6 Νεν Ταβίασηθηϊ, {Π6 νδγίοιυβ ΓΟ ΠσΒ βου {πᾶ {Π6Τ6 οου]α Βανο 
θθθῃ πὸ φο]] δῖοι ; Ὀαὺ ὑπαᾶὺ [6 τη παβουρίβ Το σο τι [6 ἢ Ἰπάθροη- 
ἀομ Υ οὗ δαοὰ οὐδου, ΟΥ̓͂ ΡΟΥΒΟΠ8 ϑοραγαΐίθα ὈΥ αϊβίδμοα οὗ {1π|6, 
ΤΟΙΟἴθ 688 ΟΥ͂ ῃΐδοθ, δηα αἰνουβ ῦ οὗ ΟΡΙΠΙΟη8. Τἢ]8 οχίθηβινο 
ἸΠἀΘ ΡΟ άθ ΠΟΥ οὗ τηδημβοσιρίβ οα οδοῦ οὐδοῦ 18 {π6 οἴεοϊααὶ οἤθοκ οὗ 
Μ11[] ΔΙ ΤΟΥ ΠΟ. ἢ ὙὙΠΙΟΝ τηυδὺ πάν 6 ΟΥ̓Ὸσ ὈΘΘῺ Ἰητ ΙΔ Υ οογγθοϊρα 
ὃν ἰῃ6 ἀστοοιηθηῦ οὗ ΘΟΡΙ68 ἔγοπτλ γ ΟυΒ δηὰ ἀἰβίδηϊ τορίοβ οαὐ οὗ 
(Π6 τϑδοῦ οὗ {π6 τη ουροϊδίοσ. ΒγῪ ἴδ 1π6 στοαίαβῦ στη 6 οὗ νυϊουϑ 
τοδάϊησβ τοϊαίθ ἴο {{1ῆ68, ΤΔΠΥ οἵ Ὑ ΙΟἢ σδηποί Ὀ6 τη Δρραγϑηΐ ἴῃ 
8. ἰΓΔ ΒΔ ΟΙ ; Δη6, οὗ {Π6 τοδί, τοῦν ζεῖσ ργοάμποο απν αἰΐεγαίΐοπ ἐπ ἐς 
"ιεαπῖπο οΟΓ α 5επέδησο, δ{1 [688 ἐπι ἐδ γμγΡροτέ 9 α ιολοΐο ραγασταρῆ. 

11. ονονοσ ρϊδῖη {Π6 στηϑδηϊηρ οὗ ἴΠ6 ἰδγπὶ ““ Ῥαγίοιια Ποααίπρ 
ΤΩΔΥ͂ 6, ΘΟΠΒΙάΘΓΔΌ]6 αἰ δγοηοθ Ππαδ οχϊϑίθα διηοπηρ ᾿ἰδαγηθα τηθη Θοη- 
σογηΐηρ 115 παίατο. δοῦλα ἢαγο 4] ουθᾶ {Π6 πϑηι ΟὨΪΥ [0 Β οἢ τοδᾶ- 
Ἰηρ8 ΔΒ ΤὩΔΥῪ ροϑοίδίψ δᾶγα Ῥγοσθοάρα ἴτομχ ἴδ δυΐποῦ; θαΐϊ {Π18 
ΓΟΒΙΓΙΟἿΟΙ 18 ἸΤΩΡΙΌΡΟΙ. ΜΊΟΠΔ6118᾽8 ἀἸβυ ποῖοη Ὀδύνγθθη ΤΔΘΓΟ ογσαίΐα 
Δηἀ ναγίοιιβ ΓΈΔαΙηρΡΒ ΔΡΡΘΑΙΒ ἰο Ὀ6 ἴΠ6 σὰ ΟὯ6. ““ ΑἸηοῃρὶ ὕὍὕὋ ΟΥ̓ 
ΟΡ αἰ ργοηῦ γα! σΒ, ΟΠ6. ΟἸΪΥ ὅδ ὃ6 {Π6 ἔττια σοδαϊηρ ; απὰ {Π6 
ταϑὲ τητιϑί 6 δ ὙΠ] ΘΟΥΤΌΡ.ΟΠΒ ΟΥ ΠλἸδία Κοβ οὗἩ {86 οοργὶβί.᾽" 
[ε18 οἴἴδηῃ αἸἤου] ἴο ἀἰβπρυβῃ {86 σοηυϊηα ἴτοπὶ {Π6 ΒΡΟΓΤΙΟᾺΒ ; 
ΔΩ, τ ΠΘΠΘ ΘΓ ἴΠ6 Βιη816ϑὺ ἀοι δύ οδῃ Ὀ6 Θοηϊογίδ! 66, ΠΟΥ 8]1} τϑοοῖνο 
(68 πᾶπηθ ΟΥ̓ ἥ νΑΓΙΟΙΒ ΤΟΔαΙΠρΡΕ; θυ, 1Π Οα868 ὙΠ ΘΓῈ {Π6 ἐΥΓΔΏΒΟΓΙΒΟΓ 
48 δου θμ]ν τσ θη ΓΆ]βοΙν, ΤΠ Ὺ τϑοοῖνο [Π6 Π8Π16 οὗ ογγαία. 

Π|Ι. Ηυτλδῃ ᾿16 18 ἴοο βῃοσγί ἴο || οὐ] οὗ 4 ἐπογοιρῆ Θχδγαὶ δ ΟῺ 
οἔ 411 Ἰῃοβθ τηοπυπιθηΐβ τ ΒΟ ἈΥΘ 1ΠΟΙΒΡΟΠΒΑΌΙΥ ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο βαογοά 
ογΙ Ποἴβτη, 1π Δ ἸΠἼἸο ἴο {Π6 ΤΩΔΏΥ Οὗδμοῦ δ] οὐβ ΠΟ} ἈγῸ Θαυλ ]Υ 
τοΥν οἵ αἰίοποῃ. αΐ, ἃΒ την ᾿θασπΘα τηθὴ ἤανο ἔγοτῃ {Πη6 ἴο 
ἄπια ἰηνοϑραίοα αἰ ἴγθηΐ ἀοουτησηίβ, οχύθηβινο οΟ]]δοῦοηΒ οὐὗὨ γαγῖοιβ 

1 Ὧγ, βοογΒ ΗΘ ΔΥΚ5 οἡ ΕἼΘΟΟ ΠΙπἰκίηρ, δ. χχχῖ!. (0. Πδηπᾶοὶρἢ ΒΒ ΕΠο γί ἀϊοπ 
Τιοοϊοσίσατη, εὐϊι. 1812, νο]. 11. Ρ. 408.) Τθ νδγίουῦβ γοβα!ηρ8 [παῖ αὔἴθοι ἀοοῖτγπο8, ἀπά 
τ αΌΓα στ ΌΤΙ, ΔΓΕ ΘΧΙΓΟΙΊΘΙΥ ἔδνν, δη ἃ ΘΆ51]Υ αἰδυ] σα θη α ὈΥ ΟΥΙΕΟΔΙ Τα] 68; δηά, νν ποσὰ 
εν ἀο αἴδδοὶ 4 ἀοοσίτίηθ, ΟΠΟΓ Ῥαββαροβ σοη ἥγτη Δα 6. Ὁ} }8}} ἰ. 5.66 ΘΧΒΙΏΡΙοΒ οὗὨ 1}}8 
οὐθοσυδίίοι ἴῃ Μ|ΊΟὮΔ6118, νοὶ]. ᾿. Ρ. 366., δηὰ Ὧγ. Ναγοβ᾿ β διγίοϊυγοθ οὐ ἴῃ [᾽ηϊιαγίδη 
γεβίοη οἵ ἴπ6 Νὲνν Τοβίδιηοηϊ, Ρρ. 319---29]. 

᾿ ΜΙΟΒΔΟΙΙ8, Τπισοἀαςσιίοη ἴο ἴ[η6 Νονν Τοδίαπηθηΐ, τοὶ. ἱ. σμδῷ. νἱ. Ρῃ. 263---268, “Ἰπ 
γτοίδηθ Δα ΠΟΥΒ,᾿᾿ Ἔδγ5 Ὦγχ. Βοπίϊου, “ (48 ΠΟΥ ἀγα Π8]164) ΒΓ οὗ οὁΠ6 τη πη βοτὶρὶ ΟἾΪῪ Πδὰ 
ἴδε Ἰυςκ ἴο 6 Ρτγοβοσνε ---- 88. Ὑο]]οἷυ8 Ῥδίογου]β ϑιηοηρ ἴῃ 1,διη8, δπὰ Ηθβγο ι8 
ΔυΟηρ ἴπΠ6 Υ ΘΒ --- [Π6 1Δ0}18 οΟΥὗἨ [0 ΒΟΙΙΌ6Β ἃσὸ Του πὰ 30 ΠΌΙΏΟΤΟΙΙΒ, δπὰ ἴῃ ἀοίξοίδβ 50 
Ἰκγοπὰ 411] γοάσοβα, τμδῖὲ, ποῦν πδίδπαϊηρ [6 ῬαΐΠΒ ΟΥ̓͂ΓΠ6 Ἰεαγπθάοϑι δηἃ δαυϊοδὶ ΟΥ Ε16 5 [ῸΓ 
ἵπτὸ ἩΠΟΪ]Ὲ οοητατίεβ, ἵποϑα ὈΟΟΪΚΒ 81}}} αγὸ, απ δῖθ ἢ ΚΟΥ ἴὸ σοπεΐπιιθ, 8. ΠΊΘΓΟ ΠΟΔΡ οἵ 
ἘΠΌΓΒ. Οπ [86 σΟΠΙΓΑΓΥ, ὙΠΟΓΟ [Π6 ΟΟΡΐ68 Οὗ ΒΠΥ͂ ΒΕΓ ΠΟΥ Ἀγ πατηθγουα, ἰπουρἢ [ἢ νΔΓΙΟῚΒ 
τεληρΡ5 δἰ αΥ 8 ἴπογοδδο 'π ᾿γοροτίιοη, τπογα ἴ[ΠπΠ6 τοχῖ, ὈΥ δὴ δοσιιγαῦρ σΟ]]Ποπ οὗὨ τῆ πὶ 
πιδάς ΟΥ̓ ΔΕ Ϊ αὶ δπὰ ἡ 0]οῖοιΒ ἤδη α, 18 ΟΥ̓ΘΓ [Π6 ΙΏΟΤΟ ΟσοΙΓΘΟῖ, ἈΠ ΘΟΠΊ68 ΠΟΆΓΟΡ ἴο [6 
ἴπιὸ ποσὰ οὔ 186 δυῖμοσ." ἘοαγΚΒ οἡ ΒΎΘΟ-ΠηΚίπρ, ἴῃ ἘΠΟΒγΙα, Τἢ60]. νοὶ. 1]. 
Ρ. 406. 

Υ01,. 11. Η 
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το ϊηρθ μανο σταάυδ!γ Ὀθοη ἰοσιμθ, οὗ σβῖοῖ (86 οὐδ δου]ὰ 
ΔΥ͂ΔΙΪ ὨΠΓ861}. 

ὙΜῈΠ τορατὰ ἰο 16 ΟἹά Τοβίδαχθηῦ, βοὴθ ὈΘρΊΠΗΙΠΡ8 ὝΟ6ΙΘ τηδᾶθ 
Ὀγ [οβ6 δηοϊθηΐ 6 ν}18 ἴο μοῦ γ6 ΟὟΤΘ [Π6 ΓΘ]ΘΟΙΟΠΒ 8 Πα ΘΟΥΓΘΟΙΟΏΒ 
Οὗ ἘΠ βοῦῖ 685, αηὰ οἴμοὺ ορβθυνδί οηβ, ΑΙ Γοδαυ πού οδα ἴῃ ΡΡ. 22,23, 26, 
δηὰ 27. οὗὨ {18 νοϊυηθ. Μίογθ ὑϑοθηθ! Υ [Π6 ταῦ} 18 Τοάτγοβι, Δθμα- 
Ἰθη, δα ΝογζΖὶ, οοἸ]δοίθα ἃ ἰδγρεσ δρραγαΐιιβ.Ϊ: ϑαβραβύδη Μυπβίου 
Ὑ88 ἰπ6 ἄγβι (σι βίϊδη οαϊίοσ, νῆο 1η 1686 δαάρα βοῖὴθ νϑγιουβ γϑϑδά- 
Ἰηρθ, Νοῦ ΤΩΔΗΥ͂ ΙΟΤΘ δἃῖθ ἔουμα ἴῃ απάεσ Ηοορμβ δαϊτίοπ, 
Ργιηίοα 170; Ὀυδ ἴῃ {π6 βυθβοαιθηΐ ϑαϊοη8 οὗ Φοῦμ ΗΘΗΣΥ 
Μιοδδο6]18, ἰη 1720, δπὰ οὗ Ἡουδὶρδηΐ ἴῃ 1753, {Π6 οΥἰ[1ο4] οΟἸ]αΠοα 
οὗ γαχίουϑ σϑδάϊηρβθ 88 ὙΘΤῪ ΟΟΠΒΙΔΟΓΆΌΪΥ οηϊαγροα, Αἱ Ἰδηρίι, 
ΔΙΘΥ ΤΩΔΗΩΥ γΟαγΒ οὗ πῃγϑηλ1ηρ; 101}, Ωγ. Καπηϊοοῖῦ Ῥσγοάπορα δὶ8 
οαἀϊοη οὗ [π6 Ηθρτον Β10]6, ρυϊηίοα δ Οχίοσα ἴῃ 1776 ---- 80, τ 1 ἢ 
σοῃίδιηρα νου 8 Γοδαϊηρβ οο] ]Θοἰρα (Ὠτουρσμοῦυῦ Εἰ αΓΟΡΘ, ἔτομι βὶχ μαη- 
αἀτϑα δηὰ {Ισ Υ - ΟΥ̓ τη βοσιρίθβ, ἔγοστῃ ἔογυ -ἤχαο δα! 0η8, δπα ἔσογα 
οί [86 Ταϊυβ. τοῖα {18 δρραγαΐιβ 1)6 λοββὶ βοϊϑούθα [Π6 τοσθ 
Ἰρογίδηϊ ΓΟΔ Ωρ ; δηά, ΔΕΟΙ ες ἀΠηΕ οἰρῃῦ πυπάτρα δηὰ ἱπαπίγ- 
ἢν τη ΠΒΟΣΙρ 9 δηά {το ο Ὠππαγρα δ πα βουθηίυ --ἔνα δα" ΠἸΟΏΒ, 8Πη6 6Χ- 
διηϊΐηρ {ΠῚ Υ̓ [06 Δποιθηῦ νΘΥΒΙΟῺΒ. δπα ὈοοΪς οὗ {π6 τ᾽, νυ θὴ ἴῃ 
ΤΠ] ΔΒ αϑοσιρῦ, 6 ΡῈ] 1864 4]1 [86 νᾶγῖουβ σϑδάϊηρσβ μα μ8ἅ οὈβογυϑα, ἴῃ 
ΟΣ νοϊαμηθ68, αυάγίο, 1 1784 ----88, αὖ Ῥάτγιμδ, ἴο ν᾽ διοῦ 6 δα 66 8 
ΒΙΙΡΡΙοτηθηῦ ΟΥ ΒΟ 0] 18, θὰ 1798. Αβ {π6 ρῥγῖσθ οὗἉ {π61Ὁ Ρα ] δι 8 
ἸΘΟΘΒΒΑΓΙΠΥ οΪδοθθ ἴπθὰ ουὐ οὗ 86 γτϑϑοῇ Οἱ ὙὉΥΥ͂ τϑν 1016] 
βίῃ ἀθηῖ8, [86 τοΔ 6 Υ, τ ἢο 18 ἀοβίσοιιβ οἵ δυδι]ηρ Πϊταβ6] οὐ [86 Γοβυ}τ8 
οἵ {861} ἸΑθοσΙουΒ ἀπα Ἰοαγη θα ΓΟΒΟΆγΟΒ 68, Μ1}}} ἀηα ἃ ΘΟΙΔροηαϊουΒ 8ὈὉ- 
δίγαςοῦ οὔθ ἴῃ Μγ. Ἡ δι] οηΒ Οὐάες: ΟΥέσιβ. (Ἰμοπάοπῃ, 1821,8νο.) 

Εὸς π6 ϑερίμδσιηϊ Ν᾽ γβίου, [6 ῥυποῖραὶ οΟ]]α θη οὐὁἨ νψδγΙΟῺΒ 
ΤΟΔαΙΠρΡΒ ΜὙ11]1 6 ἔουηα ἴῃ {π6 οδαϊομ οοτητηθποθὶ Ὁ Ὁ γ. ἨοΪπλοΒβ, 
Δη4 οοΙηρ]οἰοα ὈΥ 186 ον. Ὦγ. Ῥαδγβοηβ, αἱ Οχίοσα, ἴῃ 1798 ---- 1827, 
ἴῃ ἔνα νοϊαπηλοβ, οἰϊο. [Τ᾿ἸΒομποπάογί, ἴῃ ἷ8 δου οἵ 1850, [δ 
οΟἸ]οοἰοα γτϑδαϊηρβ ἔγοτῃ οἶμον Μ55.] 

ΙΥ. ΑΒ 4}} τη διυβοῦιρίβ συ γα οἰ 6Ὺ ἀϊοίαίοα (0 σΟΡγΙβὶΒ οσ ἰγσϑη8- 
ΒΟ ροα ὈΥ ποῖα, δηὰ 88 ἴῃθ86 Ῥϑίβοῃβ ὍΟΓΘ ποῦ Βρουμδίυσα 
δυδτάρα Φ ὌΜΗΣ 1Ππ6 ΡοΟΒΒΙ ΠΥ οὗὨ ὀστοῦ, ἀβογοηῦ σοδαϊηρθ πουἹὰ 
ὨΔίΌΓΑΙΥ Ὀ6 μτγοάυοαα, 1. ΒΥ {π6 πορ]ρθησα ΟΥ τηϊδίακοβθ οὗ {86 
ὑΓΔΉΒΟΣΙΌΘΓΒ; ἴο το 7 ἸΔῪ δά, 2. Τα οχίβίθποθ οὗ δΥΤΌΥΒ ΟΥ 
ἱπ ροΓ δοΙ0η8 ἴῃ [Π6 ΤΩ ΠΒΟΣΙρίΒ σορὶοα ; 8, ΟΥ164] ΘΠ ἀΑΈ ΘΒ. οὗἴ 
1Π6 ἰοχῖ ; δπᾶ 4, ὙΥ}Ὲὰ] ΘΟΥγΓα ρΌοπΒ πηδάθ ἰο βοσνα {86 Ῥγροβαβ οἵ ἃ 
Ραγτίγ. Μιβίακθβ (8 ργοάδυσοα ἴῃ οπ6 ΟΡ ψουᾶ οὗὨ οουσβθ Ὀ6 
Ρτοραραΐοα ἱῃγοὰρἢ 4}} βυσοθϑάληρ' ΘΟρΡ168 τηδ46 ἔχοιμι 1ΐ, δδοῖ οὐ ψ ΒΙΟᾺ 
ταρῦ ΠΚουν 88 πᾶν ρΘΟΌ Πᾶν [Δ }{8 οὗ 18 οσσῃ ; 80 ἐπαΐ ναγίουβ τοδᾶ- 
Ἰηρ8 σου ]α {π8 Ὀ6 ἱπογοαβϑῦ, ἴῃ ργορογίίοπ ἰο {6 πυθοσ οἱ 
ἈΥΔΏΒΟΣΙρΡίΒ ὑΠαῦ ἡγ6 Γ6 πηδάα. 

[)αῦίουβ σϑδαϊηρθ μανθ ατίβαπ ΒΟ ἔτοπι πϑρ]ρθηοθ δηᾶ ἔτοπι 
ἄδθιρ --- ποῦ Αἰ ταν ἴῃ {86 Ἰαςίευ οα86 τ ἢ δὴ ἱπίθηοη οὗ ἀδργανίηρ 
{π6 ἰοχῦ, θα τοι τΟΓΘ ἔγοα θν 1} (86 τ 6}1-τηθδηϊηρ ΡΌΣρΡΟΒΘ 
οὗ πρσουΐηρ 11, 

. Αἢ δοοουηῖ οὗἉ ἢ οἷν ἸΔΡΟΌΓΒ 18 σίνοη ὉΥ Ὦγ. Κοηπίοοις ἴῃ Πὶς Τϊδδογιδεῖο Οἰσποταὶὶθ, 
ῬΡ.11]---18}., δηὰ ὈΥ 1)0 Βοβδὶ ἰῃ ἢΐ8 αγίβο 1κος, Ρτοϊος. ΡΡ. χαχιχ-τχ 111. 
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ΜΊΘΑΚΟΒ Βᾶνο βοιμθϑίϊτηθϑ θ66ῃ οδβοα, ἤθη {π6 ΘΟΡΥΪΘῦ 88 μαὲ 
6 ΜΆ. Ὀοΐοτα ἰτῃ, ὈΥ νϑααὶ ηρογίδοοη. Μδηγ οἵ {π6 Ἡθργονν 
ἰοξίοτβ πα γ Ὁ σαβθ Ὁ]6 ϑδοῖ οὐμοσῦ : 3 δὰ 9, ἃ 8πη6 3), Ἵ δῃὰ Ὃ, ΤΊ δῇ ΤΊ, 
ἡ 8π6 ", 1 )ηα 1, Ὁ δηὰ Ὥ, Ὁ δῃὰ Ὁ; δῃα ᾿Ἰθποο {π6 Ὺ μάνα θη ᾿πίου- 
οἰδηροά: 848 [ὉΓ δχϑιρ]6, Π0)9, ΝΟἢ. χὶϊ, 8., Προ, χὶ!, 14. ; Υ37, 
1 ΟἸγοη. 1χ. 16.; "121, Νῆ. χὶ, 17. Αἰ αν σπδηροβ ἄγ Τοαπᾷ ἴῃ 
ατοοκ Μ55. Τῆυθ, {Π6 (ὐοάοχ Οοἰξοπίδηιϊβ οὗ {πὸ Ὀοοΐς οὗ (δ μθβῖ8 
[ὈΓΏΙΒΠ 68, ΒΙΠΟῺΡ' ΤΑΔΠΥ͂ ΟἴΠΟΥΒ, {πΠ6 [Ὁ] ησ ΘΧϑιρ 68: Β δὰ Μ 
δανθ θ6θῃ Σηἰθσομδηρθα ἴῃ (ἀθη. ΧΙ]. 11., τερεμινθον ἴοτ τερέβινθον ;: 
ΓΔα Καὶ, γυνηγος ἴοτ κυνηγὸς, Χ. 9. : Θοημϑοηδηΐβ ἢᾶγο θη Δἀάοί, 
γυναικαν [ῸΥ γυναῖκα, χὶ. 31. ; ΟΥ̓ ἀου θα, 28 Σεννααρ ἴοσ Σεναάρ, 
ΣΧ, 10.: γόνα }8 ἅσὸ πύου ῃδηρσοα, πηχηὴν ἴο Ὁ πῆχυν, νἱ. 16. ; οΥ υβοᾶ 
ἴον ἀρμίμοηρθ, 88 οὐδις ἔῸΓ οὐδεὶς, χχχὶ. 44.}1 ὙΠΘη, βἴποο Ἰο οτβ 
ἭΘΙΘ ΘἸΏΡΙΟΥ̓Θα 88 ΠΌΙΆΘΙΆΪΒ, ὈΥ {Π6 σοπουπατηρ οὗ 2 Δα 1 ψὰ πα, 
2 ὅδηι. χχῖυ. 13., 7 ὙθΆγβ: ΜΠ1|61 ΟἼτοη. χχὶ. 12., [Ὁ] ον δα Ὀγ (6 
ϑερθιλριηί, δ88 8 γοᾶσθ, ΕἼοσα {π6 {16 ὀδδα ργοοθοαθά ἃ ἰγϑηβρο- 
δ ἴοη οὗ Ἰείζοτβ  {μ8, 'ῬΨ, Εν. 11.46,, δ, Ν ἢ. νἱῖ. 48.; οὗ ττογάβ, 
ΟΟΡΑΓΟ 2 βδτω. ΥἹ, 2. τ 1 (Ἴτοη. ΧἹ1]. 6. ; ΟΥ̓ οἰδιιβθθ, σοιραγθ 
Ῥρᾳὶ, χουϊ. 9---]]. νι 1 Οἤγοη. χὶϊ. 6. ; αἶδο [Π6 ογαηϊββίοῃ οὗ ᾿οἰνουθ, 
πΟΓΒ, ΟΥ̓ οἶδιβαβ, 6.9. πο, ΝΘ, χὶ. ὅ., πῃ, 1 ΟἼτοη. 1χ. 1. 
ΤῊΙ8 γγχὰβ ββρϑοίδ!ν ἸΚΟΙΥ ἰο ΒΑΡΡδα 1 ὕνγο οἰδι868 μαᾶ ἃ β᾽ π}}}} 
Θμάϊησ. ΑἸ ΘΧδτΩρ]6 ἈΡρθδΓΒ ἴῃ 32 Κίηρθ νυἱ}. 18.:; ψθοσο 186 ἰχαη- 
ΒΟ θ ΓΒ 6Υ6 σϑυσδῦ {μ6 ἔγβί Ἵν δ, δηα Πα ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟ6 τοροϑίθα βοσὴθ 
ψοτὰβ ἩΠΙΟὮ ΘημοῦγθοΓ {Π6 Β6η8Β6, δηα ἀο ποῦ ΟΟΟῸΓ 1ἢ Βονοσαὶ Μ58., 
ΟΥ ἴῃ (Π6 δηοὶαπύ νϑυβίοηβ, ασθοκ, 1ψδίιη, δηα Αγ τῖδο. 
 ρη 6 ΜΆ. ναθ αἰοίαιοα ἴο 4 οοργίβῖ, τηϊβίαϊκθθ τη ϊσἢῦ ΑΥΪΒ6 

ἔτουι Ἰτηρογίδος Πθασιηρ, 88 δ, 1 ϑαϊη, Χχὶ!, 18., Βατο Κ οσῖ, δ; 
ἜΥ ἴον ΠΡΨ, 1 Κίηρβ σχχὶ! 49. ΑἍἔἜὕουὐτίουβ ΘΧΔΠΊρΡ]6 οὗὨ [818 ΟσουΓΒ 1ἢ 
1 ὅ4π). χυ], 384, 1 [6 Βοιθαχρ βοοομα βαϊθίοῃ, ΠῚ νγ͵1ὰ8 βυ ρϑυαϊοα 
ἴου ΠΤ; δηὰ {μ6 ΟυΤΟΥ ΤΠ {ΠΓΟΌΡΉ ὙΘΥῪ Πλὴν ΘΙ ΙΟΏΒ. 
1 τη6 οοργῖδβί ἀϊά ποῖ σαγ ΠΥ ΚΘΟΡ ἰ8 ΘΥ6 ΡΟΠ ἢ8. ΧΟΡ Ϊ ΔΓ, 

τηϊδίαϊκοβ ταῖσῦ οοσῦσ ἰΒτουρἢ ἀοἔδοὐ ΟΥὗὨ ΙΠΘΙΔΟΤΥ ; πα {8 ΟΓΒ οΥ΄ 
οἰδυβα5 ΤΠ 6 ΤΥΔΏΒΡΟΒΘα, ΟΥ̓ Οἵα [66 ; ΟΥ ΒΥΠΟΒΥΏΊ6Β τη]ρῦ Ὀ6 
ϑυθοιπϊοα; οὐ {16 Ἔχργθβδίοηθ οὐ Ῥαγα 116] ραββαρθβθ θ6 ἱηίγοἀπορά. 
ΤΆ, δὲὲ ἀπᾷ 3 δγθ Ἰη οτομδηροα, 1μον, χχν. 3θ0.; 1) δῃᾷ Ὑρϑΐ), 
2 Κῖηρβ 1. 10. ; δηά οἴνϑθῃ ΠῚ Π᾽ τ ἢ ΣΝ ΟΥ ΠΆΧΟΣ 

ΤΒοη Π6͵6 ΘΙΘ ΘΥΓΟΥΒ Οὗ Ἰυδριηδηΐ 848 ἴο ἴΠ6 ὈΧΌΡΟΥ αν βίοη οὗ 
ποτῆβ, δ. σφ. ΤΣ Ὁ, ῬΑ]. χ] νὶ, 1 δ. ἕοσ ΓΟΥΔῸΨ ; [86 τοῖϊβαρργθῃθηβίοῃ 
οὗ ΔΟ ΤΕΥ Δ ΟΉ8, 6. φ. “ ὯΝ, Ῥβαὶ. χχν. 37. ; σβογα ἴ8π6 ϑεαρίυαρ!ην ΒαΒ 
θυμόν μου, Θαἱνα]δηΐ ἰο "5. [ἡ ῬΒδΑ]. χἹἹ. 6, 7., (86 »νηῦδις οὗ ν. 7. βΒῃου]ά 
Ὀ6 ἰτδηβίοεσοα ἴο ν. 6.. δῃὰ υπίίθὰ ψ| ἢ 1, ἴο Ὀ6 ἰαΐκθη ἔγοπι Ὑ28). 
ΤῊ πΥτα]Ο ΣῪ οὗἩὨΤΠ6 Θοτηροβιτοη 18 (μπ18 ΓΤ Θ]Υ τοϑίοσοα. ΕτΊου, 
ἰμ6 Ἰεξίεσβ ἰθσιηθᾷ οεσέοαες ἰἰπεαγαπι 3} ὝΘΥΘ ΟΟΘΟΘΒΙΟΏΔΙΥ ἰδκθῃ ΤῸΣ ἃ 
ρματί οἵ ἃ ποσὰ, 28 Ὀνῖρη (Ὸὸγ ἸΦν, 188]. χχχυ. 1., (86 Ὁ οὗὨ {Π6 [Ὁ] τ - 
Ἰὴρ σοτὰ ῚΘ μανΐπρ θθθὴ νυ θη 88 βυοῃ ἃ οἰμϑέοθ. Μδγρίηδὶ 
Β΄οΒ868, 4180, ὑτἜσα βοιῃθίθϑ Ἰπἰχοδυοαα ἱπίο {π6 ἰδχύ: [ππ8, δοοογά- 

δ Ὅσ. Ἡοϊπιεβ᾽ 5 Εαἰτίοη οὗὨ τπ6 Θεριίυδρίηϊξ, νο]. ἱ. Ῥγεϑί. σδρ. ἰϊ. 8ὶ 1. 
᾿ οτὰβ ασὸ πενοσ ἀϊνἀεα ἰη Ἠεῦτεν Μ55. ὙΒοη [ΠῸ βρδοθ δὲ ἴθ πᾶ οὗ ἃ ᾿ΐπ6 ἴϑ 

ἰηρυδείεος ἴο οοηϊείπ πΠ6 παχὲὶ ποτὰ, ΟἿ6 ΟΥ̓́ΠΟΤΕ ἰοιίοτβ οὗ ἰξ ἀγὸ δα ἀδά, ἐπδξ ἃ Ὀϊδηὶς ΠιΔΥ 
ποῖ δα Ἰεῖ ; πὶ τῃὴ6 ψ»ῃοΐο τνογὰ [8 τυϊτίθη ἴῃ 1[8Π6 Το] ον πη ς ̓π6. ὙΤὨΘ ἸΘΕΘΙΒ Βοὸ ῥα ἰῃ ἴο 
Δ] 4 δΙδηΐκ ὅτὸ οδἹ]οὰ Ἄομείοαοβ ἰξπϑαταπ. 

ΒΗ 2 



100 ϑογίρέιγε ΟΥιἐἰοΐδηι. 

ἴῃρ ἴο 8Βοῃλ6, νῷ Τ, 88]. υἱῖ. 17.,) δηὰ Ἰτυγρῖσαὶ πούοβ, 88 
ΠΡ 2}.} 

ΑἸ ογαϊζομβ 4Γ6 βαϊα ἴο βᾶνα θθϑῃ τηδα6 ἀθβισηθαὶΥ ; δᾶ {μ6 68 
Βανα θθθὴ βρϑοΐδ]ν δοσυβοὰ οὗ νυ] Ὁ] σοσταρου. Τμδ οἄδγρο, ποτ - 
ΟΥ̓ΟΙ, σδΔῃ Βαγάϊγ δα βυρβίδη(αἰοα, Ηδα {μου οοχταρίοα Π6 δουῖρ- 
ἴατοβ θοίοσα οὐσ ἴμοσγὰ β ἔτη, ἢ6 που]ὰ ΒΓ μᾶνὸ ποί!οοα δπὰ 
σΟΠμἀαμμηθα 80 ργοδὺ ἃ βῃ; δηά δίψος (6 Ὁ γι βία οσὰ ΘΟΥΤΌΡ ΙΟΩ 
γγ88 Ὑ6]1- πρὶ ᾿πργδοίϊοα] 6. οουβαιοηβ οὗἨἁ ὠ[Π18 παΐυχθ Ὁ {86 
ΘΑΡΪΥ ΤΑΙΠΘΥΒ ΤΩΔῪ 6 δοοοιηίθα ἔογ ὈῪ 186 ἴμοὶ (μδὲ {Π6Ὺ υϑεὰ {86 
δερίυδριηΐ, ἀπά τοραγάοα ἀδνϊαίζοη ἔτοτα ὑπᾶΐ ἃ [4181 γῖηρ' οὗ 186 αἴ γὴπο 
ποτὰ. Φοτγοιμθ, 1 18 ἔσθ, 0 νγὰβ ποαυδϊηίοα {1} {π6 ἩΘΌΥΟν 
ΟΥΡΊΏΔ], ΒΘΘΠ.Β 'ἴπ ΟὯ6 μἶδοθ ἴο ἱπηδρίηθ ἃ «6 δῇ οογτυρθοι; Ὀαΐ 
[18 ἀο!θαγαία οριῃΐοη τγ88 αἰίουΥ ορροβοα ἴο ἃ ριϑῃθσαὶ οἰάσρο οὗ (86 
κΚιηὰ.32 Οὐοοββιίουδὶ δ᾽ ἰθγαύϊοηβ, ηο ἀουβί, ἢᾶγ6 ἐὐϑῶ ταλθ πιῇ τῃ6 
11-υᾶἀροα ἀδδίρῃ οὗ πωργονὶηρ [86 ἰοχύ; Ὀαύ {πθτὸ 18 [1116 οαιι86 ἴῸΓ 
ΒΌΆΒΡΘΟΙ σ᾽ ΔΠΥῪ ρτοαΐ ἀδραγίατο ἔγομι {π6 οὔρίμαὶ. Απά, 1 βοπλβ 
οὐ 108 πᾶν βὍηΘ ἴοο ἴδ ἰπ τηδϊ ἰδ πῖηρ (Π6 ρογίβοί δοοῦσδου οὗὨἩ [8Π6 
Μαβογοίἐς ἰθχί, οὔβμουβ. δύνα ΤΟ ὈΠΥΔΥΓΔΠΙΔΟΪΥ δηα τόσ ἄδη- 
ΘΘΓΟΌΒΙΥ ΤᾺ ἴο 8ῃ Θχίγθηχα οὗ Ορροβιῦθ δύσοσ.) 

ὃ 2. ϑοιγοῦβ τισλόποο ἐδε γι Ποαάίπ)ε αγὸ ἰο δ6 ἀεέογηιηθά, 

Ι, Μαριιβογρίέβ8.---- 11. Το πιοδὲ αποϊοπὲ απα ἐλ δεεέ οαἐξίοπ5. ----111, Α οἱεπὲ 
ὉοΥδΙΟΉ.8.----Ἴ , Το εογιεμσε ΟΥ «ζοβδερἦτι5 (9}ογ ἐλδο Οἰά Τεβίανιεπέ).---- 
Υ. ραταϊιοῖ ραβ8βαφο8. ---1. πμοίαίξέοπϑ ἤγοηι ἐλε Οἷα απὰ νειν Τ εδέατηενεές 
ἐπ ἐδε τοογῖβ οὔ έλο αίλογε.---Ἅ Π. Οτιοαϊ σοι οοίιγο, 

ΤῊΣΞ σδ0868 Οὗ νϑυ]οῦΒ τοδαϊηρδ Βοΐηρ {Ππ8 ἀβοογίδιποϑα, ([ἢ6 παχύ βίδβρ 
18 ὅο σομΒι6᾽ [6 ΒΟῦΕΟΕΒ ΨΗΈΕΝΟΕ ΤῊΗΒ ΤΕΕΒ ΕΕΑΡΙΝΕ 18 ΤῸ ΒΕ 
ΘΕΤΕΒΜΙΝΕΡ. 

ΤὨ6 Ἰοριπηαῖα ΒοΟΌΓΟΘΒ οὗ δυγθπάἀδίοη ἃγο, 1. Μαηυδβοσιρίβ; 2. ΤῊΘ 
τηοϑὲ δηοιθηΐ δηά Ὀοδύ δά! ]οηβ; 3. Αποϊθηΐ νϑυβίοῃβ; 4. Τα τσὶϊ- 
1η08 οἵ Φοβορθαδ, ἱοροίμον ν ἢ (Π6 ΜΆΒογδἢ πὰ (86 Ταϊμλυᾶ (ἔογ 186 
ΟἸὰ Ὑδβίαπιθη) ; ὅ. ῬΡΆγα}]6 1 ραββαρθθ; 6. Θιυοίδίϊομβ ἔγοτῃ [6 ΟἹὰ 
πα Νοὺὺνν Τοβίδιμθηςθ ἴῃ [86 ψουκ οὗ [86 ἐλ ΥΒ, ΟΥὁἨ πῃ ἐγαρτηθηῖϑ 
οὔ Βογθίϊοαὶ ψυϊησθ; δηᾶ, 7. Οὐῦοαὶ σοπ]οοίατο.Ό Βυΐῦ [6868 

} Βθ0 Οδρρεὶ, Οτῖι. βδοσ. (οαΐϊι, ὙοζοΙ) ἴοτη. ἱ. 11 Ὁ. '. σδρΡ. νυ. δέ δέᾳ. : ΤΕΥ οὗ {86 
ΟΧΘΙΊΡΪ68, ΒΟΥΟΥΟΙ, ἔπαγο δἀἀποθα, τ }}} ποῦ ὈΘΔΣ ΘΧδτϊπδιίίοη ; Πὸ ὟΝ εἴα, Εϊη]οἰεατν, 
ὃ 8]. ὅς. ; Κι Ε]], ΕἘΪη]ο τας, ὃ 204. ἘΕῸΓ 8ῃ δοοουηΐ οἵ [6 γαγδῦϊ ἢ οὗ γοδάϊηρβ ἰῃ τὰς 
Νὸν Τρϑίδηηθηὶ 866 Ὁγ. ΤΥΘρ61168, νοὶ. ᾿ν. σμδρ. νἱ. 
2 ςς ἱποογΐαηι μαθοπιαβ, αἴγαπὶ ϑαριαδμίηδ Ἰη οΓργοῦθβ δὰ ἀϊ ἀθτϊηϊ, οπιπὶς λοιπὸ, εἴ, 

ἐπ οπιπίδιιδ, αι ἴῃ νοίοτὶ Ηοδτσαϊοο ᾿ἴ8 ἔπογῖῖ, οὐ ροβίθϑ ἃ Φιυά παῖ ἀο]οῖαπι 88, [Ιἢ ἢδης τὴ 
δῖα Βιι501 οἱ ΟΠ 6 πὶ 1118 Γ65 διἰπιυ]αῖ, ααοα νογθατῃ.. .. .- ΒΡΟΒΙΟΪΏΒ.. . .« . ΒυΠ]08Π ὑτο- 
0} 1886᾽ ηἶδὶ ἰῃ ἩθΌΓϑοδ γοϊαμἰη ὰ8 Βαρογοίυγ," Ηΐοσοπ. Οὐμηπι. ἰῃ ΕΡρὶδι. δὰ ἀαϊδς. 
11 Ὁ. 11. σΔΡ. 111, ν. 10. ; 
“Ουοὰ β8ὶ δἰίᾳιι!β ἀἰχογῖδ, Η ΘΌΤΣΘΟΒ ᾿ἰΌΤΟΒΘ ρῬοδβίδβϑ ἃ 1 :8}8 6886 [Δ]5ϑίοβ, δα ἀϊδὶ ΟΥἸ ΘΏΘσΩ 

ααϊὰ ἴῃ οοἴανο γοϊατηΐηθ ΕἸΧΡ] Δ ηδίίοπαπι 158185 ἢπἷς σοβροπάδδὺ πεδία υ]ε, ααοὰ Ὡ τὴ - 
48π|ὶ Ποτηΐπυ8, οὐ ΔΡΟΒΙΟΙ:, φαΐ σδείογα οὐ η8 ἀυρασηῖ ἴῃ δου θ8 οὐ ῬΠδσγίβεθίβ, ἂς ἢος 
ογ  πλΐπθ, αἰιοὰ ογαὺ τηαχίπγλιτῃ, Γοι ουδβοηῖ, ὅϑ΄π διιΐΐοπι αἰχεσίης ροϑὶ δάνθηίζαμῃμ Ὠοζωϊηὶ 
δ νδίοτίβ, οἱ γε! σδιϊοποπὶ ἀροβίοϊογαηα ᾿ἰΌτοβ ἨΘΌγΘΟΒ ἔιιῖβϑο ἔα βεῖοβ, σδοβί πηυτα ΘΏΘΓα 
ὭΟΠ Ροΐεγο, υἱὐ δα νδίου, οἱ ὀνβηρο] βῖϑθ, οὐ ροβιοὶὶ ἰτα τοδιπηοπΐδ ῥγοταϊογίης, υἱ δι ἀεὶ 
Ῥοδίθα ξαἸδδίιγὶ ὀγαηῖ." 1«. (οιημι, ἰη 186]. Ῥχορ!ὶι, 110. 111, ἀρ. νἱ, γυ, 9. 6( δεῃῃ. 



Ου ἐλὸ ϑοιγοῦβ υΓ ἐλ ΤΤιο Ποαάἔπρϑ. 10] 

ΨΑΙΟῸΒ ΒΟ ΓΟΘΒ ΓΘ 41} ἴο Β6 υϑοᾶα νὴ ἢ ρστοδὶ Ἱπαρτηθηΐ δηα οδυίοη, 
89 Ὀεϊηρ 41110]6 οΥιἰοσῖᾶ; ΠΟΥ 18 068 ΘΟμιπηοη σοδαϊηρ νοῦ ἴο δ6 
τε)οοίοα θυῦ ὉΡΟῚ {Ππ6 ταοϑῦ ται ]οπδ] στουηαϑ. 

Ι. ΜΑνυϑβοξιρτη. --- Ηδνὶπρ ΔΙγοδαν ρσίνθῃ βοὴ ΟὈϑουν 08 Οἢ 
{π᾿ ἃσθ οὗ τηδηβοσιρίϑ, ἰοροῦθον 1 δὴ δοοοαπῦ οὗ Βοιμδ οἵ {Π6 τηοβὲ 
Δηοιθηὐ ", 1 Ψ111 ΟὨΪΥ Ὀ6 ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ [μαῦ Μ}1θὸ Βῃου]α 1ῃ {1118 0]466 ΟΠΓ 
8 ἴον διηΐβ σοποογηηρ ὑΠ6Ὶ τοἰιῦνα να, δα {86 Δρρ[ϊολίλοη οὗ 
ἔμοπι ἴο {88 ἀδιοσιηιηδίοη οὗἩ νϑυουβ ΓΟ ηυΒ. 

1. 7 σεπεταΐ, ἰλόη, τιοο παν αθἔᾶέττη ἐλαί ἐλ ῥγοβοπέ οορῖθε οὔ έλο ϑογίρέιγος 
οἤιλε Οἰὰ απαὰ Νειο εδίαπιοπέ, ἐπάσν ἐλο σματαϊαπδλὶρ ὁ ἐδ “εισιϑἢ, ϑαπια- 
“απ, απα (δ τιςέϊαπ οἠγοῖεσ, αἀστεοεῖπς ἔπ ουοτν ἐλέπιρ ο5βοηέϊαί, ατὸ οΥ ἐλ δαῆὶδ 
αμέλεη εν απα αμέλοτέψ τοἱελ ἐἦο ογσίπαὶ αμίοσταρὴξδ; ποεισἐλδέαπαδηιρ ἐδ 
εγτοτς ἰλαὲ λαῦσεό ογερί ἱπίο ἐδεηι, ἔγοπι ιολαΐευον σαῖι86. 

2. ΤῪε πεπεδετ οὗ πιαπιδβοτὲρίδ, δοισεῦοτ, 18 ποί 8ο ηιμοἢ ἴο δε σοπϑίαογοα, α5 
ἐλεὶγ φιεαϊψ, απεεϊφιείν, απαὶ ἀστεεπιοπέ ισἱίλ ἐλ πιοδὲ ἀποϊεπέ ἐπέετρτγοίονβ; 707 
δε ίγεε γεααττης παν δὲ ρτοβογυοα ἐπ α βίπσίο πιαπμβοτρί. 

8. Τλοξε »παρεεβοτὶρίδ ατὸ (0 δε σσοσομηέεα ἐδ δεβέ, τολϊοἢ αγὸ πιοδἐ σογιδοπαπέ 
τίἡ ἰλοξο μδοα ὃν ἐδο αποὶϊοηέ ἐγιέογρτείθῦβ; αἀπαὶ, τοϊίλ γτερατα ἰο ἐλ Οἰα 75- 
ἰαπιεπί, ἐπ ραγέϊομίατ, 126 ἰοδϑὲ βίαίε5 ἐδαέ λο86 γιαπιμδοτῖρίδ ατὸ πὶ εῦοτν 
εα86 ρτεΐεγαδῖε τολϊοῖ λαῦο ποὲ δέῃ ἑαγηροτοα ιοἐἦ ὃν ἐλ Μαδοτείοβ, απα οὐϊολ 
λατε (δε (λαζάεο ραταρταβε ἱπέογ)γεοίεα, ἐπ αἰξεγπαὲθ Ὁθ 868. 

{Τ|ι6 ἐεσέμβ χεσερίμα οἵ ἴῃς ΟἹἃ Ταβιδπιθηῦ ἰβ 186 ἔγαϊς οὗἨὨ Μαβογειίς ἰδδοιγ ; δηᾷ οχἰβῦ- 
ἵπρ Μ55. τὸ Ἰδίογ {πᾶ 1ῃ6 ΜΈαβογοιῖς τουϊείοη, ὙΠΟΤΟ ὅ.ο, ἰηἀθοα, βοῦιο ἔονν, "γῆοθο 
ἩΓΓΕΓΒ Βεοη [0 ἢδνο σίνοη το ϊπρδβ οορίςἃ ἔγροπι σοί ῖοο8, (τ οχίδηϊ, σαγη ογ τη Μαϑο0- 
τεῖῖς ομθ8. Π686 τεδηϊηρβ, τἱτποῦῖ ἀσργοοϊδηρ τ86 ἸΔθουσα δηὰ ἰοδγηΐην οἵ ἴμ6 Μᾶβο- 
Τείεβ, ἃῖε οὗ ζτεδζ γδ]16.] 

4, Αϊιλοισῆ, οἐδεν ἐλῖπρεβ δοίη ἐφμαῖ, ἐλ πιοτὸ αποϊεηεϊν απαὶ ἀοοιταίεῖμ 
τον δη τιαπμβοΥὶρίδ αΤῈ 0 ὅθ ρτείεττοα, ψεΐ α τεσεπέ απὰ ἱποογγθοῖ οορν πιαν 
οἴη ἔλατο ἐδ δεέίεν γοαάϊησ, δεσαιιδο ἐξέ παν ἦασο δεεη ἰγαπϑδοτγίδοαά ἤγοτι ἢ 
ἐχοοϊϊεηέ απα απεϊοηέ σοΡΨ. 

ὅ. ΑἩ αεσοιταΐε πιαπιδοτὶρέ ἐδ ργεΐεγαδῖο ἰο οπὸ ἐλαέ ἐβ περί σοπέϊψ τογἱέθΉ. 

Μαγίουϑ τοδαΐηρϑ, [ΠοΓΘΌσΘ, ραΓ  σὨ]ΔΓΙΥ ἴῃ τ[86 ΗδΌτονν βογιρίαγοβ, Ἡ Βίςἢ ἀνὰ Τουπὰ ἴῃ 
ΤἸΩΔΗΌΒΟΓΙ ΡΣ ἸΥΔΉ ΟΣ ὑε ἃ ΌΥ ἃ ἰδαΓηΘα ΡΕΓΒΟΏ, ΟΥ̓ΓΟΣ 8 δ. θα ΡΕΥβΟη, ἴγοπὶ βοῖηθ Θο]Θ ὈΓαϊΘ ἃ ΟΥ 
εοἴτεοίξὰ ΘΓΟΡΥ, δῖ ἴο 6 ῥΓοίοστοα [ο [ῃο86 ὙΤΙΓ6Π (ῸΓ ῥγῖνδίθ 186 ; ἀηα ἴΠ6 τοδα! Πρ οαπὰ 
ἴῃ δηοίθηξ ἀπά πηροϊητοα τη βοΓΙΡ8, τυ ἴθ ΤῸΥ [86 86 οὗ τη6 ΒΥ πηρόζαθ, 8ΓΘ6 ὈΘΓΟΓ [ΠΔὴ 
ἴᾶοεε ἰουηὰ 'π Μαβογοῖίς χορ ΓΒ. 

6. Τῇε 33γεὲ ογαδεοά τοασϊηρ οΓ α πιαπιιδοτρέ ἐδ ποί αἰιοαψε απ ογτον ο ἐδε 
εσοργίδέ ; ποτ ἰδ {δε βεσοπα εμδεἰἐμίοα ὁπ αἰισανε ἐδε δοίέον γεααϊπς. οί αγὸ 
ἴο δὲ ἐτιοα ὧν ἐδλε ἐοιιελδίοπο 9} ἐλο αποὶεπέ υεγϑίοπδ, απα ἴπ ἐδ Ῥεηπέαϊεμοΐ ὃν 
(δε δαπιατίέαπ ἐεχέ αἶδο. 

". Οιλον ἐλῖπισε δεῖπρ ἐφιαΐ, “ολαοῖδβ δέαίο5 ἐλαΐ α 7,εοἰϊοπατίμη ἐβ ποῖ ὁ 
ἐψμαΐ ναΐμε ισϊἐΐ α πιαπιιδοτὶρί ὁ ἐλο βαπιο απέϊφψεϊ ἐλαέ σοπέαϊη5 ἐλο δοοΐξ 
οὕ (λε ΝΝεισ Τεδίαπιοπὲ οσοπιρίοίο, δοοαιιδο ἐπὶ ἐδε Κογηιον ἐδε ἐστέ ισαϑ ΚΓεφιεηεϊν 
αἰϊεγεά, ἀασοοταϊπρ ἐο ἐδο τοααϊπρε τιολϊοὶ τσθγ6 πιοδέ ἀρρτουθῶ α ἐλ ἔΐηιο το 
ἐδ σας τογϊέέεη; ἐλομσὴ 1, εοἰϊοπατία δοπιοέϊηιε5 ἔασυο τεαάῖηφε ὁ} στοαέ ἱμρον- 
ἰαποε.3 

8. 7 τεοξοπέσισ μρ ἐλο πμηιδον οΥ πιαπιμδοτίρίς [07 οΥ ασαϊπδέσπν ρατέϊουαν 
τεσάϊησ, ἐξ τοῦ δ6 ποοοβδατῃ, 

ΕἸγϑι, Τὸ αἰδέϊισείκῆ μτοροτῖψ δοίισορη οτι6 πιαπ μδοτρέ απα αποίλετ, ἐλαΐελθ 
“απ ΜΘ. δὲ ποί σομπίεα ἐισὶοο οὐετ, απαὶ οοπβοεηιοηεί οὐθ ρα885 ΚὉ7 ἵν7ο. 

! δὲς δὴ δοοοῦηςξ οὗ {{Ππ| ῥτίμοῖραὶ Ηθῦγον ΜΘ. ἴῃ ρρ. 46---49, οἔἉ {18 γΟ]ΌΠΊ6. 
5 Ἰηιτοϊυςιίου, γ0]. 11. ΟΡ. Ὑἱ 1. ἃ 2. Ρ. 161. ὅ66 ")γ. Ττσοζο 168, νὼ]. 'γ. ὁμδρ. ΧΧ. 
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102 ϑογίρξιι"ε (γἱξοΐβηι. 

ΤῊ 8 ([ 18 πον δδοοσίδί θα) νγ88 ἴπ6 οὯ86 συ! τἶ [πΠ6 Οοάοχ Βαζρ, οἢ δα ὕθθη ργσουγοᾶ ἕω 
Ὀὸ [86 βάτο τυ] ἢ ἴῃ 6 Βοσοηὰ οὗ δίερῃοη 8 ΜΚ. ζηδγκοά β, 8ο ἴδλι [Π686 σοῦα Ὡοΐ ἵἔπτὸ ἀϊδεῖτηςξ 
ταϑη ΒΟ ρί8. ὙΒΟσούοσ, ὑπογοίοσθ, ἃ Ὡυτ ΌΘΓ οὗ πιδηυβογ ρὲβ Ὀ6 ΔΓ αν! ἀθηξ ΔΓ οὗἩ βανῖ τς 
ὈόΘη ἐγδηβοσί δα ἴῃ δβιισοσρβδίοῃ, [Πδὲ 18, 68 ἢ οὗὨ ἴποτὰ Ὀοΐηρ ἤγεὶ ἃ ΘΟΡῪ ἴδ Κϑὴ ἴγοῃι δηοῖδπος, 
δηὰ [π6π 8η οὔ δὶ παυϊηρ ἃ ΟΟΡΥῪ [Δ Κϑὴ ἔγοπι ἰϊ, ΟΥὁὍΎ ΠΟΥ 411] ἀγὸ ἴδ Κϑη ἴγτοζω οὔθ οο τ ΟἿ 
οΥἰρῖπαϊὶ, [ΠΟῪ ΔΥῸ ποῖ ἴο Ὀ6 σοπϑβί ἀοτρα 85 ΓΓΏ ἢ Πρ 80 ΤΏΔΗΥ αἰ ογεηϊ ᾿πβίδποθϑ οὐ νατ ΟἿ 
τοδάϊηρ, Ὀὰϊ Βἰιου ἃ ὃ6 οι πηαῖθὰ ΟΥ̓ 88 ΟΠ6, γῇΟΒ6 ΔΙ ΠΟΥΪΥ γοβο  γ68 156} πο τπδὲ οὔ 6 
ἢτβι ήδη υβοσὶρῦ, [ηδί(οηϊίοη ἴο {18 οἰγουτηβίδηος μΠδ5 ΘΟ ΓΙ αϊοα ζ0 ἰσγεαδο ἔπ 6 προς 
οὔ ναγίουϑ τοδάϊηρϑ θογοπα υμδῦ ΠΟΥ ΓΔ] ᾶγο. Βαῖ, βου ρῇ ἴνγγο τηδηυδογὶ ρίδ, οη6 οὗ ν ὶς Β 
β οορίοἀ ἴτγοπι 186 οἴδοΥ, ἐδ 6 δατι θα ΟΠΙΥ͂ 88 8 δβίηρ]ε δνϊάδηςο, γαῖ, ᾿ἶ 8 τνογὰ 16 δᾶ οὰ 
ἴῃ [ῃ6 πιοῖα δηοσίθηϊ ΟῃΘ, ἰΐ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΒΌΡΡΙ] 6 ἔγοτῃ [μὲ νυ Ὠἰοἢ 18 πιοσὸ πηοάογῃ. Δίδηιϊδοτμεβ, 
ὙΠ ἢ, ΠΟ ρΡὮ ποῦ ᾿παση ἀἸΔι6} Υ σορίοα ΟοὨθ ἔγοηι ἴμ6 ΟἾΠΟΥ, ΧΙ ἱς ἃ στοαὶ ὈΠΙΪΟΓΓΔΣ ΤΥ ἴῃ τ οῖσ 
τοδάϊηρ8, βοθ ἴο Ὀ6 186 Ῥγοάμοθ οὗ (Π6 88π|6 ΘΟΙΠΙΓΥ, δη ἃ ἰὼ ΠδΥΘ, 88 ἰὴ ᾿ΤοΓΟ, τ υδ84] 
Τοδάϊηρβ οἵ [πὶ σου πῖγγ. Α δεῖ οὗ πηδηυδβουίρίδβ οὗ (818 κἰπὰ ἰ8 ἴο Ὀ6 σοῃεὶἀογοὰ 88 ἴῃ βαῦ)δ 
οἀϊίοη, ἰῃ τ] οἢ ἰδ 18 ΟὗἮὨ ΠΟ ἱπηρογίδηοσοα ἴο {π6 δ ΠΟ ΠΟΙ οὗ 8 τοδάϊησ Ποῖ ΠοΓ ἔνα ἢπη- 
ἀγορὰ οὗ ἔνο ᾿ῃουδβδηα Τοορίθβ Ὀ06 δοθῆ. ΝΠ θοΓΒ δἴοπο, ἱπογοίογο, ἀδοῖὰθ ποιδίηρ 'ῃ τ89 
ῬΓοβοηΐ ἰμβίδηςθ. 

ϑοοοηᾶϊγ, ἤϊε ηιιϑέ σαγεζωϊἤμ οὗδονυο τολαὲ ρατὲ ὁ ἐλὸ ϑοτγίρέμγες ἐλε 
δουογαῖ πιαπιδοτίρίδ αοίμαϊῳ σοηπέαϊπ, απα ἐπ τολαί τεδρεοίς ἐλον ατὸ αἀεἰεοίξοο. 

ΤἬοΣΟ τὰ ἴον ΜΒ. οχίδηϊ, οι σοηίδὶπ οἰ ν [86 ΟἹ οἵ ἴπ6 Νονν Τοδίδιηοῃϊ δηξῖγο, 
δΔηἃ ἤάγο ὈΘ6ὴ ᾿Γϑηδιρὶ 64 ἴο 08 τίῃοῦΐ 1058 δηὰ ἀδῆαρο. ΝΟΥ͂ ἰὺ 18 ΔΌ9Ο] αὔδῚ Υ ὨΘΟΟΘΞΑΤΎ 
τα γγ ΟΌϑεΣγο (ῃ0 8ῖ8:6 δηὰ οοπαϊίοη οὗ Μϑ8., ἰῇ ογάοσ {μδὺ γγὸ ἸΏΔΥ δυοϊὰ ἔαϊβε Ἵοοῦ- 
ΟἸαβίοηβ δπὰ ἰῃίδγθποθβ ἔσοπι ἢ 6 ὩΟΠ-Ῥγοάαοσίίοη οὗ ἃ τη δητδοσὶρὶ ἴοΓ 8 γασίουβ γοδάϊπρ ὈΥ͂ 
ΔΗΥ͂ οἀἰοΥ οὗ [Π0 Νενν Τοβιδπχοηῦ, 0 ΡῬΓΟΙΈΒΒΘΑΙΥ σῖνοδ δὴ δοσουηῖ οὗ (Π6 ναγίοῦβ γτεδάϊησϑ 
οὗ ΜΘ8., 68 {10 τπογοίοτο ἀἰὰ ποῖ ΥἈΎΥῪ, θη ἴῃ ΓΟΔΙ ΠΥ [ἢ ἰοχὶ ἴδε] ἴνγαβ υδηϊτηρ τὨογοίῃ ; 
Δη αἶβο 'ἴπ ογάοσ [Πδὲ )γ7ὸ ΠΩΔΥ͂ ποῖ οἶΐϊθο 8 ΜΆ. ἴῃ ἔδνουῦ οὐὁἨ δ8ηγ σοδβαϊηρ, τῆογο ἴῃ τγπτὴ 
δΌΓἢ ΜΆ. [88 η0 τοδάϊηρ δὲ εἶ. Ετοτὰ ᾿ηδιϊθητίοη ἴο [118 ΟὈγν οι ταϊο, Απηοϊοιις ᾿ οἰϊοὰ (ἢς 
ἢγδθὶ Οοάοχ οὗ διαερῆοπ, (ἢ6 Οοταρ]αἰθηϑίδη, σαγάἀΐη8] Χ ΠῚ ΘΠ 688, Οἰβῃογοβ᾽β, δὰ τπδς οὗ 
ΑἸοδία, 88 80 ἸΏΔΗΥ αἰβογοηΐ τλδηυβογρΡίβ, ἤθη, ἰῃ ἴδοι, [ΘΓ τγ48 Ὀυ οπα δηὰ ἴδ0 Β8πὶθ 
Ῥυϊπιδὰ οἀϊεοη. 

ΤΕΪγα]γ, ἢ πιιιβέ αἶδο οὔϑογυο ιρλοίλεν δε Μῖ 8' 5. λαυο δεοη οπμεγεῖν απὰ 
ἐχαοέΐν οοἰϊαξοα. 
οι πη 68, ῬΟΤ ΡΒ, ΟἾἹῪ (Π6 πιοτὸ ποῖα δηᾷ τηρογίδηϊ ἰοχίβ μᾶνο θη σοηβι θὰ, ΤῊ Ϊδ 

Ὑὃ8 (Π6 486 ννῖἢ τ6 Οοάοχ ΟἸαγοτηοηΐβῃμδ, 88 οΟἸ]αἰοὰ ὉΥ Βοζα, δηἀ α]8δὸ ψ τἢ τὰς Μ55. 
οὗ 1ὴ9 Αροϑίοϊϊς ΕἸ 8{168 ἱπ {6 δε ἰορίϑοορβδὶ ΠἰΌΓΔΓΥ δἷ ΓΑ Ὀοτἢ, τυ δῖ ἢ πᾶν ὈΘ6η Το] 516 
ΟΠΙΥ ἴον (πὸ οοπιτονογιοα οἰδιβα ἰὴ 1 ΦοΒη ν. 7. ϑοπΊ ΕΠ ΠΏ68 580 1 ὨΔρΡΡΘΏΒ [δὶ Μ55, 
ἢν ΘΟΙῺΘ Ἶδίδ ἰπἴο ἐπ 6 ἤδη 8 οὐ δα ϊογβ οἵ [6 Νου Τοβιδηγοηῖ, αὔδυ ἴΠ6 ῥσϊητίης γα ὕοσαη; 
δΔη ἃ ΘΟΠΒΘΑαΌΘΠΠΥ ΟἾΪΥ ῥδτὶ οὗ ἴδ γατίουβ Ἰθοϊ 0η8 ἢανα ὈΘΘη Ἔχἢ ! ἱοὰ, ΓΓῊΪΒ γδ8 [Π|6 ο 850 
ὈοΓ ἢ Ὁγ. ΜΙ] δηὰ πὴ ΟΥ̓ οΒΌδσἢ ἴῃ ἐδοῖγ γι]. 4] εἀἰἰοπ8. Αραΐη, 11 βογηδῖί πηοα 
ΠΆΡΡΘῺΒ {πδξ ἃ τηληηθοτὶριὶ Π88 ὑὕθοη οοἰϊδιοα ἴῃ ἴΠ6 Ὀοσίὶπηΐηρ; Ὀασϊ, ἔγοπι βοῆια δος ἀθης οἵ 
οἴπογ, ἴῃ6 σοἸ]]διίοη Οὗ Π88 ποῖ 66 οοπιρ]οῖοἃ. ΤῊΪΒ νγ88 ἴὴ6 οαϑὸ τ] ἴῃς Οοάοχ Ονρτίῃμ, 
οὗ ἡ» ἢ γγο δδα 20 Θδῃϊτίγα ςΟἸ αι οἢ πη2}} Ὠγ. ὅσ ΠΟ ῥγηϊοὰ ομδ δῇ 16 πὰ οὐ ἢ18 ἀϊ596- 
Ἰδί!οη ΟἹ τῇ ἸΏΔΠΒΟΙΙΡΙ ὦ, Δηἀ 4180 ἩΠῚῊ (πὸ Οοάοχ Μίοηιοτί δη8, νν ἢ ς ἢ ν᾽ 88 οο]] αἱοα π 
1η6 (ὐοβρε]8 ἃπὰ πηοϑῖ ραγίβ οὔ ἴ6 Αοἱβ οὗἩ ἴπ6Ὸ ΑΡοβί]οβ, δηὰ ἰῃπ ρατὶ οὐ τῆ ἘΡρίβι! 9 ἴο τῆς 
Ἐοπίδη8, ΝοΥ ᾿ιδὰ τῦᾶο Δ σοι] εἴα οΟἸἸατίοη οὗἉ ἰζ, ἀπ}}} {πΠ6 ἕαν. 1τ. Βατγγοῖϊ ργϊηϊθ ὁπ 
ἃ᾽ (16 δηὰ οὗὨ Π]8 ἴδα-δἰτ}}6 οὗ τ1π6ὸ Οοὗοχ Ἐοβογίριιδβ οὗ Μδι ον 8 Οοβρεὶ, ον Ρῥγοβοσνεὰ ἰη 
ἴΠ6 ΠΙΌγατΤΥ οὗὨ ΤυϊηΥ ΟΟἸ]οσο, Ὠυ]η.7 [0 18 {ΠΟΓΟΙΌΓΟ 8080] 06} ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ τπδὶ στὸ δμουϊὰ 
ἰπαυίγα ἴηῦο {ἢ 686 ῬΑΓΟΠΘΌΪΑΓΒ, {πῶ 76 ΤῊΔῪ ποῖ Ὀ6 ἀδοοίγεα οὐγθοῖνεϑ, οσ ἀδοοῖνα Οὔ ΟΕ, ὉΥ͂ 
ΔἸ]ορΊηρ, 8 Δαν ΠΟΥ {παι πᾺ8 ΠΟΥΘΥ Ὀθοη οχδπλ πο. 

[Ἐοίξγοπορ ΠΥ Ὀ6 πιδάϊο ἰ0 ΒΟΠΊ6 86] τὰ ]68 ἴῃ τοραγὰ ἴὸ Δ58. ρσίνοη Ὁγ Ὦγ. ᾿ανϊ βου, 

1 Απποϊοῖϊα, [πᾶ ὈΪΠΟΣ ΘΠΘΤΩΥ οὗ ἴΠ6 Ἰοαγποᾶ δηὰ ρίουβ Ροτί- Πογδ 8.8, ρα Ὁ] 1564 ἃ ΕΥδηοἷ 
ἰγδηβἰβιίοη οἵ ἰΠ6 Νὸνν Τ᾽ οβίδηγθηΐ ἰῃ ΤΟΌΓ γο]τη 68, 800., ἴῃ (ἢ γδδγ 166θ6---1668. [πη ἢἰδ 
ποῖοβ Β6 θοεδίεἀ οὗἩ μβανϊηρ σοηβαζιθα 411 08: ΤηΔη ΒΟΓΙΡΙΒ ἰὴ ΕπγΌΡΟ, τυλίοὐ ὧδ αἰθεγισαγάε οὐκ- 
"ε5εο0 ἦε λαά ποὲ δεεπ Δ ΟἿ ΔΙ πποΥΒ 8 Βίοσγαρἶο 4] Ὀ᾿ΟςΙΟΏΔΓΥ, νοὶ]. ἰἱ. ὑῃ. 985-97. 

5. ΒοΠΟ12, ΟἼγοο ΟΥ̓ ἴο86 ἴῃ Ηβιογίδιη Τοχίαθ Εὐνδη ρα! σα), ΡΡ. 80---90ό. ὙΤΉς οοἸϊαἰοπ 
οΥ̓͂ {η0 Οοάεχ Ογρτγίυβ, ἰη {π18 Ρα Ὁ] οαιίοη, 18 ὙΘΣῪ ἱπΟοΥτ ΟἿ] οἼνθη; 88 Τζγ. βοῇ οΣ, Ὀοὶπρ 
αὐβοηΐϊ ΟῚ [6 ὈΓΘ58 ΟἹ [.18 10] Ο -ΟΥ 168] ἔγανθ]8, σου] ὰ ποῖ οοττοςὶ ἰ6 ργοοί-βῃοοῖβ, Ἦθ 
48, ὨΟΎΤΘΥΟΓ, σίνθῃ ἴ[ἢ6 ναγίουβ σοϑαϊηρβ οὗἁ [μἰ8 τηδηπβογρὶ τ ἢ ἴΠ6 υἱτηοϑὲ Βἀ6}}}7 δαὰ 
ΔΟΘΌΓΩΟΥ ῥγδοιοδῦϊο, ἰῃ ἴΠ60 ἤγοὲ γνόϊυσαθ οὗὨ [18 οὐ α] οαϊοη οὔ ἴπΠ6 Ναὸν Ταβίδηγθηϊ. 

8. Βαιτοῖῖ, Ενδηροὶ απ) δοοιιηάππὶ Μαδιδοαπ) οχ Οοάϊοα Βδδοσιρῖο ἱπ ΒιΙΌΠ}. οῖποςα ΟΟἸ]]ορῚ 
5, ΤΥ] ἰϊαιῖβ Ἰυχία Ὠυ 0] 1η. ΑΡρρεπάϊχ, ὑῃ. 5---85. [86 δοοουηῖβ οὔ ἴπο ΜΚ. πχοητοηεά 
ἴῃ (8 ποῖθ δπὰ δῦουο, δπὰ οἵ ἴδ ςοἸ]]αιίοη οὗὨ ΤΠ 66], ἴῃ νοὶ. ἰν. οἤΔΡ. χυ. ΡΡ. 190, ἅζο., ἢ}. 
χυὶῖϊ. ΡΡ. 20], διο.͵, σἢ Δ. χίχ. ὑῃ. 218, δος. 

4 ΒΙ10], Οτν. το]. ἱ. ΠΡ. χχν. ὑῃ. 870--- 872. 



Οὐ ἐδιε ϑοῖγοές 0 ἐΐο Ττιε Πεααϊηρϑ. ᾿ς Σὺ 

1. Το θα6βὲ δηᾷ τιοβὺ δῃοϊθηῦ ΡΕΙΝΤΕΡ ΕΡΙΤΙΟΝΒ, ΔΓῸ 80 ΓΆΓ ΟἾΪΥ 
ἀο δὲ Δἀπ64 ἴῃ ονϊάθησθ, ἃ8 ΠΟΥ γα ἐπηιπιοαϊαἑεἶῖψ ἰλκοη ἔγομι 
ΓΩΔΠΠΙΒΟΙΪρΡί8. Τμ6 νϑυῖοιβ σϑλάϊηρδ, ΠΟΘΥΟΥ, ὙΠΙΟὮ [ΠΥ σοπίδίῃ, 
816 ποὶ ἴο 6 πορϊοοίοα, ρδγοΌ ]ΑΥΪΎ ποθ οὗ {186 Ἡδῦγονν ΒΙΡ]6 
Ῥπηϊοά ἴῃ ΒΑΡΌΙ Βοῃ ΟἸδυὶπιΒ Μαβογοίϊοαὶ οἀοη. [Ἃπ τΠ6 Νὸν 
ἐΓεβίδιηθηὶ, 48 [᾽8 τοδάϊηρβ ἰυυσημά ἴῃ 41} [28 φαγὶ ρυϊηθα δά! οῃβ 
Τοδὲ οὐ {6 Δ ΠΟΥ ΤΥ οὗ 8 ἴθ Ὗ Τηδη δου ρίθ τ ΠΙΟΝ ἀΓ6 ποῖ ΔΙ γΔΥ8 1Π6 
τηοϑὺ δηοίθηΐ, [Π6 ΘΟΠΟΌΓΓΘΩΟΘΘ οὗ 81] [Π 656 δα 0.8 οδηποῦ ΘΟ ῸΥ ρτοδΐῦ 
ΔΌΣ οὐ (86 τοβάϊηρβ δαἀορίοα ὈΥ ἴπ θη), ἴῃ ορροβιοη ἴο οἰ ΒΟΥΒ 
ὙΠΟ ἢ ΔΡΡΘαΓΣ ἴο Ὀ6 γγ08]] δπαρροτγίαα. 

ΠῚ. Τῆδ ΑΝΟΙΕΝῚ ΥΈΒΒΙΟΝΒ (οὗἨ ΜΈΙΟΝ 845 δοοουπῦ ἢδ8 αἰγοδαν 
Όόοοῃ σἰνθη), ὑπουρᾷ ποῦ ἔγθα ἔγομι ΟΥΤΟσ, ΠΟΥ ΘΥΒ61688 βοτὰ ᾿πηρογίδηῦ 
αιϑϑιϑίδῃοθ ὑΟυΓ 8 ἀοἰσυτηϊπῖηρ (86 {Γπ6 ΣΟΔΑΊΠΡΒ οὗὨ Ῥαββαρ 8, 88 {ΠΟῪ 
Βῆονν τ δῦ γοδάϊηρβ {Π6ῖν δα ΠΟΥΒ ΘΟΠΒΙἀοσγοα ἴο θ6 σοπαΐηα; Ὀαΐ 1 18 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ {πα΄ γγ16 σΟὨ δ] ΟὨΪΥ οοτγοοῦ ἰαχ δ οὗ β  Οἢ γΘΥΒΊΟἢΒ. 

]. Αποίεηξ υὑεγδίοηδ ατὰ α ἰεσιίζηπαίο δοιγοῦ Ὁ ἐπιοπααίίοη, ἐπ ἶο88 ρον 
εοἰϊαξίοπ τσε λαῦε γεαϑοη ἐο σοποίμαε ἰλαέ ἐλε ἰγαπ5ίαΐογ Ὁ ἐλόπι τοοτε οἰεατὶν 
τηϊδίαλεπ. 

2. Αποϊοπέ νιαπιιβοτίρέδ, δερροτίοα ὃψ 8ο»η6 οὗ ἐδε αποΐοπέ υϑγοίοης απαὰ ὃν 
ἐλε δεπϑε, γτομάδν α τεααίπο οοτίαϊπῖν τῖσλέ, ἐλοιισὴ ἐέ δε ποὲ ομηπα ἐπ ἐδ! πιοτα 
ῬιΟΟ ΕΥ̓. 

Τὴ 15δἱ, 1ν}}. 10. τὸ γεδὰ, 17 ἰλοι ἄγαιο οἱ Ιὰψ δομὶ ἰο ἰδε λέκγῳ. ΤῊ 8, ΒΊΘΠοΡ [οστὰ 
ΤΟΙΉΘΙΚ8, 18. 8 οογτοοῦ ΤΟ ἀογηρ οἵ [Π6 ργοϑοηΐ ΗΘΌΓΕΝ ἰαχῖ, θὰ ἐν 18 ΔῺ ΟὈδοῦγα ρἤγαδο, δηὰ 
νῖ βοαϊ ἘΧΘΙΩΡ]6 ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟΕ ΡΪΆΠ6. ]ηδίοϑιὶ, βοσσθυεγ, οἵ ἼἘ2 ἐὰν δομὶ, εἰρθϊ πιδημαβογρί8 
(ἸὮσεθ οὗἩ Ὑ]οἢ τὸ δηοί θη) γοδᾶ ἸῸΠῸ ἐὰν δνεαά; δῃὰ 8βο ἴδ ἰ8 τοπάἀογϑὰ ἰπ 6 ϑιυτίας τοῖς 

βίοῃ. Τβθ ῥγοροὺ τοδαϊηρ ᾿Βοσθοῦ 18, άγαιο ομέ (οὐ ὄγίησ 7υγιλ) ἰδν ὁγεαά. Τῆι Βοριαδρίυξ 
ΥΕΥΒΙΟΠ ΟΧΡΓΕΒ868 ὈΟΪ πνογὰβ τὸν ἄρτον ἐκ τῆς ψυχῆς σου, (ἦν ὀτεαά ἴτονι ἰἦΐὰψ δομῖ.! 

3. Τῆς οοπομγτοποο οΓ ἐλ αποϊοηὲ υϑγ 5,008 18 δε ῇεϊοηέ ἰο ἐβέα [δὴ α τοααϊησ 
“5 οσεγίαϊπἶν τὶσλί, ιορλεηπ ἐδε δοηι86 ον ραταζεῖ ρίαςο βἤοιος δοίλ (δ ργορτίείψ 
9 ἰλαὲ τεαάαϊΐησ, ἀπά ἐδ οογτερίϊοη οΥΓ τολαξ ἐ5 οιπά ἵπ ἐλε οορὶεα 0} ἐὰδ 

ΤΒπ8 ἱπ Ῥτου. χυ!. 22, (22. οὗ ΕΠ ἰδ} νοσεῖ 0) το τοδά, “"  ῃοδο ἢπάοιῆ α ιοἱ βηάειῇ 
α φοοά υϊηΡ. ΤΏΪΒ 18 ἠοϊ γα ἴῃ Ἔυεγῳ ἱπείδησα; 10 σοπίγα ἰοῖβ οἴ ΟΓ πα χίτηϑ οὗ 16 ἐπβρὶ 
ὝΓΠΟΥ; 48 τ. Κοπηϊοοῖὶ αββοσίβ. Ηδ τῃογοίογο σοπἼοοιυγεὰ (ἢδὺ ΘΟΙΪοΠΊΟῚ ΟΥ̓ ΡῚ ΠΑΙ͂ ὁχ- 
Ῥτεββεα διτηβο Γ ΤΠ π8 : 537ὲ (δαὶ Μηπάειὴ α ἀοοῦ υσἱΐε βηάειδ, α φοοά (λίπο, απα οὐϊσϊηοιν γαυοιγ 
“7 τοι Δ Ἰκῦ. ΤΪ5 γτοδάϊηρ ἀδγῖνοβ ἃ Βί ΟῚ; ΠοΟΠΠτγτηδίίοη ἔγοτῃ τῆ (δοῖ {πὲ 186 Θρὶ "μος 
ἴοτ φοοά 18 Ἰοππὰ ἴῃ ἴῃς βοριπδρίην Οσροκ, τἴὰ6 ϑυτίας, Αὐδδὶς, δαπὰ Μαϊραῖθ νογείοηβϑ. [ξ 
δ κε ννῖδα ἰοπηὰἃ ἴῃ ἴγῸ δηοϊοπὶ τηδηυβοσῖρὶ ΒΔ] 166 ῬΑΓΑΡὮΓΑΒο8. οὐ [Π6 ὈοοΪΙκς οὗ ῬτονοτῸθ; 
οπε οὗ πῇδίοἢ 8 δὶ (Ὁδτυᾶρο, δη ἃ τη ΟΥΒΕΓ ἴῃ ἴ[Π6 Κίηρ οὗὁὨ Ῥτγυδβδία Β ΠΌΥΘΓΥ αἱ Βου] πη, 
ΑΙ τἢθδα6 ἰδβιϊποηΐοδ, τοροῖῃοῦ τὶ ἢ [ἢ6 Β6η96 οὔ [π6 ἴαχὺ [861], ὑόν ἐπὰν 16 Ἡςρτγοῖν 
ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΙΥ τοδά, ἢ7ε ἐμαί βηπαάοίδ α σδοά ισῦξε βηπαάειλ ἀ σοοά ἰλὶπρ.3 

4. δεῖ αἀπεϊεηΐ Ὀογδῖοης α8 τσετο ἐπιηιεαϊαίεῖν τιαάο ἤγοηι ἐδε ογὶσὶπαῖ ατὸ 
»τορεν βοιισοοδο[ ἐπιοπαἰΐοῃ, ιολοΉ ομΓ ργοδοπἐ εδτεισαπα Οτεοῖ πιαπμδοτίρεϑ 
εἴσαστε; απὰ ἐλεῖν τοδρεοέΐϊυο σαΐμε ἐδ ἐπ ρτορογίοη ἰο {δεῖν ρῥτιοτῖν ο7 ἀαίο, 

1 Θεγασᾷ, ᾿πειτιῦοϑ, Ρ. 271. Τόνιῖ, ᾿βαίδῃ, το]. 11. Ρ. 843. Αποῖΐοῦ οπιΐμοπὶ σοτη- 
τηδηΐδῖου, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἀθίεπάβ ὑΠ6 οοιητθοη τοϑαΐϊηρ δηὰ τοηάογίησ. Ηθ [8 οὔ ορίπίοη ιΠδῖ 
186 εἰπεηδαείοη ἀδονα ργοροβϑά ἰ5 ἃ ψίοββ, απὰ ϑῃοι)ὰ ποὶ Ὀ6 δἀοριο ἃ. “ 70 ἄγαιν οκὲ ἰλε 
δουΐ ἴῃ το] ον [0.6 ῬΟΟΥ '8 [0 ἀο ἱΐ ποῖ οἵἉ οσοπβίγαϊπὶ ΟΥ πεοοβδίυ, θὰζ σΠΘΟΥΓΆΪΠΥ, ἀπ α ἰ8 
θΟΙΒ ποσύυοῦδ δπὰ εἴερδης, Ηἰ8 δοιιὶ ρέξίοβ ; απιὰ ἢἷ8 λαπά κἶνεβ. (γ. Α. ΟἸασγκο, ου [βαἱ, 
Ἰνι1:. 10.) [Ο΄ασῖο 15 τίρς : τῃοτὸ ἰδ πὸ βυβήοϊοπι σϑαϑοη ἴοσ διλοσὶπρ [ἢ6 ἱοχί : [Π6 ΒΕΏΒ6, 
85 ἴΐ βἰδηά5, 15 ὈΘΙΤΟΓ {πη τΠ8ὶ ΡΓοροβαά. 

2 Κοηηΐϊςοῖξ, ϑοοοπά ᾿δβογίδιίοη οἡ (6 ΗΘῦτγον Τοχῖ, ΡΡ. 189---192. Ὧγ. ἀεγαγὰ ᾿γὰ8 
Εἴνθη ἴουγ δὰ ἀϊἼοη Δ) ̓ ηϑίδηοςβ οὗἩ 105. βῦονθ γι1]6. [ηβετι68, ΡΡ. 272, 273. [Πογο,Ὰ ἴου, 
τς ἰσχὲ βου ποῖ Ὀὸ αἰιοτοά. “6 νουίουβ διὰ ἃ ννογὰ ἴο Ὀγίηρ ουῦ ἴΠ6 τηρδηΐϊηρ ΤλΟΓΘ 
οἰεαγ]γ.] 
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104 ϑογίρίμγο τ οΐδηι. 

ἐλεῖν δεῖπσ νιαάε ἤγοηι ἀσομταίο οαθηιρίαγϑ, ἐλεῖγ δοὶπς Πέοταϊ ἐγαπϑίαξίοη, απαΐ 
ἐλεὶν δοῖπο σοηῇγηιοα ὃν οπο ἀποίλον, ατρὶ, α8 Καν' αϑ τεδροοίς ἐδε εηέαξεοιοῆ, δὲ 
ἐλο ϑαπιαγίέαπ ἐοχεὶ; ον ἐλ βοΐ αἰδβεπέ 9 υϑγδίοηϑ, μπϑιερροτγίεα ὃψ οἰλετ' 
ἀπμέλοτιἐϊε5, σοηδίϊξέμέος οπἶψ α αμδίοι ἰδοξὶΟΉ. 

Βοΐοτο, Πούγονοσ, γγ6 δ πηῖ ΔῺΥ γαγουΒ γοδαϊΐπρ ἰηΐο ὑπὸ ΤοΧῦ οἱ ἐδ 6 Δ ΙΠΟΥΥ οἴ δη δηείοπε 
νοσβίοῃ, ψγχ1ὸ τυυδὲ Ὀ6 σογίδίη ἔπι ἴΠ6 ἰοχὶ οὗὁ διο ἢ γογβίοη Ὧ858 οὶ θθθῃ οογτυριο ἃ. Απᾶάπο 
γασίουβ γοδαϊπρ οδὴ 6 ἀοτγί γε ἔγοπι [}}6 τηοάοτῃ Ζιαἰϊπ υεγϑῖοπδ οὗ ἴ!6 αστοοκ οὐ Οτίοηίαὶ 
γογαίοηΒ, Ἡϊσἢ ἀγὰ ρίνθη ἰῃ ἴ[π6 Ροϊγρίοϊςί(δ; ὈδοδΌδο 116 1,Δἰΐῃ ΓΑΙ δίΟσΒ ΠΑΥΘ ἴῃ ϑοῖηδ 
ἸΠπΒΙΔΏΠΘ98 ΤΣηΐδίδ θη [ἢ6 Β6η86 οὗὨ ΒΓ ἢ Οτἱοηΐδὶ νϑγβί οῃΒ. 

ὅ. 7Τ΄ε Οατϑοΐ υογϑίοπ οΥ ἐλο Οἰἱα Τερέαπιεηΐξ, οαἰοα ἐλ6 ϑερίμασίπέ, δείη σ 
ἐλο πιοδί αποϊθηΐ απα ἐἰϊιιδέγιοιϑ, ἐ8 ῥγεξεταδῖο ἐο ἐλ Οἷα ϑγτίαο υοτδίοπ οὔίλα 
δαῦι6 ρογίϊοη οΓ᾽ ϑοτίρίμιτο; διέ ἦε Οἱά ϑυτγίαο υοτϑίοη οὗ ἐλ ἥεισ Τοςίαπιεμξ, 
δεῖπηρ οπεομέρά αἰέλε οἰοβεοίίλο αροβέοϊϊο ασο, απα σοπδεφμεοπέϊν ἐλο ποδί αποϊοπξ 
07 αἷϊ ἐδ ἐγαηι5ἰαίζίοπδ οὔ δε ,Νεῖιο Τοδίαπιοηί, ἰδ ργείεγαδίο ἰο οὐεγῳ οἰλοτ Ὀυοτδὶον 
6 ἐϊ. 
ΤῊ τοδαϊηρβ Ῥοϊηϊθὰ οἂὖὐ ὈΥ͂ ἴτ6 ατσοοῖκ υϑυβίοη ΔΓῸ βοτηθῦϊ 168 [ἢ6 ρεοπυΐηδ ἸδοίοΠ8, ἀνο 

ΜΒ ἢ ΠΟΥ ΔΥῸ ποῖ θὰ ἰ ΔῊΥ ΗοΌτονν ΤΠ ΒΟΥΡδ ΠΟΥ οχίβηϊ. ἘῸΓ Ἰπβίδῃςθ, ἰῃ Ο6ῃ. ἱν. 
8. γα τοδά, Απά (αΐη βαϊὰ ἴο «δεῖ ᾿ὶβ ὑτοίλον ; Απα ἐξ σαπιο ίο Ρμαδ6, ιοῆδη (δεν τσετὰ πὶ ἰδὲ Πεϊά, 
δο. το ἴθ οΓο 18 8 πιδη δϑὲ ἀςβοΙ ΠΟΥ͂ ἰῃ 81} [6 Ηθῦχον Μϑ8. δηὰ ρῥγίηϊοὰ θαϊιοπβ. ΤῈ 
ἰΥΔΏΒ᾽αίοτΒ οὗἉ ἴΠ6 δυ μοῦ Ζοὰ ἘΠ ρ]]8ἢ γογείοη, ποῖ Ὀοΐῃρ 80]6 ἴο δηὰ τΠαὐ Ἀπ τη ν᾽ 88 κα 
οἱ [ἰδ οσσαδβίοῃ, νθηϊυΓοα ἴο ἱπυϊπηαῖθ [Παὺ ὉΠ γ6 νγαβ ἃ σοηνουβδείοη, ἰη ἀΘ ΠΣ ΟΪΥ, δη ἃ ἐποτο- 
ἔογο τοηἀογοά (86 Εγδβὺ οἴδαβο οὗ (ῃ6 γοτεο, Απά (ἰαἱπ ἑαἰλεά ιοἱὰ Αδοὶ ἠϊΐξ ὁγοίλεγσ. Ἴδα ἀθ- 
βοίΘΠΟΥ, Ὑν 810}} ΟΧΊβῖΒ ἴῃ 81} τὰ6 Μϑδ, δπὰ βἀϊπίοηβ, ἴ8 δ ΡΡ]]εἃ ἴῃ [6 δορίπαρίηὐ νογβίοη, 
ὙΠΙΟῺ 18 Βυρροσγίβα ὈΥ {Π60 δ'διῃδσγίίδη ἰοχῦ, (η6 ϑυγῖδο δπὰ Ψ υ]ραῖθ 1,δι1π γουβίοηβ, ὑπὸ ἔντο 
ΟΠ δι άθο Ταγραπιδ, ἐμ6 ασοοῖκ ὑσγδηβ αἰίοη οὐ Ααυι]α, δηὰ ΌὉΥ ἴῃ ῥραδβᾶρα 88 οἰϊεὰ ὈὉγῪ ΡΏΙο: 
8}1 οὗἩ τίς ΒΌΡΡΙΥ τῃ0 ἀοδοίοηϊς πψογάβ, Ζεὶ τ 90 ομΐ ἱπίο (δε βεοῖίά. ὙΠΕΓΟ 18 πο ἀοιυδὶ, 
τπογοίοσο, [Πδὺ ΤΠΛΟΥ ἴοστῃ ρατὺ οὗ ἴπ6 οτἱρίηδὶ ᾿οχῦ, δηὰ [δὶ [μΠ6 γνγ56 ουρῆϊ το Ὀ6 ἰγαποίαϊο 
1πὺ8: Απά (Οαἷπ βαϊά ιιπίο «Αδοῖ ἠϊξ ὀγοίλεγ, Ἰοὺ τὶ ρὸ ουῦ ἰηίο ἴῃς ἤο]ά. 4“4πῶ 1 σαν ἰο 
Ῥα58, ιυλεπ ἰδεν ἰσογα ἵπ (δε βεῖά, (λαί (αὶπ τοδα ρ αγαϊηπδὶ Α(δεί ᾿ὶς ὄγοίλοτ, ἀπά δἰει ἀϊπι. 

6. ΤᾺ: οἷάεδέ 7, αὐΐη υογδίοη8 ΟΥΓ ἐδ ει Τεεέαηιοηΐ, δεῖ 9. τετν λισὰ 
απέϊ μέν, ποίιοϊἐδίαπαϊπρ ἐΐεν οσοπέαϊῃ δοηιο ξαΐδο γεααϊΐηρδ, αγὸ πουοτίλεεδε 
Ο στεοαὲ υαἴιίο, δεοαιιδο ἐλεν ἰραά ἰο α αϊδοουοτῃ οΓ ἐλε τοααϊηφϑ ἐπ σεν αποΐεπέ 
Οτοοὶ πιαπιιδοτίρίδ, ἐλαέ εαἰδίοα ρῥγὴον ἰο ἐΐ6 ἀαΐο 9 αην ἐλαΐ ατὸ ποιῦ οχέανγιξ. 
Τὰς γμὶσαίο, [97 ἱπβίαποε, ἴῃ ἐ18 ργεδοηέ βίαΐο, δεϊησζαδιοοδαῦο αἰγεαάν δεοθη) 
α πιϊχέμτο ΟΥ̓ ἐλε Οἰὰά ]Ζαϊὶς υογδίοη, απα ἐλαΐ οΥ «]ὁγόηιο, ροΐπέδ οἱ ἐλ δίαίε οἵ 
ἐλ οτὶσίπαΐ ἐεσί, ρατέϊν ἐπ ἐο. γδέαπαρατεϊ ἴπ {λό ἐοιγίἦ σοπέμγν, απα ὶὲ σῖτος 
στεαὲ αμὲλοτιίψ ἐο ἐλοδ6 τεααϊηρα τολὲοὐ ἐὲ οἰοατίῃψ ἵπαϊοσαίοβ: τὲ αἶδο σοπίαϊηδ 
βουογαῖ ιολὶοῖ ατὸ ργεζεγαῦίο ἰο ἐλ ργεδοηέ τοααϊησ8, απα στο ϑιρρογίεα ὃν δοηιε 
07 ἐλ δοεί απα οἷάεδέ τιαπιιβοτίρές. 

ΤῊ [ἢ6 ]Π16Γ4] τοηἀοσίηρ οὗ Φ6Γ. 11. 19. 18, 776 ἴδ λὲ ζγπιοῦ ο αἷϊ ἰλέπισα ἀπά ἐῪε το οἵ 
λὶς ἱπλεγίίαποο ; ΜΨὨἸΟὮ 18 ἀη 0610 10 ]6.Ύ ΤῊ ὙΘΠΟΥΘΌΪΟ ὑγδΠδ]δίογδ οὗ οὐγ δυϊ ποτ Ζοὰ γογδίο 
δαγο Βυρρ] οὰ, 78γαεῖ 18 τ[ῃ6 τοὰ, δὅζο., τοὺ ΡΥ ΔΌΪΥ ἔγοτα [6 Ῥαγα] οἷ δοηΐθποο ἴῃ Φ6Γ. Χ. 16. 
δηὰ τΠδὲ [ἢ}15 18 ἴη6 ἴσιο τοϑδάϊηρ 18 οὐ ἀθηςξ ἴγοπι ἰἢ6 Ψ αἰραῖο νογοίοη, νυν δἰ οἢ γοϑὰβ, οἱ 7Ζεγαεὶ 
δοορίγιπι πατγοαϊα(ἰβ 678, Δα 4180 ἔγοτη ἴπΠ6 ΟΠ] θα ρδγαρῇγαβο, Ἡ ΒΙΟ ἢ 18 ἔασί πο. δυρροτίοα 
ΌὈΥ ὑπγθηϊγ -ἴὮΓ00 τηδηαβογρίβ οοἸ]αἰθὰ ὈὉῪ τ. Καπηίοοῖι.2 

Ἴ. Τὸ ϑυῳγίας υογϑδίοῃ, δείμο πυονν {ίοταῖ, ἀδοοτίαϊη5 οἷοατῖψ ἐλο τεαάϊπσε 
ευλὶοἢ τὲ ξοϊοισοα, ἐο ιυλὶοῆ, οὐ αοοομηεο ἐ8 απέϊφιὶξψ, ἐξ σίυεδ ρτεαξαμέλοτγείψ; 
απα ἐξ λα8 ργεδβεγυεα δοηι ἐδαΐ ἀρρϑατ ἰο δὲ σεπεῖπο. 

ΤΏ ἴῃ 2 ὅδ). χυ. 7. γὸ γοδᾶ, 7 σαηιδ ίο ρα 88 αὔἿΕΡ γοτίν ψεαγα; ὙΓΨΪΟΝ 8 ΤΩ ΔΙ ΒΕΥ ΕἾΤῸ- 
ΠΟΟΌΒ, [Πουρἢ δαρροτίοα ὈΥ 186 δοΙΠ ΣΟΥ «ὈΓγπιθα Υ αἱχαῖο, 6 δορεθαρὶ πῆ, ἀηὰ της ΟΠ] 66. 
Πανὶ γοϊσποὰ ΟἿἹῪ ἴου γοαᾶγβ; δηὰ, {Γ γγο (Ὁ]]ον πο ἰοχῖ, [Π6 γος] οη οὗ Αὐδβδίοση σου ]Ἱά 
[ΟΠ ]ον Ἰοὴρ αἴὔεν ἴμ6 ἀρδίῃ οὗ θϑανίὰ, [1ῃ ογάθγ ἴο οὐυϊαῖίθ 1μἰ8 αἰ α]Υ, δοσληθ οΟπὶ- 
Τηθηΐδίουβ ὮΔΥΘ ργοροδοά ἴο ἀδίθ ἔγοπι [ἢ {τὴ θη θαυ νγὰ8β ἢγβὶ δποϊηϊοὰ ὈΥ̓ [86 

1 8566 ὈοίοΓο, ΡΡ. 81, 32. 
5 (οταγά, [Ιηδιϊταΐο8, ΡΡ. 87, 88. ; Καοηηίοςοιίξ, ϑοοοηὰ Ὠ᾿βδβογι αἰΐοη, ρΡ. 439, 440., δηὰ 

εἷ8 Ὠἰδδογίδιϊο δ τα 18, ὃ 47., ἰῃ ἢ18 ΟΥ εἰς] Εαἰτοη οὗὁὨ τὴς Ἡροῦτονν ΒΙ0]6. 



ΟἹ ἐλιὸ ϑοιιγοοβ ΟΥ ἐδε ΤΥ ]οαάῖηφϑο. 105 

Μόρδεὶ θα. Βιι 16 ϑιγτίδς νοσδίοη (ν ἰο ἢ 15 σοη Βτυτηθῆ ὈΥ 1πΠ6 Λαο γογείοῃ, ὮῪ 
Φοκερθυς, ὈΥ [Π6 ίχειπο οαϊίοη οὗ ἐμ6 Ν᾽ αἰραῖα, ὈΥ βανογαὶ χηδπιιβογὶρμίϑ ΟΥ̓ ΤΠ 6 ΒΑ Πη ΛΘΓΒΙΟη, 
πὰ ὉΥ ΤΒιοθοτεῖ,) τόδ λύμσ. Μοβὶ ᾿ϑαγμϑά τγθῃ ἃγὰ οὗ ορίπίοη ἴμαὲ ΟΝ δὲ, γί, ἰ8 
Δῃ ΕἸΤῸΓ ἴογ Ὡ3 δὲ, θμσ. ΑἈσοογαϊηρ. 1). Βοοιπγογὰ μ88 δάοριοα [86 γεδάϊηρ οἵ 1116 

ϑγπηδο υφσίοιι, δῃ ἃ Ἰγϑη 8] 568, αὐ ἐδε ἐπα ο7 7,07 γεαγα, ἴῃ ὮΪ8 νϑγβίοῃ οὗ 1π6 ΟἹ]ὰ Τ᾽ βιδηγοηῖ. 

8. Εσνεγν αευϊαζίοπ ἐπ {λὲ αἀποῖϊεπὲ πυογοίοπδ, Οὗ δοιὰ ἐδε Οἷα απά ͵ειο 
Τερίαπεεπίς, ἐδ ποί ἰο ὅς σοπδιογοα α8 α »τοοῇ 9 α υατίοια τεαάϊησ π᾿ ἐδε 
οτσίπαὶ πιαπειδογρέ εοῆόποο ἐξ τρας ἰαζεῃ; ὕογ ἐδε ἐγαπδίαίον πιαψ λαῦς 
πείαλοη ἰδὲ οτίσιπαΐ τρογά, οΥ ἀδ πιαν ἤασε σίσεη τέ α εἰρη ποαξίοπ αἰ Π76- 
τεπέ ἤγοπι ωλαΐ ἐξ δεαγϑ αὐ ργεβδεηέ; απαὰ ἰλὲδ ἐἰ5 ἐλ οαδὲ ραγίομίανγίψ εὐἰἡ 
δε δερέμασίηί. 

9. πε οὐ α ὕξειο αποϊεηὲ πυϑγβὶοη8 αν τοπάεν α τεαάϊηρ ιολεη 
ἐ ἐς εἰσοποῖν δερροτέεοα ὃν (ἠδ δόη8ε, σοππεοίξοη, ογ ραταϊιοῖ ρίασεδ, ἐπ ορροεὶ- 
ἔθη ἰο οπε ἐλαὲ ἄοε5 ποὲ αστεὰ ιοἱίἦ ἐΐεδ6, ἐδοισὴ βομπα τπ οὐδεῦ πυογδίοηϑ 
απά ἐπ πιαπιδογίρέβ. 

Τῆμβ, ἰπ θη. χὶν. 20. νὰ Γοδᾶ, “πᾶ δδ φαυ ἐξίδεα οΓ αἴ. ΤῊ 8 Ἰοανοθ ἰδ πποογίδἷπ 
ἩΔΕΙΠοΥ ΜΟΙ Πί θά εἰς οΥ ΑΌγϑι ραν 68. [ὃ ΓΘΙΠΕΥ 8661}5 ἴο Ὀ6 [ἰἸ6 ΤὈΓΠΊΘΤ; Ὀαὶ ᾿ξ γν88 
ἴδε ἰδίῖοσ. [Ιη ΕΘὉ. γῇ]. 4. 88 ψν.}} 85 [πὸ ϑιϑιηδγίδη ἰοχῖ, πα τ 6 ϑοριίυαρίηϊ γογβίου, τὴ 
βαγο, Αδγαπι φαῦο ἴο ἀϊπι α εἰς ὁ αἰϊ, ἔδωκεν αὐτῷ "Αβραμ δεκάτην ἀπὸ πάντων, ἩἘὶοῊ ἰδ 
ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ 186 σοθσϊπο τοδαϊΐηρ. 

Ακαϊπ, ἴῃ καὶ. χ]. ὅ. γὸ τοδά, Α{| Μεβὴ ὁσλαϊ 566 ἰοσείλεν, ᾿ς ἢ 18. Δ ἱτηροσίοοϊ βοηίθησο. 
Το ᾿τδηδίδίουβ οὐ ΟἿΓ δι πογζεὰ νουβίο ἤανο βαρ θα ἐξ, γοίεστίπρ ἴο ἴΠ6 σΊΟΥΥ οἵ αοά 
τηδητοηθα ἴῃ ἴ86 Ῥγοοοάϊηρ μαζὶ οὗ {86 νοῦβθὲ. ὙΤΠΐ8 ΟπγἼϑϑίοη 18 δηςὶθηΐ, Ὀοΐηρ ῥγοῦ ἴο 106 
Οβδιάθε, ϑυτίβο, δῃὰ ψιραῖθ νουβίοηβ ; δαὶ 841} [Π6 ΘΟΡΙο8 οὗ πο ϑερταδρίηῦ νογβίοη δπὰ 
186 ρμαγα ]]6ἱ ρδϑεαρα ἴῃ 1534]. 11], 10. τοδά, δλαϊϊ δοὲ ἰδ βδαϊναίϊοπ 977 οἱ σά, νι οἢ Ἰοοιοη ἐπ 
δοκποπὶεάρεά ὈΥ ΓΚ (111. 6.) ΒΙΒῆοΡ ΓΖν τ ̓ Βογοΐογο σοι δ 6 γ8 ἰδ ἃ5 σϑησΐηο, δπὰ 48 
δαἀτημίοα 1ζ ἰηΐο [ἢ τοχι οὗὨ Πἷ5 ἰγηβι αἰΐοη οἱ Ιβεαῖϊ8ῃῆ. [ἼΠ6ΓῸ 18 ποῖ, ΒΟΊΘΥΟΓ, βυδήοεϊοπὶ 
το βοῦ Τ0Γ δ ἰοτῖηρ ἴἢὴ6 τοςσοϊγοά ἰοχῖ,} 

10. Τἦε σοπούγτοηοε ο αἴΐ οΥ πιοξέ 91 ἐλο ἀποϊεπέ υϑγβίοη8, ἐπ α τεαάϊηις 
ποί [ομπα ἐπ πιαπιμδοτὶρίδ ποι οχίαπί, τοπάετε δμσοἦ τοαάϊηρ ρῥτοδαδῖε, ὑ ἐξ δὲ 
αστεεαΐίε ἐο ἐλε δοη8ε, ἐλομισὴ ποί αδεοϊμέοϊψ πϑοοβδατν ἰο 1.1} 

Τῆσδ, ἰὴ 1 ὅπ). ἰχ. 7. γὸ τοδά, Ῥγλαέ ελαϊΐ ισε ὀγῖπῳ (δδ πιαη, ΤΣ, 2 Ιη οπο οἵ ἴΐο 

ἸΠΔΠ]ΒΟΤΙρΡ8 οΟἸ]δίοα ὃν 1)γ. Καπηΐϊσοιῖς (Νο. 182. ἃ τηδηυδβογρῦ οὗἩ [86 Του ΓΘ πι σοπίατγΥ), 
πὸ τεδὰ ΟΝ Π ὑὐπεῦ, ο (δὲ πιαη οΥΓ Οοαῇ δὶς ἰ8 σοη βγη α ΟΥ̓ ὑπὸ ΟΠ] 466. ρδγα- 
Ρἄτδδβο, δηἃ Ὁ (η6 ϑεριαδρίηϊ, Βγτίας, Ὑ α]ραῖο, αιὰ Αταθίο νογβίοηβ, δῃὰ 18 ρΡγοῦ Ὁ] τ|16 
ξεπαίηο τεδάϊηρ. 

11, ΟΥ̓ ἐδε Ολαϊάεε ραταρταδε83, τοδδη πιαπμδοτῖρίθ πυατῷ, ἐΐοδο ἀτὲ ἰο 
δε ρτεξεγτεά τολϊοῦ ατγὸ ἐδε πιοδέ αποϊεπί, απά τολῖοἠ ἦαῦο ποὲ δδεπ οογτεοίεά 
αεουταΐπῷ ἰο ἐἦδς ργεβοπέ αδβοτεοίίο ἐετέ. 

ΙΝ. 4.53 Φοόοβϑερηῦβ ἀογινοα 18 σοργθβοπία 98 οὐ ββογϑρα ἈἸβίουΥ 
ῬΠΠΟΙΡΑΙν ἔγομα 1π6 ἰαχῦ δογιρίαγα, {Ππ6 οΟἸ]αίϊοη οὗὨ 818 νυ πρβ Μ}}} 
δε ἰοππά 4 ναι} ]6 δἱα ἴῃ 186 ἀοίογιιϊηδίίομ οἵ γδυϊοβ σοδάϊηρβ ἴῃ 
86 ΟΙά Τεβίαμμθηΐ. 

Ἰ. ΤΈπε, ἴῃ 2 841). υἱϊὶ, 17., δοσογάϊπρ ἴο 1π6 ΗΘΌτον ἰοχὺ, γὸ τοδὰ {πὶ Ζαασοῖ ἰδέ δοπ (Γ᾽ 
Αλϊίκὸ ακὰ Αλίπιεϊοοΐ ἰδὲ τον Ὁ Αταίλαγ πετο ἰδὲ ῥγίεδίβ ; νυ ΟὮ βία! οπηθηϊ 18 ἀίΓο ΕΥ σου- 
ἸΓΑΙῚ Ὁ 1 ὅδ. χχὶϊ. 20. δῃὰ χχὶϊ 6., γΒοτο ΑὈΙΔΙΠΑΓ 18 ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ͂ τοττηθαὰ 1[Π6 905 ΟΥ̓ 
Λλιπιοεϊξος. αν Φοβορμυθὅ, Ὑποη Π6 8αγ8 πὶ Πανὶ δρροϊηϊθὰ Ζαάοκ ἰο ὃ6 ῥγτίεδβί, ἴ0- 
βεῖθεῦ νυ ΑἸ ἱδίπ δ, ΔΡΡΟΑΓΒ ἴὸ ἢαγο τοδὰ (86 ΗΘΌΓΟΥ ὑγογβ, ΤΩ ΠΟ ἢ ΤΆΟΓΟ ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, ἴΠιι8 
᾿αηδροβεά: Απᾶὰ Ζαασοκ (δε δοὴη ο7 Αλίίωδ απὰ «Αϊαίλμαν ἰδ δοπ 7 «ΑΛλιπιοϊεοῖ τϑετὰὸ ἰδὲ 
Ῥνιεβίε, Ὧ)γ. Βοοίβγογὰ 8848 Ῥσγοροῦσγ δαορίοα 1}}}8 τεπάἀογίηρ." 

2. ἴῃ 1 ὅ4πι. νἱ. 19., γα τοδὰ τῃδῖὶ [μ6 1,ογὰ ἐτηαοῖο ΑΥ Ὁπουδαπηὰ δῃ ἃ ΒΕ ΠΥ οὗὨ [86 ᾿πΠ88- 
δειδη18 οἵ ΒΕΙἢ- 5 τ 65} ἔοσ Ἰοοκίπρ ἰπῦο [Π6 δὺῖ ; ϊο πυτηθογ, ἴῃ τ6 Ατδϑὶς ἀπά ϑυγίδς 
ΕἸΒΙΟΠΒ, 15 ἦτο ᾿[μοπβαηὰ πα βαυθηῖυ. ΤὮγοσ οὔτ τπηδηυβογὶρίδβ οοἸ]αϊο ἃ Ὁγ τ. Καπηϊοοις 

Ἰ Πεγαγὰ, [πειϊξαῖεβ, ρΡ 280,281]., ὙΠΘΤΟ ΒανΟΓΑ] δ ἰοπ δὶ ΕΧΘΙΠῚΡ]6Β ΓΟ ρίνϑη, ῸΓ Ἡ ΒΙΟὨ 
6 ΒΆγ6 ποῖ ΤΟΌΙΏ. 

᾽ 8εὲ δὴ δοσουηΐ οὔ πο ΟΠ Δ] 466 ῬΑΓΔΡΉΓΑ868, ΡΡ. δ8-- 59. οὗἁὨ 118 γο]τ,6. 
δ Απι. 764. 110. νἱ!. οἂρ. ν. ὃ 4. ἴοτὰ ἷ, Ρ. 376. 
4 Ὅτ. Βυοίίγογ ἀ᾽Β Νεὲνν νεγβίοη οὗ (Ὡς ΒΙ0]., οἡ 2 ὅδπ), υΥἱῖ, 17. 



106 ϑογίρμέιμγο Οὐ εἰοίσηι. 

(οὔ 186 ὑν ἢ σΟηΓΌΤΥ), πα Φοβορῆιβ᾽, τοαά βουοπίψ τιθῇ ΟὨἶΪγ, δηᾶ οτηϊε ΗΛῪ τῃουβδη α, 
ΒΟΥΘΠΓΥ 18 ΘΙ ΔΘ ΠΕ Υ τὸ {πι6 Πα ΘΓ : ἴοτ, 48 ΒΘ Ό}Π1- ἘΠ ΘΠ] 68} τῦϑ8 Ὀπΐ ἃ. ““ 8Π14}} Υἱ] Πα σο," ἱξ ἐ5 
ΠΩ ΡΤΟΌΔΌ]6 ὑπδῖ ᾿ξ οου α σοπίδίῃ 80 ΤἸΠΔΠΥ δ8 ΠΠῪ ΓΠπουβαηὰ ἰῃ δι  Δη18.7 

Το Μαξογαΐ, Ταίνιμα 3, απὰ Ταϊηιμαϊοαϊ ον ῖοτ 5 αγὸ αἶδο δοιτοδ8 οὕ ἐπιδτε-- 
ααξίοη, διέ 977 πὸ στοαί αμίλογὶψ ἴπ τοααϊηρδ ο7 ατψ πιοπιθηΐ. 

γγ Π} στορδγὰ ἰο (Π0 Μίδᾶβογα], {16 «δ νν8 ὑγοίοσ ἴπθ ογίϑ, 8116 οὐποσ 5 
Ἰιᾶνθ 8] νυ γ8 τοιδιποαᾶ {ῃ6 ΚΕ ΠΟ ἢ 108 : {Π686 ΘΟχύγθιμθϑ βου] ὃθ ἀνοϊάθα ; δ 
ὑπαῦ γοδαϊπρ ΟὨ]Υ͂ 18 ἰο Ὀ6 Δαπλ (θα ἔγοπι ἰζ γν ΒΊ οἷ 18 Βαυρρογίαα ὈΥ δποίθης 
ψΘΥΒΙΟΏ8, δη4 15 ἴῃ ρογἔθοῦ ΒΔΓΙΩΟΩΥ Ὑυ 10} (86 σοηίοχί, ἢ ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ἰᾶηρυδρα, 
διη ἃ ΡΆΓΔ116] ραβδβδρθϑ. 

Τη 1βαἱ. ἰκ. 2. (Η5. ; 8 οὗ ἘΣ ΔΝ γογβί τα), γγὰ γοδ, Τλοι ᾿αδὲ πιμι  ἰρίϊεα ἐδ παίϊοπ, ατιὰ 
ποί ἰδε)ον. ΤῊ ΚΠοΙ Ὁ [88 δὲ, ποί, νυ Ὁ. παῖς ἴ[Π6 Ψ ασαια νογβίοη δηὰ ἴπδὲ οὐὗἩ Βγιηπιδοδς 
δΩΤοο; δυῖ τὸ Ἰζοτὶ τεϑαβ 5, ἐοὸ ἀὐπι, οὐ ἐξ, (δὲ ἰ8, ἐλδ παέίοπ ; διιὰ σῖῃ (ἢ 18 ἄστεὸ τ86 
ΟΠ] ἄδο μασαρῆγδαες, {πὸ δοριίπαρίπι, ([Π6  αἰρζαῖο νογβίοη, Π6 γοδάϊπρβ 'π [6 ἰεχὶ οἵ δ- 
(66 τηδηιβογὶρῖβ οὐ] ιοά Ὁγ Ὧν. Κοηπίοοίς, δπὰ δὶχ οἵ ὑ086 σΟἸ]αῖοα ΌὉΥ 1)6 Ηοβδί. ΤὮδ 
Ἰαϊίον τοδάϊηρ 18 ποῖ ΟὨΪΥ Ὀσδὶ δαρροτίοα, Ὀμὺ 1ζ 8. 4150 Οχο θη Ὺ ἴῃ ὑπίξοη ὙΠ} ἴδ ῥτο- 
οράϊπηρ νοσβο. Βίβῃορ [ον [148 ἰδετγοίογο δάἀορίθα ἰΐ, δπὰ γϑηβ]αῖοβ ἐῆα8, Του λαεὶ 
πιμδεϊρίϊοά (λα παίϊοπ, ἐλοι ᾿αδὲ ἱποτθαδεά πεῖν )ζοψ. [ὙΠ ἰαίο Ῥγοῖ, 180 γεδὰ (ὃ6, εἶδαθε 
ἱπτογτοραιίνοὶυ : Παδί ἰδοι ποί ἱποεγεαβεά ἰἦδ 7ον ἢ 8.0 150 πῃ Ῥϑβαὶ, ο. 8., 2 2 }ὲ ἐξ, τδς 
Κοῦγὶ ἢδ88 ὟΣ ἔοσ νῷ. Τῆῦυδ [Π6 Β0η86 γγΥ}}} θα, Απα ἐὲξ τσὸ αγὸ, Ἡ ΠΙΘΝ 15 ΡΓοίογαθ]ο. 

Ηοδάϊηρθ ἀουϊνοά ἴγοιῃ [86 Ταϊαα δηα Ταϊμαι θα] νυγίύοσβ ἅτ ἰὼ ὃ6 
Δαπλἰ 6 ἃ ΟΟΪΥ ὙγΒΘη {ΠΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οἱΐθ {πΠ6 Ηθθγονν ἰδχί, πὰ νν ἤθη {86 1Ὁ 
τοδαϊη 8 8Γ6 σοηῆγπιοα ΌὈΥ τη βοτρί8. [Ιἢ Ἰυάρίηρ οὗ [Ππ6 νδυίουϑ ἰδοίϊοπϑ 
οὈίαϊποα ἔγοτσα εἶθ  ουν ἢ τσὶ ὕουβ, [0856 νυν] ἢ Γὸ σΟἸ]] οἰ θα ἔγομι 1Π6 Ταϊπυὰ 
“Ιου σἢ ΓΘ ἴθ Πυτλ 674) ἅτ οὗ σγοαὺ σϑ]ὰ6, δηα 6408] (0 {π086 ΓΙ Βμ θὰ ὈῪ 
Αααῖα, ϑγημσηδοῆαβ, {π16 συγ νϑγβίοῃ, δηα ἴη6 Ομ] θ6 ρᾶγαρῇγαβθ. Βαϊ 
Β.ΟΝ 88 ἅσϑ ἀογϊνοά ἔγομι [Π6 σοΙ ΔΘ. 8165 δηα ἰΘΧΊΘΟΙΒ οὗ {Π6 ΓΑ ΌΙ 5, 1 ῃ0 
Ἰϊνοά θούνγθθηῃ {86 ὑθηῖ δηὰ {μ᾽ γίθθητἢ σθηίαγ]θ8, ἃγο (Δοοοταϊηρ, ἰο Βὰυοτ) 
ἴο Ὀ6 δεοουηίθα Θαπ8] ψν ἢ {110 τοδάϊηρ8 οἵ τηϑη βου ρ δ. 

Γ[Εοτ΄᾿ ν᾽ δ Ὦ]θ ΤϑΓ ΚΒ οα 116 0860 οὗἨ δησίθηῦ νουβίοἢ8 ἴῃ ΟΥΙ (16:50), 
Ὧσ. αν άβου 6 δηᾶ Ὁγ. ΤΊΘΡΟ]]Ο87 ἸηΔΥ Ὀ6 οομδυ](οά.] 

Υ. ῬΑΒΑΙ,ΕῚ, ῬΑΒΒΑΘΕΒ αῇογα ἃ ὙΟΥΥ͂ πιαύουιαὶ Π6ΙΡ τη ἀαἰοστωϊῃ- 
ἴῃ σ᾽ νοι 8 γοϑαϊηρδ, ὙΠ ΘΙ 4}1 Οἴ μοῦ δϑβιβίαποα ἔα118. (ὐδρρ6} " δπὰ 
Ὧν. Καοπηϊοοίι "5 πᾶν βῆοψῃ δ στοαῦ ἰθηρίῃ δύ π86 ΠΔΥ Ὀ6 πι866 
ΟΥ̓ ῬᾶγΆ}16] ραββᾶρβϑ, 1 οὐδὺ [0 δϑοογίαϊῃ {86 σϑηῦΐπο γοδάϊηρ' κ Π6ΓΘ 
ἴῦ τῦϑὺ δα ἀυθίουβ, οὐ ἰο τϑϑίογθ 1Ὁ ΠΘΓΟ ἰῦ τηδὺ θ6 Ἰοβί. Βδμοσ μα 
σίνθη δὴ δὐβίγαοῦ οὗ Οὐδρρο] ΒΒ Το ] δοίη οὗἨἠ ραγα}1]61] ραββᾶρεβ ἴῃ 
ΡρΡ. 2388 ----238. οἔἱἽ 18 Ογίξίοα ϑασγα. 

1. ἤρλονγο ραταϊϊοῖ ραβδασοξ, ἑοσοίλον εοἱίἦ ἐδ δοη56, δμρρονέ ἐδ6 γοααϊτηῦ 
9} αποΐεριὲ τπαπιϑοτὶρίϑ, ἰλεν δἦοιν ἐλαΐ δμιοὴ τεααϊπο 15 ρογξεοίἶῳ τίσλξ. 
ΤῊ ἰπ 188]. 1χ]. 4. γγὸ τοδὰ, Τῆεν δλαϊϊ διιϊ ἐπε οἷα ισαδίδ8 ; Ὀαῖ {Π6 Βοηιοηοο 18 ἱπσοπιρ]είς, 

Δ8 6 ΚΠΟῪ ΠΟΙ ΨΠ}0 ἃγὸ ἴπὸ Ὀυ ]ὰθγ8. Αὐτοῦ ἐδεν δλαίϊΐ διιά, ἴους Μ55. (ἴνο οἵ ᾿ννῆϊς τὸ 

᾿ Απὲξ. ΦΔυά, 110. τἱ. σαρ. 1. 8. 4. ἴοτὰ. ἱ. ν. 318. 
3 Κοηηϊοοῖξ, Ὠ58. '. Ρ. 582. Ὠΐε8. 11. Ρ. 208. - τ. Α. ΟἸαικε δηὰ Ὧσ. Βοοιίξσγογὰ οἱ 

1 ὅδῃι νἱ, 19. [Ὁοπιρ. Ῥανίἄβομη, Β.Ὁ]. Οτίι. νοὶ. 1. ἐἤαρ. χχνῆϊ. ΡΡ. 401---4.; Ῥοσίει, 
Ῥγηςρ]68 οὗ Τοχίυ4) Οτίι., Τοπά. 1848, ὈΟΟΚ 1. οἤδΡ. νυἱῖ. βθοῖ. 'χ. Ῥρ. 199 -- 203. 

3 δ'ιβια 8η δοοουηΐ οὗ ἰῆ6 Μαβογδὴ ἴῃ Ρὑρ. 28---26. δέργα, ἀπὰ οἵ ἴὴ6 Τα ὰ ἰῃ 8 ᾿δίοσ 
Ρϑγὶ οὗ {Ππἰ5 νοϊι πιο. 

4 δρᾳ 16 δοςσουηὶ οὗ 6118 δηᾶἃ ΕἼΣΩ Π ἢ 8 ΟΟ]]αἰϊοπδ ἰῃ Παυϊάβοη, ΒὉ]. Οὐτἱῖ. το], ἱ, 
σἤλΡ χχὶϊ. 

5 Βδιογ, Οὐεῖοα ὅδοσα, ὈΡ. 444, 415. 
5 Β:0]. Οτῖϊ, νοὶ. 1. σμδρ. χῖχ. 
ΤΟ Χο. ἱν. ἴδῃ. ΧΧί, 
5. 566 8 ΟΥτοδ ὅδοτγα, 11Ὁ. 1. ΟΔΡΡ. 1.- χῖν. γὙ0]. }, ΡΡ. 14---185., ὃνο. οἀϊίου, τ ἢ Ὑ οὐ οὶ ὁ 

τποίρ8. 
9 1π ἢΐδ ἢγει. Ὠιϑβοσίδιϊίοη οη {πὸ ΗΠ οῦγον Τοχί, ρΡ. 13, 79, 198, 444, 457, 461, 481, 484, 

δ02, 510. ἐν 
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δηοίεη!) ἀὰ Ἴ99, ἐδλεν ἰλαί δρτίπο ἥγονι ἰἄεο; ἀπὰ (ἢ 5 τοδάϊηρ 8 σοηβττηορά Ὀγ ἵν] ]},19.; τ ΠΟΓΘ 

ἴθ 8επίθης6 8 [86 ὙΘΓῪ Β6πη6, {Π|8 ἡγογὰ θοίηρ δἀἀοὰ, Βίβῆορ Γοννἢ ἰΠΟΓΟΙΌΤΘ γοοοῖνοϑ ἱΐ 
ἴηιο ἴῃς ᾿αχὲ, δ ἃ ΓΒΠ5] [68 ὕΠ6 δΒαπίθποθ {818 : ---- 

“Απᾶᾷ {ΠΥ τ|δἱ Βρτίηρ ἴτοιῃ ἴῆθ6 5}4}1 Ὀ0}1ἀ ὩΡ (Π6 τι 18 οὗ οἱ ἃ ἐἰπι65.᾿" 

[{τ πιαϑί, δονανεσ, θ6 εαἰ ἃ ἰῃδὲ [86 Ῥγοροδοὰ γοδάϊηρ ἰ8 ροββί Ὁ]6, τδίῃιδνὺ [ἤδη ῬγΟ 80 16.7 

2. 7πα ἐοχὲ ουἱάεοπείϊ σοττερίεα, α ματαϊεῖ ρίασο τπαν δωσσεδί ἃ τοααϊπς 
Ῥετί[εοιΐν σεπεῖπε. 

Τὰ ἰπ τῃ6 σοτηπιοη ῥγηἰοα οἀϊίοη8 οὗ πάρ. Υἱὶ. 18. νγγσὸ γτοδλὰ, ϑαν, οὔ ἐλε Ζονὰ απὰ ο 
Οἰάροκ. "ΤΉ ἰ8 ἀοίδοιίινο. Τῇ σϑῃογϑ]ο ΕΠ ρ 8ἢ ἸΓΔΉΒ]ῖοΥβ αν, ἢ στοαὶ ΧΌΡΤΟΥ, 
βυρρ!εὰ ἐδ “ρογά, Δ Π,, ἔγοπι τ6 δασοοβδῆι ὀχρίοῖῦ οἵ ΟἸάθοη, τεϊδιθὰ ἰη ν. 20θ. Τὸ 

πογὰ τῇ] ἢ ἰὨο56 Ἰοασηθα τπποθη ΠῈ8 Βαρρ]οα ἔτοτῃ ἃ ῬΆΓγΑΪ6] ρ]λοΘ ΡΓΟΥΘΒ ἴο Ὀ6 τίρῃϊ ; [ῸΓ 
ἵξ ἰδ ἰσαηὰ ἰπ το τη βητιβοτ ρῖ8, Ὀο514658 τῆς ΟΠ δ] θα Ῥδγαρῆγαβο, δηἃ [μ86 ϑυγίας δῃὰ Ατσαθὶς 
γεΓείοη8. [}ἢ |ἰκ6 ΤΠΆΠΠΘΓ ΤΠΟΥ͂ ἤδγθ βυρρίοἀ 186 νογὰ “οεγίλ ἴῃ 2 ΚΊηρβ χχν. 3. ἔγοπι Φε6γ. 
1, 6. το σοπηρίοῖο τ86 βοβα ; δηὰ [ἢϊ8 δα αἰ οη 18 4150 σοῃβγιλθὰ ὉΥ τὸ αἰ γοης γοσβίοηβ. 

8. 70 ἀείεγτηῖπε ισἦ ἀσομγαον ἐλε αμίλοτὶν οΓΓ᾽ ρατγαϊεἶ ραδεασεϑ ἐπ ἰδο 
Οἰά Τεερίαπιοπέ, ἐλογ δλοια δε αἰυϊάεα ἑπέο Κομν οἷα 8568; υἱΖ. 

(1.) Ῥαδββαροβ σοηϊδιηϊηρ [1.6 Ὠ)ΒύΟΓΙΟΔ] Ππαγγδίοι οὗ ἃη ἐνοης ἢ ίοἢ οσσαυγτοά δωί οπδ6, ΟΥὉ 
ἴδε τεσογὰ οὗἨ 8 ὈΓΒΥ͂ΟΥ ΟΥ̓ ΒρΡΘΕΟΔ μέ ὁποὲ υἱἱογοὰ, ἘΣ. σν. δοβῇ, χίχ, 50., χχῖν. 80. σοι. 
πη ΔΦυάρ,. 11,.9.; 2 ὅ8πι|. χχὶϊ ἢ Ῥ54]. χνῆὶ, ; τ. ΒΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ 1 τῃοβα οὔ ΟΠ γοι- 
οἰεβ; ἃ Κίγρβ χχυ. νι ἢ 76Γ. ἢ. 9. ; 2 ΚΊπρϑβ χυὶ!. ἴὸ χα. ἢ 184]. χχχνυὶ, τὸ χχχίχ. 

(2.) Ῥαββαρθ8 σοῃί δι᾽ ἃ σοτημηδηά, δηἃ ΟἰἘ ΠΟΥ 4 γοροτἰοπ οἴἉ ἐξ, ΟΥ ἃ Γεσοτὰ οὗ ἰ18 Ὀεὶπῦ 
οϑεγεά : Εχοά, χχ. 2--- 17. ψ τ Ποαῦ, ν. 6---2}].; Εχοά, χχν. ἴἢο χχχ, σὶτ χχχνί. ἴο 
ΧΧχΧίχ, ; Ι͂βυ. χὶ. 18--- 19. ψ ἱτἢ 1Ἰ)οιῖ. χὶν. 12---18,; Ἐχοκ. χὶϊ. 6.  Π} 7. 

(8.) Ῥτονογθὶαὶ δαυπσδ, ΟΥ ΘΧΡΓΤΟΒΒΙΟΠΒ ἰΓΟΔΠΘΠΙΥ τοροδιοα: ΝΠ. χχὶ. 28, 29. δηὰ 
χχῖν, 17. ἢ 061, χΧΙν. 45, 46.; ΕΖΕΚ, ν. 7. ψ ἢ} χὶ, 12.; Φ6Ὁ. ν. 9. απᾶὰ 29. ψ ἢ ἰχ. 
9; Ῥ58], χ δὶ. δ, 11]. τ ΧΙ. δ.; ὅ6γ. χ. 25. ὶτἢ ΤΡ 88]. ἰχχίχ, 6, 7.; Φεῦ. χ. 16. ψ πἢ 
Ἰ!. 19.; 15.]. χχῖν. 17, 18. ψ ἢ ὅ6Γ. χ] νη! 48, 44. 

(4.) Ἐεοογάβ οὗ 16 βαπὴβ ρϑηθαορίοβ: 1 ΟὨγοη. ὙΠῸ ΒΟνΟΓΑΙ οΠαρίογβ οὐὗὁἨ (ἀδπαβὶβ, δὰ 
Ἐστὰ ἢ ΝΟΒΟΙ Δ ἢ, . 

ἴῃ δηγ βυοἢ ρϑββῆρϑϑ 88 {Π686, ὙΠΘΓΘ {6 ΓΟ 18 ἃ αἰ δγθηοθ πῃ ὨΌΤΏΌΘΥΒ ΟΥ 
ὨΔΠΊ6Β: ὙΠΟΓΟ {ποῦ ἰδ ΤΟγΘ ὑπλπ ἃ τοῦθ] ΟἸ ἤΓοΠσ6. πὶ σθοοσ 8 οὗὨ {Π6 
δῶΠ|0 ἰΓαπδδοίϊοη ; ΟΥ̓ ὙΏΘΓΟ {ἢ 616 18 θυθὴ ἃ υϑυθαὶ αἸ ΠΌΥΘηΟΘ 1 σορίθ8 οὗ 
1Π6 5ΆΠ16 ὈΓΆΥ͂ΘΓ ΟΥ ΒΡΘΘΟΐ,, ἴῃ {86 ῥγὶπίθα ἰοχύ, Ὀπὺ ποῖ ἴῃ τηβη βογρίϑ δπὰ 
γΟΓΒΊΟΉΆ, ὕπο γο 1ΐ 18 οσσοπθουδ, δηα οὐρμῦ ἰο Ὀ6 οογτϑοίοα.3 

ΥΙ. ΟυοταΑτΊΙΟ Ν8 ἔγοιῃ {6 ΟἹα δηᾶ Νοινν Τοϑίαηθπηίβ ἴῃ {πὸ πτιῖ- 
Ἰηρβ οἵ 16 ἔδίμουβ οὐ μδύθίϊοθ ΔΘ 8ὴ ΘΠ ΘΠ ἀδΙΟΥΥ βοῦσοα ἡ ΔΙΟἢ 18 
Ὀγ ΠΟ πηρᾶῃβ ἴο 6 πορ]οοϊοα, [48, Ὠονουοσ, ἴΠ 686 ἃΓ6 αἰτηοβί 6χ- 
ΟἰΔΙ ΕἸ ἀν] 0]6 ἴοςΣ ἴ6 Νοὺν Γαβίατηθηϊ, Ὁ 18 δ ΠοΙθαῦ ἤθγο ἴὸ 
τοίεσ ἰο (ἢ οὐβοσνυδίοηβ οὗ )γ. Τσαρο]]68, νο]. ἴν. ομδρ. χχχὶῖν.ἕ] 
Υ1. ΟΕΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΟΟΝΘΈΟΤΟΕΕ 18 ποῦ αἴοπο ἃ ἰασὶ τηαΐα βοῦγοα οὗ 

ΘΠ ΘΠ Δί! Οη, ΠΟΙ 18 1Ὁ δὖ 411 ἴο θ6 ΔΡ0]164, ἅ]6 58 {Π6 ταχύ 18 τη η 680} Ὁ 
οοττιρίο, δηα ἴῃ [Π6 τηοϑῦ ὑχρϑηῦ ὨΘΟΘΒΒΙΓΥ; [ὉΣΓ {π6 σδομ)θοίαγαὶ 
ΟΠ ΙοἾβηλ οὗἩ δῃῃ 1ηἰογαϑίθα ραυίυ, 1η Π18 ΟὟ ὁδι156, 8η6 1ῃ ἀοῆἤδησο οὗ 
Ροβινο ουϊάθησθ, 18. 1016 Ὀοίογ {μᾶπ ΘῈ ΟΥΠδίΙοη οὗὨ ὑδβίϊ ΠΟ ΩΥ ἴῃ 8 
ὁουγί οὗ Ἰατν. 

1, (ρη)εοίμτγαϊ τεααΐηρϑ, εἰγοησῖψ βιρροτίοα ὃν ἰΐλδ 8οη56, οοππεοίίοηπ, ἐδδ 
παίαγε οὕ ἐλε ἰαησιασε, οὗ δἰηιίίαν ἐοχίβ, πιαν δοηιθέϊπιο8 ὅδ ῬτΟΌΔΌΪΘ, 68}:6- 
εἰαίϊψ ιολεη τέ σαπὶ δὲ δλοιση ἐδαΐ οσσαβίοπ πιὶρὴξ φαδὶΐψ ἔαυο ὅδοη σίυθη ον ἐλ6 
Ῥγεβεπέ τεαάϊηρ ; απαὰ τοααΐηρε 7 γεί βιισσεοοίοα ὃψ σοη)οοίμτο ἤαῦυθ δοημεθέϊηιε8 
δέεπ αἰἰεγισατάς Κομηα ἰο δε αοἰμαῖϊψ ἐπι πιαπιιιδογρέδ, ΟΥ ἵπι 501Π6 ὉθΥϑίοη. 

Ὡ πει; ΤἸηδεϊζαΐοδ, Ρ. 978.; Ὑ ΠΟΘ [ῃ6 τοδλάοτ 1} Ηπά βονοσαὶ δ αἰ ἰοηδὶ 1ΠΠ δ γα 008 
8 ΠΆΠΟΏ, 

ἢ Ηαπιίοη, Οοᾶοχ Οτίτοαβ οὐ τ6 Ηδῦτονν ΒΪΌ]6, Ρ. 18. [ὙΠοτο ἰ8 δὴ πδοῆι] 11δὺ οὗἁ 
ῬΈΣΑΙΙεἰ8 ἴῃ Πθανίάβοπ, ΒιὉ]. (τὴς. νοὶ. 1. σδΡ. χα; δπὰ 8 Του γκα ΟἹ ΒΟΠΊ6 ΟΥ̓ ἴ[86 ΓᾺΪῸ8 
Εἰσεη ὈῪ νατίοτβ ΟΓ [1.8 ταδὺ ὃ6 οοηβαϊεα Μ᾿ ἢ αἀνλοίαρο, ΡΡ. 294--807.} 
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ΤΠπ5, ἱπ αοη. ἱ. 8. {π6 οἴφλπδο, 4πα Οσοά βαιο ἐδειὲ 1 ισα8 φοοιῖ, ἰ6 αῃτηρσ ἴο Θοπιρ]οία 
16 δοοοιηὶ οὔ ἢ βοοοπὰ ἀκγ᾽5 ψογῖκ οὗἉἩ ογοαίίοπ, θαυ τ 18 ἑοιιμα ἴῃ τθ ὑθη ἢ τοῦδ ἰπ ἐπ ὸ 
πο οὗ ἴῃ6 παγγαῖῖνο οὐὗἁἨ ἴπ6 τηϊγὰ ἀαγ 8 ὑννοῦκ. Ηδηςο, ΠΊΔΠΥ ἰδαγηθα τπηθη ἢανθ οοη- 
Ἰοοῖαγοά, οἰἴποτ, 1. Τῆνδῖ τμ6 βοηΐθπος, 4πα ἐδλε ἐυεπίπρ απὰ ἰδέ πιυγπὶπο ᾿ρετα ἰδέ δεοοπά αν, 
Ὧα8 ὈΘΘΠ ἰταπεροβοα ἔγοπὶ ψόγβο 10. ἴο γϑῦβα 8. : Οἵ, 2. ΤΊιᾶι 1Π6 οἰδιβο, 4πό (ἰοά δαὶ 
ἰλαὶ ἐξ ισα5 φοοή, ἮΔ8 Ὀδὸπ {ΓΔηβροβοα ἔγοπι νϑῦδθ 8. ἴῶ γϑῦβ 10. Τῆς Ἰδίῖεγ ουπ)θοΐμγο ἰδ 
σοῃβγπιοᾶ ὑγ 186 ϑορίπαρσίην νουβίου [αν ΠοΙ ΠΟΥ 68} Ὀ6 σοιδἰἀογοα ργΟθ816] 

2. ΑΙ εςοη)εοίμγαϊ τεοααϊηφ, μπϑδιρρογίο ὧν σαην ηιαπιβογίρέδ, απα ἃ π’ 
απίλογίχοα ὧν εἰηιϊατγὶν οΥ ἰοέέογβ, ὃν {ἦε οσοπηθοίϊοη απα οοπίεσέ οΥ λε 
»Ῥα58αφο τίδοἰξ, ἀπά ὃν ἐλ6 αἀπαΐοσῳ οΥ (αἰξῖ, ἐΒ πιαηι δεν ἐο ὃ6 γε)εοέεά. 

Νο οὔθ βῃουϊά αἰξειρὺ {π185 Κιπα οὗ οιπηθηάδίοη ψγῆ0 185 ποῦ πιοβέ 
ἀδορὶν 5Κ|116α 'π {π6 βδογβὰ Ἰδηριδροβ; ΠΟΥ Βπου]α οὐ θα] σοπ]) οἴ Γ68 
δυο δα δαί 1ηΐο {πα ἰοχί, [ὉΣ 6 πόνο δὴ 6 οογίαϊη οὗ (6 
τα οὗὨ τρϑσϑὶν οοη͵θοίαγα! τοδάϊηρθ. ἥογο {Ππ|086 Ἰπἀθοα ἴο 6 
φὐτη! {64 ἱπίο {Ππ6 ἰαχῦ, {Ππ6 αἰπγοαῦ Θομ 89 πα πποογίαιπίν ποι] 
ΠΘΟΘΒΘΑΓΙΪΥ 6 ογθαῖθα, Τμα αἰ] ρσθησο δηα τηοάοβίυ οὐ [Π6 Μαβογϑίθϑβ 
ΔΓΘ ἴῃ (ἢ]18 τϑϑρϑοῦ ψοσίῃυ οὐ οἱ ᾿μϊ αἰ οη ς (Β6Υ ᾿Ἰν ΑΓΔ] ᾿ηβογίθα 
{ποὶγ σοη)θοΐα Γ68 1ῃ [6 τηλΥρὶη ΟΥἩἨ ΤΠ6ΙΓ τηδημδοχιρίβ, θὰῦ πηοϑῦ σο]1- 
δἸΟΌΒΙΥ αρβίδι θα ἔγομι δἰ ἰθγῖηρ [Πα ἰοχὺ δοοογαϊηρ ἴο {Π61Γ ΠΥροί 6868 : 
δηά 1ὖ 18 ἰο δ6 τορτοίοα ἐμαὺ {Π61Ὶ Θχαταρὶα ἢ88 ποῦ Ὀδθὴ ἔ0]] ον Ὁν 
ΒΟΠ16 ΤΟ θγ ΕΔ Β]δίοσβ οὗ {86 Ο]ὰ δῃὰ Νοὸν Τοδβίδιηθηΐβ (πα 69506- 
οἴ} οὗὁὨ {86 Ἰαϊί6 7); ψ8ο, ἴῃ οὐδ ἴο βιιρροτί ἀοοίγιποβ τῇ πᾶνα 
50 ἔουπακίϊοῃ ψΠδίανογ ἴῃ {Π6 Ββαοσϑα τυ ησ8, παν πού μοϑιίαἰοα ἴο 
οὐύχ 6 {Π6ῖν οοπ]θούαΓ68 πο {Ππ6 ἰοχῦ, ΤῊ]Β 18 ρα ΠΟΙ] ΑΥΪΥ {Π6 σᾶ86 
σὴ 1[η6 ατοοῖς ἀπά ἘρΊ 8 Νονν Ταβίδιηθης βἀϊίοα Ὁ Ὦτ, Μδοα ἴῃ 
1729, οβο θο]4 8η4 ὑῃ 4] ονγοα οι μἀλ[]0η8 ἡ γα αχροβοα ὃν Ὁ γ. 
Ἴν 6118, αηὰ αἰθεοὸ ἢ {Π|| οἀϊίοτβ οὗ (86 (πιοάδγη Θοοιηἶλη) παρτονοά 
νψογβίοη οὗ {πὸ Νὸνν Ταβίδμηθηΐ, νῆοβϑ οοῃ])θούαγοβ 8πα ΘΙΤΟΏΘΟΙΒ 
ΟΥΓΙΟΙΒΙῚΒ 8η6] πη θυ γί! 089 ἤανο Ὀδθθη τηοϑβῦ ΔΌΪΥ δχροβοὰ Ὦγ ἐδ6 
ον. θ τβ. Νασοβ δηᾶ ϑῦγθηοθ, π6 υδείουΥ δηα οἰ δοίιο Εθυίθν σα, 
δια ΟΥΠΟΣ δ μοηΐ ΟΥ̓ 108. 

8 8. αεπετναῖΐ ἤμῖοα ον 7μασίηο οΓ Ῥατίοιι5 ᾿ἰρααΐησε ἐπ ἐδ ΟΙά απα 
Ἄγρισ Τοβίαηιο,ἔβ. 

Ἡλνιχα {ΠῈ8 βίαίθα 1Π6 οϑιι868 ΟΥ̓ ναγϊοιιβ γοδαϊηρθ, ἀπά οβδγο κα 
ἔθνν ὀδ ΠΟῺΒ ὉΠ Τοραγα ἴο 186 Βοῦτοθθ ἤθποα (88 ἔταθ Ἰοοίίοη 8 ἴο 
Ὀα ἀοίογηη64, 10 ΟὨ]Υ ΓοΙηδΐη8 ἰμαΐ νν 6 Βα θμχἱ ἴο [π6 τοι θυ Β αἰζοπι οι 
8 ἔδνν σθηθγαὶ τ] 68, ὈΥ νν μίοι δὴ μοουταία ἡπἀσιηθηΐ τηαὺ θ6 ἐογσπιθα 
ΘΟΠΟΘΙΏΙΩρ᾽ ΥΆΓΙΟΙΒ ΓΘΔΟΊΏΡΒ. 

᾿ς}. ,)ε ηνμιδέ ἑαλο σατὸ ἐδαὲ τ06 Ὧο ποὲ αἰέδηιρέ ἐο σογτγεοί ἐλαξ τολϊοἢ ἀοες 
ποέ τεγιῖΐγα ἐπιεπαξίοη. Τὴδ θαυ 6 πιαπιδογίρέ, οϑοῦοτὶβ ραγὶ θυ, ἐδ σιογα 
ἰἱλεῖν ἰο δο τίφλέ ἐδαπ ἐδ ἰαίον; δεσαιι86 ουοτν ϑβιεδδοφμοπέ σορν ἐξ ἰαδῖο ἐσ 
Ἠοῖρ ΟΥ̓ΤΟΥ͂δ. 

ΤΗΐβ σαϊο Ψ1] ργενθηΐ 5 ἤγόσω θαΐηρ πιί βίο ἃ Ὁ 8η ἱπητηοάογαίθ ἀοβίγο οὐ οοττθοϊίίῃ 
ΜΠΔ  ν 6 ΙΏΔΥ ποῖ παεγβίβη, ΟΥ ΒΔ ΠΊΔῪ αἵ ἃ ἢτγϑβι ρμίδηοθ ἀρρέαγ ἴο ὃδ6 πηϑυϊίδῦϊα ἴο 
.-.-- 

[᾿Ιπ σδρροὶ, στ, ϑδογ. 110. νἱ. ΟΒΡΡ. Υῇ]. ἰχ. ἴοτα, 1Ϊ, ρ}. 1000, ὅζο,, τῃ6. ΠΘΟΟΒΒΥ οὗ 
ΒΟΠΊΘΙ 168 ΓΈΒΟΓΓ Πρ ἴο οΥἰυἷο4] σοπ]οσίαγο 8 αγρυθά, δηὰ οεγίαϊη σὰ]68 ἀγα ἰαϊὰ ἀἄοιη : 
Ψομροὶ, μονύθνου, ἰπ ἢἰ8 ἢοΐοδ. ῬΓΟΡΟΓΙΥ οὐ͵)δςαίβ ἴο βονοσζαὶ οὐ [16 Ἕχθσαρ]οβ οὶ : 

Ἰδανί βου, Β10]. Οτῖς, νοὶ, ἱ, σμαρ. χχνὶ, ὑρ. 374, δα. ΡΪοβ σίνοῃ, Οοιηρμὰδ 
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ἔδιο ροηΐαϑ οἵ ἴπΠ0 Ηοῦτον οὐ ατοοῖκ Ἰληρτιαρα, ΟΥ ἴὸ (πὸ ἀοδῖρη οὗὁἨ δὴ απο ὙΥ̓ΠΟΓοτοΥ, 
τῃογοίογο, 8ΠΥ ΟἸΠΠσυΪγ Ῥγοβοηῖδ ἰἰδο] ἢ, 1ὲ Ὑ1 ὈῸ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ὈΓΟΥΪΟΙΒΙΥ͂ ἴ0 ΘΟΠΒΙΔΟΓ 
ὙΠΟΙΒΟΥ ἰξ ΤΠΔΥῪ ποῖ Ὀ6 Οὐγνϊδίοα ἰπ ΒΟΠΊΘ ΟἸΠΘΥ ΠΙΘηΠΟΥ, Ὀοίογα τὸ ἤδνα ΓΟΘΓΟΌΓΒΘ ἴ0 
δτηοηἀαπίίοη ; δηἀ ὄν ἱπροπιιοῦβὶυ [0 δοκηου θρο ΟΌΤ ἵρποῦδηςθ, γαῖθοῦ τ δη ἰηάα]ρα ἃ 
Ῥοιξιϊαπὶ ΠΙσΘ ΠΟ 5Π 685 οὗ τηακὶηρ σοττοούζοηβ. ΕΧΔΙΏΡ]68 ΔΙῸ ποῖ Ἰυδηϊπηρ οὗ οΥἶο68. ὁπ 
6 βεογοὰ ττγὶτἰπρϑ, τῆ ἤανα υἱο αι 1818 οὐνΐουβ γὰ]6, Ῥαυι α]ΑΥῪ Ηουδί ζδπϊ, ἴῃ {Π6 
ΣιΟἱδδ ἴο ἢΐδ δἀϊιίοη οὗ ἰς Ἡοῦτονν ΒΙΌ]6. : 

3. Τλαὲ τεαάίπρ ἵπ ιολϊολ αἷΐ ἐλθ τοσοηβίοηϑ 90 ἐλθ δεδέ οορίεδ ἀαστεο, απᾶ 
νολιοῖ ἐξ δερροτίεα ὃν αἰϊ ἐδο αποϊδηπέ υϑτδίοη8, ἐδ (0 δε ἀαοοομπίεοα σεηπμΐηε. 

8. Πεαάτηρδ ατὸ οεγίαϊπῖν τισί, απὰ ἰδαξ ἐπ ἰδὲ υοτψ λίσλεοδὲ δεηδο αἱ αἷΐ 
εοπεὶρίοηξ ιοίἐΐ ἐἦδε οχὲἐξίοπιοο 2ΓΓ απν οατίοι5 γοααΐπο, τιολὶοἦ ἀτγὸ δερροτίεα ὃν 
ΒΟΥΘΓΑΪ ΟΥ ἐδε πιοβὲ αποϊοηξ πιαπιβοτίρίέξ, οὐ ὃν ἐδο πια)ογὶέψ ὁ ἐδτηι, ὃψ αἱ 
οΥ πιοϑβὲ οὕ ἐδο αποϊεηὲ θονϑίοπα, ὃν γμοίαξϊοη δ, ὃν ραταϊζεϊ ρίαοεβ (ἱ ἐδετε 
δὲ απῳ.), απα ὃν ἰλδ δοηδε; ουεπ ἐλομσὴ ςιοἢ τοαάϊηρα δλομία ποὲ δὲ γοιπά 
ἐπ ἐλε οοπεγποῆ ργίπίοα οαϊξοηϑβ, ον ρεγῆαρϑβ ἕπ αην ργὶμίοα οαὐϊέϊοη. ἢ 

Τῆσπ, ἰπ [86 σομηπιοῦ Ῥγτίηϊοα ΘΠ 0Π8 Οὗ] Κίηρϑ ἱ. 20. νγὰ τεδᾶ, “πᾶ ἐδοι, τιν ἰογὰ Ο 
ἄρσις, (δε ἐνεβ 9 αἷΐ Ζεγαεὶ τὸ ὡρορ ἰἦδε, ὙΠ ΙΘΒ ἷἰβ πῸ 86η80. [πβίοδὰ οἵὗἩ ΠΤξδ), πὰ 

λοι, τὸ αν ἽὮΨ, “πα ποιῦ, ἴῃ ὨΪποίγ-π6 οὗ 1Π6 τη ΠυΒοσ ρί8 οΟἸαἰοὰ ΕΥ Ὦγτ. Ἑοπηϊοοιξ, 
ἴη [πΠ6 ΟΒδ θα βδγβρῆγαβο, δηὰ ἴῃ [16 Ασαῦὶο δηὰ ὙΌ]ζαῖθ νογβίοηϑ. ΤΙ '8 [86 χοηπὶπο 
τοδάϊηρ, δηά 18 Γθαυϊγαα ὈΥ͂ (ῃ0 8686. 

4. Οτεαίεν ἐς ἐδλε αμέίλογίέψ ὁ α τεααΐπρ, Γομηα ἵπ οπῖν α ἔειο πιαπιμβοτίρίς 
ὉΓΓ αἰ εγοην σλαταοίοτε, ἀαίε5, απα σομηέγχίε8, λα ἴπ πιατν πιαπιβοτίρίς οὗ α 
δίγεἶῖαν σονιρίεσίοη. Βκμέ, 9. πιαπμδβοτὶρέβ 90 ἐδδ βᾶτηθ ἡαπεῖδν 27 γοοθηδίοη, 
ἐλε τεαάῆηρ 9 (λ6 σγοαίον πεπιδεῦ ἐς 9 πιοβέ ισεϊισὴί. ἽΤὴε ουϊάοποο Γ᾽ 
"πατιμδοτίρίδ ἐδ 0 δε ιυοϊσλεά, πο ἐππεπιογαίεα; ον ἐδε ἀρτοοηπιοηῖ 9} δουοταὶ 
πηαη τ βοτίρίξ ἐδ οΓ᾽ πὸ αἰἰλοτέζῳ, μπιΐε85 ἐδοῖὶγ σΟΠΟΘΙΟΡῪ (ὑ τσε παν δὲ αἰϊοισεα 
ἐλε ἰδγηι) ἐδ ἀποιρη; δεσαιι86 ἐξ ἱς ροδεϊδίο ἰλαέ α ἠπμιπαγεοα πιαπμδοτὶρές ἐλαΐ 
ποιῖρ ἀστεο ἐοσείλετ' πιαν ἦαυο ἀοδεοπαοα ἤγοηι οηο απῶ ἐἦδε βαπιε ξομτοο. 

δ. ἰοαάϊπσε ατὸ οσογίαϊπῖν τἱρἧΐξ, ἐσλίοῦ ατγὸ διιρρογίεα ὃν α ἤει αποϊομξ 
"δορί, ἐπ σοη)εποίίοπ ιοἰἑΐ ἐλ6 αἀποίὶοηξ υεγδιοη8, φμοίαξίοηδ, ραταϊϊεἶ 
»ίαεες (7 απ), απὰ ἐδ βεη8ε; ἑλοισὰ ἐδλεν δλοιιϊα, ποέ ὅθ ουπα ἔπ πιοϑέ 
γαπιεδοτὶρίς οὐ ρτίπίοα οαϊίίοτα, ἐβρεοίαϊίμ τοΐϑπ ἐλ το)εσέϊοη, οΓ ἐλόηι ἐπ ἐδε 
ἰαξίεν σα δὲ εαϑεΐψ ἀαοσοομρἐεα 07. 

Τῆς σομμτηοη γεδάϊηρ οὗ Ῥβδὶπι χχυλ!, 8. ἰ6, Τῆς Τ,ΟΒῸ ἰ8 ἐλεὶν εἰγεποίδ, Ἰν ; Ὁ {Π6ΓῸ ἰ8 

ὯΟ δηϊεβοράσηξ. [ἢ βὶχ τη πο ΣΙ ρί8 δηα 411] [ῃ0 γογβίο 8, ΠΟΎΥΘΥ ΘΓ, γγ6 το ὑνν, 0 λὲδ ρεορίε͵ 
ὙΠ ἢ σοσηρ]οῦθβ ἐἢ6 δθη86.. ΤῊΙΒ οηθη ἀδιϊοη 18 ργοπουποοὰ ὉγῪ Βρ Ηοτγβίου, ἴο 06 “τη- 
τπιοδιϊ 8 ]6 :᾽ 6 88 Ὁπογοίυσο ἱποογρογδιθα ἰν ἰπ [ἰὴ ἰαχὺ οὐὗὁἨ ἢΐθ ΠΟῪ γυουβίοῃ οὗ ἐῃθ 
841π|8, δη ἃ [128 ᾿Υδησ]διθα {116 Βοηΐθηςθ τ88 :--α 

“" Φοδονδὴ 18 [80 Βίγοηρτη οὗὨ μἰ8 Ῥθορῖθ. Ἦ 

6. ΟΥ̓Ἧ ἐισο τεααϊΐπρο, δοίλ οΥ τολϊοὐ ατὸ βμρροτγίοα ὃν πιαπιξοτίρές, ἐλε δεοέ 
ἐξ ἰο ὅδ ρτεΐεττεοά; διέ, ὑ δοίλ οΥ ἑλόηι οασλιδὶξ σοοά 56η868, ἰλεη ἐδαέ τεαάίησ 
εσλίολ σίσεα ἰλδ δεδί 856η86 ἐ8 ἰο δε αὐἀορίεά. μέ, ἵπ οτάξεν ἐο αἰεἰεογηιῖηδ 
ἐλε παΐέμτε ΟΥΓ ἐλ «τυλοῖο ραδϑαφο, ἰδὲ σοπίιδ οΥ ἐλ εοτίξον, απα ποῖ ἐδ πιογδ 
ορὶπίοηιϑ απα ξεπεϊηιόπίς οΓ ραγέϊομίαν ἐπέετρτοίογ 5, πιιιδέ δε οοπϑεζέεα. 

Τὴ Ῥπαὶ. ἰΐϊ. 6., (80 τ τὸ ὑτνο γοδάϊηρβ, ομα οὗἨἉ τ ἢ 18 Τουηα ἴῃ τ6 Μαδογοιῖς ΘΟΡΙ68; 
ἃηὰ [πὲ ΟἾΠΕΓ ἴῃ 16 ϑοριίπαρίηὶ νοσϑίοη. ΤὴΘ ΓὈΥΠΊΘΥ ΤΏΔΥ 6 ᾿ΠΘΓΑΙΥ ἸΓΑΠβ᾽ αἴθ {Π 88 : 
ει τοἱἹ] 7 ἀποῖπί πιν Κὶπο μροπ πιν λοίν ἀϊ Ὁ. ϑῖοπ. ΤὨΪ8 τοδή ηρ 18 δι ρρογίεα ΕΥ̓͂ νγοὶ ΠΕΥ͂ 
ουϊάφηςο, τἱζΖ. τ1πὸ Μαβουδῃ, [ῃ6 γοΐδγοηοα ἴὸ ἰῦ ἴῃ Αοἰβ 'γ. 27., (ἰὴ 0 ατοοῖκς νοσζβίομβ οὗ 
Αφαϊα διὰ ϑυτωτηδοῆπβ, ἴῃ 6 ΟΠ 4] 466 ρᾶγαρῆγαβθο, δηα Φογοῦθ. ὙὍὙδα οἷὟΘΥ τι δαΐηρ, τῆ ]οὴ 
5 ἰουπᾷ ἴῃ 186 Βεριυδρίηϊ, ΠΠΔΥ Ὁ6 ἴἰπι8 τοηἀογοὰ : δμέ αϑ γον πιο, ὧν ἀϊπι 7 απι ἀρροϊπίεα 
Κίπο οκ δίοη, ἀΐὲ λοὶν πιοισιίαῖπ. Νον ΠΕΓὰ [6 ΔυΙΠΟΥΙΥ [Ὸγ τη0 ἔν τοδὶ Πρβ 18 ΠΟΑΥΪΥ 
ἐ4πα}; δαξ, ἰ τὸ ὀχδιηΐηα {πε ῖγ ροράποαβ, 6 588}} 866 {δι 116 Μαβοτγϑῖο Ἰεοῖίοη ἰ8 ἴοὸ ὕ6 
ῬΓΣοΐδττοα, 88 Ὀδΐῃρ ΤΏΟΓΘ Κ͵ΘΠῚ ΠῚ ΔΙ 1Π 8} σοτταςΐ, 8ηἃ τηογὸ δυϊ δα ἴο [ῃς6 σοπῖοχί, 

Ἴ. 44 γοοά υατίοιε τεααΐηρ, τλοιισὴ δμρροτίοα ὃψ οπῖἶψ ὁπ οΥ' ἔσο τοἱέμι 6586 
ΟΓΓ αρρτοσεά ολαταοίεογ, ἐδ ἰο δε μγείογτεά. 

Σ (ἀογαγά, [πϑιϊτιῖ68, ΡΡ, 266 --- 268, 



110 δογίρέμγο (Υτέϊοίθηι. 

8. 7ι ἐδε ρτορλοίϊοαὶ απα ρμοοίϊοαὶ δοοΐδ ωΥ ἐλε ΟΙαά Τερίαπιθηΐ, α8 ιοεἴξ 
α8 ἴῃ ἐδὲ Νειο Τοβδίαπιεπί, ἐλδαὲ τοααϊηρ 18 δεδέ ιτολιοἦ αἀοσοογας «οἰ ἐδε 
»οοίοαϊ ραταϊζοἶεδηι. 

9. ΟΥ̓ ἐιυο γοααὶηφΞ 9, ἐφμαΐ οΥ ποατῖν οφμαϊ αμίλονὶέψ, ἐλαέ ἰ8 ἐο δὲ ργε- 
ὀγγοα τολϊοῖ, ἐΒ πιοδέ αστεεαδῖο ἐο ἐδ εἰγίο οΥ ἐδλε βαοτοαά ευτίέοτ. 

10. 7Τλαὲ τοααίτι ἰδ ἐο ὅθ ργοίεττοα τυλὶοἢ ἐδ τιοδέ ἀαρτεοαδῖίο ἐο ἐλε οογ- 
ἐεσί, απα ἐο ἐδε αμέλογ᾿δ αοδισΉ ἵν τογίηρ. 

11. Α γνεααΐησ, ιυῆοϑο βοιγο6 18 οἰοατίψ ρτουδφά ἰο δὲ ογγοπθοιίδ, πειϑέ ὅε 
γο)εοίθα. 

12. ΟΥ̓ ἔιοο γεαάϊπρε, ποϊίλον οὗ τυλὶοὐ ἐξ μηδιίέαδία ἐο ἐΐδξ 86η86, εἰλεν ὁ 
εὐλίοῦ πιαν λαῦς παέμγαϊίἝᾳψ ατίδοπ ὕγοα ἐλ οἱλον, απαᾶὶ δοίλ ὁ ιολίοεἦ αγὸ 
διερρογέεα ὃψ πιαπιιδογρέδ, υετδίοηδ, απα φμοίαϊίοηις ἐηπ ἰδ τογϊἐϊπρβ οὗ ἐδξ 
{πίλογ5, ἐδε οπὸ εοἱἶ δὲ πιοτὸ ργοδαδίο ἐλαη ἐλ οἰλετ, ἵπ ργοροτίοη ἐο ἐλερτγε- 
»οπάεταποο ο ἐδε ουἱάφποο ἐλαΐ δμρροτίδ ἐξ; απὰ ἐλαέ ργεροπάεγαηοε αὐγιξξα 
α γτεαί υατὶείψ ὁ ἀεστεεδ.. 

183. Ῥλοηουον ἐιο αἀἰεγεπέ τεααϊηρδ οσσιν, οὁη6 οὔιολίοἢ βοοηι αὐ βὲσωϊέαπα 
οὗδομτο, διέ ιολίοῦ πᾶν δὲ οχαρίαϊπεα ὃν ἐδε λεοὶρ 9} απεϊρμὲίψ, απα α πιοτὸ 
αεσομγαίε ἀποιοίϊεασε 9. ἐδε ἰαησώαρφε, ιυὐλόγεαϑ ἐλὸ οἱλέῦ 8 δ8ὸ δαδ αϑ ίο 
δε οδυϊομδ ἰο δε πιεαπεϑέ σαραοϊέψ, ἐλ6 Ἰαζέον γοασὲηρ ἐ8 ἐο ὅθ διιδροοέεα ; 
δεσαιιδε ἐδθ ΚὈγΉΔΟΡ ἰβ Ὥλοτα ἐπ μπίδοπ εὐἰτἦ ἐδε δέψία οΥ ἔλε βαογοά ιογίέεγε, 
«οὐίελ, αδομηπαϊπ το Ἠοδιαΐδηιδ, ἐδ τερμσπαπέ ἐο ἐλθ σεπῖμδ οΥΓ ἐλὲ Ῥῶγε 
07 βἰγιοεϊν οἰαδδιοαὶ ατεοΐ ἰαπρααρο.. 

Νὸο ὑγϑηβουῖθοῦ ου]Ἱὰ ἀοεῖρσηοάϊγ σἤϑηρθ ἃ ΟἸΘΆΓ ἰηΐο 8η ΟὈΒΟΌΓΟ Γαδ ϊ ρ᾽, ΠΟΥ ͵8 ᾿ξ Ῥο551}]}9 
[δὲ δὴ ᾿πϑνογί ΠΟΥ͂ δη00] ἃ τηδὶζ 80 ὨΆΡΡΥ ἃ πιϊδίαϊκα 88 (0 ὑσοάποθ ἃ τοϑδαϊΐηρ ἐῃδὲ ρμεγ- 
Ῥίαχοβ ἱπάθοά {π6 ἱρπογαηῦ, πὶ ἰ8 αη ἀογβιοοα δηὰ δρργονθὰ ὃγ {πΠ6 ἰορασπθὰ. Τῆηΐθ οϑποῦ 
8 {Π6 Του οΠδίοπμο ὙΜΙΟἢ αἰδυϊη ρα ἾΒἢ 68 [6 ὕγὰθ οὐ τ. 8 ΤΓΟΠπὶ [Π6 ἔα]8δθ. Ἐοηρεῖ, ὙΥ εἰδίείη, 
αηὰ το αοῖ, στ 68 οὗὨἨ Τὴ6 γβῦ σϑηῖκ, πᾶν δάμη δὰ ἰ8 Δ ΠΟΥΠΥ ; Ὀὰῦ [Πο86 οὗ ᾿ΠΥ̓ΟΓΙΟΓ 
ΟΥΩΘΥ ΣΣΟΠΟΓΆΪΥ ΡὈγοίδυ [Ὧ6 ΘΑΒΥ τοδάϊηρ, ἴῸΣ ΠΟ ΟἾΠΟΥ ΓΟΔΒΟῚ ἴπμδὴ Ὀοσδιι86 118 ᾿ηιοϑηΐηρ ἰ5 
τιοθῦ ΟὈΥΪΟῦΒ. ᾿ 

14, 7 [γ᾽ α ραβδβαφο, ἐπαέ ἐξ ποέ αδϑοϊμέοϊψ ποοοδβατῳ ἰο ἐλ σοπδίγμοίτον, 
νατγίοιϑ τεασϊίπρε ατὸ Γοιπῶ, ἐλαξ αὐ 7εγ ταδίουϊ 7 ’Ποηι θαοῖ οἰδετν, τος λαῦε 
γϑαδοῆ ἴο βδιιδρεοοί ἐΐ5 αμίλοηπέϊοϊίψ ; απαὰ ἰἰλειοῖδο ἐλαὲ αἷΐ ἐλε γεααϊΐπρε ατὲ 
ἑπίογροζαζίοηδ ΟΥΓ ἐγαηδοτίδοτα τιοδο λαῦο αἰξοπιρίοα ὃν αἱ(εγεπέ πιοέλοαβ ἰο 
διρρῖν ἐλθ δοοηιέηις αεπείεπον οΥ ἐλο ογσίπαϊ. 
ΤῊ Ϊ8 στι]ο, Βουγουοῦ, τα υδὲ ποῦ 06 σΑΓΓΙ 6 ἴΟ [6 ΘΧΊΓΘΙΩΘ, ΠΟΙ 8 ἃ δίπσίε νυ ίϊοη δα Ποΐοπὶ 

10 ᾿π8 Ὁ ΟὟΤ δυθρίεΐοη οὗ 8 ψογὰ οτ᾽ Ῥῇγαβα, ᾿πΠουρ ἢ 108 ΟΠ ἰβδίοη δῇδοίβ ποὶ ἰδ6 δ6η86, 
ΟΥ οὐϑῃ τβουρὰ (Π6 οοπδίπιοιίοη σουἹὰ 6 ᾿πηρτονοὰ ΟΥ̓ 8 δῦβεησο; 10Ὑ, ἰῃ ἃ ὈοοΚ τδδὲ 
Ἦἢδ8 ὈΘΟῺ 80 ΓΟΟΠΟΠΕΥ ὑγδηβοσὶ 6 ἃ 8 ἴπ0 Νονν Τ δβίδιηθηϊ, τηθίδα κο8 Το σὸ ὑπαγοϊάδ]ο, δηά 
[Πογοίογο ἃ δίπσίε ἀθνυϊαι!οη δἰοῃθ οδη ἰθδαὰ 8 ἴο 0 ἱτητηοάϊΐδιο οοπο]βίοη. 

1ὅ. Α γοαάϊπο ἐ5 ἰο δθ γο)οοίοα, ἴῃ γεδρεοέ ἐο τσλίοἶ ρίαϊῃ ουἱάσηοε ἐ5 Κοιιπὰ 
ἐλαέ τέ λας μπαάογσοηθ α ἀδδιρπηθα αἰξεταξίον. 

ϑιιο ἢ δ᾽ ὑογατῖοῦ ΤΏΔΥ Ὦδνα (Κα η ΡΪδοθ (1. Ετοιὰ ἀοοίγϊ Δ] ΤΟΔΒΟΏΒ; (2.) ΕἼΟΠῚ ΤΔΟΓΔ] δᾶ 
Ῥγδοιίοαὶ σοϑβοιβ; (8) Ετοιὰ [ἰβιοτίοαὶ δπ ἃ σοοργαρἢ οὶ ἀουδὶβ (Νίδεϊ. νι. 28, οοταρασεὰ 
τ Ματῖκ ν, 1.); (4.) Ετοπὶ [Π6 ἀοδῖγο οὗὨ σϑοοηοηρ ΡϑΒΒα 68 ΡΡΑΓΘΠΙΥ οΟμ ΓΟ ΟΥΥ 
ὙΠ ΘΘΟἢ ΟἾΠΟΓ ; (δ.) ΕἾΟΠὶ 186 ἀοδῖγα οἵ πιδκίηρ ἴῃ6 ἀϊδοοῦγδβο τλογο ᾿ηιθηβίνθ ; Β6ΏςΘ 
ΤΩΒΗΥ͂ ΘΙ ρῃϑ81|ς τοδαϊπρΒ ἤδγο οτ σπίθα; (6.) Ετοιχ ὕΠ6 ΠΟΙ ΡΤ ΒΟῚ οὗἨ ΤὨΔΗΥ͂ ΠΙΠ ἉΒΟΓΊΡΙΒ, 
116 τοδάϊηρϑ οὐἩ ἰοῦ ἤᾶνο ὈΘΘῺ διηδιβαμιδίοὰ ; (7.) ΕἼΟΙΩ ἃ σομραγδοη οὗ μδσδι]εὶ 
ῬΆ888968.2 

16. ᾿βρααΐηρΞε, τιολίοὴ ατγὸ ανίαοηεῖν ρἸοΒΒ68 οὐ Ἰμίθγρο δ οηΒ, αγὸ ἐπυα- 
σίαδίν ἰο ὅθ τε)οοίοα. 

(1.) Οἴοδδεβ ἅτὸ Ὀοϊγαγϑά, 1. θη ἴῃς ττοσὰβ ἄο ἢοΐ ἄρτος τὴ ἢ [6 50ΟΡ6 δπὰ Ἄοοηίοχὶ 
οὗ 1η6 Ῥαββερο; 2.  Βδη {ΠΟΥ ἃγὸ ουϊάθην ἰοτγοίσζτι ἴο ἴἢ6 ΒΥ] οὗἩ 1Π6 βδογθὰ τοῦ ; 
8.  πδπ ἴπογα ἰ8 ονϊάδηῦ ἰδυίοϊοσν; 4. θη πγοτάβ, τυ ἢ ἀγὸ Ὀθϑὲ δβοῃϊ, ἃγὸ τηοϑὶ ᾽π- 
ΔΟσΟΌΙΔΌΪΝΥ ἰηὐγοάἀυςαὰ ; ὅ.  Βοη οοτίδίη Ἰγοσ 8 ΔΙῸ ΤΏΟΓΟ ΠΟΙΤΘΟΙΥ αἰβροβαᾶ ἴῃ ἃ ἀἰ οσθηὶ . 

1 (Σετατά, [πηδεϊςἴ68, ἢ. 275. 
2. διαδιῖ, ΕἸοτηοπί5 οἵ [πίογρυ. Ὁ. 118, 

πὰ ταις. άρβεος, ἐν 
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»ἷδοε ; δὰ, ἸΑδί]γ, ἘΠ ΒὮΓΑϑΟ5 δὰ ἰοἰηϑὰ ἱοροίποτν, [Π6 Ἰα 6 Υ οὗἨὨἁ ν᾽ ]οἢ 18. το ἢ! ΟἸΘΑΓΟΓ 
ἰ8δὴ 186 ΤΌΓΤΩΟΥ. 

(3.) “ Αὴ ἱπέεγροϊαξίοπ ἴδ Βοταοτίπιο8 θοϊταγθᾶ Ὀγ [6 οἰγουτηδίδηοα ΟΥ̓ [8 Ὀοίηρς ἀαϊνογοὰ 
ἴω 116 Ἰδηρστιαρ οὗ 8 ᾿δίοὺν σθυσοῦ, [Ι͂Ιη τἰ6 εἶἰτηα οὗ ἐμ6 Δροβίῖοθ ἴμ6 τγογὰ ΟΠ γδὲ γ88 ΠΘΥΟΣ 
υιϑεὰ 85 [6 ῬΓΟΡΟΥ Πδπη6 οὗὨ 8 Ῥούβοῃ, Ὀπὶ ἃ5 8ῃ δορί ποὺ ὀχργοδϑῖνο οὗ [Π6 ΤΠ ΒΕΈ ΤΥ οΟὗἁὨ «6818, 
δηὰ »ὶψϑ ΓΕΦΙΘΗΟΥ ΔΡΡ]16ἀ 48 ΒΥ̓ΠΟηυτηοῦΒ ἴο “ ϑοῃ οὗ Οοἀ.᾽ Τῇ εχριοββίοη, ᾿πογοίογο, 
"ΟἸγίδι 15 Ἐπ ϑὅοπ οἵ (οὐ, ΑΟἰβ Υἱῖϊ. 87. ἰ8. ἃ κΚπὰ οὗ ἰδυϊοϊορΎ, δηὰ ἰβ δἰ πχοϑὲ 88 δοβαγὰ 
88 ἴ0 Β4Υ, ΟἾγίβὲ 18 τ16 Μοββίδῃ, ἐμδὲ 18, [6 δηοϊηϊθα 18 [6 δηοϊηϊοα, Βαϊ, τ[Π6 πογὰ Ὀοίηρ 
πἰδεὰ ἴῃ ἰδίου δρ658 89 8 ὈΓΟΡΟΙ ὨΔΙΊ6, [18 ΣΩΡΓΟΡΓΙΘΙΥ γὙὲἃ8. οῦ μεγοοῖγο ὈΥ ἴ[Π6 ῬΟΥΒΟΙ 
πὸ οδίγεα [πὸ ῥϑδβασο οὐ [ἢ Τοχῖ. ἢ 

(3.) “ΗΠ οῃὲ οὐ τῆογο ψογὰβ ἴπδὶ ΠΥ Ὀ6 δοπδί ογοά 88 δὴ δα ἀἰδίομ ἴο ἃ βαββϑᾶσο δγὰ (οιηᾷᾶ 
ΟΟἿΪΥ ἰπ ΣΩδη δοσρίδ, Ὀπΐ ἴῃ Ὡοη6 οἵ [{π᾿0 ποδέ ἀποὶοπὲ ὑδγδίον 8, ΠΟΥ ἴῃ ἴῃ6 αυαϊαιίυ)δ οὗἩἨ 1[ἢὸ 
ΘΆΠῪΥ ζΑΊΒΟΓΒ, γα Βαυθ γθᾶβοη ἴο βιιξροοῖ ἃπ ἱ Γροϊδτοη.᾽ 

17. Ἐαργνεβδίοηια ἐλαὲ αγὲ ͵ἰε88 οπρλαΐξίο, μπῖοδ8 ἐδ δοορο απὰ οοπίεσί οΓ 
ἐδὸ δαοτοά ιογέξεν᾽ τεγιῖγο εἰπρλαδὶδβ, ατὸ »)όοτε ἰϊλοῖν ἐο δε ἐΐδε σεπμὲπε γεααίηρ, 
ἐλαπ τεαάϊπισε αϊδετεπί ἤγοηι ἔλεηι, διε ιυλίοῦ λαῦθ, οΥ δεορε ἐο λαῦο, στεαίεῦ 
ἴργοο οὐ επιρλαδίδβι ΖΖῸΥ οορψίδίθ, ἰϊλε σογιπιθηίαίογδ, τιοσλο λαῦσες μέ α 

πη 9} ἰεαγηπῖηρ, ατὸ πιϊσλέῖίν ρίοαβεα το ἐπιρλαβε8. 
18. Τλαξ γτεααϊηρ ὦ ἰο ὅθ ργείεττοα, ισλιοἢ σῖίσες α βεη86 ἀαρρατγοπίϊν [αΐδο, 

δαὲ ιολὶοἢ, ὁπ ἐλογομσὴ ἐπυεβεϊσαξίοτ, ῥγοῦοϑ ο δὲ α ἔγιιθ ὁΠ6. 
19. Ῥατίοιι τεαάΐηρϑ, τιολϊοἢ αῦθ τιοβί οἰοανγίν ὅδομ οσοαδίοπεα ὃν ἰδέ 

ΕΥ̓ΤΟΥ͂Σ ΟΥ̓ πεσίέσεηοο 0. ἐγαπδογίδονβ, αγὰ ἐο δὲ τε)εοίοά. ἤτοι διιοὐ γεασὲποε 
παν δε εαμδεα λα αἰτεαάν δεοη δλοιοῆ τη }Ρ. 98----100. δερτα. 

20. 1 εοἰοπατίες, οὐ 7,ε52οη-δοοΐδ, μδεα ἐπ ἐδο οεατὶψ (λνγιδέϊανπ οπμγοῖ, αἰοπς 
ατὲ ποέ αἀγιϊεδίδίος αΔ ευἱάεποθ 707 νατῖουδ τοασϊησε. 

21. εαάέηρϑἕ ἐπέγοαμεοά ἱπίο ἐλε Οτοολ ἐοχέ γοκ 7,αἰη υϑγδὶοη8 ατὰ ἐο δὲ 
γε)εοίφα. 
22. ΑΙ γτεασέηρ ἰδλαέ ἐ6 οοπίγαασϊοίοτψ 0 λιδίονν απα σεοσταρὴψ ἐδ ἰο δ 
τε)εοίεα, ὁβρεοξαϊϊψ τολοπ ἐξ ἐς ποὲ σοι ἤτγπιοα ὃν πιαπιδοτὶρίδ. 

28. Τλαὶ τεααϊηρ τολϊοὺ πιαΐος α ραβδαρσὁ πιογὸ σοπηεοίοα ἰβ ργεζεταῦῖο, αἰϊ 
ἄμε αἰϊοιοαπεε δεὶπσ πιαῶο ὕον αδγιερίηοδς ἐπ ἰΐλθ ματισμίαν οαδ6. δι. Τ᾽ αμὶ 
ἰς ταματάαδίε [ον ἐὯ6 αδτγερίηε85 ὁ τεαὴν οἱ ἀὶβ αἰστοδδι οΉ8. 

24, ᾿εααέηρε, σα δι ]Υ σεπεῖπα, ομσὴξ ἐο δὲ τεβίαγεά τὺ {δὲ ἐοχέ οὗ ἐλε 
Ρῥτὶπιοα οαἑέίοπα, ἑλουσὰ Δέξλεγέο ααἀπιεα ἱπίο ποπθ οὔ ἑλθηι: ἐλαέ ἐλὲψ 
παν λεποεζοτίλ δε τεπαεγοα αϑ οογτοοῖ ἀϑ ροδειδίο, ἐδεν οἰρὴξ ἰϊζφισῖδο ἰο δὲ 
αὐορίεά ἐπ αἱΐ υογϑίοηα 0. ϑεγίρίωτε; απαά, ἐϊ ἐλὶ8 δὲ ἄοπο, λον ομρῆξ ἴο 
δὲ [οἰϊοιρεα ἐπ ἐτρίαϊπιης ἐΐ. 

2ὅ. ῬΓΟΌΔΌΪΙ6 γοαάμισα παν λαῦο 80 λίσῆ α ἄεσγοε ο᾽ ευἱάσησο, α8 7μδέϊν 
οηδ ες ἐδοηι ἐο ὅς ἱπδβογίρα ἱπίο ἐλὸ ἐοχέ, ἐ ρίαοσε οΥΓ ἐΐὰλθ τεοοοϊυδα τοαάης8 
τολίοῦ ατὸ τιμοῖ ἰεε5 ρτοδαδίε. ϑιμοὴ αδ ἔλατο ποὶ οοποιἀεταδίν ἠέσλον ῥγοδα- 
δμῳ ἐλαη ἐδε σοηηροηπ γεασΐηρβ εὐοιμία οπῖἷν ὅθ ρμὲ ἐπίο ἐδδ πιαγσὶπ; διέ 
ἰλεν, αὰ αἷϊ οίλεν5, ομσὴξ ἰο δε τοεϊσλεοα τοἰἐἦ ἱπιρατεϊαζέψ. 

26. Πεααϊηρε οοτέαϊηἶν, οΟΥ πον ρτοδαδίέν, [αἶδε οἰσῆλί ο δ ἐχρμπρεοα ἤγοηι 
ἐδλε εὐϊίοτια οΓ ἐδε ϑογίρέμτεα, απαὰ ομσὴξ ποί ἰο δὸ Γοϊϊοιοεά ἵπ. υϑγϑίοπς ἢ 
ἐλοπι, ἠοισευον ἴοι απα σοεποταϊ λὲν λαυο πειτροα α ρίασο ἐΐοτε, α5 δεῖς 
πιαπι[εξὲ οογτερίίοηδ, ἰολϊοὶ πη ραῖγ ἐλθ ρετιὶέψ 9 (λ6 βϑαοστοα δοοῖς. 

21. 1,Α51}γ, δἴποε ἐξ ἐ5 ααριϊέέοώ ἴπ ἐδ ον ἐἐοίδηι ΟΥ̓ ἐδε δασγοά ϑογίρέμγεϑ, 
ας ἴῃ ἰλαέ 9 οὐδεν αποϊοηξ εὐτιησα, ἐλαΐ ἰλε ἔγμθ γρααὶ' σ᾽ σαπποΐ αἰισανϑ8 
δὲ ἀείετηιποα ιοἱὴ αδεοίμέε σογίαϊπέμ, μὲ ἐλαὲ οπἷῖψ α ἡμασηπιεηέ α8 ἰοὸ 
ιοῆαὶ ἐΒ πιοτε ρτοδαδίο οσαπ δὲ ὕογηιοα, τὲ ἐδ ουἱάοπέ ἰλαΐ πιοτε ομσὴξ ποί ἰο 
δὲ τοφμίγε ἐπ (λὲς ἀορατίπιοπέ ἰλαη σαπ δὲ ρμεγογπιρα; ποῦ δλομία α 
Ῥορίἶυο γμάσπιοπέ ὅθ σίυεπ, τοϊλομέ ἐλ πιοβί σατοίμί οπσανιϊπαίίοπ. «πώ, 
“ατίλεν, ὑ ἵπι ἐλ οτὶ(ἐοῖδπι ὁ Ῥτοΐίαπο απίλοτε σακίοη απ πιοαεεδίψ δἠοιία 
δὲ μβεά, γεμοΐ πιοτὸ ομσἧέευοτψ ἐλίπρ ἴλὸ ταδἤηε85 οὐ ἰευϊίψ ἰο ὅθ οχοϊμαεα 
ποτὶ ἰδ οτίἰοίθπι ΟΥ̓ ἐδ ξαστεα πυοἱμΉλο. 



112 ϑεγίρίμγο ΟἹ οΐϑτη. 

ΤῊ ῥγθοθάϊηρ ἅτ {π6 πιοϑδὲ πιαέογίαϊ ποθ. ἴογ ἀοίοστηϊπιπσ 
νϑγουϑ Γοϑαϊηρθ, ὙΥΠΙΟὮ ἈΥΘ ΓΘΟΟΙΙΘηΔ6α ὈΥ {86 υπτίρα τϊβάουη οὗ 
186 τηοϑὺ διϊηθηῦ Ὀ10]10α] οὐτ]ο8. ΤΉΘΥ ἤᾶνα 66 ἀγα ἊΡ ΟὨΙΘΗ͂Υ 
το γ, Καηπϊοοῦ!β Πιβϑογίδ!  οηβ οἡ {πΠ6 Ηρ ῦγον ἰοχί, 6 ΕοΒββι 8 
Οομροηάᾶϊο ἀϊ Οτιοα ὅδογα, δπὰ [Π6 - Θδποηβ οὗ [Π βᾶπχθ ἰδαγποά 
Δαν, ἴῃ 8 Ῥτγοϊθροίηθηα 80 οἴοῃ οἰϊθα ἴῃ {π6 ργθοθαϊπρ Ρρᾶρ68, 
Δηα ἔτοιῃ [6 σΔΠΟῺ8 οὗἩ Βδιου ἴῃ μἷ8 ΟΥ̓ οα ὅπογα, οὐ Εγηθϑδίὶ, οὐ ΕΚ ΔΗ͂, 
Ῥυίαδ, ΥΥ οἰβίθιη, (σιθβθδοῖ, Βθοκ, Μυπάηρῃθ, δα, ἀρονο 8]}, οὗ 
ΜΟΙ Δ6118, νὴ ἢ} ΒΊΒΠΟΡ ΜΑγΒἢ Β δ ΠΟἰδ 08, ΟἿ Θἢ ΠΟΤῈ γα] 806 ΤΠ 8η 
186 οἰαδογαῖα σσοσκ οὗὨ 18 δα ΠΟΥ. 

[ἼΏ6 [Ὀ]]ονσπρ σΟΙΡΟΠα Ιου 8 γὰ]68 Ἀγ ρίσοη ὈΥ Ὦγ, Ταν:άβοῃ : -- 
“41, Α γτϑδαϊηρ ἔουμπα 1π 4]} οὐὔἹο}]} ἀοουϊηθηΐβ 18 ΘΟτωτ οΪΥ {86 

ΤΊρ]ῦ οΥ οΥἹρίηδ] οΠ6. 
“42, ὝΠοη ἴῃ6 Μαβογοίϊο ἰοχί ἀονιαίθβ ἔστοσα (16 οὐμὸσ οὐιϊοδὶ 

ἀοσαμπηοηίθ, δα θη {Ππ686 ἀοουτηθηΐβ ἄστοα ἴῃ {Π6 }ν ὑθβ  ΠΠΟΗΥ͂ 4υἱΐδ 
ἸΠἀορο θη ΠΥ οὗ ομ6 δηοίμογ, {π6 στϑδάϊηρ οὗὁ {π6 Ἰα ίαγ 18 ργθί γα]. 

“8, Τῇ τΓπ6 ἀοουχμηοηῖβ αἸβᾶρτοα 1ῃ (οβ ΠΥ, (Π6 δι] γοδαϊηρ οἵ 
186 Μαβογοίϊο ἰαχὺ βΒῃου]α θ6 ρῥγοίογσθα, ουθὴ [ΠΟυσὮ ἃ τηδ)οσ ἐὺ οὗ (Π6 
Ἡθῦγον ΜΆ85. οοἸ]αί αὶ οαπηοὺ δ6 ᾳαυϊαα ἴῃ 118 ἔἈΥΟΌΓ. 

“4, Α γοδάϊηρ ἔοαπα ἴῃ {πΠ6 Μαβογοῖιο ἰοχὺ 4]0Π6, ΟΥ 1η {ἢ ΒΟΏΓΟΘΒ 
οὗ δυϊάθῃοα 8006, ᾿πἀθροπα θη Υ οὗ [86 Μαβογοίιο [οχί, 18 ϑυβριοουβ. 

“δ, 16 126 ΜΚ. οὗ [Π6 οτρῖπαὶ ταχὺ αἀἰβαρτθα 10} 056. δηούβοσ, 
πιηιδοῦ ἀο68 ποὺ σῖγα {π6 ρσγϑδαίου σοῖσι, Ὀὰὺ ΟἾΒΟΓ {Π1Ώρθ, βιο ἢ 88 
806, ΘΟΥΓΤΥ, ὅτο., διἀ6α ὈΥ ᾿πίργπδὶ ρστοιηάβ. 

“6, Τὴ πλοσο αἰ ΒΠου]ῦ τϑδαϊηρ᾽ 15 σΘΠΏΘΥΑΙΪΥ ργοίογα ]6 ἴο {86 Θρβίογ 
ΟὨ6. 

“ἢ, Α τοδαϊηρ' τοσγα οοπβοηδηΐῦ ὙΠῚῈ} (6 οοπίαχύ, 1 [86 ἀαδβίρῃ 
ΔΑ βίγ]ο οὗ {π6 τυιΐοσ, δηα τὴ {Π6 ὈΑΓΔ]16118πὶ ἴῃ Ῥγορ μος ἀπά 
Ροσδίϊοαὶ ὈΟΟΚΒ, 18 ργθίθγδϊβ. 

“8, ΕνΟΥῪ τοϑαϊηρ αρρατγεπέϊν ἴα186, ν]Ἱοίουβ, αρβιισά, οοπίδιηϊηρ' ἃ 
οοΟὨ γδαϊοῦοη, 18 ποῦ οἡ ὑπαὶ δοοοιηύ αούμαϊ Ἰποογτθοί. 

“9, 10 15 Ροββί]6 ὑμαὺ ἃ τοδάϊηρσ ΜΟΙ Βᾶ8 ΠΟ ΙΏΟΤΟ ἴμδῃ ΟἿΘ Οὗ 
ἔνγο 1 ΓΠ68868 ἴῃ 118 ἔανουῦτ, 1 10 Ὀ6 1 ΓΙ 816 Αγ σοοά, ΤηΔΥ 6 ᾿ΟΣΙΒΥ 
οὗ δαάορί!οῃ. 

“410. 10 15. ῬοΟββ10 16 {παὖὺ ἴῃ Βοῆλθ ρἴδοθβ {Π6 ἔσθ σϑαϊηρ ΤΑΥ͂ ὉΘ 
ῬΓΘΒοσνθα πὶ ΠΟΩΘ οὗ [Π6 βοιχοθβ. [ἢ (μογο Ὀ6 Βίγοπρ ΓΟΆΒΟῺΒ ΤῸΓ 
{ΠῚ ΠΚιηρ’ 80, οὔ σα] Θοπ)θοΐασ βμου]α Ὀ6 τοϑοσίθα ἰο.᾽.}} 

1 ΒΙ10]. Οτὶ. γοἱ, 1. οβδρ. χχυϊ, Ρρ. 886, 3387. 8366 δἰδο Ὦγ. ΤΎορΟ1168, γο], 'ν. οἴδρθ. 
ΧΧΧΥ.---ΧΧΧΥΪ,, 
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ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΤΥ. 

ΟΝ ΤῊΣ ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΒ ΕΒΩΜ ΤῊΝ ΟἿ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤΥ ἹΝ ΤῊΒ ΝΕ. -“ΟΥΟΤΑᾺ 

ΤΙΟΝΒ ΙΝ ΤῊΗῊῈ ΝΕῪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ ΒῈΒΟΜ ΤῊΞ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ,ΑΙ, ὙΕΙΤΕΒΒ, ΑΝΡ 

ΓΒΟΜ ῬΕΟΕΑΝΕ ΑΥΤΗΉΟΒΒ. 

Νυμεκοῦβ ᾳαυοίαιομβ ἔτομι ἐπα ΟἹά Τοδίδιηθηῦ ἅτ σαδᾶθ ἴη {86 Νον. 
Ϊὴ μ656 τοίδγθῃοθϑ, ἔπ γ6 15 γα ΠΕ δὴ ρραγοηῦ οοΟη γα οἴ1οη ΟΥ 
ἀδγθποα θούτνθοη {μ6 οὐἱρῖπαὶ δηὰ {π6 αυοίδίοῃ ; οὗ ΜΆ1ΟΝ, 88 ἴῃ 
[Π6 οομ τ ἀἸ οὐ π8 Ὁ] 6ροα ἴο οχὶβὲ ἴῃ 186 δου ρίυγοβ (1 οἷ ΓΘ 60}- 
Βεγοὰ δῃα βοϊνβὰ ἴῃ {86 βεοοῃᾶ ρατὲ οὗ {π18 νο]π16), 1186} ἀπ 
ΒΟ ρ ΙΟϑηλ ἤανα ΒΕΔ]Ο ΒΥ ἀνα] ΤΠ θτηβοῖνεβ. ὙΤΠ686 Βθοιῃηρ' α18- 
ΟΓΘΡΆΠΟΙΘΒ, ΠΟΘ ΥΟΣ, θη Ὀτουρῃύ ο {π6 τοπομβίοῃθ οὗὨ οὐ []οἾβη,, 
ΟἸΡΡΡοαγ ; δηά ἐμ8 (86 ΘΠ ΕΓ ΒΘΙΙΔΟΠΥ͂ οὗ π6 ΒΙ10]6 Ὀδοοσιθβ ἔ}}Ὺ 
ον Δοπί. ὙΠῸ Ἀρρθάγδμοβ οὗ δσοῃγδαϊοίοη, 1 [π6 αποίδί!οη8 ἔγοτῃ {86 
ΟἹ Τεβέδιηδηϊ [πὲ ἀγὸ ουπᾶ ἴῃ [ῃ6 Νονν, 18 ἰο 6 σοῃβι ἀογθά 1η ἴνο 
ΡοΙ 8 Οὗ νἱθῦγ, ΠΆΠΊΘΙΥ, 1. Α8 ἴο {π6 ὀχέογπαϊ ζΌτηι, ΟΥ ἴπΠ6 γοσα8 1ῃ 
σι οἢ ἰῃ6 ααοίδίϊοῃ 18 τηδᾶ6 ; 8η4, 2. ΑΒ ἰο {Π6 ἐπέεγπαϊ ζύγπι, ΟΥ [86 
ΠΙΔΏΠΟΥ ΟΓΡΌΓΡΟΒΟ (0 ὙΠΊΟΒ ᾽ὖ 18 ΔΡΡ]16α ὈΥ {86 δαογεὰ ψυὶίογβ. 
Α ΤοομΒιἀογαῦ]. αἸθγθηοθ οὗὨ οφριῃϊοη οχὶϑίβ Δηοηρ ΒΟΙ6 ἰοατηοα 

Ὧ6Π, ΠΟΙ ΘΓ [6 Θυδηρο 88 δηα οἴμον τ γιΐοσβ οὐ {π6 Νονν Τ αβίδπηθηξ 
αυοϊοά {πΠ6 ΟΙα Τοβίαμηοηΐ ἴγοπι (6 Η ΘΌΓΟΥ,, ΟΥ ἴσοτπῃ {86 γϑμ σα Ὁ 6 
Οτεοῖς σουβῖοη, 808}}γ 641164 (πΠ6 Θαρίυαρίηιί. βοιηθ, Βουγαυϑῦ, 8.6 
οὗ ορ᾽ πίοπ {παΐ {Π6Υ ἀ14 ποὺ σομῆμο [Βμοπηβοῖγο8 Ἔσο βίου ἴο οἰ ΠΥ ; 
8Π4 (818 ἈΡΡΘΑΙΒ πλοῦ ργόθα} ]6. ΤΠ ΟὨΪΥ ΑΥ ὈΥ ὙΓΒΙΟΙ ἰο ἀφίοτγ- 
της 1818 Ἰτηρογίδηξ αυδϑίϊοῃ 18 ἴ0 σοΙρδγΘ δηἃ ἀυσδηρσα [86 τοΧ δ 
ΔΟΙΌ Δ αὐοΐϊοα, Ὀγυδῖυβ, ΦΨπη108, ΟἸαβδῖαβ, Οδρροὶ, Ἠοβῖηδη, 
ΕΟθΒογα, ΜΊΟΒΔ6 118, Ἀπ τοδπγ οἴμασ οπϊπθηῦ Ὀ10]1ς] οΥι [168 οα {Π6 
ΤΟπίηοηΐ, παν ΔΌΪΥ 1] πδίγαΐθα {18 ἰορὶο; ἴῃ ΟἿΓ ΟὟ ΘΟΙΠΕΓΥ, 
Ἰηἀεοᾷ, 16 Πὰ8 θθθη Ρὰΐ [1016 ἀϊβουββθᾶ. ΤῈ6 ΟἾ]Υ ττὶίοσϑ οἡ (18 
βυδ]οοῖ, Κποῦνη ἴο [86 δαϊμοῦ, ἀγα [86 Εδυ. γ. Βδηαο]ρῇ, ἰοστα Υ!Υ 
Βερίαβ Ῥγοΐδββου οὗ Πιν ΠΊ ΕΥ̓ ἴῃ [ῃ6 ἘΣΕΙΣ οὗ Οχίοσα, ἐμ Βιονυ. 
Ὧν. Ηδοσγ Ονὑϑῃ, δᾶ {πὸ Βεν. Ὑποπῖαβ ϑοοίι; Ὀὰὺ {ΠπΠῸῪ Βᾶγθ 
ἰτοαίρα 1ἢ ὙΠῚῊ 80 τηποῖ ΔΌΠΗΥ͂ πα δοσύγδου, ἰπαῦ Π6 μὰ8β ἴο 80- 
Κηον]οάρσα Ὠἰπη8616 ἱπαοούοθα ἰοὸ {ποῖρ ἰαθουτβ ἔοσ ρστϑαῦ ρατί οὐ ἰδ 
τηλίοτ14}5 ἔογ {86 ργοϑϑηΐῦ ομαρίοσ. [Α ]1δβὺ οὗἉ ὑγϑαύιβεβ ου ἰῃ8 Νὸν 
Τοδίδιηθπί υοίαιςοπθ, βοιλθ οὐ μθπὶ ροβίδυϊου ἴο {π6 ἄτηθ ἤθη {86 
ΓΟ ατηρ' Βαπΐθῃοα γγᾺ8 τσὶ 6, ΤΩΔῪ Ὀ6 ἔουπα ἴη Μτ. ἀουρἢ δ ἀβοῆι] 
τΟΠΚ, “ ΤῊΘ Νὰ Τοβίασαθπὶ Ουοίδοηβ οο] ]δἰδα ψ ἢ 16 ϑδογιρίαυγαοϑ 
οἵ τ186 ΟἹ Τεβίαπιθπί," Ιοπάοη, 1856, ρΡ. νυ. Τὸ (8016 ψ Β]οἢ 
[Ή]]1ονν8 68 Ὀθθῃ τθ-δυταηρϑᾶ δηᾶ δυρτηοηίοα ὈΥ (π6 ργαβϑπύ δἀϊίον. 

δ Βοβίάθβ 1Π6 μι] σδεϊοηβ οὗ 186 τυϊοσβ δον πηοπιϊοποᾶ, τπ6 διπου [88 δυβιἸεὰ 
᾿ηςοῖΓ οὐ τὴ6 τόδοδσοοθ οἵ ὈὨγαβίαθ, Ῥδγα]]οὶα ϑδογα, ἴῃ (Π6 81} νοϊαπιο οὗ [86 ΟΥ̓ οὶ 
δας; οἵ Οδρρεὶβ Οὐἰεῖσα ϑδογα, το]. 1. 110. 1, ῬΡ. 136---172. (οἀϊε, Ψορε]λ); -- οὗ 
Οἰαβεῖι8᾽ 86 ῬΗΠΟΪορία ὅϑδστα, ρατὲ ἰϊ, Ρρ. 1387. εἰ 866η. (6αϊι. ΤΑ }}}) ; ἀπά οἵ Μίομδο 18᾽8 
ἱπιγοδαστίοη το τῆς Νενν Τεδβίαπιοπί, ἱγαπδ δία Ὀγ Βίβορ Μαγβῇ, νοἱ. 1. σἤδρ. νυ. Ρρ. 200 
-246.,.470---489. Ὧγ, (ογατγὰ Β [πβιἰ{π|68 οὐ ΒΙὈ]1οΑ] Οὐ οἶδτι παν 8180 Ῥ6 θη ΟΟΟΔΒΙ0ῃ- 
ΑΙ} τείδττε ἴο, 88 τν6}} 45 Βῃ]ορο ἰπ8᾿8 Πεβογίδιίο ἀθ Αρτὸ βαδηρτιίηἷ8 οἱ Ῥγορδμοιίὰ οἶτοα 
ἐὰ. Ὁ ΉΕΜΒι ἴπ ἴῃς ἜΠοβδιυγηβ Ὠββοσεδεϊοπαα ΕχοροιΔγΌτη δὰ Νόον. Ἴεβι, ἴοπι. ἰΪ. ΡΌ. 
809---840. 

ΥΟΙ,. 11. ᾿ Ϊ 



114 ϑογίρέμγε (ΥἹξοίδηι. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, 

ΟΝ ΤῊΒ ἘΧΤΕΕΝΑΙ, ΕΟῈΜ ΟΕ ΤῊΞΒ ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΒ ΒῈΟΜ ΤῊΣ ΟΥ(Ὁ ΤΈΒΈΑΜΕΝΤ ΚΝ ΤΗΒ ΚΕΥ͂. 

81. ΤΑΒΙΕῈ ΟΕ ΤῊΒ ΟΥΟΤΑΤΙΟΝΒ. 

ΤῊΕΞ οαϊομβ ἔγοπι πο {μ686 ἰαχίβ δσὸ βοϊθοΐθα δύ {μα οὗ ὅδ 
ἄογ Ηοορδι, Ἰμομα. 1822, ἔογ {π6 Ηθῦτγον ; οἱἔὨἁ Ιβομβθησοτγέ, 1108. 
1856, ἔον ἴ[Π6 δερίυαρ!πηί ; πὰ οὗ ΤΙβομοπάοσῇ, 1860, ἔοσ {86 Νὸνν 769- 
ἰδιαθηῖ. ὉΠὸ ὑγαηβίδιίοη οὗ ραϑβαροβ ἔγοτῃη {μ6 Θαρίπεαρτηΐ 18 ἴον ἐδ 
τηοϑύ ρατγί ὑμαὺ οὗ Ἰοιηβοι, ΡΠ] Δα ΘΙ ρα, 1808, Βτοη οι Β Ὀοΐῃρ αἶ80 
οοηϑα θα. Τμαὶ οὗὁἩ 1ηΠ6 Ηδῦγον δῃᾶ {86 Νουν Τδδίδγλθῃξ 18 ἐδ 
ΔΌΓΠΟΥΙΖοα νογβίοη. 7186 ΓοΧἕβ ΑΓ ἈΣΥδηροα ΔΠα ΠΌΤΑΒΟΓΘα δοοογαὶ 
ἴο [6 ογδυ ἴῃ ὙὙΠΙΟῺ ΠΥ ΟσοὰΣ ἴῃ ἐπ Νὸν Τοβίδσηθηίϊ, πα ρ 
80 88 0 ΒΟΥ δὖ 016 ΥἹΟΥ͂ [Π1}6 ψΑΥΪΟὰΒ οἱζα !οη8 ἩΏΙΘΒ μάνα Ὀ66Π τυδὰς 
οὗ Θδοὴ ρᾶββαρα. 

Ἰ: 164]. υἱὶ. 14. 1846]. Υἱϊ. 14. Μαιῖ. 1. 22, 33, 
Γὴ ΠῪ] ποῦν ἢ ΠΔΠ ἸΙἰδοὺ ἣ παρθένος ἐν “γαστρὶ [Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα 
μου ἰδ λήψεται καὶ τέξεται υἱόν, καὶ πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίου 
εδιν ἿῸΨ ΤΟΣ 138. καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἔμ- διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος] 

μανονήλ. Ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ 
ἔξει καὶ τέξεται υἱὸν, καὶ καλέ- 
σουσιν τὸ ὄνομα αὑτοῦ Ἔμμα- 

, νουήλ. 
Β60] ἃ, ἃ νἱγχίῃ 8841} σοῦ - Βομοϊὰ πὸ νυἱγχίηῃ 8}4]} [ἼΠᾶς ἱΐ σοΐσδς Ρὸ (ὉΠ Π]Ἰοὰ 

οαἶνα, δὰ ὈΘΔΥ ἃ 800, δηἃ οοποοῖνο δηὰ ὕθασ ἃ δοῦ ; ὙΠΟ γγ88 δβροξκϑη οἵ [ἢθ 
ΒῸΔ]1] 041} 8 πδίηὴθ [π|- δπᾶ (δου 58:41} 6811} ἷ8β πᾶθ Ιωοταὰ ὉΥ ἴδ Ρχορβεοῖ, ΒΔ γ]2ρ,] 
ΤΩΔΏΌ6), 

2. ΜΙοδῆ νυν. 1. (Ε. υ. 3.) 

ΠΑ: ἘΠ ΡΤ ΓΙ 
ΠῚ π᾿ ἜΡΕΞ ΤΠ ὝΥ 

ὀρλ ΤΣ ΠΕ.) ἢ ἼΦῸ 
κου δ 

Βα δου, Βοι]Θἤθὶ Ἐ-- 
ῬὮγαιδι, ἑλομσὴ ἴοι Ὀ6 1116 
διροης ἴπ6 Γ[ΠπΠουβδηὰβ οὗ 58- 
ἄδι, ψεί ουὖ οὗ ἴ[Π66 8}4]}] ἢθ 
ΟΟΣΩΘ ἔοτί ἀηΐο το, ἐδαέ ἐς 
ἴο ὍΘ ΓΌΪΟΣ ἴῃ [δγ86]. 

8. Ηος. χὶ. 1. 

ΣΝ ΤΙΝῚ ὈΣΥΦῸΝ 

Ἑπταδηιῖο]. 

Μ|οδῆ ν. 2. 

Καὶ σὺ Βηθλεὲμ οἶκος Ἔφρα- 
θά, ὀλιγοστὸς εἶ τοῦ εἶναι ἐν 
χιλιάσιν Ἰούδα; ἐκ σοῦ μοι ἐξε- 
λεύσεται τοῦ εἶναι εἰς ἄρχοντα 
τοῦ ᾿Ισραήλ. 

Βυΐ, 85 ἴοὸΥ 166, Βοίἢ]6- 
Βοιη, ἴδοι Ὠουδ6 οὗ Ερἢγα- 
π6, ἀτί ἴποὰ (6 Ἰοδδὶ [ΟΥ, 
ἴοο 111116], ἴο Ὀδοοῦλθ οὔθ οὗ 
1πΠ0 τπουβαηὰβ οὗ ΦΔυάδβῇ 
Ουϊ οὔ τ860 Βἢ 811 ομϑ σοῖο 
ἴοσιἢ ἴο τὴθ, ἴο ὃδ6 ἃ ΓΌΪΟΙ 
οὗἉ ἴδγ896]. 

Πο8. χί. 1. 

Ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ 
τέκνα αὐτοῦ. 

Β6Πο]ά, ἃ ΥιΙγρὶπ δ8)4}} δὸ 
χὰ οὨ11ἃ, δηὰ δῃ}4}} ὑτίῃς 
ἤοσῖῖ ἃ δοη ; δηᾶ (Π0Υ 59}4]]} 
(811 Ηἷ8 86 Επηη)Δηπεὶ, 

Μαεῖι. 1. 5, 6. 
[Γέγραπται διὰ τοῦ τροφή- 

του Καὶ σὺ Βηθλεέμ, γῆ 
Ἰιούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ὦ 
τοῖς ἡγεμόσιν ᾿Ιοὐδα' ἐκ σὸν 
γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅ- 
στις ποιμανεῖ τὸν λαόν μον τὸν 
Ἰσραήλ. 
[1 18 τυυϊεύθη ὉΥ ἴ86 μῖῸ- 

Ρὶιοῖ,1 Αὐὰ δου, ΒοΙΜΙενοαι 
ἐπ τ6 ἰδηὰ οὗ “π46, δ 
ποῖ ἴδ6 |εδβὶ διβοηρ ἴδε 
Ῥτίηοεβ οἵ δυάα ; ἕογ οἱ οἷ 
66 88}4}} σομο ἃ (ΌΥΕΓΏΟΙ 
παῖ βἢ811 τι]θ π|7 Ῥοορὶϑ 
Ιβγϑθ]. 

Μαῖίῖ. ᾿ἰ, 15. ὦ 

[Ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
Κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέ- 
Ὑοντο] ἘΣ Αἰγύπτου ἐκά- 
λεσα τὸν υἱόν μου. 

3. Τηρίθ ᾳυοίαίίοη αρτθεδ Ὠθίε μεσ τὶ ἴθ6 ΗΓ ποῦ τί τμ6 Βοριπαρίπι. Το ΟἹ 
τοδίοσίδὶ ἀϊθόγοηςθ, ΒΟΊΎΘΥῸσ, ἰ8 ἴμαὲ [86 δΥδηρεὶ δὶ δὰδ 19 πορϑίϊνο οὐδαμῶς. ΤῊΣ 
Βγτίας ἰεχὶ οὗ ΜίοδὮ ΤΩΔῪ 6 τοδὰ ὑ 1} δὴ ἱπίοσσοχαϊίοη Απηᾶ 8ὸ Ασοδυΐβδορ Νοιγοσῦιθ: 
“ Ατὶ δου ἴοο 11{||6 ἴἢΛοὸ Ὀ6 διροηρ ἴπ6 Ἰοδάοτθ οἵ Φαϊδὴ ἢ" Τ7Τ Ἦθ Αὐδθὶς ἱποσίβ ἃ ὩΡΒΕΥΘ. 
Απὰ ἱπ Μαίίπον Ὁ. [δ μὴ, ἱπίογτοραιίνοὶυ, ἰπβιοδὰ οἵ οὐδαμῶς ; ἀπά δο {πὲ ΟἸὰ 1ι8]ϊο δρὰ 
βοῖωο [Διΐη ἐβίμογβ. Βυϊ “Ἴ8ὸ πογὰβ οὗἉ ἴῃ δυδηροὶϊδὲ ὄχ ῃσϑδδ 8 τησδηΐηρ ἢ ἀἰδογοαῖ, 
γοῖ ππαέῤεγιαϊΐῳ τἰῃ Βδιλο.᾽" Ἑαϊγθδίγη, Ησττα. Μδη. ρμαδζγὶ 11}. δθοῖ. ἱ, ὑρ. 358, 859. 

3 ΤΊ δυδῃκοὶ δὶ μδϑ αυϊιϊοὰ {πΠ0 1 Χ,, δὴ ἃ δοσυγαιοὶυ ἰγδηβὶδιοὰ [86 ΗΘΌΓΟΥ,. Αηαῖια, 
Βγτητοβοΐυβ, δηὰ Ἰβοοαοιίοη (Ο]] ον εἶα ργοδοπὶ Ποῦγονν τοχὶ, 



μοίέαξϊοπς ἤγονι ἔιο Οἱὼ Το εέαηιοηέ ἐπ ἐλο ἸΝειο. 

«οὐ. πὰ ΟΑΠοὰ ΓὨΥ̓ ϑοῃ 
ουὶ οὗ ΕΡγ)ρι. 

4. ΄Ψεγ. χχχῖ, 15. 

53 ὙὮ) σου ΠῚ} οἷ» 
ὧν ΓΏΣΟ [20 9 ΒΘ 
3 Ὁ ὉΠ) παρ Ὁ 

ἜΡΟΝ ΜΝ 
Α τοῖς τδϑ δβοδγὰ ἰη Εδ- 

τολὰ, ἰδιηδηἰδιίοη, ἀπά ὈἰιΓΟΣ 
ποερίης ; Εδῃδὶ νυγεορίης ἰοΥ 
δε ΟΠ] άγοη τοίμβεα τὸ 6 
οοπιίοπεὰ ἴος δοὺ δ] ἄσοη, 
ὑφοδῶδθ [ΠΟῪ Ἰτσέγέ ποί. 

1 ολ]]Ἱοὰ ἣ19 οἰ] ἄγοη ουἱ 

οὗ Ἐργρι. 

δεν. χχχνῖῖ, 15. 

Φωνὴ ἐν 'Ραμᾶ ἠκούσθη ϑρή- 
νοὺ καὶ κλαυθμοῦ καὶ ὀδυρμοῦ" 
Ραχὴλ ἀποκλαιομένη οὐκ ἤθελε 
παύσασθαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς αὐτῆς, 
ὅτι οὐκ εἰσίν. 

ΤΏοῦο ψγ88 μοαγὰ δὲ ἤδπ)δ 
ἃ Βουπα οἵ ἰαιπηοηϊδιίοη, δηὰ 
ἩΘορί ἢ Δπἃ τναϊηρ: ΗδοΠο], 
ΟΡ ΩΡ [ὉΣ ΠΕ ΟὨ]άγΘη, Γ6- 
[δορὰ ἴο δα οσοπηίοτίοα, Ρ6- 
οδυ8θ (ΠΟΥ͂ Δἴ ποῖ. 

11ὅ 

[Τῇῆδὲ ἴεξ ταῖς θ6 [16] ἃ 
ὙΠΟ ῬᾺΒ ϑροίθη οὐ {δὸ 
Ιοτὰ ὈΥ̓͂ 186 ῥτορμοῖ, βαγ- 
ἱηρ.1 Οαἱϊ οἵ Ἐφγρὲ αν 1 
Π8|16 ἃ ΤΥ δοη. 

Μαδΐίι. 1}. 17, 18. 
[Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 

διὰ Ἱερεμίον τοῦ προφήτου 
λέγοντο) Φωνὴ ἐν Ῥαμᾷ 
ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς 
πολύς. ῬΡαχὴλ κλαίουσα τὰ 
τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἡἠθέλεν 
παρακληθῆναι͵ ὅτι οὐκ εἰσίν. 

[Τπ6π "85 ἢ} 61 ὰ τηδὲ 
γγ, ἰοἢ γ85 Βροϊκοη Ὀγ ΨΕΓΘΙΩΥ͂ 
16 ῬτΌΡδεῖ, βαγίηρ,)] [Ἃ}Ἶἡ 
Εδλιμα ν͵αϑ {Π0 0 8. γοΐδθ 
Βοαγὰ, ἰδιπδηίδίίοη, δπὰ 
ποορίηρ, αηα στοδὶ τῃοῦγζῃ- 
ἵησ, ἔδομοὶ ννοοριης ,)ὺγ ΠΟΥ 
“δ Πἄγοη, ἀπὰ πουἹὰ ηοὶ Ὀ6 
οοἴηίογίοα, Ὀεδοδῦδο ΓΠΘΥ͂ ΔΙῸ 
ὩὨοΐί. 

Μαῖιὶ. 1ϊ. 28. 
[Ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 

τῶν προφητῶν] Ὅτι Ναζω- 
βαῖος κληθήσεται. 

[ὙἼπΠδὲ ἴξ ταίρι 06 Γι] 8:16] 
ὙΓΠΙΟΝ ἸΥᾺΒ ΒΡΟΚΘῚ ὉΥ {ΠῸ Ργο- 
Ρἢοῖβ,1 Ηδ 8}14}1} θα ςδ)]Ἱδὰ 8 
ΝΑΖΆΓΘΠΟ. 

Μαΐῖ, 1], 8, 
[Οὗτος γάρ ἐστιν ὃ ῥηθεὶς 

διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέ- 
ὝοΟνΤΟΣ) Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 

ὅ. ῬΒ8], χχίΐ, 6. [5], 11], 

δ. ἴεδι. χὶ, 3--5. 

77} 99 ἼΦΤΉ9Ξ ΜΝῚῚΡ ΟΡ 
τῆθο ΓΙΨΊΣΞ Ὑρ τὴ) 

18δι. χὶ. 8--5. 

Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, 
εὐθείας ποιῆτε τὰς τρίξους τοῦ 

ὁ ΤΙ ἀορασέιτγοθ ἔοτα τἰς Ηθθτονν ἰαχὶ τὸ {ἐγ δϊηρ. Ὁγτ. Ἐδηάο ΡΒ οοη)εοίατο {Πδὲ 
ἴδε Ἔνδηρεῖῖβε τσ πᾶνθ [Ο]ονγοὰ βοὴθ οἵοσ ασϑοκ ἰγβηβίδιίοη (Ργορμοοίὶοβ δα οἵμοσ 
ἰεχίδ οἰξοά ἴη {με Ν, Τ΄ Ρ. 27.) '8 πῃ ργορδθ]ο. ᾿ , 

δ Αείδὸ ονβηρο ἰδὲ οἶῖ68 ἐλ6 ῥγορλεία ἴῃ 186 Ρ] ΓΑΙ ΠΌΤΟΥ, ἰδ ἰ8 ΒΙΡΉΪΥ Ῥγοῦ δ ]6 τμδὲ {18 
ῬΑΕΒΆΡῈ 18 ποῖ ἃ 4ποίδιϊοη ἴγοτ ΔΩΥ͂ Ῥδγίϊουἶδῦ ῥγορδοῖ, Ὀαϊ ἃ οἰξδιίοη ἀδηοίίης [5.6 ΠΏ Π) Ὁ]Θ 
δῃὰ ἀοϑρίϑεὰ σοηαϊιίοη οὗἩὨ 106 Μοβϑίδη, 685 ἀθδογι δὰ ΕΥ̓͂ 186 ῬτΟρΒοῖδ 'π βΈΠεΓΘΙ, ἃπὰ εβρ6- 
ΕἰδΠγ ΒΥ 186 Ῥσοόρδεῖ 1βαἰδῆ. (866 Ὧγ. Ηπηϊ Β βαγπιοη οἡ Μαίξ, ἰϊ. 28., δὲ (μ6 δηὰ οὐ μἷβ 
Οὐδβεγυδιΐοῃβ οὐ βουεγαὶ Ῥαβεᾶροβ ἴῃ 16 ΒοῸΚ οὗὁἨ Ῥχουεσῦβ, ρρ. 169---1938.) Ὑμουσὰ 
ἴδε πογὰ5, λα δλα[ δὲ οαἰϊεά α ΙΝαζατεπε, ατὰ ποῖ ἴο 6 Τουπά ἴῃ ἴπ6 ντίεἰηρ οὗ [86 ῬΓΟΡιοἴ5, 
γεὶ, 8 ἴῃ6 ἐλίπο ἰηοηἀοὰ Υ {Π6 πὶ 5 οὗἩ ἔγοαπθηξ ὁσοῦττοηοσ, [6 ΔΡΡἢςδιΐοη ἰ5 τηϑὰ δ νὴ 
καϊδιείοης Ῥτορσίοῖγ. ὙΠ6 ᾿βγβοὶ το ἀοβρίβοα [0 Ο4]} 16 8ὴ8 π᾿ σΈπΠεγαὶ, ναὶ ἜΒΡΕΟΙΔΠΥ [86 
ΝΑΣΆΤΕΠ6Β ; γῆ ὙΟΤΘ 80 Ποπίοιαρεδ]ς 85 το Ὀ6 δΒιιδ᾽εοῖδ οἵὗὨ τ ἀἰσαϊθ θυθῃ τὸ 186 σε δ Π8 
Ἀβετηβεῖγεϑ, Ηδποο, Δαζαγενε 88 ἃ ἴΟΥΤῚ ΟΥ̓ ΤΟΡΤΟΒΟΝ ΡΓΟΥΘΓΌΙΔΙΙΥ σίνυθη ἴ0 ΠΥ ἀεβρίς- 
80]6 του] 6858 ῬΟγβοη ὙὙΠαίουοσ. ὙΥ ΒΟΥΟΙΌΓΟ βίπῃοθ [Π6 Ῥτορἢδῖβ (ρδυιου Αγ τ ο66 δθουθ 
γείεττεὰ ἴ0) Βανθ, ἴῃ ΤΏΔΗΥ Ρδσίβ οὐ 1Ππ6 ]Ὶ ττϊἰηρ8, (ογοῖοἹὰ τμδὲ τΠ0 Μεββίδῃ βῃου]ὰ 6 σϑ- 
ἡκεϊεᾶ, ἀεαρίδϑὰ, δηὰ ἰγαὰποοᾶ, ᾿ΠΟΥ πατα ἴῃ ΤΘΑ ΠΥ ῥτοαϊοιοα τπαὲ ἢ6 8ϑῃου]ὰ ὃ0 οδ!Ἰεὰ ἃ 
δαξαγεπε. Αὐτὰ τη ΘΥδηρο ἰδὲ [5 Ε}Υ τεοκοηβ ΟἸτῖβι᾿ 8 ἀν ἶπρ ἱπ ΝΑΣδυετΕ, δλοπρ ΟἾΒΟΤ 
ἰδίησπ, ἃ οοτωρίδιίοη οὐ {8686 Ὀγϑάϊοιίοῃϑ ; θεσϑαθθ, ἴθ 186 σοῦγβο οὗ δῖ8 ρα ]ῖο 18, 186 
εἰτευτηδίδηςσο οὗ Ηἷδ μαυΐηρ θ6θη οὐποδιοὰ ἱπ δὲ τΟντη τγα8 ἔγεα ΠΕ ΟὈ͵δοϊ ἃ ἰο δὲπὶ 88 
8 ΤΑΙ ΟΤ Οὗἁ ΒΟΟΥΊ,, Δ γγῶ8 ΟΠ6 Ῥχίηςὶραὶ τϑᾶβοη ὙΓὮΥ [ιἷ8 οουηισΥπιθη οι] ἃ ποὺ ΓΕΘΘΙΥΘ 
μΐπ. (Φοῖπ ἰ, 46. δπὰ γνἱῖ. 41, 52.) Ὁγτ. Μδοκηϊ ἢν β Βδιτωοηῦ, τοὶ. ἱ. Ὁ. ὅ8. 8νο δἀϊξ. 
8εα αἶφο Ἐοδβεπην]]ετς, Καΐπδοὶ, απ ΟἰΒῈΓ οοτητμεηίδίοσβ οὐ 1815 ἰοχί, 1.26 οοῃβίετβ ἱξ 
80 ΕἸτοῦ (0 Τείδυ (Ὰ8 Βοπιθ 40) ἴ0 βοΐ ρβββαρϑβ 88 1βαὶ. χὶ. 1.; Βποθ 1 18 ὙΘΙῪ ἀπθδβ[οη- 
8016 πῇ ςῖθον ΝΑΖασοῖ μδὰ 118 ΠΒΠ|6 ἔγοπλ ὝΥ3 ; 88 ζ᾽ σοστεδροῃὰβ ἴο ἢ, ἩὮ1]16 σ᾽ ἰδ νεγιεἴϑῃ ἴῃ 

Οτεοὶ ἴοσ ζ. 86 Ιηϑρ᾿ταιίοη οἵ ΗοΙγ βοτγίρίατο (πὰ οἀϊί.}) Ἰδςῖ, ΥἹἹ, ΡΡ. 385, 886, ποίθ 1. 
, ἢ 8. [κικὸ (Ο]]ονΒ ἴ6 ΕυΧΧ. ἱπ ττϊτπρ τὸ σωτήριον τοῦ θεοῦ. Ἠδποθ δότηθ ΒΑΥΘ 
Μαλοηοὰ 1π81 106 ΠΟΡΥ ἥοτα νπϊοῖῦ [6 ΓΙΧΧ, ἰγαποϊαιοὰ Βδὰ Ἰ} ἱπβίοδὰ οἵ 17). 

12 
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ἈΦ). ἘΠ ΝΟ 

ΠΠ) ὅδ 5 ΠΡᾺ}} 5 29) 
ἘΞ) ον ἈρυὉ 
πὴπῦ ὙΔ ΠΡῚ}} ΠΡ. 

ἐληΠὲ Ἴσϑ ὍΣ ΝῊ 

ΤῊθ γοῖςθ. οὐὁὨἨὨἁ δϊπὶ ἐμαὶ 
οὐἵίο 'ἱπ τ006 ἘΠ ΔΟΓΏΘΒΕ, 
Ῥγοραῦο γὰὺ ἴ6 ὝΕΥ οὗὨ 1Π6 
ΤῸΚΡ ; 18Κο βιγαϊρ εν ἴῃ [86 
ἀοβοῖ α ΒΙΣΕΝΑΥ ΙῸΣ ΟὔΤ᾽ 
αοὰ. ἘΕΟΙΥ͂ νΔ]ΠΠΕΥ 8}}411 Ὀ6 
οχα] θᾶ; δηὰ ΘΥΟΤΥ τοι η 81 
δηὰ ἢ111 8881} Ὀ6 τηδ4θ ἸΟΥ; 
δηὰ [6 Ἤοτοοκοᾶ 8841} Ὀ6 
Ιηδϑὰθ βίγαϊ χη ; δηᾶ (ἢθ 
τουσὰὰ ῬΪδοθβ δίῃ. ἀπὰ 
[80 φίοσυ οὗ [0 10ῈΡ 88}8}} 
6 τουραὶοὰ ; δηὰ 811] ἢ 688 
8.41] 5860 ἐΐ ἰοχοῖθογ. 

Ῥαϊγθαΐγη, βονγουογ, Ἐμΐηκ8 [μαὲ “ ἴη0 1,Χ Χ. τ Δηβδίοσ τ ΓΘ οχργεβϑοὰ τ δὲ Νν88 ἴῃ) 

ϑογίρέμγο Ογιξοΐδηι. 

Θεοῦ ἡμῶν. Πᾶσα φάραγξ πλη- 
ρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ 
βουνὸς τακεινωθήσεται" καὶ ἔσ- 
ται πάντα τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν, 
καὶ ἧ τραχεῖα εἰς πεδία, καὶ 
ὀφθήσεται ἡ δόξα Κυρίου, καὶ 
ὕψεται πᾶσα σάρξ τὸ σωτήριον 
τοῦ Θεοῦ. 

Α τοΐςο οὔ οὔθ οὐγίηρ ἴῃ 
ἴῃ6 ὙΠᾶοΣη688, ῬΥΟρΡατο [86 
ὝΔΥ Οὗ ἴ00 Ιοτὰ; τδξθ 
δἰταὶρῃλ [06 τοδὰβϑ ῸΣ ΟἿΓ 
αοά. ἘΥΘΣΥ γΔ]160 588}8}1 Ὀ6 
ΔΙ]Ιοἃ ἃρ; δηῃ4 ΘΥΘΙΥ τηοῦη- 
ταΐϊη δπὰ Ἀ}]1 ὈῸ [θνθ]]6α, 
Αηὰ 811 {π6 Ἤγοοκοᾶ ρ᾽δεοβ 
8}}81} 6 τηδόϑ ἃ δίγαϊ ριῃῃὴ τοδά, 
δηὰ 186 τοῦρ ἢ ὙΔΥ διηλοοίἢ 
Ῥ]αἰῆ8. Απά [ἰὸ ρίουυ οἵ 
ἴ6 Ι,οτὰ Μ}}} Δρρϑᾶγ; δηὰ 
81} 8.68}} 88}8}} 866 1μ6 86 |γδ- 
ἴοι οὗ ἀοά. 

ἐρήμῳ ᾿Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
Κυρίον, εὐθείας ποιεῖτε τὰς 
τρίθους αὐτοῦ. 

[ΕοΣν ἐδῖ8β 18. 86 ἐμαὶ γὰ8 
ΒΡΟΚΟΩ οὗ δΥ͂ ἔδα ῥτορδοὶ 
Ἐπαϊδβ, βαυὶηρ,) ΤῊ γοΐοθ 
οὗ ὁῃ6 οΥγΩρ ἴῃ ἴδ τ]! άἀογ- 
Π688, ῬΓΘΡΑΙῸ γ6 [86 Ὑ8Υ οἵ 
ἴι6 Ι,ογᾶ, τλδκο ἢΐ8. μαΐδε 
βιγαϊρῇῆς. 

Μαχγκ ,. 2, 8. 

[Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ 
Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ] ..... 
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὅδὸν Κυρίου, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐ- 
τοῦ. 

[468 ἰδ ἰδ υύυ θη ἰῃ ἰδὲ 
ῬΓΟΡΒΘΙ8] . .. ΤΠ6 τοΐοϑ οἵ 
ΟΠ6 ΟΥΥΩρ ἰη [86 ὙΠ ΟΓΠΕΕΙ, 
ῬΥΟΡΑΙΘ γ8 180 ὙΔΑΥ οἵἁ [δ6 
Τοσὰ, τδῖοὸ διΐ98 μδὶ 
βέγαὶ ἢ. 

Τακο 11]. 4-6. 

[Ὡς γέγραπται ἐν βίβλῳ 
λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου] 
Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ 
Ἑτοιμάσατε τὴν ὅδὸν Κυρίον, 
εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίθου: 
αὐτοῦ" πᾶσα φάραγξ πληρω- 
θήσεται καὶ πᾶν ὅρος καὶ βον- 
νὸς ταπεινωθήσεται, καὶ ἔσται 
τὰ σκολιὰ εἰς εὐθείας καὶ εἰ 
τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείατ' καὶ 
ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον 
τοῦ Θεοῦ. 

[4.8 ἱεὲ ἴΦ πυτίθίεπ ἰπ (δ 
ὈΟΟΚ οἵ [86 νογὰβ οἵ ἔδιδε 
[86 Ρσορμοῖ, βαγίῃᾳ,)} Τρ 
γοΐοθ οὗ οὔθ οσυϊῃξ ἴῃ [Πὸ 
τ άογποαθ, ῬΥΈρᾶσθ γὸ [δὲ 
ΜΕΥ οὗ (πο Ι,ογὰ, πιλῖο δἰ 
Ῥδίδϑ βιγσαίριί. ΕὙΘΙΥ ΥΔΙΙΟῪ 
8.411 δ Η]16ὰ, δηὰ οὐΘΣ 
τοουηϊδίη δηὰ 1] β.8}} ὃ 
Ῥτουσαι]ον; απάτμο οτοοκο 
Βἢ.8}} 86 τηϑᾶθ δἰγαίρδι, διὰ 
186 τουρἢ γα γ8 λα! δὲ πιδὰς 
διιοοϊα; δηᾶ 411 β6δὰ εἰ8}} 
866 ἴδ βαϊναίοη οἵ οὐ. 

Φόδη ἱ, 38. 
“ἜΦΗ ᾿Εγὼ φωνὴ βοῶντος: 

ἐν ΓΕ ἐδ πὰ Εὐθύνατε τὴν 
ὁδὸν Κυρίου, [καϑὼς εἶπεν 
Ἡσαΐας ὁ προφήτη.)}, 

[Ξϑ βαϊὰ,7 1 δὶ 80 τοιοῦ 
οὗἨ οη6 οΥγίηρ ἰῃ [πὸ αἰϊάετ- 
Ὧ688, Μαζο Βίγαίαι (π6 ΤᾺ 
οὗἩ ἴμ6 Ιωτὰ, [" εαϊὰ 186 
ῬΙΌΡΒοὺ Ἐϊ54188, 

ῥἰϊοᾶ 

ἰπ ἴθ6 Ῥγοοοάϊηρ οσοπίοχι." Ητ. Μδῃ. ρρ. 876, 877. ῬΒΑ]. χου !. 8. δηὰ ἰδββὶ. 111. 10. 

νου Ἱὰ βαργοϑὶ {πΠ6 δα ἰἐίοη. 



μεποίαξϊοπα ἥτοηι ἐδ ΟἹάὰ Τεείαηιεπί ἔπ ἰδο ἸΝειο. 

ἴ. Ὁ) εαϊ. Υἱῖϊ. 8. 

ΠῚ Ἰη)ῦ σαποητὸν Νὸ 

ΝΥ ΡΟΝ 9 ἘΝ Σ 
: ἽΝ Ο ΠΣ ΠῚ Π) 

Μὴ ἀο τοὶ ]ΐνο ὉΥ 
ὑγεδὰ ϑηΐγ, Ὀὰὺ ὈΥ ΘΥ̓ΟΙῪ 
κογὰ ἰδ ῥγοοσοθάοιῃ οαυϊ οὗ 
ἴδε ποῦ! ἢ οὗ ἴ6 1.0Β} ἀοιὴ 
ΤΩΔῚ ᾿ἴγκ, 

8, ΡΡΒΑ]ὶ, χοὶ. 11,12. 

Ῥ ΓῊΡ νον Ὁ 
ἦν Ὁ ὙϑΎΤΡ.3 ΤΊΡυ 
᾿ 13 ΠΠΞΒ ἼΣΝΙΡΥ ΣῈ 

: 0) 
ἘῸΓ ἢ6 68} γσὶνε ἢ18 

Δηροῖὶς ἘΠΑΤρΡΟ ΟΥ̓ΟΓ ἴδ66, ἴο 
ἴδε ἴῃ66 ἴῃ 8411 [ΠΥ σγΑγ8. 
ὙΒΟΥ 588}} δα [866 ὋΡ ἱπ 
ἐλεὶς Ἀδη δ, εξ ἴἤοι ἀά5ἢ 
ἰὰγ ἴοοὶ δζαίηβὲ 8. βίοῃβδ. 

9. Ώ καϊ. τί, 16. 

γι τνΣ 15) δ 
:ὈΡὩΝΝς 

ἴα βῃδὶὲ ποὶ ἰδαρὶ ἐδ6 
ἴ28ὴ γοῦς αοὰ. 

δαῖ. γἱ}]. 8. 
Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 

ὃ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ 
ῥήματι τῷ ἐκπορευομένῳ διὰ 
στόματος Θεοῦ ζήσεται ὁ ἄν- 
θρωπο:. 

Μδη 58}|84}} ποὶ ἰἴτγὸ ὉΥ͂ 
Ὀγοδὰ ΟἿΪΥ, ας ὈΥ̓͂ ΘΟΥΘΙῪ 
πογὰ (μδὺ Ῥγοςοοράδι ου οἵ 
δι τοῦ ἢ οὗ ἀοἀ 8}}8}} τηδῃ 

ΥΟ. 

Ῥβα]. χα. 11, 12, 
“Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐν- 

τελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυ- 
λάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς 
σον᾽ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μή 
ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν 
πόδα σου. 

ἘρῚ Πα Ὑ|1 σῖνο Ηΐ8 δῃρ6}8 
ἃ σθδῦρα σοποογηΐηρ [ἢ 66, ἴΟ 
ΚοΟΡ ἰπδ6ο ἴῃ 8}} (ΠΥ ψΑΥΒ. 
Ὑ1Ὰ τη εἰν Βδηἀ 5 ΠΟΥ 5688]} 
ΒΕΔ ἴ60 πρ, ἰοϑὲ ἴδου 
Βιῃου]άοδι δὲ ΔΏΥ {Π16 ΒΕ. ΚΘ 
[ΠΥ ἰοοὺ δραὶπδὶ 8 δίοῃθ. 

οι. τὶ. 16. 

Οὐκ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν 
ν σου. 

ΤΙου Βμδὶν ποῖ ἰοαρὶ [6 
Ιοοτὰ (ὩΥ αοά. 
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Με. ἱν. 4. 
[Γέγραπται] Οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ 
γῳ ζήσεται ἄνθρωπος, 

ἀλλ᾽ ἐν παντὶ ῥήματι ἐκπο- 
ρενομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ. 

[1 8 νυ θη, Μδη β84]}} 
ποῦ ᾿ἶνο ὈΥ Ὀγοδα βοῦς, Ὀυϊ 
ΌΥ ΟΥΟΙΥ πογὰ ἰδεῖ γτὸ- 
ςοοάοιἢ ουϊ οὗ ἴ86 τηουτἢ οὗ 
Θοά. 

ΤΆΚαο ἰν. 4. 
[Γέγραπται ὅτι] Οὐκ ἐκ 

ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὃ ἄνθρωτο:. 
[6 18 νυττέθη [884:] Μδη 

8}}8}} πο ᾿νο ὈΥ͂ Ὀγοδὰ δίοῃβ, 
αὶ ὈΥ ΘΥΟΙῪ πνοσγὰ οὗἩ αοά. 

Μαΐί. ἵν. 6. 
[Γέγραπται γάρ] “Ὅτι τοῖς 

ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ 
σοῦ καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε, 
μή ποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον 
τὸν πόδα σου. 

[ΕῸῚ ἰδ ἰ8 υυιτθη,1] Ηθ 
Β8)4}} γίνε ἢΪ8 δΔῃρ6}8 οὔδτρο 
σοποεγηϊηρ ἴποο; πὰ ἴῃ ἐλεὶγ 
ΠΔΏ 8 ΠΟΥ δ[}.4}} ὉΘΑΥ [660 
ΠΡ, ᾿οϑὲ δ΄ ΔὴΥῪ (πὸ ἰδοῦ 
ἀδϑὴ ἴὮγ ἴοοῦ δρδίηθς ἢ 
δίοΠ6. 

Τκα ἰν. 10,1]. 
[Γέγραπται γαρῚ ὝΟτι τοῖς 

ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ 
σοῦ τοῦ διαῤιλάξαι σε, καὶ 
ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μή 
ποτε προσκόψῃ: πρὸς λίθον τὸν 
πόδα σου. 
δ ΤῊΝ ἷε 8 τσ [6η,] Ηὸ 
8 εἶνο 1}18. δῆ 618 σὈΔΥρΟ 
ΟΥ̓́Κ 66, 0 ΚΟΘΡ ἴδδο; δηά 
ἰη ἐλεῖγ ᾿δη 8 (ΠΟΥ͂ 80}4}} ΘῈΣ 
[866 ὉΡ, Ἰ68ὲ δὲ ΔΩΥ {π|6 ἴδοι, 
ἀαδὴῇ ΤΥ ἴοοῦ δραϊμδὶ ἃ 
Βἰ ΟΏ 6. 

Μαῖὶ. ἵν. 7. 

[Πάλιν γέγραπται) Οὐκ ἐκ- 
πειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σον. 

[{Ὸ 15 τι οη ἀρϑίη,] ΤΏοιι 
Βἢ..8]} ποὺ οτηρὶ ἴΠ6 1,ογὰ (ΠΥ 
αοὰ. 

Ιλικοὸ ἰν. 12. 
[Ὅτι εἴρηται] Οὐκ ἐκπειρά- 

σεις Κύριον τὸν Θεόν σου. 
[1 159. 8614,1] Του 5 δ]ς 

ποῖ ἰοτηρὶὺ ἴδ 6 1 ,ογὰ τῶν αοά, 

" ΤῊ ουδηροὶβίδ ΘΧΘ οι] ἔοϊϊον τπ6 ΧΧ. Τῆς Ηδῦτονν ὑαχὺ μα8 1[Π6 ρ΄ αγαϊ Πα ΠΙΌΟΓ 
ι 8 
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10. Βουΐ, νἱ, 18. 

ΝΒ ΤῊ Πήπττῳ 
: Ἴ). ἸΠΝῚ 

ΤΈου δῃδ]ῖ ἔδασ [6 [0 ΕὉ 
(Ὦγ αοά, δηὰ ϑοσυὸ δίηι. 

11. [58], Ὑ1}}. 28, ἶχ. 1. (Ε ν. 
ἷχ, 1, 2.) 

ΠΥ ὉΡΠ ἠδ Ἢ ΠΡ 

ἢ) Ὅ9 5) ΠΥ Πῦϑ] 
11:5 Ἴν Ὁ Ἴ25 Ὕ35 
ΠΡ ΟΠ ὈΡτ ἐ 3) 50) 
δὴ ΟΣ} ΝΣ 317 ΣΤ 

5) ἧδε ΤΟΥ ΥῊᾺ3 
ἀν 

Αἱ τ1ἈΠ6 τὶ ὃς ΠΡ ΠΟΥ δἷς- 
δΒιοιοὰ {6 Ἰαπᾷ οὗ Ζοραΐαη, 
δηὰ τ1Π6 ἸΔηὰ οὗἩ ΝΑΡὨ ΔΙ ΐ,δηὰ 
δἰϊογσσαγὰ ἀἰὰ τόσο ρτίου- 
ΟἸΒΙΥ αἱ ϊοὶ λέγ ὃν τῇ9 ὙΑΥ 
οὗ 106 868, Ὀεγοηὰ Ψογάδῃ, 'π 
6 Δ11|δὲ οὗἩἨ 186 παιίοπβ. Το 
Ῥοορΐο δαὶ παϊκοὰ ἰὴ ἀκτκ- 
Π688 Ὦδγνο δ6θη ἃ γστοδὶ Ἰἰρῆϊ: 
1Π6Υ τῃδῖ ἄνν6}} πῃ 1ἴπ6 Ἰαηὰ 
οὔ τἴΠ6 βδάον οἵ ἀδαδϊῃ, ὑροὴ 
ἔθ πὰ μδῖλ τμ6 Πρ Βῃ]η66, 

19, Ἐχοὰά. χχ. 12--17. 

ἬΦΑΓΤΙΕ) ὌΔΑ ΤΙΣ Ἴ39 
ν ὍΣ ΠΣΉΝΟ ἸΡῸ) 
 Μυνα ἐ νιν 
δ ἐπ δ τ ηἢ 10} 
ΠΝ ΝΟ : 3525} ΝΟ Ὁ ΝΟΣ 
ἼΡΠΕ δ: Ἰρνἡ ἫΝ ἼΜῚ2 

ὁ Π3 

ϑογέρέμγ,ε Ογίξοΐδηι. 

αι, νὶ. 18. 
Κύριον τὸν Θεόν σου φοθη- 

θήσῃ καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύ- 
σεις. 

Του Βῃδ]ῖ ἔδασ {πὸ 1οτγὰ 
ὮΥ Οοἄ, δηὰ βοζγυθ ἢΐπ 
ΔΙοΠΘ. 

[δα]. ἰχ, 1, 2. 

Ταχὺ ποίει χώρα Ζαβουλών, 
ἡ γῆ Νεφθαλίμ, καὶ οἱ λοι- 
ποὶ οἱ τὴν παραλίαν καὶ πέραν 
τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν 
ἐθνῶν. Ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος 
ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέόγα᾽ οἱ 
κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ σκιᾷ δα- 
νάτον, φῶς λάμψει ἐφ᾽ ὑμᾶς. 

Ὁο ἱξ χαΐοεϊεῖγ, Ο τορίου οὗ 
Ζεαθυίοη, τ Ἰδηὰ οἵ ΝΕορἢ- 
ἘΔ] τ, δὰ [06 τοδὶ ὙΠῸ ἰῃ- 
ὨΔΌΪ [ῃ6 5868 βῇογο, δηῃηὰ Ῥ6- 
γοπὰ Φογάκη, (411166 οὗ (Π60 
ὩΔΙΪΟΠΒ; γ6 ῬΟΟΡΙΘ γῆ τῦδ|}κ 
ἴῃ ἀλτκηο88, Ὀο οἷα ἴ ἃ στοαδῖ 
᾿ῃν!} δὰ γα ν 8ὸ ἄνν6}] ἰῃ 8 
τοσίοῃ, ἴῃς 5446 οὗἁ ἀσδ.ἢ, ΟἹ 
γου ἃ Πρ 8}}4}} δ Π6. 

Εχοᾷ, χχ. 12.-17. 
Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 

τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι 
γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος 
γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, 
ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί 
σοι. οὐ μοιχεύσεις. οὐ κλέψεις. 
οὐ φονεύσεις. οὐ ψευδομαρ- 
τυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σον 
μαρτυρίαν ψευδῇ. οὐκ ἐπιθυμή- 
σεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον 
σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν 
τοῦ πλησίον σου. 

Μδιῖ. ἱν. 10. 

[Γέγραπται γάρ] Ἐύριο» 
τὸν Θεόν σου προσκυνήσεις, καὶ 
αὑτῷ μόνῳ λατρεύσεις. 

[ΕἘον ἰδ ἰ6 τυῦϊέέθη, ΤΉοτι 
ΒΏΔΙΣ τογδρ ἴδ6 Τ,ογὰ [ἢ 
αοά, διὰ ἷπιὶ ΟὨΪΥ ε 
[ΠΟ ΒΟΓΎΘ. 

Τλιῖκο ἵν. 8. 
[Γέγραπται] Προσκυνήσεις 

Κύριον τὸν Θεόν σον καὶ αὐτῷ 
μόνῳ λατρεύσεις. 

[Εον ἰδ 18 τ θη,1 ΤΏοα 
ΒΏΔΙΣ τγοσϑῃΐρ [80 Τοτὰ [ὮῪ 
Οαοά, δμὰ δΐἷπὶ ΟἿΪΥ βἢ δ]ὲ 
τοῦ Β567Υ6. 

Μαῖΐξ. ἱν. 14--16. 

[να πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγον- 
τος} Γῆ Ζαβουλὼν. καὶ γῆ 
Νεφθαλίμ, ὁδὸν ϑαλάσσης 
πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνον, Γαλιλαία 
τῶν ἐθνῶν, ὁ λαὸς ὃ καθή- 
μενος ἐν σκοτίᾳ φῶς εἶδεν μέγα, 
καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ 
καὶ σκιᾷ ϑανάτου φῶς ἀνέτει- 
λεν αὐτοῖς. 

[Τἢδὲ ἐδ τιϊρς Ὀ6 18 }1Θα 
ὙΠ ΠΙΟἢ τγ88 Βροίκο ΟΥ̓ Ε36ῖ88 
1π6 Ῥγορῇρῖ, βαγίπρ,)] Τὴ 
ἰαπὰ οἵ Ζαδιϊΐοπ, δηὰ [ἢ6 
ἰδηὰ οὐἡὁ ΝΕΡΠΙ 4] πὶ, ὃν τὴο 
ὙΑΥ οὗἁ ὑπο δΒθὰ, Ὀεγοπὰ Φοτ- 
ἄδῃ, (411166 οὗἩἉ ΞΏ6 (σε πε|68: 
ἴπ6 ροορῖα ψ ἢ οἢ 8δὲ ἴῃ ἀδεὶς- 
Π658 ΒΔῪ μχοδὶ ᾿ἰρῆϊ; δπὰ ἴο 
186 πὶ ΒΊΟΝ Βδὶ ἴῃ ἴῃ χορίοη 
δηὰ Βηβάον οὐὗὁἨ ἀδϑὶῃ ᾿ρδὶ 
8 δργπηρ ὕΡ. 

Μαῖὶ. νυ. 91. 

[Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη τοῖς 
ἀρχαίοις Οὐ φονεύσεις" [ὃς δ' 
ἂν φονεύσῃ, ἔνοχος ἔσται τῇ 
κρίσει. 
[6 πᾶν δοαγὰ ἰδδι ἰΐ 

γγὰϑ Βαϊἃ ὈΥ ἴΠοπὶ οὗ οἱὰ 
εἶπλθ,1 Τῆοα βμδὶν ποὶ ΚΙ]] : 
[πὰ ἩΠΟΒΟΘΥΟΓ 8}8}} ΚΙ] 
8118}} ὃὉ6 ἰῃ ἀδῆροῦ οὗὨ τὴθ 
λιυάρταρηϊ. 

1 ΤΟΊ ΧΧ. 8 ῬΓΟΡΔΌΪΥ οοτγαρῖ ; ([Π6 Θνδηρο ἰδὲ ἢ [0] οινεὰ [ῃ6 ΟΥ̓ΣΊΑΙ ἰοχὶ, τακίησ 
ΟΠΪΥ͂ ἴπ6 ρατὶ τς ἢ 8 ΡΌΓΡΟΒΟ τοαυϊγεὰ, Οὐῳΐξζ νογβίοῃ ζα1]8 ἴο σοηάοσ τῃ6 Ηοῦτον τυ ιἢ 
ΒΔΟΘΌΓΘΟΥ : ἱΐ δῃοι]αὰ Ὀσ, “.Α8 [6 [ὈΓΠΙΟΥ {πιὸ τηλἂθ ᾿ἰρὴς (ογ ν]6) ἔδο Ἰαπὰ οὗ Ζεθα]αη 
Δηὰ τ1Π6 Ιαπά οὗἩἨ ΝΑΡΒΙΠΑΙΐ, 80 16 Ἰαῖθ {ἰπ}8 τη κο8 ΘΙ ΠΥ (ΟΥ ΒΟΠΟΏΓΣΔΌΪΟ) [Π6 ὙΔΥ οὗ 
ἐπ βο8." 

Σ Το οἰϊδεϊοι ἴῃ ἘΡΉ. νυἱ. 18 ἥτοιῃ 89 Χ Χ,, οὐ ἥἕζοπι 1)θαϊ. υ. 



ῳμοίαζίοπα ὕγοηι ἰλο Οἱά Τοοίανποηξ ἴη ἐδε Λγειο. 

Ηοποῦτ [δ ν ἔδεε δη ἐπ γ 
ΟΙΒΟΥ ; ἐμαὶ ΤΥ ἀ8γ5 ΓΠΔΥ 
ν6 ἸΙοῃξ προι ἐδ Ἰδηὰ ἩΓΠΊΟΣ 
6 10Εν ἰδὼν Οαοὐ ρίνοιἢ 
(δ. ἸΤθμου δδδὶν ποὶ ΚΙ]}, 
Τοῦ 58:41 ποῖ σοσησοὶξ δά α]- 
(7. Του δῆ δὶς ποῖ Ἂίϑδὶ. 
ΤΌου δθδ[ς: πόοξὲ ὈΘΔΙ [Ἀ]866 
ὙΠΙΏΘΘΒ δραϊηδὶ (ὮῪ πεῖρ[ν- 
θοῦσ. ΤἸπου δῆ δ] ποὶ οογοὶ 
τ γ ποῖ δου Β Βοῦϑ6. 

Ἑχοάᾶ, χχὶ. 17. 
ΠΟ ἩΘΝ) ὑλλὲ ὈΡΡΌΝ 

ΣΠῸΝ 
Απὰ 6 ἰδδὲὶ συγβοῖ ἢΐ8 

(έθμοτ οὐ μΪ8 τῃοῖβοσ 8}|8]] 
δαγεὶν Β6 μαϊ ἰο ἄδδι}. 

Ὅσαις. ν᾿ 16. 

ἼΕΠΝῚ ΤΙ ΤΙΣ Ἴ39 

πῸρ ἬΟΙς ΠῚ ἫΥ ὙΝΘ 
Ἦ 2.0.) ΠΡΟ) ῸΣ [5 ᾺὉ 
γήγ ν τιφ,ετι ὃν 

ΣῊ 109 ΤΌΝ 
Ηοσποῦν τὴν ἔπίθοΓ δηὰ [ἢ Υ 

τηοίδεῦ, δϑ 186 ΓΟΚῸ [ΠΥ Οοά 
Βλεὴ οοτμῃπχμαηδοά (δοο, ἐΠδὲ 
ΤῺ ἄδγβ ΠΔΥ 6 ῥτο]οπροά, 
δηὰ [Πα 1 ΠΙΔΥ͂ 50 ὍὙθ}} ν ἢ 
ἴδθα, ἱπ τὴρ ἰαπὰ τ διοῖ τὴ0 
Ιϑβὺ τἢγ αοὰ ρίνειῃ (Π66. 

, ΗΈΟΙΓ [ἢΥ ἔδίδογ δηὰ (ἢ 
πλοῖο, (Παὐ 10 ΤΏΔΥ δ6 6 
ἢ 166, δὰ δαὶ ἰδοῦ 
ΤΥ δὶ ̓ νε Ἰοηρ ἰῃ [Πδὶ σοοὰ 
Ἰαθὰ νοῦ 16 Ι,οτὰ τἢ 
Οοὰ ρίνοιἢ θα. ΤΏοα ἐμαῖς 
ποῖ σοπῃτηἷϊς δ] οσγ. Τοῦ 
ΒΏΔΙΣ ποῖ δῖοδὶ, Τοῦ βῃδὶς 
Ὡοΐ σοπηῃλὶξ τηυγᾶοσ. Τοῦ 
ΒῆΔΙς ποῦ ὈΘᾺΓ [8186 τ ΪΠῸ88 
δσαϊηβὶ (ΠΥ ποὶσῃθοῦγ. ΤΉοα 
Β.ΔΙ1 ποῖ οουοὶ ὮΥ ποῖρὶ- 
δου τὶ ; ἴδοι 8ῃ1: ποί 
οονϑὶ [ἢ παρ θοῦτ᾽ Β Ποιιδθ. 

Ἐχοάᾷ, χχὶ. 16. 

Ὁ κακολογῶν πατέρα αὐτοῦ 
ἢ μητέρα αὐτοῦ τελευτήσει 
θανάτῳ. 
ΗΘ ψο σΌΓΒΟΙΝ Ηἷβ δι Πο 

ΟΣ δἰβ τηοῖ μοῦ 8}}8}1 Ὀ6 ρᾳῃΐ ἴο 
ἄθδιῃ. 

Ὠσαϊῖ. ν. 16. 

τίμα τὸν πατέρα σου καὶ 
τὴν μητέρα σου, ὃν τρόπον ἐνε- 
τείλατό σοι Κύριος ὁ Θεός 
σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα 
μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς, 
ἧς: Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί 
σοι. 

ἩοπΟῦΓ [ὮΥ ἔδίδοσ δηὰ [ἢ Ὺ 
τηοἴ 6 Γ, 88 [πὸ Γοτὰ ἰγ αυὰ 
Βδῖἢ}!; σοτμητηθπαρα [ἢ66, ἰδδὲ 
1ξ ΤΩΔΥῪ Β6 Ἧ6]} ὙΠ (66, δηὰ 
τηδιὶ ἐμοῦ τηδγοδί ἶνο Ἰοηρ ἰπ 
1ῃς Ἰαπὰ νι ΐοἢ τ[Π6 Ι,οτὰ [ῃγ 
Οοά ρἰνοίὰ τἢ66. 

Χά 

119 

Μαίϊ. νυν. 27. 
[Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη] Οὐ 

μοιχεύσεις, 
[ἴὺ αν μοαγὰ ἐδαὶ ἰὰ 

ἯΔ8 βαὶὰ ὉΥ ἴποπὶ οὗἩ οἹά 
Ἐἶπ)6,1 Το 58] οὶ οοτ- 
τηἶΐ Δ Ό]ΟΣΥ. 

Μειι. χυ. 4. 

[Ὁ γὰρ Θεὸς εἶπεν] Τίμα 
τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα, 
[καὶ] ὋὉ κακολογῶν πατέρα ἣ 
μητέρα θανάτῳ τελευτάτω. 

[Εοὐτ αοἂ οοπηδηάοά, 
βαυὶηρ,} ΗοηοῦΣ (ὮῪ ἐΔΙ ΠΟΥ 
Δηἃ πιοῖδογ;; [84] δ ἰδὲ 
σαγδοίἢ δι ΒΟΣ ΟΥ̓ῺΙΔΟΈΒΟΣ, Ἰοὶ 
Ηΐπ ἀΐα ἴΠ6 ἀοδίῃ. 

Μαΐίι. χίχ., 18, 19. 

[Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν] Τὸ οὐ 
φονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις, οὐ 
κλέψεις, οὐ ψευδομαρτυρήσεις, 
τίμα τὸν πατέρα καὶ τὴν μη- 
τέρα. 

[92.888 864,1] ΤΉου βδαὶώ 
ἄο πὸ τηυτάετ, Τῆοι δῃδὶν 
Ὡοῦ σοιῃτηϊρ δά] τογγ, Του 
ΒΔ] ἢοΐ δίθαὶ, Του 5Π6]ς 
ποὺ ῬΟΔΣ ἔαϊδβα υνἱτη 688, 
ΗοηοῖΣ ΠΥ ΓΑΓΠΟΥ δὰ ἐν 
τηοίδον. 

Μακχκ υἱὶ. 10. 
[Μωυσῆς γὰρ εἶπεν] Τίμα 

τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα 
σον, [καὶ] Ὁ κακολογῶν πα- 
τέρα ἣ μητέρα θανάτῳ τελευ- 
Τάτοω. 

[ον Μοβοβ 3414], Ἡοπουγ 
ΤΥ δῖ οΣ δηά (ΠΥ τηοί]οτ ; 
[4π4] ὙΥΒοΞο ουχδοῖδι ἔθ Υ 
ΟΥ̓ ΠΟΙ ΟΣ, οὶ Ἠΐπὶ αἶα {116 
ἀ6 41}. 

Μαῖκ χ, 19. 

[Τὰς ἐντολὰς οἶδα"}] Μὴ 

μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ 
κλέψῃς, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, 
μὴ ἀποστερήσῃς, τίμα τὸν πα- 
τέρα σου καὶ τὴν μητέρα. 

[Τποὰ ποινοβῦ {116 σοτῃ- 
πη ἀπη6η18,7 Πο ἠοῖ σοτι- 
ν᾽ δαπιιοτγ. Το ποῖ ΚΙ]], 
ο ἢοϊ δῖιμ), 100 ηοΐ ΕΑΓ 
ἴα 150 ἰΐποβε, Ποῖ απὰ ποῖ, 
Ἡοηοιγ ΠΥ {ἈᾺΠΠΟΓ παπᾶ 
ΤΟΙ ΟΓ, 

1ακο χνὶϊ!. 20. 
[Τὰς ἐντολὰς οἶδα: Μὴ 

μοιχεύσῃς, μὴ φονεύσῃς, μὴ 
κλέψης, μὴ ψευδομαρτυρήσῃς, 
τίμα τὸν πατέρα σον καὶ τὴν 
μητέρα σον. 
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13:. δὈουΐ. χχίν. 1. 

ΠΠ3 ἼΒΩ πρὶ 275) 
ΕἸ ΓΛ. ἩΠΡΙ ΠῚ}. 10] 
ΤΏθη Ἰοὺ Βίη σὶϊθ ΠΟΥ 

ἃ Ὁ] οὗ ἀϊνογοριμοηῖ, δηῆ 
εἶνο ἐξ ἴῃ ΠΟΥ Βδηὰ, δῃά βοηὖ 
δος οἂϊ οὗ μἷ8 Ὠο.δ6. 

ϑογὶρέμγο ΟΥ̓ οἰδηι. 

εαϊ, χχίν. 8. 
Καὶ γράψει αὐτῇ βιθλίον 

ἀποστασίου καὶ δώσει εἰς τὰς 
χεῖρας αὐτῆς, καὶ ἐξαποστελεῖ 
αὐτὴν ἐκ τῆς οἰκίας αὐτοῦ. 

Απά Ἦθ 8881} τυγῖϊα ἴῸΣ ΟΣ 
8 Ὁ11 οἵ ἀϊγοτοοιηθηΐ, δπὰ 
Εἶνο ἴδ ἱηῦο ΠῈΣ Βαπάβ, δπὰ 
Βοηὰ ΒΟΥ ΔΎΓΔΥ οὐἱ οὗὨ δὶδ 
Ὠοῦ56. 

[Του] Κπονοῦς 86 δοαι- 
τηδηιθη 8,7] ο ποῖ οοπ)- 
το δ] ΘΣγ, Πὸ ηοὲ ΚΙ], ΠῸ 
Ὠοῦ Βῖ68]1, 100 ποῖ ὍΘΑΓ ἔδϊδα 
νἱίπ688, ἩΟΠΟΙΌΣ (ὨΥ ἔδίδοῦ 
δηὰ [ΒΥ τροίδοτγ. 

Ἐοι. νυἱ]. 7. 
[Ὁ νόμος ἔλεγεν Οὐκ ἐει- 

θυμήσει-. 
. .«. τ80 ἸΔῈ δδὰ εαἰὰ,] 

Του 8881} ποίΐ οονοῦ. 

Ἑοπι. ΧΙ]. 9. 

[Τὸ γὰρ] Οὐ μοιχεύσεις, οὐ 
φονεύσεις, οὐ κλέψεις, οὐκ ἐι- 
θυμήσεις. 
[ον εἰ|5,] Του 588] υοὶ 

σοτημἷῦ Δ ΌΙΓΟΤΥ, ΤΒοα 8.4]; 
ποῖ ΚΙΙ1, ΤΏοα 8.4}: πο δβίθδὶ, 
Τοῦ β.8}]0 ποῖ Ὀδδν [Ἀ]86 
τὺ μ655, ΤΟ 8881} ποί οογεί, 

ἘΡΈΆ. νἱ. 2, 8. 
τίμα τὸν πατέρα σον καὶ 

τὴν μητέρα, [τις ἐστὶν ἐντολὴ 
πρώτη ἐν ἐπαγγελίᾳ,) ἵνα εὖ 
σοι γένηται καὶ ἔσῃ μακροχρό- 
γιος ἐπὶ τῆς γῆς. 

Ἡοποῦῦ [ὮῪ ἔδίβον βδηὰ 
τροῖδον ; [πο 18. 1Π6 Βτδί 
οοττηδηἀσηθης ΠῚ ῥτὸ- 
Ταἶδβα ;7 τδμαί 1Ὁ τρδῦ θ6 τοὶ] 
ὙΠ ἴδθ6, απ (ποὺ τρλγόϑὲ 
Ἰνθ Ἰοπρ οἡ {86 ΘασίΒ. 

“2 41168 11. 11]. 
᾿ γὰρ εἰπών) Μὴ μοι- 

χεύσῃς, [εἶπεν κα(Ἶ Μὴ φονεύ- 
σῃς. 

[Εοσ Β6 ἐδμιδΐ βα]4,]7 [ ποί 
οοτηχηὶξ δα] ΟΓΥ, [881 8[δ50,] 
Ὅο ποὺ ΚΙ]], 

Μαίὶ, ν. 8]. 
[᾿Ἐῤῥήθη δέ] “Ὃς ἂν ἀτο- 

λύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω 
αὐτῇ ἀποστάσιον. 

ΓΙ Βα θ6θη ϑδϊὰ,] 780- 
ΒΟΘΥ͂ΟΙ 8}}8}} ραϊ ΔἸΔΥ͂ 8 
να, ἰοῦ Ηἰπὶ σὶγο δὲ 8 
την οὗ ἀἰνοσοθηιθηῖ, 

Μαῖῖ. χὶχ, 7. 
[Λέγουσιν αὐτῷ] Τί οὖν 

Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βι- 

βλίον ἀποστασίου καὶ ἀπολν- 
σαι; : 

ΓΎΒΟΥ 86. υπίο Βἷπι} 
ΤῺ. ἀἰὰά Μοβεβ ἴμϑῃ ΟΠ" 
τηδηὰ ἴο ρμίνβ 8 ΓΙ ΠΡ οἵ 
ἀϊνγοχοοτμηοηῖ, δηὰ ἴ0 ῥΐ ΒΟΥ 

ΔΥΔΥ ὃ 



ποέαίϊοης ἥοπι ἐδε Οἱά εεέαπιοπὲ ἐπ ἰλε ΠΝ ει. 12] 

4 1,ον. χῖχ. 15. 

ὙΡ Ὄρῃ θη 
ᾺΣ ὍΝ Ὀρέτες εὑ δπῚ 

: Πὴπϑ 
Αμπὰ γα 5}4}} ποῖ Ξ,ὝΘΔΓ 

ὈΥ ΤΩΥ͂ Πδηη6 [Δ ΘΟ ΙΥ ; ΠΟΙ ΠΟΥ 
δα}: [Ὡ0 Ρτοίδηθ [8:6 ὩΔΠ)6 
οὔ αοὰ: 1 ἀπ ἴδ Τογὰ. 

΄ 

15. Εχοᾶ, χχὶ. 324. ΟοωΡ. 
1δυ. χχὶνυν. 90., ᾿ϑυῖ, χῖχ, 
2]. 

ἐν ΤΠΕ Ἰ ΓΝ ΠΠΕ ἢν 

Ἐγο ὉΣ 6γ8, ἴοοῖῃ ἴοσ 

16. ἴωυ. χῖχ. 18. 

ἘΣ ΡΙΣΡΡΙΣ 

Βυϊ ἴδου δ]: Ἰουὰὸ (ὮῪ 
ΒΕ ΕΟΌΣ 88 ἐμγϑαϊῖ, 

Ιου. χῖχ, 12. 
Καὶ οὐκ ὀμεῖσθε τῷ ὀνόμα- 

τί μου ἐπ᾽ ἀδίκῳ, καὶ οὐ βεβη- 
λώσετε τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον τοῦ 
Θεοῦ ὑμῶν" ἐγώ εἰμι Κύριος ὅ 
Θεὸς ὑμῶν. 

Ὑου 85ἢ}8}} ποῦ δυύοᾶγ ὮΥ͂ 
ΤΩ ὨΔΙΘ ἴ0 8 [Δ]βεποοὰ ; 
ΟΣ ῬΓγοίδηθ [86 ΠΟΙ πδπὶθ 
οὗ γουν ᾿σοὰ: 1 8 [86 
Ιοσὰ γοῦν ἀοά. 

ἙἘχοά. χχὶ. 234. 

᾿Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, 
ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 

Ἐγὸ ἴοὼγ εγὸ, ἰοοῖ ἔογ 
ἰοοι, 

ΙωΥ. χὶχ. 18. 
Καὶ ἀγαπήσεις τὸν πλησίον 

σου ὡς σεαντόν. 

Βυν τοὺ δαὶ Ἰουὸ 1ὨΥ͂ 
ποῖ ροῦν 88 [γ86]. 

Μαγῖ χ, 4. 
[ἰδὲ εἶπα» ᾿Επέτρεψε» 

Μωυσῆς βιθλίον ἀποστασίου 
γράψαι καὶ ἀπολῦσαι. 
Ἔχὰς ΠΟΥ 5414,] Μοβδοϑθ 

βυΐϊετεὰ (ὁ Ἡ͵ΙΘ 86 ὃ1}} οἔ 
ἀϊνοσοθιηθηΐ δηὰ ἴὸ ρμὰΐ δὲγ 
ΔΎΔΥ. 

Μϑαῖὶ, νυ. 33. 
[Πάλιν ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη 

τοῖς ἀρχαίοι] Οὐκ ἐπιορ- 
κήσεις͵ ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυ- 
ρίῳ τοὺς ὅρκους σον. 

[Αγραΐη, γὸ Βανθ δοδσζὰ 
ἴδε ᾽Ὁ Βαῖῃ Ὀθθ βαϊὰ ὉῪ 
1ελ οἵ οἱὰ ἔἰπ|6,.}] ΤΟΣ 
ΒαὶΣ ποῖ [ὈΓΒΘΔΥ {ΠΥ56 1, 
Ὀυΐϊ δδὶς Ῥογίοστῃ Ὁπῖο [ἢ 
Ἰωοτὰ :Βῖηθ οδιἢ8. 

Μαῖῖ, νυν. 88. 

Γ[Ἡκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη 
᾿οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ κ 
ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος. 

Υο ἢδγο δοαγὰ ἰδδὶ ἰΐ 
Βδιἢ Ὀδοη 8814,1 Απ 6γΥ6 [ὉΓ 
ΔῊ 6γ6, δηὰ 8. ἴΟΟΙΒ [ῸΓΣ 8 
τοοίϊἢ. 

Μαΐὶ, νυ. 48. 

[Ἠκούσατε ὅτι ἐῤῥήθη] 
᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σον 
καὶ μισήσεις τὸν ἐχθρόν σον. 

Ὗο δαυθ δοασγὰ {δαὶ ἰξ 
Ὀδοη β814,7] Τῇοα δΒδὶς 

Ἰοῦϑ [ὩΥ ποῖ ροῦτσ, δηὰ μαὶθ 
[ὰ1ὴ6 ΘΏΘΙΩΥ͂. 

Μαιὶ, χίχ. 19. 
[Καὶ] ᾿Αγαπήσεις τὸν πλη- 

σίον σου ὧς σεαυτόν. 
[Α4πὰ,] Τδου δὅ]ς Ἰονθ 

(ὮΥ πε θοῦ δ8 ἐπ γ86] , 

Μαῖϊ. χχὶὶ, 89, 

᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου 
ὧς σεαυτόν. 

ΤΏου δ δ]ῖ ον ΤΏΥ πεὶσἢ- 
ὈΟῸΣ 88 {ἘΠ Υ56], 

ΜΝ χὶὶ. 3]. δηὰ Βοπὶ. 
χὶ!. 9. ᾶγοὸ ΟΧΘΟΙΥ [6 Β8 110 
νοχάβ. 

΄σπαπιπον. ππποιν τασισυσ»....................ὕ..--......................ὕ....0θὉΌῦϑὉϑῸϑῷῸ0ΆὉῦΘῦᾷὉ Ὁ Π5ὖὉὉ-5Ὁςππ||....-.--------  ---ἰ-Ἐ-ςς οὖ σο-Ξρ-ὖΞξρξρσ-;;Ὰῦ -----.,  ὕ-; 

1:9 ΤῊς Ἰδίίον ρατὶ οὗ Μαίϊ. νυ, 43. νγδβ ῬΡΥΟΡΔΌΪΥ ἃ τ ϊηῖσαὶ δα άϊίοη, 
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17. 18δὶ. 11, 4. 

ΜΙ) ΒῸΠ ἈΝ ΌΠ Ἰηδὲ 
ἐΟ Ὁ Δ ΦΙΟΝ 

ϑυγοΙγ 86 δὲ ὈΟΤΏΘ ΟἿΣ 
ατὶοίβ, δηὰ οἀΙτοἃ ΟἿΓ δΟΓ- 
ΤΟΥ͂ΤΒ. 

18. Ηοϑ. γι. 6. 

ἘΠ. ἜΥΘΓ ἼΘΌ "9 

Ι ἀοδίγθὰ πΠΟΓΟΥ͂ δῃᾶ Βοί 
βοοζὶθοο. 

19. Μα]. 11}. 1. 

ὙΠ φρο το γα 
γελόν μου, 

ϑογίρέμγο ΟΥἐοἰθη1. 

144]. 111}. 4. 
Οὗτος τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν 

φέρει καὶ περὶ ἡμῶν ὀδυνᾶται. 

ΤῊΗΐΪθ ΤηΔὴ ὈΘΑΓΟΙΠ ΔἸΤΑΥ 
ΟἿΣ 5128, δηὰ 71Ὁ7 18 δα ἰδ ἴῃ 
ΒΟΙΤΟΥ͂. 

Ηὸοϑ. νἱ. 6. 

Ἔλεος ϑέλω ἣ ϑυσίαν. 

1 ἀοβῖγθ ΠΟΣΟΥ͂ σγαῖδοῦ ἸΏ Δη 
δδοιῆοο. 

Μα]. 1ἰϊ. 1. 
᾿Ιδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν ἄγ- 

καὶ ἐπιθλέψεται 
ἢ ΣΡ, 1 ὁδὸν πρὸ προσώπου μου. 

1λικοὸ χ, 37. 
᾿Αγαπήσεις.... τὸν πλη»- 

σίον σον ὧς σεαυτόν. 
Τῦου 6.411 Ἰονθ.. . .. ΔὮΣ 

ΠΟΙ ΏΘΟΌΥΙ 88 {ΠΥ 86], 

(αὶ. νυ. 14. 
[Ὃ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἕνι 

λόγῳ πεπλήρωται, ἐν τῷ] 
᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σον 
ὧς ἑαυτόν. 

[Εογ 8}1 (ὸ ἰδ 18. ἔμ]- 
ΑΠΙοὰ ἴῃ οπο πογὰ, εὐέπ ἰὮ 
118,70] Ὑποὺ δἰαὶς ἴον ΤΥ 
ποὶσΠ ΟΌΓ 88 {Πγβο ἢ, 

σδμεβ ἰϊ. 8. 
[ξἰ μέντοι νόμον τελεῖτε 

βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν 
᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σον 
ὧς σεαυτόν, [καλῶς ποιεῖτε. 

[1 γὲ ΖΗ] τΠ6 τογαὶ ἰανν 
Δοσογάϊηρ ἴο 186 δογίρίωΓα, 
ΤΉοα β᾽ιδ]ῦ Ἰονα (ὩῪ παοὶρἢ- 
ΒΟΌΣ 88 (ἢ γ56]Ὁ, [γα ἀο γε ]].7 

δῖ. υἱῇἕἱ, 17. 

[Ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 
διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέ- 
Ὕοντος] Αὐτὸς τὰς ἀσθενείας 
ἡμῶν ἔλαθεν καὶ τὰς νόσους 
ἐξάστασεν. 

[Τῆδὲ ν τηϊρῦ Ὀ. (1 6]1εἃ 
ΠΟ ἢ 85 δρο κῃ ΌΥ Εξδϊαᾶς 
[6 Ῥτγορθῖ, βαυϊηρ. Ηἱπι- 
Β601[ τοοῖ οὖν ἰπ βγη 685, δηὰ 
ΔΙῸ ΟἹ ΒΟ ΚΏΘΕΒ68. 

Μαῖι, ἰχ. 18. 
[Πορευθέντες δὲ μάθετε τι 

ἐστιν] "Ἔλεος ϑέλω καὶ οὐ 
ϑυσίαν. 

[Βαϊ ρο γε δηᾶ ἰδεδτη Ὑἢδὶ 
ἐλαὶ ταθϑηθῖῆ,7 1 τι 1 πανὸ 
ΤΏΘΤΟΥ, δηἀ ποὶ βδογιῆςο. 

Μαῖι. χὶϊ, 7. 
[Εἰ δὲ ἐγνώκειτε τί ἐστιν] 

Ἔλεος θέλω καὶ οὐ ϑυσίαν. 
[Βαὶ 1 γε δδὰ Κπονη 

ὙΠαΐ ἐλ τη δηο ἢ, 1 υ]}} 
ἀμ ΤΏΘΤΟΥ δηᾶ ποὶ 5δοτῖ- 
ς6. 

Μαῖι. χὶ. 10. 
[Οὗτος γάρ ἐστιν περὶ οὗ 

γέγραπται] ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἀπο- 
στέλλω τὸν ἄγγελόν μον πρὸ 
προσώκπονυσου, καὶ κατασκευάσει 
τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σον. 

"7 ΤῊ δυδηρο δὲ ποτ 1 ΘΓΑΙΥ͂ Τοργοβοηῖδ [Π6 ΗΘΟΌΓΘΟῪ ἴθδη (601, ΧΧ, ἀοο8. ὅς 
Ἑαϊτθαίγη, οσγπι, Μδη. ὑρ. 862, 868. 

» Το Ποῦγον ἰεχὶ 18 ΤΟτὸ ΠΟΑΙΪ Τοϊονοὰ ἰμδπ ἰδὸ ΧΧ, ΤὨΘ δ᾽ιογδιϊοπϑ τὼ 
ΡΙΔΙ ΠΥ ἴῸΓ (ὯΠ|ετ οχ μ]Ααϊίοῃ. 
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ΒεΒοΙΪἃὰ 1 νἱ}]} δοῃὰ ἴὩῪ 
ἸὩΘΒΒΕΏΕΥ; δΔηὰ ἢδ 8}}4}} 70" 
ῬΔΙΘ [86 ὙΦΥ δΘΙΌΤΟ 16. 

30. [κβαἱ. χΗ, 1-- 4, 
ὝΠ ἸΒΓΉΘ ΣΙ ΓἼΔ} 10 
Ων ΤΡ ἘΠ) Ὁ) ΠΗ 
κὸν ὈΝ ὈΡΡῸ 

ΌΡΥ ΚΟΥ πφΣ 65) Ρυγ" 
κὸ ὙΥ ΤῺ Ὁ ἸΡῚΡ γὴΠ3 
Ὁ ΤΠ Τρρν τἠϑν 

ἐμ μ γὴν» Πρ Π}39) 
εν ὮΝ: ἹΣΤΌΝ νέρηεν 3 

ΒεδοϊΪὰ ΤΥ βοσυβδηὶ τ ὨΟσα 
1 ὩΡΠΟ] Δ, ταῖηο 6] 6ςὶ ἐπ ισλοπι 
ΤῊ 801] ἀ ] ἸσὨοΙἢ: 1 Ὦλνο 
Ῥαΐ ΤΟΥ ϑΡρ' τι ΡΟ Ὠΐμι: δ6 
88.241} ὑτίηρ Τοσἢ ἡπάρτηοηὶ 
ἴο ἴ06 (ἀπ 11168. Ηδ 5}}8}} ηοὶ 
ΟἿ, ΠΟΣ ΠΡ ΠΡ, ΠΟΥ σϑπδ6 ἷ8 

ΒΟΒΟΪὰ 1 δεπὰ ἴοσι ΠΥ 
ΤΩΘΒΒΟΏΡΟΥ, δηἃ δὸ τὶ} οχ- 
διηΐῃθ ἴΠ0 ὙΔΥ ὈΘΙΌΓΟ ΠΊ6. 

Ἰοαὶ. χἸὶ!, 1--- 4, 
Ἰακὼθ ὁ παῖς μου, ἀντιλήψο- 

μαι αὐτοῦ" Ἰσραὴλ ὁ ἐκλεκτός 
μου͵ προσεδέξατο αὐτὸν ἣ ψυχή 
μον᾽ ἔδωκα τὸ πνεῦμά μον ἐπ᾽ 
αὐτὸν κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐξ- 
οἶσε. οὐ κεκράξεται οὐδὲ 
ἀνήσει, οὐδὲ ἀκουσθήσεται ἔξω 
ἥ φωνὴ αὐτοῦ. Ἑάλαμον τε- 
θλασμένον οὗ συντρίψει, καὶ 
λίνον καπνιζόμενον οὐ σβέσει, 
ἀλλὰ εἰς ἀλήθειαν ἐξοίσει κρί- 
σιν". -, καὶ ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
ἔθνη ἑλπιοῦσιν 

800} ἰΒ ΓΩΥ͂ δογυδηΐ; 1 Ὑ1]] 
ὉΡΒΟ]Ϊὰ ἷπὶ : ἴ8Γ861] 18. ΣΩΥ 
σΒοβθῆ ΟὨΘ; ΠΑΥ͂ δΟ0] 81} 6}- 
Ὀγχασοὰ Ὠΐπη. [Πᾶν Ρῃϊ ΠΩ͂ 
ϑριγῖδ προη Ὠίτα : 6 ψ.}} μι δ- 
15 ἡπάρστασηι ἴο {86 δι] 0η8: 
ἢθ 11 ποῖ ΟΥΥ̓ δἱουα, ΠΟΥ 

128 

[Εογ 118 8 ἦε οὗἨ Υ ΒΟΣΩ 
ἦν 15 τ ῖθη., ΒΟΘΠΟ]ὰ 1 δοπὰ 
ΙΩΥ͂ ΤΑΘΒΘηροΓ ὈοίΌΓΟ (ΠΥ 
ἔδοσ, ἡ Εἰ ἢ 8ἢ}8}} ργερδσα (ὮΥ 
ὝΑΔΥ δείογο [866. 

ΜατΕ Ὶ. 2 
[Καθὼς γέγραπται ἐν τῷ 

Ἡσαΐᾳ τῷ προφήτῃ ᾿Ιδοὺ ἀπο- 
στέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃ5 κατασκευάσει 
τὴν ὁδόν σου. 

[48 ἴὸ ἰθ πυϊιέθη ἴῃ 189 
ῬτοΡμοῖδ,)ΖΊ Βοδμοὶὰ 1 βοηᾷ 
ΤΩΥ͂ ΤὨΘΕΒΟΏΡΟΥ Ὀθίογο [ΠΥ 
ἴδοο, τυ Πὶ ἢ 8}}4}1} Ῥγερϑσο (ὮῪ 
ὙΘΥ͂ Ὀαίογο 1Π 66. 

Τκα υἱὶ, 27. 
[Οὗτός ἐστιν περὶ οὗ γέ- 

Ὑραπται)] ᾿Ιδοὺ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου 
σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν 
σου ἔμπροσθέν σον. 

ΤῊΪ8 ἰ8 ἦε οὗἨὨ νὮοτὰ ἱΐ ἰβ 
Ὑτ θη. ΒΟΒΟΪὰ 1 βοηὰ ΤΥ 
ὨΙΘΒΒΟΏΡΟΡ Ὀοίογα ΠΥ ἴδοθ, 
ὙΠΟ 8}}81} ργαρᾶγα ἸΏ ὙΑΥ͂ 
Ὀαοίοσο (ῃθ66. 

Μαῖϊ, χὶΐ. 7. 860 Νο. 18. 

Μαῖϊ. χὶϊ, 17-- 21. 

[Ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν δια 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγον- 
το5]Ὶ ᾿Ιδοὺ ὁ παῖς μου ὃν 
ἡἠρέτισα, ὃ ἀγαπητός μον ὃν 
εὐδόκησεν ἡ ψυχή μον" ϑήσω 
τὸ πνεῦμά μον ἐπ᾽ αὐτὸν, καὶ 
κρίσιν τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ. 
Οὐκ ἐρίσει οὐδὲ κρανγάσει, 
οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλα- 
ταίαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. Κά- 
λαμον συντετριμμένον οὐ κατο 
εάξει καὶ λίνον τυφόμενον οὗ 
σβέσει, ἕως ἂν ἐκβάλῃ εἰς νῖκος 
τὴν κρίσιν. Καὶ τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 

Γ[Γμδὺ ἴν τπιῖρσις Ὀ0 [1 8]]εὰ 
τ ΠΟ ἢ τ 8 ΒΡΟΚοη ὉΥ͂ Εδβαΐδϑ 
[86 ῥγορδοῖ, βαγίηρ,} Βομποϊὰ 
ΤῊΥ Βογνδηΐ Ὑγθοτὴ 1 ΠΑΥ͂Θ 
αἰιοβεη, ὩΥ Ὀοϊογβὰ πῃ τ δοιϊη 
ὨΥ͂ 8011] 18 Μν} }] ῥ]εδβεὰ : 1 
1} Ρὰϊ ΠΥ ΘΡΙΓΙῦ ἀροὴ ἈΠ ; 

Ὁ ἼΠι6ς ουδηρο δὲ (Ὁ 1Π0 πιοδὲ ραγὶ [Ὁ] 16 ἩδΌΓΤΟΥ ; [86 ΟὨΪΥ ἀΧοθρίϊοη ἰ8 {δῖ 

ΤΌΝ ἴ6 τομαετοὰ εἰς νῖκος. Βαϊ ἴμογα 18 ἼῸ τπιδίοσίαὶ δξογαξίοη ἱπ [86 δεῆδο. “1 ὈΥ 

ὈΒΦΌ," Β8γΥγ8 Ὦτ. ΒΔΠαΟΙΡὮ (Ρτορμδοείεβ, ὅς,, οἰϊεᾷ ἴῃ τ86 Ν. Τ', Ρ. 28.), “πὸ υπάετγείδηα 
ἔλα σαϊοιο πεν ἰσίαϊ, τῃ6 πη ἰο δεπά ὕοτὶλ ἠΐβ σαιδε ππίο ἱσείλ ΜΓ 6 ὕ0 σΑΥΣῪ [86 οδαδε." 
Βρηςο εἰς νῖκος 15. ἃ δι 1 8016 ΡὮΤαβθ. Ὑπὸ ἰδίίοσ μαζὶ οὐ [6 ηηοίδιίίοη δστοθδ τ ἢ 180 
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γοΐοο ἴο Ὀ6 Βοαγᾷ ἴῃ {πὸ εἰγεοί, 
Α ὑγυϊδβοὰ γροὰ 8.81} Π6 ποῖ 
Ὀγθαῖκ; δηὰᾶ 186 βιμοκίηρ ἤδχ 
8}}8}1 Ὲ ποῖ φιθηοἢ : 6 888]] 
τίη ἴοστῖ Ἰαάρτμοηῦ ἀπο 
γα. Ης 584}} ποῖ δι} Ποὺ δ6 
αἰβεουγαροά, 11}} 6 ἢᾶνο δεῖ 
λαάρτηθηῖ ἰπ 16 Θδτι ;. .. 
δῃηὰ [Π6 ͵5]68 514]] νγαῖΐ [ὉΓ 
Ὧ18 ἰανν. 

9], 135]. νἱ. 9, 10. 

ἡυονῦ Πα πὶ ὈΝΡ ΠΝ] ἢ 
ΝΕ ἩΣΡ ΔΙ) νὴοψ 

ὈΡΠΓ3 ἸΏΦῸ ἐν ΘΕῚ 
ΛΒ 35 5) πε 
δ δ) 9) πιο 8 π᾿ 

ΝΕ Ἢ 20) 7.25 ἸΏ 0) γ 
εἷς 

Απά δε βδϊά, ὅο βδηᾶ (ς1] 
[118 ρϑορὶθ, Ηβϑγ γα ἰηἀβαά, 
θυῦ πηδογδίδηδ ποῖ ; δῃηάᾶ 
Β606 Υὁ6 ἰηάθεά, Ὀαΐ μογοοῖνο 
ποῖ, Μακο ἴπο οδτὶ οὗ τη} 5 
ῬΘΟΡΙΘ ἴδϊ, Δη ἃ τα {ΠΟ ῖσ 
ΟΥ̓́68 ΠΟΑΥΥ͂, Δηα βπι {Ποὶγ 
ΟΥΘ68Β; ἰα8[ {ΠΥ Β66 τ ἢ τηοῖγ 
ΟΥ68, δηὰ ἤρασ ἢ τἢοῖτ 
6818, δηἃ ππάογβίαπα ὙΠ 
ἐποὶν Βοαγί, δῃὰ σοηγοσί, δηά 
6 Βεδ]θά. 

᾿::. δὲ. Μαιίθον οἰ. (ἢ6 

ϑογίρέμγ ΟΥἐοῖβηη. 

ΓΘ νι ἢ νοι σησο, ΠΟΥ γν}]} 
ἢ]15 γοίςε 6 ποαγὰ δυγοαά. αὶ 
Ὀταϊδβαά το ἢ νν0}}} ποῖ Ὀσοδκ, 
ΠΟΥ Μ01} ἢ ιιδησἢ βηιοκίηρ 
ἤδχ, αὶ νν ἢ} Ὀτίπηρ ἔου ἢ ἡ ρ- 
τηθηΐ ππἴο ἔγα}};... 8ηἃ ἴῃ ἢΪ5 
ΠΔΠῚΘ 5ἢ4}} [0 ΠΕΙΟΏΒ ἱγηδῖ 
(ΟΣ ΒΟΡο). 

184]. νἱ, 9---ἹἸ}. 

Πορευθήτι καὶ εἰπὸν τῷ λαῷ 
τούτῳ ᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὗ 
μὴ συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέ- 
ψετε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ᾽Ἐπα- 
Χύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ 
τούτον, καὶ τοῖς ὠσὶν αὐτῶν 
βαρέως ἤκουσαν, καὶ τοὺς ὅ- 
φθαλμοὺς ἐκάμμυσαν, μή ποτε 
ἴδωσι τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς 
ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ 
συνῶσι καὶ ἐπιστρέψωσι, καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 

6ο δῃὰ βᾺὺ ἴω (ϊ8. βϑορῖο. 
ΒΥ μοασγίηψ, γ80ὺ 588}8}} ἢθϑσ, 
᾿πουρ ἢ γὺ ΤΥ ποῖ πηάογ- 
βίδηα; βηὰ βεοίηρ, γὺ δἢ8]]} 
866, [ΠΟῸΡἢ γα ΤΩΔΥ͂ ποῖ Ρ6Γ- 
οοῖνο. ἘΕῸΓΥ τἴ86 ποεῖ οὗ 1}18 
ῬΘΟΡΪΘ 18 δια μαδβοάᾷ, ἀπά το ἷγ 
ΘΔΓΒ ΑΥΘ Ἃ}}}} οὗ Ποιγίηρ ; διὰ 
(ΠΟΥ πάνθ βιυῖ μοῖὶγ δγεβ, 
Ἰεδῦ (ΠΟΥ βῃουἹὰ δοὸ ἰῇ 
(μος ογο8, δῃὰ ἤθαγ τῇ 
(Ποῖ ΘΑΥΒ, δηὰ ππάογβίδπὰ 
Ὁ ὉΠ ΟΙΓ Ποαγίβ, πα τοΐυγη, 
δηὰ 1 δῃου]ά ἢο8] {Π6Π}. 

δΔηα ἣα 5}4}1 ΒΒΟΥ ἡπιάρτηρηϊ 
ἴο 186 Οἰδη.1168, Ηδ 584]] 
Ὡοῖ δΒέγῖνο ΠΟΥΓ ΟΥΥ͂ ἢ ποθεῖ 
88.411] ΔΗΥ͂ ΤΣ.8} ΠΘΆΓ Ἦΐ8 γοΐοθ 
ἔπ [Π6 βΒίγοοῖβ. Α Ὀγυΐϊβοά τοοὰ 
8}8]] Χ6 ποῖ Ὀγοαῖς, δηὰ 5π)οῖ- 
ἱπρ' θαχ 584}} ἢ6 ποῖ ἀιυδηοβ, 
111 6 δοῃὰ ἔοσι ἢ Ἰυάριηοηι 
Ὠηΐο νἱ]ἱοΐοῦυ. ΑἈπὰά ἱἰη ἢϊς 
ΠΆ1Π16 5Π4]} [6 (ὐΘὨ1168 Γαδ, 

Μαῖι. χὶν. 14, 15. 
[Καὶ ἀναπληροῦται αὐτοῖς ἡ 

προφητεία Ἥσαΐζου ἡ δύταν, 
᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μ 
συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψε- 
τε καὶ οὐ μὴ ἴδητε. ᾿Επαχύνθη 
γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτον, 
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἥἤκου- 
σαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 
ἐκάμμυσαν" μή ποτε ἵἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν 
ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ σν- 
νιῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 
[πὰ ἱπ ἐμθῆι 18 [Ὁ] ]]οὰ 

[ἢΠΏ6Ὸ8 ΡῬγορδοοῦ οὐ ϑαϊδϑ, 
τ ἰ οἷ 641:},7] ΒΥ ΒοδγίΠρ γ8 
8Π4}} ἢΘΑΥ, δηὰ 8ἢ4} ποῖ υη- 
ἀογβίβηα; δηὰ βθοΐπρ γα 8}4}} 
866, Δηἃ Β[.}] ποῖ Ὀογοοίτο; 
ἴον 118 Ῥδορὶε β ποατγὶ 8 
ὙὙΒΧΟΩ͂ ρΎΟΒΒ, Δηα ἐῤεὲγ ΑΓ 
ΔΓῸ ἀ8}} οὐὗἨἩἨ Ἠδεγίησ, δηά 
ὙΠΟΙΓ ΟΥ̓ 8 {ΠΟΥ Πᾶνα αἰοβοά; 
ἰεβὶ δὲ ΔΗΥ͂ τἴτ0 ΠΟΥ δδου ά 
866 ὙγΠῈ ἐλεοὶγ ΟΥ̓́68, ΔΠη4 ἤΘΑΓ 
νὰ ἐλεοὶσ οαγα, δη ἃ βμουϊὰ 
ὈηΔογδίδπηἃ τι ἐλεὶγ ἤδΑ 
δηἃ βῃου]ά ΡῈ σοηνοτγίοα, 88: 
1 8ῃου]ὰ 64] ἴδ6πι. 

Μδτκ ἵν. 12. 
Ἵνα βλόποντες βλέπωσι 

καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες 
ἀκούωσιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μή 
ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ 
αὐτοῖς. 

ΤΗδὶ βοοίηρ ΓΠΘΥ ΠΙΑΥ͂ 866 
δΔη ποῖ ρογοοῖνο ; δηᾶ ἤθαγ- 
ἴῃς ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ ΠΑ δηὰ οἱ πη- 
ἀογβίδηὰ ; ]Ἰοβὲ δὲ δΔηΥ͂ {{π|0 
{86 βῃοι]ά ὃ δοηνεσίοά, 
δηὰ ἐῤεὶν βἰη8 ββου]ὰ θὲ ἴοῖ- 
εἴνϑῃ οι. 

Ταιῖκα νυ. 10. 
Ἵνα βλέποντες μὴ βλέτω- 

σιν καὶ ἀκούοντες μὴ σννιῶσιν, 
Τδδὶ θοοΐης {ΠΕΥ παρῆι 

ποξ 866, δηὰ δοιγίηξ (67 
τηϊρῦ ποῖ πηἀογβίδπα. 

ΤΟΥΣ, αἰπιοϑὲ Προ γα ΠΥ ([η6 Ηρῦτον ἀρτοθίηρ ἴῃ 56η80} [π 8ι. Μαῖκ απᾶ 81, Τλιῖκο δπ14}]} ῬΟΓΙΟΠΒ. δἰοπα τὸ οἱϊεά. ϑ8:. Φοῆῃ ρίναβ ἔπ 80η860, 85 ἱΐ αοά πὰ ἄοῃο τῆκὲ [6 σοιηπιαπαοά ἔδο ῬΓΟΡΠοῖ ἰο ἄο. [ἴπ {μ6 Αοίβ {86 οἰξβϑοα 18 
τοροδίοα ἃ8 1. Μδι]οιν. 



ποίαξϊοπς ἤτον ἐλ Οἰά ᾿ τοζαηιοπέ ἐπ ἐδ ΠΝ ιο. 

23, αὶ. Ἰχχυΐ!, 3. 
τ θὲς Β ὑϑῸ} ΠησοΣ 

Ὁ) ΓΤ Π 

Ι 11 ΟΡ ΤῊΥ͂ τοῦ ἢ ἴῃ 
ΔῬΘΑΓΑΌΪΟ; 111 ἰοῦ ἀδτκ 
δεγίηρ5 οἵ οἱά 

ῬΡΒΑ]. Ἰχχυὶϊ!, 2. 

᾿Ανοίξω ἂν παραβολαῖς τὸ 
στόμα μου, φθέγξομαι προ- 
βἐλήματα ἀπ᾽ ἀρχῆς. 

Ι»ν.}] ΡΟ ΠΥ τηοῦτῇ ἴῃ 
ΡΘΓΔΌΪΟΒ; 1 π|'}}} υἱΐον ἀδτκ 
ΒΑΥΪΏρΒ οὗ ο]α. 

12ὅ 

Φοόδη χίϊ. 89, 40. 

[Ὅτι πάλιν εἶπεν σαϊα: 
Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς ὀφθαλ- 
μοὺς καὶ ἐπώρωσεν αὐτῶν τὴν 
καρδίαν͵ ἵνα μὴ ἴδωσιν τοῖς 
ὀφθαλμοῖς καὶ νοήσωσιν τῇ 
καρδίᾳ καὶ στραφῶσιν καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 

[Βεςδιδο τῆδὶ Ἐδ8115 βαϊὰ 
δρλϊη,}] Ηδ6 πιδῖῃ υἱϊπαςὰ 
ΠΟΙΓ ογὰε8 δηὰ διαγιεποὰ 
18εἷν Ὠραγῖ; [δὶ 1Π6 7 διου]ὰ 
Ὡοΐ 8660 ΥὙΥἱ1ἢ ἐλεὶγ οὐ δ, ΠΟΥ 
πα ογβίδηὰ σπὶτῃ ἐλεὶγ Ὠθδγῖ, 
δὰ ὕο σςοπτοτίοά, δά ]Ϊ 
8} ἃ 681 {Π6 πὶ, 

Αοἱϑ χΧχυ!. 95---27. 
[τι καλῶς τὸ Πνεῦμα τὸ 

ἅγιον ἐλάλησεν διὰ Ἡσαΐου τοῦ 
προφήτον πρὸς τοὺς πατέρας 
ὑμῶν λέγων} Πορεύθητι πρὸς 
τὸν λαὸν τοῦτον καὶ εἶπόν 
᾿Ακοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ 
συνῆτε, καὶ βλέποντες βλέψε- 
τε καὶ οὐ μὴ ἴδητε" ἐπαχύνθη 
γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, 
καὶ τοῖς ὠσὶν βαρέως ἤκουσαν, 
καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν 
ἐκάμμυσαν" μή ποτὲ ἴδωσιν 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν 
ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συν- 
ὥσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν, καὶ 
ἰάσομαι αὐτούς. 
[Υ ΟἹ] δρᾶ 186 Ηοὶγ 

Οδοδὶ ὈΥ͂ Ἐδβαιῖδβ ἴπ6 Ῥγορῇῃοὶ 
ὕπο Οὐγ ζβίμοσθ, βαγίηρ,]) 
6ο πηΐο (Ὠΐδ ρΡοορῖθ, δῃὰ ΒΔ, 
Ηδδσίης γὺ 8.}4}} ἤοδὺ δηὰ 
884}} ηοῖ υυπάογοϊδηὰ; δπηὰ 
δοοῖης γα Β4}} 866. δηὰ ποὲ 
Ῥοτοεῖνα ; [ὉΣ ἴῃ ᾿ιεαγί οὗ 
(18 ῬΘΟΡ]Ὲ 18 νναχεὰ γψτοδβ, 
δηὰ [ΠΥ ΘΑΓΒ 816 (}}} οἵ 
Βοδσίης, δηὰ τΠοῖτ ογο8 ἤδνθ 
[86 οἰοβοά; ἰεδί 1Π6γ 8ϑδουϊὰ 
866 ὙΠ} ἐῤεὶγ ογοβ, δη ἃ ἤΟΑΡ 
ἰ λεὺς οατ, δη υπάοῖ- 
βιδη ἃ τ ἐλεὶγ Ὠοατῖ, δηά 
Βῃου]ά ὃς Τςοπγοτίοα, δηά ὦ 
Βῃου ἃ ἢ 64] {ἢ 6Π|. 

Μαῖῖ, χα 88. 
[Ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν 

διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος 
᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα 
μου, ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ 
καταβολῆς. 

[Τῇδὺ ἴθ πιῖρην Ὀ6 (ἢ Α]]οὰ 
ἢ ἢ 8 ΒΡΟΌΚο ὈΥ [ἢθ 
ΠΓΟΡΠοῖ, βγη, 1 νν}}} οροη 
ΤῊΥ ΠΊΟΙ ἢ ἴῃ ΒΑΓΙΌ]ο5; 1 ψ}}} 

Σ ΤῊο βγεῖ τοῦοῦ οὗἩ ἰπ6 βοηΐθηοσς οοἰποϊο5 ἢ τἰιὸ ΤΑ Χ; τ[ἢ6 ά5ι 8. Ἰτδῃβ] διε 
πο ἴΠ6 ΗοΌτον,. 
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28. 186]. χχῖχ. 18. 

ῬῸΣ ΠῚΠ ὈΡΩ Φ}) "3 
ΡΙΠῚ 59) ἈἼΖΞ ΛΠΡΕ Ὁ 
ΤΝ ΘΒ ππὶ 90 

ἘΠΊ ΡΟ ΟΣ ΠΥΥῸ 
'ΓΠῚΒ ῬΘΟΡΪΘ ἀγα Ὥθδγ σᾶ 

ὙΠ Ποὶς του, δηὰ τ ἢ 
{Ποὶν ρα ἀο Βοηουγ πι6, δε 
ἢδνα τγοιῃοΥοα τμοἷν Ὠθαγί ζὰγ 
ἔγομλ ΙῺ6 ; δηὰ [(Π6]Γ 7887 ἴο- 
ὙΔΙΓὰ 6 ἰ8 ἰΔῦρῃς ὉΥ [πὸ 
Ῥγθοορὶ οὗ πιθῆ, 

24. Οοη. ἱϊ. 34. 

ἩΔΚΤΙΣ δν3)}ν 5. ν 

ῬὉ) ἸΡΙΦΉΣ ΡΒ) Ἰθα ΠῚ 
ἜΝ Σ 

ῬΤΠΟΓ͵ΟΙΌΟΓΟ 888]] 8 τηδη ἰοᾶνο 
.ι18 ΔΕΒ ΕΓ δη ἃ ἰδ οῖδοσ, πὰ 
8}}8}} εἶοαγα υπἱὸ ἢΐ6 νἱΐα; 
διὰ {ΠΟῪ 8}8}} θ6 οὔθ Βθβῇ, 

ϑεγέρίωγε (τὶ σίθηι. 

δαὶ. χχῖχ, 18. 
Ἐγγί(ει μοι ὃ λαὸς οὗτος ἐν 

τῷ στόματι αὑτοῦ, καὶ ἐν τοῖς 
χείλεσιν αὐτῶν τιμῶσί με, ἢ δὲ 
καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει 
ἀπ’ ἐμοῦ" μάτην δὲ σέβονταί 
με διδάσκοντες ἐντάλματα ἀν- 
θρώπων καὶ διδασκαλίας. 

ΤῊΐ8 ΡΟΟρΙΘ ἀγα ΠΟΑΓ ἴο 
τὰ ὙΪῚ τηοἷν του ἢ ; δηὰᾶ 
αἱ Ποῖ 1108 ΠΟΥ ΠΟΠΟΙΓ 
τηθ; Ὀυΐ τηοἷν Βοασὶ 18 ΤᾺ Υ [ΤΟΙΣ 
16 ; δπὰ ἴῃ νδΐῃ ἀο {π6γ 
ὙΟΓΒὮΪΡ τθ6, ἰθδοπίηρ (ἢ 
σοσμηδηδδ δηἃ ἀοοίσηο8 οἵ 
ΙΩΘΏ, 

Οαη. ἰϊ. 94. 

Ἕνεκεν τούτον καταλείψει 
ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὐτοῦ 
καὶ τὴν μητέρα, καὶ προσκολ- 
ληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ" καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς 
σάρκα μίαν. 

ὙΠΟΓΟΙΌΓΟ 8 τηδη 5}4]]]Θ αν 6 
ἢΐ8 ΨΔΓ ΠΟΥ δηἀ τηοῖῃον, δηὰ 
ΒὯ]] οἴοανο ἴο 18 νὶΐο δὰ 
ΠΟΥ ἔννο 8181} θ6 οηςβ δϑῇ, 

αἰΐον (δῖηρδ τ Ὁ]ΟὮ πδνα ὈΘΕα 
Κορὶ βεοτγοῖ ἔγοῃ 86 (οπηάδ- 
οη οὗ 1π6 Ὑτυοσϊὰ. 

Μαῖξ. χυ. 4. 566 Νο. 13, 

Μαῖζ, χυ. 7-9. 
[Καλῶς ἐπροφήτευσεν περὶ 

ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων Ὃ λαὺς 
οὗτος τοῖς χείλεσίν με' τιμᾷ, ἡ 
δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει 
ἀπ᾽ ἐμοῦ" μάτην δὲ σέβονταί 
με διδάσκοντες διδασκαλία: 
ἐντάλματα ἀνθρώπων. 

ΓΥ 61} ἀϊὰ Εδαΐδϑ8 ὑγορῃβεῦ 
οὗ γου βαγίηρ,) ΤῊ 8 ρθορὶθ 
ἀγαυοὶ πἰρ ἢ τπηἴοὸ πιὸ πιὰ 
ΠῈΣ τηοῦτῃ δηὰ δοῃουτειὰ 
τὴ ἢ ἐλεὲγ 1105; δπὶ δε! 
Ὠρατῦ ἰ5 ἔα ἴγοιῃ 6. Βαὶ 
ἴῃ γαὶπ ἀο ΠΟΥ τνΟΥΒΕΪΡ Τμδ, 
ἰοδοϊΐης 720. ἀοοιγπε8 (δὲ 
δομλτη 8} ἀΠη6η(8 Οὗ ΠΙ6ῃ. 

Μασκ νἱϊ. 6, 7. 
Καλῶς ἐπροφήτευσεν ᾿Ἡ- 

σαΐας περὶ ὑμῶν. .. ὧς γέγρα- 
πται Οὗτος ὃ λαὸς τοῖς χείλε- 
σίν με τιμᾷ, ἡ δὲ ία αὐτῶν 
πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ " μάτην 
δὲ σέθονταί με διδάσκοντε: 
διδασκαλίας ἐντάλματα ἀνθρώ- 
κων. 

[Ὁ 611 μαι Ἐϊδδῖ88 ργορδδ- 
δἰθὰ οὗ γοι!.... 88 ἴἰ 16 ντῖῖ!- 
[6η,7 ΤῊΪΒ Ρθορὶς Βοπουγεῖδ 
πι6 ὙἱΓἢ ἐλεὶγ 1108; δαΐ ἐμεῖ 
Βοατί 18 ΓᾺΓ ὕγοπι τη6. Ἦον- 
δαῖτ, ἴῃ γαΐῃ ἀο {ΠΕΥ͂ υογβιΐρ 
ΤῊ6, ἰοαςδίπρ ,γ ἀοοίτηο8 ἰδ 
σοι Δ Π ἀπ 6 (8 οὗ Π16ῃ. 

Μαῖίί. χιχ. ὅ. 
[Καὶ εἶπεν Ἕνεκα τούτον 

καταλείψει ἄνθρωπος τὸν τατέ- 
ρα καὶ τὴν μητέρα καὶ κολλη- 
θήσεται τῇ γυναικὶ αὐτοῦ͵ και 
ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 

[Αηὰ β614,] Εογ (818 ουδὲ 
588}1] ἃ τηϑῃ ἰϑδύο 70 ἀπά 
ταοῖδεσ, δη 4 58}}8}} οἰεανείο δἰ5 
ὙΠ ; δηά ΠΟΥ γαίῃ δμΑ]} 
Ὀ6 οπ6 ἢεδῇ. 

Μαετῖκ χ. 7, 8. 
Ἕνεκεν τούτου καταλείψει 

ἄνθρωπος τὸν πατέρα αὑτὸν 
καὶ τὴν μητέρα, καὶ ἔσονται 
οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. 

33 ΤῊ,ΘΒ. ουδηρο  δίβ (Ὁ]]οὸνν ἴΠ6 ΤΥ Χ, τ ΠΟΑΥΪγ. ΤῊΪΒ νογβίοη βϑοίηβ ἴ0 ἔδνὸ πύον 
οἱοοὰ "11]}}, 68 1 ἰξ γογο ἡΠΠ), δῃὰ ἰδκοῃ ὮΝ) ἴοτ ἃ νοῦ, 2 ροσ. Ῥ]ατ, 

ἢ Τῆς 1ΧΧ, [8 ΓΟ] ονγοά, γε οι μρὰ ἱπιτοάιςοά οἱ δύο. 



εοξαξίοηδ ὕγονι ἐμὲ Οἰαά 1 ἐεἰαηιοηΐ ἐπ ἐδ ΜΝειο. 

35. Ζεοΐδ. ἱχ, 9. (δηὰ 866 
]βαὶ. ᾿χὶϊ, 11.) 

γΎ ΣΓΤΞ ἽΝ ὍΝ 
ΝὴΔΣ 20 ΠΔΙ ὈΡΤ  Ὑ Π3 
Ὑ ᾿θπ »Ρ) ῬῚΣ Ἢ 
Ἤ ὌΝ. ὐρῖσον 35 

ὁ ΤΌΣ 

Ἐο)οῖοο στθϑίγ, Ο ἀδαρ νοῦ 
οἵ Ζιίου ; εδουὲ, Ο ἀδυρῆίοῦ 
οἵ δεττιφδῖοτα - δομο] 4, ΤὮῪ 
Χίῃρ' σογμοι ἢ ππίο ἴμ66. Ηθ 
δ γυβῖ δΔηὰ Πανυΐηρ 5δ᾽ υδιίοῃ, 
ἰοπῖγ, δπὰ σἰ ἀΐηρ᾽ ἀΡΟΙ 8 888, 
πα ρου ἃ οοὶὲ ἴδ6 ἴοαδὶ οἵ 
δὴ δρε͵ 

36, Ια]. Ἰνΐ. 7. 

ΚΣ ΠΡΌΣΓΓΡῚ ὯΝ. Ὁ 
ΕΠ χε 

Ζεοδ. ἱΣ, 9. 

Χαῖρε σφόδρα ϑύγατερ Σι- 
ὥν, κήρυσσε ϑύγατερ “Ἱερου- 
σαλήμ' ἰδοὺ ὁ βασιλεὺς ἔρχε- 
ταί σοι δίκαιος καὶ σώζων, 
αὐτὸς πρᾳὺς καὶ ἐπιβεβηκὼς 
ἐκὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον. 

Ἐοὐοῖοο οχοοοάϊηρίγ, Ο 
ἀβορῃῖοσ οἵ ϑίοη; τλακο ῃσο- 
οἰαπηδιίοη, Ο ἀδιιρῆϊοσ οἵ 46- 
τιβα]οη. Βομοϊὰ, τῃγ Κίηρ 
᾽8 σοτηΐῃρ ἴο 1866; ἢθ ἰ8 τ χἢϊ- 
οοὔβ, δηὰ δΒανίηρ Ββαϊναϊίοη. 
ΗΘ ἴ8 σβθοκ, δῃηὰ τηουηϊοὰ οἡ 
8ἢ 4.88, ΟΥ̓ΘΠ ἃ γοῦθης (ΟΪ(, 

18]. ἵν]. 7. 
Ὁ γὰρ οἶκός μου οἶκος προσ- 

εὐχῆς κληθήσεται πᾶσι τοῖς 
ἔθνεσιν. 

ἴται δὲ, Μαδειδβοντε ; δπὰ Ηἷδ οἰϊδιίουι ἰθ Ἰῆοσθ σοτῃροηάϊουϑ. . 
, ἢ [κα οσα 186: ΔῈ ΟὨΪΥ ἰμαὲ τη6 ἀποιαιῖομ, ῥΓΟΡρΟΥ͂Υ 8ο οα]] δὰ, 18 ἔΔΚθη : [86 ΟἴΒΟΥ Ρατὶ 
Ἐδο ποτὰ οἵἩ οἂχ 1ογὰ ᾿ἰπηβοὶζ, Ὀπὶ τὶτἢ δα δἰ] αϑΐοι τῸ Ζοτ. Υἱῖ, 11. 
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ἙἘογ {π]9 σδ186 8}4]] ἃ Τηδ 
Ἰοδνὸ ᾿ΐἷ8 Δ ΠΟΥ δηὰ τηοϊδεσ, 
Δ οἴοανο ἴο ἢ18 πτῖΐο ; δηὰ 
(ΒΟΥ ὑνϑίη 88}4}1 θ6 οῃϑ Πεϑβῇ, 

1 ὕοσ. νἹ]. 16. 

Ἔσονται γάρ, [Φησίν,] οἱ δύο 
εἰς σάρκα μίαν. 

Βογ ἵττο, δβαῖ}χ 6, 8.14}} Ὁθ 
ΟὯ6 Βεβῆ, 

ἘΡΆ. ν. 81. 
᾿Αντὶ τούτου καταλείψει ἄν- 

θρωπτος πατέρα καὶ μητέρα καὶ 
προσκολληθήσεται πρὸς τὴν 
γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ 
δύο εἰς σάρκα μίαν. 

Ἐργ 1818 σϑι86 588] ἃ τηδη 
Ιοανε ἢἰ8 (δ ΠΥ δηά πιοῖδοῦ, 
δηἀ 5}8}} θ6 Ἰοἰπαὰ πηῖο Ηἰἷδ 
ΜΠ ; δηὰ [ΠΟΥ ἔγο 581} 06 
οπ0 688. 

Μαῖϊ. χίχ, 7. ὅθε Νο. 18. 

Μαῖιῖ. χῖίχ. 18,19. 866 
Νοϑ. 12. 16. 

Μαιὶ. χχὶ, 4, 5. 

[Τοῦτο δὲ γέγονεν ἵνα πλη- 
ρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προ- 
φήτον λέγοντο:) Εἴπατε τῇ 
δυγατρὶ Σιών ᾿Ιδοὺ ὃ βασι- 
λεύς σον ἔρχεταί σοι πραὺς, 
ἐπιθεθηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ ἐπὶ 
πῶλον υἱὸν ὑποζυγίου. 

[ΑἹ] 1:18 τγ88 ἄοπο, ἐπδὲ ἱὲ 
τηίὶσν Ὀ6 (816 τὶ ἢ τᾶ 
ΒΡΟΚΟῚ ἘΥ͂ ἴΠ6 ῥτορδἢοῖ, 88 γ- 
ἴηᾳ,] ΤῈΕ]] γα τὴς ἀδαρἢοι οὗ 
δίοη, Βομοϊά ΤΥ Κίηρ σοπηοῖ 
πο ἴΠ 66; πηθοὶς δπὰ εἰΐηρ; 
ὌΡΟη 8Δῃ 859, Δηα (π|ογέ, 607. 
γεοίΐν, Ἐν.) ἃ οοἱξ ἴΠ6 ἴὉΑ] οὗ 
ΔῺ 888. 

Φοδη χὶΐ, 14, 15. 
Καθώς ἐστιν γεγραμμένον 

Μὴ φοβοῦ, ϑνγάτηρ Σιών" ἰδο 
ὁ βασιλεύς σον ἔρχεται καθή- 
μενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 

[48 ἴν 8 τυτιθη,1 ΕΘΑΓ 
Ὠοΐ, ἀδυρῃῖοσ οὗ βίου ; ὃθ- 
ΒοΙα τη Υ Εἰηρ σοχποίῃ, βίην 
ΟἿ 80 8.88᾽8 00]. 

Μαῖι. χχὶ. 18. 
[Γέγραπται] Ὁ οἶκός μον 

οἶκος προσευχῆς κληθήσεται, 
ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ποιεῖτε σπήλαιον 
λῃστῶν. τ .. ςὉς- ππΦππῤἷ΄ϊἰΠῸ  π-- - - - Ἄἀρσσῶν. τ ς΄ 

Το ἰπισοἀποιίοι ἰ5 ρτεῦχεα ἴγοτῃ [3Α]. [χὶϊ. 11. 80. δοῆπ Πα5 ἃ ἀἰδγοηςν ἱπισοάποιοι 
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ἘοΥ πιΐπθ ᾿ἴουδα 8411 6 
ς8]]εἃ δὴ ἢοαδθ6 Οὗ ὈΓΑΥΘΥ [ὉΓ 
811 ῬΘΟΡΪΟ. 

767. Υἱϊ. 11. 

ΓΞ ΠῚ ΟΥ̓ ΠΊΝΌΣ 
γον οϑ πΊΌΝ ΠΕ 

ὁ ὈΡ3)}3 

18 τη18 ἤοῦθα, ψΒΐσἢ ἰδ 
(8116 ὈΥ͂ ΤΥ δᾶΠη6, ὈΘΟΟΙΏΘ 
ἃ ἄεδη οὗ ΤΟΡΌΘΙΒ ἰθ ὙΟΌΣ 
ογοδὃ 

97, ῬΡΕΑΙ. νυἱϊὶ. 8. (Ε. ν. 2.) 

ΒΘ) ὈΡ.. Ὁ ΒΡ 
δ} 

Οαὶ οἵ τδο πιουϊῃ οὗ 6068 
δηὰ βυοκ)ηρβ παδβὶ ἴποὰ οτ- 
ἀδὶπ6α δΒιγθηρίῃ. 

928, ῬβΑ]. οχν]. 29, 28. 

ΠΣ ΟΞ ἸΌΝ 1γ} 
τήπὴ ΓΝ : Π)8. υὐνδῸ 
τ) ὉΠ ΤΙΝ ΤΊΣ 

ὁ 322} 

ΤῊ βίοηο ισλίολ τῃ6 Ὀυ]]ἃ- 
ΟΓ8 τοίιδβοα ἰ8 Ὀδσοτης ἴΠ6 Βοδὰ 
δίοπε οἵ ἴῃ. σούποσ. ΤῊΪΒ 18 
1Ἣ)6 ΙΘΒΡ᾿Β ἀοίηρ: ἰδ ἐξ 
ΓΛΒΙΎΘΙ]ΟΙΒ ἱπ ΟἿΣ ΟΥ68. 

ϑεγέρίωνο Οντἐοῖδπι. 

ἘῸΓ ΤῊΥ̓ Ποῦδὸ 884]1 6 
“ΑἸ ]οὰ ἃ βου86 οὗἨ ῬγαυοΣ [ῸΓ 
ΑἸ (ὁ ὨΔΕΙΟΠΒ. 

76 γ. Ὑἱ]. 11. 
Μὴ σπήλαιον λῃστῶν ὃ οἷ- 

κός μον οὗ ἐπικέκληται τὸ 
ὄνομά μου ἐπ᾽ αὐτῷ ἐκεῖ ἐνώ- 
πιον ὑμῶν; 

ΙΒ ποῖ {π|8 ἤοι8α οὗἁὨ ΧὩΪπ6, 
ὙΒΙΟἢ 18 οΔ]16ἃ ΌΥ ΤΩΥ͂ ὨΔΠΊΘ, 
ὈΘΟΟΠῚΘ 1 ΥΟΌΓΣ ΕΥ̓́68 ἃ ἄδη 
οὗ σοῦ εσϑ᾽ 

Ῥαδ]. υἱἱ!, 8. 
Ἐκ στόματος νηπίων καὶ 

ϑηλαζόντων κατηρτίσω αἷνον. 

Ουι οὗ [π6 του οὗ 8068 
δὰ ΒΚ] ρ8 ἴμοιὶ παϑὺ ροΓ- 
[οοἰοα Ρῥγαὶβθ. 

Ῥβμδ]. Ἵχυύϊ!. 22, 23. 
Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 

οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας" παρὰ Κυ- 
ρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι 
ϑαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 

ΤΏ βίοηθ το ἢ ἴΠ6 Ὀμ114- 
ΕΓΒ το]οοιθα, [Π6 5816 18 Ὀ6- 
σοοπιο ἴῃ6 Ποδὰ οὗ [Π6 ΘΟΥ̓́ΠΟΥ, 
ΤῊΐ8 νγα8 ἴγοσῃ ἴῃ6 1,ωογὰ (ΟΥ̓, 
(060 1ογὰ δ ἀοϊηρ) ; δηὰ ἱΐ ἰ5 
ποηάογία] ἰῃ ΟἿΓ ΟΥ68. 

[1 18 πυτοη.7 ΜΥ Βοῦβὲ 
818}1 "6 σδ]]εὰ ἴδ6 δοῦθϑ6 οἱ 
ῬΓΑΥΟΥ; θὲ γ6 Βδνα πιδὰϑ ἰΐ 
δ ἄση οὗὨ τΒΊΕΥ68. 

ΜΙ τκΚ χὶ, 17. 

[Οὐ γέγραπται ὅτι) Ὁ οἶκόν 
μον οἶκος προσευχῆς κληθή- 
σεται πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν; ὑμεῖς 
δὲ πεποιήκατε αὑτὸν σπήλαιον 
λῃστῶν. 

[15 Ὁ ποῖ υυϊδίθη,} ΝΥ 
Βοῦβο 8881] Ὅ6 ς811εἀ οἵ 84} 
παΐοῃβ ἴδ6 Βουϑ6 οἵἁ ῥγδγεγῖ 
θα γὺ μανυϑ τηδὰθ ἰΐ ἃ ἀδη 
οὗ το νο8. 

Ταΐα χιὶχ. 46. 

[Γέγραπται Καὶ ἔσται ὁ 
οἶκός μον οἶκος προσευχῆτ' 
ὑμεῖς δὲ αὐτὸ» ἐποιήσατε στή. 
λαιον λῃστῶν». 

Ις18 τυειτῖοπ,} ΜΥ [ιουϑε 
8 1:6 Βουι86 οἵ ῥΓΆΥΟΣ; δὑαὶ 
γοὸ Βανθ τηδᾶθρ ἰδ δ ἀδθη οἵ 
Π]1ΘγΥ68. 

Μαοίὶ. χχὶ. 16. 

[Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ὅτι; 
Ἐκ στόματος νηπίων καὶ δηλα. 
ὥντων κατηρτίσω αἶνον; 

[ΗΕπανς γα πουογ γεϑά,] Ουϊ 
οὗ 186 τυουτῇ οὐἨ 4068 βηὰ 
δυο κ] τη χβ τπου μαϑὶ ροτίεοϊοὰ 
ΡΓαΐβο ὃ Ὁ 

Μαίι. χχὶ. 42. 
[Οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖ 

γραφαῖς] Λίθον ὃν ἀπεδο- 
κίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίατ" 
παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ 
ἔστιν ϑαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς 

ἡμῶν; 
[Ὀ᾽ὰ νῷ πϑονεσ τεδὰ ἰπ [δὲ 

Βογϊρίαγε8,} ΤῊ δίοηρ νμἱοὰ 
[πὸ Ὁ ΠΠὰΟΥΒ γοὐοοιοα, [86 88π|8 
'θ θεσοπιθ {π6 Βεδὰ οἵ ἴδ 
ΠΟΥΏΘΓ: 8 8 [86 Ιγὰ δ 60- 
ἴηρ, δὰ ἱξ 18. τηδγύο]]οι8 ἸΏ 
ΟἿΓ ΟΥ68 ἢ 

Ματκ χὶϊ. 10, 41. 

[Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην 

ἀνέγνωτε) Λίθον ὃν ἀπεδοκί- 

μασαν οἱ ἀναιν (ΩΝ: οὗτος 

ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνία: 
παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη καί 
ἔστιν ϑαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοι: 
ἡμῶν, 



παοέαξϊοπς 7τγοιη ἔδε Οἰὠ Τεβίαπιοπὲ ἴῃ ἐὴθ Ἴγριο. 

22ὅ. ευϊ. χχν. 5. , 

ΤῸΝ Υ3 ΟΣ 33.003 

κὸ Ὁ) 23) ὉΠ πε 
Πρπῦ ΠΡΟ ΡΣ ΠῚ 

ὉῊΡ 3) ΒΌ3» Ἢ νας 
:ΒΌΒῊ πφεῷ Ἶ ΡΠ 

1 Ῥχείῆσοπ ἄν ]} ἱορεῖθογ, 
δηὰ οης οἵ τΠοῖὰ αΐα, δηὰ 
Βατο τὸ οἢ1], [Π6 υῦϊίο οὔ 186 
ἀεδιὰ 5}}8}} ἢοΐ ΠηΆΥΤΥ Ὑγ!Βουϊ 
ὉΠ ἃ ΒΙΓΔΉΡΟΥ : ΠΟΓ ἢσ8- 
ὑδηά  Ὁτοίογ 881} ρμὸ ἴῃ 
ὈηΟ δοτ, δῃὰ ἰβδκα δὲὺ ἴο 
δῖπὶ ἴο πῖίο, απ Ρογέοστη [ἢ9 
ἄπιγ οἵ δὴ ἢυβραπ 5 ὈτοῖδοΣ 
πηΐο δοῖ, 

ΥΟΙ.. 11. 

Ὁ δαυϊ. χχν. δ. 
Ἐὰν» δὲ κατοικῶσιν ἀδελφοὶ 

ἐπὶ τὸ αὐτό, καὶ ἀποθάνῃ εἷς 
ἐξ αὐτῶν, σπέρμα δὲ μὴ ἢ αὐτῷ, 
οὐκ ἔσται ἢ γυνὴ τοῦ τεθνηκό- 
τος ἔξω ἀνδρὶ μὴ ἐγγίζοντι" 
ὁ ἀδελφὸς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς 
εἰσελεύσεται πρὸς αὐτὴν καὶ 
λήψεται αὐτὴν ἑαυτῷ γυναῖκα 
καὶ συνοικήσει αὐτῇ. 
ὙΒΘη ὈγΟΙΠΟΣΕ ἀὑγ6}} ἰοχα- 

ον, δηα οὔθ οὗ ἰδϑιῃ ἀἶΐο, 
δηα ΠδΔ[ἢ 20 ἰ85π6, ἴΠ6 νυν 
ΟΥ̓ ἰπιλ γῆο αἰρα 58}8}} ποῖ 
ΤΩΔΙΤΥ ἃ ΙὩ8Π Σὐὑτοδα, Ὑἢδ0 18 
Ὡοῦ Π6ᾺΓ οὗ Κη, Τῃα ὕτο- 
{ΠῸΓ οὗ ΒΟΥ ἢπβυδηά 8}4]} ρῸ 
ἴῃ ὉΠΐΟῸ δοῖ, βηᾷ ἴαϊκα Ποτ ἴο 
Υἱο, δη ἃ σομδοὶδ ἢ ΠΟΙ, 
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[Απὰ ἢᾶνθ γϑ ποὶ τορβὰ 
[ἢ 18 ἀρ υμλδ ΤῊ6 βίοπο 
ὙΠΟ τπ6 θα ]ἀογ8 γοὐεοιοὰ 
ἷ8 ὈΘΟΟΙῺ6 ἴἢ6 Βοβὰ οὗ {Π6 
σογοῦ : 818 τγτάϑ (Π6 Τοτὰ 8 
ἀοίΐηρ, πὰ 1 18 τηδγυθὶ οι β 
ἴῃ ΟἿΓ ΘΥ6Β ὃ 

Τακο χχ. 17. 
[Τί οὖν ἐστὶν τὸ γὙεγραμ- 

μένον τοῦτο] Λίθον ὃν ἀπεδο- 
κίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος 
ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας; 

[Ὑηαῖ 18. τ 18 τϑη δαὶ ἷ8 
στο, ΓΘ βίοῃθ ] ςἢ 
ἴ0 Ὀυϊάοτα το)οοιοῆ, τἢθ 
ΒΒΆΙΩΘ 18 ὈΘΟΟΙῚ6 ἴδ ποδὰ οΥ͂ 
[86 ΘΟΓΠΟΥ ἢ 

Αςίβ ἰν. 1]. 
Οὗτός ἐστιν ὁ λίθος ὁ ἐξου- 

θενηθεὶς ὁφ᾽ ὑμῶν τῶν οἰκοδό.-.ὄ 
μων, ὁ γενόμενος εἰς κεφαλὴν 
“γωνίας. 

ΤὨ8 18 (ἢ βίοπα ψ ῇῃΐϊοῃ 
ὙΑ8 δεῖ δὴ πουρῆϊ οὗ γοιι 
θα] άΘτα, ἢ ἢ ἷα ὈΘΟΟΠῚΘ 
1Π6 Ποδὰ οὗἉ [δ Θογῃογ. 

1 Ῥοίοσ ἱϊ. 7. 

Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἵ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίαν. 
ΤΟ βίοπο ὑοῦ [ἢθ 

ΒΌΪΔΟΥΒ ἀ188)] ον οα, [Π6 βαπια 
6 Ἰηδῦθ [00 δΒεοδὰ οὔ [6 
ΘΟΥΏΟΣ, 

Μαιῖ, χχὶϊ. 24, 
[Μωυσῆς εἶπεν)Ὶ Ἐάν τις 

ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἔπι- 
γαμθρεύσει ὃ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀνα. 
στήσει σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐ- 
τοῦ. 

[Μοβε8 8414,7 1 ἃ τηδῃ ἀἷθ, 
Βανίηρ, πὸ ομίϊάτοη, Ὠἷ8β Ὁτο- 
1ΠΟΓ ΒΠ4]1 ΤΔΙΤΥ δΐ8 τῖζα, 
8ηι Γαΐδθ ὯΡ 8664 πηΐο Πἰδ 
ὈΓΟΙΠΟΡ, 

Ματΐκ χὶϊ. 19. 

[Μωυσῆς ἔγραψεν ἡμῖν ὅτι] 
Ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθ 

. καὶ καταλίπῃ γυναῖκα καὶ μ 
ἀφῇ τέκνον, ἵνα λάθῃ ὁ ἀδελ.- 
φὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα καὶ 
ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ 
αὐτοῦ. 

[Μοβοθ ᾿υτοίθ αηΐο τι5, 
ΙΓ ἃ πιδὴ᾿ Ὀγοῖῆοσ ἀἰς, διὰ 
ἰθανο λὼ νυ ἱΐα δολιπα ἀΐηι, αὶ 
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80. Ἐχοά, ἰἰὶ. 6. 

τ Ν δὰ ὯΝ ὍΝ 

ἘΌΝ. Ρπγ σις ὉΠ, Ε 
Ὁ 8 ΠφῸ ἼΏΘΗ 2Ρ1) 

Ὁ Ν ΠΝ ΘΞΠῸ ἐδ) 
Ι απὶ τ1ιὸ αἀοἂ οἴΩΥ ἰδ ΠΟΥ, 

1 αοὐ οὐ ΑΌγδδδιι, ἢ αοα 
οὗ ἴβδας, δηὰ ἔθ αοὰ οἵ 
ὅβϑοοῦ. Απὰ Μοβοβ Ὠϊὰ Πἰδ 
ἴλοσ; ἴογ ἢ γ88 δἱζγαϊ ἃ ἰο Ιοοῖκ 
ὍΡΟΙ ΟΟά, 

ϑογίρέμγε Ογιξοΐϑηι, 

ἙἘχοὰ. 1}, 6. 
Ἐγώ εἰμι ὁ Θεὸς τοῦ πατρός 

σου, Θεὸς ᾿Αθραὰμ καὶ Θεὸς 
᾿Ισαὰκ καὶ Θεὸς ᾿Ιακώθ. ᾿Α-- 
ἐστρεψε δὲ Μωυσῆς τὸ πρόσ- 
ὡπὸν αὑτοῦ εὐλαβεῖτο γὰρ 
κατεμθλέψαι ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. 

Ι δὰ [πὸ οἂ οὗ (ὨῪ {ΔΙ ΒΟΣ, 
ἴΠ0 αοἁ οἵ ΑὈγΔἤ ΔΩ, πὰ 186 
αοὰ οὗ 1686, δηὰ [6 αοἀ οὗ 
δοοῦ. Απὰ Μοβϑβ ἑαγποὰ 
ΔΑΥ 8 ἴλοθ; [ὉΓ ἢθ Ὑγ88 
δίγαϊα ἰο ρᾶζθ δὲ αοἀ, 

Ἰοαγο πο οἰ ]άσοη, πδξ ἢΐ8 το. 
(86 βῃῃου α 1ΔΚα ἰδ υυῖῖδ, δη ἃ 
ΓΆΪΒ6 ὉΡ δοαὰ υηἴ0 ἢΐβ ὈΤΟΙΠΟΓ 

[λκ|Κὸ χχ. 28. 
[Μωυσῆ ἔγραψεν ἡμῖν} ᾿Εάν 

τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχω: 
γυναῖκα, καὶ οὗτος ἄτεκνος ἀπο- 
θάνῃ͵ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα καὶ ἐξαναστήσῃ 
σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 

[Μοβεβ ττοίθ ὑηΐο τ|8,] 
1 ΔΌΥ Τηδὴ᾽8 ὑτγοίθεσ ἀἱ6, 
Βανίης δ σὶΐο, δὰ μα ἀϊθ 
τἰϊμοῦϊ Το] άγοη, (δὲ Ηΐα 
ὉτΟΙΠοΣ δου ὰ δίκα ἢ ψεῖῖο, 
Δηα Γαὶθ0 ὍὉΡ βοθἃ ὑπξῖο δι 
ὈγοΟΙΠΟΣ. 

αι. χχὶϊ, 81, 82. 

[Οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν 
ὑπὸ τοῦ Θεοῦ λέγοντος] Ἐγώ 
εἶμι ὁ Θεὸς ᾿Αθραὰμ καὶ ὁ Θεὸς 
Ἰσαὰκ καὶ ὁ Θεὸς ᾿Ιακώθ ; 

[Ηνὸ γὺ ποΐ σοδὰ ἰδὲ 
ὙΒΙΟἢ Ὑγὁ8 βΒρόκϑῃ πηΐο γοῦ 
Ὀγ αοά, βαγίηρ, 1 δ τὴ 
αοὰἂ οὗἩ Αὐτδῆδηι, δὰ τἴδ6 
αοὰ οὗὨ βδᾶς, δηὰ ἴδ0 ἀοἀ 
οὗ ὅδοοῦ 3 

Μαῖκ χὶϊ, 26. 

[Οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίθλψ᾽ 
Μωυσέως ἐπὶ τοῦ βάτου πῶς 
εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεὸς λέγων] 
Ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αθραὰμ καὶ Θεὸς 
᾿Ισαὰκ καὶ Θρὸς ᾿Ιακάώθδ. 

[μανϑ γα ποὶ γοδὰ ἴῃ {86 
Ὀοοῖϊ οὗ Μοθϑοβ, ον ἰῇ {δα 
Βυϑὴ αοα Βρϑδκα ὑπϊὸ Ὠΐπὰ, 
ΒΑΥΪΏΡ.} 1 απὸ τἴ6 αοἂ οἵ 
ΑὈγβδδιη, δὰ ἴδ6 Οαοά οἴ 
[8880, πὰ (86 αοἀ οὗ Φδοονῦ 

Τακο χχ, 87. 

[Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί 
καὶ Μωυσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῇ: 
βάτου, ὡς λέγει) Κύριον τὸν 
Θεὸν ᾿Αϑραὰμ καὶ Θεὸν ᾿Ισαὰκ 
καὶ Θεὸν ᾿Ιακώθ. 

Νον,, ἰδὲ [86 ἀεδᾶὰ δζὸ 
Ταϊβοὰ, οὐύθὴ Μοβοβ βῃονρά 
δὲ τ6 Ὀυδῃ, θη 6 ΤοΔ]]οτὰ 
1861,ογὰ,} ΤὮο αοά οΥΑΡτα- 
πβῖι, δηὰ ἴ06 αοἀὰ οἵ ἴδε5δςο, 
δῃὰ [16 αοἀ οἵ ὅδοοῦ. 

ἈΑοὰ Υἱὶ, 82. 
Ἐγὼ ὁ Θεὸς τῶν πατέρων 

σον, ὁ Θεὸς ᾿Αβραὰμ καὶ 
᾿Ισαὰκ καὶ ᾿Ιακώθ. ἔντρομος 
δὲ γενόμενος Μωυσῆς οὐκ ἐτόλ.- 
μα κατανοῆσαι. 



κοίαξίοπς ἥοπι ἐλ Οἷα Τερίαπιοηέ ἐπ ἐδ ἸΝσιυ. 

81. ).εαι. νἱ. 4, 5. 

Ὁ Ις πὴ ΠΡ δ.» γ᾽ 
ΤΣ 305) :Ἴπᾷ Πὴρν 
ὭΣ 3 ὙΠῸΝ Τήπι 
ΣΤ ΘΟ 23) ἼΦΈΣ 22) 

Ἡδασγ, Ο 1βγδοὶ: ἰῃ6 ΓΒ 
οὔγ αοά ἰ9 οὨΘ Τοῦ. Απηὰ 
10 5041} ον ἴῃ 6 Τ,.ΘΕΡ ΤΥ 
Οοά νὴ 41} τη Πραδτέ, 
Δηὰ τὺϊβῃ 8}1 (ὮΥ δοι], δηὰ 
ἘΠ 41} ΤῊΥ τηΐνἢϊ, 

ὅσ), Ῥρμαῖ, οχ. 1. 

Ὁ Υηκῦ τὴπῦ ὈΧῸ 

Ὁ. Ἴ 2 Ν Πρ επιν )οῦ 
τες, 

ΤῈ ΤΘῈΡ βαϊά πηΐο ΤΥ 
Ιοιὰ, δῖ. τθοα 

Ῥοαϊ. νἱ. 4, 5. 
ἤΑκουε ᾿Ισραήλ, Κύριος ὁ 

Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστί " καὶ 
ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν 
σον ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς δυνάμεώς σου. 

Ηδαγ, Ο ᾿βγδϑὶ, {6 [τὰ 
οὔγ ἀοά ἰβ ὁπη6 1χὰ. Απάὰ 
δου βῆδϊ: ἰοσοὸ πὸ Τογὰ 
ΤΥ αοὰ νῦν ΤΏ γ τ πο] ὰη- 
ἀογείδηἀΐηρ, δηὰ πὶ ΤὮῪ 
ὙΏΟΪῸ δοὰ], δῃηὰ σι ῖ ΤΩ 
Ἧ)0]6 τηΐρῆϊ, 

Ῥ 4]. οἷχ. 1. 

ΕἾτεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου 
Κάθον ἐκ δεξιῶν μον ἕως ἂν 
δῶ τοὺς ἐχθρούς σον ὑποπόδιον 
τῶν ποδῶν σον. 

Τὴ Τογὰ βαϊά υπΐο ΤΥ 
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Ταπι 186 αοα υδτῃγ (αι ἤοτα, 
ἴη6 αυὰ οΥ̓͂ Αδτδδδπι, διὰ 
16 αοἀ οὗ ἴ9388ς, δης 6 
ἀαοὰ οἵ Φαοοῦ. ΤΉ οπ Μοβος 
εὐ αν βνο, Δηὰ (ἰγϑῖ ποὶ ὃ6 
οἰὰ. 

Μαῖι, χχί!. 37. 
᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν 

σον ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σον καὶ 
ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν» 
ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σον. 

ΤΠ 8.41} ἰονο τῆς 1ογὰ 
(ὮΥ Οαοά πῖιϊῃ 41} τὰν Ποατγῖ, 
δηὰ νῖθἢ 411 1ῃΥ βου], δηά 
ὙΠ ἢ 411 [ΠΥ ταϊηά. 

Μαγκ χὶϊ. 29, 80. 
[Πρώτη ἐστίν͵ῇηἠ ἧ!ΝΗΑαὄἨικουε 

Ἰσραήλ, Κύριος ὃ Θεὸς ἡμῶν 
Κύριος εἷς ἐστίν, καὶ ἀγαπήσεις 
Κύριον τὸν Θεόν σον ἐξ ὅλης 
τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης 
τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
ἰσχύος σου. 
[Τὴ ἢἤγβι οὗ 411 186 σοηϊ- 

ΤηΔη ἀπηθη 8 8,7] Ηοδτ, Ο [8- 
ΤΑ]: ἴῃὴ6 Ιγὰ οὖ Ποὰ ἰδ 
οὔθ Ἰωογά; δπὰ που βῃδ]ς 
ἴογθ ἴπ0 Τωγὰ ΓὮΥ αοἀ νι 
11 (ὮῪ Ποασῖ, δὰ νι} 8}} 
ΒΥ 800], δῃὰ νἱἢ 811 (ἢγ 
Τηϊηὦ, δπὰ νἱἢ 41} (ἢῪ 
δι ΓοησΙΝ. 

Τακο χ, 27. 

᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν 
σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου 
καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ 
ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ 
ὅλης τῆς διανοίας σου. 

ΤΠοὺ [δ]ὲ Ιουβ το 1, οσὰ 
ΤΥ αοἀ νυυῖτῃ 41} 1}}7 Ποατῖ, 
δηὰ νυῖθἢ 411 [ΠΥ δβυὺ], δὰ 
ὙΠ 811 Τ᾿ εἰγοηρσίι, δπὰ 
ὙΠ 41} (ὮΥ τηϊηά, 

Μαιὶ. χχὶϊ, 89. ὅ.ο Νο. 16. 

Μαῖὶ. χχὶ!. 48, 44. 

[Πῶς οὖν Δαυὶδ ἐν πνεύματι 
καλεῖ αὐτὸν Κύριον λέγων 
Εἶπεν Κύριος τῷ Κυρίῳ μον 
Κάθον ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν 
ϑῶ τοὺς ἐχθρούς σον ὑποκάτω 
τῶν ποδῶν σου; 

[τον τἄδθη ἀοιδ Πανὶ ἃ ἴῃ 
δἰ ΤΑΥ͂ ΤρδΣ Ιρχὰ, 5': δὲ τὴν τίρῃς βαηῃὰ, βριγίὶῦ 6811 Ὠΐτὰ Τροτὰ, βαγίηρ,] 

ἢ Ὁπδ οΥ̓ ἐἴα δνδημο]ἰβί δάμοσθθ ἴο ἴδ6 ΗδΌΥΘῊ ΙΠΟΓΘ ΟἸΟΒΘΙΥ (ῃ8ῃ [06 οΟἰδογθ, Ὀπὲ 
ὯῸ ΥΑΣΙΔΠΙ͂ΟΙ οὗ ϑοηδο: 

ΟΠρίηαὶ ΟΧΡΓθββίομ, 
διανοία ἰΒ τηοπίαϊ 

κ 

εἰγεπρίλ; ἃ Κἰηὰ οὗἨἁ ρΑσγαρῆγαδε οἵ 189 
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μδηᾶ, πηι Σ τρλκο ἰπΐπο τπ|]} Σ τηακο (πϊη6 Θποιλοδ ΤῊ ΓΒ βαϊὰ πῃΐο τὴν ἴωτὰ, 
Θῃοιηΐθ8 [ΠΥ ἐοοἰδίοο], [Ὲγ Τοἰδίοο]. 

88.(,. Ζ6ς(Ὦ, χὶϊ!. 7. ΖΘΟΣ, χὶϊ!, 7. 
""} καὶ 

ῬΡΡην πρλρτς ὙΠῸ, απίσατε τὰ τρόδοναι αν 
ἜΣ τ 

50 ἐμοῦ οὐ ΤΩΥ͂ στρ ΐ Πδηά, 
ΕΠ111 τοδκο τμΐπὸ οποπιΐδδ (ἢ 
ἰοοϊδίοο! 

Μαῖκ χίϊ. 86. 
[Αὐτὸς Δαυὶδ εἶπεν ἐν τῷ 

Πνεύματι τῷ ἁγίῳ] Εἶεεν 
Κύριος τῷ Κυρίῳ μον Κάθισον 
ἐκ δεξιῶν μον ἕως ἂν ϑῶ τοὺτ 
ἐχθρούς σον ὑποκάτω τῶν 
ποδῶν σον. 

Γ[Εοσν Ταν Ὠἰπιβοὶ ἢ βαὶά 
Υ ΤἘ8)6 ἩΟΙΥ Ομδοβὶ,) Τῇ 
ΤῈ δβαϊαὰ ἴὸ ὔὔῦ [Ιοτά, διε 
το ΟἹ ΤΩΥ͂ στρ Βαπὰ, 1}}} 
1 τλδκο (πο Θπθπ ἶθ8 (ὮΥ 
οοίϊβῖοο!ὶ. 

Ταλκα χχ. 42, 49. 

[Καὶ αὐτὸς Δαυὶδ λέγει ἐν 
βίβλῳ ψαλμῶν] Εἶπεν Κύριος 
τῷ Κυρίῳ μου ΚΚάθον ἐκ δεξιῶν 
μὸν ἕως ἂν θῶ τοὺς ὀχθρούς 
σον ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σον. 
[Απὰ αν ὰ Ὠἰπηδο] βα ἢ 

ἧπ τἴ86 ὈΟΟΚ οὗὨ δα ]π|6,] ΤῊ 
ΤᾺ 8εϊὰ πηΐο σὰν 1οτὰ, δὶϊ 
ἴποὰ ΟἹ ΣΩΥ͂ ΤΙΣ απ, 1] 
Ι τὰκ ἐπη6 ΘΟ Ππιῖο8. [ὩΣ 
ζοοίδίοοὶϊ. 

Αοἰβ 11, 84, 835. 
[Λέγει δὲ αὐτός] Εἶπεν ὁ 

Κύριος τῷ Κυρίῳ μον Κάθον 
ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺ: 
ἐχθρούς σον ὑποπόδιον τῶν 
ποδῶν σον. 

[Ηὸ βαΐτῃ δίπιθ6 1. Τῇ 
1δν βαϊὰ υπῖο γ τὰ, δι 
ἴποα ΟἹ ΤᾺΥ τίρεϊ μδηά, απε] 
ΙτΏδΚ6 ΤΥ [068 (ΠΥ [Ὀοἰδίοο!. 

1 ον. χυ. 3ὅ. 
Δεῖ γὰρ αὐτὸν βασιλεύεν 

ἄχρις οὗ θῇ πάντας τοὺς ἐχ- 
θροὺς ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ. 
ἘῚ Ὧ6 τηιδὲ ταίρι, {}} δ 

Βα ρὰΐ 8}1 ϑῃθπιο8 ὑηάογ 
δὲδ ἴδοϑί. 

ΗΘ. ἱ, 18. 

[Πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων 

εἴρηκέν ποτε] Κάθου ἐκ δεξιων 

μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθροὺς 

σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σον; 
[Βαϊ το ψ Βΐοἢ οὔδθ Δηρεὶβ 

Βαϊ ἃ 86 δὺ 8}γ ἴπ|6.] δὶν οα 
ΤΩ τρῶν Ββδπὰ, πη} 1 τρλκὸ 

τὨΐπο δποσηΐθϑ [ῈῪ ἰοοιδίοοί ἦ 

Μαῖι. χχυὶ. 81]. ᾿ 

Γέγραπται γάρ) ἴατῶν 
ΜΝ ποιμένα, καὶ διασκ Η 
σθήσονται τὰ πρόθατα ΤΊΣ 509." 

μνης. 

9 ΘοΙη6 Ὦδγο ᾿πηαρίποα, 8 Βδηάοὶρη (ΤῊΘ Ῥηορβϑοίβδβ, δις., οἰϊθὰ ἴῃ 1180 Ν. ΤΡ 80.) 

ἐπὶ ἽΠ 9ῃοι!ὰ νο Ἴξξ, Ὀπὲὶ [Δ6ΤῸ ἰδ ΠῸ δαϊμοΥ  ΓῸΣ ΒΌΘ ἢ 8 ομδηρο, ποῦ 88 ἵ' ὨΘΟΘΒδΑΙ, : 



παν στο... -- -......,. ,ο;Ὀ,κ»υα.--- ..ὄ.- ὦ ὁ ὁὃςὁὦ “π - τπφΦρΠᾶΨΕΨὁοΐᾳΦ«ἕἔοΠι πὶ - πππτπὐαίθοι πας στο ᾿ 
ποτ αὶ 

Φιοέαξϊοπδ ἤοπι {διε ΟΙά Τεείαπιοπὲ ἐπ (δε ει. 

δῖα ἴδ6 ΒορΒοσὰ ; δηὰ 
[6 5856 8}8}} Ὀ6 δοδέξεγεά. 

δέ, Ζεῦ. χὶ. 18. 

τῆ Ὑὐτον πα 
Ὁ Τ ἘΠ) ὙΝ ἢ 
ἤρῃπι το ΓΊΠΟΝ) 
τὰκ τὴπν ΤΙ ἸΠΙΣ ὙὈΡ᾿Ν) 

ἐ ΥΩ 

Οβεὶ ἱξ απίο ἴΠ6 ρμοιϊΐογ; ἃ 
ξοοῦϊν ῥγῖος τῆ δι 1 νγὰ8 ργβοα 
δὲ οἴ τἸδεῶ. Απά 1 1τοοὸκ [Π6 
τίσιν ρίξε Οὔ τοῦ, ἈΠὰ οδδὶ 
ἔδεῖη ἑοῖο Ρροῖτοῦ ἴῃ 186 ]Ιου86 
οἵ τὸ ΙΟΘκΌ. 

835, Ῥρδ], χχίὶ. 2. (Ἑ. ν. 1.) 

ἔβα ποῦ δα ἧς 

δια [πΠ0 Βῃορμοσὰβ, δπὰ 
ἀγα οὐϊ [86 ΞΗΘΕΡ. 

Ζοςἢ. χὶ. 18. 
Κάθες αὐτοὺς εἰς τὸ χωνευ- 

τήριον, καὶ σκέψομαι εἰ δόκιμόν 
ἐστιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσθην 
ὑπὲρ αὐτῶν. Καὶ ἔλαβον τοὺς 
τριάκοντα ἀργυροῦς καὶ ἐνέξα- 
λον αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον Κυρίου 
εἰς τὸ χωνευτήριον. 

ῬαὶΊβοτῃ ἱπίο [80 δβυχοϊείης 
ἔπγηδοθ, δπὰ 1 111] 566 ψἢ6- 
186 Ὁ 1 15 ργοοῦ, ἰὴ 1|κ6 ΤΉ ΠΟΥ 
85 1 Ὦδγο ὕδθη ῥγουθα [ὉΓ 
[Π6πΔ. 801 ἴοοῖκ [π6 ΓΒ ΤΥ 
Ῥίθοθβ οὐὗἁἨἩ βδι]νεσ, δηὰ ἰἤγον 
16) ἀονῃ ἴῃ 86 Βοῦϑθ οὗ 
106 [μογὰ, [ὉΓ τδ6 βιγεϊτίηρ 
Πιγῆδοα. 

ῬβΒΑ], χχὶ 1. 

Ὁ Θεὸς ὁ Θεός μον, πρόσχες 
μοι" ἵνα τί ἐγκατέλιπές με; 
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[ον ἴδ 18 τε ἰθη,711 τε} 
δ᾽ 16 (Π6 Βα ρδογὰ; δῃὰ 1ῃ6 
ΒΏρΟρ οὗἠἨ [80 δος 8588}} ὃθ 
Βοδίϊοσο δυγοδά. 

Μαγκ χῖν. 27. 

[Ὅτι γέγραπται] Πατάξω 
τὸν ποιμένα, καὶ τὰ πρόδβατα 
διασκορπισθήσονται. 

[Εογ ἰὰ 15 ει τθη,} 1 ννἢ}] 
Βιῃλζα ἴμ6 ΒΘ Ρἢοσὰ ; δηὰ τὴ 
8866} 588}} Ὀ6 δοδιίτοτοα. 

Μαῖϊ, χχυϊὶ, 9, 10. 
[Τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν 

διὰ τοῦ προφήτου “Ἱερεμίου 
λέγοντος] Καὶ ἔλαθον τὰ 
τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν 
τοῦ τετιμημένου ὃν ἐτιμήσαντο 
ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔδωκαν 
αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν τοῦ κερα- 
μέως, καθὰ συνέταξέν μοι Κύ- 
ριος. 

[Τῆπ8 νγαᾶδ [16 ]||ὸὲὰ τῆδι 
Ὑ ΒΙΟΝ νγᾺ5 Βροόκθϑῃ ὉΥ͂ «ΘΓΘΙῚΥ 
[86 Ργορβοῖ, βαγίηρ.] Δηὰ 
ΠΟΥ ἴοοῖκ τ[Π6 {Π|Γ{Υ Ξῥΐοςθβ 
ΟΥ̓ Β'ἴνοσ, τἴῃ6 γτῖοθ οἵ ἢΐπὶ 
188ὲ νγδϑ νὰ] αθα, ν ἤοπὴ [ΠΟῪ 
ΟΥ̓ 186 Ἑσπ!]άγοη οὗ 15γδοὶ] ἀϊὰ 
γΑΪυύ, δπα σανο [ἢ 6Πὶ ἴῸΓ [86 
ῬοϊτογΒ 8614, 845 ἴ6 Ιοτὰ 
δΔΡΡοϊηϊβα π)6. 

Μαῖὶ. χχυῖ, 46. 

Ἡλὶ Ἧλὶ λεμὰ σαβαχθανί,; 
τοῦτ᾽ ἔστιν Θεέ μου, Θεέ μου, 
ἵνα τί με ἐγκατέλιπες: 

ὃγ τῇς πδ6 οἵ [86 ἢχϑὲ ροσβοῃ ἴΠ6 δοίίοῃ 18 ΙΏΟΤΟ ἘΧΡΓΟΒΒΙΥ δϑοσὶ δοὰ τὸ αοά. ἘῸΓΣ ἰἰπὸ τοδὶ 
οἔ ἰδὲ ρᾶδβασο, [86 ουδῃρο ἰϑὲ8, Μασὶκς Ἔθρθοΐ8}}γ, Γ0]]Ποὐν 16 ΗφΌτον. 

᾿ ὝδΕΙΘ 18 ΘΟὨ 506] πιο αἰ ΒΟΌΣ Βοτο; δὰ [86 ραβϑαρθ [48 Ὀθθῆ δοίζθ οὐ ὉΥ 
ετδἢ ἩτΊοΥΘ 886 δῇογ ΐης σουηίθηθηςοο [0 ἴ.6 ἰάοα ὑπαὶ ἴἢ6 ἐνδηροὶ ἰδί8 αυοίςα ἴγοηι 
ΤΩΥΙΏΟΣΥ, δ ἃ ΘΟΩΒΟΘΌΘΗΥ τηδ6 Πϊϑίδκοβ. Βιιῖ, “86 ἴῸὉΣ τὯ6 ἀγοδηχ οὗ σαι οη] δῖ ἰηΐοτ- 
Ργοίοτβ γεδροοιης ἴλ6 ονδηρο δὲ ἀπ ῦ ]ηρ ΤῸ ΤΩΘΤΩΟΓΥ͂, δι) τη κίηρ, ἃ τηϊβία κα, ννγὸ ἰοαᾶνα 
ἦν ἴ΄ὸ ἰϊ5 δἀνοςδῖοα, το Ῥϑαΐιβ, ατίεβθδοῖ, δηὰ ΕΥΖβοιο, τ8ὸ 1μὰ8 ἀθηγ 1Π6 Ἀροβι 6᾽ 9 
ἱπδρίγαιίοη," αν άβοη, ϑδοσ, Ηογ. Ρ. 468. Ὧγ. 150 ββονβ, ου ἴδ ρῥτίποῖ ρα ἰδὶά 
ἄοπτῃ ὉΥ ΗρΠρσβίθ οτος, “ ΜὮΥ 8:. Μδίπον 848 δβουϊ δὰ ἰοὸ Φοσζοπλίδῃ [Π6 τνοσ8 οὔ 
Ζοιβδγδῃ; τῃ6 δυβδηρο δὲ ἀδδίσίηρς ἴο εἐχρί δίῃ ἐδαῖ Φεγοπιδα νγα8 ἴοὸ ὃὉθ σοβαγάθα 88 1}6 
ἀκμοίον μγίπιαγίμϑ οἵ ἃ Ῥγοϊοϊΐου ἢ ἩΥ ΒΙοἢ Π18 ΤΟΘοΥθ ΓΘ 0 }} δοαυδίητοα, δπὰ ἰὸ 
Ἧδοθς γογὰς (96. χυ]. 1--8., χῖχ, 2.) ἴ06 Ἔχργοβϑίοη οὔ ΖεοἊοδβαγίδῃ, " Αηὰ ἰῃς 1οτὰ βαϊὰ 
ὉΠΙΟ τὴ6, (δὲ ἐξ απίο δε μοί(εγ,᾽ τοῖοτβ 8 ; Φογοτη δ βίδπαϊηρ ἴὸ ΖΘΟΒδΥΔἢ ἴῃ ἰἢ6 8810 
ΤΕ θη 85 ΕΖΘΚΙ6] δηὰ Πδηϊοῖ ἴο [86 ΑΡοσαγρβθ. ΝΟΣ ἰβ ἴΠ6 τοίδτοησο ἰῇ βυο ἢ δα868 ἴο 
ἃ εἰηρ16 Ῥρτορῃοῖ πηπ8πδι. ΤῊ αποϊδίοη, ὁ Τμδὶ ἴδ ταῖρΐ θ6 Γ]Π116ἀ τ ἢ νγ8 Βροκοθῆ 
ὧν ἴδε ῥγορἧεί, ΤΔῚ] γα ἴ116 ἀδαρμίεν οὐ δίοπ, Βοβο]ά, τὰ γ Κίῃρ σομηθίμ πηῖο ἴῃ 66, τποοκ,᾽ 
ἂς, ἰὴ δὲ, Μαῖξ, Χχχὶ. 4, ὅ., 18. ἸἌΚοὴ ἴγοπι [58]. [χ]]. 11, δῃηᾶ Ζοοῆ. ἰχ. 9. [πθ8ρ. οὗὁἨ Ηοὶγ 
δετίρίαγο, 2πὰ οὐϊτ, Ἰοςῖ. ΥἹ], ρΡ. 339, 8340., ποίδ. δὅε6 Ηθηρβίοη θεῷ, ΟἸ γί βίο ορυ (Ατηο]ὰ), 
ΡΡ. 342---845,; Ἰλαν ἤδοη, ὅδοσ, Ἠόσπ)., ΟἤΔΡ. χί. ΡΡ. 468, 464.; Ἑαἰγθαΐγη, Ηετπ. Μδι,, 
Ρᾶσί 111, ϑοςῖ, 1, ΡΡ. 8372, 373., βϑοῖ. 11, ΡΡ. 440---446. ; αἰδο, ΗοἤΠηδηΠ, ἰγϑη8). ἴῃ Φουτη) οὗ 
δαςς, [τ., Οςῖ. 1858, ΡΡ. 145---1 62. 

5 ΤῊΪν» 15 [Δ Κοπ ἔγοη) {86 ἩδΌγον ; δαϊῖ ἴ[Π6 τνοζ 8 αύὸ ϑ'γγίδοε οὐ ΟἸδ46.0θ. ϑαδαοιλαπὶ 
ἷς τος τογὰ ΠΟῪ ἴῃ ἴδ ΟΒδ]άθε Ῥδγδρῆγαδο (Ὁ γ. Βδηάο]ρἢ, Ρ. 80.} 8.0 [0 Ῥοββῖϊο : 

κϑ 
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Μγ Οοά,ταγ αοαἉ, ΜΕΥ μαδὲ 
ποὺ ἔογβδκοη σθῦ 

Οὔοη. ἱ. 27. 

ὁ ὉΠ δ 3 ΠΡΡῚ ὋΣ 

86. 

Μαῖὸ δηὰ ἔοπχδὶθ ογοδίοα 
Ἦἢδ6 ΓΘ, 

87. Μαϊ. 11}. 28, 24. (8. ν. ἵν. 
5, 6.) 

ΤΙΣ ὈΦῸ ΠΟ 33ι: ΠῈΠ 
ΟἿ" δὴ5 Ὁ. θα πὸ 
ΡΠ ἘΝ ΊΉ 20. ΟΥ πὶ ΠῚ) 
Ὁ")3 20) Ὁ) 9 Ὃν ΤΊΣΙ 2. 

: ὈΧόΣΙΣ Ὁ 
ΒΟΒοΟΪὰ, 1 νν}}} βεπὰ γοῦ 

ΕἸ) 88 16 Ἰβοναν θοίοτε 1Π6 
οοπχίης οὐ [80 στοαὶ δηὰ 
ἀγοδάϊι] ἀδὺ οὗὁἩἨ ἴ0 ΘῈ}; 
δηὰ δα 8}}8}} ἴση ἴΠ6 Ποδτὶ 
ΟΥ̓ 106 δίθογβ ἴο ἴῃ οἰ! ἄγοϑη, 
δηὰ (186 Ὠοετῖ οὗ [06 οἰ] ἀγοῦ 
ἴο δοῖτ (ΔΕ ΠΟ ΓΑ, 

ϑογίρίιγο ΟΥἰξοΐδηι. 

Ο ὍΟοάᾶ, τι αοά, δἰϊομὰ 
ἴο τοὶ ὙΨῺΥ διδδὶ ἴδου ἴοσ- 
δακοῃ τὩοῦ 

66η. ἱ. 27. 
ἤΑρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 

αὐτούς. 

Α τᾶΐϊα δηὰ δ ἴδῃ] 86 
τηδάο (Π 61}. 

ΜΑΙ. ἵν. 4, δ. 

Καὶ ἰδοὸὸ ἐγὼ ἀποστελῶ 
ὑμῖν ᾿Ηλίαν τὸν Θεσθβίτην πρὶν 
ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν 
μεγάλην καὶ ἐπιφανῇ, ὃ: ἀπο- 
καταστήσει καρδίαν πατρὸς 
πρὸς υἱὸν καὶ καρδίαν ἀνθρώπον 
πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ. 

Νον ὈαΒοΪὰ 1 τὶ} βοπὰ 
γουῦ ΕἸ1845 19 ΤὨΘΒΌΪ 6 ὈοΙΌΓΘ 
ἴῃδὲ ρτοδῖὶ δηά διυναὶ ἀδγ οὗἁ 
1τὴ0 [ωοὐγΓὰ Τσοπιοίῃ, ῆο ν]}} 
ἔστη ἴΠῸ6 Ποατὶ οὗἁὨ δίδου ἴὸ 
δοῇ, πᾶ [6 Ὠοαγὶ οὗὁἨ Οὴ6 Πι8} 
ἴο ΘῃοίΒ νυ. 

ΕἸῚ, ΕἸΊ, ΙΔτϑ δα δοίη δηὶ ὃ 
Τδὶ ἰδ ἴο δᾶ, ΜΥ αοά, πιΥ͂ 
αοά, νΩΥ Βαβὶ το ἔοσβάκοῖι 
τοῦ 

Μαῖκ χν. 84, 

ἝλωΣ ἑλωὶ λαμὰ σαθα- 
χθανί; ὅ ἐστιν μεθερμηνευόμε- 
γον Ὁ Θεός μου ὃ Θεός μου, εἰς 
τί ἐγκατέλιπές με; 

ΕΠοὶ, ἘΠοΐϊ, ᾿δίηβ βαδοῖ - 
[Πδη1}ῦ ὙΥΏΙΟΝ 18, Ὀοίηρ ἴπ- 
τεγρτγοῖοα, ΜγΥ αοὐ, τ γ ἀοά, 
ὙΠ δαδὺ ἴΠοὰ ΓΟΥΒΑΚΘῚ τ.6 ἢ 

Μδκ Ὶ. 2. δ8θο Νο. 19. 

Ματγκ 1. 2, 38. 566 Νο. 6. 

Μίδικ ἱν. 12. 8.9 Νο. 9). 

Ματῖ νἱ}. 6,7. 866 Νο. 28. 

Μαγκ υἱῖ. 10. ὅδθ6 Νὸο. [2. 

Μαῖκ χ. 4. ὅ.ο Νο. 18. 

Μαῖκ χ. 6. 
[πὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως] 

ἤΑρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὖ- 
τούς. ᾿ 

[Βαϊ ἴοηι 16 Ὀορίηπῖηρ 
οὗἨ τι6 ογοαϊίοη] οὐ πιδὰθ 
1Πθ Π2816 δ ἃ ἔθ πη 6. 

Ματκ χ. 7,3. 896 Νο. 934. 

Ματῖτῖ χ. 19. 860 Νο. 12. 

Μαῖκ χὶ. 17. ὅὃὅοο Νο. 96. 

Μασκ χὶϊ. 10,11. ὅθε Νο. 98. 

Μαῖκ χὶὶ. 19. ὅε Νο. 29. 

Μαῖκ χὶϊ. ῶ6. ὅεα Νο. 80. 

Ματκ χὶϊ. 29, 30. ὅ66 Νο. 81. 
Μασῖ χὶϊ. 81, ὅ66 Νο. 16. 

Μαῖκ χιὶ, 86. δοα Νο. 832, 

Μαῖκ χῖν. 27. ὅοε Νο. 838. 

Μαεακ χυ. 84. ὃὅοο Νο. 85. 

Τκο ὶ, 17. 

Καὶ αὐτὸς προελεύσεται ἐνώ- 
πιον αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ 
δυνάμει Ἡλίου, ἐπιστρέψαι καρ- 
διάς πατέρων ἐπὶ τέκνα καὶ 
ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων. 

Απὰ Βο 888}} χὸ ὈΘΙΌΓΘ διττὰ 
ἷῃ [16 δρὶγῖς δηὰ ῬΟΎΤΟΣ οὗ 
ἘΠῖ48, ἴο ἰτη ἴ[Π6 ΠΟΔΙΙΒ Οὗ [ὨΘ6 
ἴδιο γΓ8 ἴὸ 186 σπ]άτοη, δηὰ 
116 ἀἸἰϑο ρα ϊδης ἴο [6 τίϑα πὶ 
οὗ 1}6 7υβῖ, 

8: ΤῊ ᾳιοίδιίοη ἀ Πἔῖοσβ ἔσγοπι ὈΟΙὴ {π6 Ηδῦτον δηὰ ἴΠ0 υΧΧ. Τη6 ζοηογαὶ 86 η26 ἱϑ 
αἰἴνθη. Ϊη νϑγίουβ ρϑγὶβ οἵ [μ|Κὸ}. τ[ὴ6 Ἰαηρσίαρα οἵ ἴῃς ΟἹ] Τοδιδιηθης 18 δαορῖοά, ποῖ 50 
ἸΏ0Οἢ ἴῃ ἴΌΣΤΠΑ] αἰιοίδίίου 88 ἴογ οἰαοἰἀδίίομ οἵἩἨ 16 οτ 8] ῥϑδβαρσϑδ, ἴ6 τογὰβ οὔ υβίοὶ 
ΔΓῸ ΓΓΟΘΙΥ πἰδοὰ δηᾶ Δρρ]ἰοὰ, 



(ῳεοξαξίοηβ ὕγοπι ἐδ Οἷά Τεείαπιεπί ἱπ ἰδ ἥειο. 

88, Ἑχοΐά. χιϊΐ, 3. 

ὋΒ ἡσβ» 30 
ἘὈΤΤΟΣ 

ΒΔΠΟΙ ἀπο τὴθ 411 [86 
ἔτει ὕογη, ἡ Βδιδοουοσ ρθη ἃ 
ἴδε ποταῦ. 

89, Ιεαν- χὶϊ, 8, 
ἘΠ 3 ἢ Ὧ ὈΣἼΠΗΦ 

πο ἴσσι!οδ, οΓ ἔντο γουῃρ 
ῬΙβΈΟΏΒ. 

40, ]μαὶ. [χὶ. 1, 2. 

Δ ὧν πὴ )γπ ΠῚ 
Ὁ)" ὙΡ "πὲς ΠῚ Π᾽ πρῸ 

πστΩ ἡ Θλη πο 
ὙΠ τρθλρ ἐἐ 
ΚῸΝ ΠΡ ΤΙΡΒ ὈΣΘΌΝΟῚ 

ἐπ ἡΥΎΤΩΨ 
Τῆς Βρὶηι οὔ τ86 Ιωτὰ 

Οοῦ ἐς ὕροη στη ; Ὀθεδιι86 ἴῃ 6 
ΙδκΡ [δι δηοϊηιθα τὴ6 ἴο 
ῬΓΕΔΟΙ ροοὰ τἰάϊη 8 πηΐο ἴῃ 
66 Κ, δα διῇ βοηΐ τὴ ἰὸ Ὀἰηά 
πριὰς Ὀγοκοη- ποδιά, ἰο ῥτο- 
εἰκῖτα ΠΠΡΟΓῪ τῸ 106 οαρίΐνοϑ, 
δηὰ ἴδ6 ὀροηΐηρ ΟὗἩ 1Π6 ῥὑτίβοῃ 
ἴο ἐδ ἰλαὶ αγε Ὀουπά, ἴο 
Ῥτοοϊδί πὶ [86 ΔοσορΊ 6 ΥΘΑΣ 
οὔ τὰς 10ΕΡ. 

Ἐχοὰ. χίϊὶ. 2. 
“Αγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον 

πρωτογενὲς διανοῖγον πᾶσαν 
μήτραν. 

Οὐπϑθογαίθ ἰὸ 16 ΘΥΘΤΥ͂ 
Ἐγϑὶ Ὀοσῃ ἢγβί ργοἀπορα, Πδὲ 
ΟΡΘΏΘΙἢ ΟΥ̓ΘΤΥ ΜοΟΣΩὉ. 

ων. χὶϊΐ, 8. 

Δύο τρνγόνας ἣ δύο νοσσοὺς 
περιστερῶν. 

Το ἰυγ]6-ἀογθ δ, ΟΥὨἨ ἐἴτο 
γοῦης Ρἰζθοηβ. 

1βαὶ. χὶ 1,2. 
Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὗ 

εἵνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελί- 
σασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέ με 
ἰάσασθαι τοὺς συντετριμμένους 
τὴν καρδίαν, κηρῦξαι αἰχμαλώ. 
τοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνά- 
θλεψιν, καλέσαι ἐνιαυτὸν Κυ- 
ρίον δεκτὸν. 

Το ϑριγὶς οὗὨ τΠ6 Ιοτὰ ἰδ 
ὉΡΟῺ ΙΏ6, ΤῸΓ ἴΠ6 Ὀιι δ 6858 [ὉΓ 
τ ]οἢ μὸ δίῃ δηοϊηιοα τη6. 
Ηὸ διδῖἢ βρηΐ τὴρ ἴὺ ργϑδςεὴ 
ἴΠ0 φΌΒΡΟΙΪ ἰο {Π6 Ροοσ, ἴἰὸ 
Π6Ά41] 106 ὈγοΟϊοη-ολγίοα, ἴὸ 
ῬΓΟΔΟΒ ἀσ]ϊνοσαῆοθ ἴὸ [6 
ΟΔΡΟΥΘΒ, δηᾶ τοοογοσίηρ οὗ 
βίῃ ἴο [6 Ὀ]1ηΔ, ἴο ῥχοσ δῖ τῇ 
18:6 ΒΟΟΘΡΙΔΌΪΘ γοδῦ οὐὗἨ [6 
Τοτγά. 
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Ταῖκο ἰϊ. 28. 
[Καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ 

Κυρίου ὅτι] Πᾶν ἄρσεν δια. 
νοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ 
κληθήσεται. 

[4.8 [1 15 νυ θη ἴῃ {Π6 ἰδ 
οὔ δ61,ογά,7 Ενθγυ τ δ] [ἢ δὲ 
ΟΡΘΏΘΒ τ[86 πολὺ 8}4}1 ὃθ 
ς816 ἃ ΒΟΙΥ ἴο ἴπ0 1ῳ τά. 

ΤΆκο ᾿ΐ. 24. 
[Κατὰ τὸ εἰρημένον ἂν τῷ 

νόμῳ Κυρίου] Ζεῦγος τρυγό- 
νων ἣ δύο νοσσοὺς περιστερῶν. 

[Αεοοτγάϊης ἴο {πὶ τῆ ἢ 
[8 Βα] ἃ ἴῃ 1} ἰανν οὔ τῆς 1οτά,] 
Α ρεβὶγ οἵ ὑυγ]6-ἀονο8, ΟΣ ἐννο 
γουηρ ΡΐβθοηΒ. 

Σαικο ΤΙ: 4---Ἠ6. ὅοο Νο. 6. 

1ακο ἱν. 4. 866 Νο. 7. 

Τακο ἰν. 8. 866 Νο.10, 

Τκο ἰν. 10,11. ὅθ6 Νο. 8. 

Ιλικε ἷν. 12. 866 Νο. 9. 

Τλικςο ἱν. 17.-.-.19.Ψ 
[Εὗρεν τὸν τόπον οὗ ἦν γε- 

ἰαδαηφμὶ Πνεῦμα Κυρίου 
ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέν με 
ἐναγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπ. 
ἐσταλκέν με κηρῦξαι αἰχμαλώ- 
τοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνά- 
ϑλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυ- 
σμένους ἐν ἀφέσει, κηρῦξαι 
ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν. 

[Βδ6 [Ὀπηὰ [ἢ6 ρΙδος γἤοτο 
1 γῶδ τὶ θη, ΤῊς ϑρὶγι οὗ 
1η0 Ιοτάὰ ἐδ ὕροη τὴ6, ὈδοΔΌ 50 
Ὧθ δ δῃοϊηνεὰ πΠ16ἴ0 ΡγΓΘΘΟἢ 
86 φοβρθὶ ἴο τὴ6 Ῥοογ, 6 
Βα βαηΐ πὸ (0 δοιὰ] 10 
ὈγΟΚοΠ-Ὠραγίοα, ἴὼ Ῥγοϑοῇ 
ἀο] νοσϑησθ ἴο [Π6 σΒρΕΥΘ8, 
διὰ τοοουοσίηρ οὗ βίμῆϊ ἴοὸ 
106 Ὀ]ηἃ, ἴο δοὺ δὲ ΠΌΟΓΙΥ 
[ποῖ ἰδαὺ 8δ1Ὸ Ὀτγυϊδοά, ἴὸ 
ῬΓΙΟΔΟΝ [ῃ6 ΔΟΟΟΡΙΔΌ]6 γδδγ οὗ 
186 Τωσὰ. 

Γλκα νυἱὶ. 27. ὅ66 Νο. 19. 

Τακο υἱῖ. 10, ὅθ Νο. 91. 

Τλικοχ, 27. ὅ66 Νοβ.16,31. 

Τλικο χυὶ!. 20. 8.6 Νο.12. 

Τλικο χὶχ. 46. ὅοο Νυο. 26. 

ΤΆΚο χχ 17. 866 Νο. 28. 

ΤΆκοχχ. 38. ὅθο ΝῸὸ 2329. 

Ταῖκο χχ. 37. ὅ6ο Νο. 80. 

Τὰκο χχ, 42, 43. ὅδὅ'οθϑ 
Νο. 82. 

Φ ΎΤΙΟ ΠΧΧ, μαβ ὈΘΘΏ ΠΊΔΙΏΪΥ [Ὁ] ονγοὰ, ὙΤῊΘ τηοβῖ τοι Κα 6 αἰβόγοποο Ὀοΐζινθοη 
εν πηὰ (δε οτξίπ6] τοχὶ ἴ5 Ὑγβοτο 18:8 υγοτὰβ ΠΡ ΤΏ Ὧ ὙΌΣ) ἀτὸ ἰγαπβ]ατοὰ καὶ τυφλοῖς 
ἐνάβλεψιν. 5.111 [6 δοῆδα δοίης βρτγαῖϊνο 18 δι 5: ΠΙΆ [ῃ6 δδιηθ. 866 Εδιγ δίγῃ, 
ἤετπι Μδη. ῃρ. 377, 378. ὙΠΟΙῸ 56 6ΠῚ5 ἃ 

κ 4 

Ϊξὼ δὴ Ἁἰϊδίομ ἰὼ [καὶν [ν}}}. 6. 
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15αἱ, 111, 12. 

ἐ ΠΣ ὈὙΨΒΓ ΠΝ 
4]. 

Αηᾷἢο 88 Πυϊη οσοᾶ Ὑὲι ἢ 
1:6 ὑγβηβρτοβϑο ΓΒ. 

42, Ῥπ8]. χχχὶ. 6. (ΕἙ. Υ. δ.) 

ΤΡ ὙΡ9Ὲ Ὑ73 
Ιηἴο ἐδπίηα μαπὰ 1 σομπηηχὶλ 

ΤΩΥ͂ Βρὶ γίϊ. 

48. ῬΒΔ4], Ιχὶχ. 10. (Ε. ν. 9.) 

ΠΥ ΑΣΎΣΣΤΩΣ 

Ἐοτ [}6 268] οὗἩ (ΐπο Ὠουδ6 
δὲ} οαΐδη τὴ6 ὭΡ 

ῬεΔ]. Ιχχυῖὶ. 94. 

ἐ ΘΟ 11} ὈΝΟΡ ΣῈ 
44. 

Απὰ δὰ ρσίνοη (6 πὶ ΟΥἘ 6 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠοδΥΘΏ. 

Ἰβδὶ. 1ῖν. 18. 

ὁ ΠῚ ΓΟ Ἴ23 Ὁ9) 
45. 

Απὰ 8} ἐδγ Ἑοἰἰ]άγοη 4λαὶϊ 
δε ἰδυρὶϊ οὗ 6 ἴἘῦ. 

46. 

ϑεγίρέμγε ΟΥτἐοίδπι. 

1586ὶ. 11}, 12. 

Καὶ ἐν τοῖς ἀνόμοις ἐλογίσθη. 

Απὰ δὸ γγδβ παυιηδοτοὰ 
δΔιηοης ἴδ6 ΓΥΒΏΒΩΓΟΒΞΟΙΒ. 

Ῥκαδ]. χχχ, 6. 

Εἷς χεῖράς σον παραθήσομαι 
τὸ πνεῦμά μον. 

Ιηἴο ΓὮΥ παηάβ] Μ}}} οου- 
τοὶϊ ΤΩΥ̓ Βρ͵ γιΐ. 

Ῥβδ)ὶ, ᾿χυ !. 10. 
Ὁ ᾧῆλος τοῦ οἴκου σου κατέ- 

φαγέ με. 

Ζ6Δ] ἴον {πΐπὸ ὨΟῦΌδο Βα ἢ 
σοηϑαπιθά Ιη6. 

Ῥραὶ. Ιχχυἱ!, 24. 
Καὶ ἄρτον οὐρανοῦ ἔδωκεν 

αὐτοῖς. 

Απᾶὰ δ γψανὸ μοῦ ἴδ 
Ὀγεδὰ οἵ μϑδυύθῃ. 

Τβδὶ, Ἰἰν. 13. 

Καὶ πάντας τοὺς υἱούς σου 
διδακτοὺς Θεοῦ. 

Ἐνθη (ΠΥ ΒΟΏ8, 8411 ἰη- 
βισιοιοά οὗ αοά, 

1ακο χχὶϊ. 87. 

[Τοῦτο τὺ γεγραμμένον δεῖ 
τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό] Ἑαὶ 
μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. 

[ΤῊ]8 τΠδὺ 18 νυγ 6 0 πλπϑὲ 
γοῖ 6 δοσοιῃ]!δηοα 'π πιο, ] 
Απά ἢ νν88 γε Κοηβά διροι 
186 ἸΥΒΏΒΡΤΕΒΒΟΙ. 

Γλκο ΧΧΙ, 46. 
[Πάτερ] Εἰς χεῖράς σου πα- 

ρατίθεμαι τὸ πνεῦμά μου. 
[Εδιμοτ,] ἰηΐο (ἢγ Ππαπάϑ 1 

οοτητλθηα ΤΥ Βρ  Γῖϊ. 

Φοδη ἱ. 28, 8566 Νο. 6. 

Φοδη 11. 17. 

[[Ἐμνήσθησαν οἱ μαθηταὶ αὖ- 
τοῦ ὅτι γεγραμμένον ἐστίν 
Ὁ (ῆλος τοῦ οἴκου σον κατα- 
φάγεταί με. 

[Απὰ δῖ8 ἀϊβοίρ].8 τὸ- 
τοι θογοὰ Πδὲ ἰδ γγὰ8 νντὶϊ- 
ἴδη,} ΤῊ Ζοϑὶ οὔ 18 1η6 ἢοσβο. 
ΔΙ} εδίθῃ τὴ6 ὕΡ. 

ΦόΒη γτἱ. 8]. 
[Καθώς ἐστιν γεγραμμένον 

ἤΑρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν 
αὐτοῖς φαγεῖν. 

[48 ἰε 8 τυγιτζοη,} δ σαντα 
(πε Ὀγοδὰ ἴτοπλ ἤδϑνϑιι ἴὸ 
Θδῖ. 

Φοδη νἱ. 45. 
[Ἔστιν γεγραμμένον ἐν τοῖς 

προφήταις: Καὶ ἔσονται πάν.- 
τες διδακτοὶ Θεοῦ, 

[1 16 τυ τἴθη ἰη τ[Π6 ῥτο-- 
Ῥδοῖβ,71 Απὰ ΒΟΥ βἢ8}} δ 411 
τδυρῆϊ οἵ αοά. 

Φοῖη νυἱΐ, 88. 
[Ὁ πιστεύων εἰς ἐμέ, κα- 

θὼς εἶπεν ἣ γραφή) Ποταμοὶ 
ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν 
ὕδατος ζῶντος. 

[Η6 δῖ Ὀ5)] 6 νοὶ ἢ οα 106. 
88 [80 βογίρέωγο ἤδιῃ βαϊὰ,] 
Οαἱϊ οὗ ἢἰ8 ὈΘΙΥ 5841} ον 
ΤΊΎΘΣΒ οὗ Ἰἰνίος; τνδῦθσ. 

41 ΤῊΪΒ ραββαρο, Βογοίοίοσε θα πὰ 4180 Ματκ χυ. 28., ἀοθβ ποῖ δρΡρθδσ ἰῃ [Πδὶ ρ͵]δοθ ἴῃ 
[89 Ὀεδὶ Μ58., δῃηὰ ἷ8 οπιϊιιοὰ ὈΥ Τίδο βοηάοτῆ. 

4. ΤΠΪ8 18 ὯῸ αυοίδιϊοη: ἰξ ἰ8 ΓΑΌΠΟΥ 8 ΔἸ] υδίοῃ ἴ0 ρϑδβαζοβ ἴῃ ὙὩϊοἢ [86 ΗΟΙΪΥ ϑρίτὶς ἰδ 
Ῥτοιϊηἰβοὰ συγαιῖ νοὶ ἃ8 υδίουγ, 6. 5. [βαϊ. χὶ ἐν. 8.. ἴν. 1... 1ν}}}..11., Εζοκ. χχχνὶ. 25, 26., ὅτε. 
8.0 Ηδηδο]ρα, ΤῊο Ῥτορδοοίοα, δο., οἰϊοὰ ἴη (6 Ν, Τ᾿, Ρ. δ1.; Ἰλανϊάβοι, ϑὅδοσ. Ηδγτ. 
ῬΡ. 374, 875. 



ιυοίαέέξοπς ἤγοπι ἐδε Οἰἱα Τερέαπιοηέ ἐπ ἐδς Λῦειο. 

45. εαΐ χῖχ, 15. Ὁ καί. χίχ. 15. 

Θ᾿ ἣς Ὁ ἢ βου Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων 
: ( - Καὶ ἐπὶ στόματος τριῶν μαρτύ- 

ὁ Δ ΟἿΡὲὺ ὈΥΣ πρὸ βὼν στήσεται πᾶν ῥῆμα. 

Αἱ 186 τοοῦτἢ οὗ ἴντο πὶ -ὀ ΦΒΥ ἴδο τηοπίῆ οὗ ἔντγο ν]ὶῖ- 
ΠΟῦΘΟ5, ΟΓΥἹ δ [Π6 τηοῦϊῃ οἵ Ὡδβδο8, ΟΥ̓ ὉΥ ἴΠ6 που οἵ 
ἴῆγος τε ποβϑοθ, 588}} (80 ἴἤγοθ Ὑἱ οΒ868, ΟΥΘΓΥ (ΒΡ 
Ἰδοῦ Ὀ6 65:8} 8ῃςἀ,. 8.}8}} 6 ἐδ: Δ }ἰβῃςἀ. 

48. ῬεδΙ. Ιχχχι! 6. Ῥρδὶ. ἰχχχί. 6. 
ἐὩΒὴξ ὈΠῸΝ ΝΣ οκὲ νγὲ Ἐγὼ εἶπα Θεοί ἐστε. 

[δγο βαϊὰ, Υ αγε ἀοἰε. Ι[δκ1ὰ, ἴοὸ δὸ ἀοὐβ, 

49. 154]. 1π|. 1. 1δδὶ. 1111. 1. 
ῬΓῊΣ 3) ὙΌΣ» ΦΌΝΣ " Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ 

ἢ ΟΡ, ΤΌΝ Ὁ ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίον 
. ἌΜΥΣΡ ᾽ν ἜΝ τίνι ἀπεκαλύφθη, 

ἯΒο δδιὴ Ὀε] νοα ΟἿΣ ΓῸ- 
μοῦ δηὰ ἴο τοῦτ ἰδ 100 
ἈΠῸ οὗ τῆς 1.0ΕΡ σουϑδὶοὰ 

Ικοτὰ, στο δῖ Ὀοϊογοα 
ΟἿΓ τοροσὶ δηὰ ἴο νῃοπὶ 
ἨΔΊΏ 180 δΥπὶ οἵ Ἃἴδ6 [,οτὰ 
ὈΘΘῺ ΓοΥθ δ] 

δ0. ῬΑ]. χ]!. 10. (Ε. Υ. 9.) 54]. χί. 10. 

ἮΝ .-... οὐ ον 3 ἤΑνθρωπος τῆς εἰρήνης μου 
«νος ὁ ἐσθίων ἄρτους μου ἐμεγά- 

ἘΝ ΧΣΡΟΩΝΣ 
Μ|πὸ ΟὟ ἤδσα δῦ [γοηᾶ, 

ἐνὸν πο αἱᾷ οδὲ οὗἁ τῇ 

λυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ πτερνισμόν. 

Μίπο ον {ἈτᾺ} }Π18Γ ἔγοηὰ 
ἐσ ον Μ͵ῪῸ δίο οὗ ΤΥ ὈΓγοδᾶ, 

ὑγεβὰ, βαίἢ δα ἀρ ὼς 661] διὰ θα ἈΡ μἷ8 Β66] ἀραἰηβὶ 
δῤδίηεὶ το. Τη6. 

5]. Ῥβαὶ). εἶχ, δ. (866 Ῥεβὶ. Ῥρδ]. οὐ]. 8. 
Χχχγυ. 19. δηὰ Ἰ᾿χίχ, 4.) 

ὁ Ὧ)Π ΒΘΠΡῸ Ἐπολέμησάν με δωρεάν. 
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Φόοδη Ὑἱ}!. 17. 
[Καὶ ἐν τῷ νόμῳ δὲ τῷ ὑμε- 

τέρῳ γέγραπται ὅτι] Δύο ἀν»- 
θρώπων ἣ μαρτυρία ἀληθής 
ἐστιν. 

[1 5. αἷβο τι ἴθ ἴῃ ὙΟΌΓ 
αν 1040] τ[Π6 ἰδβἸ ΠὩΟΩΥ͂ οἴ 
ἴνγγο ΣΘἢ 18 τ 6. 

2 Οον. χἱϊἱ, 1. 
Ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων 

καὶ τριῶν σταθήσεται πᾶν ῥῆμα. 
Ιῃ δὰ τρουὰ οὗ ἵν οὗ 

ἴγοθ υγί [ἢ 68868 58Π4}} ΘΥΟΙΥ 
τογὰ 6 658 18η6ἀ, 

Φόδη χ, 84. 
[Οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἂν 

τῷ νόμῳ ὑμῶν ὅτι) ᾿Ἐγὼ εἶπα 
Θεοί ἐστε; 

[18 ᾽ν: ποὶ πτιθη ἴῃ γοῦν 
Ϊαπν,}1 βαἰά, Υγὸ δσὸ ἀοάβῇ 

Φοβη χὶϊ. 14, 15. 866 Νο. 25. 

Φοδη χὶϊ. 88. 
[Ἵνα ὁ λόγος Ἡσαΐον τοῦ 

πρυφήτον πληρωθῇ ὃν εἶπεν] 
Κύριε, τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ 
ἡμῶν; καὶ ὁ βραχίων Κυρίου 
τίνι ἀπεκαλύφθη; 
[Τὶ 8 βαγίηρ οὗὨ Εδ81Δ8 

ἴπ6 Ῥτορῃοῖ τῆς ὕὉθ []- 
δ]|Ιοὰ το Π6 βραῖΐκα,7 [οτὰ, 
ψῆὴο δι} Ὀρ]ονοὰ ΟἿἿΥ σχὸ- 
Ῥογὴῦῦ δηὰ ἰο ὑβοπὶ δῖ ἢ 
186 δἃτπὶ οἵ ἴῃς τὰ ὕθο6ι γΘ- 
γοδ]οὰ 

Ἐομ. χ. 16. 

[Ἡσαΐας γὰρ λέγει) Κύριε, 
τίς ἐπίστευσεν τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; 
[ον Ἐδβϑίδϑ βαϊ[},] 1ωγὰ, 

Ὑ|0 Πδιἢ θα] ονεὰ ουγγοροτῦ 

Φοδη χὶϊ. 89, 40. 866 Νο. 2]. 

Φοἢη χὶ]. 18. 
[᾿Αλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ πληρω- 

θῆ] Ὁ τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ τὸν 
ἄρτον ἐπῇρεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν 
πτέρναν αὐτοῦ. 

[Βαϊ (μὲ 1Π6 βογ ρίυΓΘ 8 
6 181164,] Ηδ τὲ οαίοι 
ὑτοδὰ Ὑῖ [ἢ τὴθ ἤδι} θὰ ὑΡ 
δῖ5 Ὧ66] αρδἰίηδβὲ τη6. 

Φοδῃ χυ. 2ὅ. 

[᾿Αλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὃ λόγος 
ὁ ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν γεγραμ- 
μένος ὅτι] ᾿Ἐμίσησάν με δω- 
ρεάν. 

--...-. νι...
 ΄ἴἷἧ΄΄΄ἥἧἧς-ς- .-ς----.. .--..-.--:.-οΟ---ο--.Ὅαἂ.« 

5 ΤΉ βδῖῃη ἰοχὶ 15 αἰϊμδοὰ ἴο ἰη Μαΐὶ. χυὶ. 16. δπὰ Ἡοῦ. χ. 28. 
δ 1 ἴδ ηοῖ βΈΠΟΓΑΙΥ Δ6Τ : ἶ 

δῦηγε ἅτε ας οἱ βῆς οπα]ν πεν νο ὍΑΠν ἀηὰ ἴῃ ΠΟΔΌΣ. 
οοὰ ἤοπὶ ψἢδὶ ρ͵αςοθ τῃ8 οἰξαιίοη ἴδ ἰάθη, ὍΘ ᾿ἤτοο Ἰηἀἰοαῖοά 
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ΤΈΟΥ.. Του δέ δρδίηϑί 6 
“ιιμουΐϊ 8 οδ186. 

52. Ῥβ6]. χχὶϊ, 19. (Ε. ν. 18.) 

Ὅ) ὉΠ ἸἼ3. ἼΡΡὶ 
10} 3558) Ὁ 

ΤΟΥ Ρατὶ ΤῊΥ͂ ζαττηθη 8 
διηοηρ ἴδῃ, δηἃ οδϑὶ Ἰοἱϑ 
ὌΡΟΗ ΣΩΥ͂ γοδίυγο. 

58, Εχοάὰ, χὶ!. 46. (866 ῬΒαὶ, 
ΧΧΧΙΥ, 20.) 

ΔΎ 3 ΠΝ ὈΥΝῚ 

ΝΟΙΠΟΣ 8814}} γθ Ὀσθὰκ ἃ 
ὈοΩ6 ᾿πογοοῖ, 

54. Ζϑοΐ. χὶϊ. 10. 

ὮΝ τ ΝΣ Ἰ3ΠῚ 
ὁ ἡ 

Απὰ (ΠΟΥ͂ 5Π4}} Ἰοοῖὶς ἀροη 
Τὴ6 ἡ Βοῖὰ ΠΟΥ ἤδνο ῥἱογςοα. 

55, 188]. Ἰχῖχ. 26. (Ε. ν. 28.) 

γιφο ΡΥ ΠΗ 
Ἐϑρ ΠΥ Ὁ Ὁ ΠῈ3 

Τοῖ τποἷγ Βαδιταλίοη Ὅ6 ἀ6- 
βοϊαῖο, αν α Ἰοῖ πουρα ἂν 61} ἴῃ 
ΤΠΟΙΓΣ 1618. 

Ῥβα]. οἶχ, 8. 

ἐ ἼΠΙΣ ΠΡ ἸΠῚΒ 

Τ,οἱ δῃοί θοῦ τ Κα ἢ]5 ΟΒΊοΟ, 

ὑθ. 

ϑογὶρέμγο ΟΥἰἐοΐβηι. 

ὙΒΟΥ ΤΟυρὮὶ δραϊηδὲ [16 
ὙΠ Βοῦϊ ο8886. 

Ῥμαὶ. χχὶ, 19. 
Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου 

ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν 
μουν ἔβαλον κλῆρον. 

ΤΉΘΥ Ῥαγίθα ΓΩΥ̓ ταϊτηθηΐ 
ΔΙΏΟΩς ἵμοτη, δηα [ῸΓ ῺΥ Υ68- 
ἰυΓ6 ΠΟΥ αἰὰ οδϑὺ ἰοίδ. 

ἙἘχοὰ. χί 486. 

Καὶ ὀστοῦν οὐ συντρίψετε 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

Απὰᾶ γὸ 8}}8]} ηοΐ Ὀγθδκ ἃ 
Ῥοηδ ἱμογοοῦ, 

Ζοο . χὶϊ, 10. 

Καὶ ἐπιθλέψονται πρὸς μὲ 
ἀνθ᾽ ὧν κατωρχήσαντο. 

ΤΏΟΥ Ὑ{}1 ἸοΟΙς ΡΟ τηθ 
Ὀοοδαθα ΠΟΥ͂ ἢαγὸ πηοοκοὰ 
ΙΩΒ. 

Ῥβ4]. ᾿χυἱ!, 26. 

Γενηθήτω ἡ ἔκαυλις αὐτῶν 
ἡἠρημωμένη, καὶ ἐν τοῖς σκηνώ- 
μασιν αὐτῶν μὴ ἔστω ὃ κατοι- 
κῶν. 

μὲ τηοἱρ Βαδιϊαιίοη Ὁδ 
Δοβοϊβῖα, δπιὶ ἴῃ μεῖς ἀνν 6 ]- 
Ἰΐηρσϑ Ὧ0 ἱπῃ δ Δ ηϊ, 

ἘΞΑ]. ουἹἹ[ὁδθν 8. 

Καὶ τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ 
λάθοι ἕτερος. 

Απῃηὰ ἰοῦ δηοῖ Ποῦ ἰδῖκο δὲ8 
οἴου. 

[Βαυϊ λὲν οοπιείς ἰο ράδα͵ 
τῆ δὲ [Ὡ6 νψοχὰ τῖσῆν Ὀ6 [Ὁ]- 
Β)1οἀ {παῖ 18 τι ἴδῃ ἴῃ ΤΠ 
ἰανν,} ΤΉΘΥ Βαϊοα πιὸ νὶϊμοῦξ 
8 ὁ81180. 

Φοόβδη χίχ. 24. 

[Ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ 
λέγουσα] δΔιεμερίσαντο τὰ 
ἱμάτιά μον ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τὸν 
ἱματισμόν μον ἔθαλον κλῆρον. 
ΠΟΤ 1Π6 δογρίυτα πρὸς 

Ὀ6 Ὁ} 8116ἅ τ᾿ Ις ἢ βαῖι,] ΓΤ ΠΟΥ͂ 
Ῥαγίε ἃ ΤΥ ταἰπηβηΐ διῃοης 
1οηι, πὰ [ὉΓ ΙΩΥ̓ γνοϑίασθ 
ΠΟΥ ἀἰὰ οδδὶ Ἰοί8. 

δοδη χίχ, 86. 

Γ[ἘΕγένετο γὰρ ταῦτα ἵνα ἢ 
γραφὴ πληρωθῇ) ᾿Οστοῦν οὐ 
συντριβήσεται αὐτοῦ. 

[Εογ τἴθ86 τῆϊπρ8 ΜΈΓΘ 
ἄοηῃθ ἴμαῦ (ῃἢ6 δεῦρ γο 
βῃοιυ]ά ᾿ς 118 164,] Α ὈοπΘ 
οὗ Ὠἷηι 584}} ποὺ Ὁ6 Ὀγοκθῃ. 

Φοδη χίχ. 87. 

[Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ 
λέγει] "Οψονται εἰς ὃν ἐξε- 
κέντησαν. 

[πᾶ αμαΐῃ δποῖμοσ βοτῖρ- 
ἴυτα 56:1}, ΤΠΘΟΥ 88}8}} Ἰοὸκ 
οὐ δέῃ Ἡ ΒΟ (ΠΟΥ Ρῥἱογοβά. 

Αςῖίβ ἱ. 90. 

[Γέγραπται γὰρ ἐν βίθλῳ 
Ψαλμὼ»} Γενηθήτω ἡἣ ἔπαυλις 
αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὅ 
κατοικῶν ἐν αὐτῇ. 

[Εοτ ἰδ ἴθ υπίθη ἰῃ ἴῃ6 
Ῥοοκ ἜΓΕΜΕ δι Ηἷβ μδϑὶ- 
ἸΔΏΠΟΏ ὃθ ἀοβοϊβαῖο, αηὰ Ἰοὲ 
ὯΟ η8η ἀνε]}] ΤΟ το π 

ΑοΙ8. ἱ. 20. 

[Καί Τὴν ἐπισκοπὴν αὑτοῦ 
λαβέτω ἕτερος. 

Απὰ διἷ8 Ὀιϑῆοργὶς οὶ 
ΔΠΟΙΠοΥ ἴδ ΚΟ. 

“ Τηΐθ Ραββαχζο ἢδ88 Βογοίοίοσο βρροαγοιὶ αἷβὸ ἴῃ δε, χχυὶ, 85.; θυὺ ΤΊΒΟ ΒΟ! ἀοΥΓ Ομ ς 
δ τἤογο. 

δ. ἼΠ]8 ἰ8 ἴγοπῃ 1πΠ6 Ηθῦτονν ἢ ἃ σΠδηρο οὗ ρεύβδοῃ: Μοββίδῃ, ἴῃ [86 οτὶ ίῃαὶ, Ὀοϊησ 

[86 Βρθδίκου; ἴῃ ἴ8:6 θυϑῃρο } }8ὲ, (89 ῬΟΓΒοὴ δρόκοη οἵὁἁ, ΑΌρΡ. Νϑύγοοπιθ, γτοδάϊπρ γῶν ΧὙΒΙΟἢ 
ΟΥΑΙ ὨΪΥ͂ ἢ.88 ΘΟΠῚΘ ΔΌΪΠΟΥΪΥ ἔοσ 10), ΓΥΑ πδίαῖοϑ “ ΤΠΘΥ 8881} ΙοΟΚ οὐ ἰπ).᾽ 

5 ἼΙῈ β6Π86 ἰδ πὲ οὗἩἨ 1π6 οτἰμχίπαὶ! : ΟΠΙΥ 6 δροβῖὶα Δρρ]ϊο8 ἴο ἃ Ῥαγιἰσ]αγ Ῥρογιοη 
ὙΠ ΠΑΡ Ὑγ88 Βροκθῃ Ὁγ Ἰ)αν! ἃ οὐὗὁἩ Πἷβ οπϑιηΐοβ ἴῃ [π6 ματα. 
τολιογὶαὶ αἰ θγοησα, 

Ϊῃ το Τ,ΧΧ. τότ ἰ5. 0 



ιπιοΐξαϊζοπϑ8 ὕγοπι ἐλε Οἱα Τεείαπιοπέ ἴῃ ἐδε ἴΝευο. 

57. ΦΔοεῖ 112. 1---5. (Ε. ν. ἰΪ. 
98-- 39) 

Υβοιξ Ἰ,ΠΎΙΣ ΠῚ] 
ἾΚ3}) ὝΝ ΟΥἫΝ ΤΡΎΠΑ 
ΠΡῸΣ ὈΦ᾿ΠΡ3) Ὀ9}}5 
ἘΠ πδῦπ" ΓΊΟΌΠ 
Ὦ ὍΣ τἸΝΡ ΓΟ 
τήπϑιβη Ὁ) ΟΣ 
τὰς ΒΤ: πφῃ} 9 
ΠΡΟ ἘΠ) : ὙΠ 
ΡῈ) Ὁ1 ὙΦ Ὁ 
πϑο ΟΦ τ Ὁ ΤΥ Ὁ ΠῚ 

ΚΒ 5. Ὁ7 ΠῚ Π) ἼρπΡ 
:  Ή3ΠῚ ΟΥ̓ ΠῚ Ὁ 

ὈΡΞ. ΚΣ ΙΧ 55. ΠῸΠῚ 
ΠΥ ΩΝ 

Ἀπὰ ἴδ κἢ}4}} σοτηθ ἴο Ρ888 
δἰἴεσναγά, ἐλαέ 1 νν}}} Ῥοῦγ 
οὔ ΠΥ ϑϑρΙ ΓΙ ΠρΡΟῚ Δ}} Β6ΒᾺῈ ; 
δηὰ γΟῸΓ 80Πη5 δβηὰὲ γοῦγ 
ἀδυρδίεσβ 5}}4}} Ὀγόρῇθ8γ, 
ΤΟΌΥ ΟΪἁ τηοι 58}}4}} ἀγρβδτη 
ἀγολῖοβ, γοῦῦ γοῦηρ τηθῃ 
8}}8}} κθὸ Υυἱβίοῃβ. Απὰ αἷδο 
ΠΡΟ ἴδΒ6 Βεσυδηῖβ δηὰ ὕροη 
1δε Βαπάπρα! 48 1η ἘΠ056 ἀΔΥ8 
ἘΠῚ 1 ΡΟΣ οὐ ΤΥ ϑρί σι. 
Ἀπὰ 1 μ|}} βῇονγ υγοπύουβ ἴῃ 
186 Βεδγεηβ δηὰᾶ ἴῃ 186 δατγιὶ, 
δοοά, δηὰ τε, ἀπὰ ρ΄] γϑ οὗ 
ποοζο. ΤΉ δαῃ 8}}4}} Ὁ 
ἰαπηδά ἰηΐο ἀαγκηθξ8, δηὰ τἢ6 
[ΟΣ ἴητο δἰοοάᾶ, Βοΐογα 1ῃ6 
ἔτεδὶ δηὰ τῃ6 ἑεστί 5] 6 ἀΔΥ οὗ 
86 1κρ οοι6. Απὰ ἰξ 5}|4}} 
ΟὐΠ16 ἰο Ρ488, ἐλαί νυ ὨΟβΟΘνοΓ 
8.4}} 64}} οἡ τῆ 6 πᾶτηβ οὗ 106 
ἴϑκὺ ε)4}} Β6 ἀε]νεσθὰ. 

“οεϊ, 1, 2 -- 832. 

Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου 
ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφη- 
τεύσουσιν οἱ νἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
δϑυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσθύ. 
τεέροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθή- 
σονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν 
ὁράσεις ὄψονται" καὶ ἐπὶ τοὺς 
δούλους μον καὶ ἐπὶ τὰς δού- 
λας ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 
ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεὐματός μου" 
καὶ δώσω τέρατα ἐν οὐρανῳ, καὶ 
ἐπὶ τῆς γῆς αἷμα καὶ πῦρ καὶ 
ἀτμίδα καπνοῦ" ὁ ἥλιος μετα- 
στραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἣ 
σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν 
τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην 
καὶ ἐπιφανῆ. ἔσται πᾶς 
ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα 
Κυρίον σωθήσεται. 

Απᾶ ἱὲ 5}}8}1} σοιηςβ ἴἰο Ρ888 
ΔΟΣ [Π086 τΠΐπρ6, [ἢ δι 1 ν}}} 
ῬουγΓ Οὐ ἃ Ρογοη ΟΥ̓ ΠΥ͂ 
ϑΡ᾿ ΓΙ ὉΡΟη 8]] ἤ6 5} ; πα γοι 
80}8 8ηἃ γΟῈΓ ἀδΔῸρ Ὠ6ΓΒ 5}4]] 
ΡΓΟΡΉΘΒΥ ; δη4 γοῦγ οἷά πιο 
58}}8}} ἀγεϑῦῃ ἀγθδπιϑ, Δη ἃ ΟΣ 
ΥΩ ΠΙ6 ἢ 8}}8}} 866 νἱβί οῃϑ. 
Απὰ Οοἢ ΤΩΥ͂ β8ογνυδηῖδ δη οἡ 
ΤΩΥ͂ ἤδη ἀπ 148 ἴῃ ἴῃῇοδο ἀδ γ5 
1 ν}}} Ροῦγ οὐδ ἃ ρογίίοῃ οὗ 
ΤΩ ϑριγ. ΑὩΑΔ1 Μ}}} εχ- 
ὨΙδῖῖς ττοη ἄογ8 ἰπ 1Π6 ΠΟΆΡΕῺΒ 
ἀπὰ οἡ ἴΠ6 φαγί, Ὀ]οοῦ δπὰ 
ὅτο, δηὰ βου ναροῦγ, Τἢο 
δη 5|14}} Ὀ6 ἰυτηθα ἰηἴο ἀλΙκ- 
Πα688, δηὰ τἢἣ6 Τηοοῃ ἰηΐο 
Ὀϊ]οοά, Ὀδοίογο τ1Π6 σομίηρ οὗ 
{Π6 στοδὲ δηὰ 1] τοῦ 8 ἀΔΥ͂ 
οὗ 1Π60 1γὰ. Απὰ ἴτ βὲ)4}} 
ΠΟΠπι6 ἴο ΡΆ88, [ῃαἴ ὙΠΟΒΟΘΥΟΣ 
8ἢ)4}} 541} οἡ [Π6 πϑιῃθ οὗ 116 
1ωὐτὰ 8.18}} θ6 βανθὰ. 

1539 

Αοἰϑ ἐΐ, 16 ---21. 

[Τοῦτό ἐστιν το εἰρημένον 
διὰ τοῦ προφήτου] Ἔσται 
ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέ- 
γει ὁ Θεός, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ 
πνεύματός μου ἐπὶ πὰασανσάρκα, 
καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ 
ὑμῶν καὶ αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν, 
καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν δράσεις 
ὄψονται, καὶ οἱ πρεσβύτεροι 
ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσον. 
ται καί γε ἐπὶ τοὺς δούλους 
μου καὶ ἐπὶ τὰς δούλας μου ἐν 
ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ 
ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου, καὶ 
προφητεύσουσιν. Καὶ δώσω 
τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ 
σημεῖα ἐπὶ τῆς γῆς κάτω, αἷμα 
καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ. 
Ὅ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς 
σκότος καὶ ἣ σελήνη εἰς αἷμα 
πρὶν ἢ ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου 
τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῇ. Καὶ 
ἔσται πᾶς ὃς ἐὰν ἐπικαλέσηται 
τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 

[ΤΗϊ9 ἰ8 τὲ ΨΠΙΟΝ [8 
δροκβϑη ὈΥ ἴδ ῥγορῃοῖ 406], 
Απὰ ἰδ 5}.4}} φοιὴθ ἴο μδ88 ἴῃ 
ἴΠ6 1481 ἄδγβ, βαϊ ἢ ἀοά, 1 
11 ρου οἂϊ οἵ ΤῊΥ ϑρίγιῖ 
ΠΡΟη 4]} ἤοβῃ ; απιὰὶ ΣΟ 80}8 
δηά γοῦγ ἀδυρἬ 6 ΓΒ 588} ργὸ- 
ΡἤΘΘΥ, δηἃ ὙΟΙΓ ΥΟΌΠι ΠΟ ἢ 
8[}4}} 866 Υἱβίο1}8, δϑηἀ γουῦ 
οἱὰ πιϑῇ 8}|4}} ἀγϑδπὶ ἀγθαπ5 : 
Απὰά οῃ ΤΗΥ͂ δοτνληΐβ δηἀ υἢ 
ΤΩΥ Ὠδηἀτηδίἀοης 1 Μ1}} ΡΟ 
οὔ πῃ [ἢ086 ἀμ γ8 Οὐ ΠΗ 
ϑδρίγιι; δηὰ ἴδον δἢ}4}} ργο- 
Ῥἤοθγ. Δπὰὶ [ ν}} ΒῇονΥ 
ποηάςγθ ἴῃ Ποδύθὴ δΌΟΥΟΘ, 
ΔΠα κἰσηϑ ἰη ἴῃς δαυί ἢ δ6- 
ποδίῆ, ὑἱουά, δπὰ ἢτγο, δπὰ 
γϑροῦν οὗ βῦοκο. Τὴ δυη 
Βἢ.4}} Ὀ6 ᾿υγηρὰ ἱηῖο ἀΑΥΚΉ6Ε88, 
δηᾶὰ ἴῃ6 τηοο ἱπίο ὑ]οοΐὰ, 
Ὀοίοτο Πδῇ στοαῖ δὴ ἃ Ποίλ 06 
ἄδγ οὗ τ 1,ογὰ οοπης. Απὰ 
ἰδ 84}} οοπιθ [ὁ ῃ8488, ἐλαέ 
ὙΒΟΒΟΟΥ͂ΘΓ 6[14}} σα ]} ου ἴΠ6 
Ὡδῖη6 οὗ ἴπ6 [μγὰ 588}} Ὁ6 
δαυρα. 

Ἐοαι. χ. 18. 
Πᾶς γὰρ ὃς ἂν ἐπικαλέσηται 

τὸ ὄνομα Κυρίου σωθήσεται. 
ἜΟΙ ὙΟΒΟΘΥ͂ΟΥ ΒΠ8]] (4]] 

ὭΡΟΙ [6 ἤδη οὗἩ ἴῃ6 Ιογὰ 
8.811 Ὀ6 8δγϑά. 

“ ΤΉΘΓΕ ΧΟ ΤΏΟΤΟΙΥ 5016 5]. ἢ ΔἀαἰοηΒ ΌὉΥ ὅ5:. Ῥείοσ οὗ δὴ ΧΙ ΠΘΙΟΥΥ πίῃ. 
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58. ΑΙ. χυνὶ. 8-11. 
ῃ ἼΝ}ν πὴπὶ τὴν 
Ἰϑῦ ἐμθ 3. ὙΘῸ 9 
ἫΝ Υ123. Νὴ "30 ΠΌΪ 
πῦρ Ὁ ἐπ 150) 
Ἰϑητ οὐ Ὁ Ὁ) δἰνὴ 
τη Γὐκ ΦΎΡη 
ν»οδ ὈΠΠ πον ΜΝ 

ΠΣ ΒΤΙΝ ΛΠ 
1 Ὦδγο βοῖ [ἢ6 Τ,ΟῈΡ ΔΙ ΥΑΥΒ 

Βείογο τὴ : Ὀδόδιιβθ ἦθ ἐς αἵ 
ΤΥ τσὶ Παηά 1 8}8}1 ποῖ ὃ6 
τηονοα. ΤὨΟΓΟΘΙΟΥΘ ΤΩΥ Βοατὶ 
8 ρδᾶ, δηἃ ΠΙΥ Ρ]ΟΥΥ͂ τὸ- 
)οϊςοιῃ : τὴν βθβἢ 180 8848}} 
Τοβῦ ἰῃ ΟΡ. ΕὉτγ ἴδοι μ|]ῦ 
ποῦ ἰθᾶΥθ ΤΩΥ̓ 808} ἴη Βεὶ], 
ποῖον πὶ ἰοὺ ΒυΒο Σ 
τΐπο ΗοΪγ Οπθ ἴο 866 οοΥ- 
τυρίοη. ΤὙΤποι 10 ΒΠΟΥ͂ 
τη6 [06 Ῥδὶὰ οὗ 116; ἴῃ ΤΥ 
ῬΓΘΒΘΏΟΒ ἐδ [Ὁ] η688 οἵ ͵ Ογ. 

59. οι. χΧΥ , 15, 19. 

9 ΠΝ ἸΞΎΡΌ 8) 

γδς ὙΠ πῆπν Ἢ 
ἽΝ ἢ Τὴ 9 ΡΘΗ 

ΤΟΣ νοργιῶ 
ΥἸ 99 Ὄ 37 

ὁ ἸῸΝ 

ΤῆΘ ΤῸ0Ὲ} (ἢγ αοὐα ν}]}] 
ΤΑΙ56 ΠΏ αηἴο Π66 ἃ Ρχορῇοῦ 
ἴγοταῃ ἴῃ τά δὲ οὗ ἴη60, ΟὕΩΥ 

ϑογίρέιτο ΟΥιξοίϑηι. 

Ῥβαὶ. χυ. 8-11. 
Προωρώμην τὸν Κύριον ἐνώ- 

πιόν μου διὰ παντὸς, ὅτι ἐκ 
δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σα- 
λευθῶ. Διὰ τοῦτο ηὐφράνθη 
ἡ καρδία μον καὶ ἠγαλλιάσατο 
ἡ γλῶσσά μου, ἔτι δὲ καὶ ἢ 
σάρξ μον κατασκηνώσει ἐπ’ 
ἐλπίδι. Ὅτι οὐκ ὠγκαταλεί- 
ψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ἅδην, 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν 
διαφθοράν. ᾿Ἐγνωρισάς μοι ὁδοὺς 
ζωῆς" πληρώσεις με εὐφρυσύνης 
μετὰ τοῦ προσώπον σον. 

Ι [ογοδανν ἴΠ6 Τωοτὰ οοηιὶ- 
ὩΌΔΙΪΥ ὈΘΙΌΓΘ τη6; ὈοΟδα86 Π6 
ἷ8 δ ΠΙΥ Τίρῆῦ μδηὰ, [Π40 1 
ΤΩΔΥ οὶ Ὀ6 τηονοὰ, ΤθοΓο- 
ἴογο τὴν Βοδτὶ 'νγὰ8 ρἰαἀἀοηρά, 
δηὰ ΤΥ Ἰοηρας χα! δα 1 
7ΟΥ); ΤΟΥΘΟΥ͂ΟΓ ΤΩΥ͂ Π6Βἢ: δ4]ΡῸ 
Ὑ}]1 ἄνν6}} ἰῇ ΟΡ. ἘΕῸΓ 
ἴποὰ ὙΠ ποῖ ᾿ἰθᾶγθ ΤΩΥ͂ 
Β01] ἰπ ἴπ6 τηϑηβίοη οὗ 
ἀοδά, ΠΟΥ βυῖον {π1η6 ΗΟΪΥ 
Οπθ6 ἴο 866 οοττπρίίοη. Τῆοα 

᾿ ἢβϑὲ τηβδᾶρ Κηονῃ ἴο 126 ἴἢ6 
ὟΥ5 οἵ 116. Του νυ ἱτἢ ΤΕΥ 
Ῥγόδθθοθ 10 8}} τὴ σ ἰῇ 
90. 

Ποαϊ, χν]ϊ. 15, 19. 
Προφήτην ἐκ τῶν ἀδελφῶν 

σου ὧς ἐμὲ ἀναστήσει σοι Κύ- 
ριος ὁ Θεός σον, αὐτοῦ ἀκού- 
σεσθε.... Καὶ ὁ ἄνθρωπος 
ὃς ἐὰν μὴ ἀκούσῃ ὅσα ἂν λα- 
λήσῃ ὁ προφήτης ἐκεῖνος ἐπὶ 
τῷ ὀνόματί μον, ἐγὼ ἐκδικήσω 
ἐξ αὐτοῦ. 

ΤρῸ Τονὰ τ αοὐ 5}}} 
ΥΔ186 ὉΡ ἴοΥ [ἢ66, ΤΟΙ. ΒΙΩΟῊ 
(ΠΥ Ὀγοίἤγθη, 8 ργορῃοὶ [ΚΘ 

Ἀοἰβ ἰδ. 925-28. 

[Δαυὶδ γὰρ λέγει εἰς αὐτόν 
Προωρώμην τὸν Ἑύριον ἐγώ. 
πιόν μου διὰ παντός, ὅτι ἐκ 
δεξιῶν μού ἐστιν ἵνα μὴ σα. 
λευθῶ. Διὰ τοῦτο ἠνφράνθη 
μον ἣ καρδία καὶ ἠγαλλιάσατο 
ἡ γλῶσσά μου, ἕτι δὲ καὶ ἡ 
σ μον» κατασκηνώσει ἐκ᾽ 
ἐλπίδι, ὅτι οὐκ ἐγκαταλεί. 
ψεις τὴν ψυχήν μου εἰς ἔδην 
οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν σον ἰδεῖν 
διαφθοράν. ᾿Ἔ γνώρισάς μοι ὁδοὺς 
ζωῆς, πληρώσεις με εὐφροσύγης 
μετὰ τοῦ προσώπου σον. 

[Εοτ Τϑᾶνί ἃ βροδκείῃ Ἵοη- 
σογηΐπρ πϊα),7 1 (Ὀγόδᾶν ἰἰ 
Τωοοτὰ αἰ αυδ ὈΘΙΌΓΘ ΤῊῪ ἴδοο; 
ἴογῦ ἢ ἰ8 Οἡ ΠΥ τρϊ Πδηὰ, 
ἴΠδι 1 δῃουὰ ποὶ ΒῈ τηογοὰ : 
᾿πογοίοσο αἰὰ ΠΙΥ͂ μοδγὶ Γὸ- 
)οῖςα, δῃηὰ ΤΥ ἴοηραθ Μὲ 
ρἰδὰ; ΠΠΟΥΘΟΥ͂ΩΓ 8|90 ΠΥ 
ΒοΒἢ 5114} τοϑὶ ἱῃ δορα : θὲ- 
σϑῦδα ἴῆοι Ὑγ]]ῦ ποῖ ΙΟΆΥ6 ΠΥ 
801] ἰη μ6]}, πο ΔΓ ΠΕ ἰδσα 
Βιθεν τηΐη6 ΗΟΪΥ Οηα ἰο 566 
οογγυρτίοη. ΤΏοα [ιᾶϑὲ πιδὸθ 
Κηονη ἴο 18 188 ὙΆγ6 οἱ 
1 ; τῆου 5Βῃ8]δ τπιδίὸ τὲ 
ἴ}} οὗ )70γ τῖιλ [ΏΥ σοῦπίομ' 
δΔΏ(Θ. 

Αοἰϑ χὶἱ, 85. 
[Διὸ καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει] 

Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖ 
διαφθοράν. 

ΓΥΒεγδίογα 80 δὶ} δίϑο 
ἢ ΔΠΟΙ͂ΠΟΓ 1 Του 
Βῃ4]: ποῦ δῃῆον {πη ΗΟΙΥ 
Ομ ἴο 866 σοΥτΙρίίοπ. 

Αοἱϑ ἰϊ. 84, 35. 866 Νο. 32. 

Ἀοίβ ἰἰ. 22, 29. 
Μωυσῇς μὲν εἶπεν ὅτι] 

προ ὑμῖν ἀναστήσει 
Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν ἐκ τὼν 
ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ" αὐτοῦ 
ἀκούσεσθε κατὰ πάντα ὅσα ἕν 
λαλήσῃ πρὸς ὑμᾶς. Ἔσται δὲ 

πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ ἀκούσῃ 
τοῦ προφήτον ἐκείνου ἐξολε- 
θρευθήσεται ἐκ τοῦ λαον. 

[Εσοτ Μοϑβεϑ Γ}Υ βδϊὰ πη10 
(Π6 ἔδτῃογ,}Ώ Α Ῥτορίιοὶ 
Β.4}1 τῇ0 γα γΟῸΓ σοά 

9. ΤῊΐδ, ἰη ΒΟΙΉ οἰϊαιίοῃβ, αρτθθδ τί 1ῃ6 ΤΧΧ.; μοι ἀϊβετα δας δ] Πρ ΠΥ ὕτοσι [δὸ 
Ἡεῦτον. ὙΠ πιοβὲ ἱπιροτίδηϊ γατγίαἰίοη 18 {6 {π6 ΡΙ γα] ἽΝ ἼΠ ἰ8 Ῥαΐ ἰηΐο {6 δἰ!ηφαίατ; 
θαι ἴῃ 811 ργο δ γ 1η6 δἰηραϊαν ΤΟΣ 18 της τίρε τοδαϊηρ. 8.66 Ηδηρβίεπθετᾷ. ΟἸμγιϑίο- 

ἸοΡῪ (Ατποῖάν), ρῃ. 76, 77. ΟοιΏρ. οπημη, ὁπ 1ῃ6 ῬΒΑΙπηβ, ἰγαπϑαἰοὰ ὉΥ Εαἰγθαῖγι, Εὐϊπῦ, 
1844. νοὶ]. '. ἢ. 251. 

“9 ΤῊΘ ραϑβαρο αποίοὰ ἐπ Αοἰβ {{Π. 22, 28,, ἀἰ βδγβ ὕἥτοτη βοῖὴ ([Π6 οτἰ φίπαὶ απὰ {8 ΚΧΧ, 
δι. Ῥϑίοῦ 8 σοηἀἰδηβοὰ [9 Ργορῆσου, δὰ σοηάογοὰ [86 ΟΧΡΥΓΘΒΒΙΟἢ δ [ὩΟΓῸ δροοῆο, ΜἹ 
81. 8|ΠδΊ 0 ἢ ΡΟΓΒΔΡΒ ἴο ν. 18. 



(ποίαξίοπς ἤγοπι ἐλε ΟΙ« Τορίαπιοπὲ ἱπὶ ἐδο ἸΝριο. 

Ὀγοργθη, 1 πο πΠ|6: πηΐο 
δὶπὶ γ6 818}} Ὠράγκοη..... 
Απὰ ἰδ 5}}8411] οοιηθ ἴο ῥδβϑ, 
λαί πΠἸΟΒΟΘνΟΣ {011 ποὶ 
Βοδῦκοπ πηΐο [ΠΗ͂ ἩΟΓΣΑδβ, 
Β]ο ἢ Ὧ6 181] Βρϑαῖκ ἰπ ΤΥ 
ὭΔΙΏΘ, 1 Ὑ{ τεααίγο ἐξ οὗ 
δῖα). 

60. Ο60εῃ. χχὶϊ, 18. 

Σ Ὁ5 ἬΧΉ Ἰ3)3Π) 

ἀπᾶ ἴῃ ΓΠΥ͂ βοοὰ 58}4]] 1} 
86 πδίοηβ οὗ 18:6 οδυ θ6 
Ὀ]εςοοὰ. 

δ᾽. αὶ. “01, 3, 
ὈΘΝΑ ὉΝἿ) 30.) Πρ 

ΤῊΣ ΝΡ ἸΔῈΣ ἘΡΥΥῊΣΣ 
τὴπν ον ἽΠΥ ΟἿΣ Ὁ ΤῊ 

δα χον 
ΤΥ ἄο 1π6 Βαβι ἢ Τϑρα, 

δηὰ ἴῃ ῬθΟρὶ6 ἱτηαρίηθ 8 
Ταῃ τοϊηρ ἢ ΤᾺ Κίηρβ οὗἉ 
186 ἐἈτἢ δαὶ {πϑχηϑοῖνοα, δηὰ 
ὅ6 Τα οτΒ ἴδ κὸ οοπηβεὶ ἴο- 
ξεῖμετ, δραίηδὲ ἴῃ6 [0 ΒΡ, 
Δηὰ δραίτιδὶ δἷ5 Αποἰπιοα, 

ὨΠίΟ Τὴ6; ἴο ἢὶπι 8}}4]} γθ 
ὨρΑΓΚΘΏ.... . Αῃὰ ὙΒΟΒΟΘΡΟΥ 
ὙΠ} ποῦ Ὠρδύκθη ἴο τ ἢδὶ τμδὲ 
ῬΓΟΡἢοὲ 8881} Βρϑὰῖκ ἴῃ σΩΥ 
ΠΆΠΘ, 1 ἘΜ] ἀχϑοαῖο γϑῃ- 
ὥϑϑδποο οἡ ἢΐπ). 

Οθη. χχὶϊ. 18. 
Καὶ νενλογηθήσονται ἐν τῷ 

σπέρματί σου πάντα τὰ ἔθνη 
τῆς γῆ:-. 

Απὰ ἰπ [Ὦγ βεϑθᾶὰ β884]} δ]} 
106 ΠΑΙΟῺ5 ΟὗἨ 186 ΘΑ Ὧθ 
Ὀ]οδδβοὰ, 

Ῥ 4]. 1..λ1, 2. 
Ἵνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καὶ 

λαοὶ ἐμελέτησαν κενά; Παρ- 
ἔστησαν οἱ βασιλεῖς τῆ: γῆς 
καὶ οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν 
ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου 
καὶ κατὰ τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 

ὙῈῈΥ ἀϊὰ πδίϊοῃβ σϑραϑ, 
δηἀ τἱροὸδ ἱτηδρίηθ υδίῃ 
τπηηρεῦ ὙΤῇδ Κίησθ οὐἨ 186 
ΘΑ σοτχῃηθίποα, δηᾶἂ {Π6 
ΤΌΪΟΓΘ δϑβοη δὰ ἰοροῖθοῦ 
δραϊηδί [00 Ἰοτὰ δὰ ἢ ΐ8 
Αποϊηϊοά. 

14] 

ΤαΑΪδΘ ΠΡ πηΐο γοὺ ΟΥ̓ ΥΟΌΡ 
Ὀγοίῆγοπ, {κὸ ἀπο πη: ἢΐπὶ 
884}} γ0ὺ Πολὺ ἴῃ 4}1} εἸἰηρ 
ὙΠ ΔΙΒΟΘΥΟΣ ἢ6 8}}8]} ΒΔῪ υπῖο 
γου. Απὰ ἰξ 5841] σοπηθ ἴο 
ῬΆ88, ἐδαί ΘΥ̓ΘΟΤῪ 800] νι ϊοἢ 
ὙΠ ποῖ ἤΘΑΓ τπδὲ ῥγορἢοῖ 
88.811 Ὀ6 ἀοβιτογϑὰ ἴτοιὰ 8- 
ΤΩΟὨΡ᾽ 1Π6 ΡΘΟΡΪΘ. 

ΑΟἰ8 νἱΐ. 87. 
[Οὗτός ἐστιν ὁ Μωυσῆς ὁ 

εἴπας τοῖς υἱοῖς ᾿Ισραήἡλ Προ- 
φήτην ὑμῖν ἀναστήσει ὁ Θεὸς 
ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς ἐμέ, 

ΤῊΪ8 18 τῃ δὲ Μοβϑϑ να οἢ 
ΒΑΪΔὰ πηῖο ἰδ Ομ] άγοη οὗ 
16τ86}1} Α Ῥγόρῆοὶ 8β888]} 
186 Γογὰ γον αοἀ γαῖβο ἂρ 
ἀηίο γοῦ οὗἩ γοῦγ ὈΓΣΟΙΉΓΘΗ, 
ἸΚὸ ἀηΐο τη6. 

Αοἰδ 1]. 25. 
[Λεγων πρὸς ᾿Αβραάμ] Καὶ 

» τῷ σπέρματί σου ἐνευλο- 
γηθήσονται πᾶσαι αἱ πατριαὶ 
τῆς γῆ. 

[ϑαγίηρ, ππῖο ΑΡτΆΒδπι,] 
Απὰ ἴῃ ΤῊῪ 86θά 58}}4]]} 8}} (ἢ 
Κιηάγοὰβ (1.6. παέΐοηϑ, αϑ 
δεΐπο ἀεγίυδα ὕγοπι ὁπ 6 οοπιπιοπ 
ἀποέβίοῦ) οἵ ἴῃς δα ὉΘ 
Ὀ]6886ά. 

(4]. 11}. 16. 
[Οὐ λέγει] Καὶ τοῖς σπέρ- 

μασιν, [ὧς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ 
ὡς ἐφ᾽ ἑνός Καὶ τῷ σπέρματί 
σου [ὅς ἐστιν Χριστός]. 
[ἢ βαϊι ποί,] Απὰ ἰο 

866 (8, [848 οὗ ἸΏΔΗΥ ; Ὀὰϊ 48 οὔ 
οη6,]7 Αηά το (ἢγ δοϑὰ, [ν πἰοἷι 
6 ΟἸγίδι. 

Ἀοῖδβ 'ν. 11. ὅθε Νο. 38. 

Αοἰδ ᾿ν. 25, 26. 

[Ὃ διὰ στόματος 
παιδός σου εἰπών) Ἕνα τί 
ἐφρίαξαν ἔθνη καὶ λαοὶ ἐμε- 
λέτησαν κενά; Παρέστησαν οἱ 
βασιλεῖς τῆς γῆς καὶ οἱ ἄρ- 
χοντες συνήχθησαν ἐπὶ τὸ 
αὐτὸ κατὰ τοῦ Κυρίου καὶ κατὰ 
τοῦ Χριστοῦ αὐτοῦ. 
ΓΒ ὉΥ [86 τηου ἢ οὗἉ (ἢ 

Βουδηΐ Ἰϑανί ἃ δαβὶ βδὶα, 
ὝΨΗΥ αἰὰ [86 Ποδίῃοη γᾶψο, 
δηἀ [Π6 Ῥοορὶδ ἱπιαρίπα γαίῃ 
ἐπ ηρ8ῷ9 Ὑδὸ Κίηρδ οὗἁ [86 
ΘΓ βίοοά ὕγ, δπ ἃ 1Π6 ΓΌΪΟΤΕ 
ὝΘΓΘ γι μβογοὰ τοροί μοῦ, 8- 
Βαϊπδὺ ἴη6 Τοσά πὰ δραϊπβὶ 
ἢἷ8. ΟἸγῖϑὲ (6. ΜΕΒΒΊΛΗ, Ο᾽ 
ΑΝΟΙΝΊΕΡ ὁπ6). 

Δαυὶδ 



142 

62. ϑῃ. χὶϊ, 1, 

ἩΠἼΘΘΝ ἩΥ ΝΟ ἼΡ Ἢ 
Ὑψ Ὑ σις 3} ΠΙ39Ν 

ἡ ἊΣ 

Οοὲ (θὲ ουὐ οὗ {ΠΥ 
ΘΟΙΏΪΓΥ, δηὰ ἤγοιῃ (ὮΥ Κίη- 
ἀγοάὰ, δπὰ ἴοπι ΠΥ δι ΓΒ 
Ὠουδα, πηΐο ἃ ἰδηὰ [δαὶ 1 
γ}}} βῆονν [866. 

68. Ὅδης.χν. 13, 14. 

γη 8 Ἧν ΠῚ Ἢ 
ὈΣΝΣ 3} ὈΥΊΣΝῚ ὉΠ οὖ 
Π3)) 
Ἴ τ κ᾽ ΤΣ 
ΟἽ. ἸΒΥ Ἰ9 ΤΙΝ) "991 

ἐδ.) 

ΤἼδὶ [ὮΥ δορὰ 8}8}} Ὁ ἃ 
Βίγβηροῦ ἴῃ ἃ ἰαπα ἐλαὲ ἐδ ποῖ 
τηοῖγτϑ, δη ἃ 588}8}} βεγνα Πότ; 
δηὰ [Π6Υ 58}}8}} δήῆ!ος τΏΘΤΩ 
ἤουγ ἢυαηάτοά γοᾶσγβ. Απᾶ 
αἶδο 1πδὺ παιϊοπ ὙΠ οτὶ ΤΒΘΥ͂ 
8}8}} βοῦν Μ11}πάῥρο : δῃὰ 
αἰοσναγὰ 88}}4}} ΠΟΥ ΟΟΙΏ0 
οὔ τ ἢ οτοδὶ δα δίδηοσα. 

64. ἄδση. χὶνὶ, 27. 

ΡΠ ἢ Π Ὁ 
Ὁ ΠΟ ΠΣ ἢ 

ΑΙΙ ι8ὸ βου]8 οὗὁἨ ἴπὸ μοῦβθ 
οὗ Φαοοῦ, σοῦ σδπι ἰηο 
ἘΦΥΡὶ, τρέγα μγθθϑοοσο δηὰ 
ἴθῃ. 

65. (866 Ψοβὰ. χχὶν. 82.) 

ἐπ ΓΝ »π 

ϑοεγίρξιγε (γι οἶδηι. 

6 οη. χὶ!. 1. 

Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ 
ἐκ τῆς σνγγενείας σον καὶ ἐκ 
τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σον καὶ 
δεῦρο εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι 
δείξω. 

Ὠαραγὶ ΠΌτῃ (ΠΥ ἸΔη, δπὰ 
ἔγοτῃ τἢγ Κιπάγοά, δηὰ [ΠΌΤ] 
[π6 Ποιυιϑθ οὗ (ὨΥ̓ ἔδίθογ, δηὰᾶ 
ΘΟΤῚ9 ἴο ἴΠ6 ἰδηὰ πἩΒΙΘΒΙ ν᾿} 
ΒΒΟΥ [866. 

ἄϑδη. χν. 18, 14. 
Πάροικον ἔσται τὸ σπέρμα 

σον ἐν γῇ οὐκ ἰδίᾳ, καὶ δουλώ- 
σουσιν αὐτοὺς καὶ κακώσουσιν 
αὐτοὺς καὶ ταπεινώσουσιν αὖ- 
τοὺς τετρακόσια ἔτη. Τὸ δὲ 
ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσι κρινῶ 
ἐγώ" μετὰ δὲ ταῦτα ἐξελεύσον- 
ται ὧδε μετὰ ἀποσκενῆς πολ- 
λῆς. 

ΤῊΥ 5βοϑὰ 5}}8}} βοϊουγῃ ἴπ 
8 ἰἸαηπὰ ἠοῖ {Ππεὶγ οση. Απὰ 
ΠΟΥ͂ 8081} ὯὍ6 Θηδίανοα δηὰ 
δα] οιο, δηᾶ δαπιθ]οὰ, ἴουΓ 
δΒυηάγτοά γεοαγθ. Βαϊ [Π6 π8- 
του τ᾿ δἰοἢ [ΠΟΥ͂ Β888}} ΒΕΓ 1 
Ψ11 γυάρο; δηὰ αἴϊνοσ. ἰ[ῃδὶ 
[ΠΟΥ 888}} οοὔια ουδ ΕἸΒΟΓ 
ὙΠ το} 6 ΔΙΉ. 

(6η. χἰνὶ. 27. 
Πᾶσαι ψυχαὶ οἵκου ᾿Ιακὼθ 

αἱ εἰσελθοῦσαι μετὰ ᾿Ιακὼβ εἰς 
Αἴγυπτον ψυχαὶ ἑθδομήκοντα- 
πέντε. 

ΑἿΊ τῆο 5θου]8 οἵ 8δοοῦ 
δουδβο, ἴμᾶῇ ψοηϊ πὶ Ὠϊηὶ 
ἰηῖο Εσγρῖ, ὙΟΓΟ ΒΟΥΘΏΙΥ -ΗΥΘ 
ΒουΪ8. 

Αεἰδ νἱΐ. 8. 
Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σον καὶ 

τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο 
εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω. 

Οοείμαα ομἱἱ ΟΥ̓ΤΠΥ σΟΟΠΙΓΥ͂, 
δηὰ ἴτοπι (ἢ Κἰπαγοὰ, δηὰ 
σοπλ6 ἰηίο ἴΠ|86 ἰαπὰ πιο 1 
8Ὦ. 81] δον [Π|66. 

Αοἰδ γἱΐ. 6, 7. 
Ὅτι ἔσται τὸ σπέρμα αὐτοῦ 

πάροικον ἐν γῇ ἀλλοτρίᾳ, καὶ 
δουλώσουσιν αὐτὸ καὶ κακώ- 
σουσιν ἔτη τετρακόσια " καὶ 
τὸ ἔθνος ᾧ ἐὰν δουλεύσουσιν 
κρινῶ ἐγὼ, εἶπεν ὁ Θεός, καὶ 
μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ 
λατρεύσουσίν μοι ἐν τῷ τόπῳ 
τούτῳ. 

Τιδὶ ἢΐδ8 εοο ββου]ά 8ο- 
͵ουγῃ ἴῃ ἃ βίγβηρο ἰδπὰ; δπᾶ 
1πδῖ ΠΠΟΥ 5ῃοῦ]α Ὀγίηρ ᾿Π πὰ 
ἱπίο Ὀοπάασο, δηὰ οπίγοβς 
ἐλεπι εν! ἴοαν υηαγοα γϑλγβ. 
Απὰ ἴδ6 πϑιίοπ, ἴο ὙΠοτη 
ΠΟΥ 5884}} ὈΘ 'π Ὀοπάδραο, νν}}} 
1 πάρα, βαϊά ἀοά; δηά αἴϊοσρ. 
[Ππδὺ 88}4}} [ΠΟΥ οοτὴθ ἴοι ἢ, 
Δηἀ ΒΟΓΥ͂Θ 6 ἴῃ {π|8 ρΪδςα. 

Ἀοίϑ νἱϊ. 14. 
᾿Αποστείλας δὲ Ἰωσὴφ μετε- 

καλέσατο ᾿Ιακὼθ τὸν πατέρα 
αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν σνγγέ- 
γνειαν ἐν ψυχαῖς ἑθδομήκοντα 
πέντε. ᾿ 

ὙΠθὴ βοηῦ Φόδορ, δηὰ 
σΑ]]οὰ ἷ8βΒ ἔλιποῦ Φ 8000 ἴο 
λὲμι, δπᾷὰ δ] ἢἷ8 Κιηάτγοά, 
1Ὠγοδδοοσο δὰ δίνδθῃ βου]. 

Αςἰ γτἱὶ. 16. 
Ὧ ὠνήσατο ᾿Αβραὰμ τιμῆς 

ἀργυρίον παρὰ τῶν νῶν Ἔμ- 
μὼρ τοῦ Συχέμ. 

Τῆδι ΑὈγϑμδῖι ὈουζὨὶ ἴοΓ, 

Τὴ 1818 δηἀ ΒΟΥΘΓᾺΙ [Ὁ] ον ΠῚ ΌΟΥΒ ἴἢ6 τογὰβ οὗ ἴΠ6 ΟἹὰ Τοδίδπιοης το τοίοιτοά 
ἴο, ηὰ αυοϊορὰ 1η ϑδιορηθη᾿β βρεθεῖ, ΤΟΥ δ. σεοϊ θὰ πῃ ἃ. Ὠἰδϑίογς 1] ταν, ἴπε ἀοιδὶ 
Ῥεΐπηρ ἔβη τ ἴο [Π6 δαηῃοαγίπι, ἢ Ὧο Βροοϊῆς δρρ]ϊοδιίοη. ΟὀΏΘΓΑΙΥ ἴμ6 ΤΧΧ. ἐδ 
ζο] να, ψν Πἰ ἢ ρσίνο8, ἴον [86 τπηοβὲ ράᾶγῖ, [Π6 Ῥ͵]διῇ β6η86 οὗ ἴ Ηθῦτγον. 

“ ἼΠΟ Ἰδίῖοῦ οἰδι86 18 Ἰπιγοἀυοοὰ 88 ἱπηρὶἰοὰ ἴῃ θη. χγΥ. 16θ., ΟΥ ἴῃ Δ] αδἱο ἰο Ἑχοὰ. 
ἀϊϊ,. 12. 

5“ ΤΠ οοπίγαάϊοοἢ5 δ]οροᾶ ἴο οχἰβὲ ἴπ 11}18 δη ἃ ἴῃ [16 ποχί ρδββᾶρα ν}}} θ6 Ἵχαγηϊηςᾶ 
Βοσορ ΟΥ, 



μοέαξϊοπε ἤγοπι ἰλὸ Οἱά Τεδίαπιοηπέ ἐπ {λο Λ͵ριο. 

(6. Ἑχοᾶ. {ἰ. 18, 14. 
ΠῚ ὩΣ ΟἿ ΝΥΝ 
Ὁ ὉἿὮΨ Ὁ» εε τὴν 

3 στρ »ΦῚΣ ὮΝ 
δίς τοῦ Ὃ ἼΦΝ : 
ἡσγόσ τόν Θεδὴ Ἢν 
Τὰς ΒΥ} ΡῈ. ποῦς πδα 

γα 
Αὐὰ, ἤρθη δα τνυϑηὲ ουὔῖ 

ἴδε βεοοπὰ ἄδγ, 6 ΠΟ], ἔνο 
τε οὗ 1806 ΗἩδΦΌΓΘΥΥΒ 8ίσουο 
ἰορεῖδεσ ; δη ἢ βδϊα ἴο ἢΪπὶ 
ἴδ ἀϊὰ [0 ττοῦρ, ὙΒοτο- 
ἴοτεο βιυοϑὲ ἐμοῦ ΤὮῪ Ὁ] ον 
Δπὰ ἢθ δα, ΥΥ Βο πηγϑδὰβ [ἢ66 
8 ΡΓΠῸΘ δηα 8 Ἰπᾶρο ΟΥ̓ΟΓ 
τ67 ΪΙηϊδηάοδὲ που ἴο ΚΙ]] 
ἴδ, ἃ5 ἴδοαυα ἸΠ]οάδὲ [ἢ0 
Ἐσγρἕδη ὃ 

67. Εχοὰ. 1:1. 5, 7, 8, 10. 

πὴ Ἰρὴς ΟΊΡΦΣ 3. Ὑ21 
"ΘΠ Θ᾽ ΓΙ ἽΝ οὖν Ἰν 
Ὃν ἌΤΤΙΣ ΠΝ Πὲς - ̓- 

ὈΠΡΡΎ ΓΙ) ὈΥΉΟΒ ἼΩΝ 
ἐἴρυρηρ πῃ} - τε ἘψῸν 
ὙΠΟ πρὸ ΠΕΦῚ 

ὁ ΠΙῚΒ 

Αηὰ ἣο εαἰά ..... Ῥαϊ ΟΗ͂ 
ΔΒ βἴοεβ ἔγοπὶ ΟἹ ΤΥ δεῖ; 
ἴυτ ἴῃ ρίαοθ σβεσθοη ἴδοι 
διδηδεδὶ ἐξ ἢοὶγ στοππά....] 
το ξυγεῖγ δοὲπ 106 δ]! ςτίοη 
οἵ τγ ρεορὶς ὑπο ἀγα ἰπ 

δηὰ ανὸ ποαγὰ ἐδογ 
6γ....Αἥηὰ 1 δῖ οοΙὴς ἀορτὴ 

Ἑχοά. 1. 18, 14. 
Ἐξελθὼν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ 

δευτέρᾳ ὁρᾷ δύο ἄνδρας Ἕθραί. 
ους διασληκτι(ομένους, καὶ λέ- 
γει τῷ ἀδικοῦντι Διὰ τί σὺ 
τύπτεις τὸν πλησίον Ὃ δὲ εἶπε 
Τίς σε κατέστησεν 
καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ ἡμῶν; μὴ 
ἀνελεῖν με σὺ θέλεις ὃν τρόπον 
ἀνεῖλες χθὲς τὸν Αἰγύπτιον; 

Απάᾶ ροΐηῃρ οὔξ 16 πεοχὶ 
ΔΑΥ 0 54 ἴπσο ΗΘΌΤΟΥ τη Θἢ 
ΔΌΔΙΤΟΙΠρ, δηὰ βαϊὰ ἴὸ ἢΐτη 
ΥΟ 48 ἴῃ 106 στοηρ, ὙῊΥ 
ἀοβὲ ἰῃοὰ Βι)6 [ΠΥ ποὶρἢ- 
θοῦγ ἢ Τὸ νΒῖοἢ 6 τορ!Ἰοὰ, 
ὙΠΟ π1846 ἴδ66 8 τυ ]οΓ οτ ἃ 
υάρο οὐὲσ ὰ8ῦἢ ἢ οδὲ τποὰ 
Ἰηθδη ἴο0 ΚΙ] 1τη6, δ8 ἴδου 
ἀἰάδὶ τὴ Ἐργρίίϊδῃ γαβίοσο 
ἀαγῦ 

Ἐχοα, 11]. δ, 7, 8, 10. 

Ὁ δὲ εἶπε..... Λύσαι τὸ 
ὑπόδημα ἐκ τῶν ποδῶν σου, ὃ 
γὰρ τόπος ἐν ᾧ σὺ ἕστηκας γῆ 
ἁγία ἐστί. .... ᾿Ιδὼν εἶδον τὴν 
κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν 
Αἰγύπτῳ, καὶ τῆς κρανγῆς αὐὖ- 
τῶν κοα..... καὶ κατέβην 
ἐξελέσθαι αὑτούς ..... καὶ νῦν 
δεῦρο ἀποστείλω σε πρὸς 
Φαραὼ βασιλέα Αἰγύπτον. 

Απὰ πο βαϊὰ..... 1ζῦοβθο 
[16 58η4 818 ἤοτὰ ΤΥ ἴδοι ; 
ἴον 180 ρΡΐαοθ σῆθτο ἴποπ 
Βίδηῃ ἀοϑίὶ 18 ΒΟΙΪΥ στουηά....1 
μδνο ῃηἀθϑα ϑθϑὴ [ἢ 6 δ ]ϊοιοη 
ΟΥ̓ ΠΥ ῬΘΟΡΙΘΟ ἴῃ Εργρὶ δηὰ 
δυο ἤοαγὰ τποῖσ ΟΥΥ... .. 
(Βογοίοσο 1 δὰ οόσὰθ ἀοντῃ ἴὸ 

ἄρχοντα 

]4: 

8 Βππ| Οἵ ΤΠΟΏΘΥ, οΥ̓ ἴἢ6 δΟη8 
οὗ Εχημιοσ, ἐλε ,αίλεν οἵ 8γ- 
οἴ θη. 

Αςι νἱϊ. 96--98. 

ὄφθη Τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέ 
αὐτοῖς μαχομένοις, συνήλ- 
λασσεν αὑτοὺς εἰς εἰρήνην 
εἰπών ἤΑνδρες, ἀδελφοί ἐστε" 
ἵνα τί ἀδικεῖτε ἀλλήλους , ὁ δὲ 
ἀδικῶν τὸν πλησίον ἀπώσατο 
αὐτὸν εἰπών Τίς σε κατέστη- 
σεν ἄρχοντα καὶ δικαστὴν ἐφ᾽ 
ἡμῶν; μὴ ἀνελεῖν με σὺ θέλεις 
ὃν τρόπον ἀνεῖλες ἐχθὲς τὸν 
Αἰγύπτιον; 

Απὰ [89 ῃοχὲ δ ὺ Ἦἢθ 
βμονγοα Εἰ πλ861 υτπῖο ἴῃ πὶ 88 
1ΠΕΥ͂ Βίγουθ, δηὰ ψου]ὰ ἢδτα 
δεῖ (Ποχὴ αἴ οὔθ δραΐη, βαγὶπρ, 
δίγθ, γ8 ΔΓῸ Ὀγθίμγοη; ΨΥ 
ἀο γ8 ντοπρ ΟἿ6 ἴο ΘῃοΙ 6 Υ 3 
Βαι ΠοιΠδὶ ἀἱὰ ᾿νΐ8 ποὶῦουῦ 
νοῦ Τ γαδι ΠῚ. ΔΌΥΑΥ, ΒΆΥ - 
ἴῃ, ἮἾ ΒΟ τηδάβ 1866 8 ΤΌΪΕΟΥΣ 
δηᾶ ἃ ἰαάρο οΥ̓ὸσ υ8 ὙΠ: 
ἴπουῦ [κ1}} τη6, 88 ἔῆοαυ ἀϊάἀἀοδί 
[6 Ἐωγρείδῃ γοϑίθσαδυ 2 

Αοἰδ Υἱΐ, 85. 
[Τοῦτον τὸν Μωυσῆν, ὃν 

ἠρνήσαντο εἰπόντε:) Τίς σε 
κατέστησεν ἄρχοντα καὶ δικα- 

Ψν ̓ 

[ΤΙμ8. Μοβεβ τ ἤοπὶ 1ΠΩΥ͂ 
τοίιθεα, βαγίηρ,} ΒΟ πιδάθ 
ἴΠι66 8 ΤΌΪΟΓ δῃὰ 8 ᾿υάμεῦ 

Δοίδ τἱῖ. 832. 366 Νο, 80. 

Αςεἰϑ νἱΐ. 38, 84. 
Εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ Κύριος Λῦσον 

τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν σου" ὁ 
γὰρ τόπος ἐφ᾽ ᾧ ἕστηκας γῇ 
ἁγία ἐστίν. ᾿Ιδὼν εἶδον τὴν 
κάκωσιν τοῦ λαοῦ μον τοῦ ἐν 
Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῖ 
αὐτῶν ἤκουσα, καὶ κατέβην 
ἐξελέσθαι αὐτούς" καὶ νῦν δεῦρο 
ἀποστείλω σε εἰς Αἴγυπτον. 

Τἤδη βαϊὰ {86 1, γᾷ ἰο ἢΐπ|, 
Ῥαὶ οΟΗ͂ [ΒΥ 880ε8 ἤοπὶ ΤΏ 
οοῦ; [ὉΓ 1.6 ῥἷδοθ ᾿ΏΘΓΟ 
ἴδου βίδηάοβῖ 18 ΠΟΥ στοιυπά, 
Γ δγο βθος, 1 ἤᾶγο 866ῃ 186 
ΔΙΊ ἸοὕΟἢ ΟΥ̓́ΤΩΥ ΡΘΟΡΪο το ἢ 
8 ἱη Ἐργρὶ, δῃὰ 1 πᾶν ποαγὰ 
[86 ἿΣ στοδηΐηρ δηὰ δῶ οοσμα 
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ἴο ἀοἸ νοῦ βοὴ... Οὐτλα ΠΟ, 
ἘΠΟΓΙΟΙΌΓα; δηᾷ 1 πὶ} δβοθὰ 
[Π66 υηΐο Ῥμασδοῖ. 

68.(ὡ. Ἐχοά, χχχὶϊ, 1. 

505 ὸκς ὈΤ ΟΝ Ὁ τ» 

ὑπ ΠΡ ΠῚ} 52} 
ὈΡΣὉ Ὑ ΝΟ Ἡρυα ὰ 

εἶ πτπῷ Ὁ} Νὸ 
ΜάαΚΟ 8 χοἋ8β ψ Ἐ] ἢ 8841] 

μὸ ὈΘΙΌΓΘ ὃ ; ἴῸὉΣ α ζ0γ 1ἢ}18 
Μοβοβ, ἴΠ0 πιδη [πδ΄ Ὀγουρθὶ 
8. ὭὋΡ οὖ οὗ [86 Ἰαηᾶ οὗὨ 
ἘργΥρῖ, γὸ ποῖ ἢοΐ ψῇῆδὶ ἰδ 
ὈΘΟΟΠΊΒ οὗ Βἰπι. 

69... Απιοδν. 235-37. 

ὭΡΦΣΣ ΠΡ ΘΝ ὈΤΡ}Σ 
τ ὈΥΣῚΣ 95. ἢ 
Τὰ ὈΠΝΦῊ το ΠΙᾺ 
3 ΠῚ ΠῃΡΟ ΠΞὉ 
ἜΝ ΘΝ 3515 ὈΦῸΌΥ 

ΤῈΣ) ἐτθῃν τη δ 
:Ρ Υ παρ Ὀφηὶ 

Ηδνο γα οἴἴεγοα πηῖο τπ6 
ΒΔΟΙΙΟΟ8 δηὰ οὔθσίηρθ ἴῃ 
106 ΜΠ] ΟΓΏΘΕ8 ΤΟΥ γοασβ, Ο 
Ποῦδβε Οὗετδ 617 Βυΐ γο ᾶνθ 
θογπα ἴα ΤἈὈΘΓΏΒΔΟΪΘ οὗἁ ΥγΟῸΓ 
ΜοΙοοδ δηὰ Οδΐαη, γοῦν 
ἱπηαρ68, [Π6 ΒΑΣΙ οὗ Υγοῦ γοὰ 
τ ἢἰοἢ γὲ τηδᾶδ ἴ0 ΥγΟΌΓΒΕΪν ΘΒ, 
Τδογοίοσο ΜΠ]|1 οαῦδϑα γοῦ 
ἴο ροὸ ἱπίο οδρυϊν τ Ὀεγοηᾷ 
ΤἸθαϊηδβουβ. 

70. 15δ]. Ιχυἱ' 1, 2. 

ΡΣ ΠῚ ἭΝ Π5 

Ἢ ὉΥῚ ΟἿΩ ὙᾺ1) ἘΡ5 
ἢ ΣΕ ἽΨΕ Π2 ΠῚ 
ὌΥΓΤΨ) ὭΠΡΣὉ δῷ πὶ 

ἐπητν "Ὁ τὸν 

δογίρένγο (ὑγιἐϊοΐδηι. 

ἄο! νοῦ ἤθτὰ.... Νον ἴΠ6Γα- 
ἔοτα σοσῃθ: ἃ πὶ} βοπὰ 1Π66 
ἴο ῬΏΔΓΔΟΒ Κίηρ οὗ Εφγρί. 

Εχοά. χχχίῖϊ, 1. 
Ποίησον ἡμῖν θεοὺς οἷ προ- 

πορεύσονται ἡμῶν" ὁ γὰρ Μωυ- 
σῆς οὗτος ὃ ἄνθρωπος ὃς ἐξή- 
γαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου, 
οὖκ οἵδαμεν τί γέγονεν αὐτῷ. 

Μακο ἴῸΣ υ8 σοάβ ψῖο 
818}} ρὸ Ὀθίοσο 18 ; [ὉΓ 88 [ὉΓ 
118 Ἀίοδοβ, ἴπΠ6 τηῇϑδη Ὑδ0 
Ὀτοῦριν 8 οὐ ἔγουι [6 ἰδηὰ 
οὗ Εμγρὶ, γγὸ Κῆον ποῖ υὦδίι 
8 Ὀθοοσλ6 οὗ Π πη. 

Απιο8 ν. 95, 26. 
Μὴ σφάγια καὶ θυσίας προσ- 

ἡνέγκατέ μοι, οἶκος ᾿Ισραὴλ, 
τεσσαράκοντα ἔτη ἐν τῇ ἐρήμῳψ, 
Καὶ ἀνελάβετε τὴν σκηνὴν τοῦ 
Μολὺχ καὶ τὸ ἄστρον τοῦ θεοῦ 
ὑμῶν 'ῬΡαιφάν, τοὺς τύπους αὖ- 
τῶν οὖς ἐποιήσατε δαντοῖς᾽ καὶ 
μετοικιῶ ὑμᾶς ῥπέκεινα Δαμα- 
σκοῦ. 

Ἀιὰ γοῦ, Ο Βοῦθδε οὔ 1βγ86], 
ΟΥ̓͂Σ ἴο τὴϑ Ὀυγηὶ οδογίηρα, 
ΔΏΔ ΒΟΥ 08 ΤΟΥΓΓΥ ὙΘΔΓΒ ἴῃ 
16 ν᾿ ] ]ἀογηο88 ὃ ὙΥουῦ ἢδγο, 
Ἰηἀοαᾶ, ΛΔΙκοὴ ὩΡ [86 ἴδηι οἵ 
Μοϊοοῖ, δηᾷ ἴ[Π6 8ῖ27 οἵ γοὺγ 
ξεοὰ Βαϊρίιδηῃ, [ῃ086 ΕΥΡ68 
οὔ (θὰ Μοῦ γοῦ ἤἢδνα 
τηδᾶ6 ἴον χουτβοῖνθθ ΤΏογο- 
ἴογθ 1 π}} τεῦουθ γοῦ Ὀ6- 
γοηᾶ 1) 8πδδου8. 

1βδὶ. ἰχνυὶ. 1, 2. 
Οὕτως λέγει Κύριος Ὁ οὐ- 

ρανός μον ϑρόνος͵ καὶ ἢ γῆ 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μον" ποῖον 
οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι : καὶ 
ποῖος τόπος τῆς καταπαύσεώς 
μον; Πάντα γὰρ ταῦτα ὁποίη- 
σεν ἡ χείρ μου. 

ἄἀονῃ ἰο ἀονοῦ ἔποη, Απὰ 
ΠΟῪ ΟΟΙη6, 1 Μ{1 δοη ἃ ἴῃ 66 
ἰηΐο Εχγυρί. 

Αοἰδ νἱΐἱ. 835. 8.66 Νο. 66. 

Αοἰ Υἱΐ. 87. 566 Νο. 59. 

Αοῖϑ νἱὶ. 40. 
[Εἰπόντες τῷ ̓ Ααρών Ποίη- 

σον ἡμῖν θεοὺς οἷ προπορεύσον-- 
ται ἡμῶν" ὁ γὰρ Μωυσῆς οὗτος, 
ὃς ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐκ γῆς Α͵- 
γυπτου, οὐκ οἴδαμεν τί γέγονεν 
αὐτῷ. 

ϑαγίηπρ ὑπο Αδζοῃ,] 
Μακο 8 σοάβ ἰο ρὸ Ὀαοΐογθ 
ὯΒ; [ῸΓ αΦ 70 1018 Μοϑθδβ, 
ΨΥ ΠΙΟΣ Ὀγοιραϊ 8 ουἱ οὗἁὨ [86 
ἰαηὰ οἵ Ἐγγρῖ, γὸ νοΐ οὶ 
Ὑδὲ 18. Ὀδοοπια οὗ δἷπι. 

Αεοἰϑ Υἱῖ. 42, 48. 
[Καθὼς γέγραπται ἐν βίδλῳ 

τῶν προφητῶν] Μὴ σφάγια 
καὶ θυσίας προσηνέγκατέ μοι 
ἔτη τεσσεράκοντα ἐν τῇ ἐρήμῳ, 
οἶκος ᾿Ισραήλ, καὶ ἀνελάβετε 
τὴν σκηνὴν τοῦ Μολὺχ καὶ τὸ 
ἄστρον τοῦ θεοῦ Ῥεφάν, τοὺς 
τύπους οὖς ἐποιήσατε προσ- 
κυνεῖν αὐτοῖς, καὶ μετοικιῶ 
ὑμᾶς ὀπέκεινα Βαβυλῶνος. 

[Αϑὶι 18 υυνϊ θη ἰη [Π6 Ὀοοῖκ 
οὔ 106 Ῥτορδοῖβ,) Ο γϑ βουβὸ 
οὗ 1δγδ6ὶ, ἢδυθ γο οἴδεγοὰ ἴο 
τὴη6 βἷδίη Ὀεβδδίβ δῃηὰ βϑδογὶ- 
ἤσςοβ, ὃν δε αρασὲ ὁ [οτὶ ν᾽ 
γΟΔΙΒ ἱπ ἴἢ6 )]ἀοΥποδθῦ 
Ὗοδ, γα ἴοοῖς τρ ἴπ6 τΑῦοΓ- 
Ὧδο]ε οὗὐἠ Μοϊοςν, διὰ [86 
Βίδυ οὗ γοῦγ ροὰ Ἐδιρἤδη, 
ἤριγοβ τ ὨΟ γ8 τηδὰς ἴοὸ 
ΜΟΥ {πο πὶ; δηᾶὰ 1 ν}}} 
ΟΔΥΤΥ͂ γοῦ ΔΊΎΔΥ Ὀογοπὰ ΒΔ- 
Ὀγίοη. 

Ἀοίβ Υἱὶ. 48---50. 
[Καθὼς ὁ προφήτης λέγει 

Ὃ οὐρανός μοι ϑρόνος, ἣ δὲ γῆ 
ὑποπόδιον τῶν ποδῶν μον ποῖον 
οἶκον οἰκοδομήσετέ μοι; λέγει 
Κύριος, ἣ τί: τόπος τῆς κατα- 
παύσεώς μον; Οὐχὶ ἢ χείρ μὸν 
ἐποίησεν πάντα ταῦτα; 

84 ΒοΙἢ τ06 Ηοῦγον δηὰ (86 ΤΧΧ. Πᾶνὸ ΠΔΙΔΒΟΌΒ; Ὅαξ [Π6 ἀἰθοῦορϑης 
«οὐ ΠΟΠΏΡ : [Π6 ΙΒΓ86 1168 ΘΓ οδΔιτίοα Ὀογοηᾶ ΠλαΙηδδοῖιβ δη ἃ ΒΑΌΥΙΟΣ ἴοο. 
[86 Πδπιο οὗ δῇ ἰά0] ἰῃ Ἐργρὲ νι ϊἰοΐ γγ88 οΔ]]ο ἃ 13} ἴῃ ϑ'γτίδ. 
δβουϊοὰ 0 ῥἷδποὶ ϑδίαγῃ, 

8 ΠΑΡΩΪΥ 
Ῥαιφὰν τϑ8 

1 ἰα δαϊὰ ἴο ἤἢδυθ γορζο- 



Οποίαξιοπς ὕτοπι ἐς Οἰὼ Τεβίαπιοηέ πὶ {6 ΛΊειο. 

ΤῊῦδ βα ἢ [πὰ Τκῦ, ΤῊ 
᾿ρδυθη ἐδ ΤΥ ΤΠ ΓΟΠΘ, Δηἀ [ἢ 8 
οατἢ ἐς ΤΥ ἰοοίδίοοὶ : ΠΟΤ 
ἐς τἢ6 Βοῦβς ἐπαῖ γὰ θυ] ἃ ἀπῖο 
6 ῦ δῃὰ ψῇογο ἐπ [ἢ Ῥίασθ 
οἵ ΠΥ τοδὶ ἢ ἘῸΓ 8}} 1Πο86 
ἕάδισε ΒΑΙΝ παῖπα Βαηὰ τηδά6. 

7]. [56]. 111}. 7, 8. 

ὑπῸ} ὅ3᾽ πρῦ πϑϑ 

Ὁ) πρρε ΦῊ ἡ 
ὈΒΟ ΘΟ ἼΥΡῸ 8 ΠΕΡ} 

Ἃ ππῆδη Ὁ Τὴ ΤΠ) Πρ 
ΝΠ γΑΣὉ ἼΣ 

ἩἨς6 18 Ὀγουρηξ 88 ἃ ἰαπιὺ ἴὸ 
ἰῃ δἰδασῃίοτ; Βη αὶ, 85 ὦ δῇ Ὁ 
δείοσα δῦ ΒΆΤΟΥ 15 ἀπτηὺ, 
80 ἢ6 ΟΡΕΏΘΙἢ ποῖ ἢΪ8 τηουίῇ. 
Ηδνδδ ἸΆΚοη ΤΌΣΩ ρῥσΐδοη δηὰ 
(του ρπιοηῖ; δῇ ν᾿ 0 5}4]] 
ἀεείαγο ἢ15 ΡΟ ΠΟΓΑ ΟΣ ὃ ἰοῦ Πα 
νὑλϑ οὔἱ ΟἿ᾽ ουϊ ΟΥ̓ ἴ[Π6 ἰδηὰ οὗ 
186 ᾿ἰνίπα. 

72. ῬαΙ. Ιχχχὶχ. 2]. (Ἑ. ν.20.) 

3 5 Ἢ ΠΝ Ὁ 

ἐΡΕΠΦ ὙΡῚ0 
[βάτο ἰουπηᾶ αν ἃ ΤΥ 

ΒΕΓΤΔΏϊ: ὙΓΠῚῚ ΣῪ ΠΟΥ͂ Οὗ δδνθ 
Ι διυοϊπιεὰ τη. 

1 ὅδ. χὶϊ. 14. 

ΕἾΔ 03 οὖς Ὁ ΠῚ ΠΝ ΘΒ 

ΤΉ ΙΘΚῸ Π61} 9ϑοῦρβὲ ΕΪπὶ 
ἃ ἸΏΔῚ ΔΙΕΣ ΠἷΒ ΟὟ ΠΟΑΓΙΙ. 

78, Ῥβδ]. 11. 7. 

Ὀλπ δὰΣ ΤδΣ 53 
ΕΣ 

Τθοι ἀγέ ΤΥ 506: [818 ΔΑΥ͂ 
δανε 1 θεροίίοη [Β66. 

Τῆι βαὶ (ἢ το Τοτὰ, ΤῊΘ 
Βδδνϑῃ ͵βΒ ΤΥ τ γοηο, δηὰ [6 
ΘΑγίἢ ΤΥ ἰοοϊδίοοϊ.  Πδὶ βοτὶ 
οὗ δὴ ἤοῦβο Ὑ]} γο Ὀ01]ἃ το ὃ 
Απὰ οἵ νηδῖ βοσὶ 8[}8}} θ6 16 
Ρΐδοθ οὗὨ ΠΥ τοϑὶ Ὁ ἘῸΓΣ 4} 
[Π686 Τρ 5 ΠΥ παπὰ δαδίῃ 
τοδάο. 

1881. 1}. 7. 
Ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν 

ἤχθη, καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον 
τοῦ κείροντος ἄφωνος, οὕτως 
οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα. Ἔν τῇ 
ταπεινώσει ἢ κρίσις αὑτοῦ ἤρθη" 
τὴν γενεὰν αὑτοῦ τίς διηγήσε- 
ται ; ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς 
ἡ ζωὴ αὐτοῦ. 

Ηο ν88]6ἃ 88 ἃ 5[6 6} ἴο [ἢ6 
Βἰδυίοῦ; 8η4, 88 δ ἰδ ὃ6- 
ἔογρ 118 βῆοδΓοΥ 18 ἀυπλὺ, 50 ἢ6 
ΟΡΘΠΟΙ ποῖ ἢἰδτηουϊῃ, 1π ἢἾ9 
Βασι τοι Ηἷ8 1. χ8} {Γ18] τν ἃ 8 
τ Κοη ΑἸ4Υ. Ὗ 0 ννυ}}} ἀφο ]αγα 
δ15 Δ ΠοΥ οἱ 6 ἢ Βοοδυδα 
8 ἴδ 5 ᾿Δεθη ἔγοῃ [86 
Θδτ. 

Ῥελ]. Ἰχχχυῖ)ὶ 2]. 

Ἑὗρον Δαυὶδ τὸν δοῦλόν μου, 
ἐν ἐλέει ἁγίω ἔχρισα αὐτόν. 

1 ἢδγὰὸ ἴοαηὰ Ὠανίὰ ΠΥ 
βοσυδηῦ: [ἢᾶγο δηοϊηϊοα Ὠΐπὶ 
ὙΠ} ΒΟΙΥ ΤΊΘΓΤΟΥ. 

1 Κίηρβ ΧΙ ΐ!. 14. 
Ζητήσει Κύριος ἑαντῷ ἄν- 

θρωπον κατὰ τὴν καρδίαν αὐτοῦ. 
Βυι τ᾿ Τωτγὰ νν}}} Βθοκ ἴὸσ 

ἢ 86} ἃ δ δ6γ Πῖ8Β οἴνῃ 
δοαδσί. 

Ῥμαὶ. 1ἷ, 7. 
Ὑὶός μου εἶ σύ, ὀγὼ σήμερον 

γεγέννηκά σε. 

ΤΊου τί ΤΥ ὅοη : 118 ἀΔΥ 
Βανο 1 Ὀεχοίίοῃ ἴἢ66. 

14ὅ 

[Α8. βαίι τπ6 ργόρβδοὶῖ,] 
Ηθᾶνυθη ἐδ ΠΥΥ͂ ἐῆγοηθ, δηὰ 
ΑΓ ἐ5 ΤΥ ἰοοϊδιίοοϊ : τὴῆδι 
Βοῦδθ Ὑ11} γε 01 ἃ τὴ6 ὃ δαί τἢ 
Π6 Ιοτὰ : οὗ τνῖῦδι ἐς τπ6 ρΐαςο 
οὗἉὨ ΤΩ τοδὶ ἢ Ηδί ποὶ ΠΥ 
διὰ σηϑδάδ 8}1} [8686 [μη ρΒ ὃ 

Ἀοἰβ νἱῖ, 32, 38. 
δὰ δὲ περιοχὴ τῆς: γραφῆς 

ἣν ἀνεγίνωσκεν ἦν αὕτη] Ὡς 
πρόθατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη, 
καὶ ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ 
κείραντος αὐτὸν ἄφωνος, οὕτως 
οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα αὐτοῦ. 
Ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτοῦ ἡ 
κρίσις αὐτοῦ ἤρθη " τὴν δὸ 
γενεὰν αὐτοῦ τίν διηγήσεται; 
ὅτι αἴρεται ἀπὸ τῆς γῆς ἡ (ζωὴ 
αὐτοῦ. 

[Τῆς ρῥΐδεο οὗ [Π6 βεσίρ- 
ἴυγο ἡ ΠΙΟὮ ἢ6 τοδὰ ΜΜ88 {Π|8,} 
ΗΘ νναβ Ἰἰεὰ 8458 8 βίδερ ἴο 
ἴῃ δΙδυρ τ Γ; δηά, |Κὸ ἃ] διη Ὁ 
ἀυτ Ὀοίοτο Πἰ8 ΒῃΔΥΟΓ, 80 
ορεηρά δ ποῖ δΪβ το. [πῃ 
18. Βαμα  Π διΐοι δἰ8 Ῥἀμηιθὴῖ 
νι. [ΚΟ ΑΥΔΥ; δπὰ ὙΠῸ 
8}}8}} ἀφοίατγο ἰιΐ8 ψϑηθγβίοη ὃ 
ἴον δἰβ8 16 18 ἐδίκθῃ ἔγομι ἐἶο 
ΘΑΣὮ. 

ΔΛοίϑ χὶϊὶ. 22 
[ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας 

Εὗρον Δαυὶδ τὸν τοῦ Ἰεσσαί, 
ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς 
ποιήσει πάντα τὰ ϑελήματά 
μου. 

[Το νῆοπὶ αἰ8ϑὸ ἢ γβηῆγνθ 
ἰοδ[ ὩΟΠΥ͂ δηὰ 8β8}.,}] 1 ἤδνθ 
ἴουπά Ὠανὶα [ἢ δὸπ οὗ 6856, 
ἃ ΤΏδη ΔΠῸΓ τηΐηθ οὐσῃ ΠοϑΓῖ, 
Ὑ ὮΙΟΝ 81Π|8}1 [16] 411 τὴγ ν» 1}. 

Αοἰβ χιϊ!, 88. 
[Ὡ-: καὶ ἐν τῷ πρώτῳ ψαλ- 

μῷ γέγραπται Ὑΐός μου εἶ σύ, 
ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε. 

[4.81} 158 4180 τυτῖ Π6Π ἰπ [Π9 
δοοοηα Ρ54]1),7] ΤΠ οσι δ. ΤΥ 
50 : 1Π1|6 ἀδγμβᾶγ 1 θογοίίοα 
16. 

ἢ Τὰϊβ ἄρτοοβ ὙΠ [06 1,ΧΧ,, ἐχοορὶ τηδὺ αὐτόν αηὰ αὐτοῦ ἀγα δὰ ἀεὰ, 1Π6 ἰδ[ [6 Γ ἔν ]οθ. 
Βαϊ ἴῃ δρτεοηθηὶ πῖτἢ τῃ6 ΑἸοχαηάτγίπο Μ8. οὗ 1π6 1 Χ Χ. ἰβ νοΥῪ οἷοβςο. “Τὴδ δα παοῇ μα 
τεδὰ ἴῃ6 ῥϑββαρα ἔγοια {πΠ6 ασεακ νογβίοη ; δηὰ δοοογάϊηρ!Υ ἴπ6 ἱπορίγοὰ ἰϑιοτίδῃ δοςσ- 
ΤΆΙΕΙΥ σορῖθ8 τῃδὲ ᾿ταπαϊαιίοη." [.6, 1Π6 Ιη8Ρ. οὗἨ ΗοΙ]γ ϑογιρίατα, Ἰεςῖ. νἱῖ, 2πὰ φὰ. Ρ. 359. 

ἢ Βεχα ἰδ ἃ σοπλ δἰ παιίοη οὗ {ν)ῦὸ ραβ88ρ68, οὗ ἩΠΙοΩ 8... ῬαᾺ] σῖνοβ [ἢ 6 56η86. 
ἢ πρώτῳ ἰΒ ἴῃ6 τοδάϊπρ ῥγοίοττεὰ ὉΥ͂ Τιβομβοηδογῇ δηἃ οἴμοσβ. Ῥοδεί δ Υ [ῃ6 ογὰογ ος 

ἴδε Ῥβα]πιβ ἢα8 νατίεὰ , οὗ [δὲ ψ ποῖ τῦα 641} [ἢ6 ἢγβι νγὰβ οοηδίἀογαὰ δ δὴ ἰηϊσοάποιίοι 
ἰὸ ἴδ6 πθοῖο, δηὰ τπετείυτε ποὶ Ὠππιδογοά, 

ΥγῸ 1. 1]. Ὶ 
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74. [8αϊ. ἵν. 8, 

Ὁ ἦν ΠΥ3 Ὀ29 ΠΡ ῬΝῚ 

:ὨΟ)Π ἼΥῚ ἼΦΠ 
Ι ν}}1 πλάκα δὴ ονογαδυὶπς 

σονοηδοῦ ἢ γοῦ, οὐέπ 16 
ΒΌΓο τιογοΐοθ οὗ αν. 

75. Ηδῦ. ἱ. ὅ. 

3.93] 5.32 "1 

8 Ὀυ 89. ΠΣ ἘΠΦΕΠῚ 
ἜΣ ΕΠ ΝΟ Π99Ὧ3 

ἐἼΒ0, 

ΒεΠο]ά γα, δι οὴρ᾽ {86 Β68- 
ἴπ6η, δηὰ τοράγά, αη ἃ ΟΠ ΔΟΓ 
ΤΩΔΓΥΘΙ]ΟυΒΙΥ ; ἔοτ 7 νν}}} γοσκ 
8 σοΓΪς ἴῃ γοῦγ ἀλγϑ, ολίοἢ ἴϑ 
Ψ1] ποῖ Ὀο]ίονο, που ἢ ἰΐ 
το] ψοι. 

76. 186]. ΧΙΪΧ. 6. 

Γπῦ ὈΝ τ Φ ΠῚ) 

ἢ ΠΥΡῚ ΤΠ} 

1 νἾ}} α150 ρῖνο ἴπθ66 [ὉΣ 8 
Ἰϊχμιιοίῃς απ ι1168, τπατ Ποῖ 
Τηλγοδὲ 6 ΤῊΥ βαἰ ναιῖΐοι πηἴῸ 
86 οῃμὰ οἵ 186 ΔΙ. 

ϑογίρίμγο ΟΥ̓ οἶδπι. 

188], ᾿ν. 8. 

Καὶ διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην 
αἰώνιον͵ τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά. 

Απηὰ] ν»1}} λκο τ ἢ γοῦ 
πη ΘνουἸδβίϊηρσ σονθηδηΐ, {Π6 
σταοϊουβ ῬγΟπΊ 868 ἴο ἰλαγνϊά, 
Ὑ ΒΙΟἢ ἀχὸ [α 0]. 

Τ δῆ. ἱ. δ. 

Ἴδετε οἱ καταφρονηταὶ καὶ 
ἐκιθλέψατε, καὶ ϑαυμάσατε 
ϑαυμάσια καὶ ἀφανίσθητε" δι- 
ότι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς 
ἡμέραις ὑμῶν ὃ οὐ μὴ πιστεύ- 
σητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται. 

ΒοΒοΪᾷ, γε ἀεδρίβοσβ, δηὰ 
Υἱονν ἱπιο πον, ἀπ ὰ 6 αἀπιαζεά 
δὶ σοηάἀοτία] (πη ρ 8, δπα γὰ- 
πἶε. ΕῸΣ ἰπ γοῦγ ἀδγβ 1 
δῆ ἀοίΐηρ 8 τοΥκ, το ἢ γ6 
Ὑ}11 ποῖ Ὀο]ΐονο, Ποῦ ΟΠ6 
16}} γοῦ, 

1βαϊ. ΧΙΧ. 6. 
Δέδωκά σε εἷς διαθήκην 

γένους, εἰς φῶς ἐθνῶν͵, τοῦ 
εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχά- 
του τῆς γῆ. 

Ι πανὸ ρίνθη ἴΠ66 ἴον 186 
σογοπδης οὗ 8 Ἷτϑθθ, [οῦ 
ἴ6 ρῶς οὗ παίΐοπβ, ἐπδὶ 
ἰοῦ τλαγοδὲ Ὀ6 [ῸΓ 88] νδίοη 
ἰο 186 (Ἀγποδὲ ραγὶ οὗ [Π0 
οδυιὶ. 

Ἡοδ.ἱ 5, 
[Τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν 

ἀγγέλων} Ὑἱός μον εἶ σύ, ἐγὼ 
σήμερον γεγέννηκάσε; 

[Εοτ ὑπο δὶς οἵ ἰδ 
8ηΡ6]8 5δ81ἃ ἢ6 δ΄ ΔΩΥ ἰπη6,} 
ΤΠουῦ γί ΤῊΥ ὅοη: 1.5 ἀδγ 
ἢδνο 1 Ὀαροιίδαη ἴδοο 

ΗΘ. ν. 5. 

ὋὉ λαλήσας πρὸς αὐτῶ] 
Ὑἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον 
γεγέννηκά σε. 

[Ξ|ὸ επᾶῖ βαϊὰ πη δίπι,} 
ΤὭΏοα ΔΙ ΠῚΥ ὅ0η :ἴ0- ἀΔῪ μα γὸ 
Ι Ῥορσοιίθῃ ἴΠ 66. 

ἈοΙ. χὶ. 834, 

[Οὕτως εἴρηκεν ὅτι] Δώσω 
ὑμῖν τὰ ὅσια Δαυὶδ τὰ πιστά, 

[ΗΕ δβαϊᾶ οὐ [15 ν]186,]1 πὶ 
Εἶνα γοῦ [Π6 ΒΥ πιογοῖεδ οἵ 
θανϊά. 

Αοἰδ χὶϊῖ, 835. 8.66 Νο. 58. 

οἴ ΧΙ. 40, 4]. 

[Βλέπετε οὖν μὴ ἐπέλθῃ ἐφ' 
ὑμᾶς τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς 
προφήταις Ἴδετε οἱ κατα. 
φρονηταί, καὶ ϑαυμάσατε καὶ 
ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐργά- 
ὥσμαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, 
ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν 
τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν, 

[Βονγᾶσγο, ἱπεγείογε, ἰεεὶ 
τπᾶὺ ςοπλθ προ γοῦ Κ᾽ ἰκὰ 
ΒΡΟΚΘῺ οὗ Ἰη ἴ86 ΡΙΟΡΆΕΙΑ] 
ΒοΒο]ὰ, γα ἀ6δρΊ 808, δὴ 
ποπὰογ δπὰ ρϑβῃ; ἴσγ 1 
γγΟΥΚ ἃ ΜΟΥ ἰπ ὙΟΟΓ ἀΑγ8, 
8 ΟΣΚ τ οἢ γο δ}}8}} ἱπ ΠῸ 
ψεῖδο Ὀ6ΊΙονα, τπουδα 8 πιδῃ 
ἄσοϊδγα ᾿ξ απο γοῦ, 

Αοἰδβ χὶδ, 47. ᾿ 

[Οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῶ 

ὁ Κύριος] Τέθεικάσε εἰς φῶ: 
ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτῇν 
ρίαν ἕως ἐσχάτου τῆ: ΥἹ-. 

[Εο᾿ δο μδῖδ {ΠΤ τὰ οὐπι- 

τηδηἀεὰ υ8, δα ψίη,} [ΠΑΥ6 δδὲ 

166 ἴο Βε 8 ̓ἴρμξ οὔἼ86 ἐπ- 

1165, ἐθαι. τοὺ δμου ἀεδὶ ": 

ἴον βαϊ γδιίοα πηΐο [δ ἐμὰϑ 

16 οαγἢ. 
ἘΞο τς το τς το τς το; ΠΣ τς τ τ πο με σουξοιε 

9 ΤῊ τογὰβ ἂν τοῖς προ! ἦταις ΑΥ6 πδροα οἰΠ6Γ Ὀοοδπ56 006 ὈΟΟΚ οοηίαἰπεὰ 116 εἰὐϑόν τα 

ΤαΑΪΏΟΣ Ῥγορῃοίβ, δηὰ ἤεποθ Μὸ βεϊάοτῃ ἤπά ὁπ6 οὗἉ {Πποπὶ ἱπά ν᾽ ἀπ Ά}}Ὺ πδτηδ, ΟΥ, ΡΟΒΕΙ ΟΝ 
Ῥδοδιβα ποτα ἰβ 8 τοΐίδσοηςο ἱποϊαδοὰ ἴο 1βαἱ. χχνὶ, 14. ΤΊΣ 

ἴος Ὁ23. 

1ΧΧ' ροήμαρο τοϑὰ "3 



Οποίαέϊοπς ἔγοπι ἐδς Οἷά Τεείαπιθηΐ ἴπ ἐλ Λῆεισ. 

7). Απἰοϑ ἰχ Ἰ], 12. 

Ἴ ΡΣ ΘΠ 03 

ἜΤΗ) ΠΡΌ ΞΣΙ ῬΥῚ ΠΡΌ 
Ὀγας ὉΠ ἼΠῚ ᾿ΣΓΊΒΤΤΙΝ 

ΜῸΣ : ὈΦῚ 3 Τ᾽ Π)2) 
ΠΣ ΓΥΈΚΕΤΗΣ Ἰ9}) 
τ ΚΌΣ ΟἿ ὉΠ) 99) 
ἐπΚῚ πρὴν ΠῚ ΠΥΓΌΝΣ ὈΠῸΣ 

ἴὴ δαὶ ἀΔΥ͂ νυν ι}]} 1 ταΐβα 
ΒΡ ἴδε ἰδϑοτηβοῖς οὗἩ αν, 
ας ἰ5 ἰδ]  ; δηὰ ε]οθθ Ὁ 
ἰῃς Ὀτεβοθο5 τῃοσοοῦ, αη 1] 
ΜΠῚ ταῖδε ὡρ 18 γαΐπβ, δηὰ 1 
ἘΠ} θα} 1ὰ ες 85 ἴῃ τῃς ἀδγ5 οὗ 
οἷά ; τδδὶ ΠΟΥ ΤὨΔΥ͂ ΡΟΒβιδ8 
(δε τεληδηΐϊ οὔ Ἐκίοιι, δηὰ οὗ 
8] ἰὸς Ὠοδίμεη, ὑῆϊο ἢ δτθ 
ε]]εὰ ὈΥ ΤῊΥ ΠᾶΠλο, Βα} [86 
ἴον, ἰδδε ἀοοῖη (δ ]8. 

78. Ἐχοὰ. χχὶϊ. 27. (Ε. νυ. 38.) 

"ἘΝ Ὁ ἼΘ03 ΒΡ) 
Τοῦ βῃδῖέὲ ἤοξ.. Ογ86 186 

ΓᾺλεΣ οὗ 1Ὲγ ΡΘΟΡΪΟ. 

3. Πρῦ ἢ, 8, 4. 
ΣᾺΡ ὦ ΝᾺ Ν3 3 

Ὁ) τ γδ ΤΩΡ Πλῃ 
ἐπ ἸΠΘΝΣΞ ΡΥ) 3 

, Βεοδακα ἰξ ν7γ11]} βτιγο ἴΥ ΘΟΠΊ6, 
τὶ ΜΠ] ποῖ ἴαστγ. ΒεΒο]α ἢ 
καὶ ωλϊολ ι5 Ηπδά Ὡρ ἰδ 
Βοὶ ρτίρῃιν ἰὴ Βὲπι ; Ὀαϊ [86 
ἦς εἰι6}} 'να γ Ηΐδ (αἢ. 

Αἴηο8 ἰχ. 11, 12. 

Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνα- 
στήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ τὴν 
πεπτωκυῖαν͵ καὶ ἀνοικοδομήσω 
τὰ πεπτωκότα αὐτῆς͵ καὶ τὰ 
κατεσκαμμένα αὐτῆς ἀναστήσω, 
καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν, καθὼς 
αἱ ἡμέραι τοῦ αἰῶνος, ὅπως 
ἐκζητήσωσιν οἷ κατάλοιποι τῶν 
ἀνθρώπων, καὶ πάντα τὰ ἔθνη 
ἐφ᾽ οὖς ἐπικέκληται τὸ ὄνομά 
μον ἐπ᾽ αὐτούς͵ λέγει Κύριος ὃ 
ποιῶν πάντα ταῦτα. 

Ιὴ τΠδὲ ἀΔΥ] ν1}} γαΐῖβο ᾧἃὉ 
{Π6 [ΔΌΘΓΠΑΟΪο οὔ αυι,ν ἢ οἢ 
Δ (Δ]]6η: 1 νΜν}}} τοῦθ} 4 
ἴΠο88 Ῥδσίβ οὔ ἴξ νν ο ἢ ἢδνο 
[Α]οη ἴοὸ ἄδοδν, δπὰ τγοραὶγ 
Ὑδ8ιῖ αν ὕοθη ἀσιλο] [6 4. 
Ι π|} ᾿Ἰπάοοὰ τοῦα]ὰ ἰδ 88 Ἷπ 
1Π6 ἀδγ5 οἵ οἷά, ἐπῶὶ [ἢ Γαδὲ 
οὗ τηδηκίπαὰ ΤΩΔΥ δ κΚ (1ῃ6 
Ιογάν), ὄνθη 8}} τ1πὴ6 παιϊοηϑ 
ὙΠΟ διὸ οδ]]θὰ ὈΥ͂ ΤΥ ΠΑΙΏ6, 
ΒΔΪ(ἢ ἴ[Π6 1,ογὰ, νι ἢο ἀοιλ Δ}} 
1680 [Πίη ΚΒ, 

ἙἘχοά, χχίϊ, 28. 
Άρχοντα τοῦ λαοῦ σου οὐ 

κακῶς ἐρεῖς. 
Τοῦ β[ιδ]ῖ ποῖ βροδὶς ουἹ] 

οὗ [6 ΣΏΪΟΣ οὗὨ ΠῚ ΡΘΟΡΪΘο.. 

ΗδΔΌ. ἰΐ. 8, 4. 
“Ὅτι ἐρχόμενος ἧξει καὶ οὐ 

μὴ χρονίσῃ. ᾿Εὰν ὑποστείληται, 
οὐκ εὐδοκεῖ ἣ ψυχή μου ἐν 
αὐτῷ" ὁ δὲ δίκαιος ἐκ πί- 
στεώς μου (ήσεται. 

ὙΒουρἢ Π6 ΠΊΑΔΥ͂ [ΔΤΤΥ, ταὶς 
ἴον Ὠἷπι; ἴον δα ν1}] ἘΠ, 
οοδ δηἀ Μ1}1 ποὶ [ἀΣ]]. 
ΔΗΥ͂ ΟὨ6 ἀγανν ὍθοΚ, ΤΥ 8οὺϊΪ 
διῇ πο ΡῬ]οδβϑυσοὸ ἴῃ δίῃ. 
Βαϊ {δὲ ἡπδὶ 5}4]}} ᾿ἴνε ὃν (δ 11} 
ἐπ πη6. 
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Ἀςἰ8 χν. 15---1 7. 

[Καθὼς γέγρατ’σα Μετὰ 
ταῦτα ἀναστρέψω καὶ ἀνοι- 
κοδομήσω τὴν σκηνὴν Δαυὶδ 
τὴν πεπτωκυῖαν καὶ τὰ κατε- 
σκαμμένα αὐτῆς ἀνοικοδομήσω 
καὶ ἀνορθώσω αὐτήν, ὅπως 
ἂν ἐκζητήσωσιν οἱ κατάλοιποι 
τῶν ἀνθρώπων τὸν Κύριον, καὶ 
πάντα τὰ ἔθνη ἐφ᾽ οὖς ὀπικέ- 
κληται τὸ ὄνομά μον ἐπ᾽ 
αὐτούς, λέγει Κύριος ὃ ποιῶν 
ταῦτα. 

[4.58 [ε͵8 υυ7ττἴοη,7 ΑΙοΥ 1818 
Ι ν}]}} τοϊαγη δηὰ νν}}} Ὀ0]]ὰ 
δ ρ81η ἴΠ|6 ἰδθογηδςο]ο οἴ αν], 
τῆ ΐϊο 5. (Δ||ὁ6ὴ ἀονπ; δηὰ 
Ι ἘΠ’ θυ} ἃ αραὶη [Π6 ταΐϊηϑ 
τπογοοῖῦ, δπὰ 1 ν}}}} βαὶ ἱξ υρ; 
1Πδὲ 1Π|6 τεβϑίάυ οὗ πηθὴ τιΐρἢς 
δοοῖς αἴον [ἢ [οτὰ, δηᾶ 4]} 
{6 οπΈ 168 προπ γῇοπὶ ΠΙΥ 
ὩΔΙῊΟ ἰ6 ΟΆ}]6 4, βαΐίἢ πὸ Τυγὰ, 
Ὑδ.0 ἀοοίῃ 411 1686 πίῃ ρ. 

Α-ςἰβ χχῖϊ!. 5. 
[Γέγραπται γάρ] Αρχοντα 

τοῦ λαοῦ σον οὐκ ἐρεῖς κακῶς. 
[ογ΄ ιὶ ἰβ νυτίθη,] Του 

8μαἷδ ποῦ ΒροΔκΚ 601} οὗὨ 186 
ΤΌΪΟΥ οὗ [ΠΥ ΡῥΘΟρΪ]α. 

Αοἷϑ χχαυϊ, 935-927. 566 
Νο. 21]. 

Ἔα. ἱ. 17. 

[Καθὼς γέγραπται Ὁ δὲ 
δίκαιος ἐκ πίστεως (ῆσεται. 

[Α 5 ἰὲ ̓ 6 νυτϊἰθη,] ΤῊΉΘ ἡιι8ὲ 
8881] ἱν ὉΥ ζαϊει. 

τ Τί ἕοσ (ἢ τοδὶ μασι '5 τδκο ἤΠοτα ἴη6 ΠΧ Χ. [ἢ οπ6 οἴδαβο ΤΉΘΤΟ 18 8 ΓΟΠΊΔΥΚΘὉ]6 
ἀενϊδείοη τότ τὴ6 Ἡεῦτονν. ϑόπιθ ΠᾶΥ6 βυρροϑβοὰ (πὶ ἴπΠ0 ΤΧΧ, τεαὰ ἤογὸ ΠΝ ἸΦῚ" 
᾿ς ΠᾺ Ὁ, Βαὶ (μΐθ 8 τηεγοὶγ ἃ δοπ)οοίατο. Απᾶ Ἑαἰγ αίγη 58ῃονβ {πὲ (Π6 τγογὰ8. 8 
Ἐκ βᾶνε τῇςτῇ ἴῃ ἴῃο Νοιν Ταβίδιηεηϊς ἀγα δι 8 φεηθι δ] βαιίοη οὔ [86 ῥγορῃοι᾿β πιθαπίηρ, 
Ἠεπη, Μδῃ. 

Ὁ Τῆς 
Ρατὶ 111. δεῖ. 1, ΡΡ. 386, 387. 

Οὐάοχ Ερἢγεπιΐ π88 μου ΔΙ͂ΟΣ πίστεως, ΜὨϊσἢ τοδάϊηρ 88 ἴῃ τῆς ΜΆ. οοπδυϊοὰ 
ὧν ἴδε δαιθοΥ οἵ τη ῬΗΪοχθαΐδη οσ Ἰδΐοσ ϑγτίδς υϑγβίοπ, δπα 8150 ὈγΥ Εαβο 8 δπ ἃ 6 ΥΟΤΉΘ, 

ὁ οἴδξοῃ ΔΟΤΘΟῸΣ ΠΊΟΓΘ ΠΟΑΡΙΥ τΠῊ τἢ6 Ηοῦτον ἰπδηὴ ὙΠῺ ἴ6 ΧΧ, Βαϊ ἰῃ (δὸ 
Βμωῖς το τὰθς Ἠεῦτονβ τθ ΣΧ Χ, ἰϑ “δ ΘΗ [ΟἸ]ονν ἃ. 

:, 3 
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80. Ἰεαὶ, 11], δ. 

ὯΦ ὩΡητῦ; ὙΩῚ 
1 4.}}.) 

Δῃὰ ΤΩΥ͂ ΠΑΙῚΘ ΘΟΕ ΠΠΔ]1Υ 
ΘΥ̓ΟΙΣΎ ἀΔΥ ἐξ ὈΪΑΒΡΠοιηοά, 

81. Ῥρδ], 11, 6. (Ε. ν. 4.) 

ΠΗ ΤΊ} ΡΎΥΡΙ ΜΠ 
Ἐ ΡΨ 

Τμδῖ που τ ϊοϑὲ ὃ6 }π8- 
εἰδεὰ τψῆθη ἴμοι θροδκοδῖ, απὰ 
Ὀο ΕἸοασ ψ θη ἴδου Ἰυάραοει. 

82. ΘΡμαὶ. χίν. 1--. 

Γσ ΘΠ» γὰ 

Ὁ, 3 ὃν ΡΨ ὈΟΨῸ 
Ὁ ΩΡ Ὁ ΓἸΝ 
ὙΠ) Ὁ ὅ5π : Ὀτριπα 
“ὍΣ [ὴξ 2 σπῶν Νὴ ὙΠῸ 

Ἔν 

Τλεγε ἐδ οηΘ ἰμαὶ ἀοοιῃ 
δοοά. Τὸ 1 ΕΡ ἰοοκοὰ 
ἄονη ἤγοσλ βοᾶνθ ὩΡΟῺ [ἢ 6 

δογίρίμνε ΟΥἱξ ἴδηι. 

6]. 1}. 11. 
[Ὁτι} Ὁ δίκαιος ἐκ πίστεω: 

ἥσεται. 
[ΕοΣ] Ὑο )υδὶ δ6}}4}} Πἴνε 

ὉΥ ἔδὶοΣ, 

ΗΘΡ. χ. 87, 88. 
ὍὋ ἐρχόμενος ἥἧξει καὶ οὐ 

χρονιεῖ" ὃ δὲ δίκαιός μου ἐκ 
πίστεως (ήσεται, καὶ ἐὰν ὑτο- 
στείληται, οὖκ εὐδοκεῖ ἢ ψυχή 
μον ἐν αὐτῷ. 

Ηὸ δαὶ 8}}4]1} οοπις πὶ! 
σοί, 8ηἃ 111 ἢον ἰδττν. 
Νονν 186 μπ65ῖ 8}}8}] νὰ 7 
ἴδῃ; Ὀαῖ, ἢ ἀπ παλ ἀτὰν 
ὈΔΟΚ, ΤΥ 800} 68]} ἰδνε πὸ 
ῬΙδαβασο ἴῃ Ὠίηι. 

Βο. 1]. 34. 
Τὸ γὰρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι 

ὑμᾶς βλασφημεῖται ἐν τοῖς ἴθ. 
νεσι», [καθὼς γέγρασται.) 

Ἰβδὶ. 111. 5. 

Δι᾽ ὑμᾶς διὰ παντὸς τὸ ὄνο- 
μά μον βλασφημεῖται ἐν τοῖς 
ἔθνεσι. 

Οα γουῦγ δοοουηΐ ΠΙΥ͂ ὨΔΠῚΘ ἘῸΥ 186 παηῖο οἵ Οοὲ κ᾿ 
β ΘΟΕ 4] του] δλοηρ ὈΪΑΒρ ματιὰ δεροηρ ἰἂς θεη- 
18:6 Ὠδιΐοῃ8. 4168 ἐμγουσὴ γοῦ, [88 ἷ: 

πτεΐοη.] 

ῬΒδὶ. 1. 6. ' Ἔοπι. 1}, 4. 
Ὅπως ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς ΓΈΘΡΟΟῚ γέγραπται] Ὅτυ: 

λόγοις σον, καὶ νικήσῃς ἐν τῷ ἂν δικαιωθῇς ἐν τοῖς λόγοις σον 
κρίνεσθαί σε. καὶ νικήσῃς ἐν τῷ κρίνεσθαίσε. 

50 ἴπδὲ (Ποὺ τηδυϑδὶ Ὁθ [Αϑἰεἰ6 τί είοη, Τα τμοα 
ταϊσμίοδὲ ὃ6 )πδι1ἢεἀ ἴῃ (ἢ πβιδεὰ ἴῃ ΠΥ βαγίηρβ, δηὰ 
ΒΑΥΪΏρ5, δηα πιἰ ζα οδί οὐ" ΟΥσοηθ ψῃ6ὴ ἰἤοὰ 8τί 

δυᾶρεά. οοῖηθ Ὑβδη ἴδοῦ δτὶ υάροί. 

Ῥραὶ. χὶϊὶ, 1-. Ἐοπι, 11}, 10-12. 

Οὐκ ἔστι ποιῶν χρηστότητα, [Καθὼς γέγραπται ὅτι} 
οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. Κύριος ἐς Οὐκ ἔστιν δίκαιος οὐδὲ εἶ, 

οὐκ ἔστιν ὁ συνιῶν, οὐκ ἔστ 
ὃ ἐκζητῶν τὸν Θεόν᾽ πάντε! 
ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρειώθησω" 
οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, 
οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. 

τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ὀπὶ τοὺς 
υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ 
ἔστι συνιῶν ἣ ἐκ(ητῶν τὸν 
Θεόν. Πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα 
ἠχρειώθησαν, οὐκ ἔστι ποιῶν 
χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως 
ἑνός. 

[ᾺΞ8 ἱξ ἴθ ττίιθοι,] ΤΈΕΓΘ 

δ Ὥοπο τὶρἀίοοῦβ, πὸ, 0! 

οὔθ: ἴβθτο ἰβ ποη6 ἔμιδί πη. 

ΤΉΘΣΟ ἰ8 ἡοη6 ὙὯο ἀοοιὶ 
οοὰ : πο, ποῖ ο6. ζΤδο 
1ωοζὰ Ἰοοκοὰ ἀονη ἔγζοσῃ ἢοᾶ- 

εὐλινοννν δυο ον μα νον 

89 ΤῊ8 ἴθ ἤγοσῃ (6 [,ΧΧ,, τ ἢ ἰτητηδίογῖα] νυ διίοῃ. , 
δ᾽ ΤῊΪ8 8 ἰδκθῃ ἤτοπι ἴθ 1,ΧΧ. νῆϊο αρύθοϑ τὴ [80 Ἠρῦγον: ΠΙΤΕΙ 16 τέ ἀογεὰ 

νικήσῃφ; ἴον “ἴο 6 οἶθαγ ἴῃ ἡ ρπιθης," οὐ ἴὸ 6 δοαυϊοα, 8 “ ἴο ΟΥθγοοπΊο." ᾿ 
5 ΤῊΐ8 αποίαιίοπ δρτθοβ ἰπ 1Π6 Ἰδίϊοσ ρουίίοπ σι τ0 ΧΧ. Το ἰογποῦ ρα 

αὐτί ἀροὰ. ᾿ὈἨχρειώθησαν ἷἰ8 ποὶ 80 ἐοτοϊθ!α 88 [86 οοττοδροπάϊης ΗΘΌΓΘΥ πογά, 



εποίαξίοης ἤγοπὶ ἐλ ΟἹ Τεβίαηιοπὲ ἱπ ἐδε Λειο. 

ΕΝ] άγοη οἵ τη 5 ἴο βεὰ ἰἢ 
εῆογε ΓΟ ΔῺῪ (δὲ αἰ ἃ πηάογ- 
διαπὰ απὰ δοεῖς σοὰ. ΤΠΟΥ 
ἅΓῸ 811 06 δδὶδ ; ἱΠΟΥ͂ ὅγὸ 
αἰ! ᾿ορεῖθεῦ ὑδοοσπθ ΒΗ : 
ἰλετε ἱὲ ὩΟῺΘ ἔπδὶ ἀοοί ρσοοά, 
ὨΟ, ποῖ ΟΠ 6. 

88. πα]. νυ. 10. (Εν. 9.) 

ὈΥΟΝ ὈΪ7Ὸ3 ΓΗΒ ΩΡ 
ἐ ΒΡ ὉΠ» 

Τοῖς ἐδτοδς ἐσ Δ ΟΡΘΏ δ0- 
ῬΌΝτΟ: [6Ὺ ἥδίϊοσν τὲ δον 
Ἰοζαο, 

84, ῬεΔὶ, εχ]. 4. (. ν. 3.) 

ΓΒ δου ΓΌΠ 

ἐ ἸΘῺΡΡ 

Αὐἀάεγθ᾽ Ῥοίδοῃ ἐσ πη ον 
ἰδεῖν 116. 

85. ῬεΔ]. χ, 7. 

ΣΤ ΟΟΣ Μ Ὁ 300} πὸ 
Ηΐφ που ἰο ἔπι}} οἵ οὐταίης 

δηὰ ἀδοεὶ!. 

86.Ὺ.ϑ 5δὶ, Ἰῖχ, 7, 8. 

ΤΌΝ ἡχῦν νύ Ὁ ΟΣ 
Ὁϊὴ τ... Ἐ) 1 Ἴδυν 
ν οὐ Ὑγ1 :ὈΠΊΡΌΘΆ 

ἐν» 
Ταεὶς (δαὶ ταῃ τὸ οΥἱ]; δηὰ 

18Ὲγ ὭΒ Κα Παδὶθ ἴο δῃθὰ ἱππο- 
φοπ Ὀ]οοὰ. ... ὙΥ αδιΐῃρ δπὰ 
ἀεκιστιοιΐοη ἀγα ἴῃ (μεἷγ ρϑίῃϑ8. 
ΤῊ ΜΔ οὗἨ ραϑοδ [ΠΟΥ͂ ΚΠΟῪ 
ποῖ, 

87. Ῥεδὶ, χχχνί. 2. (Ε. στ. 1.) 

Ἢ) τοῦῦπ ἼΠΒῚΝ 
ὁ) 

Τλετε ἱα ὯῸ ἴοας οἵ Οοά 
νείοτε ᾿ἷα Ἔγεβ. 

γ ῇ ΟἿ ἴπ8 ΘὨ]ἄγοη οἵ τηθη, 
ἴο 566 1 ΔηγΥ δὰ υπάογειαηά- 
ἰησ, οἵ ψοΥῸ βεοκίηρ οὐ, 
ΤΏΟΥ Βαὰ 4}] σοηα δδῖθ, [πὸ ν 
ΜΌΓΤΟ ΔΙ Ορ ΟΠ ΠΟΥ Ὀθοοτηθ νἱ]6. 
ΤΏΘΓΟ 6 0 Π6 0 ἀοοῖῇ χοοά, 
τΟ, ποῖ Οῃ6. 

Ῥρδ]ὶ. νυ. 10. 
Τάφος ἀνεψγμένος ὁ λάρυγξ 

αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν 
ἐδολιοῦσαν. 

ΤΕς [Ὠγοδὲ ἐς 8 Ὄρϑῆ 86- 
Ῥυ]οῆγο ; τ ἰδοῖν ᾿οηχῦθ 
ὍΠΟΥ δδγα ῥγϑοιδεα ἀδοοὶξ. 

Ῥεδὶ. οχχχὶχ. 4, 

Ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη 
αὑτῶν. 

ΤῊ ροΐδοῃ οὔ 8908 18 πη δον 
ΕΠ οἿΓ 1108, 

ῬΒαὶ. ἰχ. 238. 
Οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αντοῦ 

γέμει καὶ πίκριας. 
ΗΪδ πιουῖὰ ἰ8 {1}} οἵ συγαίηρ, 

δηὰ ὈϊΓΟΓΏΘδ8. 

Ἰβαῖ. 1ἴχ, 7, 8. 
Οἱ δὲ πόδες αὐτῶν ἐπὶ 

πονηρίαν τρέχουσι, ταχινοὶ ἐκ- 
χέαι αἷμα... Σύντριμμα καὶ τα- 
λαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὑτῶν, 
καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ οἴδασι. 

ΤῊοῖγ θοῦ γῦη ἴο 6.1}, [86 
ΔΓῸ βυδ ἴο βῃδαὰ ὈΪοοά. ... 
᾿οβιγαοῦοη δῇ ἃ ΠῚ ΒΟΓΥ δγὸ ἢ 
ΠΠΟΙΓ ΔΥΒ; δῃὰ [ἢ6 ΨΑΥ οὗ 
Ῥθδαα (6 Υ ἀο ποὶ ΚηοΟΥν. 

Ῥραὶ. ΧΧΧΥ. 1]. 
Οὐκ ἔστι φόθος Θεοῦ ἀπέν- 

αντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ. 

ΤΠογο 18 πὸ ἴρασ οὗ Οοι 
δεΐοτα ἷ8 ΕΥ̓́68. 
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διδοῖ, ΤΠΟΓῸ 8 ποπο ἴδδὲ 
βοΐ αἴον αἀοά. ΤΈΉΘΥ δ.Ὸ 
84}} σοης ουὶ οὗἉ {π0 ΨΔΆΥ; {Π6Υ̓ 
ΔΥῸ ἱορϑίῃοῦ ὈθοοΙη6 ΠΡΓΟ- 
δίΔΌΪα ; 1Πογο ἰδ ποῃθ ἰδδὶ 
ἄοοι σοοά ; πο, Ὡοΐ οῃ6, 

Βοσ. ἰἰΐ. 13. 

Τάφος ἀνεψγμένος ὁ λάρυγξ 
ὧν, ταῖς γλώσσαις αὑτῶν 

ἐδολιοῦσαν. 

ΤΌεν [Ὠγοδὶ ἐσ Δ ΟΡΘἢ 86- 
ῬυΪΟὮγα : ἢ} τοῖν ἰοηχῦοῦ 
ΠΟΥ αν υδοὰ ἀδοοίϊξ, 

ΒοοιΩ. ἰἰΐ, 18. 
ἸΙὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη 

αὑτῶν, 

ΤΏ ροΐδοη Οἵ 8808 ἐξ πη 0 
ἘΒοῖγ 1108. 

ΒοτΩ. ἰἰϊ. 14, 
Ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πι- 

κρίας γέμει. 
ὙΒοθο τοῦτ ἐφ [(1}} οἵ 

ουτβίηρ δηὰ υἰζίογΓΏ688, 

Ἔσο. 11]. 15-}7. 
᾿᾽οξεῖς οἱ πόδες αὑτῶν ἐκχέαι 

αἷμα, σύντριμμα καὶ ταλαιπω- 
ρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ 
ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν. 

ΤΠοὶν δος ἀγὰ Βνν πο διοὰ 
Ὀϊοοᾶ. Ὠοείταοιίοη δηὰ πκὶ- 
ΒΟΥῪ αΥΕ ἴῃ [ΠΟΙΓ ΔΥΒ ; δηὰ 
τῆ τΑΥ οὔροεαςε [ὮΘΥ δυο ποῖ 
Κηοῖγη. 

οπι, 1. 18. 
Οὐκ ἔστιν φόβος Θεοῦ ἀπέν- 

αντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν. 

ΤΊΠΟΙΤΟ 8 ὯΟ0 ἴθ8 Ὁ οὗ ἀοὰ 
Ὀοίοτο {ΠοῚΓ 6γ68. 

" ΤῊ νεσεθα Ποπι. ἐΐ. 18---1Ἰ 7. ἀγὸ ἱπίδσροϊδιίεα ἴῃ Ῥβδὶ. χὶϊ. δοίη νυ. 8. απὰ 4, οὔ 
τιοάειτι ῥσϊηϊοα οὐϊίοπ8 οἵ ἴμο Ν᾽ δἰΐοδῃ 1 Χ.; Ὀαϊ 1Π6Υ̓ ΔΓ6 ΟΠΙΥ ἱπ (86 πιαγρίη οἵ ἢ} 6 

γεΐολη ΜΆ8. ΤΉΘΥ δ. ποῖ ἰῃ τὴ6 Αἰοχαπάσίπο ΜΒ. ΤΉΘΥ δγο, ΒΟΤΘΥΟΓ, ἰῃ 106 Ψυϊγχαῖο 
᾿Γληδίλ θη οὗἩ Ὀβ8]. χἱίϊί, 

Ἔ Ῥαδαρδ τῃς ΧΧ, τορὰ ΠΥ τος ΠῚ Θ᾽. 
Σ, 8 



1590 ϑοεγέρέιγο Οὐ οἰδηι. 

88. ἅδη. χν. 6. αεοη. χΥ. 6. 
ἐν πη πὴ ΠΤ [2.1] Καὶ ἐπίστευσεν ἼΑβραμ τῷ 

τη: ἐμ Ὡ: Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 
ὁ ΠΡῚ ἡ δικαιοσύνην. 

Απᾶὰ δ6 Ὀοϊϊονοὰ ἰῃ [89 Απὰ Αὔτγϑαι Ὀοϊϊονοα αοὰ, 
ΤῸΒΡ; δπὰ 6 οουηϊρὰ 1 ἴο δβῃηά ᾿ΐ νγὰλδ σουπηϊοᾷ ἴο πὲπὶ ΖῸΣ 
Ὠὶπ ἴον ΣΙ ΘΟΙΒΏΘΒ8. τι ἰΘΟΙΒΏ688, 

89. αὶ. χχχίϊ. 1, 2. Ῥραὶ. χχχὶ 1, 3. 
Ὁ 5.) δ Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ 

᾿ Ἅν Αλ ᾿ ἀνομίαι, καὶ ὧν ἐπεκαλύφθησαν 
ὦ Ὁ ΕΣ, ὉΠΕΘΠ αἱ ἁμαρτίαι, Μακάριος ἀνὴρ 

τὴν ἵν τὴπν βῦτο ἔνα τα ΚΡ 
ΒΙοΒβοα ἐδ ἂς ισδοδε ἰτᾺ Π8- ΗΔΡΡΥ ἴμου, σο86 ἰἴῃ- 

Ετοβείοῃ ἐς ἑουρίνθη, ψοδθ6 ἰᾳαϊοθ αγὸ ἰογρίνθη, δπὰ 
Βῖη ἰ8 οογεγοὰ. Β]ββοὰ ὁ 10 ψῆοβο δίῃβ ὥγὸὸ ὄὀογοζαά, 
δὴ ἀπΐὸ μοὶ ἴ[Π6 ΕΡ ΗΆΡΡΥ ἴδ πιδη, ἴο Ψ 086 
ἱρυΐοιὶ ποῖ ἰπίαυ γ. δοοοιῦ (ἢΠ6 Τογὰ Μ|}} ἠοῦ 

οἤᾶγρα 81}. 

90. ὅση. χΥυὶὶ. 5. αϑοη. χΥ]ϊ, δ. 
ὁ ἘΠ) δ} ΠΝ .3 Ὅτι πατέρα πολλῶν ἐθνῶν 

ἧ ᾿ τέθεικά σε. 

Α ἔδιδον οὗ ᾿ἸΔΗΥ͂ ὨΔΙΪΟΏΒ Βοσδιιδο 1 πᾶν πηθά6 ἴΠ66 
ΒΑΥ͂Θ 1 πηλάθ [8 66. [Π6 ἐδ ΒοΣ οὗ ΠΙΔΏΥ ὨΔίΪΟη8. 

91. Οϑῃ. ΧΥ. ὅ. ασηῃ. χΥ. ὅ. 
ὁ Ἡ71 Π0 6) Ἵ5 Οὕτως ἔσται τὸ σπέρμα σου. 

8.0 6881} [ΠΥ δορὰ ἢ6. 80 6}4}} (Ὡγ θοοὰ Ὀ6. 

ΒοΣ,, ἷν. 8. 

[ΤΙ γὰρ ἡ γραφὴ λέγει 
Ἐπίστευσεν δὲ ᾿Αβδραὰμ τῷ 
Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς 
δικαιοσύνην. 

[ΕἘον σἱδὶ βδὶ τὰ [86 Βο Πρ. 
ἴατο ἢ] Αὐγαϊιατπὶ δο]ϊογοὰ 
αοά; δπὰ τ 88 οουηίεά υη0 
Εἶπ ἴῸΣ στ ΖὨυΘΟΒη688. 

6.6]. 1}. 6. 
[Καθὼς ᾿Αϑραὰμ ἐπίστευ- 

σεν τῷ Θεῷ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῷ 
εἰς δικαιοσύνην. 

[Ετϑη 85] ΑΡγαβδπι θ6]16γ- 
οἂ αοἂ; δηὰ ἰϊτν88 δοσουηίδά 
ἴο Εἶπ [ὉΣ Τὴ  Ὠ ΘΟΙΒΠ659. 

Φαῃηγο68 ἰϊ. 28, 

[Καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ 
λέγουσα] Ἔπίστευσεν δὲ 
᾿Αθραὰμ τῷ Θεφ, καὶ ἐλογίσθη 
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην. 
ΕΣ [ἢ ΒΟΓΙΡΙΌΓΟ Ὑ ΑΙ 

Γι] ἢ] Θὰ τς ἢ 86.1},}] Αὗτα- 
δ Ὀο6]Ιονϑὰ αοά; ἀπά ἰξ πῶ 
᾿πρπίοα ἀηῖο εἶπὶ ἴον τί ϊθ- 
ΟὔΒΠ658. 

Ἐοιι. ἴν. 6---8. 
[Καθάπερ καὶ Δαυὶδ λέγει 

νον .1 Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν 
αἱ ἀνομίαι καὶ ὧν ἐκεκα- 

λύφθησαν αἱ ἁμαρτίαι" μα- 
ΤΡῸΣ ἀνὴρ τ οὐ μὴ λογίσηται 
Κύριος ἁμαρτίαν. 

[Ἐνδα 48 Ἰϑαυϊὰ αἷδο ἀθ- 

Βογ ὈθΘ1ἢ. . . ϑαψίπᾳ,] Βιεβδοὰ 

αγε ᾿ΒΟΥ͂, Ῥ’ΠΟ56 ᾿Π14 0168 8 

[ογχίνθῃ, θὰ ν 086 818 8ΓΘ 

εογοτοᾶ. ΒΒ] εβοά ἐς (μ6 πιδῃ 

ἴο ΨΒοσι 86 Ιογὰ Ὑ11] ποὶ 

ἱηραῖο 8[η. 

Βοπι. ἵν. 17. 
[Καθὼς γέγραπται ὅτι 

Πατέρα πολλῶν ἐθνῶν τέθε 
σε. 

ΓΑΒ ἰὲ ἴθ τυτίυύοη,] [μιᾶγθ 
ταϑθ ἴμο6 8 ἔρμο οὗ ΠΙΔΗΥ͂ 
᾿ὨρΟΏ8. 

Ῥοπι. ἵν. 18. 

[Κατὰ τὸ εἰρημένον]
 Οὕτως 

ἔσται τὸ σπέρμα 
σου, 

[ἈΑςοοτάϊηρ ἴο ἴδαῖ απ οα 

ν 838 βροκοη,] 80 88α}} (ἢ 

βαρ ὕο. 
Ἔοιι. γἱϊ. 7. 866 Νο. 12 
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99. Ῥεαὶ χἶν. 383. (Ε. νυ. 32.) 

οὐ. ὉΣΠ ΤΌΤ} 
ΣΙ ἸδΧΞ ἩΣ3ΦΤΙ) 

Υεδ, ἴου [ΠΥ ΒβΚὸ δῖὸ 0 
ΚιΠ]οὰ 4}} τ[ῆ6 ἀδῪ Ἰοηξ ; ἯΘ 
ΘΙ σουηϊρα 88 ΒΏΘΟΡ [ῸΓ [86 
ΒΙΔΟΉΙΟΣ 

93. αεη. σαὶ, 12. 

ἐνὶ Ἴ ΚῊΡ ΡΟΣ "Ὁ 
ἙἘοτ ἰπ 5880 Β84}} [ὮΥ δβεοὰ 

δε οΔ]]εἀ. 

94. ὅδ εη. χΥΠ. 10. 

ΠΡ ΠΥ3 Ὅς γῆς Ὡἢν 

: ἥξρε ΠῚ ἸΝΓΤΩΠῚ 
1 ψ1}} ςοΥ ΔΙ ὨΪΥ σαΐαχτι τπίο 

τος δοοοσάϊηρ ἴο 186 {ἴπη6 οὗ 
16; δηᾶ, Ἰο, ὅδγδὴ [Ὦγ νἱ 
ΕἾΆ11 δαυθ 8 Βοῃ. 

95. ἄδη. χχν. 93. 

ὁ ὙΥ Ἴ3)" 5 

ἈΑπᾶ τ οΤάοΣ 581} δοῦυθ 
πὸ γοῦΏ ΡΟΣ. 

96. Μαὶ. ἱ 2, 8 

) ἐ3Ρυ τι ΔΝ) 
ἐδ ἢ 

ὙΡΟῈ1 Ἰονοα Φ9ΖΔοοῦ, δὰ [1 
Βδιοὰ Ἐδϑα. : 

97. Ἐχοά. χχχιϊ. 19. 

ἵπὸ Ὑ ἈΝΤ ΤΝ, 13ΠῚ 
ἐ ὉΠ ΝΕ ΤΝ ἸΒΙΡΠ Ἢ 

1... »}Π θὲ στασίουβ ἴὸ 
ΠΟΤᾺ 1 Μν}}} Ὀ6 στδοίουβ, δηά 
{111 ΒΟΥ ΠΟΙΟΥ͂ ΟἹ ὙΥΠΟΓΩ 
Ι[ ν1}} ΒΟΥ ΣΏΘΤΟΥ. 

ῬΒα]. χὶ πὶ, 98. 

“Ὅτι ἕνεκά σου ϑανατούμεθα 
ὅλην τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν 
ὧς πρόβατα σφαγῆς. 

ΕΟΥ, ἴου ΤἸῈΥ δᾶκε "γὸ δΓῸ 
ΚΙΠοὰ 411 1Π6 ΔΑΥ Ἰοηζ, δπὰ 
δοςουηϊοα 89 ΒΠΟΟΡ ἴῸΣ [ἢ0 
δ'διρ δύοΓ, 

ὅεη. χχὶ, 12. 
Ὅτι ἐν ᾿Ισαὰκ κληθήσᾳεταί 

σοι σπέρμα. 
τ 'π ἴβδϑο 88}8}} [ΠΥ βοϑὰ 

Ὅ6 «4116 4. 

Οδοη. χΥῖὶ!. 10. 
᾿Επκαναστρέφων ἥξω πρὸς σὲ 

κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον εἰς ὥρας, 
καὶ ἔξει νίὸν Σάῤῥα ἡ γννή σου. 

Ι νὙ1}} γοΐυτη ἴο 66 δο- 
ςοτάϊηρ ἴο 1018 Ῥογϊοα βθηϑοῆ- 
ΔΌΪΝ ; ὅπὰ ϑαγδῃ, ἰἢγ ν]ΐο, 
884}} δδυα ἃ δΒο0ῃ. 

αξεη. χχυ. 23. 
Καὶ ὁ μείζων δουλεύσει τῷ 

ἐλάσσονι. 
Απὰ [ἢς ο]άον 8841} Β6υΥθ 

186 γοῦηζογ, 

ὍΜα]. ἱ. 2, 8. 

Καὶ ἠγάπησα τὸν ᾿Ιακώβ, τὸν 
δὲ Ἡσαῦ ἐμίσησα. 

Υο 1 Ἰογοὰ Φ“Ζ64οοῦ, δηὰ 
μιὰ Ἐδβδϑιυ. 

Ἐχοά, χχχῆ!. 19. 

Καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ 
οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτειρῶ. 

Ι ΠῚ] πᾶνα ΠΊΘΓΟΥ͂ Οἡ 
σοπὶ 1 γΡ͵εδβα ἴοὸ ἤᾶνθ 
ἹΠΟΙΟΥ͂ ; δηὶ 11 ν}}} δᾶνο 
ΠΟΙ ραβδίοη ΟἹ ὙΥΠΟΙΏΒΟΘΥΟΥ 
Ι οοπιρδϑβδίοπβίθ. 

161 

Ἑοτ. Υἱϊ!, 86. 
[Καθὼς γέγραπται) Ὅτι 

ἕνεκεν σοῦ ϑανατούμεθα ὅλην 
τὴν ἡμέραν, ἐλογίσθημεν ἄ 
πρόδατα σφαγῆς. 

[4.8 ἴὲ 8 τυτὶ το η,7 ΕῸΥ (ὮΥ 
ΒΆΚΘ ΜΘ 816 ΚΙ]]οὰ αἱ] ὉΠ6 ἀΑΥ͂ 
Ἰοηρ, ὸ δ΄θ δοοοιπηϊοὰ 88 
ΒΏΘΟΡ ΓῸΣ 1860 δἰδρὨίος, 

Ἔοτα, ἰχ. 7. 
[᾿Αλλ Ἐν ᾿Ισαὰκ κληθή- 

σεταί σοι σπέρμα. 
[Βυ1} [π ἴδαδὸ 8881} (ὮΥ 

Βθοα Ὀ6 οΕ]]οὰ. 

Ηϑοῦ. χὶ. 18. 
[Πρὸς ὃν ἐλαλήθη ὅτι] ᾽ν 

᾿Ισαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα. 
[Οὔ νϑοπι ᾿ξ νγ88 βαϊὰ (118ι} 

πη ἴβδας 68}8}} [ΠΥ ϑβοεὰ Ὀ6 
οΔ116ά, 

Ἐοπι. ἰχ. 9. 
[[Ἐπαγγελίας γὰρ ὁ λόγος 

οὗτος] Κατὰ τὸν καιρὸν τοῦτον 
ὁ εσθαι καὶ ἔσται τῇ Σάῤῥᾳ 
υἱός. 

[Ε͵ογν (μἷ8 ἐς 1:6 τνοτὰ οὗ 
Ρχγοπιΐθα,1] Αἱ {π|8 {1πλ6 ν}}} 
1 οοπιο; δηᾷἃ ϑϑδγδὰ δῈ8]} 
δδᾶγνο ἃ ΒΟ1. 

Ἰοπι. ἰχ. 12. 
ΓΕῤῥέθη αὐτῇ ὅτι) Ὁ μείζων 

δουλεύσει τῷ ἐλάσσονι. 
[1 νγὰβ8 βαϊὰ υὑπίο δοσ,} 

Τηθ οἰάοῦ β80.4}1 δαῦυοὸ [86 
ΥΟΌΏΖΟΣ. 

Ἑοτὴ ἰχ. 13. 

[Καθὼς ὙΕΥΡΕ ΤΩ τὸν 
Ἰακὼθδ ἠγάπησα, τὸν δὲ 
Ἦσαν ἐμίσησα. 

[Ὰ8 ἰδ [8 τυ το, ΦασΟῦ 
ἢδνο 1 Ἰονοά, 1 Εδβδαιι ἢδνθ 
Ι Βαϊεά, 

Ἐοπὶ ἰχ. 15. 
[Τῷ Μωυσεῖ γὰρ λέγει] 

Ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, κ 
οἰκτειρήσω ὃν ἂν οἰκτείρω. 

[Εογ Πα βαϊ ἢ ἴοὸ Μοβοϑβ,] 
1 11 ανα ΤΟΓΟΥ͂ Οἡ ΨΒΟΠι 
Ι νψ}}} ἤδνὸ ΠΊΘΓΟΥ, δηᾷ 1 ν}}}} 
ἢδνο σοπη ρα ββίοῃ οὐ Ὑβοῖὴ 1 
1} αν ΟΠ ρΑΒΒίΟΏ. 

δε ΤῊΉΪ5 196 αἴεν [πὸ ΠΧΧ., τῖθἢ βοτηθ γαγίδιϊουβ. [0 ἢ88 Ὀδθη διρροδεὰ (δαὶ [80 ΥΧ, 
τε ΓῺ ίος ΡΠ; δαὶ ([Π6 δαρροβίξοῃ 18 ὩΠΗΘΟΕΒΘΑΓΥ. 

ΣΕ, 4 
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98. Ἐχοᾶ, ἰχ. 16. 
ΓΝ ἬΣΩ3 ὈΘΡΝΝῚ 
ὙΠΟ ὌΣῃ9. ὙΒΟΣΣ 
Ὁ ἼἜΟ ᾿» πΣὩΝ 

ἜΣ ΚΙΣ 
Απὰ ἰπ ὙΟΥῪ ἀροὰ ἔοσ 

(ηἷβ εοεαμδὲ Ὦδλγο [ γσαϊβοὰ 
166 ὌΡ, ἴῸΓ ἴο βῃονν ἐπ ἴΠ 60 
ΤΩΥ͂ ΡΟΎΟΥ, δηἃ 0Π8ἷ ΤΥ ὨδΠῚΘ 
ΣΩΔΥ͂ Ὧ6 ἀεοϊαγοά ᾿ῃγοῦ σους 
8}1 τὴ φασί ἢ. 

99. Ἠοϑβ. 1]. 95. (Ε. ν. 23.) 

ΠῚ ἐστ ἘΠῚ 
Σ ΠΡ ου ΓΝ δ ΝΕ ἼΟΩ 
ΑὨΔ] Μ111 παν 6 ΤΏΘΓΟΥ ΠΡΟῚ 

ΠΕΡ ἴδαὺ πδὰ ηοΐϊ οδίβιποα 
ΤΩΘΓΟΥ͂, Δηἃ 1 Μ0|]] ΒΔ γ ἰο ἐλεπι 
εὐλϊοὐ τσεγα ποῖ ΤῊΥ͂ ὈΘΟΡΪθ, 
Του ατγίέ ΠΥ ΡΘΟΡΪα. 

100. Ηοϑβ. 1ἷ. 1. (Ε. γν. 1. 10.) 

ΘΝ ὈἿΡῸΞ ΠΤ.) 
ὌΝ ὍΒ Ὄπ Ὀμὺ 

ἐς 3 ὈδῸ 
Απὰ ἰξ 8}.4}} οοπιδ ἴο Ῥ888 

ἐλαί, ἴῃ 186 ῥΙαοο ΠΟΤ ἰὐ νν88 
δαϊὰ πηΐο ἴΠθπι, 6 αγε Ποῖ ΤῊΥ 
ῬΘΟΡΪδ6, ἔλεγα ἷν 8}4}} 6 βδὶὰ 
πηΐο τἰοτη, γέ αγὸ τς ΒΟΏ8 οὗ 
16 ᾿ἰνίηρ αοά. 

10]. Ιϑαΐ, χ. 992, 93. 

ΟΣ Ἴϑν ΤΠ ῸΝ Ὁ 
Δ δλν μῷ Ὀνῃ ΟἿΠΩ 

ὁ ΤΡῚΣ ηρὶδ ὙΠ δ ὉᾺ 

ϑοεγέρέιγο (γἰξιοΐδηι. 

Ἐχοὰ, ἰχ, 16. 
Καὶ ἕνεκεν τούτον διετηρή- 

θης ἵνα ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν 
ἰσχύν μον, καὶ ὅπως διαγγελῇ 
τὸ ὄνομά μου ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 

Βαὶ ἴποὺ παϑὺ ὈΘΟῺ Ῥγὸ- 
ϑοσυϑὰ [ὉΓ ([Πΐ8 ρΤΡοΒο, δὶ 
ὉΥ ἴΠ66 1 τηΐρ!ς αἰ ΒΡΙΔΥ ΓΩΥ 
Ῥονγοῦ, δηὰ ταὶ τ δαρο 
ΤΙΔΥ ὍΘ σΘἰοργειθά τὩγουρῇ- 
ουῦ 411 Π6 ΘΑγῃ. 

Ηοϑ, ᾿ἰϊ. 28. 

Καὶ ἀγαπήσω τὴν οὐκ ἣγα- 
πημένην, καὶ ἐρῶ τῷ οὐ λαῷ 
μου Λαός μου εἶ σύ. 

Ἀπάὰ 1 ν1}} Ἰουα ποὺ τῆῸ 
ἯΔΆΔΒ ὩὨοΐ δοϊονοά ; πὰ ἴο 
1Π6ῃ) ΠΟ ὝΘΓΟ Ὠοΐ ΓΩΥ͂ ΡοΟ- 
ῬΪΘ 1 1] δαν, Του ἀγὶ ΠΥ 
Ῥοορῖο. 

Ηος. ἱ, 10. 
Καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ οὗ 

ἐῤῥέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου 
ὑμεῖς, κληθήσονται καὶ αὐτοὶ 
υἱοὶ Θεοῦ (ῶντος. 

Βαϊ ἰξ 81141}1 σοϊὴθ ἰο ρα 88 
(παῖ, π΄ 1Ἐπ6ὸ ρμἷαδοθ ψβογο ἰξ 
Ὑ83 δα, Ὑὸ δ1΄Ὸ ποῖ ΠΗ͂ 
ῬΘΟΡΙ6, {μον δ!4}} Ὀ6 σδὶ]εὰ 
Ομ! άγρη οὗ [π6 ]ἰνίης αοά. 

5.1, χ, 92, 938, 

Καὶ ἐὰν γένηται ὁ λαὸς Ἴσ- 
ραὴλ ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, 
τὸ κατάλειμμα αὐτῶν σωθήσε- 
ται. Λόγον συντελῶν καὶ συν- 
τέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, ὅτι λόγον 

Βοπι. ἰχ, 17. 

[Λέγει γὰρ ἡ γραφὴ τῷ Ψα- 
ραὼ ὅτι) Ἑἰς αὐτὸ τοῦτο 
ἐξήγειρά σε ὅπως ἐνδείξωμαε 
ἐν σοὶ τὴν δύναμίν μου, καὶ 
ὅπως διαγγελῇ τὸ ὄνομά μον 
ἐν πάσῃ τῇ γῇ. 

[ογ΄ 16 βουρίατο καῖ τῆ 
ὉΠπῖο ῬΏΔΓΔΟΙ,] Ενοη ἔογ [ἢ 15 
ΒΆΤΩΘ ΡΌΓΡΟΒΕ ἢδνο ἴ ταϊβοα 
1Π6 6 ἪΡ, ται 1 πιῖρὴς βῆουν 
ΤΩΥ͂ ΡΟΥΘ ἴῃ ἴδοθ, δηὰ (μαέ 
ΤΩΥ͂ πππη6 τηΐρσϊ 6 ἀθοοϊαγοα 
ΚΠγοῦῃουϊ 41} [86 δδσιῃ. 

Ἐοπι. ἰχ. 25. 
Ὡς καὶ ἐν τῷ 'Ωσηὲ λέγει 

τὴν τὸν οὐ λαόν μον, ἔῤυς 
μον καὶ τὴν οὐκ ἠγαπημένην, 
ἠγαπημένην. 

[45 δ Βα: "ἢ αἶβο ἰη Οδθε,} 
Ι νὶ]} 9411 {Ποπὶ ΤΥ ΡΘΟΡΪΟ, 
ὙΠΙΟἢ ὙΓ6ΓΘ Ποῖ ΤῊΥ̓ ῬΘΟΡΙΟ; 
δηα Πα δοϊονοα ΒΟῸΣ τνδδ 
ποὶ Ὀοϊονοά. 

1 Ῥοΐ, ἱἰ, 10. 

Οἵ ποτε οὐ λαός, νῦν δὲελαὸ, 
Θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι͵ νῦν δὲ 
ἐλεηθέμτες. 

πίοι ἴῃ πιο ρϑδὶ σέσε 
Ποῖ ἃ Ῥθορΐὶθ, δας σγέ ον 
Π6 ῬΘοΟρ]. οὗἩ σοὰ; πἢηϊςῆ 
Βδὰ ποὶ οὐαὶ πϑὰ τηογου, ὑπὲ 
ΠΟΥ͂ αν ΟὈϊαϊηοαἀ πηθτον. 

ΒοΣ, ἰχ. 26. 
Καὶ ἔσται ἐν τῷ τόκῳ οὗ 

ἐῤῥέθη αὐτοῖς Οὐ λαός μου 
ὑμεῖς, ἐκεῖ κληθήσονται υἱοὶ 
Θεοῦ (ζῶντος. 

Απῃᾷ ἰὲ 584}} σοῖὴθ ἴο μβδδ 
ἐλαί, ἴπ 106 ρἷδοθ ψθοσα ἱξ 
ἯΔ8 581 υπΐο {ἢ 61, ἴδ ἀγε 
ποῖ ΠΙΥ͂ ῬΘΟρΡΙΟο, ἴΠοτο 8}4}} 
ΠΥ ὃὉ6 ςΔ))εὰ τῆς Ομ] άγοω 
οὗ τ|6 ᾿ἰνίης αοὰ. 

Ἐοτῃ. ἰχ. 237, 98. 
[Ἡσαΐας δὲ κράζει ὑπὲρ τοῦ 

Ἰσραήλ] ᾿Ἐὰν ἢ ὁ ἀριθμὸς τῶν 
υἱῶν ᾿Ισραὴλ ὡς ἣ ἄμμος τῆς 
ϑαλάσσης, τὸ ὑπόλειμμα σωθή- 
σεται. Λόγον γὰρ συντελῶν 

5 ΤΠ οἰξδιΐοι ΔΩΓΘΘΒ ΠΟΤ ΠΘΑΡΪΥ τ ἢ (Π6 ΗΘΡγονν τπδπ ἢ τι 1ΧΧ. 
" ὙΒο 1ΧΧ, ἰ5 ἃ οἴοβα στη ἀοσίηρ οὐ 1Π6 οὐἱρίια!. ὙΠ6 ΔροΟβῖ]α ἀοοβ ποῖ, μοινενοῦ, δάορὶ 

ἱε, Ὀπὺ ΟΧΡΓΟΒ868 τῇ 6 ξΘΏδα ΒοΙ Ἦδί ΡΆΑΓΑΡὮΓΑΒΙΟΑΠΠΥ. 
Ὁ ΤῊΘΊΧΧ, 18 [ο]ονγεὰ Ῥυειν οἰοβο γ ; ἰπ 186 

ἴπ6 Ηοῦτονν ἰ8 σίνθη. 
Ἰαϊζοῦ Ῥαγί ΠΥ {π6 ΖΘΏΘΓΑΙ ϑεηδο οὗ 
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πῆπο Σ Ἰ ΠΥΧΩ) πὸ 5 
ὧδ 303 πὸν τῆκὴ 

ΤΣ 
ἘοΥ, Ἰβουρσ [ΠΥ ΡῥΘΟΡΪΘ 

Ζεῖδεὶ δὲ δβ ἴπὸ βδηὰ οὔ 116 
δεΔ. ψεῖ ἃ τοιηηδηὶ οὗ [6 1} 
δ[.8}} τοί σγο : [80 σΟΠΒυΙΤΏΡ- 
τίου ἀεδεζοεὰ 8})8}} ογεσγῆον 
ὙΠῸ ΓΙ δι ΘΟΏΒΏ6865, ΕῸΓ Π|6 
1οτὰ ΘΟῸΡ οἵ δοδίβ 8}|2]}} 
ΤΏΔΚΟ δ ΠΟΠΒΟΙΩΡΙΟΩ, ΟΥ̓Θἢ 
ἀετοττηϊηθα, ἴῃ ἴ6 τηϊάϑι οἵ 
811 τη6 ἰδηά, 

102. [βεὶ 1. 9. 
Ὑτὴπ ΓΊΝΔ ΚΣ ΠῚΠΣ ταῦ 
3) 511 ΟἿΌΣ ὈΥῸΣ ΎΡῸ 

ΣΑΣ) ΠΎΘΥΟ 

Ἑχοορὲ ἴμ6 1ζ0Ὲ} οἵὨ Βοβίβ 
Βοα Ἰοῖξ υπῖο 8 ἃ ὙΘΥῪ 5108]] 
το ηδηὶ, ͵ὰ 5δοι]ὰ ἢδνθ 
θρὺη 585 ϑοάοῃι, απά 6 
Ἐηουϊἃ ἢαγα Ὀδοι ᾿ἴκὸ πηΐο 
Οοιτοιτδῇ. 

103, [πη]. Υἱῖ!. 14. 

ἭΥΡΙ 52} Ἰ2ι8 05... ΠΡ) 
ερις ρου Ἐ2 Ὑ πῦϑῸ 
Ἦσ β}}8]] θ6...... ῸΣ ἃ ξίοῃθ 

οἵ δἰ τπι Ὁ] ρ, 8πὰ ἴοτ ἃ τοοκ 
οἵ οἴδσηςο ἴο ὈΟΙ᾿ [Π6 Ὠοῦδο8 
οἵ [8γ8ε]. 

μα]. χχυῆὶ. 16. 

1318 1315 ΠΥ ἼΘΙ 25 
ἽΘΙΘ ἼΦΙΌ ΠῚ" Π35 113 

ΣΝ δ ΡΒ Θα 
ΒεΒοὶὰ 1ἸΔῪ ἰπ Ζίομ ἴὼσ 8 

ουη ἀδίίομ 84 βίοπο, 8 ἰσὶοὰ 
Βῖοῃθ, ἃ Ργθοίου 5 ΓΟΥΠΟΓ- 
δίοκε, ἃ δυτο οι διὶοη , ἢ6 
δας ὈΘΙ ον ἢ 58}8}} θὲ ΛΕ 
διδδῖο. 

σνυντετμημένον Κύριος ποιήσει 
ἐν τῇ οἰκουμένῃ ὅλῃ. 

ΤΠοαρΡ ἐΠ6 ῬΘΟΡΪο οἵ 186- 
ΤΟ] Ὀ6 85 ἴ86 βαηἀ Οἵ 1Π6 568, 
186 Τοτμηδηΐ οἵ ἔποτη 8}.4]] ὃ 
δαγοὰ, Ηδ [ἴἰ8 οἹοβίηρ δηῃ 
δοοουῃῖ, δηὰ τηδκίηρ 8 ἀο- 
ἀποῖίίου νῖἢ βαυΐϊης σοοὰ- 
Π6885. Βοοδῦβθόυ ψἱϊ 116 
ὙΠ016 Ἰδαηὰ {Π6 Ιογτὰ ν}}} 
π8Κ6 8. τοοκοηΐπρ ἴτγοῖ 
ψΒοἢ ἃ ἀοἀποιίοη δι} ὈΘΘη 
τη 86. 

καὶ. 1, 9, 
αὶ εἰ μὴ Κύριος ξαβαὼθ ἐγ- 

κατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς Σό- 
δομα ἂν ἐγενήθημεν, καὶ ὡς 
Γόμοῤῥα ἂν ὡμοιώθημεν. 

ἩΗδὰά ποὲ ἴδο 1,ογὰ οὗ Ποβῖβ 
Ἰοῖϊξ υ;ξ ἃ 8664, γγὸ βδῃουϊὰ ἢανο 
ῬΘΟΠ 88 ϑοάομῃ, ἀπά τησὰδ 
κα (Ποσοσσδῇ. 

16δὶ. υἱἱ!. 14. 
Καὶ οὐχ ὡς λίθου προσκόμ- 

ματι συναντήσεσθε οὐδὲ ὡς πέ- 
τρας πτώματι. 

Απὰ γὸ 81|4}1 ἢοὶ στη 
ἀραϊπδὶ 8. δι. Ὁ] Πρ -δίΟῃ6, 
ΠΟΥ 28 ΒΠΟῸΘΓ 8 Ὁ ΠΠξἰὴρ τοςκ. 

1581], Χχυῖ, 16. 

Ἰδοὺ ἐγὼ ἐμθάλλω εἰς τὰ 
ϑεμέλια Σιὼν λίθον πολυτελῆ 
ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντι- 
μον, εἰς τὰ ϑεμέλια αὐτῆς, καὶ 
ὁ πιστεύων οὐ μὴ καταισχυνθῇ. 

ΒοΠοὶά, 1 ᾿ἰὰγ ἴοῦ ἴδὸ 
ουπάπίίοη οὐ ϑ΄'΄οπ 8 βίοπϑ 
οὔ ἰπηοβετηδθϊθο νου, ἃ 
σἤ ΒΘ ὈΓΟΟΪΟΙ8 ΟΟΥΠΘΓ-ϑἴοτιθ 
ἴον (ἢ ἰυυπἀδὲϊοηξβ οὗ ἢ; πηὰ 
ἣὸ ψῆο 6] ον θῖ 5041} ποὶ 
γ᾽ αδἢδποά. 

188 

καὶ συντέμνων ἐν δικαιοσύνῃ, 
ὅτι λόγον συντετμημένον ποιή- 
σει Κύριος ἐπὶ τῆς γῆς. 

[Εβαΐδ8 δἷβο οτίϑίῃ Ἵοη- 
ςογπΐηρ 135Γ80],] ΤΠοΟυΡὮ (Πα 
ΠΌΤΟΥ οὗἩ 1Π6 οἰϊϊάτοη οἵ 
ἴβγδοὶ ὈῸ 85 ἴῃ βαπά οὗ ἴδ6 
δ68. Ὁ ΓΟ ΠΔη δ8ἢ}8]} ὃ6 
Βαγοὰ; [ὉΓΥ Πα ν|} πίῃ 
16 νοτκ, δηὰ οὔϊ ἐΐ Βῃογὶ ἴῃ 
ΠΣ οουΒπο88: δοοδυϑθ ἃ 
Βῃογὶ σοὺΐκ ἩΠΕΠῚ (6 Τωοτὰ 
Δ Κα ὑροῦ {ἢ6 ΘΑΠΊἢ. 

Ἐπὶ. ἰχ. 29. 

[Καὶ καθὼς προείρηκεν 
Ἡσαΐας] Εἰ μὴ Κύριος Σαβαὼθ 
ἐγκατέλιπεν ἡμῖν σπέρμα, ὡς 
Σόδομα ἂν ἐγενήθημεν καὶ ὡς 
Γόμοῤῥα ἂν ὁμοιώθημεν. 

[Απᾷ 49 Εδβαΐββ βαϊὰ θὸ- 
ἴογο, Εχοορε ἴΠπὸ 1ογὰ οὗ 
ϑαῦδοιἢ δὰ Ἰοῖϊδ τδ ἃ βεοῦ, 
Ἧ6 ᾿ιδὰ ὈΘΘΠ 28 ϑοάομηὰ, δὰ 
Ὀοοη τηδᾶθ ᾿ἶκὸ τπὶο (ἀο- 
ΣΠΟΙΤὮ ἃ, 

σπι. ἰχ. 38. 

[Καθὼς γέγραπται ᾿1Ιδοὺ 
τίθημι ἐν Σιὼν λίθον προσκόμ- 
ματος καὶ πέτραν σκανδάλου, 
καὶ ὃ πιστεύων ἐπ᾿ αὐτῷ οὐ 
καταισχυνθήσεται. 

[418 ἰξ ἰδ υυτ6η,] ΒοΟΒο]ὰ 
1 ἸΔῪ ἴῃ δίου. ἃ βιῃπιθ] ηρ- 
βίοῃο, 8πηιὶ τυςκ οἵ οἴδηςο; 
δα ἩΠοβοΟνΟΥ ὑκ] νοι οἢ 
Ἀπ 588}} ποῖ θῸ Ὡϑῃδπηθὰ. 

Ἀυμ. χ. 11]. 

[Λέγει γὰρ ἡ γραφή] Πᾶς 
ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ οὐ καται- 
σχυνθήσεται. 

[Εοτ τῆς ϑοτγίρίαγο 8.11},} 
ὙΥοδβοόσνοῦ Ὀο6] ον ἢ οἱ Ὠϊπὶ 
δἴ.4}} ποῖ 6 αϑδιϑιηηθὰ. 

Ὶ Ῥεῖ. 11. 6, 7, 8. 
[Διότι περιέχει ἐν γραφῇ] 

Ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιὼν λίθον 
ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντι- 
μον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῷ 

5 8ὲ. Ῥδὰ] σου Π68 ἴπγὸ ῬΑΒΒΑρΡΈ8, δηἃ ΠΑΙΌΓΑΙΙΥ Ὑγ ἢ βοπιὸ ἄθρτοθ οὗ ἐτθοάοῃ. ἘΒμὲ 
ΒΕ Θρρεδαγβ ἰοὺ δυὸ [0] οννθὰ (μ6 Ἡφῦγθιν βΈΠεγα Ϊγ, οχοθρὶ ἰπ ἴπ6 τοπάοτίηρ οἵ {7 δὲ. 
ΤῊ δ: θ 5 Δ Π}18] πηοδηΐηρ, πονονοσ, ἰβ ποῖ ἀϊβδγεηῖ ; σοιρ. ἮἮ αἰϊοη, Ῥτοϊαρ. 1Χ. 46. Ρ. 439. 
ΤΏΣ ΠαΒΥ Βίρσμῦ οὗἩὨ Τποβ6 πο ἃϊὰ ποῖ τοδὶ οἢ ἃ βθοῦγο ἰοπη δείοη 8 δα ϊνα θηΐ τὸ τΠοὶξ 
δείπρ οοπίουπάςε. ὅ:. ῬΟΙΟΥ ΒΔ ἃ βἰ πλῖϊαν σοπιδἰπαιίοη οἵ ἰμ6 ἔτο ρίδςθβ ἴῃ 1δαίδῃ, 



1δά 

104. Ιὧν-Ψ αν. δ. 
7 Ὁ ὉΠ ΠΣ τ 

ἐδ 5 ΤΠ) 
Φυάρτηθη!δβ ννὩ ἢ ̓Υ ἃ τΏ8η 

ἄο, Βα 888} ᾿ἴγϑ ἴῃ ἐπ ο[. 

105. Πειί. ΧΧΥ. 12---]4. 

“ον τπ Ὀοψϑο Ὁ 

ὉΠ) πφυοϑ ΔΣ ΤΙΣ 
ἘΠ9ΡΜ) πη ἩΜΝ) Ὁ 
ὌΝ πὰρ Οὐ ἼΡΌ ΝθῚ 

ὉΠ ΡΟΣ ἸΏΝ) Ὁ 
ἘΠ ἸΝΟΘΣ Ὁ ΠῚ 
ὙΌΟΣ ἈΠ ΣΤ) 
903) ὍΣ ἼκΡ Ἴ90 

εἰσ, 
1ι ἐφ ποῖ ἱπ ἤραάνοη, ἐμαὶ 

ἔθου βου] ἀο6βὲ βαγ, Ἦ Βο 814]] 
[Ὁ ἊΡ ἴῸΣ 118 ἴο Πεδγοη, 8πὰ 
Ὀτγίηρ ἰδ απίο υ58, (δῇ νγ6 ΠΙΔΥ͂ 
ἤρα ᾿ς απὰ ἀο ἰε ΝΕ ΠΟΥ 
τ Βαγοπὰ {86 δ6ᾷ, παι ἴποὰ 
5 οι] ἀοδὲ 88 Υ. ΥΥ̓́ΠΟ 584}} ρὸ 
ΟΥ̓ΟΥ ἴδ6 568 ἴον τ.5, {πδὺ ν'θ 
ΤΊΔΥ ΠΟΑΥ ἰδ δἀπὰ ἀο 17) Βαϊ 
ἴη0 νοτγὰ ἐς ΥΟΡΥ πρὶ πηῖο 

ϑογίρέιτε ΟΥ̓ ἰοΐδη1. 

1ου. χυἹ. ὅ, 
4Α ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος 

σεται ἐν αὐτοῖς. 

ΝΘ ἱἢ 6 δὴ ἀο, δ6 
881} ᾿ῖνο ᾿ΒΟΓΘΌΥ. 

Βουΐ, χχχ. 12---Ἰ 4. 

Οὐκ ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω ἐστί, 

λέγων Τίς ἀναθήσεται ἡμῖν εἰς 

τὸν οὐρανὸν καὶ λήψεται ἡμῖν 

αὐτὴν, καὶ ἀκούσαντες αὐτὴν 

ποιήσομεν; Οὐδὲ πέραν τῆς ϑα- 
λάσσης ἐστὶ, λέγων Τίς διαπε- 
ράσει ἡμῖν εἰς τὸ πέραν τῆς 
ϑαλάσσης, καὶ λάθῃ ἥμιν αὐτὴν 
καὶ ἀκουστὴν ἡμῖν ποιήσῃ αὐὖ- 

τὴν, καὶ ποιήσομεν : ̓ΕΥγύς σού 

ἐστι τὸ ῥῆμα σφόδρα ἐν τῷ 

στόματί σον καὶ ἐν τῇ καρδίᾳ 
σου καὶ ἐν ταῖς χερσί σον 
ποιεῖν αὐτό. 

Τι ἰ9 οί ἱπ ΠοΔΥΘΏ ΔΌΟΥΟ, 
{Π8ῖ τῃοα Βπου]άοϑὶ βὰν, ΒΟ 
Μ111 δδοθῃᾶ [ῸΣ 8 ἱπῖο ᾿ιθ8- 
γϑῦ, δηὰ ὑχίπρ ἰδ ἴο τ15, [μαὺ 
τε ΙΠΑΔΥ ΕΑΓ βηὰ ἀο ἰΐ 
ΝΟΥ ἰ8 ἰδ Ὀογοπὰ [ἢ 568, 
τὲ τπου διου]άοδβι καΥ, ὟΥ ἢ 
ὙΠ1| στοββ {6 βοὰ [ῸΓ ι18, αηά 
δυο ἴὸ ἴο υ5, αηὰ οἴ τ18 ΠΘΆΓ 
τ, [Βαὶ τὸ ΤΑΥ͂ ἀο ἰε ἢ ὙΠῸ 

οὗ μὴ καταισχυνθῇ . .. . οὗτος 
ἐγενήθη .... λίθος προσκόμ- 
μᾶτος κα πέτρα σκανδάλου. 

[ΥΒογοίοσα αἷβο ἷΐ 18 ᾿0Π - 
ταϊποὰ ἰπ [86 ϑειρίαγο, 
ΒΘΒΟΙΪά,1 ΔῪ ἴῃ Βί'οπ α οἰιϊοῖ 
ΘοΣποσ-δίοῃοσ, αἰοςί, ρῥγεοΐοιυϑς: 
δηὰ δα ἴηδὲ Ὀο]ονοῖἢ οἡ Βῖπλ 
81.841} ποὲὶ ὍὉ6 σοπίουπασά...- 
18) Β816 ͵β τη846.... ἃ Βί0η 6 
οὔ βιαση Ὀ] ς δηθὰ ἃ τοοκ οὗἁ 
οὔδῃηςο. 

Ἔσο). χ. ὅ. 
[Μωυσῆς γὰρ γράφει τὴν 

δικαιοσύνην τὴν ἐκ τοῦ νόμου, 
ὅτι) Ὁ ποιήσας αὐτὰ ἄνθρωπος 
γσεται ἐν αὑτοῖς. 

[Εοσ Μίοϑοβ ἀοβοσί οι [86 
τὶ Ὠτοου8η 688 Ἡ Ὠϊοῖι 18 οὗ [88 
αν, ἴ6:,7] Τ8Ὸ πιδη τ ἢ 
ἀοοῖῃ (μοβο τίν 8}}8}} ᾿ἴνϑ 
ΌΥ ἴδοπι. 

ΟΔ]. 11. 192, 
[᾿Αλλ] Ὃ ποιήσας αὐτὰ 

ζσεται ἐν αὑτοῖς. 
[Βὰ.1 ὙΠῸ πιᾶπ ἴδδὶ 

ἄορι! ἴδοαι 580.8}} ἰἷἰνὸ ἐπ 
1861. 

ἌοτΩ. Χ, 6---8. 
[Ἢ δὲ ἐκ πίστεως δικαιοσύ- 

νη οὗτως λέγει) Μὴ εἴπῃς 
ἐν τῇ καρδίᾳ σου Τίς ἄνα- 
βήσεται εἰς τὸν οὐρανόν ; 
[τοῦτ᾿ ἔστιν Χριστὸν καταγα- 
γεῖν" ἥ Τίς καταθδήσεται εἰς 
τὴν ἄβυσσον; [τοῦὔὐτ᾿ ἔστιν 
Χριστὸν ἐκ νεκρῶν ἀναγαγεῖν. 
᾿Αλλὰ τί λέγει:] ᾿ΕΥγύς σου τὸ 
ῥῆμά ἐστιν, ἐν τῷ στόματί σου 
καὶ ἐν τῇ καυδίᾳ σον. 

[Βα τῇ6 τὴρ οοῦβπε88 
ΜΠ ἢ ἰ8 οὗἨ Γαἰ ἢ δροδκοιὰ 
οὐ 118 νῖ80,1 δ ποῖ ἴπ 
(πα ποατὶ, Υἢο 58.4}} δ9- 
σομπαᾷ ἱπῖο ποάνϑι ἢ (ἸΠλΣ ἰδ, 
(ο ὑτίηρ ΟἸγιδὲ ἄονση ἥγοπι 
αδουε;) οἱ, ΝΟ 584}} ἀ6- 
βοοηὰἃὰ ἱπῖο ἴῃς ἄδθορ ὃ (18δὶ 
18, ἴο Ὀτίπα ἂρ ΟἸγίβι δσδῖα 
ἔτοπι ἴῃ6 ἀοα 4.) [Ἐπὶ πιΠαΐ 

ἔν ον τυ θοσσΖει π΄ σ σιν 

185 ῬΓΟΡΟΤΙ͂Υ δροδκὶης (ἢἶ8 8 ποὶ 8 υοιδιίοῃ. 

Του ΟΓΟΠΟΙΩ ποῖ σοηνογεα 8 πιοαηΐῃρ δάαρίς 

ΟΧΡΙ ΜΠ ΔΊΟΥΥ ΓΟΠΊΘΥΚΒ. 
5.0 8 1ποϊά οΧΡοσ οι ἴῃ 

ΤῊ δροβεῖο 868 οογαἰπ Ἔχ ργοδβϑίοῃβ ἴα 
ὰ το ἷθ. Ρυγροβα, δμὰ ἱπιθγσαηΐηρἕοϑ 

Τα ρηγαβθοβ πα ὈΟΥΓΟῪΒ ἈΓῸ ΠΟΆΓΥ οοἰποϊάθηξ πὴθ [80 

᾿Πανϊάδοη, ὅδογ, Ηογι. οἰ, χὶ. Ρ. ὅ09. 



υοέαίϊοπα5 ὥζοπι ἐδ. Οἰά Ἵεεέαηιεηί 

δα, ἢ ὮΥ τοῦ δηὰ ἴῃ ΠΥ 
δεασὶ, ἰὩδὲ [βου πιαυγοδὶ ἀο ἴϊ. 

106. 158,1. 11}. 7. 

Ὄ) ὈΣΉΓῸΝ γλθ) ΠΌ 
ἜΡ9Ὁ Οὐρκ νὈὉ Ἴ2Ὁ 

ὁ ΔΙῸ 
Ἡον Ῥοδαι 1] ἀροὴ ἴΠ6 

ΠΟυΠΙΔΙ 8 ΔΓ6 ἰδ6 ἴδοϊ οὗἁ 
δΐπὶ τπδῦ Ὀτίπ σοὶ ρσοοά εἰἀ- 
ἴησ8, ἴδς ρα Ὁ] 5Π 61 ἢ Ῥαδοο, 
ἴθδι ὈΠΏΡΘΙ σοοά υἱαΐης8 
οἵ ξοοά! 

107. Ῥβα]. χίχ. 5. (Ε. νυ. 4.) 

ὴ δ γε ῦ»8 
ΣΌΠ Ὁ2 ΠΥΡᾺ) 

ΤὨεϊγ 6 15 ροπα ουϊΐ 
ἐἸγοῦρ ἢ 41} τ;))0 οαγ, πὰ 
θεῖ Γ ποσὰβ ἴο 1Π6 οηά οἵ 6 
ΜΟΙ], 

108. εοπὶ, χχχὶὶ!. 21]. 

3 ὈΓΝΟΞ ὈΣΣρΑΣ 98] 

ΤΣ ΧΡ 
Ι »ἘΠρπ ον ἴΠ6πὶ ἴο 168- 

ἸουδΥ ὙΠῚῺ ἐλοδε υὐλισὴ αγὸ 
ποῖ ἃ ρεορίε; {π|}} ρσουοΐ 
{μέπὶ ἴο ΔΏΘΟΓ ὙΠ 11}1 8 (ΟΟ] 15 ἢ 
παιΐοῃ. 

109. [54]. χν. 1, 2. 

ὑκ πόδ ἘΦΎΙ 
ΚΟ» εἷῦ ΠΝ ΥΌ) 

ὈΣΓΣ ὈΡΠΟῷ ΚὉ ἨῚΒ 
ἐ ὙΌ 

1 ἃτὴ δουρδὶ οΥ̓ ἐλεηι ἐλαΐ 
δεκεὰ ἢοὶ 0, πιδ; 1 λτὴ Τουπὰ 
οἱ ἐλεια ἐλαὶ δου ρῆῖ πη6 ποῖ. 
...0.1 Βᾶγὰ δβργοδὰ οὔ ΤΥ 
Βδπάβ 41} 16 ἀαν πηΐο 8 
τεῦ Ποα8 ρθορῖδ. 

ὙΟΓὰ 18 ὙΟΥΥ ΠΟΑΓ 66, ἰῃ 
ΛὮὩΥ τοῦ δηὰᾶ ἴῃ (ΠΥ Ποατζῖ, 
δηὰ ἴῃ ΤΥ Βαηά, ἴο ἀο [ἰϊ. 

Ι56ὶ. 11. 7. 
Ὧφ ὥρα ἐπὶ τῶν ὀρέων, ὡς 

πόδες εὐαγγελιζομένου ἀκοὴν 
εἰρήνης, ὡς εὐαγγελιζόμενος 
ἀγαθά. 

Κα ὈΟΔΌΓΥ οη πο τηοὰπ- 
ἰδίηβ, ᾿κὸ τῃὴ6 ἔρος οὐ οὔθ 
Ῥτοο]αϊ πεῖηρς Ρόδςα, κα οπο 
Ῥτοοϊδι πηῖηρ αἰ δα εἰ πρδ. 

Ῥβα]. χυ ]. 4. 
Εἰς πᾶσαν τὴν γῆν ἐξῆλθεν 

ὁ φθόγγος αὐτῶν, καὶ εἰς τὰ 
πέρατα τῆς οἰκουμένης τὰ ῥή- 
ματα αὑτῶν. 

Τὸ ὄνον ἰδηά τποὶγ δοππὰ 
18 ΡΌΠΟ ἴοτ ἢ, ἀπὰ (Ππεὶσ ἀοο- 
ΕΣΠ68 ἴο ἴἢ06 ἰἰπϊ8 οὗἨ 186 
ψοῦ]ά. 

θαυ. χχχὶ!. 21. 
Κἀγὼ παρα(ζηλώσω αὐτοὺς 

ἐπ᾽ οὐκ ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνότῳ 
παροργιῶ αὐτούς. 

Ι, τῃπογοίοσο, ψι.}} ργόυόῖκα 
ποτὰ ΟΥ̓ ΜΒ 18 ποῖ ἃ ὨδιΊοη : 
ὉΥ 8 10] ἰδ} ηδίΐοῃ 1 ψ}} γοχ 
[Ώ 6 τη. 

1βδἱ. Ιχν. 1, 2. 
᾿Εμφανὴς ἐγενήθην τοῖς ἐμὲ 

μὴ ἐπερωτῶσιν, εὑρέθην τοῖς 
ἐμὲ μὴ ζηγτοῦσιν... Ἐξεπέτασα 
τὰς χεῖράς μου ὅλην τὴν ἡμέραν 
πρὸς λαὸν ἀπειθοῦντα καὶ ἀν- 
τιλέγοντα. 

ΙὈθοδπη6 τηδῃ 658ϊ ἰο ΤΠ0 τη 
ὙΠῸ ἰηααϊγοα ποὶ [ὉΓ πιὸ; 1 
8 ἴουπὰ ΟΥ̓ ἴποπὶ ὙΠῸ 
ΒοΌ ἢ τὴς ποῖ... 1 βίγοῖοἢ- 
οἃ ουὖ ΤῊΥ̓ πη α8 4]} [πὸ ἀκα 
Ιοῆῷ ἴο ἃ αἰϊδοδοάϊοης ἀπά 
ζαϊηβαγίηρ ΡΟΟΡΪΘ. 

ἔῃ ἐΐο Λῦειο. 1δ5 

ΒΑ [12] ΤΠ6 πνογὰ ἰ8. ηἰχὴ 
1Π66, εὐέπ ἴῃ [ΏΥ τηοι δηὰ 
ἴῃ ΤΏΥ Βοδγί. 

Ἔρουι. χ. 11. 8.2.6 Νο. 103. 

Ἡοῃ. χ, 18. 866 ΝΟ. 57. 

Εοπι. χ. 15. 

[Καθὼς γέγραπται)] ΄ῶς 
ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγγελι- 
ὠσμένων εἰρήνην, τῶν εὐαγγελι- 
ζομένων τὰ ἀγαθά. 

[415 ἴε ἰ8 ψυγττ6η,1 Ηονν 
Βοδϑυτ 1} ἀγὸ (Π6 (ἐοἴ οἱ τἰνὸπὶ 
αὶ Ῥγοδοῦ ἴδ μγόξροὶ οἵ 
Ῥδδοο, Δηα Ὀτὶηρ σίδιὶ ΕἸ ηρ8 
οὗ ρσοοὰ ({πίηχϑε] 

Ἄομ. χ. 16. ὅδε Νο. 49. 

Εοτ. χ. 18. 

[Μενοῦνγε) Ἑΐϊς- πᾶσαν τὴν 
γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος αὐτῶν, 
καὶ εἰς τὰ πέρατα τῆ: οἰκουμένης 
τὰ ῥήματα αὐτῶν. 

[Υε8 νοτ!ν,} ΤΠοεῖγ βουπὰ 
τγοηΐ ᾿πῖο 41} τῃ6 οδγίῃ, δια 
τοῖν ψοσγὰ8 ππῖο {Π0 ὁπι}5 οὗ 
τα τνοτ]ὰ, 

Ἐοιη. χ. 19. 
[Πρῶτος Μωυσῆς λέγει) 

᾿Ἐγὼ παραζ(ηλώσω ὑμᾶς ἐπ᾽ οὐκ 
ἔθνει, ἐπὶ ἔθνει ἀσυνέτῳ παρορ- 
γιῶ ὑμᾶς. 

[ΕἸτϑὶ Μοδβθϑ βαί ἢ. 1 Μ}}} 
ῬΙΌΥΟΚΟ γοὺ ἴο ᾿οΑΙΟΙΒΥ ὈΥ͂ 
ἐλεπι ἰβαὶ ἀγὸ τὸ Ῥϑορὶὸ, ανά 
ὉΥ 8 ἰοο δ παιΐίοη 1 Μ}}} 
ΔΏΖΟΓΥ γου. 

λοι. χ. 20, 2]. 
[Ἡσαΐας δὲ ἀπυτολμᾷ καὶ 

λέγει] Εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ 
(γτοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην 
τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσιν. [Πρὸς 
δὲ τὸν Ἰσραὴλ λέγει) “Ὅλην 
τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς 
χεῖράς. μον πρὸς λαὸν ἀπει- 
θοῦντα καὶ ἀντιλέγοντα. 

{Βαῖ Ἐδαΐηϑ 18. νουΎ Ὀοϊά 
ηὰ βαΐιῃ,7 1. νγὰβ ἰουπὰ οἵ 
1ποῖὰ {πὶ Βουρῆῦ πὶς ποῖ; ] 
γὴὼ8 Ιηρἦδ τηδηϊοδῦ τιηῖοὸ 
το αι πᾶ ἀϑκαὰ ποῦ πΠῸΓ τηθ. 
[Βαϊ ἴο 15τϑε] 6 581 }1},1 Δ! 
ἄαγ ἰοηρ 1. Βαν βιίγοιο θὰ 
[οὐ ΠΥ Δι)48 ἀπο ἃ ([15- 
οὐσάΐοπι αηὰ μκαϊηϑαγίης ροο- 
ΡὈΪΘ. 

Ὁ ΤῊ 15 ΘΧΘΟΙΪΥ ἔγοτη [80 ΤΧΧ. Ιἐ Π88 ὕδοη δβυρροβαά τῃμδΐῖ [Π6 τγαπβἰδίοιβ οἵ τπαὶ 
τειείοῃ τοδὰ ὨΡῚΡ ἱπβίοδα οἵ ὩΣ ; Βαϊ (μὲ 18 ἀοαθεβη), ὙΒΟΥ παραὶ ἴα Κκ6 16 τρογά, 
ἩΠΊΟΝ ῬΓΟΡΟΥΙ͂Υ τη ΆΠ5 πιεαδιγίπφοϊϊπδ. ἴῃ 106 8056 ΟΥ̓ ἃ ᾿ἴπ0 ΟΥ σοτὰ υδοά ἴοΓ ἃ δἰγιηρεὰ 
ἸηΞιΓα 6 ηϊ. (οπιρ, ΛέαΙου, Τιυ]ορ. 1Χ. 40, Ρ. 439. 
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110. 1 Κίηρβ χίχ. 14. 

ἘΣΣΟΩΣ ΚΣ ἀν. 
ἢ ὝΡΆΓΤῚ Ἰ0.: 
ΠΡ Ὁ ἽΝ) 33 
ἐ ΠΏ ΠΡ ΡΒ) ΤΣ Ἰ209.) 

ΤΠ οἰ] άτοη οὔἸϑγδοὶ δυο 
«τον ἀονῃ Τ[ΐη6 8] (Δ Γ8, 
δηὰ δἰδίη ΤΥ Ῥγόρδοῖδ ἢ 
{πὸ δυγοτὰ; δηά 1, εὐέη 1 ΟἿΪΥ, 
δὴ Ἰοῖ; δηὰ ΠΟΥ͂ ΘῈ Κ ΤΥ 
16 ἰο ἴδ Κθ ἴδ ΔΎΤΘΥ. 

111. 1 Κίηρϑβ χὶχ. 18. 

γυχϑ ΠΣ ἘΠΕΡ ΠῚ 
ὙΝ ὈϑΞατῦ ὈΈΡΝ 

ἐὐυ3ν νη) εὖ 
Υ̓οι 1 ἤανο ἰοΐδ τε βούοῃ 

ἰῃουδαηὰ ἰπ [βγϑοὶ, 411 (ΠῸ 
Κποοβ ψιίοδ μαγοὸ μοὶ Ὀοποά 
τηΐο ΒΔ]. 

112. Ιεαὶ]. χχὶχ. 10. (πὰ δ66 
Ποαῖ. χχὶχ. 4. [58]. Υἱ, 9, 
10. ΕΖεκ. χῖϊ, 2.) 

ΠΝῚ τῆπη ΝΟΥ Ὁ 
ὁ ὈΣΔΓΠΝ ὌΝ ΠΟΤῚ 

ἘῸσ [0 [ΚΡ δ} ρουγεοὰ 
οὐδ ὑροὸπ γοὺ {0 βρίγῖῦ οὗ 
ἄθορ βίβορ, δηὰ δβαιἢ οἱοβϑὰ 
ΥΟΌΓ 6Υ68. 

113. Ῥβαὶ. ἰχίχ, 28, 24, 
(Ε. ν. 22, 23.) 

πὸ ὉΠ ΘΡ ὈΣΠΡΌ 
Πλ ΠΕ Ὁ ΟρμΘΡ Ὀνο ον) 
ὈΠΌΠΌΝ ΓΝ» ὉΠ 

ΣἼΣ ὙῸΣΙ 

Τϑὶ τδοὶγ τΔ0]6 Ὀθοοπιο ἃ 
ΒΏΒΙΟ Ὀοίοχο ἐπ 0 ; δηάᾶ ἐλαί 

ϑεγίρίμγο ΟΥιϊοδηι. 

8 Κίπρϑβ χὶχ. 14. 
Τὰ δυσιαστήριά σον καθεῖ. 

λαν καὶ τοὺς προφήτας σου ἀπ- 
έκτειναν ἐν ῥομφαίᾳ, καὶ ὗπο- 
λέλειμμαι ἐγὼ μονώτατος, καὶ 
(ητοῦσι τὴν ψυχήν μον λαθεῖν 
αὐτήν. , 

ΤΉΘΥ πδνὸ ἀ6η 10} 816 ἃ (ὮΥ͂ 
ΔἸίΑΓΒ, δ} ἃ β] δῖ [ΠΥ Ῥγορῇῃοῖβ 
σι τ[Π6 ϑιγοχὰ , δπὰ [1 αἰοηθ 
81) ἰοῖ ; δηἃ [ΠΟῪ δϑϑὶς ΤῊ 
Ἰ6 ἴο ἐδῖκο 1ξ 

8 Κίπρβ χῖχ. 18. 
Καὶ καταλείψεις ἐν ᾿Ισραὴλ 

ὁπτὰ χιλιάδας ἀνδρῶν, πάντα 
γόνατα ἃ οὐκ ὥκλασαν γόνυ 
τῷ Βάαλ. 

Βιυῖ του βῃ)δ]!ς Ιοᾶνθ ἴῃ 
ΙΒΥ80 1} βουύοὰ ἐπουβϑηα ΤΙη6Π, 
411 (6 Κηθοβ ψῃϊοῖ δδνα 
ποῖ θονγχοᾷά ἴὸ Β64ὶ. 

16]. χχίχ, 10. 

Ὅτι πεπότικεν ὑμᾶς Κύριος 
πνεύματι κατανύξεως, καὶ καμ- 
μύσει τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν. 

Ἐὸσ 116 1οτὰ μαῖῃ ἀγεηςἢ- 
οὦ γοῦυ πὶ ἃ βρίγίὶ οἵ 
βιιιρεΐδοιοπ, δηὰ Ὑ}}} οἱοβο 
ἊΡ ἴΓΠπὸ 6γ68 οὗ 61}. 

Ῥρα]. ἰχυἱἹἱ, 22, 28. 

Γενηθήτω ἧ τράπεζα αὑτῶν 
ἐνώπιον αὐτῶν εἰς παγίδα καὶ 
εἰς ἀνταπόδοσιν καὶ εἰς σκάν- 
δαλον" σκοτισθήτωσαν οἱ ὀφ- 
θαλμοὶ αὐτῶν τοῦ μὴ βλέπειν, 
καὶ τὸν νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς 
σύγκαψον. 

οἱ υΠοὶγ 80]. Ὀοίοτο ΠΠ6 πὶ 
ὈΘΟΟΠῚ6 ἃ ΒΠΆΓΘ, δπηὰ 8 Τ6- 

Ἑοτὰ. χὶ. 3, 8. 

[Ἢ οὖκ οἴδατε ἐν Ἢλίς τί 
λέγει ἡ γραφή... 1] Κύριε, τοὺς 
προφήτας σον ἀπέκτειναν, τὰ 
δϑυσιαστήριά σου κατέσκαψαν, 
κἀγὼ ὑπελείφθην μόνος καὶ 
γτοῦσιν τὴν ψυχὴν μου. 

[οι γὸ ποῖ νψῖιδι ἐδ 
ΒΟΓΙΡΓΌΓΣΟ 56 ἢ οἵ Ε]1485 (ον, ἴῃ 
ἴ6 ΕἘΠ᾽45 βοοιίοῃ) ..... 77 
Ιογὰ, ὍΠΟΥ Βανὸ ΚΙΠδὰ (ἢ 
ῬΙΟΡΒοῖβ, δηὰ ἀϊρροά ἄοπῃ 
(ἶὴ6 ΑἸ1ΔΥ8; δηὰ ἴ δῃ) ἰεἢ 
δίοπο; δηὰ ΠΥ 566 Κ ΤΩγ "16. 

Βοι. Χὶ. 4. 
[᾿Αλλὰ τί λέγει αὐτῷ ὁ χρη- 

ματισμός :] Κατέλιπον ἐμαυτῷ 
ἑπτακισχιλίους ἄνδρας, οἵτινες 
οὐκ ἔκαμψαν γόνυ τῇ Βάαλ. 

[Βαϊ τβαῦ 8211} 1ἢ6 4η- 
ΒΎ6Υ οἵὗὁ ἀοὐ απο δϊπ)}] 1 
Βᾶνο γοβϑογυα ἴο πιυβοϊΐϑουθῃ 
Ἐποσδβδη ἃ 6}, ἢ Αγ ποὶ 
Ὀονοα ([Π6 ΚηθΟ ἰο (ἠέ ἡπαφε 
9 Βδδὶ. 

Ἑοπ χὶ. 8. 

[Καθὼς γέγραπται] Ἔδωκε 
αὐτοῖς ὃ Θ εὺς πνεῦμα κατανύ- 
ξεως, ὀφθαλμοὺς τοῦ μὴ βλέ: 
πεῖν καὶ ὦτα τοῦ μὴ ἀκούειν. 

[᾿Αοςοογάϊηρ 85 ἰν 15 ψτιί- 
ἰ6η.4] αοά μιδῖ! ρίνεπ ἴδεπὶ 
1Π6 δρὶτις οὐ δ᾽ υπιῦοΓ, ογἐ 
[δὲ {ΠῸΥ βῃουϊά ποῖ δε6, 8πά 
ΘΔγΒ [δὲ [ΠΟΥ δοιὰ πο 
ἮΘΑΓ. 

Ἀοτ. χί. 9, 10. 

[Καὶ Δαυὶδ λέγει] Γενηθήτω 
ἡ τράπεζα αὐτῶν εἰς παγίδα 
καὶ εἰς ϑήραν καὶ εἰς σκάνδα- 
λον καὶ εἷς ἀνταπόδομα αντοι;͵ 
σκοτισθήτωσαν οἱ 
αὐτῶν τοῦ μὴ βλέκειν, καὶ τὸν 
νῶτον αὐτῶν διὰ παντὸς συγ' 
καμψον. : 

[Δπὰ )ενιά δα, 16 
τΠοῖσΣ τ Ὁ]α ὑ6 πιαάθ 8 δῆϑΓθ, 

τοι τ ττν τος νυ σ ς ὐφτοι δος στῶ κες ρῶν πὸ Κρ ντν τυ τ λυ σιοι 

19 ΤΉ 8 ἔγουλ ἴ6 ΤΧΧ',, ἰγαηβροβοὰ δηᾶ δυγι ἀροϑά. 
"" ΤῊ Ηοῦτον ἰοχὶ 8 [Ὁ] ονγοὰ γαΐποσ ἤδη ἔπ ΤΥ Χ, 
"2 ΤΏ Βροβι]6 δα8 σοπιθίποα ἔὍπὑγὸ ΟΥ̓ΠΊΟΥΘ Ραβδᾶρεϑ, ἀπά ἢ88 οχρτγοβϑοὰ [δὸ κοροταὶ 

δΟΏδο ΥΥἱηοι Ῥγόδογνῖηρ {Π6 οχαοῖὶ γνογάβ. 
" Ἑγρη [86 ΓΧΧ. τ βοηο ναυὐϊοη. 



ῳαοίαζίοης ἤγοηι ἔλα Οἱα 7 εβίαηιοηξ ἐπι ἐ)ιο ἸΝδιο. 

ιολιεὰλ ἑλουϊὰ ἦανο ἤξδοπ ἴοτ 
ἑλεῖν πο ὶατο, ἰεοἰ τὲ δεοοιηα ἃ 
ἴγβρ. [1δὖὐ τῃοῖῦ θγε8 ὃ8 
ἀλγκοηρὰ, τΠδὲ τ γ δ66 τοὶ ; 
ὩΣμῖ τηαΐτο τΠοῖν Ἰοὶη8 σοηςη- 
ὭΔΙγ ἴ0 δ8δῖικα. 

ι14. [56]. 1ἴχ. 20,21. (πὰ 
866 δα]. χχυ]! 9.) 

ὩΦ. Ὀγ5. ἤνγῦ Ν2} 

ἽΝ Ὁ ΠῚ ΠΣ ὍΔΕ) 2Ρ.ν5 γε 
ὁ ΠΝ ΠΥ. ΤΙΝΙ 

Απὰ πὸ οἀθοοΥ 88}}8]]} 
ςΟΙ6 ἴο ϑίοῃ, διιὰ υπῖο ἴῃ οτη 
τηαδε τσχηῃ ἴγοπ ἰΓϑηϑρτ βϑίοη 
ἴῃ ὅδοον, βαῖ ἢ ἴπ6 1,0. 
ΑΔ8 ἴοσ τιθ, 1} 15 5. ΤΥ σοΥο- 
πϑδὴξ ὙΠῸ (ποι). 

115. 1541. χὶ. 18. 

Γῆ ΓΑ ΤΙ 90 ΤῸ 
ὁ 3) 7} ἸΛΥΝ Ὁ Νὴ 

Ἧὦο δι ἀϊγοοίεὰ (ἢθ 
ϑρίγιε οὗ τ1δὸ Ιοχά, οὐ δεὶπσ 
ἢὮ18 ΠσΟΌΠΒΟΙΙΟΓΣ διἢ ἰδυρῆηῖ 
1: 

16. 9 δυξ. χχχὶΐ. 835. 

: ὈΡΦ ὯΡΣ Ὁ 

Το τὴ δείοησείἑ νεηροδηοθ 
δΔηῃ ἃ Γϑοοπροπορ. 

ςΟΙΠΡΟΏςΟ, δπἃἀ 6 βἰαπιὈ] ης 
ὈΙοοΚ. Ι1κὲ πο ὶγ ογ68. Ὀ6 
ἀδγκοηρά, ἐμαὶ ΠΟΥ ΠΙΔΥ ποὶ 
Ε6ο, δῃα ὈΟῪ ἄοννη τὨοἷν ὈΔεΐκ 
σΟΠΕΌΑΙΪΥ. 

1βδὶ. ᾿ἰχ. 20, 21. 

Καὶ ἥξει ἕνεκεν Σιὼν ὄ ῥνόμε- 
νος καὶ ἀποστρέψει ἀσεβείας 
ἀπὸ Ιακώθδ. Καὶ αὕτη αὐτοῖς 
ἡ παρ᾽ ἐμοῦ διαθήκη. 

Ἐν τῃ6 βᾶΚὸ οἵ ϑίοῃ, ἴδ0 
Π)ο ϊ νογο 1] σοι, δηὰ 
᾿ἌΓΠ ΔΎΤΔΥ ὑπροά] 688 ἴγοπὶ 
Φαοοῦ. Απᾶ τΠ}8 8}8}} Ὀ6 ΤῊ 
οογοπδηῖ ὙΠῸ (ΠΏ ΘΠ. 

128]. χὶ, 13. 
τίς ἔγνω νοῦν Κυρίου, καὶ τίς 

αὐτοῦ σύμβουλος ἐγένετο; 

ὝῈο δδαιἢ Κπόνσῃ ἴδ τηὶπὰ 
οὗ ἴ6 Ιοτὰ ὃ δηὰ τῦο ἢδιδ 
Ὀθοθη οὗ δἰβ σοῦθηβ6ὶ ἴὸ ᾿Θϑο ἢ 
Ἀϊτὰ ἢ 

εαϊ, χχχὶϊ. 85. 
Ἐν ἡμέρᾳ ἐκδικήσεως ἀντα- 

ποδώσω. 

Ιὴ (Π6 ἀδΥ οὗὁἨ γοπροόδηοο 
11 τοαυΐ!θ. 

18] 

ΔΠἅ ἃ ἴγΔΡ, δηἀ ἃ δία] πη ρ- 
ὈΙοΟΚ, δηὰ 8 γοοοπΡΟησ6 ἢἢ- 
ἴο {ΠπἸ. Ὁ ἘΠΕΟΙΓ 6γ6 8. δ 
ἀαγκοηρα, [δὲ ἈΠΟῪ ΣΏΔΥῪ ποΐ 
δ66, Δηὰ ον ἀοννῃ (Ποῖγ Ὀμοκ 
ΑΙ ΥΔΥ͂. 

Βοτὰ χὶ, 26, 27. 

[Καθὼς γέγραπται Ἥξει 
ἐκ Σιὼν ὃ ῥυόμενος, ἀπο- 
στρέψει ἀσεβείας ἀπὸ ᾿Ιακώδ. 
Καὶ αὕτη αὐτοῖς ἢ παρ᾽ ἐμοῦ 
διαθήκη, ὅταν ἀφέλωμαι τὰς 
ἁμαρτίας αὐτῶν. 

[48 ἱδ 18 το, ΠΟΤ 
5}4}} οοὴς οὔ οὗἨὨ βίοη [ἢ6 
Το νογοσ, δὰ δἢ8}} ἑαγη 
ΔΎΑΥ υηροά] πθ88 [τῸΠὶ 
Φδσοῦ; ἴον (818 8. ΤΥ σονο- 
ῃδηϊ υηἴο ποτ, ἤθη 1 ἢ 4}} 
ἴδ Κα ΔΥΓΑΥ {Π 6] δἰ} 8. 

Ἐπὶ. χὶ. 834. 

Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου; 
ἢ τίς σύμβουλος αὐτοῦ ἐγένετυ; 

ἘὼὺῚ πδο αι Κηονῃ [ἢ6 
τηϊπὰ οἵ [(ἢ6 Ιωοστὰ ἢ οὗ σῖο 
Πδιὴ Ὀδ6ΘῺ 8 ΘΟΌ 56 }] 0 ὃ 

1 Οον. ἐϊ. 16. 

Τίς γὰρ ἔγνω νοῦν Κυρίου, 
ὃς συμβιθάσει αὐτόν. 

Εον Ὑἢο δ Κηοτπ 1Π6 
τηϊηὰ οὗ τ0 Ιογὰ, 81 ἢθ 
ΤΩΔΥ ἰηδίχασί Ὠἰπὶ 2 

Βοπ,. χὶΐ. 19. 
[Γέγραπται γάρ] Ἐμοὶ ἐκδί- 

κησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω, [λέγει 
Κύριος. 

[Εογ ἴδ 8 συ θη, Ὑ 8η- 
ἔδθδηοο ἐὰ τιῖπ6: 1 ὙΥ1}} ΓΟΡΑΥ, 
[δα ἢ 180 Ιογὰ.] 

ΗΘ. χ. 80. 
[Οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα] 

᾿Εμοὶ ἐκδίκησις͵ ἐγὼ ἄνταπο- 
δώσω. 

[Εοττ ψ Κποὴ δἷπὶ ἴπδὲ 
μαι ἢ βαϊ4,71 ψεηρεδηςθ δὲ- 
ἰοπφείδ απῖο τὸ: 1 σ}}} τὸ- 
ΠΟΙΏΡΕΠΒΟ, Βα ἢ 1Π6 1,ογά. 

"4 ΤΉ ἰθ (ΓΘ ΟῚ ἔγοπι (6 1ΧΧ,, πὶ ϑοπιο Ῥγνογὰβ ἴγοπι 1βαὶ. χχυϊ. 9. ΤΙ Ηοῦγον 
δοπιον δὶ ἀἰ ΠοΥβ ; πὶ ἴΠ|6 ΔΙ ΘΓΔΙΙΟΒ ΓΘ ΘΧΡΙΔΏΔΙΟΓΥ. ἜΤΙ 8," Β.γ8 Ὦγ, ΕΔΙΓΌΔΙΓΗ, “ 1110 
ΞΆΠῚ6 ῬΤΟΡΒΟΘΟΥ͂ δΕ}}} ;Ὡ ΟΠΙΥ, ὈΥ͂ [86 γετθα] δἰυογαιίοπθ ἣθ ρα18 ὁ ἰδ, [Π6 ἈΡΟΒΕ]6 δάδρίϑ ἰΐ τὸ 
1ἢ6 εἰτὴθ τε ἢ6 ὙΓΟΙ͂Ε, δΔη ἃ ΣΟΠΘΓΒ ἰδ πιογα ἀἰδιϊ ΠΟΥ Ἰηἀϊοδεϊνα οὗὁὨ {{|6 ΠΊΒΏΠΟΓ ἰπ ὙΠ ΙΟΒ 
ἰξ ννὰβ ἴὸ ἤπὰ πῖδι 50}}} τοπιαϊποα οὗ 'ΐϊ5 δοσοιη  ΒΒπηθηῖ,᾿" 
Ῥ. 395. 

Ηρφτηι. Μδη. ραδζὶ ἰἰϊ. φοσί, ἱ, 



108 

117. Ῥτου. χχυ. 291], 92. 

ΠΣ Π ἩΩΦ ὩΡΤῸΝ 

Ἰπρι τ ῬΕΡΥ ὍΝ] ΓΠῃΡ 
ΠΠΠ ΠΡ ὉΠ) 3 Ὁ Ὁ 

: Ἰσεξγον 
ΤΓ τΠἴπθ ΘΏΘΠΙΥ Ὅ6 ὨΌΠΡΤΥ, 

εαἶνο Ὠἰπὶ Ὀγοδα ἴο δδῖ ; δηΐ, 
ἱ δ 6 {ΠΣ Ύ, ρῖνο Ὠἰπὶ 
810 ἰο ἀτπῖ; ἴοσ ἴποὰ 
Βδἰς Ποδρ Τ08}4 αἴ γα Ὀροη 
8 Βοδά. 

118. [881]. χῖὶν. 23, 

ΒΡ ΝῊ ἜΘΟΣ 
Ὁ. Ἀγ) ΝΟ) "Ἵ ΠΡ} 
2 ῬΏΨῸ ΤΊΣῸΘ ΡΝ 

εν 
Ι1 πᾶνθ βγη ΟΥ̓ ΤΥΒΟΪΓ ; 

[8 τνοτὰ 8 σοης ουΐ οὗ ΠΩ͂ 
τηοι ἐπ τσ σου5η 658, δηά 
8841} ποῖ τοΐυγη, [41 πηἴ0 Πλ6 
ΟΥ̓ΟΣΥ͂ ΚῆΘ6 518}} Ὀοϊν, ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 
τοηρας Β88}} δύνθατ. 

119. Ῥρα]. ἰχὶχ. 10. (Ἑ.ν. 9.) 

ἐν 8) ἩΡῚΠ ΠῚ ΒῚΠ) 

Απάὰ ἴδπὸ τορτοδοῆοβ οὗ 
(π6πὶ τπαὲ τοργοδομοὰ (866 
ΔΓΘ [δ] 6 ΟΠ. 1Π6. 

Ῥβαὶ. χυϊϊ, ὅ0. 
(Ε. Υ. 49.) 

τὴ ΠΣ Ὀ5. ΤῊΝ 19 ν 

ἘΠΊΗΙ ἩρΝ 
Τμοτγοίοστο Μ|]1 11 γρῖνο 

τπδηκβ υηΐοὸ ἴπθο, Ο ΟΠ, 
διηοης ὅπ ΠοδίΠοῃ, δηἀ βιηρ 
Ῥγδῖβοϑ Πηἴ0 ΤὮΥ͂ ὨΔΠΊ6. 

120. 

Ῥοαῦ, χχχὶὶ. 48. 

ὁ ἾΘΌ ὉΝ) 3))}}8 
121]. 

ϑεγίρίωγε ΟΥτεοΐδτη. 

Ῥγονυ. χχν. 91, 22. 
᾿Ἐὰν πεινᾷ ὁ ἐχθρός σου, ψώ- 

μιζε αὐτόν, ἐὰν διψᾷ, πότιζ(ε 
αὐτόν - τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄ»- 
θρακας πυρὸς σωρεύσεις ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν αὐτοῦ, 

Γῆ ΘΠΘΙΔΥ ΠΌΡΟΣ, (δε ὰ 
ἢϊτὰ ; 1 πὸ Ὀ6 τῆ Σϑῖγ, ρσὶνο 
πὶ ἀτίηΐϊ ; ἴῸΓ ὉΥ ἀοΐηρς 
18, του νυν] ὮΘΔΡ οΟ0418 οὗ 
Ἔγθ Ὁροη ὶϑ μοδά. 

[86]. χὶν. 98. 
Κατ᾽ ἐμαυτοῦ ὀμνύω, εἰ μὴ 

ἐξελεύσεται ἐκ τοῦ στόματός 
μον δικαιοσύνη, οἱ λόγοι μου 
οὐκ ἀποστραφήσονται, ὅτι ἐμοὶ 
κάμψει πᾶν γόνν, καὶ ὀμεῖται 
πᾶσα γλῶστα τὸν Θεόν. 

ΒΥ ΤΩΥΒΟΙΓῚ δνοδῦ (ΠΡ - 
ΘΟΙΒΏ058 5[18}} ᾿γοσθοᾷ [ΓΟῸΠὶ 
ΤῊΥ͂ ΤΩΟΌΪὮ ; ΤΙΗΥ͂ ΟΤ8. 888} 
ποῦ Ὀ6 ΤΕΥΟΓΒΘΑ), [Πδὺ ἴ0 Π16 
ΟΥΟΥΥ Κηθο 58884}} ον, δά 
ΘΥ̓ΘΥΥ [ΟΠρῸΘ 58}}4}} ΒΎΓΟΔΓ ὙΠ 
ΤαΒΡοοὶ ἴο αοά. 

Ῥβδὶ. ᾿χυὶ!. 9. 

Οἱ ὀνειδισμοὶ τῶν ὀνειδι(όν- 
τῶν σε ἐπέπεσον ἐπ' ἐμέ. 

Οη τὸ ἢαγο ἔμ] ἢ {Π6 ΤΟ- 
ῬΙΌΔΟΠο8 οὗ το ὙΠῸ Τθ- 
Ῥτοδομοὰ 1ἢ66. 

ῬβᾺ]. χυὶϊ!. 50. 

Διὰ τοῦτο ἐξομολογήσομαί 
σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, καὶ τῷ 
ὀνόματί σον ψαλῶ. 

ΕΥ {Π|8 σδῦδο 1 νν1}} ὑΓΔ186 
πος, Ο Τοτά, διωοηρ [6 πᾶ- 
[08 ; 8δηἀ Βἰηρ πῃρ]οα] ΟΥΒΙΥ͂ 
ππῦο (ΠΥ ΠΕΠΊ6. 

Ἀοαῖ, χχχῖϊ, 48. 

Εὐφράνθητε ἔθνη μετὰ τοῦ 
λαοῦ αὐτοῦ. 

Ἐοπι. χιι. 20. 
Ἐὰν οὖν τ, ἐχθρός σον», 

ψώμι(ε αὑτόν " ἐὰν διψᾷ, πότιζε 
αὐτόν" τοῦτο γὰρ ποιῶν ἄν- 
θρακας ὃς σωρεύσεις ἐπὶ 
τὴν ἀερολιν αὐτοῦ. 

ΤὨοΓγρίογα, ᾿ἢ ΓΠΪΠ6 ΘΠΟΤΩΥ͂ 
ΒυΠσΟΥ, ἰοοὰ δἷπι; ἰξ ἢ6 
(ηἰτβὲ, αῖνο ᾿ΐπι ἀσῖηκ ; ἴο σ' 
ἴῃ 80 ἀοϊηρ ἴδοι μι} ποὰρ 
008}8 οὗ ὅτο οὐ ἷἰ8 μϑδά. 

Τοπι. χὶὶ!. 9. ὅ66 Νοβ. 12,16. 

Βου. χὶν. 1]. 

[Γέγραπται γάρ] Ζῶ ἐγὼ, 
λέγει Κύριος͵ ὅτι ἐμοὶ κάμψει 
πᾶν γόνυ καὶ πᾶσα γλῶσσαι 
ἐξομολογήσεται τῷ Θεῷ. 

[Εογ ἴδ 16 στιτῖοη,} 421 
Ἰῖνο, δῖ ἢ τη6 [ογὰ, ΟΥΕΥΥ͂ 
Κηθο 58}8}} ον ἴο πιὸ, δπηαἃ 
ΘΥ̓ΟΣΎ ΤΟΠρΈ6 88}}}} σοπίςβ8 ἴο 
αοά. 

Ἀομ. ΧΥ. 8. 

[Καθὼς γέγραπται] Οἱ ὀνει- 
δισμοὶ τῶν ὀνειδιζόντων σὲ 
ἐπέπεσαν ἐπ᾽ ἐμέ. 

[45 ἰὸ 8 υιι6η,]Ώ ΤΏΘ 
ΤΟΡΓΟΔΟΠ68 οὗ ἴἤοτα ἰῃδὲ Τ6- 
Ῥγοδοβοὰ [866 ἴ6]} οῃ τ. 

οπ, χν. 9. 

[Καθὼς γέγραπται) Διὰ 
τοῦτο ἐξομολογήσυμαί σοι ἐν 
ἔθνεσιν καὶ τῷ ὀνόματί σου 
ψαλῶ. 

[459 τ ἰδ ψιϊίθη. ἘῸΣ 
(118 σϑι86 Μ}}} Σ σοηΐοδ8 ἴοὸ 
ἴΠ66 δηγοης ἴπΠ0 6 η|}168, πὰ 
βίηρ υὑπίο (ΠΥ ΠΔΠ16. 

Ἐοπ. χν. 10. 

[Καὶ πάλιν λέγει] Εὐφρά»- 
θητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὑτοῦ, 

"18 ΤῊ 8 οἰϊδίϊοπ ἄρτοοβ γογθ Π γ ἢ πο Πον 16 Ηρθῦτγονν ποῦ (6 ΤΥ Χ, ; τπουρἢ ἴῃ τΠ6 
Ἰαϑὶ εἴδιιβο (6 Αἰοχδηάγιπο ἰοχὺ 18 τπΠ6 βᾶπιθ Ὁ} (Πα οΥὨ [86 ἈρΟΒΙ]ς,. 
ΒΑΙΏΘ6. 

ΤΊ 56ηβ6 18 τῃ6 

δι ΤῊ 8 ραβϑαρο σοϊποὶ ἄρ ἢ {6 ὨΧΧ.; ΠΟ ΘΟ θἷπο8. ἴνῸ [τληβἰ πο η 5 οἵὨ 19 
οἰαιβα οὗ 1ῃ6 νοῦϑα (0η6 ῬγΟΌΔΌΪΥ Ὀδλς ἃ μίο98). [τ πηαϑὶ παν ται Ἰ12}) ἰοῦ ἸΩΨ), οὐ τὲ - 
Ρϑαϊοὰ {πῸ ὑπο ἰοϊ(6Γγ8 2") ὈΝ. 



Οποίαξίοπς ἤγοπι ἐδε Οἱα Τεβίαπιεηὲ ἐῃ ἰδφ ειο. ΄ 

Βε)οῖδο, Ο γὰ Ὡδ.10Π8, ἐσ ὦ 
Νὶ5 Ῥδορίβ. 

122. ῬΒδΙὶ. Ἴχυῖ! 1. 

οἷ᾽ τήπττις θα 
: ΒΥΘΕΣΓΟΘ ἩΠΉ ΠΟ 

Ο ργδίβε πὸ 1.0 ῈὉ, 8]} γὸ 
ὩΔΙΙΟΏΒ: ὈΓΑΪ86 Ὠΐπ), 411} γα 
ΡΟΟΡΙΘ. 

128. 188]. χὶ. 10. 

ΕὟΡ τππ ΟἿ [᾽ΠῚ 

ὈῸΡ Ὁ ἫΝ "Ὁ 
ἈΣῪ7} ὈΝ Υδις 

Ἀπᾶ ἴῃ ἴππαὶ ἀδγτἤοτο 888]} 
δε δτοοῖ οὗ 6586. σι ῃἰοῇ 58}4}} 
Βιδπὰ [ὉΓ δὴ δηϑίση οὗ ἴδ 
φεορίε : ἴο ἱξ 88}8}} ἴῃς θῃ- 
Ώ68 56 6Κ, 

124. [54], 11. 15. 

ἈΠ} ὈΠῸ ἼΒΌτεξ ἽΝ Ὁ 

Ἡλήβη σι πο δῦ ἼΣ 
Ἐον ἐλαΐί, ἰοῦ παὰ ηοὶὲ 

Βεδη 10] 4 ἔῃ τ), Β8}8}} 1Ὁ80Υ 566, 
δηὰ ἐλαΐ, να ἢἷς ἢ {Π6Ὺ Πδὰ ποῖ 
Βεασά, 84}} [ΒΟΥ σοηβίογ, 

125, ἸΙβαἱ. χχῖχ, 14. 

ὙΌΣ ΠΌΣΓ ΠΊΒΑ 
ΕὝΒΒΘΣΙ 073) ΠΣ) 

Ἐον τὸ τῦϊβάοπι οὐ {Ἰοῖτ 
τθ6. ππόπὶ ἘΠ Δ]} μοτίδῃ , απὰ 
ἰδ ἀπάοτοιαπαϊηρ οὐὨ {πεὶγν 
Ῥτυάοηὶ πιεη 8}4}} ὕὈῈ δἰά. 

126. δεν. ἰχ. 23. (Ε. ν. 34.) 

ἀθηΠ) ΓΝ τ ΝΣ 
τὸν νὴ) ὑφζα ὈΡΠΠΦΩ 

ἼΠ ΠΡ ΠΣ ΝΣ 33 
ὙΓΆΘ ΠΡῚΡ Ὀρρρ 

Βαϊ Ἰοῖ πἰπι ἐμαὶ ρ]οτίο ἢ 
Ἔλοτ ἰπ 118, ἰδὲ 6 ππᾶοτ- 
βιἰαπἀοιἢ πὰ Κποινοῖῃ το, 
ἴα} 1 απ ἴῃς εν ΝΠ] οἢ 

 ο)οῖδο, Ο πδιίομβ, στ ἢ 
Ἦ15 ῬΘΟΡΪΘ. 

Ῥεαὶ. Ἴχνὶ. 1. 
Αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ 

ἔθνη͵ ἐπκαιρέσατε αὐτὸν πάντες 
οἱ λαυί, 

Ῥγαῖβο ἴ1ὴ9 Ἰωογὰ, 8]1 γὸ 
ὩΔΙΪΟΏΒ ἐ ὈΓΩΪδ6 [εϊπ|, 81} γὲὰ 
ΡΟοΟρΪΘ68. 

168]. χὶ, 10. 
Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη 

ἡ ῥίζα τοῦ ᾿Ιεσσαὶ καὶ ὃ ἀνι- 
στάμενος ἄρχειν ἐθνῶν͵ ἐπ’ αὐτῷ 
ἔθνη ἐλπιοῦσι, 

ΤΠΟΓΘ 88}8}} δ6 ἴῃ 1ῃδὲὶ ἀαΥ 
1Π6 τοοῖ οὗ «{9}6686, ὄνθπ ἢσ 
ὙΠΟ τἰβθῖ ἢ Ὧρ ἴὸ τ]6 ἡϑι! ἢ; 
ἰῃ πα ΔΕ ΟἢΒ τν}}} Ρὺϊ ΤΠ ον 
ἴγαδί. 

154]. 1}. 15. 
Ὅτι οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ 

αὐτοῦ ὄψονται, καὶ οἱ οὐκ ἀκη- 
κόασι συνήσουσι. 

ΒδοδΏΒ6 ΠΟΥ, ὕο Ποῖ ὯΟ 
Ρυθ] σαλίοη νγᾶ8 τηϑὰθ σ0ῃ- 
ςογπίηρ ΐπὶ, 5Π8}} 866 ; απὰ 
ἴδαγ, ψὙῆο δα ποὶ Βεδγὼ, 
Ὑ}}} πη ἀογβίβδηά. 

88]. χχίχ. 14. 

Καὶ ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν 
σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν 
συνετῶν κρίψω. 

Λπα] πι}} ἀοβίτοΥ τδ6 ν]8- 
ἄομῃ οὗἩ 18:6 νῖ56, ἀπά ν]}} 
μά 1π6 υηἀετγείδηἀίηρ Οὗ 16 
Ῥγπάθηξ, 

ὅογ. ἴχ. 234. 
᾿Αλλ᾽ ἢ ἐν τούτῳ καυχάσθω 
καυχώμενος, συνιεῖν καὶ 

γινώσκειν ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος 
ὁ ποιῶν ἕλεος καὶ κρίμα καὶ 
δικαιοσύνην ἐπὶ τῆς γῆς. 

Βιυΐξ εξ τὶ το Ὀοκβίοι ἢ 
δοδδὲὶ οὗ [8 ΟἾΪΥ, παι 86 
πηΠοτείδπαοι ἢ δηὰ Κποοίὶ 
ἰπΔῈ 1 διὰ τῇς Ιογὰ, ψ 0 οχ- 

169 

[Απᾶ δραίῃ δα βδίιἢ,1 Ηδ- 
ἦοῖςα, γο ἀςηῶ!ς5, τὶ ἢ Βὶφ 
ῬΘΟΡΪ6. 

Ἑοτ. χυ. 11. 

[Καὶ πάλι»] Αἰνεῖτε πάντα 
τὰ ἔθνη τὸν Κύριον, καὶ ἐπαινε- 
σάτωσαν αὐτὸν πάντες οἱ λαοί, 

[Απὰ δραΐη,} Ῥγαΐθο ἐδ 
Τοτὰ, 4}} γο ΟοημἸεδ ; δα 
ἰδπὰ Βἰπι, 81} γα ροορὶο. 

Βοπι. χν. 12. 
[Καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγεῇ 

Ἔσται ἡἧ ῥί(α τοῦ Ἰεσσαὶ κ 
ὃ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν, 
ἐπ᾿ αὑτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 

[Απά τραΐῃ Ἐβδ88 βαίιἢ,] 
ΤΒογο δῆ 4}} "6 ἃ τοοῖ οἴ ζοδδος 
δὰ Πα [Πδῖὶ 5}8}} γἷβο ἴο γοΐχζη 
ΟΥ̓ ἴἢ6 (ΟΠ. 65, ἰη πὶ 
88}8}} 16 (δ Π}}}68 τγιιϑῖ. 

Ἐοπι. χν. 2], 
[Καθὼς γέγρ-:-πται] Οἷς οὐκ 

ἀνηγγέλη περὶ αὐτοῦ, ὄψονται, 
καὶ οἵ οὐκ ἀκηκόασιν, συνή- 
σουσιν. 

[48 ἰε ἰ8 νυιτθη.1 Τὸ 
ὙὙΠΟΠῚ ἰ6 γγὙ38 ὨΟΐ Βροκοῆ οὗἁ, 
{ΠΟΥ 588}}8}} δοα ; δηὰ 106 [Πδὶ 
ἤδΥθ ποῖ Ὠοαγὰ 8ἢ4}} ὑηἀοΓ- 
βιδηα. 

1 ον. ἱ. 19. 
[Γέγραπται γάρ] ᾿Απολῶ τὴν 

σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν 
σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. 

[Εοτ ἰδὲ 8 στ ῖοη,} 1 τι} 
ἀδϑίγου 186 πϊδίίοιῃ οὔ [δ6 
ἶδβε, δηἃ ν}}} Ὀγίηρ τὸ πο- 
τπΐρς 106 υπάοτγβίδηάϊηρ οἵ 
1Π6 »γυάοηϊῖ. 

1 Οον. ἱ. 31. 
[Καθὼς γέγραπται] Ὁ καυ- 

χώμενος ἐν Κυρίῳ καυχάσθω. 

[Αοοοτάϊπς 848 ᾿ξ 18 τυτῖ- 
[6η,1] Η6 τμαὺ ρ]οσυίο, Ἰδὲ 
᾽πὶ ΖΊΟΙΥ ἴῃ ἴδο 1ογά. 
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Χο Ἰονίηρ- Κη ΔΉ 688, 
ἡπάστηοηξ, Δηά τὶρ Βιθουβη 688 
ἴῃ 1ἘΠ6 ΘαΥΙΠ. 

127. 156]. ᾿Ιχῖν. 8. (Ε. ν. 4.) 

ὦ φρνν ΡΨ 
τος πραγ ΠΝ Ὁ 

εἰσ ΠΣ ΠΡ ἼΠΟΙ 

Ἐογ, βίης ἴπὸ Ὀερσὶ ππίηρ οὗ 
[ἢ νου], ηιόπ ἤανα ποὺ οαγά 
ΠΟΣ ροτγοοϊνοὰ ὉΥ ἴΠ6 δῦ, 
ποι μογ μα} 186 6γο βεθῃ, Ο 
αοά, θοδίο τῃ66, ισλαέ Β6 
δα. ΡῬγοραγϑᾶ ΤῸ δΐτῃ ἰ᾿δὲ 
ννδί τοτἢ [ῸΓ Ἀΐπι. 

128. ΦΖοῦ ν. 18. 

:ὈΦΊγ3 ὈΌΦΠ 

Ης ταῖκοῖ [86 τῊῖϑο ἴῃ 18 οἷν 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΘΕΕ, 

129, Ῥδὶ. χεῖν. 1]. 

ὈἽἼΣ ΓΊ ΠΟ ν ΠῚ) 

30) ΠΦΠ 
Το Τὺ Κπονθῖβ {6 

1πουρἢ 8. οὗ τηδη, τπ8ὲ ἸΠΘῪ 
αΥ 6 ΥΔΠΙΥ. 

130. ουΐῖ. Χχν. 4. 

:ἸΦνῚ3. Ἣν ὈΌΠΠ Ὁ 

ΤΉου Βἢδϊς ποὶ τυ 2216 (ἢ 6 
οΧ ὙΠοη ἢ ἰγοδάσίῃ ουἱ ἐλ 
οοΥπ. 

ϑογέρέιγε ΟΥἐἐσέϑηι. 

ΘΙΓΟἾδβα ΤΏΘΓΟΥ δηᾶ Ἰυδρηιοηὶ 
δηὰ Ἰυδιῖοα οἡ [86 θαι. 

Ἰραϊ. ᾿χὶν. 4. 

᾿Απὸ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἢκούσα- 
μεν οὐδὲ οἱ ὀφθαλμοὶ ἡμῶν 
εἶδον Θεὸν πλὴν σοῦ, καὶ τὰ 
ἔργα σον ἃ ποιήσεις τοῖς ὗπο- 
μένουσιν ἔλεον. 

ΝΟΥΟΥ ἤᾶγο τγχΆ Ποργὰ, ΠΟΥ 
ἢᾶνα ΟἿΤΓ Θγ68 δ6οὴ ἃ Οοῇ, 
απ 68 [Π66, ΠΟΥ ΨΟΓΚΒ Βα οἢ 
88 τι ΐηα, τ ῆϊοῦ ἴδοι 11 ἀο 
ἴοσ [Βετὰ Ὑ800 τῦδὶν ἴ0Γ ΤΔΘΤΟΥ. 

ΦοὉ ν. 1. 
Ὁ καταλαμβάνων σοφοὺς ἐν 

τῇ φρονήσει. 

ὙΒο οηίδηρ οτἢ [86 τ ῖδα ἴῃ 
1Πεὲγ τυ ἰβάοσῃ. 

Ῥραὶ. χοὶὶϊ. 11. 

Κύριος γινώσκει τοὺς διαλο- 
γισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὅτι εἰσὶ 
μάταιοι. 

ΤΙο Ιοστὰ Κηονοῖ τἢ6 
τποῦρ 8 οἴταθ, {πα} (ΒΘΥ ΒΓΘ 
γαίῃ. 

Πδαξ, χχν. 4. 
Οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. 

Τῇου 88}|4}} Ὠοϊ Τὴ} 2216 δὴ 
οχ ἰγοδάϊηρ οὖ οΟΓΏ. 

2 ΟοΥ χ. 17. 
Ὁ δὲ καυχώμενος ἐν Ἐνρίψ 

καυχάσθω. 
Βυΐλ Πὸ ἴδιαι ρ]οτγίοιδ, ἰεὶ 

Ὠἷπλ ΡΊΟΣΥ ἴῃ [Π6 Τωογά. 

1. Οον. ᾿ἱ, 9. 

᾿Αλλὰ καθὼς ὙΎΡΑττα] 
“ἋΑ μὸς οὐκ εἶδεν καὶ 
οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν 
ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμο- 
σεν ὃ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐ» 
τόν. 

Βαϊ δ8 ἱϊ ͵ 8 υυτιθη,] γε 
Βαῖ ποῖ 8661, ΠΟΙ ΘΑΣ δοδιὼ, 
ποῖον ἤαγνα δηξογοᾷ τη (δ 
Ποαγῖ οὐὗἩἨἁ τηδῆ, ἴα πίηρι 
νι ἢ σα Ὠδιἢ ῥγεραγοὰ [υΓ 
τότ {δὶ ἰονο Ὠἰΐπι. 

1 Οὐοσ, 1ϊ. 16. 86 Νο. 115. 

1 Οὐον. ἐἐϊ. 19. 

[Γέγραπται γάρ] Ὁ δρασσέ. 
μενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ 
πανουργίᾳ αὐτῶν. 

Γ[Εον ἰε 18 ντιτεη,} Ηδ 
τ κοῖς 1Π6 τυῖβα ἰπ {δεῖγ οδα 
ΟΥΔΙΣΠ 658. 

1 Οογ. 1. 20. 
[Καὶ πάλιν] Κύριος γινώσκει 

τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν 
ὅτι εἰσὶν μάταιοι. 

[Απὰ αραῖη,] ΤῊ Ιωγὰ 
Κπονγῖἢ [86 1μουρ 8 οἵ (86 
υνἶδθ, τπδὶ (ΠΟῪ ΔΓΘ ΥΔΙΏ, 

1 ον. νἱ. 16. ὅ.ε Νο. 24. 

] Οὐον. 1ἰΧ. 9. 

Ἐν γὰρ τῷ Μωῦσέως νόμψ 

δ ὑκόαν Οὐ φιμάσεις βοὺν 
ἀλοῶντα. 

[Εογ ἰὲ ἰ8 πτίτοη πη {π 

δὴν οἵ Μοβϑοβ,] Του Β8ΑΪΙ 

ποὲ πιαζεῖα {π6 πιοιιδ οἵ (δὲ 

οχ ἔμπας ἰτοδάθιῃ. οὐἱ ἰδὲ 

ζΟΓΏ. 

3: ΤῊ Ϊ8 ραββαρβ, οὔβοιγο ἱπ ἰ[86], “ 18 Υϑῖ μοῦ Ῥδγαρηγαβοὰ (μδη ἰτγαηβἰδυρὰ ὈΥ͂ 1. 

ϑροβίϊθ. ΤὮδ " ποίαν Βολγί Πρ ΠῸΣ Ῥογοθίνίηρ ὈΥ ἴΠ6 ΘαΥ, 18 ἃ Κίπὰ οἵ τοϊτογδείου (ογ [88 

ΡΌΓΡΟΒΘ οἵ ΒΙΓΟΠΡΙΥ αββουιίηρ ἴδδὶ ἱ Ἦ6 τηδίϊογβ γοίοσγοα ἰὸ ἸΘῪ δπείγ οὶ τοταοῦθ Ππὶ 887 
οορηίζαιιοα οἱ πλθῃ᾽Β βου ἴ65; Ὀαῦ (ἢς Δροβίῖθ, ἱῃβιεδὰ οἵ ρίνϊπρ {π|8 Δαρίἰσαίο τοίεγεποῦ 

ἴ0 δδὰγ Κυον)οᾶρο, οαγγίαβ ἰξ ἰηΐο 1πΠ6 τερίοη οὐἉἨ ἵπ6 πιϑασί, δῃὰ υ868 ψογὰβ ει ΘΙ ΑΠΠΔΙ 

16 Κη ἤοπι ἴπ6 οορμιδῖο ραϑβαϑα οἵ οἤδρ. ἰχν. 17.» "Ὁ σϑῖηθ ποῖ ρ Ὄροπ 106 μεατί. 

Θορίπαρίης ᾿88 ἴῃ [μὸ Ἰαίθεγ ρίδοθ οὐ μὴ ἐπέλθῃ αὐτῶν ἐπὶ τὴν καρδίαν, 80 δἰπιῖ!αΓ (0 [86 

ῬὮγαβα ἤθγο οι ρ]ογαὰ ὉΥ͂ [ΠΗ Δροβι]6 1πδὺ 0Π0 σϑῃ ΒΟΔΡΟΘΙΥ ἄοιδὲ με πα ἰΐ ἴῃ ΥἹΟΥ͂. 

θ 

ΤῊς 

εἰϊαϊΐοη, τὨδγείογ, ρσοοθοὰβ οὐ ἴπο ρτὶποΐρ] οὗ Ὀγϊηρίηρ αἰβεϊ ΠΟΥ οαἷϊ, ὮΥ͂ 8 βοτί οἵ γΑΓΆ- 

Ῥβιγδδιὶς ἱπιογργοίδιίοη, [86 ἱπιροτῖ οὔ [6 Ῥαββαρθ, δηἋ, νυν ῃ}19 ἀοίῃρ 8ο, δυδιης δἰ πη56 18 

Ῥετί οὔ ἰδησύυᾶρα ξαγηϊβῃθα ὈΥ̓͂ ΔΠΟΙΠΕΣΙ Ῥᾶδβᾶρα ἴῃ 1861} 8 Ὑυσϊτη 8." Ἑαϊτυαίπι, Ηοπα, 
“ὁ. Ῥδτὶ ἢΠ. δοοῖ, ἷ, Ρ. 898. 866 4180 [ιν  ἄβοη, ὅδογ. Ηοσπι., σπαρ. ΧΙ, ΡΡ 451--459. ᾿ 

"9 ἼΠΙ8 αποιδιίοη ἀρτθοβ δοἢ πῖμι ἴμ6 ΤΠ ΧΧ. πὰ νῖμι τὲ Ἠεῦτον ; ὀχεερὶ ἴδδὶ 
δι θδιϊ αὐ68 σοφῶν ἴοσ ἀνθρώπων, π Ὠΐςῖ, ΒοΤΘΥΟΓ, ἀ068 ποὶ Αἰ6Υ [Π5 86,88. 



ποίέαέίοπε ἥγοηι ἐλ Οἷα Τοερίανεσηξ ἐπ ἐλ ΛΊριο. 

181, Ἐχοῖ, χχχῖϊ. 6. 

Ἰητἢ ὑπ Ὀντ ὩΡῊ 
ΡΟΣ ἸὉΡῸ) 

Απά 186 ῬΘΟΡ]6 εαὲὶ ἀόπτη 
ἴ0 εδἱ᾽ δΔηα ἴο ἐσεῖς, δΔηα τοδα 
ὮΡ ἴ0 Ρῥΐδγ. 

1322ὥ. Ὠβαυῖ. χχχ!. 17. 

ἐϑθιὲ δ ὈΥ τ 2Π50 
ΤΆΏΟΥ βϑοσι βορα πηΐο ἀου!]8, 

ποῖ ἴο ἀοά, 

133. ῬΡΕαΪ. χχῖνυ 1. 

ἐρῆστὴ γες πηπὸ 
ΤῊΘ οατῃ 5 1ῃς ΤΟΒΡἘ, 

δηὰ τ06 [Ὁ] 6588 ΣΒοσζοοί. 

134, 168]. χχυῖξ. 11, 12. 

ἤσρϑ) πε ὑλῶ3 
ΠΣ ὈρητϑςΣ Ἴ ΠΣ 

:γοζὺ δ 3: δ5γ.... 
ἘῸΓ ὙΠ διατηταοσίηρ "1 ρ8 

δηὰ δηοίμος ᾿Ἰοῶσαθ Ψ11] ἢθ 
ΓΡΟΔῚ 0 [018 ρβεορίθ... .. Ὑοὲ 
1ΠΟΥ πνουῃ]ὰ οὶ ἤδδγ. 

, Ιδὅ, Ῥρδὶ. νἱῖξδ, 5--7. 
(Ε. ν. 4---6.) 

Ἴ9) ἸΣ37,3 Ὀ ΣΝ ΠῸ 

ὙΤΊΒΠΕ) ἘΣ ΡΒ 3 Ὁ 

Ἐχοά. χχχὶϊ. 6. 
Καὶ ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν 

καὶ πιεῖν, καὶ ἀνέστησαν παί- 
(ειν. 

Απάιδο ρθορ]ο 88ὲ ἄοτγῃ ἴο 
οδ΄ ἀπ αὐ ΏΚ, δη ἃ ΓΟΒ0 ὉΡ ἴο 
ΡΙΑγ. 

δας χχχὶϊ. 17. 

Ἔθυσαν δαιμονίοις καὶ οὐ 
Θεῷ. 
ΤΟΥ. δεογ βορὰ [0 ἀφιηοῃδ, 

ΔΠα ηοὐ ἴο (οὰ, 

Ῥβαὶ]. χχ δ, 1. 

Τοῦ Κυρίον ἡ γῆ καὶ τὸ πλή- 
ρωμα αὐτῆς. 

Τῆς ΘΑΓ ἢ 18 Π0 1 Ογὰ 8,δπὰ 
186 ἔμ] π685 ἐμογϑοῦ, 

1881]. ΧΧΥΪ 11, 12. 

Διὰ φαυλισμὸν χειλέων, διὰ 
γλώσσης ἑτέρας͵ ὅτι λαλήσουσι 
τῷ λαῷ τούτῳ...... καὶ οὐκ ἠθέ- 
λησαν ἀκούειν. 

Οη δεοοπηὶ Οὕδ6 τοοκο 
Οὔ Βοὶγ 1 ρ8, Βθσϑιιβα [ΠΟῪ ννὶ 
ΒΡΟΔΚ ἴἰο {Π|8 Ῥϑορῖο ν ἢ 8 
ΒίγΔηρΡῸ ἰοηραθ.... γοῖ [Π6Ὺ 
νὰ ἢοΐ ΠΘΑΓ, 

Ῥβαὶ, νἱ], δ--- 7. 

Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μι- 
μνήσκῃ αὐτοῦ͵ ἣ υἱὸς ἀνθρώπον 
ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν ; ̓Ηλάτ- 

16] 

1 Τί. ν. 18. 

[Λέγει γὰρ ἡ γραφή) Βοῦν 
οὦντα οὐ φ εἰς. 
“[Εὸγ ἴθ δβογίρίυτο βαὶιἢ,] 

ΤΟΙ βῃδι!ς ἢοΐ πιῦζΣ]ο ἐἢθ 
ΟΧ {μδὲὶ ἰσοδο ἢ ουἱὐ (ὴ9 
ΘΟΓΉ. 

1 ον. χ. 7. 
[Ὥσπερ γέγραπται ᾿Εκάθι- 

σεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πιεῖν, 
καὶ ἀνέστησαν παίζειν. 

[418 ἴδ 8 ττί(6η,}ὺ ὙὴΘ 
ῬΘΟΡΪΟ θ8ῖ ἀονῃ ἴο οδὲ δηὰ 
ἀσίηϊς, δῃ!ὰ ΓοΟδΘ ΠΡ ἴο0 ὈΪΔΥ. 

1 Οον. χ. 20. 
᾿Αλλ’ ὅτι ἃ θύουσιν δα:- 

μονίοις θύουσιν, καὶ οὐ Θεῷ. 
Βαυϊ 7 δαν παῖ, τ1π6 τπΐηρε 

Ὑ ῖο ἢ τη6 ΟΘη 168 βιοσϊῆςο, 
ΠΟΥ͂ ΒΔΟΥ δο ἴο ἀοΥ 8 δηὰ 
μοὶ ἴο οὐ» 

1 ον. χ. 26. 
Τοῦ Κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ 

πλήρωμα αὐτῆς. 
Ἐὸσ {86 δαυ ἐς ἴἢ6 [τὰ Β, 

δΔηὰ τ[Πὸ [Ὡ]Π688 ἐΒογοοί. 

1 Οοσ. χίν. 21]. 
[Ἐν τῷ νόμψ γέγραπται 

ὅτι Ἔν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν 
χείλεσιν ἑτέροις λαλήσω τῷ 
λαῷ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσ- 
ακούσονταί μου, λέγει Κύριος. 

ἴῃ ἐπ6 ἴανγ ἴὲ ἰ8 ττὶἰ6η,] 
Ὕἢ ὑπέρ οΥΓ ΟἴΠοΥ τοηρτοδ 
δηὰ ΟΙΠΟΣΥ 1108 ΜΠῚ᾽11 βροδὶκ 
πηΐο [Πϊ8 ΡΘΟΡΪΘΟ ; ἃπα γοῖ [ὉΣ 
8}} ἐμδὲ νν}}} (ΠΟΥ͂ ποὶ ΠΘΔΓ [16, 
Βα ἢ} τ 1,οτά, 

1 Οοσ, χνυ. 35. ὅοο Νόο. 32. 

1 ον. χυ. 47. 

Πάντα γὰρ ὑπέταξεν ὑπὸ 
τοὺς πόδας αὑτοῦ. 

τς τς τροπὰς - ον τες τος 

Ἔ ΤΡ Παγά]Υ ἈΡρβθδγβ ἴο ὃ6 ἃ οἰϊδείοῃ, Κορ ἢ ἰδ δργθοθ. ΠΟΥ ὙΠ [86 ΙΧ Χ, δηὰ 
Ἠεῦτεν οὐ Ὁδαῖ. χχχίιϊ. 17. 

"δ ΤῊΐΒ ἀρτοοθ ἰπ δαδϑέδησα τ τΠ6 ΗθΌτονν ; ἐχοερεϊπρ τπαὐ ἰδ βιδβείἐαῖ68 (ῃς ἢγδί 
ῬΕΙΒΟῺ ἴοτ της ἑλίγά, δῃ ἃ δά 8 λέγει Κύριος. ΤΠ γογδίου οὔ Αααῖα οοἰ ποῖ 88 Ἔχ δοΙῪ τῇ 
(818. χποιδίίοῃ 88 (ᾺΓ 88 τούτ 
ἰοπη, 1]. Ρ, 184. 

Ὁ ὙῊΘ οἰϊδιοη8 διὸ ἴοπι (6 ΤΧΧ, [6 Ηδρῦ. ἴϊ. 7 ᾿ 
αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν σου, οτηϊτἰδὰ ὉγΥ Τίβοπεη ἀοτῇ δηᾶ οἴποσβ, 18 τπου σαν ἴοὸ 9 

ψ. 860 Μοπείδυσοπ οἀϊτίοη οὗ Οτίρεπβ Ηοχαρΐδ, ἴῃ ἰος. 

.. ἴπα6 οἷαιι56, καὶ κατέστησας 

Ἰπἰἐγροϊδιβὰ ἔτοτη τι6 ΤυχΧ. 866 Ἑαϊγθαίγη, Ἤδτγπι. Μδπ., ρατὶ ἢ. βοοῖ. ἵ. ὑρ. 404, 405. 
γ01,. 11. Μ 
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ΠῚ 39) ὈΣ ΝΏ ὈΡῸ 
ἐγυοϑ ΠΟ ΨΣ ἐ ἸΏΝ 
ΕΥΟΥΤΠΏ Πρ 5. Ὁ 

ὙΥΒΔδὶ ἰ8 τηδῃ, [ῃδὺ το δὶ 
χηϊηίαϊ οὗἨ Ὠΐτῃ ὃ δπὰ τἴἢ6 
80ῃ οὗ πηδῃ, (δαῖ που νἱϑιοδῖ 
δία ἢ ΕῸΓ τοὺ Πδβὶ τηδ46 
πίτ ἃ {{||6 ἰονσοσ ἰδ 186 
δΔΏ618, Δη ἃ Παβὲ ογουγηθα ἢ 
ὙΠ ἢ ΘΊΟΣΥ δηὰ ποηουγ, Τποῦ 
ταδαοβὶ ἢϊπι ἴο ἤαγο ἀοτηϊηϊοι 
οὐοῦ [Πὸ νοῦ οὗ [ΠΥ Βδηάθ: 
ἴδου Βαδὲ ναὶ 411 ἐλέποϑ ὑηὰοΣ 
ἢ18 ἴδθί, 

186. Ιε]. χχίϊ, 18. 
: ΤΠ) ἼΠΟ "Ὁ Ἰηγὴ οἷ5 
ρὲ τπ|ϑϑδὲ απὰ ἀτίηκ, ἴῸσ 

[0.ἸΔΟΙΤΟῪ ὙγὙ6 8814}} ἀἷθ. 

187. Οεη. ἰ,. 7 

ἐ πὴ] θοῦ Ὀγς Ὁ 
Απὰ τδῆ ὈθοΔΏ6 8 ᾿ἰνϊηςς 

βου. 

1881. ΧΧΥΎ. 8. 

ΠΣ Γφῦ »δ3 
188. 

Ηϑ Μ11 βσαῖϊον ἂρ ἀθδὶὰ 
ἦῃι ΥἹΟΙΟΥΥ. 

139. Βοβ. χἰί. 14. 
ὯΝ ΣῚΡ Ὁ ἿΝ 

: ΙΝ ἼΞ9Ρ 

ϑογίρέωτο (γι οδηι. 

τωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ᾽ ἀγ- 
γέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφά- 
γνωσας αὐτόν, καὶ κατέστησας 
αὐτὸν ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν 
σου" πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ. 
ὝΠδὲ ἰβ ηδπ, ἔπαὶ ἰδοὺ 

Βῃου]άοϑὶ Ὀ6 πιϊπάι] οὗ Εἰτα ὃ 
ΟΥ̓ 86 δοη οὗ πιδπ, πδ΄ ποιὰ 
βου !ἀαδὲὶ γίϑὶς εἷἰπ Ὁ Το ᾿ 
τηϑάοβι ἃἰπὶ ἃ 1116 Ἰονοσ 1Πμ8η 
ΒΏΖΕΙΒ ; ἩΐΠῊ} ΕΊΟΥΥ δηὰ δο- 
ΠΟῸΓ ἴδοι δδαδὲ ςσοιυηοα ΠῚ", 
αῃᾶ βοὶ Ἀϊὰ ονοσ [πὸ ΨΟΣΙΒ οὗ 
(ΠΥ Βδηᾶθ. ΤΠου Βαβὶ ρΡϊ 8]} 
τη χΒ πο γ ἰδ [δοῖ, 

186,. χχὶϊ, 18. 

Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον 
γὰρ ἀποθνήσκομεν. 

Ἰδὲ τ οδαἱ δηὰ ἀὐΐηκ, ἴὺσ 
ΤΟ. ἸΏΟΙΤΟΥ Μγὼὸ ἀ6. 

66. ἰϊ. 7. 
Καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς 

ψυχὴν (ῶσαν. 

Απᾶ 86 ζῶδη Ὀϑοδὴθ 8 
Ἰἰνίης θου], 

188]. χχν. 8. 

Κατέπιεν ὁ ϑάνατος ἰσχύσας. 

ΜίιγὮυ ἀθδῖὰ πδὰ διγ8}- 
Ιοννϑὰ ὕρΡ. 

ΗοϑΒ. χὶϊὶ. 14. 
Ποῦ ἡ δίκη σου, ϑάνατε. 

ποῦ τὸ κέντρον σου, ἔδηϊ 

"7 Ἐτο ἴΠ0 ΤΧΧ΄,, δ Ε{π||16 Θη]αγροά. 5 
“9 ΤΏ Δροβίϊο (Ὁ]]ονγβ (μ6 Ηθῦτενν. Ααιυΐα τοπᾶογϑ, καταποντισει τὸν ϑάνατον εἰΣ ΨΙΚΟΞ. 

"9.Α [το οἰϊδιίοη ἔγουῃ ἴ86 χΧ Χ, 

Ἐδν δ6 ΑΙ ῥεῖ 41} ἰπΐηρα 
πηἋ6Σ 118 ἴδοξ, 

ἘΡΉ. 1. 232, 
Καὶ πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ 

τοὺς πόδας αὐτοῦ. 
Απμᾶ δαί ρυΐ 811 ἐλέπσδ 

ὈΏΔΟΣ 818 ἴδοῖ, 

ΗΘὉ. 11. 6---8. 
[Διεμαρτύρατο δέ πού τις 

λέγων] Τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι 
μιμνήσκῃ αὐτοῦ. ἢἣ υἱὸς ἂν- 
θρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν ; 
Ἢλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι 
παρ᾽ ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ 
ἐστεφάνωσας αὐτόν, πάντα 
ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν 
αὑτοῦ. 

[Βαϊ οἠθΘ ἴῃ 8 οογίδίη ὉΪδοθ 
ἰοϑι18ο, βαγίηρ,)] αὶ ἰδ 
τήϑη, ἴπδὶ ἰμοὺ δὲ τϊηαζα] 
οὗ Ηΐτη ἢ ΟΥ̓́Ϊ6 δ0ῃ οὗἨ Πη8Π, 
(δὲ ἴποιῖι νἱ ἰοὺ πἰτῦ ΤΏοα 
τηδοβι Πϊπὶ8 11:1}6 ἰοσσοῦ τ ἢ 
1:0 Δηρ6}8 ; βου ογονηθάβι 
ἢΐπὶ ὙΠ Ὦ ΘΊΟΥΥ δπἃ ΒΟΏΟΌΣ, 
[ἀπὰ ἀϊάβι δεῖ Ὠἷπὶ ΟΥ̓́ΟΓ 186 
ΜΟΥ οὗ [ὮΥ ᾿ιδηὰβ ;7 ἴμοὰ 
ιαδῦ ρΡαὶ 4}1 (δ πηρΒ ἰῃ δι 0760" 
οι πηάογ ἰδ ἴθοϊ. 

1 ΟΟΥ, χνυ. 832. 

Φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον 
γὰρ ἀποθνήσκομεν. 

Ι1οἱ τ8 οδὲ δηὰ ἀσίηκ, [Ὁ Σ 
1Ο-ἸὩΟΙΤΟῪ ὙΠΟ ἀἷθ. 

1 Οογ. συ. 4ὅ. 
[Οὕτως καὶ γέγραπται 

Ἐγένετο ὃ πρῶτος ἄνθρωπος 
᾿Αδὰμ εἰς δα υϑ ὥσαν. 
[πὰ βο ἰδ 18 πτϊείοῃ, 

ΤΏ ἢγβι δὴ Αὐδὴ ναῪϑ 
τηθ6 8 ᾿ἰνίπρ 8οὰ]. 

1 Οον. χυ. δ4. 
[Τότε γενήσεται ὁ λόγος ὅ 

γεγραμμένο] Κατεπόθη ὃ 
ϑάνατος εἰς νῖκος. 

[Τῆιϑῃ 8881} Ρ6 Ὁσουρῆξὶβ [ὁ 
Ρ888 186 βαγίηρ ὑπδὲ ἰδ ττί! 5 
ἴ6η,7 Πθϑῖ 8 βνν ]]οτσοὰ Ὁ 
ἐπ υἱοίοσγ. 

1 ον. χυ. 5δ. 

Ποῦ σου ϑάνατε τὸ κέντρον; 
Ποῦ σον ϑάνατε τὸ νῖκος ; 



ποέαίτοης ἥγοπι (ἦς Οἰά Τεείαπιοπὲ ἐπ ἐλε ειο. 

Ὁ ἀεωιῆ, Ζ ψ} δα [ὮΥ 
βασυες ; Ὁ ζταγυθ, 1 νἱὶ}} ὃὉ6 
ἐγ ἀεδεγασιοι. 

10. Ῥεδὶ. Ἴχνΐϊ. 10. 

"ΘΝ Ὁ ἘΌΝ 
[με ετοῦ, ἐμβοσοίοσο δυο ῖ 

1411. [πε]. ΧἸ ΙΧ. 8. 

Ο) ὉΠ ἤΥῚ ΠῊ3 
Σ ῬΕΙ͂ ΠΙΛΟΣ 

ἴπ δὴ δοοθρίδθϊο {ἰπ26 Βα Υθ 
Ἶ δεδγά (ἢθ6, δηὰ ἴῃ 8 αν οὗ 
δα τδοἢ Βαγο 1 ὨοΙροά (66. 

142. ἴδυ. χχυϊ 11, 12. 

ὉΠ. Ὁ 'ἘΣ)} 

Ὁ) ὈΥΙδδ Ὀϑῷ ὭΝ Τὴ 
ἐν ΉΠΣ 

ΑΠΑΪ ΝΠ] θεῖ αν ἘΔ οτηϑοἷθ 
δυο γοα..... ΑΠπάϊΪ κ]}} 
ψαῖκ διθοηρ γοῦ, δῃ ἃ νν1}} Ὀ6 
ΤῸ Οοἀ ; δῃηά γὸ 5}3}} ὃ 
ὯΥ Ρουρίε. 

5, [κα]. 111.11,.12. 

ΚΟ ὈΨῸ γεν ΥῸ γὙ80 
πΒρ ἘΚ Ἡ)Ὸ ΝΣ 

ἐἈΕᾺΛ ἸΡΙΣ ὈΡΡΘΈΌΝ 

Ῥαραγίγε, ἃς 6, ῦῸ γ6 
θοαὶ Τὴ ἰὸν χὰ ὑρεάη: δ ἐγ μὴ 
εἰξλη (ἀΐπο, ρὸ γε ουΐ οἵ [ἴῃς 
τηὶδι οἵ μος.  ᾿Αηά τμὲ Θοά 
οὗ Ιδῦδεὶ οὐ] δὲ ὙοῸΣ τοβῖ- 
Μασὰ. 

Ο ἄοδι, ποτ ἰδ 1 
Ῥοπαὶιγῦ ΒΕΓ [ὮΥ βὕηρ, 
Ο γρτανο ὃ 

Ῥμ8]. οχνυ. 1. 

Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα. 

Ι Ὀεϊϊενεὰ , τῃοτοίοσο 1 
0, 

Ιδδϊ. χῖῖχ. 8. 
Ὁ δεκτῷ ἐπήκουσά σου, 

καὶ ἐν ἡμέρᾳ σωτηρίας ἐβοήθη- 
σά σοι. 

1 δὴ βδοσορίδἶο ἐἶπη6 1 
Βανο ἢϑασκοηθὰ ἴο ἴῃθ6, δηὰ 
ἰῃ 8 ἀΑΥ οὗὨ δβαϊνδίίοη περ 
1860 

Σωυ. χχυΐ. 11, 19, 
Καὶ ϑήσω τὴν σκηνήν μου ἐν 

ὑμῖν... .. Καὶ ἐμπεριπατήσω ἐν 
ὑμῖν, καὶ ἔσομαι ὑμῶν Θεὸς 
καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι λαός. 

ΛΑΠΑῚΙ Μ1}} ἢχ ΤΥ ἴδθοτ- 
ὨδοΙθ δοηρ γοὰ.... .«Αὐὰ] 
1 τὰκ δρουῖ διηοηρ γοῦ, 
βηὰ Ὀ6 γοιῦ αἀοά, ἀπ γ68}8}} 
Ὀ6 ΠΙΥ͂ ΡΕΟΡΪΘ6. 

1δδὶ. 111. 11, 12. 

᾿Απόστητε ἀπόστητε, ἐξέλ. 
θατε ἐκεῖθεν καὶ ἀκαθάρτου 
μὴ ἅψησθε, ἐξέλθετε ἐκ μέσου 
αὐτῆς, ἀφορίσθητε. ... καὶ ὃ 
ἐπισυνάγων ὑμᾶς Θεὸς Ἰσραήλ, 

Πορασῖ, ἀδρασγῖ ; οοτηο οἂϊ 
(ΠδῆςΘ, δη ἃ τους ἢ η0 ρο]]αϊοαὰ 
Κη ηρ. Οὐοπιο ουΐ ΟὔτΠ πὶ δὲ 
οὔ μοῦ, Ὀ6 εἰεδῆ. Απᾶ ἴἴο 
ἀοἀά οὗ Ιδγδεὶ νν}}} Ὀτηρ ὕὉ 
ΥΟΌΓ ΤΟΔΓ. 
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Ο ἀεδίῆ, τῆογο ἐφ (ὮῪ 
δἰ Ο γταῦο, ὙΠΟΣΟ ἐ 
ΤῈ Υἱοίοιγ 7 

3. Οὐοτ. ἵν. 18. 
[Κατὰ τὸ γεγραμμένον 

Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα. 
[Δοοοτάϊηρ, 88 ἰδ ἷ8 ττὶῖ- 

[6η,1 1 ἱᾶυὸ Ὀεϊονοᾶ, δηὰ 
τθογοίοσο μδΥθ 1 δροόίθῃ. 

2 Οος. νἱ. 2. 
[λέγει γάρ] Καιρῷ δεκτῷ 
κουσά σου καὶ ἐν ἡμέρᾳ 

σωτηρίας ἐβοήθησά σοι. 

[ον δ β8..8,] 1 δαγὸ 
Βοδγὰ 1π66 0 8 ἰἴπλ6 δοσορίδά, 
δηὰ 'ἰπ [Π6 ἀΑΥ͂ οὗ βΒαϊνδιίοη 
Ὧδνο 1 δυσοουγοά [ἢ66. 

4 ΟΟΥ. Υἱ, 16. 
[Καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι] 

᾿Ἐνοικήσω ἐν αὑτοῖς καὶ ἐμπε- 
ριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὑτὼν 
Θεὸς καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι 
λαός. 

[- αοὰ παι βαϊὰ,71 1 
ὙΠ ἀτγ6}} ἴῃ τῇδ) δη ἃ τ ΑΚ 
ἴῃ ἐδόπι; δηὰ 1 νὰὶ}} Ὀ6 1Π6}Γ 
αοά; διηὰ ΠΟΥ 58}|4}} Ὁ6 τὰν. 

ῬΘΟΡΙΘ. 

4. Οον. Υἱ. 17, 18. 

Διδ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὑτῶν 
καὶ ἀφορίσθητε, [λέγει Κύριος,] 
καὶ ἀκαθάρτον μὴ ἅπτεσθε" 
κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς καὶ 
ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ 
ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ 
δυγατέρας, [λέγει Κύριος παν- 
τοκράτωρ. 

ὙΥὨοτοίοσο σοι ουὔΐ [ΤΠ 
ΔΙΠΊΟΠΣΖ ἵποπη, δηὰ Ὅ6 γὸ 86- 
Ῥδγαῖο [581 186 1,.οτὰ ), δηὰ 
τοῦσὶ ποῖ ἴ86 ποϊοϑη ἐλὲπο : 
Δηὰ 1 ν}}} τοοοῖνθ γοῦ, δηά 
11 Ὀ6 ἃ (δῖ μοῦ απο γοῦ; δηὰ 

τεσ. ες τς ς΄ ς  ςς ς΄ ὃϑ τες τς τ το ; τ -Ὁ τ: 

"Ὁ Ῥτοῖι (Βς 1,ΧΧ, πίιδ δ] σις νατίαείοι. Ὑδὸ ρόβιῖθ α868 186 οὈ]4αο, ἱπδιεδὰ οὗὨ 1868 
ἀἴγεςς (ζω οὗ διἰάγεϑο. 
(τοῖν [καρ ἢ 

θοῖ8 τῆοθα 

ΤῊϊδ βορῖμβ ἔγθεὶν ἰδκθὴ ἤροιῃ ἴδ6 ΧΧ, ϑ8ι. Ῥαὰὺὶ φϑηοτγαζοβ τ[π6 δάτηοηϊ οι 
ν Ἀρρίγίης ἰδ ἴο ΟΒγβιΐίδηβ 'ῃ ρϑΠογαὶ. 
γοβε δ, Ξαγ8 Ὦγ. Εδιτ θίγῃ, “ἰδ ΤΊΔΥ 6 ᾳυεδιϊοηθὰ ὙΠΟΙΠΘΥ ΤΠ6Υ 8ῃοι]ὰ ὃ6 

Ὁ Βυῖ, 48 ἴο ἢΠ6 ἴοστηδὶ ομαγϑοίοσ οὗ 

Τερεγἀεὰ σι ὶς}ν 88 ἃ αυοίδιϊοη, ΟΥ̓, ΓΑΙΒΟΓ, 88 8ῃ πιιΐογϑηοο οὗἩ τ 1,ογὰ δ τηἰπὰ ὈΥ͂ [86 
ἀροσῖὶε Βίτηρο! , Ἐποπρ ἢ σουομεά ἱπ {πὸ δῖγ]ο οὗ αποΐδθηϊξ Ῥγορἤοοῦ, δ ἃ 1 Γοίοσομςθ ἴἰο 
ἐαπδὶῃ ραῖβαμοδ σοπίαἑηθὰ ἴῃ ἱς, Ηδτγπ). δ[αμ., ραγὶ 1]. βθοῖ, ἱ, ρ.. 400. 

"»“ ὦ 
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.ῷ ὅδ). υΥἱὶ. 14. 

9) διε ὕρτοτΙΣ δ 
εἰ ΤῸ 

ΤΙ] Ὀ6 εἶδ ἔλίΒοῦ; δηὰ 
διὸ 8141} ὈΘ ΓΩΥ̓ 80}. 

144. ἘΣ χοί, χυὶ. 18. 

τη ρῦ πη δ 
ἐπ} δ ΘΥΘΘΟῚ 

Ἡοίδδὶ σαιϊμογοᾶ τας μδὰ 

ποϊδίηρ οὐδοῦ; πὰ δο [μδὲ γ- 

«μογαὰ 11.116 μα πο ΙΔ0Κ. 

Ττον. χχὶϊ. 9. 
ὁ Ἴ3) ἐπ ΠΡ» Δ 

Ἡς ἴδαὲ δι 8 θοπη 8] 

6γ6 8}}8}} Ὀ6 Ὀ]6586α. 

145. 

146.Ὑ. Βαϊ. οχί, 9. 
ἸΠΡῚΣ ὈΣ3ΜῸ 10) ἫΘ 

: τὰν ΠῚ» 
ἨΘ πιδιἢ ἀϊβρεγεοᾶ, μὲ βαῖῃ 

αἰνθῃ ἴο [86 Ροοῦ : ἈΪ8Β τὶ μῖ- 

Θουϑηο88 Θηἀυ Σοὶ ἴὺΣ ΟΥΟΣ. 

147. Ὅαη. χὶΐ. 8. (αῃἃἂ 866 
ΧΥΪ!, 18, χχὶϊ. 18.) 

γΠΒ Ὁ 9 Ἢ2 Ἰ5Ἴ))) 
: ΠΡΊΝ 

Απάᾶϊη [66 51141] 411} Δ1λ1}}108 
οἵ [δ6 οατθ Ρ6 Ὀϊοδδοὰ. 

148.(ὡ. Ὅσιυϊ. χχυϊ!. 26. 

τῷ ὈΉΣΝ ὙΡ Σ 
τ συ ποτ ΠῚ 

ὁ ΓΝ 

ϑογίρέμγε Ογἐξοϊβηι. 

2 Κίηρβ Υυἱὶ. 14. 
Ἐγὼ ἔσομαι αὐτῷ εἰς πατέρα 

καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν. 

Ι ν1}} Ὀ6 ἰο τα ἃ ΆΣΒΘΣ ; 
δηἃ ἢ6 8411} Ὀ6 ἴο Ση6 8 Β0η. 

Ἐχοά. ΧΥ͂Ϊ. 18. 
Οὐκ ἐπλεόνασεν ὃ τὸ πολύ, 

καὶ ὁ τὸ ἔλαττον οὐκ ἦλαττό- 
νησεν. 

Ηοτμο χαϊδβογοὰ τσ ἢ δ8ὰ 
πο πρὶ ΟΥ̓́Γ ; δηὰ δὲ ψῶο 
σαϊπεγοὰ {{|||60 ἀϊὰ ποῖ [81] 
ΒὨοτί. 

Ῥτον. ΧΧΙΪ, 8. 
Ανδρα ἱλαρὸν καὶ δότην 

εὐλογεῖ ὁ Θεός. 
αοὰ δοδβοῖμ ἃ ΟΠΘΟΓῺ] 

εἶνοῦ. 

Ῥβδ]. οχὶ, 9. 
᾿Ἐσκόρπισεν͵ ἔδωκε τοῖς πέ- 

νησιν, ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει 
εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. 

Ης [αι ἀϊθρεγβαὰ ; [6 ἢδιἢ 
εἶνϑη ἴο [86 ποράν; πἷ8β στρ" 
ΘΟΏΔΣΙΘΕΒ 88]] ΘηἀυΧ6 [ὉΓ ΟΥ̓ΟΙ, 

66η. χὶΐ, 3 

Καὶ ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ 
πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. 

Απὰ ἴπ [Π66 8881}} 811 106 
ἐτὶῦο5 οὗ 186 οδυί Ὀ6 Ὀ]οδδ6ἃ, 

Ὥσδαϊ. χχυὶϊ. 26. 
Ἐπικατάρατος πᾶς ἄνθρωπος 

ὃς οὐκ ἐμμένει ἐν πᾶσι τοῖς λό- 
γοις τοῦ νόμου τούτου ποιῆσαι 
αὐτούς. 

[5 γὰ 80,411] Ὀ6 ΤΟΥ͂ 
ἀδαρ  οΓΕ, ΒΔ11ἢ 
ΑἸπι σιν. ] 

Ἡδῦ. ἡ. δ. 

[Καὶ πάλ»] Ἐγὼ 
αὐτῷ εἰς πατέρα καὶ 
ἔσται μοι εἰς υἱόν. 

[Δπὰ ἀραΐη,71 ΠῚ Ὅς ἰο 
Βἷτὰ 8 {Δ 86; δηἃ 6 681} Β6 
[0 Ὼ6 ἃ δ0ῃ. 

ΒοῚ5 δι 
16 ΙΓοτὰ 

ἔσομαιε 
αὐτὸς 

9 Οὐ. υἱῖ!. 15. 

[Καθὼς γέγραπται) Ὃ τὸ 
πολὺ οὔκ ἐπλεόνασεν, καὶ ὁ τὸ 
ὀλίγον οὐκ ἡλαττόνησεν. 

[48 ἱἰὰ ἴ6 τ εἴοη,1 Ηδ ἐλαέ 
λαά φαίλεγεά τοῦς! μδὰ πο- 
ἰϊησ ονοῦ ; δηὰ 6 ἐλαέ ἀαά 
φαϊλεγεὰ 1116 δὰ η0 ᾿δοξκ. 

2 Οονς. ἰχ. 7. 
Ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὅ 

Θεό 5. 
ἘγῸῚ Θοἂ Ἰονοίδ ἃ Ομ οϑοσίηϊ 

εἶτνοσ. 

2 Οὐογ. ἰχ. 9. 
[Καθὼς γέγραπται] Ἕ σκόρ.- 

πισεν, ἔδωκεν τοῖς πένησιν, ἧ 
δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 
[4 ἱὲ ἰ8 νυτ ἴῃ, Η6 μδιἢ 

ἀἱδροιϑοὰ δυγοδᾶ, δΒὸ διδιὰ 
εἴνοη ἴο [86 ροοῦ: ἷ8 τὶ» 
ΘΟΌΒΠ688 ΘηΔΌΓΘΙΝ ῸΣ ἜΕΥΟΣ. 

ῳ Οὐνν. χ. 17. 866 Νο. 126. 

ῳ Οὐ. χἰϊὶ. 1. 866 Νο. 47. 

64], ἐϊϊ. 6. 86 Νο. 88. 

6.(!. 1}, 8. 

[Προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ... 
προευνηγγελίσατο τῷ ᾿Αβραὰμ 
ὅτι) ᾿Ενευλογηθήσονται ἐν σοὶ 
πάντα τὰ ἔθνη. 

Απὰ [Π6 δΒουὶρίαγο ἴοσο- 
ΒΟΘΙΠΡ᾽ . . « Ῥγοδομοὰ Ὀοΐογο 
(Ὧ6 ζοβρϑὶ υηΐο ΑΌγαμδσι, 
δαψγίπρ,} [πὰ [806 δ8}8]} 4}} π- 
[ἰοη8 Ὀ6 Ὀ]οδϑοὰ. 

Ο Δ]. 1. 10. 
[Γέγραπται γὰρ ὅτι} Ἔτπι- 

κατάρατος πᾶς ὃς οὔκ ἐμμένει 
ἂν πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν 
τῷ βιθλίῳ τοῦ νόμου τοῦ 
ποιῆσαι αὐτά. ᾿ 

ι...ΝΒΌΒΌΒβΌᾷΌῷΌῴπι ι.-“---ν-ς---..- 

"9 ΤῊϊΕ οἰξδείοη ἀϊβοτβ Βαϊ δἰ ἸσΒῸγ τοῖα τμ6 ΙΧ Χ. - ἐξ 8 βοπλον δῖ τροτο ΟΧΡ] οὶ: ἴδῃ 

ἐς ΗΘΌτΟΥ. 



ειοέαξίοπςα ὕγοηι ἐδε Οἱ 7Τεοίαηιονιέ ἐπ ἐδο Λῦοιο. 

Οὐυτβο δε δα 88: σοῃ στη- 
αὐ ποῖ αἱ τη6 ποχὰβ οὗ 115 
μεν τὸ ἀο Ἰδποσης 

19... Ὥσηϊ χχὶ. 93. 

ἘΣ ΚΙ" 

Ἦε ιτθδὶ 18 βδηρεὰ ἐξ 86- 
εὐποὰ οὗ αοά, 

150. καὶ. Ἰἰν. 1. 

ΤῊ ΠῚ») δὲ πον "}} 
Ἢ τσ τιν ΟΙΥΊ Π} 
0. ΤΟ 3 Ὀ31 

ἘΠΡΩΣ2 
ϑίπρ, Ο θαστεη, ἔθου ἰλαΐ 
ἀλκὶ ποῖ ΕΔΓ - Ὀσγεδκ ἕοτιὰ 
Ἰπὶ0 βιηγσίησ δηὰ αἱουᾶ, 
το ἀαξάϊάρι ποῖ ἘΑΥ ΑΙ σαι} 
ΕἸ} ὰ ; ἴον ζογα αγό ἴπο οὗ ἑ]- 
ἄτεη οὔ τὰς ἀοϑοίαϊο, ᾿ἤδη [86 
εὐϊάτεη οἵ τιμ6 πιαττιοὰ τίΐο. 

1561. Οεη. χχὶ. 10. 

ΤΣ Ἡδτ πρχὸῦ τ᾽} 
ΠΡΚΠῚ} ΟὝΣ ΝΟ 9 Ἐ)3 
ΡΠ 3 ὮΝ ποθ α 

Οαπ οὶ 16 Ὀοη ἀνγοτηδῃ 
Δηὰ (τ βοῃ ; ἴὉτ᾽ [ἢ6 5οη οἵ 
δι θοηάνγοτηδῃ 888}} ποῖ Ὁ6 

ΠΙᾺ ΤΩ 800, εὐέπ ὙῸᾺ 

152. ῬΑ] Ἰχν, 19. (Ε.ν. 18.) 
Ὁ γὰρ Ὀγφὺ τοῦν 

:δΊΝ) Γῆ ιο ἘΠΡΡ 

Ουγβοὰ ὃ6 ΘΥΘΙΥ Τη8η ὙΠῸ 
11] ποῖ ῬΘΥΒΟΥΘΓΟ ἴῃ 8]1} [86 
πο οὗ [118 τὺ ἴο ἀο ἰῃ 6 πὶ, 

Ὥραυϊ. χχὶ. 28. 

Κεκατηραμένος ὑπὸ Θεοῦ πᾶς 
κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου. 

ἘΣ ΥΟΥΥ οτο ἰδιδὲ 15 δηροϑὰ οἢ 
ἃ εἰθθοι 18 δοουχϑοὰ οὗ (οὰ, 

166]. ᾿ἷν. 1. 
Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὗ τί- 

κτουσα, ῥῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ 
ὠδίνουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα 
τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἣ τῆς ἐχού- 
σης τὸν ἄνδρα. 

Ἐοἦοΐςο ἔοι Ὀδττθη, τγἢῸ 
Ὀοδγοδὶ ποῖ: Ὀγοδὶ ἰοσι ἢ τ ἢ 
ΒὨου δ οὗὨ 70Υ, ἴοὰ νῆο δβυῖ- 
ἴογοβὲ ποῖ [6 ῥδηρδ οἵ οἢ]α- 
δι ; [ῸΓ ΤΩΔΗΥ͂ ΤΊΟΓΘ 8. [86 
ομΠ] άγοη οὗ τ ἀδβοϊδῖθ ἤδη 
οὗ Βοῦ το δι} δὴ Βυδοδηά. 

(1 ἢ. χχί, 10. 

ἜἜκθαλε τὴν παιδίσκην ταύ-. 
Τὴν καὶ τὸν υἱὸν αὐτῇτ' οὐ γὰρ 
μὴ κληρονομήσει νἱὸς τῆς παι- 
δίσκης ταύτης μετὰ τοῦ υἱοῦ 
μον Ἰσαάκ. 

ϑ'οη ἃ ΒΎΓΥ (8 αἰγὶ δη ἃ ΠῈΣ 
80} ; ἴοσ [86 δοη οὗὨ {πἰ8 σὶτὶ 
ΒΔ] ποὺ 0 ΒΟΙΣ ὙΠῚῈῺ ΓΩΥ 
ΒΟΏ 1Δ880. 

Ῥπεαῖ. χυἹ], 19. 
᾿Αναβὰς εἰς ὕψο: ἡχμαλώτευ- 

σας αἰχμαλωσίαν, ἔλαθες δό- 
ματα ἐν ἀνθρώπφ. 

πω τ.--...- «. .ὄ ὦ» τισι» .Δ.. σοπαριυϑπνδαλμαα ϑααυαυδηιαι, σαν βϑιιδνιου,, γα τς στα τ οὔ 

1θ6ὅ 

[ΕἜοτ ἴς 6 τυτ θη, Οατοοά 
ἐδ ΘΥΘΓΥ Οη6, [πδὲ σοπεϊη πο ἢ 
ποῖ ἴῃ 811] τηϊησθ, τσ ΔΥῸ 
ΜΠ ΘῺ ἴῃ ἴἢ6 Ὀοοῖς οὗ [ἢ9 
ἰανγ, ἴο ἀο ᾿π θὰ. 

64]. 112..11. 8.66 Νο. 79. 
6 α], 11. 12, 8.06 Νο. 104. 

6]. 11, 18. 
[Ὅτι γέγραπται] ᾿Επικατά- 

ρατοβ πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ 
ξύλου. 

[Εοτ ὶῦ ἰ8 ττϊτίθη, Οπγϑοὰ 
ἐς ΘΥ̓ΟΥΥ ΟὯΘ ἴῃδὲ Ὠδημοίὶ οἢ 
8 ἴγθ6. 

6κ4|. 111, 16. 866 Νο. 60. 

ΘΟ]. ἱν. 27. 

[Γέγραπται γάρ] Εὐφράν- 
θητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, 
ῥῆξον καὶ βόησον ἣ οὐκ ὠδί. 
νουσα, ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς 
ἐρήμου μᾶλλον ἣ τῆς ἐχούσης 
τὸν ἄνδρα. 

[Ἐοσὶϊ ἰδ νυτϊ τθη,]7 Βο)οῖοσα, 
ἐΐλοι Ὀδττοη ἴΠδὲ Ὀεαγοδὶ ῃοῖ: 
ὈτοδΚ ἔοτι ἢ δη ἃ ΟΥΥ, ἴθου τΠ δὲ 
ἔγανυ δι] οδὶ ηοΐ ; 0 ἴ06 ἄδβο- 
ἰαῖο Πδ ἢ ΤΏΒΠΥ͂ το ΟὨ]άτθῃ 
ἴδῃ 886 ἩΔΊΟΝ Ὠδιἢ δῃ ΠῈΔ- 
Ὀδηά. 

64]. ἱν, 80. 
[[Αλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; 

ἝἜκθβαλε τὴν παιδίσκην κ' 
τὸν υἱὸν αὐτῆς" οὐ γὰρ μὴ κλη- 
ρονομήσῃ ὃ υἱὸς τῆς παιδίσκης 
μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρα“. 

[Νονθγῖῃ6]ο85 τῆλ δ  Ὲ 
11:6 Βογίρίγο 2) Οαβὲ ουΐ [89 
Ὀοηάνοϊηδη δηὰ Ποὺ 80ῃ ς 
ἔοσ ἴ86 Βοῃ οὔτδο Ὀοηἀννοσηδῃ 
8.81} ποῖ ὃδο ποὶγ τὶ [89 
80} οὗ ἴδ6 ἴγοθ ἩΟΉΔῃ. 

6]. ν. 14. 

ἘΡΆΒ, ἱ, 22. 
566 Νο. 16. 

5οο Νο. 185. 

ἘΡΉ. ἶν. 8. 
[Διὸ λέγει ᾿Αναβδὰς εἰς 

ὕψος ἠἡχμαλώτευσεν αἰχμαλω- 
σίαν, ἔδωκεν δόματα τοῖς ἀν- 

θρώποι:. 

ν δΙ ΒΕ δοθγουϊδιεα ἤτοι ἢ. ΤΧΧ. 
: Ῥγρ ἴῃς ΠΧ Χ, νι 5π|Ά}} δἰτογαιίοη ροπογα προ [Π6 88Π86. 
᾿Ξ Τῃ τῃϊς οἰτατίοη τῃ6 βοοοπὰ ρεϑοῃ ἰβ ἐβδηχεά τὸ ἴπ6 τπἰγὰ; Δη ἸΠ6ΓῸ 8. ἃ το] ΔΙ ΚΔ 8]0 
Ἔτα ΠΟ ἴῃ ἴπ6 Ἰαβθὲ οἶδυϑδο. Βαϊ ἔπνο ἀϊβογεηῦ δϑρϑοῖϑ οὗἨ ἴπο βδ6 χα [ἢ ἀγὸ Ἔχ ἰδ θὰ 
ὁ ἘΠῸ τερεῖνεβ ψ1Π}8 [ῸΓ ΟἸΒΟΓΒ, 0}}} ἰπ ἀπο εἶπιο ἀϊβρθηδβα τ 6 πὶ. 

"3 
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Τῆου δασὲ αβοοηδοὰ οὐ 

ϑογίρέμτο ΟΥι(ϊεῖδηι. 

Ἡαδνίηρ αδοοηβδοᾶ οἡ Πρ, Ὑπογοίοσθο ὃς βαΐιῃ. 
δίσι, ἴσα αϑὲ Ἰοὰ σαρυνὙ του μαδὶ Ἰοὰ σδρυϊν γοαριῖνο, Ὁ ΠΘη π δδοοικιοὰ ἢρ ΟἿ 
σΑρνο, ἴθοὰ μαδὶ σοοοϊγθὰ δηὰ σοοοίνοα γψἹθ ἴοσ πηδῆ. 
εἰδιδ ἴοσ θη. 

158 δα]. ἱν. δ, (Ε. νυ. 4.) 

ἈΝ ΌΠΣ ῬῈ) 1) 

διδηᾶ ἴῃ ὃνὸ, δηά βἷῃ 
ποῖ. 

1δά, 

155. ΝΡ}. ΧΥΪ. ὅ. 

εὑ ρστν ππν »Ὶ) 
Τῆο ΓΟΒΡ Μ11Π1 ΒΟ το 

αγὸ ἷδ. 

156. Ῥεδὶ. χουν, 7. 

ὙΠΠΝ, ΚΣ ΧΚΙΣ ΡΣ 

Ὑ͵οΟΥΒδΐρ δἰἷπ), 81} γε βοῦβ, 

157. Ῥρδὶ. εἶν. 4. 

Στὴ προ τὸν 
τοῦ ὧδ ὑπ Ὁ 

ῬΒδὶ, ἵν. δ. 

Ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτά. 
νοτε. 

Βο γ0 ΔΩΪΤΥ δηὰ δβἷῃ ποῖ, 

ΝΡ. χυὶ, δ. 

᾿ἘἘπέσκεκται καὶ ἔγνω ὁ Θεὸς 
τοὺς ὄντας αὐτοῦ. 

αοὰ [40 00 δῃὰ ΚΟ 
ὙΠΟ 876 ἮΪ8. 

ῬεΔ]. χουϊ, 7. 
Προσκυνήσατε αὐτῷ πάντες 

ἄγγελοι αὐτοῦ. 

ὙοΥδΐὶρ αἷμ, 41} γοὸ 16 
ΔΏΡΟΪ8. 

Ῥβ4]. οἰϊὶ, 4. 
Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλονς αὐ- 

τοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λει- 
τουργοὺς αὐτοῦ πῦρ φλέγον. 

Βὲχι, 6 ἰοὰ σβρεν ς68}»- 
ἔνγνο, δπα χζαγνὸ γὶδδ πηΐο 6 Σὰ. 

ἘΡὮ. ἱν. 26. 
᾿Οργίζεσθε καὶ μὴ ἁμαρταῖ- 

γνετε. 
Β6 γὃ ΔΏΡΤΥ δῃὰ βἰῃ Ὡοξ. 

ἘΡΒ. ν. 14. 
Διὸ λέγει) Ἔγειρε ὁ κα- 

θεύδων καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν νε-- 
κρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χρι-- 
στός. 
ἀν ϑυοζον ἢ 8811},] Α - 

ψναζκο, ἰδοὺ {πὶ εἰοοροδὶ, πα 
Ἰδὲ ἴτοηι ἴπ6 ἀρδά - δηξ 
ΟἸὨγβὶ 888}} ρὶνϑ [860 Ἰρῇς, 

Ἐμῆ. ν. 81. 866 Νο. 24. 
Ἐρᾷ. νἱ. 2,8. 890 Νο. 12. 

1 Τί; γυ. 18. 8.6 Νο. 150. 

4 Τίπι, 1. 19. 

Ἔγνω Κύριος τοὺς ὄνταις 
αὐτοῦ. 

Το Ἰοτὰ κηονοῖῃ ΓΒοσχ 
[δὲ ἃΓῸ 8. 

Ηοδ. ἱ, ὅ. 866. Νο. 78, 148. 

ΗΘὉ. ἱ. 6. 
[Λέγει Καὶ προσκυνησά. 

τωσαν αὐτῷ πάντες ἄγγελοι 
Θεοῦ. 

[Η6 58,7 Δηὰ 1εὲ 81} τὴ6 
8618 οἵ ἀοἀ Ὑογβμὶρ Ὠΐῃ,. 

ἩΘοὉ. ἰ. 7. 
[Καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους 

λέγει] Ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους 
αὐτοῦ πνεύματα καὶ τοὺς λει- 
τουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα. 

5. ΤῊ, Θροβίϊο 1 ΠΟ ΓΑΙῪ ἰΟ] ον τ ΤΧΧ, (ἀοϑοηῖι8 δεγ θυ 68 τῆ τπηοδηΐηρ ἰο δδ ἀπυτῳ 
ἴο ΤΣ, ἰπ βοπὶθ Ἵβϑ08, 88 ῬΥΟΥ. χχίχ, 9., 1δα]. χχν}] 21., ᾿πουρῺ μ6 ἀϊδαιίοννβ ἰξ Βοτο. 
ἢ δῖ ἢ 6 ἐΥΔἢβ᾽αἴοδ, ΝΟ] τα ἰγαδοθηο ροοοατο. Ῥβαϊπιὶ, δ, 1794. 

154. ΤΊιοδο ποσγὰβ ἀο ποῖ ὁσοιγ ἰη τὸ ΟἹὰ Τοβιϑηχοηῦ : ἤοῆςο ΤΠῸΥ͂ ἤαγνο ὕοθοη δι ρροδβοὰ ἴὸ 
6 ἴδκοῃ σοῦ βογθ ΔΡΟΟΓΥΡΑΙ Ὀοοῖκς οΥ ΟΒ γίβεδη ΠΥ ΠΝ. 
Βαγάϊγ αν Ὀθοη ἱπισοὰποοὰ τὴῖἢ διὸ λέγει, ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὉΠΕΤΘ ἰδ 8ῃ Δ]  υϑίοη ἴὸ [δα]. χχνὶ. 
19., ἴχ. 1, 2. 

Βαῖ ἰπ τΠ 8 σαβα τ} που]ὰ 

᾿ [ῃ τΠ6 Ἰαΐίοῦ ρατίὶ οὔ 2 ΤΊπι. 1Ϊ. 19. [ΠΟῸΓΘ 18, ΡΟΓΏ ΡΒ, δῃ δ᾽] υϑίοη ἰο Ναπιῦ. χνὶ. 26. 
"6. 1| ἢᾳ5 Ὀεοη του ρσαν τπι (δ}8 εἰϊαῖϊοη 5 ἔγοτα δι. χχχὶϊ. 45. (ΠΧ Χ.): θὰῖ ἢ ΓΤ ΔΥῸ 

ὯΟ ψγοτὰβ τΠογὸ ἴῃ τ1ῃ6 ΗΟΌΓΟΝ δηβννοῦίηρ ἴο ϑυο ἢ 8 οἰδιιδβο. (οποηΐϊας. πιδί λα ἴδ δς 

186 νουγὰ ὈτΌΝ ΠΘΥ͂ΟΣΓ Π.68Πη8 ἀπρεῖβ. Ὦγ. Ἰλανϊ ἀβοῃ, ὅδογ. Ηθγηλ., ομαρ. χὶ. ρ. 497, ποίε, 
ΟΡΡΟδ08 8 580 ΓΟ 88 ΘΟΠΙΓΑΓΥ [0 ἴΠ6 δι ΠΟΥ͂ ΟΥ̓ δη ἰηϑρίγοὰ πυτΐογ; Ὀὰῖ τῆς 
ξοπιϊομλη ἢα5 δἷποο δαομίοὰ ἃ αἰ ἴογοηϊξ Υἱὸν. διυαγι᾿ 8 Εχουγϑὰδ Υἱ, οὐ τμΐδ νογϑθ, ἰῃ ἢ 



ποίαξίοπα ὕγοπι ἐλ Οἱά Τεδίαπιοπὲ πὶ ἔλθ Λδιο. 

ΕΟ τοδκ οι Ὠἷβ δηρο8 
κερί γιῖβ, εἷ5 σα ἐ Πίδζοῖθ βδη)γΐηρ 
δτε. 

1588. ῬΡβαὶ. χῖν. 7, 8. 
(. ν. 6, 7.) 

Ἢ) ὈσὴΡ ὈΠῸΝ ἽΝῸΝ 
ΕἼΗΣ ΡὉ τ “ Ὀγῷ 

ΟΣ ΚΗ Ργς Εδηκ 
ΤῈ Ὀτίς ἩπφῸ 19 

ΠΡ ἡ ἸῸΡ 
ΤῊΥ ἴᾶγοπο, Ο ἀοὰ, ἐς ἔοτ 

ΕΥΟΤ δηὰ ΘΥ̓́ΕΣ : ἴΠ0 δορρίσζο 
οὗ 1007 Κιίπησάοτῃ ἐδ ἃ τγὶρεὶ 
δοορΡΊΓΘ. Τθου Ἰοναβὲ σἱρὴϊ- 
ἐουβη688 δηα Πεῖοβί τὔ]ῦςκοα- 
Ὧ685; ῖΠετοΐοσο Οἀοά, [Ὦγ 
ἀοά, μαι δποϊηϊοα ἴΠ66 τῆ 
ἴδε οἱ! οἵ α]δάμι688 δῦονθ [Ὁ 
(εἰϊοτΒ. 

159, Ῥε4]. οἱἰϊ, 96---28. 
ᾳ. ν. 235-27.) 

ΠΟΥ ΠΣ γλ:Ὁ Ὁ )Ὁ 
ΣἼ ΠΘῚ ὁ ὈΟ Ὁ 

2 Ἴ39 ὈΡΞῚ ἼΡΝ ΠΗ 
ΕἸΒΌΠ) ὨΡῬΏΣΙ ΟἿΣ 
εὐ ἩΓΟΨΡΗ ΗΠ ΠΕΝῚ 

ὁ 312)" 
Οἵ οἷᾶ ᾿αδὲ ἔοι Ἰαϊὰ [86 

ἰοαπάδιϊοη οὗ ἴθ Θα ἢ ; δηὰ 
ὨΘΆΥΘΠΏΒ αγό ἴα ποτ οὗ 

ΔῈ βαηάβ, ΤΉΘΥ 8841] ρασίβῃ; 

ΕΟ τρδϊχοί ἢ Ἦΐθ δηροὶβ 
ΒΡ᾿ δ, δηὰ ἰδ τωϊηϊϑίθγβ 
Βατοΐηρ το. 

Ῥβα]. χ]ῖνυ. 6, 7. 

Ὃ ϑρόνος σου, ὃ Θεός, εἰς 
αἰῶνα αἰῶνος, ῥάβδος εὐθύτητος 
ἡ ῥάβδος τῆς βασιλείας σου. 
᾿Ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ 
ἐμίσησας ἀνομίαν" διὰ τοῦτο 
ἔχρισέ σε ὁ Θεὸς ὁ Θεός σου 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς 
μετόχους σου. 

ΤῊΥ ἴἤτοπο, Ο (οά, ἰδ ἴὸΣ 
ΟΥΟΓ δηὰ δυοῦ : ἴΠ6 βοορίτο οὗ 
ΓὮγ Κίηράοπι ἰβ ἃ βοθρῖσε οἵ 
τοοιαάθ. Τῆου ἀϊάβὲ ἰονθ 
ΤΥ Ὠ ΘΟ ΒΏ688Β δηὰ ἢδίθ ἰηΐ- 
αὈ Υ ; ἱδπογοίοσο (αοά, τἢ 
(ἀσοά, μαι δποϊπἰοὰ τΠ66 πὰ 
ἴδε οἱ] οὔ )ΟΥ̓ αῦονθ [ΒΥ 8880- 
ΟΙδίθ8. 

Ῥβδ]. οἱ, 236---98. 

Κατ’ ἀρχὰς τὴν γὴν σὺ Κύριε 
ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χει- 
ρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί" αὐτοὶ 
ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένει" 
καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαι- 
θήσονται καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον 
ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ ἀλλαγήσον- 
ται" υὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ͵ καὶ τὰ 
ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν. 

Τῆοα, Ιωοτὰ, ἴῃ [ἢ Ὀερίη- 
πίη, ἀἰάδβε ἰΑΥ̓ 186 Του η 48» 
ΚΙΟΩΒ οὗἁὨ τὴ φαγί ; δηὰ ἴὴ6 
ΒΕΔΥΘῺΒ ἃτα ἴΠ6 ᾿οτ οὗ (ὮῪ 

1607 

Απὰ οὗ [89 δηροὶβ ἢθ 
δρ ἢ, Α7Ο πιδ κοι ἢ18 δῆ ρα] 
Βρ᾽ γίϊδ, δηὰ δὲ8 τηϊηϊοίογθ ἃ 
ἤδιηο οἵ το. 

ἩδὉ.]. 8, 9. 

[Πρὺς δὲ τὸν Υἱόν) Ὃ ϑρόνος 
σου, ὁ Θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ 
αἰῶνος" ῥάθδος εὐθύτητος ἡ 
ῥάθδος τῆς βασιλείας σον. 
Ἠγάπησας δικαιοσύνην, καὶ 
ἐμίσησας ἀνομίαν" διὰ τοῦτο 
ἔχρισέν σε, ὃ Θε ς, ὁ Θεός σου 
ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς 
μετόχους σον. 

[Βαϊ ππῖο 116 δοη ἦδ 
δαὶ δ,1 ΤῊΥ τἤγόπα, Ο Οοά, 
ἐδ [ὉΥ ΟΥ̓ΩΣ Δηὰ ΟΥ̓́ΟΓ; ἃ ΒΟΟρίΓΘ 
οἴ ἢ ΟΠ 6858 ἐς ̓ Π6 ΒΟ ρίΓΟ 
οὐ τὴν Κἰηράοπι, Του ἢαϑὲ 
Ἰονϑιεὶ τ θοῦ βη688 δΔηὰ Βεϊοά 
ἱπιαυ Υ ; τηεγείοσο Οοά, 
ουθπ ΤΠΥ αοἄ, δι} δποϊηϊοα 
1866 τί ἢ 186 οἱ! οἵὗἩ γχδάποβθ 
ΔΌΟΥΘ [Ὦγ ἔθ ]οννϑ. 

ἩΘδὉ. ἱ. 10---12. 

[Καὶ] Σὺ κατ᾽ ἀρχάς͵ Κύριε, 
τὴν γὴν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα 
τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἷ οὐρανοί" 
αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ δια. 
μένεις καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον 
παλαιωθήσονται, καὶ ὡσεὶ πε- 
ριθόλαιον ἑλίξεις αὐτοὺς καὶ 

σονται, σὺ δὲ ὃ αυτὸς 
εἶ καὶ τὰ ἔτη σον οὐκ ἐκ- 
λείψουσιν. 

[Ἀπ4] ΤΒοῦ, 1,ογὰ, ἰπ τὴ9 
Ὀοσίηηΐη διδβδὶ ἰϑίὰ [0 
ἰουηἀειίοη οὗ [Π6 οαγίἢ ; δηὰ 
106 ΠΟΔΥΘΏΒ δ΄Ὸ [06 ὝΟΙΚΒ οὔ 

ἘΠΕ ΕΣ, Ξοδιξι στ τς τ ῴσιεςς: το Σ τ’ νον τ ὁ Φφοῖ ο ει τ τες τον σὸν 
Οὐπηπιθ Δ ΓΥ οα ἴδ0 ΗΘΌΓΘΥΒ, ΤΥ 6 δοηϑηϊοὰ νεῖ δἀνδπίασο. Ηδ βατηβ Ρ : “ΠΟῪ 
οουἹὰ [86 1,ΧΧ., δηὰ Ῥ8}] αἴοσ ᾿ῃθιη, ἰσαηβὶδῖθ ΤΟΝ ΌὈΥ αἀπρεῖ9ῦὴ [Ιτ ἰδ δαἀμϊοὰ (πδὶ 
ἴδε ρτθαὶ Ὀοὰγ οὗὨ εχ οοσγαρθοσβ δπὰ οσί το ἱπ τηοάογῃ εἰπλο8 Ττοὐοοὶ (6 8686 οὗἩ ἴΠ6 ποτά 
μετ φίνοῃ. Βαΐ πβᾶρα δῇδσ 81} ρ]οδὰβ ἰῃ ἕδνουσ οἵ ἱ-. ὙὩΤὰδ ϑοριαδρίηϊ τοπάοσ ὃν 
(ἀοἀν ὃγ ἄγγελος, ἴῃ Φοῦ χχ. 15.; δηὰ ὈπὸΝ Όγ ἄγγελοι, ἴῃ ῬΑ]. νἱϊδ. 6.; χον, (χανΐ.) 7.» 
ΕΧΧΧΥΪ, 1, Ῥδαὶ {ς}0]]οννβ βοτὰ ὉΥ ᾳαοιίηρσ Ῥεαὶ. υἱϊ]. 6., ἴῃ ΗΘ. 1ϊ. 7., δηὰ 4160 Ὁ αυοιϊης 
Ριδὶ, χουν, 7. ἴπ 186 σοῖθθ Βθίογα ὨΒ; ἑ, 6. Βιρροβίπρ; πὸ ἀοδ8 δοίυ δ! Υ αποῖο ἰΐ, [8 ποῖ 
τιἷα κυδῆοίοπε ονὐϊάοποο ἐμαὶ {Π6ΓΘ ὙγᾺ8 ἃ εἰδμϑ ἰοφμεπάϊ ἀιλοηρ; ἴῃ9 δον, ἣν δΙοἢ Δρρ δα τ.6 
ποτὰ ὈΙΟς ΟΟΟΘΒΙΟΠΑΙΠΥ ἴ0 ἀεοδίρτιαίο ἀν σφεῖεῦ [Ιὲ 18 δαἀτηϊτοὰ τ8δὲ Κίηρϑ δῃ ἃ πιαρ᾽βίγαῖθα 
ἈΓ6 οΑΠ]εὰ Εἰολέπι Ὀδοδυβο οἵ ἐμοὶν σβὴκ ΟΣ ἀϊχηΐγ. 18 τθγα δ γ Πρ ἐπ ρΓΟΌΔΟ]ο ἴῃ τἢ6 Βι- 

Ῥοδϊτίου ναὶ Δη ρ6]5 ΤΩΔΥ 6 α͵50 6816 ὈΝδΝ, 0 αἱ ργοϑϑηΐ ἃγὸ δ] ουαϊοὰ Ἀθου τπηθη  Ἠθῦ. 
ὶ,. 7, Ταείς, αὐὰ ποὶ διιρροκίἐΐοπα, ἀγα ουϊάθηθοδ οὔ [86 μσμϑ ἰοφμεπαϊ οἵ ἴ80 Δεν 88 τυ !οσβ.᾽» 
ὕσπιρ. Βαϊγθαίτη, Ἠογηι, Μδιι. ρατὶ Εἰ. βοοῖ, ἱ, Ρρ. 404, 406. ᾿ 
Ἢ Τῃϊΐς, 85 ν16}} 85 τὴ 8 Ρτγθοραΐηρ φαοίδιϊοπ, 15 δἰγηοϑὶ νου δέϊτ ἕγοσ [ἢ 6 “9 8ΠΩ͂ ἰδ 

Δ οἷσβα τοπάογίηρ οὐ (μ6 Ηθῦγαονν, βαυθ ἴῃ ἴδ6 νγογάϑ ἑλίξεις αὐτοὺς ἴος ὯΒ ΠΕ; Ραυΐ εἱ9 
ἔξθεγαὶ δθῆ8ο ἰδ [86 Βθ[1η6. 

4 
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Ῥυϊ (Ποὺ 586] οῃηἄυγα ; Υ68, 
811 οὔποτ 884} ννὰχ οἱ ἃ 16 
8 βϑΙΤΩΘΠ ; 88 8. ΥΟΒΙΏΓΟ 
βῆδϊὶς του οἤδηρο ποτ; δηὰ 
ΠΟΥ 58}}8}} ὃὉ0 οηδηρεά; Ὀὰΐ 
ποιὰ αγέ ἴῃ Β81η6, Δπὰ [ΠΥ 
Υ68ΓΒ 8ἢ8}} ἤδΥθ Ὠ0 6ῃᾶ. 

160. Ῥ58]. χχὶϊ. 23. (Ε. ν. 22.) 

ἩἸΠἢ τ Ὑρν ΠΊΒΌΝ 
ἐπ σα: ὉὉΡ 

1 ν»}} ἀσείαγο ΠΥ ΠΑΠῚΘ 
ὨΐΟ ΣΩΥ̓ Ὀτοίδγοη: ἴῃ [ἢ6 
τηϊάδε οὔ ἴ6 Ἄοοηρτοζδίίοι 
Ὑ111 ῥγϑῖβο 1866. 

161. [188]. τ. 17,18. (866 
2 ὅδ, χχὶϊ. 3.) 

δε πὶ εἿἷ ΝΝΡῚ 
ὁ ΠῚΠ᾽ δ) ἼΠ) ΡΝ ὉΣ1)Π) 

ΑΠΑ 1 ν|}} Ἰοοῖκ ἔογ τ. 
ΒοδθοΪά, 1 δηὰ ἴδὸ οδ] γθῃ 
ψ οτ ἴΠ6 ΤΖζ0ΕΡ δι} ρίνθῃ 
ΤΩΘ. 

162. Ῥραὶ, χον. 7---.1}. 

εν ΡΞ ΟΝ ΡΠ 

ΠΣ 9329 ἸΦΏΕΓΟΝ 
ἝἝ ὁ 9. ὭΦῸ Ὁ} 

ὍΣ Δ ΠΞ ὈΣ ΠΣ κς ν}}9) 

πὴ ὈΥΘΣ ΕΝ 9. ΝΝῚ 
ΨΏ ὮΝ ἽΝ) ΥἽΞ ὈΡΙς 

ἘΦ ῬῬΊΓΕΟ ὈΠῚ ὉΠ 3230 
Ὅν θὲ 30) τ ὖξκξ 

ἘΣ ΠΓΑΣΟις Ἰ) 2) 
Το- Αγ, ἢ γε γ}}}} πον ἢΐ8 

γνοὶςα, ἢδιίίι ἢ οἵ γοῦν ποϑτιῖ, 
85 ἴῃ [πὸ ρῥγονοσδίίοη, σπά ἃ8 
ἐμ [6 ἀδΥ οὗ ἱοπιριίδιίοη ἴῃ 
[6 ] ἀογηθδδ; ἤθη ΥΟᾺΓ 
ἔμ μοσ8 ἰοτηρίοα πιο, ριον 
1η0, δηι ΒΔ, ΠΙΥ͂ οσὶκ, ΕὈΓΤΙΥ 
γΟΆΓΒ ἰοηςζ Ὑ͵ὴπ8 1 ατίονοὰὶ 
μι 1} (δὲ χοποταϊίοη, δὰ βαϊά, 

ϑογἐρέμγε ΟΥἐοιδηι. 

δδηάβ. ΤΊΟΥ 88}}8}} ροσι βῃ, ὑπ 
ἴπου τῖϊν πάθγτος; ὙΠ6Υ 88}8]] 
8}} ἂχ οἱὰ {|κὸ 8 ψαγιῃοῃῖ ; 
δπὰ |ἰκ ἃ σχδῃῖ]!ς ἴθου ψ|]Ὸ 
[ο]ὰ τπστ π0, δηἀ ΓΒΟΥ 88}4}} 
6 οῆδηρεά. Βαϊ ἴποὺ δγ 106 
ΒΆΙΩΘ, 8πη4 [ΠΥ γοδγβ 5}8]] 
αν ΠΟ θῃά. 

Ῥβα]. χχὶ. 28. 

Διηγήσομαι τὸ ὄνομάσον τοῖς 
ἀδελφοῖς μον, ἐν μέσῳ ἐκκλη- 
σίας ὑωνήσω σε. 

Ιψ|1}1 ἀθοΐαγο ΤΠ πδΠ16 ἴο 
ΤΥ Ὀγοίδσγοῃ: ἰπ [ἢ τηϊάδὲ 
οὗἩ 1860 οοπρτοραίίοη 1 ν}}} 
Β'ηρ; ῬΓδΐδο ἴο [866. 

Ιδδὶ. υἱὶὶ. 17, 18. 

Καὶ πεποιθὼς ἔσομαι ἐπ᾿ αὐὖ- 
τῷ. ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία ἅ 
μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. 

ΑΠάΔῚΙ ν1}} ἐστιδὲ ἰῃ ἰπ). 
Ηροζο 8πὶ ἴ, δπὰ ἰῃ6 σὨ το η 
σΒοὰ αοὐ Βδιἢ σίνθῃ ση6. 

Ῥ54]. χοῖν. 8---}]. 
Σήμερον ἐὰν τῆς φωνῆς αὖ- 

τοῦ ἀκούσητε, μὴ σκληρύνητε 
τὰς καρδίας ὑμῶν, ὡς ἐν τῷ 
παραπικρασμῷ, κατὰ τὴν ἡμέ- 
ραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν τῇ ἐρήμῳ" 
οὗ ἐπείρασάν με οἱ πατέρες 
ὑμῶν, ἐξοκίμασαν καὶ εἶδον τὰ 
ἔργα μου. Τεσσαράκοντα ἔτη 
προσώχθισα τῇ γενεᾷ ἐκείνῃ, 
καὶ εἶπα ᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ 
καρδίᾳ, καὶ αὐτοὶ οὐκ ἔγνωσαν 
τὰς ὁδούς μον. ᾽ς ὥμοσα ἐν 

ἢ ὀργῇ μον Εἰ εἰσελεύσονται 
εἰς τὴν κατάπαυσίν μον. 

Το-ἄλγ, δίηοθ γ0ὺ ἢδνο 
μοαγὰ ἢἶἷβ8 γοίςθ, δδγάθῃ ποὶ 
ΥὙΟΌΓ ὨοΑΓΒ 88 δἃἱ [6 γτεδὶ 
Ῥγογοσδίίοη, 88 ἰῇ ἴΠ αδΥ͂ 
οὐ τῃ6 τοπιρίδιίοη ἴῃ ἰδς 
ἀοδβογῖ, στ οτθ γΟΌΓ ἐἈΌΠΟΓΒ 
ἰτϊοὰ 26 ; ΟΥ̓ Ῥτογνϑά π|6, 
τομὴ (ΠΟΥ δὰ Β66ἢ ΤΙΩΥ͂ 
ΟΓΚΒ. ΕΌΓΟΥ γοιτ8 1 Μ88 

"τὸ ἅγιον 

(Πἶπ6 πδηᾶβ. ΤΟΥ δὴ 
Ῥογίβῃ; Ὀυϊ ποὺ τειηδίηοβε ς 
δηὰ (ΠΟΥ 8814}} 4}} 'νναχ οἱὰ δας 
ἀοίῃ 8 ρδιπηθηῖ ; δῃὰ 886 κ(.. 
γοδίθσο δ] ἰοῦ [{ο] ἃ 
6 πὶ ὈΡ; δηᾷ ΠΟῪ 8881} ὃ 
εδδηροᾶ ; πὶ ἰοὺ ἃγὶ 16 
ΕΡΊΩΡ, δηὰ [ΠγΥ γοαγΒ 888}} ποῖ 

Ηϑον. ἱ. 18. 866 Νο. 832. 

ἩΟοῦὗ. ἱϊ. βθ--8. ὅδ.ο Νο, 135. 

ΗΘ. 1, 12. 

[ΔΛέγων] ᾿Απαγγελῶὼ τὸ 
ὄνομά σου τοῖς ἀδελφοῖς μου, 
ἂν μέσῳ ἐκκλησίας ὑμνήσω σε. 

[βαγίηρ) 1 σψὶ}]} ἀοθατγο 
(ὮΥ ΠΆΣῚΘ ὨΠΙῸ ΤΥ ὈΓΕΙΏτΕοΠ, 
ἷη (Π6 τιϊάδὶ οὗ [86 σὨΣΟΙ 
Ὑ111 βίης, ὑγϑὶθθ αηΐο 866. 

ἨΘδ. ἱἰΐ, 18, 

[Καὶ πάλιν] ᾿Εγὼ ἔσομαι 
πεποιθὼς ἐπ᾿ αὐτῷ. [Καὶ 
πάλιν) ᾿Ιδοὺ ἐγὼ καὶ τὰ παιδία 
ἅ μοι ἔδωκεν ὁ Θεός. 

[Απὰ ἀραὶη,1 1 5} ρμὰΐ 
ΤΥ ἴτυδὲ ἰῇ δα. [Απὰ 
αραῖη,1] Βομοϊὰ 1 δηὰ ἰδ 
ΟΠ άτοη Ὑπὸ αοὦ δὰ 
αίνοῃ 26. 

ἩΘὉ. 1ἰϊ. 7..1]. 

[Διό, καθὼς λέγει τὸ Πνεῦμα 
Σήμερον ἐὰν τῆς 

φωνῆς αὑτοῦ ἀκούσητε, μὴ 
σκληρύνητε τὰς καρδίας ὑμῶν 
ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ κατὰ 
τὴν ἡμέραν τοῦ πειρασμοῦ ἐν 
τῇ ἐρήμῳ, οὗ ἐπείρασαν οἱ 
πατέρες ὑμῶν ἐν δοκιμασίᾳ καὶ 
εἶδον τὰ ἔργα μου τεσσερά- 
κοντα ἔτη. Διὸ προσώχθισα 
τῇ γενεᾷ ταὐύτῃ καὶ εἶπον 
᾿Αεὶ πλανῶνται τῇ καρδίᾳ" 
αὐτοὶ δὲ οὐκ ἔγνωσαν τὰς ὁδούς 
μον, ὡς ὥμοσα ἐν τῇ ὀργῇ 
μον Εἰ εἰσελεύσονται εἰς τὴν 
κατάπαυσίν μου. 

[ὙὙΠογοίογο, 48. ἴἢ6 ΗΟΪΥ͂ 
ΟΠοβὺῦ δε ι,1] ΤοτάδΥ, τ γ8 
Μ0}}} Ποαγ δὶ νοῖσο, δγάδη ποῖ 
γοῦν Ποιεῖ. 88 ἴῃ ἴπ0 ὑγονο- 
οϑιίοη, ἰη τπ6 ἀΑΥ οὗ ἱοπιρίδ- 
τίοη ἰὼ τα Ψ1ἀοΥ 685; ΤΉ Θη 
γοῦν ἔδιμοσ τοπιρίο ἃ [η6, 
Ργονοὰ ἴηθ, δῃηὰ 88} ΤΙΩΥ͂ 
ΟΖ [ΟΓ γοᾶσθ. ἮΒοσο- 



πεοέαξίοηβ ἤτοηι ἐδε Οἷά Τεβέαπιεπέ ἴῃ ἐλ ἸΝειο. 

π 5 ἃ Ῥδορὶο ἐπδὲ ἀο οττ ἴη 
ἴον Βοαγῖ, δὰ ἔμοῪ ΠᾶΑΥΘ 
Βοὶ ΚΠΟΤΤΙ ΠΥ ὌΨΑΥΒ: ὨΠΙΟ 
ψβοῦὶ 1 δΥΤΑΓΘ ἢ ΤΟΥ ἩΓΔΙΏ, 
ἰδδι [ΠΟΥ δοιὰ ποὲ ΘηΟΥ 
ἰμῖο ΤΥ Ταδῖ. 

103. Οεη. ᾿ὶ. 2 οΥ 8. 

τσ ὈΠΡς ΤῊΝ 
Ὁ "9 ἱπὲς ΞΡ") Ἰροθο 
“τὰ Ἰσϑνοῦϑο ποῦ 

ἐπ Ὁ ὈτΟΝ ἘΠῚ 
Απὰ (Οοὰ Ὀ]οββδοὰ 1:86 

Βεγεηἢ} ἀδγ, δηὰ βαποι θα 
ἐς; δεοοδῦβο ἐμαὶ ἰπ ἷς ἢς 
Ἰμμὴ χεδιϑὰ ἔγοτω 411 Ὠϊ5 τνοῦκ 
ὙΔΙ0. (ἀοᾶ οσοδίοα δηὰἀ τηδάθ. 

164, Ῥρᾳ8] ὀχ, 4. 

ὉΠ ὦ, τὴπῦ »ΞΡ 
ἸΏΤΌν Ὁ» 1Π5 8 

ἘΡΊΣ3ΡΟ 
ΤΟ ΓΘΕν δι ἢ δπεογῃ, πὰ 

ἘΠῚ ποῖ τεροηῖ, μοῦ ατί ἃ 
Ῥγιαδὶ [0Υ Ἔυοσ, αἴασ ἰδ ογάογ 
οἱ Μεϊοβίχοάςϊ, 

ἰποθηδοα ὙΠῈ ἰἢδὲ ρόπογδ- 
κτίοη, δηὰ βαἱὰ, ΤΟΥ ἀο 8]- 
ὝΔΥΒ ΟΙΤ ἴῃ {πε ὶΓ ποαγί, δὰ 
αν ποῖ ΚηΟνΤΏ ΓΤΩΥ͂ ὙΆΥΒ. 
80 1 δα ἴῃ ΠΥ ΓΑΙ, 
ΤΟΥ 68}81} ἢοὺ ΟὨΓΕΣ ἰηΐο ΤΩ 
τοδὶ, 

(6η. ἰ, 8. 
Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεὸς τὴν 

ἡμέραν τὴν ἑβδόμην, καὶ ἡ γία- 
σεν αὐτήν, ὅτι ἐν αὑτῇ κατέ- 
παυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων 
αὐτοῦ, ὧν ἤρξατο ὃ Θεὸς ποιῆ- 
σαι.- 

Αὐὰ Οαοἂ δὑ]εκβοὰ ἢ 
βουφηϊῃ ἀδυ, δηα μα]]ονγαὰ ἱξ; 
Ῥοσδυδο οὐ ἰδ δα τοβίϑα ἴτοτι 
41} 1Π686 ψΟΥΚΒ οἵ ἢιἷ8, Ἡ πο ἢ 
αοἀὰ μδὰ ἴδἰἴζεὴ οὐοδαβίοῃ ἴὸ 
ΤΏδκο, 

ῬΡΔ]. οἷχ, 4. 

Ὥμοσε Ἰύριος καὶ οὗ μετα- 
μεληθήσεται Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν 
αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελ- 
χισεδέκ. 

Το Ιογὰ πα βοσῃ δηἀ 
Ὑ11 ποῖ οἰδῆρο, που ατὶ 
ἃ. Ῥχίαδὶ [ῸΓ Οὐοσ, δοσ 100 
ογὰον οὗ Μεϊοβίϑρ ὁ Κ, 

109 

ἴογτο 1 νψγδ8 ρτίονοὰ τ ἰδ δὲ 
δεοπογαιϊίομ, δηά βαϊὰ, ΤΟΥ 
ἀο ΔΙνΥΑΥ οὐ ἴῃ ἐλεὶγ ποδσί; 
δηὰ [Π6Υ πᾶν ἢοΐ Κηονι 
ΤΥ ὝΔΥΒ. 80 1Β.ΧΆΓΘ ἴῃ ΤΩ 
τγϑί, ΤΏΘΥ δ8ἢ}8}} ποῖ δηΐοσ 
ἰηΐο ΓΩΥ τοδί. 

ΗΘ. 1ἰϊ, 15. 
[Ἐν τῷ λέγεσθαι Σήμερον 

ἐὰν τῆς φωνῆς αὑτοῦ ἀκούσητε, 
μὴ σκληρύνητε τὰς καρδίας 
ὑμῶν ὡς ἐν τῷ παραπικρασμῷ. 
[ὙΠ ἴς 8 βαὶ ἃ,} Το- ἀδῪ 

ἵ γο Μ1]1 Ποδγ ἢ18 γτοΐοδ, 
Βαγάθῃ ἢοΐ γοῦγΓ Πδδγίβ, 88 
ἴῃ ἴδ ῥγογοσδιίοῃ. 

ΗΘ. ἷν. 8. 
[Καθὼς εἴρηκεν) ᾿'Ως ὥμοσα 

ἂν τῇ ὀργῇ μου Ἑὶ εἰσελεύ- 
σονται εἰς τὴν κατάπαυσίν μον. 

[418 πὸ 8814,] 4.8 1 πδᾶνθ 
ΒΌΤΟΓΙ ἰῇ ΤΥ ὙΓΘΙΝ, ἱΓ (ΠΟΥ 
8.|4}} ΘΏΪΕΓ ᾿ἰὨΪΟ ΤΩΥ̓ τοδί. 

ΗΘ. ἱν. 7. 
[Καθὼς προείρηται] Σήμε- 

ρον ἐὰν τῆς φωνῆς αὑτοῦ ἀκού- 
σητε, μὴ σκληρύνητε τὰς 
καρδίας ὑμῶν. 

[48 ἱξ 18 δε 4,1 Το-ἀδγ ἰζ 
γθ Ὑ11 ΠΟ 818 γυΐοθ, βαγάθῃ 
ποῖ ΥΟΌΣ ΒΟΔΙί8. 

ἩϑοὉ. ἵν. 4, 
[Εἴρηκεν γάρ που περὶ τῆς 

ἑθδόμης στον Καὶ κατέ- 
ν παυσεν ὃ Θεὸς ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ 

ἑθδόμῃ ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων 
αὐτοῦ. 

ΟΣ ἮἢΘ ΒΡΔΚ6 ἰῃ 8 οογίδϊ ἢ 
τῆλ οὔ 186 βουύθῃὶὴ αν ΟὉ 
τη ννΐθ6,1 Απὰ αοὰ ἀϊὰ τοδὶ 
[86 Βον η ἢ ἀδΔΥ ἔγομι 4}} 18 
ὙΟΙΪ8, 

ΗΘ. ἱν. 7, 866 Νὸο. 162. 

ῊἨΘΡ. γν, ὅ. ὅοο Νο, 73. 

ΗΘ. ν. 6. 
[Καθὼς καὶ ἐν ὁτέ λεγε! 

Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατ 
τὴν τάξιν Μελχισεδέκ. 

[48 δθ β81} αἶδο ἰῃ 
Δηοίμοῦ ρίασε, ΤΒοῦ αγί ἃ 
ῬΥΪΟΒῖ ΤῸΣ ΟΥ̓ΟΣ ΔΙ͂ΟΣ [80 ΟΥ̓ΔΟΥ 
οἵ Μοϊοίβοάθοο. 

ΗΘΦΡ. νυἱ. 17, 21. 
[Μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι] Σὺ 

φοεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν 



1:0 

165. Ὅοη. χχὶϊ. 16, 17. 

ὌΝ) ἜΣ ΦΣ 3 ἼΩΝ 

Ἴ9)κ ΤΌΘ ΠῚ) 
ΣἩΤΎΓΤΙΣ ΠΡ Ἢ Π. 7) 

Απά βεϊὰ, ΒΥ το γβο]ῦ ἤδνα 
1 βόσῃ, δαὶ ἢ τ[Π6 105... 
ταὶ ἴῃ Ὀ]οβδίης 1 γν}}} Ὁ]ο88 
[Π660, δὰ ἱπ πιυἐρ γί 1 
ὙὙ111 πα ΠΟ ΡῚῪ ΤΠ 866ὰ. 

106.(ὡ. ἨἘχοά. χχνυ. 40. 

ὨΠ9Η3 ΠΗΝῚ ΠΕΡῚ 
ἐ 3 ΠῚ Πρ ΟΝ 

Απὰ Ἰοοΐ, ἴπαὶ του τὰ ΚΘ 
ἐΐεπι δἰ τΠ6]Ὶ Ῥδίογη, 
σϊοἢ τγὰ8 ϑῃοποὰ [00 ἴῃ 
τ τηουῃῖϊ. 

167. Φεγ. χχχί. 81---84. 

δ) ὈΝΝ9 Ὁ. πλῇ 

ὙΕΎΡΣ ΤΡΞΓΤΙΙΣ ἩΝ)9Ὶ ΠῚ ΠῚ 
ΓΟ ΓΥΡΣ Π3 "ΠΝῚ 
ΚΕ Γ329 διὸ Ὁ πυΠ 
ΝΞ ὈΓΊΣΝ ΤΣ 

ΣΡ ὈλοΥπρ Ὁ. ῬῚΠΌ 
97 πη Ν ὈΝΥ9 

Ὧφ ἜΡΩΣ 955) ΠΡΊΝ 

ϑοτγίρξιτε Οτιξοῖδηι.. 

6επη. χχίϊ. 16, 17. 
Λέγων Κατ᾽ ἑἐμαντοῦ ὥμοσα, 

λέγει Κύριος,.... -«Ἦ μὴν εὐλο- 
γῶν εὐλογήσω σε, καὶ πληθύ- 
νων πληθυνῶ τὸ σπέρμα σον. 

βαγίηρ, ΒΥ τοΥ 86] Γ παν 1 
ΒΌΟΓΏ, Β8 ἢ 186 Ἰωοτὰ... 1 
Ὀ]οΒβίη δ ; 1 ν}}}} ἱπά θεὰ ὈΪ688 
1η66; δηὰ 1 ν1}} ταῦ ΡΥ 
[ὮΥ δ8οϑὰ δουῃ 8 }}0. 

Ἐχοά. χχν. 40. 
“Ὅρα ποιήσεις κατὰ τὸν τύ- 

πον τὸν δεδειγμένον σοι ἐν τῷ 
ὄρει. 

866 ἰδὲ (Ποῦ τη κα {Π6ηὶ 
δοοογάϊης ἴοὸ ἴΠ6 Ῥδίζοτῃ 
ΒΏΟΝΩ ἴὯθ6 ΟἹ 1015 Στ οιμὩϊ. 

2τ. χχχυ  . 81]1.---84. 
᾿Ιδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, φησὶ 

Κύριος, καὶ διαθήσομαι τῷ οἴκῳ 
Ἰσραὴλ καὶ τῷ οἴκῳ Ἰούδα δια- 
θήκην καινήν, οὐ κατὰ τὴν 
διαθήκην ἣν διεθέμην τοῖς πα» 
τράσιν αὑτῶν, ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλα- 
βομένου μον τῆς χειρὸς αὐτῶν 
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰ- 
γύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν 
ἐν τῇ διαθήκῃ μου, καὶ ἐγὼ ἡμέ- 
λησααὐτῶν, φησὶ Κύριος. Ὅτι 
αὕτη ἡ διαθήκη μου ἣν διαθή- 
σομαιτῷ οἴκῳ Ἰσραήλ Μετὰ τὰς 
ἡμέρας ἐκείνας, φησὶ Κύριος, 

τάξιν Μελχισεδέκ... [Ὁ δὲ 
μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέ- 
οντος πρὸς αὑτόν] "Ὥμοσεν 
Κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθῆ- 
σεται Σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα. 

[Εοτ Βὸ τοδβι1861},}1 Τποτι 
αγί ἃ »τίοβὶ ἴῸΓ δνοσ, εἴθε 
[00 οτάοῦ οὗ Μοϊομίβεαθρα. 
νον, [Βιὲ τ|ῖ9 ψ τ δης ΘΔ Ἢ 
ὃν πἰπι [δὶ δαϊὰ απο Βίπ,, 
ΤΊΙο Ιωοσὰ βνασο, δηᾶ νυνὶ} 
ποῖ Γαροηῖ, Του αγί ἃ ῥτγίεβς 
ῸΣ ΟΥ̓́ΟΓ, ΔΙ͂ΕΓ ἴ10 ογάογ οὗ 
Μοϊοδίθοάθο. 

Ἡοδ. νἱ. 18,14, 

Ὁ Θεός ὥμοσεν καθ᾽ 
ἑαυτοῦ, λέγων Ἦ μὴν εὐλο- - 
γῶν εὐλογήσω σε καὶ πληθύ- 
γων πληθυνῶ σε. 

Οοᾶ.. .. Βατο ὉΥ δἰ πιο], 
Βα γίηρ, ΘΌΓΟΙΥ Ὀ]εδβδίηρ 1 
ὙΠ] Ὁ]655 1ῃ66 ; δηᾶ τηυ}:]- 
ὈΙγίης 1 Μ11 τυ ΡΥ τΒ 6. 

ΗΘ. υἱΐ. 17,21. 5606 Νο. 164. 

ἨΘοὉ. νἱ}], δ. 
[Καθὼς κεχρημάτισται ωυ- 

σῆς... .} Ὅρα γάρ [φησω) 
ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον 
τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ ὄρει. 

[4.8 Μοϑοϑδ νγϑ8 δα τηοηβμοὰ 
οἵ Θοά. .. ἔον,] 866, [5ϑιτἢ 
86,7 ἐλαὲ του τη ΚΕ 411 τὨΐηρε 
δΔοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 ραίιοση 
ϑῃονγεά ἴο [866 ἴῃ [86 τηοπῃῖ, 

ΗΦὉ. νἱῖϊ. 8. --12. 

[Λέγει] ᾿Ἰδοὺ ἡμέραι ἔρ- 
χονται, λέγει Κύριος, καὶ συν- 
τελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ 
καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ᾿Ἰούδα 
διαθήκην καινήν, οὐ κατὰ τὴν 
διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πα- 
τράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλα- 
βομένον μου τῆς χειρὸς αὐτῶν 
ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς 
Αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐν ἐ- 
μειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μον, κἀγὼ 
ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει Κύριος. 
Ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν δια» 
θήσομαι τῷ οἴκῳ ᾿Ισραὴλ μετὰ 

161 ΤῊς αυοίδιίοη Ποτο ἰ8 τὲ ἢ ΠΠῚ|6 σμδηρο ἔγοσα ἐμ ΧΧ, Βαϊ τ86 τεηἀεοτίηρ ἠμέλησα 

αὐτῶν αίνοῃ ἴο ὯΞ "ΠΏ3, μα8 θοθῃ σα]]οὰ ἴῃ ααοβδήοῃ Ὑ8ε ΘΧργθββίοῃ ὁοθιγβ ὅ6γ. 
14.; βηὰ ἴῃ ΒΟΙῚ ΡΙλσθ8. ΟἿΥ γογβίοη ἰγϑηβίδις8 πιαντίρά. (ἀδβθηΐι8, ΠΟΎΘΥΘΓ, αϑϑίσηβ [Π6 
τηθϑηης οὗ ἰραίλίηρ, γεγεοίίπο, ἴο το ὕνο ραβεαμοβ, οὗ νοῦ ἡμέλησα ψου]ὰ Ὀ6 ἃ πλῖ} ΒόΠ56. 
Οοιηρ. Ἶ αἰτοιιν, Ῥσοίενσ. ἱχ. 46., ρ. 438, ΤῊς δγτίας νογϑίοῃ, ἢ. Κίμοδ, Ῥύσοςκο, διὰ οὐδοτβ, 

Βαποίίοη 1]8. βοὴ ἤδυθ ργοροβοὰ ἃ οοῃοσίαγα! ὁπιοιἀδιίου οὗὨἨἁ [116 {ΘΟ ὑγοΥ, 88 ΣΝ 
εξ 1} 18 88 Ὧ0 ΔυϊΠοΥ Υ. 



ποέαξϊοπ5 ὕτοηι ἐλε Οἰὰ 7 εϑαπιδηΐ ἐπ ἐδο  ιο. 

ΠΠ ΠΣ 135. ὁ ΠΊΠΣΓῸΝ) 

ἈΠ ΤΆ ΓΤΙΣ Γῆς ΣΝ 
πος) Ὁ Ὁ Ὁ55 ΠΕ 

ὈΞῸ3 ὙΡΙ Π ἫΠ 

ππῃ πῆξις ὈϑοΟν] 
ὙΠ πρτῇ ὈΠ  μτο Ὀνν 
ἦρ Ὑτφο δ. Σ Ὁ» 
τὰ δ) ΠΤ οὐκ 

ἤπστις ἢ» ὐοϑ νπκ 
ὈΣΟΡΌΣ ΤΟΣ 351) ὈΦῚΒ 
Ὁ πῆ ΟΝ} ὈΡΥΊΜῚ 
οὐ ὈΠΝΌΠΡῚ 0 Γροις 

: ΣΝ 
ΒΕΟΙοΪ, τ[π6 8 ὺ8 (ΟΠ|6, 

δα [86 [0 Β}», ἴπδς 1 ν}} 
ὭΔΚο ἃ ον σουθπηδηΐ ὙΠ} 
(.6 Βοῦβε οὗ [5786] δπὰ συ ἢ 
ἴὃς δοῦϑθ6 οὗ «“πάδ ; ποὶ 
δισοτάϊος ἴο ἴπ Θοουθηδηΐ 
ἰδ 1 ποθ τ [Ποῦ 
(λιδοτα, ἴῃ ἴπ6 ΟΑΥ δαὶ 1 
ἰοοῖκ (θὰ ὈῪ 6 δεπὰ ἴο 
Βηηρσ ἴΒοῖὰ ουἱ οὗ [86 ἰδηὰ οὗ 
Ἐφγρι; το ΤῊΥ͂ σονεπααὶῖ 
[06 Ὀτακο, ΔΙ Βουρἢ 1 π)ὲ8 δη 
δαβθαηὰ πηΐο {ἢ 6 πὶ, 5411} [ἢ9 
δεν. Βυῖ τ 18 δλαϊΐ ἐς ἰῃ6 
ςονεῆβης ἰῃδὲ 1 Μ|}} δ Κο 
πὰ τ[ῃ6 Βοῦδθ οὐ [δεγβϑεὶ. 
ΑΠεγ τοβο ἄδυβ, βαϊτἢ [ἢ 
ρον, 1 ν}] Ῥὺΐ ΤΩΥ ἰὰν ἴῃ 

ἴτ ἱπναγὰ ρῥδυῖ9, 8ι1ἃ τυτῖϊθ 
ἵ; ἴῃ την Ποδτ δ, δπὰ νν1}1 Ὁ 
τπεῖς ἀοἄ; δῃὰ ᾿ΠΟΥ̓ 58}}4}} Ὁ6 
ΤΩΥ͂ Ρεομΐθ. ΑἈΑπὰ [ΠΟΥ͂ 8Π8]} 
ἰέδοῖ ΠΟ ΠΟ ΣῸ ΘΥΕΓΥ͂ Τη8}) ΗΪ9 
πεὶρθοῦτ, πὰ ΘΥΟΙΥ͂ τηδῃ 
᾿5. Ὀγοῖθοσ, βαυΐπρ, πον 
ἴδε 1050 ; ΖῸΓ {ΠΟῪ 5814}] 41} 
πο τὸ ἔἤοπιθι ἴδε ἰδδδὶ 
οἵ τῆετλ πηΐο ἴμ6 στοδῖοϑι 
οἵ τθετι, βαϊϊῃ [6 ΤΟΒΡ ; 
ἴογ 1 ||} ἰου γίνε δεῖν ἰπααϊ- 
ἴγ, Δηἀ 1 π|ι}} γοιβθια θοῦ {ΠΟΙ 
εἴπ ὯΟ ΙΩΟΣῸ, 

διδοὺς δώσω νόμους μου εἰς τὴν 
διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας 
αὐτῶν γράψω αὐτούς, καὶ ἔσο- 
μαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐτοὶ 
ἔσονταί μοι εἰς λαόν. Καὶ οὐ 
μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πο- 
λίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων Γνῶθι 
τὸν Κύριον" ὅτι πάντες εἰ ἡ- 
σουσί με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ξως 
μεγάλου αὑτῶν, ὅτι ἵλεως ἔσο- 
μαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν καὶ τῶν 
ἁμαρτιῶν αὑτῶν οὗ μὴ μνησθῶ 
ἔτι. 

ΒεΠο], [89 ἀΔΥ 8 ἀγα οοτη-- 
πῶ, Βα ἰΠ0 Τοτὰ, θα 1 
1 τ κθ 8 ΠΟῪ σΟΥΘηΔηϊ 
νυ ([Π6 ὨουΒ6 οὗὨ [δτϑοὶ δηὰ 
ἢ (6 ἤοῦδα Οὗ πᾶ 8}: ποὶ 
δοοογαΐϊηρ ἴο [86 οογθϑηδηΐ 
πὮοδ 1 ὩΔ66 ὙΠῊ 1} ὶν 
Δι οΓΒ, ἰὴ ἴἢς ἀΑΥ σπποη 1 
ἰοοῖκ ἰδο) ΟΥ̓ ἴ86 δαπάὰ ἴο 
Ὀσίηρ πο οὖν οὗ Εργρι 
Βοοδῦβο ΠΟῪ αἱά ποῖ δ0ϊ]ἀ ὁ 
ὉΥ 1Ππ|8 σονγθηδηὶ οὗ πιΐηθ, 
τογοίοσο 1 ἰοοΐς ῃ0 οὔγο οἴ 
ἔμοτα, βαῖι ἴμῃ6 Τοτὰ. ἘΕῸΓ 
1Π18 18 ΠΙΥ͂ σονθηδηΐ πῃ ἢ 1 
ὙΥ1}1 ΤΆ τ} (86 Βοιι56 οὗ 
8786] : ΔΙΓΓΘΥ [Π086 ἀΔΥ8, Β6 1 [ἢ 
16 Ἰωοτὰ, 1 1] δάδρὲ ΤΥ 
ἰαννβ ἴο {Ποῖ Γ ὉΠ ἀοΥβιδη ἀρ, 
δηὰ το ἱποῖὰ Οἱ {πο ὶγ 
ὨοΑτίβ, δὰ 1 ΜΠ] θὰ τμοῖτ 
ἀοᾶ; δηὰ {Π6Υ 8881} Ὀ6 ΤΥ 
ῬΘΟΡΪα ; δηῃὰ ΠΟΥ 8818}} ἢ0 
ΤΏΟΓΟ ἰθδο ἢ) ΟΥ̓ΟΤΥ ΤΠΔη ὶδ 
(6]]ονν- ΟΠ Ἰ2ΘΠ, Δ ἃ ΕΥΘΟΥῪ τ8ῃ 
[18 ὈτΟΙΠΟΓ, βαγίησ, Κηον 
1η6 Ιογὰ : [ὉΓ 8}} νν}}} Κηον 
Τὴ6 ἴγοπι ἴῃ6 στοδίδϑι ἴο [6 
Ἰοδβὶ οὐ τὯθπλ ; ἴοσ 1 ψ}}} 6 
ΤΩ ΘΓΟΜὮ] ἰο τ οἷν ᾿πίᾳυ 68, 
δηἀ ὨΟ ΤΏΟΓΘ ΓΟΙΏΘΙΓΌΘΙ (ΒΟΥ 
Β[Ώ8, 

17] 

τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει Κύ- 
βιος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν 
διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας 
αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ 
ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν καὶ αὐ- 
τοὶ ἔσονταί μοιεἰς λαόν. Καὶ οὐ 
μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὺν πολί- 
τὴν αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν 
ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων Γνῶϑι 
τὸν Κύριον, ὅτι πάντες εἰδή- 
σουσίν με ἀπὸ μικροῦ αὐτῶν ἕωε 

ν αὐτῶν. Ὅτι ἵλεως ἔσο- 
μαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν 
ΣΡΟΡΤΙΩΣ αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ 

ι.- 

[Ξε 881,7 Βοῇο] ἃ, ἐπ 6 ἀδγ8 
ΘΟ; 0, Βδ1} ἴΠ6 1,γὰ, τι οΠ 
Ι νν}}} τα Κὸ ἃ ποὶν σογοπδηΐ 
ὙΠῸ 1Π6 πουδο οὗ [βτ86] δηὰ 
10 186 Ὠουβο οὗ Φυάδῆ ; ποῖ 
δοοογάϊηρ ἴο [Π6 σογοηδηὶ 
ἴπαὰς 1 τηδὰρθ ψΠ} {Ποῖτ 
[Δ1Ή618, ἰπ 186 ἄδγ νῆοη 1 
ἰοοῖς ἤοτη ΟΥ̓ ἴπΠ6 δαπᾶ ἴο 
Ἰοδὰ τ[Πθπὶ οἷἍ οΥ̓͂ [π6 ἰαπὰ οὗ 
Ἐκγρῖῆ; εοδῦθθ {ΠΟΥ ὁοῃ- 
[ἰπποὰ ποῖ ἴῃ ΤΥ οονθηδηῖ; 
δηὰ Ι τεραγάθὰ ἱδο ποῖ, 
βδῖῖ [Π6 τὰ, ἘῸγ τπΐ8. ὦ 
180 οοὐθῆδης ἰδὲ 1 π|}} 
ΏΔΚΟ ΠῚ 186 ἤουδο οὗ [βγαοὶ 
ἈΙΟΣ {086 ἄδγβ, βα11} [80 
Ιοτὰ: 1.11} Ραὶϊ τὰν 1νγ8 ἰπῖο 
(ΠΟΙ στλϊπαᾶ, δπὰ ψτῖῖο Ἰμοσλ 
ἷπ (ΠΟΙ ΠΟΘΥΙΒ; δμὰ 1 σ|}} 
Ὀ6 ἴο πο ἃ Οοἀ; δηὰ {ΠΟΥ 
8}8}} δ6 ἴο Πη6 ἃ ρΡθορὶθ. Αηά 
ὉΠΟΥ͂ 8181}} ποῖ ἰθδε ἢ ΘΥ̓ΟΤΥ͂ 
ΤΩΔῊ ἢΐδ8 πο ἢ ΒΟΌΓ, 8} ΘΥΘΓΥ͂ 
ΔΩ ἢβ Ὀχοίθου, δβαγΐηρ, 
Κηον (ὃς Τιτγᾶ; [ῸΣ 4}] 51} 
ΚποΥν τὴ6 ἴτοι ἴΠ6 ἰ᾿εδβὶ ἴο 
10 μτοδίοδί. ΕῸΓ 1 ν}}} Ὀ0 
τηογοῖ ἃ] το {ποτ αητρ Πίθουῦ8- 
Ὠ6585, δΔηὰ ἰΠ6Ὶ]Γ 51η8 δηά 
1ΠΕΟΙΓ ἱπίαυ 98 Ἡ11ΟϑΟΕ τὸ- 
ΤΟΙ ΌΟΓ ὯΟ ΙΏΟΓΟ. 

ἩΞΘΌ. χ. 15---17. 

Μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ 
Ὁ ἰωμμα ἅγιον" μετὰ γὰρ τὸ 
προειρηκέναι) Αὕτη ἣ διαθή- 
κη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς 
μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει 
Κύριος Διδοὺς νόμους μου ἐπὶ 
καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τῶν 
διανοιῶν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐ- 
τούς. καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν 
καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτων οὐ μὴ 
μνησθήσομαι ἔτι. 
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108. Εχοά. χχὶν. 8. 

ΤΣ ἽΨα ΠΟ ΟἽ ΠΠ 

ὁ Ὁ ῸΝ ΠῚ) 

ΒΟ οΪὰ [6 Ὀϊοοᾶ οὔ (ἢ6 
ςογοπηδηῖ, τοῦ τ6 [ΒΡ 
δι ταδᾶθ ψ]} γοῦ. 

169. ῬΡαὶ. χὶ, 7--.-9. 
(Ε. ν. 6--8.}) 

ΒΥΒΠ δ ΠΤ) ΠΗ] 
ΠΩ) ΠῚ» ὁ ΠῚ ΝΠ Ν 
τπλπ ἩγοΝς τὸ Ὁ προ 
ὩΠ3 ἜΠΟΣ ἫΝ 

σδ ἩΡΥγ Πῖση δ ἐν 
ὁ ὙῸ ὙΠ ἼΠ ΠῚ Ἔγο5 
δου ῆἔοθ δηὰ οἴοσιπρ ἴσα 

αἀἰάδὲ ποῖ ἀσβίγα: τὰ] ΘΔΓΒ 
δδβὲ του οροποά. Βυγηῖ οἵ- 
ζοσίης δηὰ βἷη οἤογίηρ ἢδϑδὲὶ 
τῆου ποῖ τοφυϊτοὰ, ΤΉΘη καϊὰ 
1, ἴω, 1 σοπιο: ἰη ἴΠπ0 γοϊατης 
οἵ τ16 Ὀοοῖΐς ἐξέ ἐδ ψυγτοη οἵ 
τη6: [ἀοϊρσἂϊ το 40 (ὮΥ Ν1}},0Ὸ 

δογίρέμγε ΟΥτεϊοΐδηι. 

Ἐχοά. χχιν. 8. 

ῬΙδοὺ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης 
ἧ: διέθετο Κύριος πρὸ, ὑμᾶς. 

Βομοϊὰ τμ6 Ὀ]οοὰ οὗἩ [86 
σονοηδηΐ, ἩΔΙΟΝ δ ]ογὰ 
αι τηδθ 11} γοῦ, 

Ῥβμα]. χχχίχ, 7---9. 

Θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ 
ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω 
μοι" ὁλοκαύτωμα καὶ περὶ 

ίουος οὐκ ἥτησας. τότε 
εἶπον ᾿Ιδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι 
βιβλίον γέγραπται περὶ ἐμοῦ, 
τοῦ ποιῆσαι τὸ ϑέλημά σου ὃ 
Θεός μον ἡθουλήθην, καὶ τὸν 
νόμον σου ἐν μέσῳ τῆς καρδίας 
μον. 

ϑδοσίῆοθ δηὰ οἴδθοτίηρϑβίπου 
ἀϊάδβε ποὶ ἀοβίγα, Ὀπὲὶ ἴδοι 
Ῥγοραγθάβϑδιὶ ἃ ὈΟΑΥ͂ [ῸΣ Π16. 
ὝΜΒοΪ6 Ὀατης οὔετίηρ, δηὰ 
οἴογίυρ ἴοῦ βίῃ ἴποὰ ἀϊάδι 
Ὡοῖ τοαθῖγο. ΤἸἝδθη 1 δβαϊὰ, 
ΒοδοΪὰ ἴ σοπιο: ἴῃ [06 νοϊα!ηθ 
οὔ δΌοοΚ ἰν 'ϑ νγγι 6 σαβρθοῖ- 

[ῬΡΛεγοο ἰμς οΐὶγ ΟΠοβὲ 
αἷβὸ ἰδ 8 ἩΓΠῸ88 ἴο 8; ἴοσ 
ἴον (Πδὶ Πα δά βαϊά Ὀείοτο ] 
ΤῊΪΒ ἐς ἴῃ σονγοηδηϊ ἴδ81: 1 
Ὑ1 τὰκ σῖϊ τπ6πὶ δον 
ἔποδο ἀδγ8, βδῖ ἢ τ06 1,οτὰ, 
Ι ν11}} ναΐ Υ ἰανγθ ἱπῖο ὉΠ᾿ ῖὉ 
Ἠραγῖϑ, δηὰ ἴῃ (μοὶγ πιϊη δα 
ὝΠ1 υτῖϊο πο, δηὰ ᾿ΠΟΙΓ 
β'Π8 δηὰ ἱπίαυϊιῖοδ Ὑ{1ΠῚΙ τοὸ-- 
ΤΩΟΠΙΌΟΘΥ ὨῺ ΤΏΊΟΓΘ. 

ΗΘ}. ἰχ. 90. 

[Λέγων] Τοῦτο τὸ αἷμα τῆς 
διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς 
ὑμᾶς ὁ Θεός. 

[δΑγίπρ,] ΤῊϊδ ἐς Π6 Ὀ]οοά 
οὔτηα ἰοϑἰδιηθηῖ, τ ἢ αοὐ 
δῖ} δη)οϊποὰ υπίο γοῦ. 

Ηρ. χ. ὅ---Ἴ. 
νυ. 8, 9.) 

[Διὸ εἰσερχόμενος εἷς τὸν 
κόσμον {7 Θυσίαν καὶ 
προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα 
δὲ κατηρτίσω μοι, ὅλοκαυ- 
τώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ 
ηὐδόκησας" τότε εἶπον ᾿Ἰδοὺ 
ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιθλίου γέ- 

γραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι 
ὁ Θεὸς τὸ ϑέλημά σον. 

(ϑὅε6. αἷδο 

[ὙὙΒεγεΐοσθ σῇ 86 
σοιηϑῖῃ ἱπῦο [86 ποῦ] 86 
βα11},,] ϑδοσι σα δηὰ οὔεγίης 
ἴοι πουϊάεδῦ ποῖ, Ὀυϊ 8 
θοαγ Βαδβὶ του Ῥγορᾶγεα πιθ. 
Ιη Ρυγηϊ-οβογίηρε δπὰ δαοσγὶ- 
ἤοοδ ἴον βῖη του πδϑὲ δὰ πὸ 
ΡΙοαδῦγο. ΤΠθη βαϊὰ 1,1, 

1.69. ΤῊ!5 ἀποιδίῖο [Ὁ] υνγ8 [Πὴ6 ΤΧΧ. ὙΟΓΥ οἰοβοῖὶγ. Βαϊ οὔθ οἶδαθο αἰ θοτβ γοτ Δ  ΚΔΌΪΥ͂ 
ἴτοπι ἴἢ6 Ηοῦτγονν, δηἃ ῥγοβοηῖϑ οοηβί ἀθσαῦϊο αἰ σα] γ. ἘΚοππίοοιξ ΒΌΡΡΟΒΟΒ πὲ (16 ἰοχῖ 
ἦθ σοττυρίθα, δπὰ πουἹὰ τοδὰ [} Ἰδὲ ἴον Ὁ. Βαῖϊ τῃ18 18 πιστὸ σοηῃ)οοῖυγθ. ὅϑοπὴθ 
μαᾶῦθ τπουρσίϊ τπαῇ ἴΠ6ΤῸ ἰ8΄8ὴ Δ᾽] βίοῃ ἴο 19 οτπδίοπι τηοηἰϊϊοποὰ Εχοὰ χχὶ. 6.; ὃν [86 
γοτὺ ἴπογὸ προ ἰ8 ϑ. “ Οροηίηρ τὴ Θατ,᾿" ΠοννοΥοΥ (86ς 188] 1]. 5.)., ἐπι ρ}108 “ τον θα! ηρ," 
ἱποϊαάίηρ οὐ (Ο] ον δα ὉΥ͂ ̓ ἰδιοηλρ δηὰ οροάϊοηοο. ρηςο ὮὨγ. Εδἰγυδίτη βαγ8, “ ΤΏ τηρλῃ- 
ἱῃρ ἴ8, ΤΊου Ὠδδὶ [ογιησὰ ἴῃ τηὴ6 ἃ ὙΠῈΡ δαὰ οὐθάϊοῃς δριγϊ; δὸ ταὶ 1 μγθεογνο 8η ΟΡῸΠ 
δηὰ ἰἰβιοηΐης; ΘΓ ἴο 4}} τῇγ δσοπιηαπὰβ, [{ ἰ8 ἀἰ σα το απ ἀογβίδη ἃ ποὺν {}}}8 δου ἃ ΠΑΥ͂Θ 
οΟπΠ16 ἴο ὃ6 Ραΐ ἰηῖο τπ ἴυγπι ρσίνοη ἰδ ὉΥ ἴμ6 ϑεριααρίπε... Βαΐ τ[Π6 βοπιϊπηδοῖ σοηνοσοὰ 
ἘΥ ἴδ ἰϑ. Βιι ϑιδητα! Υ [6 δαπια; ὉΓ ὈΥ ἴ86 ρῥτεραγίηρ οὗ ἃ θοάγ, ἰῃ βπεῖ ἃ σοῃπροίίοῃ, ἰδ 
ον ἀΟΏΕΥ τηοϑῆΐ 8 ὈΟΩΥ ἐογπιοὰ δηὰ σἡυδ ἔ[οα ἴογ ἴῃ0 βογνίοο οὔ (οά, γον ἴῃ 4}1} [18 
ΡΟνΟΓΒ ἴο γἱεϊὰ τ οὐοάϊοιοο τοχαϊγοα," Ηδσχτη. Μδη., ρατὶ ιἰϊ. βοςῖ, ἱ., Ρ. 408. ὅθι α͵850 
Ἠροηρβίθηθετρ, ΟἸΠτβιοϊοσῪ (τι 1), ΡΡ. 91, 92., Οοπηπι. οἡ ἴἢ6 Ῥεαϊπηβ, ᾿γαῃδ] το ΒΥ 
Ἑπὶγθαίγη, Εάϊηῦ. 1846, νοὶ. ἰϊ. Ρυ. 70---72.; Ἰλανι ἄβοπ, ὅδοσ. Ηοτιη. οἤδρ. χὶ., ΡΡ. 460-- 
462. Μδῃγ οἵἴδοὺ νυγτογ8 ἤᾶν6 ΟΧΟΥς 80 {Ποἷγ ΣὨσΟΠΌΪΥ ΟΝ 1Π6 ραββᾶζθ. ΒϑΌγΙ ἢ βυρροδέϑ 
απδς εἰ Ὀοτίης ΟΥὨ [Π6 ΘᾺΓΒ νᾺ8 ποῖ (ἈΠ. ΔΤ [0 ἝὨΥ δι τ[π6 Φ6ν8; 80 ἴΠδὶ ἃ ΠΠ|6Γ8] ΓΓΒΉ8184- 
τοι νοι] αν Ὀ66 8 τ ἰη οἰ]. τὸ τπποϑὺ πδεϊοβ.; ποησο τὸ ΧΧ. ρινο δὴ ὀαυϊναϊοπί 
ἰάδα, "ν Βίοἢ. τγα8 σΌΠΟΓΑΙΥ ἴπ10}} 1816, νἱ2., ἐπ Βοιτπρ; ἀρατγὶ οὗ ἃ Ῥογβοὴ ἴοσ ἃ ραγείοα!γ τον Κ, 
ὉΥ Ὀγαπάϊηρ, οὐ πιδυκίηρ,, ἑ. 6.. ργοραγίηρ, ἰδ θοὰγ. 86. βθγπι. δ. 16 ϑυθοιϊτυτίοη ἀθ δέδιι 
ΟἸγίδι (οαἱξ, Ῥάγ. 1835), ἰομι. ν. ὑρΡ. 15, 16. 



ιοέαξίοης ὕγοηι ἐλ6 Οἱά Τεβίαπιοηέ ἐπ ἐΐε ἤειο. 

7 Οοᾶ; γεβ, [ΔῪ ΔῊ ἐδ 
τι: ΣῪ Ὠοδσί. 

1100. χκαξ. χχχὶϊ, 86. 

ἐἾΘΡ ΤΠ 9 

Ἐοτ ἴδ [ζ0Ὲ} 5888}} Ἰπᾶρο 
δῖ8 ΡῬΡΕΟΡΙΟ. 

11. Οὅδω. χῖνυϊἹ. 8]. 

᾿δΥῦν ὈΙΕΥΡΥ ἸΠΕΦῚ 
ἐ ΠΌΘῸ 

Αηά Ζεγδοὶ μονγοῖ ἢ ἰπ|56] 7 
ρου [06 θ6ἀ 5 Βοδᾷᾶ, 

172. Ῥγχονυ. Σϊ. 1], 12. 

ὈΌΡΓΟς 8 ΓῚΠῚ ἼΘ᾽ 
ἮΝ Ὁ ἸΒΠΟῚΠΣ ὙΡΕΓΡΕῚ 
Δ ΠΡ πὴ ΣοΣα 

Ω ΠΥ Ἰ ΤΝ 

ΧΥ εβοη, ἄἀθερίβο ποὲ 186 
πἰπῦ ΟΥ̓ ἰ6ὸ 0050; 

πεῖθοῦ ὍὈ6 ἩΘΔΙΥ οὗὨ ἢΪ8 οοτ- 
Τεσίίοη. ΕῸΣ νυδοῖὰ ἴδ6 [0 ΒΡ 

Βα οσογτοοίοιῇ, οὐθῃ 88 
8 ΔΠοΥ [06 ΘΟ ἐπ τολοηὲ Ἦδ 
ἀεἰ χἢροι ἃ, 

118. Ἐχοὰ, χίχ. 13, 18. 
ΣΝ Τὴ ἽΣΙ3 γ)5 Ὁ 
ὑρθν δὴρο ἢ Ὃ 13 ΜῈ} ὦ 
δ ΠρυΞ κλς ΠῚ} Π δ 

ἐ ΤΠ δ δὴ 
ὙΒοδοοτοῦ του μος [ἢ6 

Ἰηοσῃϊ 5ἢ8}} Ὀ6 ΒΏΓΕΪΥ Ρυΐϊ ἴ0 
ἀρλιῃ. ὙΏΟΓα 8}8}} ποῖ δὴ 
Βεηὰ τοποῖ ἱδ, θὰξ 6 584}} 
ΒΌΓΕΪΥ ὕες δἰοπαᾶ, οΥ βδοῖ 
Ἰδγοαρῃ: πῃοῖδον ἐξ δὲ Ὀοδδβὲ 
ΟΓ 235, 11 834]] ποῖ 1ἶνο. 

ἴῃ τοῦ : ἴο ρεγίοστη, Ο σΩΥ͂ 
αοά, ΤΥ τὴῖ}} 1 νγδῶϑ ἀοίοῖ- 
τηϊηοα, ογϑὴ [Πδὲ ἰδνν οὗ [8]1η6, 
ΠΏ ΓΩῪ Βοδτί. 

Ὄπδοϊ. χχχὶϊ, 86. 

Ὅτι κρινεῖ Κύριος τὸν λαὸν 
ον. 

Βεοβῦθο [801,οτὰ ν1}} Κα σθ 
Ηἷδ ῬΘΟΡΪ6. 

θη. ΧΙ]. 91. 
Καὶ προσεκύνησεν Ἰσραὴλ 

ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ῥάθδου αὐτοῦ. 

Απᾶ [5τδρ0] θογοὰ ἀοτχῃ οἡ 
[16 Βοδὰ οἵ ἢὶβ δβιδῆς. 

Ῥγον. 11. 1], 12.ὕ 
Υἱέ, μὴ ὀλιγώρει παιδείας 

Κυρίου, μηδὲ ἐκλύον ὕπ᾽ αὐτοῦ 
ἐλεγχόμενος" ὃν γὰρ ἀγαπᾷ 
Κύριος ἐλέγχει, μαστιγοῖ 
πάντα υἱὸν ὃν παραδέχεται. 

ΜῪ 80, βρῆς ποῖ 19 
οοστοοῦοῃ οἵ (0 Τοτάὰ; ΟΣ 
ζαϊηῖ ἤθη τοργονθά ὈΥ͂ δΐπι. 
ἙἘοῖ νῇοπ ἴδο Τογὰ ἰουοί 
Ὧθ6 ΣΕΡγουοίῃ, δηδ ςἢδβιίϑοι ἢ 
ΘΥ̓́ΟΣΥ 800 ὙΓΠΟΙΩ ἢ6 Γοοοίνο ἢ, 

Ἐχοά. χῖχ, 123, 18. 

Πᾶς: ὁ ἁψάμενος τοῦ ὄρους 
θανάτῳ τελευτήσει. Οὐχ ἅψεται 
αὐτοῦ" χείρ" ἐν γὰρ λίθοις λιθο- 
βοληθῆσε αἱ ἣ βολίδι κατατο- 
ξενθήσεται " ἐάν τε κτῆνος ἐάν 
τε ἄνθρωπος, οὐ ζήσεται. 

Ὗ Ποδόϑυύοσ βἢ8]}} ζουοῦ 1[ῃ6 
πηοιην 8[4}1 5Βυγοὶγ ἀΐϊο. Α 
Ἰδπαὰ 84}} ποῖ τουςοὰ ἢίπι; 
ἴὉΥ ἢ Β41] δ6 ϑίοηρα νι 
βΒίοποβ ΟΥ̓ βῆοϊ ὙΠῸ ἃ ἀδτί. 
ὙΥΠΟΙ ΠΟΥ τὴδι] ΟΥ Ὀδαβῖ ἰΐ 
Δἢα]Ϊ ποῖ ἰτνα. 

178 

Ι σοπθ (ἢ ἐδ τοϊστηε οὗἉ [ἢ 6 
Ῥοοΐκ 'ὲ 8 υυθῃ οὗ τ)6) ἴο 
ἂο (ὨΥ̓ πὶ}, Ο αοά, 

Ἡοῦ.Χ. 1ὅ---1}. 560 Νο. 167. 

ΗΘ}. χ. 80. (Δηὰ δβ66 
Νο. 116.) 

[Καὶ πάλιν] Κρινεῖ Κύριος 
τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
πτον δζαϊη,1 Τὸ Τωοτγὰ 

ἡπάρε Βὶδ ΡΘΟΡΪΘΟ. 

ἩδοῦὉ. χ. 87, 38. 866 Νο. 79. 

ΗΘ. χὶ, 18. 806 Νο. 98. 

Ἠ65. χὶ, 2]. 

Καὶ προσεκύνησεν ἐπὶ τὸ 
ἄκρον τῆς ῥάβδου αὐτοῦ. 

Απᾶ πογβεηρροᾶ, ἰδανίη 
ὍΡΟΙ (δ ἴῸΡ οὗ 8 Βίδῆς, 

ἩΘΌ. χὶΐ. δ, 6. 
[Διαλέγεται] Ὑἱέ μου, μὴ 

ὀλιγώρει παιδείας Κυρίου, μηδὰ 
ἐκλύου ὑπ᾽ αὑτοῦ ἐλεγχόμενος" 
ὃν γὰρ ἀγαπᾷ Κύριος παιδεύει, 
μαστιγοῖ δὲ πάνταυϊὸν ὃν παρα- 
δέχεται. 

[ὙΕΟἢ δροδκοία .... ΜῪ 
800, ἀοδβρίδο ἡοΐ ἴδοι [9 
οἰπεδιοηίης οὗ ἴδο 1,ογὰ, ΠΟΥ 
ἔαϊης θη ἴπουῦ γί στουκοὰ 
οὗ ἴα. ΕῸΣ σοι [86 τὰ 
Ἰουθῖῃ 86 οδμδβίθηθι, δηᾶ 
ΒΟΟΏΓΖΟΙΝ ΘΟΥΘΙῪ 8005 ἬΒΟΙΏ 
ἢ τοοοίγϑιι. 

ΗΘ}. χὶΐϊ, 90. 

[Οὐκ ἔφερον γὰρ τὸ δια- 
στελλόμενον) Κἄν θηρίον θίγῃ 
τοῦ ὄρους, λιθοβοληθήσεται. 

[Εὸσς ἴπογ οου]ὰ ποὶ ὁῃ- 
ἄυτο τπᾶὶ ὙΠ ΠΊΟΝΙ γ͵δϑ ΘΟΠἢ- 
ταδηδοᾶ,} Απὰ [ἢ 80 του οἢ 88 
ἃ Ὀσαδῖ τουςὶ [6 τιοθηίδίη, 
ἦδ 8841} Ὀ6 δβίοῃθά, 

"π᾿ ὙΒο γαγίδείοη ἔγοτα ἴ86 Ἠθῦγονν ἰΒ οοοδϑίοπϑὰ ὈΥ [Π6 Ῥππειαδέοηῃ. ΠΩΣ] 15. κ 180 δοὰ," 

ΠΌΘΣ, “.δο εἰα Ιἱ ἰδ ἀϊδίοις το 587 τ μί αι 8 [Δ ῥσορος σοδάϊης. 
Ὁ ΤῊν βΏεο ἰδ σίγϑῃ ἴῃ δὴ δυζί ἀρϑά ἰοσιω, 
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.744. καῖ, ἰχ. 19. 

ἩΝῚ ὩΒῸ ἘΣ 
ὁ ΠῆπΣ ἢν Ὁ  ΠΦΠΠῚ 

ΕῸΓ 1 νγὰβ αἰγαϊὰ οὗ [Π6 
ΒΠΡῸΓ δὰ Ποῖ ἀἰβρί θη γα 
ὙΠΟ (6 ΤΟΤὰ τὲ 
τοί, 

175. Ἐδσ. ἰΪ. 6. 

ΝΣ ΘΠ ὈνῸ ΠΣ ἼὩ 

δ) οὐ τ Ψ 

ἐγ δ 
οὐ οησ6, ἰδ ἐδ ἃ Π1|16 τ 8116, 

8δηΔΙ ν}}} βμαῖο [86 Ὠϑᾶνθῃϑ 
δηΐὶ {1.6 θατί ἢ, 

176. ΦοΒἢ, ἱ, δ. (Απἃ 8606 
Πουϊ, χχχί. 8.) 

: ΠΝ ΝΟ) ἩΒῚΣ ὦ 

1 ν1} ποὶ [Ἀ1] (Π66, ΠΟΥ 
ἔοτβδικο (66. 

177, ῬΑ]. σχυἹ. 6. 

"ΠΏ ΝΎ δ οὗ πὴπν 

: ΒῚΝ Ὁ πῃ 
ΤῊ ΤΟΒῸ ἐπ ΟἹ ΤΗΥ͂ δ[46, 

Τν}}} οὶ ἴδαῦ: τΐνιδῖ οδὴ 85 
ἂο πηῖο Π6 ὃ 

178. Ηοβ. χὶν. 8. (Ε. νυ. 3.) 

Ἡ ΠΡ, ὉΡῚ» ΠΡΟ 

80 Ὑ11 ΟΣ 6 Υ [6 ΟΔΙΥΟΒ 
οἵ οὔγ ᾿ὲρδ. 

ϑογίρέωγε ΟΥ̓ οἰβη,. 

σαξ, ἰχ. 19. 

Καὶ ἔκφοθός εἶμι διὰ τὸν 
θυμὸν καὶ τὴν ὀργὴν. 

Ἐσνθὴ πον Γ ἰσοπ ὉΪ6 ΟὨ 
ϑοσομηΐῖ οὗ ἐδ γαῖ δηᾶ 
ἱπαϊρηδίοῃ, 

Ἡλρ. ἰἰΐ, 6. 
Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν 

οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 

Ὑοὺ οποα στηοσο, 1 νν1}} ΠΏ ΑΚ 
106 δᾶνοη δηὰ ἢ οϑδυίῃ, 

Ψοβῆ. ἱ. δ. 

Οὐκ ἐγκαταλείψω σε οὐδ᾽ 
ὑπερόψομαί σε. 

Ι 11 ἢοΐ ἰθᾶνθ (866, ΠΟΣ 
ὨσρΊ]θοῦ (866. 

Ῥβαὶ]. Ἴχυϊ. 6. 
Κύριος ἐμοὶ βυηθός, καὶ οὐ 

φοθηθήσομαι τί ποιήσει μοι ἄν- 
θρωποϑ. 

ΤΠ 1ογὰ 18 ΤΥ ΠΟΙΡΟΥ, πὰ 
1 νὶ}} ποῖ ϑδσ δὲ ἤδη οδῇ 
ἀο τἴ0 1η6. 

Ἡοϑ. χὶίν. 3. 

Καὶ ἀνταποδώσομεν καρπὸν 
χειλέων ἡμῶν. 

Απᾶπο ν}111] τοη δος οἢ6 6 
[80 ἔγαΐξ οὗ ουν 1108. 

ἨΘΡ. χὶξ, 21. 

[Μωυσῆς εἶπεν) "Ἐχφοθδι 
εἶμι καὶ ἔντρομος. 

[Μοϑ68 8α14,} 1 ἐχοθδϑάϊΐηρ 
Ϊγ ἔραν δηά υδᾷκα. 

Ἠδδ. χὶΐ. 96. 

[Νῦν δὲ ἐπήγγελται λόγω») 
Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω οὐ μόνον 
εὐ γῆν ἀλλὰ καὶ τὸν οὐρα-" 
νόν. 

[Βυλ πο δα διδιίἢ: Ῥγο- 
Τοϊβο, βαγίηρ,} Ὑοῖ οὔδδ 
ΤΏΟΣΘ 1 δ Κο, ηοῦ τἴῃ6 οασπτἢ 
ΟὨ]Υ͂, Ὀπὶ δἰ8ὸ βοδύθῃ. 

ἩΦΘΡ}. χὶϊὶ, δ. 

[Αὐτὸς γὰρ εἴρηκενῚ Οὐ μή 
σε ἀνῶ οὐδ᾽ οὐ μή σε ἔγκατα- 
λίπω. 

[Εογ μὲ Βα βαϊά,71 ν.} 
ΠΟΥΘΓ ἰρᾶγνο ἴΠ66, ὨΟΓ ἴογδδκα 
1866. 

ἩΘὉ. χὶϊ!. 6. 

Κύριος ἐμοὶ βοηθός, καὶ οὐ 
φοβηθήσομαι" τί ποιήσει μοι 
ἄνθρωπος; 

ΤΠΟΤΥα ἐς ΠΥ ΒΟΙΡΟΤ, πὸ 
1 ν1}} ποὶ ἔρασ. ψὴδὲ σηδη 
8}}} ἀο ππηῖΐο Ση6. 

ἨΘὉ. χΙϊ, 15. 

Δι’ αὐτοῦ οὖν ἀναφέρωμεν 
δυσίαν αἰνέσεως διὰ παντὸς τῷ 
Θεῷ, τοῦτ᾽ ἔστιν καρπὸν χειλέ- 
ὧν ὁμολογούντων τῷ ὀνόματι 
αὐτοῦ. 
ΒΥ δῖπι, (δμογείοτο, 1οὲ Ὁ5 

οον 16 Ββδουιῆοο οὗἁ ᾿Γβῖδα ἴὸ 
Οοὰ σου Δ}}γ, τῃδὺ 18, (ἢ 6 

15 ΤῊ ΔΡΟΒΙ16 βοϑῃγηβ ῬΌΓΡΟΒΟΪΙΥ͂ ἴοὸ ἕνα γαγὶ θὰ ἔγτοσα (Π6 ΧΧ,, ἰπ ογάοσ ἴο σθηοῦ (Π0 
ᾳπυοίδιϊοη Πηοτο ΘΙ ἢ δἴϊς 4] δηὰ δυϊθά ἴο ἢΪ8Β ρΈΓΡΟΒΘ. 

"8 ΤῊ8 ἄρτθο8 ΠΊΟΓΘ ΠΟΒΥΪΥ νυν [Π6 ΗοΌταν τπδὴ ἩΪῸ (86 ΠΧ Χ, 
19 ΤΏ] 18 ηοῦ ὈΓΟΡΟΓΪΥ 8 οἰϊδιίίοη, Ὀαΐ ΟἸΪΥ δῇ 8] πβίοπ ἴο 8ῃ Ὄαργαβϑβϑίοῃ 'ῃ Ηοβ. χῖγν. 8." 

ΤὨδ Ρῆγαδο καρπὸν χειλέων 18 ἰαίζοη ἔτοια [6 ΕΧΧ, ὅϑοιῃθ παν βαρροβδὰ παῖ ἕογ ὮἽΒ 
180 νογά 8ϑδοι!ὰ 6 "ἼΒ; αὶ {Π6γ6 ἰδ ὯῸ βυβοίοηϊ στουπὰ [ογ βαοὶι ἃ σοπ)θοίΌΓΟ, 



πμοέαζίοηα 2 οηε ἐλε Οἷα Τορίαπιεπὲ ἰη ἐλο Νιο. 

179. (6δη. γί. 3---δ. ἢ 
ἘκΟο, ἵν. 4.) 

180. γον. 21, 84. (ΘΟ. 
Ῥτου. χχίχ. 93.) 

ΥὯΣ νῶπ Οο τος 
:ἸΠἼ᾽ Ὁ ΝΝῚ 

ΒΌΓΕΙΥ ἢθ δοογῃϑι [ἢ6 
ΒΟΟΓΏΕΙΒ, δα: 6 σίγοίἢ στδοθ 
Ὁπῖο ἴδ6 ἸΟνγ. 

181. [7Ιρων. χὶ 44. 

ΘΥῚΡ 3 οχ.4.}}} ὉΣ"ΠῚ 

ὁ ἘΝ 

ὙὯὸο 8881] 6 ἮΟΪΥ, ἴοῦ 1 ἀπε 
ΒοΙγ. 

182. Ἰδβὶ. χὶ. 6---8. 

ὙἩΘΠΤ 29) ὍΣ Ὑρϑ Ὁ 
ὝΥΠ ΘᾺ) ἐΠΉΡη ῬῪΡ 
ὈΥΡΡ ἸΠΌΝ Ἴ2 8. ὙὟῪ 2) 

ἐ ΒρὶνὉ 

(6 θη. νἱ. ὃ---5. ἢ) 

Ῥύον. ἐϊ. 84. 

Κύριος ὑπερηφάνοις ἀντιτάσ-. 
σεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσι χά- 

». Ἔ 

Το Ἰογὰ τσραϊβίθι ἢ (δ 
Ῥτοαά, θὰ: δ ρίνοιἢ ζτϑοθ 
ππΐο ἰδ6 ὨθὉ]6. 

Ιων. χὶ. 44. 
αὶ ἅγιοι ἔσεσθε, ὅτι ἅγιός 

εἰμι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν. 

Απηᾷ ἢ6 γ6 ΠΟΙΥ, Ὀδοδαβο ὦ 
186 Ιογὰ γοῦγ αὐοἀ Δῃ ΠΟΪγ. 

16. χ], 6---8, 
Πᾶσα σὰρξ χόρτος, καὶ πᾶσα 
α ἀνθρώπου ὡς ἄνθος χόρτου" 

ἐξηράνθη ὃ χόρτος καὶ τὸ ἄ»- 
θος ἐξέπεσε, τὸ δὲ ῥῆμα τοῦ 
Θεοῦ ἡμῶν μένει εἰς τὸν αἰῶνα, 

17ὅ 

ἔτυϊδ οὗἨ οἱ 1ρ6, αἰνίησ 
ΓΔ η ΚΒ ἴο ἰδ Ὠδηηθ. 

Ζατὴ68 ἰἱ. 8. 866 Νο. [6. 

«διη68 ἰϊ. 11. ὅθ Νο. 12. 

“61168 ἰϊ. 238. 8.6 Νῖο. 88. 

Φδἴηθ8 ἰν. ὅδ. 
[Ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ 

γραφὴ λέγει) Πρὸς φθόνον 
ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκη- 
σεν ἐν ἡμῖν; 
[ο γὸ (δίηκ μδὲ τῃ9 

ΒΟΤΙρΡΙΟΓΘ δαῖτ ἰη ναΐη,} ΤῊΘ 
Βρί γι, [δὲ ἀνθ! ἢ ἴῃ 8, 
Ἰαδβίθι ἢ} ἴ0 ΘΏΥΥ 

Φἀπ|68 ἰν. 6. 
[Διὸ ΔΕ]. Ὁ Θεὸς ὑπερη- 

φάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς 
δὲ δίδωσιν χάριν. 

[ὙΠετοῖοτο ἢ 86 11},1 
Αὐοἀ τοοἰβιθὶ ἴμ6 ῥσγουὰ, Ὀας 
δἰνοῖ σγδοο ὑπῖο [86 Βυτϊῃ- 
Ὁ]6. 

1 Ῥεῖ. ν. δ. 
[Ὅτι] Ὁ Θεὸς ὑπερηφάνοις 

ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δί. 
δωσιν χάριν. 

[ΕογἹ] αοἀ τεβίβίοι ἢ! (ἢ 
Ῥτουὰ, δηὰ σίνϑι ἢ γτδοο ἴῸ 
109 ΠαμΡ]6. 

1 Ῥοῖ, ἱ. 16. 

[Διότι γέγραπται) “Αγιοι 
ἔσεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιος. 

[Βοοδῦδο ἰξ 18 πυϊεῖθη,] 
ΒΘ γ8 ΒΟΙΥ; ῸΣ 1 δῖ ΒΟΪΥ. 

1 Ῥοῖ, ἱ, 24, 25. 
Διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτον, 

καὶ πᾶσα δόξα αὐτῆς ὡς ἄνθος 
χόρτου" ἐξηράνθη ὁ χόρτος, 
καὶ τὸ ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν" 
τὸ δὲ ῥῆμα Κυρίου μένει εἰς τὸν 
αἰῶνα. 

ἐπ ὝΒε Γεΐδγθποθ βθθῖῺ8 ἴο δ6 ἴὺ Ῥϑββαρβϑ ὑγῃϊοἢ οοπάθπμη δῇ ΘηΥΪΟΙΒ ΟΣ οΟΥ̓́ΘΙΟΙΒ ΒρίΓίξ 
8.6 ὨΔΙΌΓΑΙΙΥ Ὑγου ΚΊηρ᾽ ἰῃ τη Π Β Ποδγίβ, Βαΐ ἰξ 18 Τη6ΥΟΙΥ ἃ Τοΐδσεηςθ, ποῖ ἃ ΒΡ6ςἰ4] αποϊδιίοη, 
8:6 θαυ! άβοη, βδοῦ Ηδστη., Ομ. χί. ῬΡ. 411---448. 

"9 Ἴπίβ 15 ἔτοτα 80 1, Χ,, ΟΠΙΥ Ρυϊίης ὁ Θεὸς ἴοσ Κύριος. 
ΒΕη56. 

δι ΟἸΟΒΟΙΥ͂ [Ὁ] ονίης [9 Ἠοῦτεν - τ[λ6 ατθακ ἰθ ἤΏ]1ογ. 

Τρὴο ΗΘΡΙΘῊ ἀρτθοθ ἴῃ 
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ΑἹΙ βοβῃ ὧς ζτϑβϑϑ, δπὰ 4} 
τα. ρποοά]ηοδ8 τμογοοῦ ἐθ 88 
{86 θονγοῦ οὔἵδπο ἤοϊὰ. ΤὨ6 
σταδθ ἩΠΒΘγεῖΒ, [86 βουνοῦ 
ἔδαθῖ ἢ: ..... . Βαϊ 6 ποτὰ 
οὗ οἂὧὖἦ αοἀ 8.811 διδηὰ ἔδει 
ῸΣ ΟΥ̓́ΟΣ, 

188. Ἐχοά. χὶχ. 6. 

ΠΡΟ ἡ ὈΠΕῚ 
ἐ ΟΥ̓ 2 279 

Απᾷὰ γο 8Π4}1 θ6 πηΐίο [26 ἃ 
Ἰϊηρσάοτῃ οΥἁὨ ρῥτίθβίϑ, δηὰ δῇ 
ΒΟΙΥ ἡδοῃ. 

184. 1βαΐ, 1111. 9. 
εὉ) πῃ Ὀρπτ δὺ 

ὁ 88 ΠῚ 

Βοοδυθο 6 δα ἀοῃθ 0 
σἱίοϊοποθ, ὩΘἱ ΠΟΥ ισαϑ απν ἀθ- 
οοἷς ἰῃ αἰ πλοῦ, 

185. ΙΡαΐ, 1], δ. 
ἘΣ ΕΒ ἸΠΊΔΏΣΝ 

Απὰ σ|1} ἷ8 δίχῖροῦ ΜΘ 
ΔΙῸ ᾿οδ]θὰ, 

Τα, 11}, 6. 
ΕΝ ἸΝΝΘ 9 

ΑἹ] νὸ ᾿κθ βῆθερ Βδῦθ 
ὥοη0 ΔΒΙΣΑΥ. 

186. 

187). Ῥιαδῖ. χχχίῖν. 18--- 7. 
(Ε. ν. 12---16.) 

"π| γρΠ ἘΠ τ Ὁ 
: 3) ΣΕ Ὁ) ΠΝ 

ὙΌΡΡΝ νῸ ἼΝΟΡ ὋΣ) 
ν) Ὁ : Πρ ἸΒῚ9 
οἷν ΟΡ 310 “πιὰ 
ὃν ΠῆσΣ ΔΝ ὁ ΠΟΤῚ 
ἐ ΠΝ δα Λ}}}) ΘΡῊΣ 

ὁ» 3 ΠῚ 8 

ϑεγίρέμγο ΟΥ̓ οἶϑπι. 

ΑΙΙ Βαβὴ ἰ8 ζτδββ; δπὰ 8]]} 
(δ γΊοτΥ οἵ πλϑῆ 88 ἃ ον 
οὔ γταββ. Τὴ ΚΤΆ58 18 86 - 
οἃ, δηὰ [86 βουνοῦ (]]19η; Ὀαὶ 
ἴπ6 ποτγὰ οὗ οαῦ ἀοἂ οηδαγοία 
ἴοΣ ΘὙΟΓ. 

ἙΕχοᾶ, χῖχ. 6. 
“Ὑμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασίλειον 

ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον. 

Απᾶ γα 58.411} 6 ἴο τὴ 8 
ΤΟΥ͂Δ] ρυἰοδιμβοοὰ, Δη ἃ δὴ ΠΟΙ͂ 
ἈΒΙΟΏ. 

1δβαὶ, 111}. 9. 
“Ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, 

᾿ οὐδὲ δόλον ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ. 

Ηο οοτησηϊ θα πο ἱπΙ Ὁ ΪΥ͂, 
ὯΟΥ ΠΠιθΉεος 110 νῖτὰ ὨΪ8 
δε 9} 

16καὶ. 1, δ. 
Τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ἰά- 

θημεν. 
ΒΥ δἷἰθ ὑχυΐθοθ 6 ΔΙῸ 

μιοδ]οᾶ, 

1βδῖ. 1111. 6. 
Πάντες ὧς πρόβατα ἐπλα- 

γήθημεν. 
ἯΤΟ 84}1} κὸ βδῆῦθορ δδὰ 

βίσαγοί, 

ῬΡβ8]. χχχὶϊ, 18---17. 

τίς ἐστιν ἄνθρωπος ὃ ϑέλων 
(υήν, ἀγαπῶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγα- 
θάς, Παῦσον τὴν γλῶσσάν σον 
ἀπὸ κακοῦ, καὶ χείλη σου τοῦ 
μὴ λαλῆσαι δόλον" ἔκκλινον 
ἀπὸ κακοῦ καὶ ποίησον ἀγαθόν, 
ζηγτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐ- 
τὴν, ᾿Οφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δι- 
καίους, καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν 
αὑτῶν" πρόσωπον δὲ Κυρίου ἐπὶ 
ποιοῦντας κακά. 

ἙΟΥ͂ 41 βοβἢ ἐδ ΔΒ ζτϑ88, δὴ ἃ 
811 [186 ΊΟΥΥ οὗὁὨ τη 88 1526 
βονοῦ οἵ ζταβ8. ΤΏ6 ζτδβϑ 
αἰ δοτγοῖί, δηὰ ἴδ6 ἔονοσχ 
ἐμογοοῦ [8]1ο. ἢ ἀΔΥ; θα 16 
νογὰ οὗ τὰ6 Τωογὰ οπάυτοῖῃ 
ἔοτ ουνοσ.Ὶ 

1 Ῥοῖ, ἱΪ. 6, 7, 8. 866 Νοδ. 
28. 108, 

ι Ῥοῖ. ἱϊ, 9. 

“Ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βα- 
σίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον. 

Βυϊ γα ἀγό ἃ ὁβοδθῆ β6Π6- 
Τϑιο, ἃ ΤΟΥ͂Δ] ὑτἱοδιμοοά, δῃ 
ΒΟΙΥ πιο. 

1 Ῥοῖ. ἱϊ. 10. 866 Νο. 99. 

1 Ῥοῖ, 11, 23. 
4Ος ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν 

οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τᾷ στό- 
ματι αὐτοῦ. 

Ὕο αἰὰ 0 δα; ποῖίδοῖ 
Ὅ88 ζ0}16 ἰουηὰ ἴῃ Ηἷ8 χοῦ. 

1 Ῥοΐ. 1ἱ. 34. 
Οὗ τῷ μώλωπι αὑτοῦ ἰάθητε. 

ΒΥ ὙὮ0Β6 ΒΕ ΓΠΡ08 γ6 ὙΟΙΘ 
Ἰιοαϊοά, 

1 Ῥεῖ. 11, 25. 
Ἧτε γὰρ ὡς πρόθατα πλα- 

γώμενοι. 
Ἐρτ γ0 ὙΘΓΙΟ 88 ΒΏ66γ ροίης 

ΔΒΊΓΑΥ. 

1 Ῥοῖ, 11}. 10--12. 

Ὁ γὰρ ϑέλων ζωὴν ἀγαπᾶν 
καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυ- 
σάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ 
καὶ χείλη τοῦ μὴ λαλῇσαι δό- 
λον, ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ 
καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησά- 
τω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν, 
ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ Κυρίου ἐπὶ δι- 
καίους καὶ ὦτα αὐτοῦ εἰς δέησιν 
αὐτῶν, πρόσωπον δὲ Κυρίον ἐπὶ 
ποιοῦντας κακά. 

181 Ἐγοῖὰ [6 ΠΧ Χ, πιἢ θοπλο δ᾽ ογαι] οῊ 8, 



Αἰιοέαέίοπα ἤ ηι ἐδ ΟἹα Τεβδίαπιοηξ ἕῃ ἐς ΙΝ ιο. 

δὲ τῇϑδῃ ἐς ἦδ ἐλαΐ ἄο- 
εἰγεῖμ 110, απα Ἰοτεῖι πιαπν 
ἄλγε, {πᾶὲ 116 ΤΩΔΥ͂ 866 ζοοὰ 
Κδερ [ῊΥ τοῖριιο ἔτοπὶ ον], 
δηὰ ΠΥ 11ρ5 ἔτοτλ βρεδκίηρσ 
ξαῖ]6. Τυεραχὲ ΠῸπι ον]! δηὰ 
ἀο ροοὰ; δοεὲκ ρεδοα δηὰ 
Ῥάσβας ἰ. ῬΤηΘ 6γε8 οὗἩἉἍ 1ἢ6 
Γοκῦαγε ὍΡΟΣ 186 τἱρ ίθουβ; 
Δηὰ ἢ]8 δδγβ ἀγέ ορέπ ὈὨϊΟ 
ἸΒΕΙ͂Σ οτγ. ΤῈ ἴδοο οὗ 1ῃ6 
θκν ἐς δραίηδι {βοτυ (δας 
ἀο ετῇ]. 

188, 1ραΐ, Ὑἱ, 12, 12, 
ΝΣ ΚΓ ἸΕ Ο ΠΝῚ 
ΤΠΉΥ πήΠτπ : ΝῊ Π 

ὁ ΠΡ. Ἰπῖς 
Νείεδεν ἴθασ γὰ τῃδὶν ἴδασ: 

ποῖ ΡῈ δίγαϊά. ϑβδῃοι γ τἢ0 
Ιὰρ οἵ δορὲϑ Ηἰπιϑοὶς 

189,ο, Ρίον. χ 12. 

ΠΕΡ ΟΥ̓ΡᾺ το ΟἹ) 
ὁ πη 

Βαὲ Ιονα οουδζοίῃ 41] βίῃβ. 

190. ῬΡΙΟΥ, χὶ, 31]. 

ἮΝ Ὁ γμ:5. ΡΥ 
ἐΚΌΝΠῚ ΥΩ γ9 

Βεδιο]ὰ, ἐδε τὶ βυθοῦ βἢ}4}} 
δὲ τεσοπιρεηβαὰ ἴῃ ἐὴθ ΘΑΙῈ ; 
ΤΟΝ τῆῦτ ἐπο πίὶοκοὰ δηὰ 
ἴδε εἰῆηο, 

191, Ῥγονυ. χχγὶ, 11. 

ἐν Στ 3055 

ΑΒ ἃ ἀος τεϊπγηοίς ἐο ἢΐ8 
τοιῆϊ. 

9. Δῃ δήδρίδείΐοη οἵ ἐδθ ἰδησῦδρο οὔ το ἊΦ ΤῊ 5 1θ αὶ (ΓΔ; Β]βείοη “τότ 
ἮΦ ἸετΑ}}} ἴτομν ἰμ6 1,ΧΧ. 

φιδηίο πηλρβ ᾿ΏρσΟ δ οἱ ρϑοσδίοσ, λῃ ἃ τί ΠΙΑΙὩΒ παι Ὁ πὶ δοίη σίνδη ὯΡ ἴο ἐσοῦθ]α. 

ὙΒδῖ τηδῃ ἰ8 8 τῃδὲ ἄο- 
ΒΊΓΘΙΗ 116, δὰ Ἰονθῖὶ ἴο 560 
ξοοιὶ ἀδγβῦ Κδδρ (ἢγ οηρῦθ 
ἴτοιη 60}], πὰ ΤΠΥ 1108 ἴγοπη 
ΒΡΟΔ ΚΙ ρα 6. 1)ερδγί ἔγοτα 
6Υ1] ἀπά ἀο βοοᾶ; δϑεῖκ ρεᾶςθ 
Δηάρυγρας Ἰς, ΤΉ Ογ68 Οὗ ἢ 6 
Ἰωτὰ δγϑαρου [ἢ γἱραίθουθβ ; 
δηᾷ δΪ8 ΘΔΓΒ ἈΓΘ Ορβῇ ἴο ἱβοὶσ 
ῬΓΑΥΟΣ, Βιιῦ {π6 ἴλορ οὗ [88 
τὴ 8 ἀσαΐηβι [ἤθτη ἴΠδὲ ἀο 
ΟΥ̓́1], 

δαὶ. υἱϊΐ, 12, 18, 
Τὸν δὲ φόδον αὐτοῖ: οὐ μὴ 

φοβηθῆτε οὐδὲ μὴ ταραχθῆτε. 
Κύριον αὐτὺν ἁγιάσατε, 

Βοποὶὲ γο ἰοττ θὰ τ} ἐδ0 
ἴδαγ οὗὨ μΐπλ, ΠοΥ ἀϊεηχαγοὰ, 
βδῃο ἐδο Ποτὰ ἰτηβοῖς, 

Ῥτον. χ, 192. 

Πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονει. 
κοῦντας καλύπτει φιλία, 

Βαὶ ἔποπα βῃ!Ρ σογοσοίῃ 411} 
1Ποη ἩὮΟ 816 οί οΘοηϊδητίοαῦ, 

Ῥχον. χὶ. 81]. 
Εἰ ὁ μὲν δίκαιος μόλις σώζε. 

ται, ὃ ἀσεθὴς καὶ ἅμαρτωλὸς 
ποῦ φανεῖται ; 

17 186 τὶρῃέθουβ ΒΟΆΓΟΟΘΙΥ 
6808406, ἩΏΕΓΟ 5841} [ῃ6 πη- 
ΒΟΩ]Υ δηὰ βἴπηθγ βρροδγῦ 

Ῥχον. χχυῦὶ. 1], 
Ὥσπερ κύων ὅταν ἐπέλθῃ 

ἐπὶ τὸν ἐππαος ἔμετον. 

ἈΒ σἼΠΘη ἃ ἀορ᾽ ρο68 ἴο ᾿ἰδ 
ΟΥ̓́ΤΏ ὙΟΙΏΪ, 

ῬΓΟΡδοὲ ἴο 

177 

Ἐον 8 (πὲ νν1}} Ἰονδ 1ἰζο, 
Δηὰ 806 ζοοὰ ἄδγκ, Ἰδὲ ἢΐπὰ 
τείγαϊπ ἢἰ8 Ἰοηχαθ ἔγοτη ου]], 
Δηὰ ἴδ 1ὴρ8 τπδὲ 1Π6Υ ΒροαΚ 
ὯΟῸ βυ}]6. 1,κἱ ἢΐπὶ οβοῆονν 
ΟΥ̓] δηὰ ἄο ροοὰᾶ ; 1οὲ Ἀΐπι 
δοοἷκς βεδοθ δῃα θῆβαο ἰζ, ΕῸΣ 
186 ΟΥ68 οἵ {88 Τοτὰ γέ ουδσ 
186 τ χβίθοιδ; δηὰ μἷβ δδῦβ 
αγὰ ΟΡΘἢ ὉΠῖο ΓΠΟΙΤ ῬΓΆΥΟΓΒ ; 
πὶ ἴδ ἴδλοθ οὔ {πὸ Ιροτὰ ἐς 
δβαϊηϑὶ βοτὰ ἰδ δὶ ἀο οΥἹ]]. 

1 Ῥοῖ. ἐϊ, 14, 15. 

Τὸν δὲ φόθον αὐτῶν μὴ φο. 
βηθῆτε μηδὲ ταραχθῆτε, Κύ.- 
ριον δὲ τὸν Χριστὸν ἁγιάσατε. 

Απὰ ὕο ποὶ δίγαϊὰ οἵ (μοὶ 
ΤΟΙΤΟΥ, ΠΟΙΒῈΓ ὍΘ ἰγουδ]οά, 
Βαϊ βρης τυ (86 Ι,ογὰ Θοὰ, 

Ὶ Ῥες ἐν. 8. 

[Ὅτι] ᾿Αγάπη 
πλῆθος: ὧν, 

[Ἐογ] ΟΒδσίεν 58}}4}1 σόυοσ 
186 τουϊεϊτπἀθ οὗὨ 9[Π 5. 

καλύπτει 

1 Ῥοῖ. ἵν, 18. 
[Καὶ] Εἰ ὁ δίκαιος μόλις σώ- 

ζεται, ὃ ἀσεθὴς καὶ ἁμαρτωλὸς 
ποῦ φανεῖται; 

[ΑηΔ] ΙΓ 80 τἱρδίθοιβ 
ΒΟΔΤΟΟΪΥ 06 δεν, τνἢοῖο 
8.811 10:6 ὈΠρΟΔΪΥ δηὰ δὸ 
ΒΙΠΠΘΥ ΔΡΡΟΔΓ ἢ 

Ἱ Ῥεῖ, γ. δ. 8.6ο6 Νο, 180. 

2 Ῥοί, 1), 22. 

[Συμθέβηκεν αὐτοῖς τὸ τῆς 
ἀληθοῦς παροιμίας] Κύων 
ἐπιστρέψας ἐπὶ τὸ ἴδιον ἐξέρα- ᾿ 
μα, καὶ Ὗς: λουσαμένη εἰς κυ- 
λισμὸν βορβόρου. 

[Βαϊ 1 18 παρροεποὰ πηίο 
186 πὶ Ἀοοοσάϊηρ τὸ 186 το 
Ῥτγονοσθ,} ΤῊΘ ἄορ ἐξ τυγποὰ 
ἴο δἰ8 οὐ νοηνέδὲ αγαίη ; ατὰ 
116 δονν [δδὲ τνδ8 ᾿γαβϑῃεὰ ἴο 
ΠΕΣ πϑ]]ονίης ἴῃ {Π6 ταΐγα 

ἴδοθα τγθοπὶ (Π|6 ἀροϑέ16 δ ἀγοβερᾶ, (86 Ηθβγονν, δηὰ πὶ ον ἀβατβ ἔγοτῃ ἴη6 ΠΧΧ. 
ΒΒ] Θ ἢ ἰγδηβ]δῖθ5 : ΕδοΘ αδία ἰπ ἰαῦγα ἰγαάίξασ ἡθοῖ: 

866 Α. ΒΒ. ]6η9, αΥβίο Ῥγον. 84]. Ῥδιῆς ἰσγδηβὶδίθβ δ᾽ ΓΑ ]ΑΤΥ, δη ΒΑΥΒ : 

ὁ Ὧδ8 ΟΟΟΆΒΙΟΠΔΙΙΥ ἐδ 8656 
Ηαΐεθ, 1769 : Νοῖ. ἴῃ 

Νου υἱάθο, αιιίΐὰ ονβϑίθε χὰο πιίηυ8ϑ Παης ΜΠ) Ἡ. 1, τ θπδπημα, απο οἱ ό ᾿παἰσαγαης, δὲ σαθπὶ Ῥοΐγαβ 1 Ἐρίδι. ᾽ν, 18., Α]ΐα 4116- ξίοπα, σοι ργοδηνξι. 
Υ0Ι, 11. 

70", Ῥγου., ἃς, Ηδϊα. 1 

Ν 

789, Νοῖ, ἴῃ Ιος. 
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192. Ῥραὶ, 1, 9. Ῥεδβὶ. ἱϊ, 9. Ἐν. 1]. 97. 
᾿ ε δῳ - Πυοιμανεῖς αὐτοὺς ἐν ῥάθδῳ [Καὶ] Ποιμανεῖ αὐτοὶς ἃ;» 
23 Ὑ ΘΉ 5 ὈγΓῪ} σιδηρᾷ, ὡς σκεῦος κεραμέως ῥάβδῳ σιδηρᾷ ὡς τὰ σκεύη τὰ 

ὁ ὈΥ̓ΒΩΒ ΥΝ συντρίψεις αὐτούς. κεραμικὰ συντρίβεται. 

ΤΉου δἢδἷν Ὀγϑαῖς ἴπθπὶ Τῆοῖῦ δῃαὶν σαϊο [θὰ ἢ} [Απὰ] Ηδ 8841} τυϊς ποῖα 
8 τοὰ οἵ ἴτοη ; ἴδου δ]: ἀδϑὶ 8. στοὰ οἵ ἴγοῃ ; ἰδοῦ δδ! τι ἃ τοὰ οὗἉ ἴσοῆ: 88 1 Ὁ 
(δοιὰ ἰῃ ρῥίοοθα 16 ἃ ροϊιοσ ΒΒ Ὀσθδκ 1ἢ6πὶ [0 Ῥίθοοϑ 11ἰϊτὸ ἃ Ὑ6886]8 οὗ 8 ροϊίοσ 884}} {ΒΟΥ 
ψοδεοὶ, Ῥοιίο 8 γε886]. 6 Ὀτοίκθῃ ἴο δεινοῦ, 

192 Ἑχρὴ ἢ ΤΥ Χ, τ 1π6 δἰ τογϑεοι οὗἨ ῬΘγβΟΩ, 

[ΤῈ.6 ᾳυοίαιομβ ἔγουη [μΠ6ὸ ἩΘΌΓΘΥ βου ρίυτοβ ἐουπᾶ ἴῃ {86 Νουν 
Τοβίαιηθη μανθ Ὀθθη Οἰδββι θα δοοοσαϊπρ ο {πΠ6ῚΡ δχίθσηδὶ ἔΌγτα 
Ὀγ τ. Ἐδμάοῖρῃ. Ὑ818 οἰδββιβοβδίίομ οομιρσῖβοβ ἴῃ6 [Ὁ] ονγϊηρ; 
ΑἸ ΙΒΙΟΙΒ : --- 

1. ΟἸἰαιίομβ αρτϑοῖηρ; Θχδοῦγ τ] (86 Ἡδοῦγον. 
2. τὰ ΔΡΤΘΘΙΠΡ᾽ ὨΘΑΣΪΥ τ} 1Π6 Ἡο τον. 
8. ἢ Δστοοΐηρ χὰ Π6 ἩΘΌΓΟΝ ἴῃ Βθη86 Ῥαΐ ποΐ ἴῃ τογάβ. 
4, » Ββινϊρ τ ροπογαὶ Β6η86, Ὀὰὺ ΔΌΣ ἀσΊηρ᾽ οΥ Δἀάϊηρ ἴο 10, 
δ. »Ὀ ΟἴἌΚΟΩ ἔΌΙΩ ΒΟΥΘΓᾺΪ ρΑΒΕαρ6Β Οὗ βδογοα βοσιρίυγο. 
6... ,», ἀἄἀιβοιηρ ἤομπι (6 Ηδῦτον, θὰ ἀρτϑοίηρ ὙΠᾺ {86 

᾿ Θαρίυδρτηί. 
. » ὙΏΟΣΘ 6 ΠᾶνΘ ΣΘΆΘΟῚ ἴο βυβροοῖ ἐπα {π6 δροβί!68 

ΕἸΠῈ Σ τοδα {πὸ Ηθῦγον αἰ ΥΘ ΠΥ, ΟΥ Ῥὰΐ Ββοσὴθ 
ΒΘΏΒ6 ὌΡΟΠ {Π6 σποσαβ αἰβογοης ἔσοα τ ηδὺ ΟἿΣ 
ἸΩΧΊΟΟΏΒ ΘΧΡΓΘΒΒ. 

ῬΊδοοθ μοσα {16 ἩΘΌΓΘΥ βθθβ ἴο Ὀ6 οογγυρίοα, 
. Νοῖ ρΡΓΟΡΟΙΪΥ οἰἰδίίοηδ, θὰ τοί 68 ΟΥ̓ Δ] 8] 0185. 

10. ΟἸδίομβ ἀρτϑϑίηρ νουθαϊτα τι {Π6 Θϑρίιπδριπς ΟΥἹ ΟὨΪΥ ομδηρ- 
ἵηρ; π6 ῬΘΙΒΟΏ. 

11. ᾿ ἴλκθῃ ἴστοτα (16 δερίυαριηξ Ὀαΐ 1 βοσὰθ ναγϊδίοι. 
12. » ἈδΒβρτοϑίηρ ψιλὰ [Π6 βορο υται ἴῃ Β0η86 Ὀαΐ ηοὗ ἱῃ ΤΟΤΕ, 
18. 3 αἸσῖηρ' ἔτοσα {π6 δαρίπαρίηί, Ὀαὺ ἀρταϑαϑῖηρ' ΘΧΘΟΙΪΥ ΟΥ 

ΠΟΑΡΙΥ ὙΠῸ 186 Πὲρ ἐπ 
14, ᾿ αἀὐουίηρ θοΐΒ ἴγοτα {πΠ6 ϑορίυδσιπο δα ἔγοη 188 

Ἡρθῦγανυ, πὰ ὕλη ῬΥΟΌΔΌΪΥ ποτη βόῖὰὴθ οἶδμιεσ 
ἸΥΔΏΒΙΔΙΙΟΙ ΟΥ ῬΑΓΑΡὮΏΓΑΒΘ. 

Ὧν. Βδῃαο]ρἢ νγαβ ὨΙΤηΒΟ] ἢ θη 810]6 οὗὨ (ἢ6 ἱπιρογίδοϊοη οὗὨ {818 
Τα οὗἁ οἰδββιβοδίίοη, δηα ἢ88 οδῃα!ἶν δοκηονϊοαροα (παὺ Βοιμθ 
ῬΆΓΓΠΟΌΪΆΓΒ ἴῃ 1Ὁ ΤΩΔΥ 6 ἀϊβραία Ὁ ]6. Τὴ ἴδοϊ, (Ὡ8. Ὁποογίδιἱῦ δὐνθπα- 
ἹΠῸ 811 δυο αὐϊθιηρίβ 18 ἴοο σγεδΐ ἴο γθῃᾶου ἃ οἰδβϑι δοδίοη οὐ {π6 
Κιπα οὗὨ ργδοίϊοδὶ '86.0ὡ. Τὴ [80 168 οὗ αυοίαίομβ οοηδίγυοίοα ΔΗ͂ΟΥ 
{818 βυβίβθι «1}} ποῦ, {μογϑίοσθ, θ6 βϑγὸ σεργϊηΐβᾶ. 3 

Ὁ 0 

: ΤῊ Ῥτγορδοοίθε, δηὰ οἵμογ Τεχίβ οἰϊθὰ ἴῃ [0 Νίονν Τοδίδιηθηξ, σοτηραγοὰ τ (86 
Ἡοῦχον οτχίηαὶ, δηὰ τ τὰ τ6 Βεριιαρίηι Μεσείοη. ΒῪ ἸὙδοηαβ Βδηάοὶρ, ἢ).Ὁ., Ῥγο- 
εἰάοηί οὗ Ο.Ο.Ο. Οχίοσγά, δηὰ ϑὰγ Μαγραγοῦβ Ῥγοίδθαδοσ οὗ 1) νι πἰγ., Οσχίοζά, 1782, ρρ. 
9ὅ, 26. 

" ΟομΡ. κε, Τῆιο Τηβρίγδιίοη οὗὁἩ ΗΙΥ ϑβεσίρίυτο (9πὰ εἀϊ(.), Ἰ6ςεΐ, νἱ}, Ῥρ. 849, ὅς.; 
ὙὯῸ γῖνοδ ἰΟῸΓ οἷ Α5508 οὐἩ ἀποίδιίοη 8 ὙΠ Σοίοσθηοθ ἴ0 [80 χοϊδέίοη οὗ [86 ἩΘΌΓΟΥ ἴοχὶ [0 
1η6 Βορίπαρίηῦ γϑγβί οι : ---- 
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4. 2. Οοπϑίἀεταίίοηβ ὁπ ἐλε ρμγοδαδῖε σαιι865 ΟΥ ἐδδ 5ϑεηιῖπῳ αἰἰβογ ρα οἷο8 
ἐπ ἐδ φιοίαξίοπια ὕγοηι ἐδ Οἱά Τεείαηιοπέ ἐπ ἐδ Μίειο. 

ΟΧχ ἃ οοσαρδγίβου οὗ [Π6 χυοίαιϊομβ ἔγοτα {π6 ΟἹ Τοβίδιηθηῦ ἢ (86 ΝΟ, 
ἴξ 16 ον] ουβ {μαὶ ἴῃ (86 6ρ 8168, τ μοῦ  γθ Δἀαγοβϑοα ρθη σαν ἴο 
Ομ υτο 68 σοπβὶϑιϊηρ οὗ οοηνοσίρα 6] οηϊδίβ ({μδὺ 18, ἀστθοὶκς 9678), ΟΥ 
(απ Ώ]68, οΥ οὗ Ὀοίῃ, {μ6 αυοίδίϊοι!ϑ [6 ὉΠΙΪΌΓΙΏΪΥ τηδ46 ἔγομχ {86 6 ρ0- 
τυλρὶηὐ σογβῖοῃ, ΟΥὁἨ ὙΠ ΟΧΡΥΘΒΒ ΤΟΐθσΘ ΠΟΘ ἰοὸ 1, Θχοθρί ΠΟΙ ΒΟΤῚΘ 
ἱπιρογίδηϊ γϑάϑοη ἱηαἀιιοοα (86 Βαογθα Ὑτιίοῦ (0 ἀαν]αίθ ἔτοσω 10 ; ἴοσ [86 
ϑερίυλριηΐ τγ88 {Π6 ΟἸΪΥ ὙΘΙΒΊΟῚ ΟΘΠΘΓΆΙΠΥ ΚΠΟΎῚ 1η πο86 Ομ ΓΟ 6Β, 
γε 086 ΤΩ ΙΏὈ6ΓΒ ΘΓ ΤΩΟΒΙΪΥ ΒΙΓΔΏρΟΙΒ ἴο ἴμ6 ἤοῦτον. ΤἝΏΘΓΘδγΘ, ον - 
ΕΥ̓́ΘΙ, ΒΟΙΏ6 ΔΡραγδηῦ σου ΥΔἸΟἴ0η8 ἴῃ (86 αυοίδίοηβ ἔγοτῃ ἴμ6 ΟἹὰ 
Ταβίαμιοηΐ ἴῃ ἴμδ6 Ν τ, [Π6 Σθοοπο Δ 0Π]}0η Οὗ τ ὨΙΟἢ Βαϑτηιοῃ οηρασοᾷ [Π6 
αἰϊεπίΐοη οὗ ᾿δαγηθα τηθ, Ὑἢ0 ἢδνα ἈΒΒΙ σὩΘα ΨΑΥΙΟῺΒ οδι1868 ἴο ἀΔοσοσηῦ 
ἔοτ, ΟΥὁ Ἔχρίβδιη, Ββυ ἢ ἀἰβοσθρδηοῖθβ. ΤΉΏΘ86 1 τὺ 6 υδοίι] ὈΓΙΘΗ͂Υ ἴο 
ΘΟΠΒΙ ΕΓ, Ὀοΐογο γα ἀἸϑοιββ {π6 τηοο ἴῃ ψ ΟΝ {π6 ββδοσοα ψγιΐοιβ οὗ 
ἰς Νὲν Ταοβίδμηθηΐ ΡΡΙΥ (μοὶ αυοίαίοηβ ἴγομι ἴΠ6 ΟἸ]α ᾿Γαβίδιηθηΐ. 
ΤΠ6 σαυδο68 οὗἩ {π6 ἀΙβθσθποθβ 1ῃ {Π686 αυοίδί! 08 ΤΠΔΥ Ὀ6 τοαυοσα ἴο 
8686, υἱΖ. 1. ΟΡ ΒΌΙ ΘΔ ΙΟΏΒ. ΟΥ̓ ΟΟΥΓΙΡΟμΒ οὗ ἰπ6 ΠΠΘΌΓΕΘν ἰοχί; 
----2. γασγιουβ ΤΘΔΑΙΠΡΒ, ΟΥ αἰ δγθηοθθ ᾿ῃ ΟΟΡΙΘΒ  ;--- 3. ΟἿΓ ἸρηΟΓΔΏΟΘ 
οὗ δ οογγοοῦ τρθβπηρ ΟὗἨ ῥάγθου αν ἰαχίβ ;---δὲηά, 4. Τῆι αἰδεγοης 
ἀοδβῖσηβ πὶ τ Βοὰ ΤΠΘΥ ποτὰ αυοίοα, 

1. ΤὨο ᾿πβίδμοθϑ οὗ ργορϑῦ]6 βορ:βζοδ θη, ΟΥὁἨΎ ΘΟΥΓαρΡος οὗ {Π60 
Ἤδρδθγον ἰοχί, ἅττα ὙΨΟΥ͂ ἴδ: Π6 ΘΟΙρΡΑΙΊΒΟΩ ΟΥἁ τηδηυβουρίβ δηᾶ 
ΨΕΙΕΙΟΏ8 8006 68) ΘΗΔΌΪ6 {Π6 ΟΥΠΟ ἴο «ἰοὐθγταΐηθ {π6 ἴσια τϑδαϊηρ, 

2. γατγιουβ σϑϑάϊηρβ ἴῃ [86 τηϑηπβοσιρῦ ΟΟΡ168 οἵ {πΠ6 ατθοκ ΒΙ0]6 
τπι864 Ὀγ {6 Βαογθα Ὑυϊίοσβ οὗ {86 Ν Ὺ Τοβίδιμθηί, δηα 4180 νϑυϊουβ 
ΓΟΔΟΙηρΒ ἴῃ αἰ ογοηὺ τηδηυβουῖρίβ οἵ ἴ[η6 ΝΥ Τοϑίδιμθηί, ΔΓ ποῖ 6 Ὁ 
οϑι86 οὗ {86 δρραγϑηῦ οοῃ γα 1 ο0η8 ἴῃ (86 αὐούβ!!0η8 ταϑαθ ἴῃ 1 ΤΤΌτὰ 
ἴῃς ΟΙἹα Τεδίδιημθηί, ΜιΟΒΔ6118 ΠἸ Κουγῖβα ὉΠ} κ86. 16 Ῥοβϑιθ]6 ἰδαῖ, ἴῃ 
ἴλοθ6 οϑ868 ὙΒΟγα [86 ἀυοίδιϊοηϑ Δ.Θ τβίεσῖ} } }γ ἀιογθηΐ, Ἀπ οί. Ὁ 
Τγδηβ᾽αίοι ταϊρῦ μᾶνα Ὀ66η δἀαρα ἴῃ ἐπ6 ϑορίυλρ!ηϊ 88. ἃ τηδγρὶμηδὶ 
ποίδ, 1η [8.6 ΒΆΤη6 ΤΔΠΏΘΙ 88 ὙἋ6 πᾶ 1π {π6 ΗΠ χαρὶα οὗ Οτίρϑη, ὑπο Γ 
ἴδε παταθ οὗ ἄλλος Τὴ Ῥγονϑγθβ οὐ βοϊοιγοῃ, ἴθ οῦβθσνεθ, ργϑβϑηΐ 
Ἰηβίαῃοοβ ἤογο (6 βδηθ ΗΘΌΓΟΥΥ ΟΓΩΒ 8Γ6 ὑν 106 ἰγαηβίαίοᾶ: σὩϊοῖ 
ὁ8ῃ Ὀ6 ΟΧΡΙ]Αἰποα οἢ ὯῸ Οἶ6Υ βιρροδιίίοη, ἰμδη (μδ΄ οη6 οὗ {π6πὶ νγὰϑ 
ΟΉΕΙΥ͂ 8. ἸΏΔΥΡΊΠΔΙ Ὡοΐρ, ὙΏΙΟΝ 88 1ΠΒΘΠΒΙΌΙΥ ογορύ ᾿ηΐο {π6 ἰοχὺ 
1.661. 

3. ΑΠΟΙ͂ΒΕΡ οδι86 οὗ {π6 ρρασθηΐ Ἂαἰβοσθβραῃου οοουστίηρ ἴῃ {ἢ 6 

1. ἐλενων [Δ Κοα δἰ σι Εἶγ ἔγοσα ἴ6 ΟΥ̓Χ, θοτο ἰὑ αἰ ΌΤΒ ἔγοση [86 Ἡοῦτον ; 88 δΝίαι!. χὶχ 
5.; Μεῖῖκ χ, 8. 

2. Ὑδοθβε ἰπ ποῖ, τπ6 ἸωΧΧ, γοσγβίοη θοίηρ ἱποουσθοῖ, ἃ ΠΘῪ ὑγδῃβἰδιίοη οὗ ἔμ6 οσί ίῃαὶ 
8 σίτεῃ; 85 9οῆη χίὶχ. 37. 

8. Τδοβο ὙΒΙ ἢ ἀἰ δ τ ἔσο δοῖἢ τ 6 Ηοῦτον δηᾶ {6 ΙΧ Χ΄,; το ὙΠ ΘΏ, 88 1ΐ Βοοῖη8, [6 
Ἰλιίεν δοσυγδίοΥ ΣΘΠΔΟ͵Β [Π6 ἔοττηογῦ; 88 Ερῆ. ἰν. 8. 

4. ὙΒοδα ἴῃ ψϊςι, [86 ΠΧ, Βανίηρ διιδομοᾶ ἃ ραγυ σα ασ πιοδηΐης ἴο ἃ ῬΆ888ρ9 ἰπ [860 
Ἠεῦγτενν, ὁπ ὙΥτ ΕΣ  ὈΔ568 8΄8 ἈΓραπηοΐ οἢ 1Π6 1Ἰ ΟΣ] 8686 οὗἩἨ 6 οΥἸ πὶ, ν ἢ116 ἈποῖδοΣ 
δίορία ἴοσ Ὠἷβ Ῥύγροδα ἴμαϊ σίνϑη ἰπ ἴμ6 Οὐσοεκ νοσγβίοῃ; ἴ8.8, οορ. Μαῖιῖ, Υἱῖδ, 17., τὶ δἢ 
1 Ῥείεσ 1. 34. 

Δ Μαγβῖ, Μ|ὶςἢδ6118, νοὶ. ἱ, Ὁ. 295. 

Ν ἃ 
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ααοίαίζομϑ ἔγοπι {π6 ΟἹα Τοβίαπιθπῦ ἴῃ [ῃ6 ΝΟῊ ΤΩΔῪ ἀγῖβο ἔγοπι ΘΓ 
Ἰσποόγϑηθθ οὗἉ ραγίϊουϊαν Ἡοῦγονν ἰοχῖβ οὐ σοσᾶβ. Βυΐ 0818 18 ΟἿΪΥ κα 
ἰΘΙΠΠΡΟΓΑΓΥ 6Δ81186 : {Π6 τ βθαγο 68 οὗ δοτητηθπίδίοτβ δηα οὐ 68 (ΒΙΟΒ 
(λ6 φῬγθοθάϊησ' ἰΔ0168 βανὸ ἐθηἀοα ἰο σοπῆσγτῃ) βᾶνα βῆονη {π8ὺ [δ 6 
ὙΥο Β οὗ ἴη6 Ναὸν Τ βίδτηθην Ἔχργθϑθ {Π6 {Π|16 86η86, Θυθὴ ἤθη ποΐ 
[6 βΒθῆ88. ρθῃθγα νυ αὐ θυϊοα τὸ {π6 ΗΘΌΓΤΟΥ ; δηᾶ, 'π Ῥγοροσίοι 
ΔΒ ΒΟἾ ΤΟΒΟΔΙΟΙ6Β ΔΓ6 τόσο ΟἹ] σΟΏΥ ργοβοουίθα, δὰ ον Κπον- 
ἸΙοεάσα οὗ {π6 οὐἱρῖπαὶ ᾿Ἰδλησιαροβ οὗ [86 δου ρίιγοβ 18 Ἱπογθαβθαᾶ, {π686 
ἀμπου 168 τν}}} ργδάμἈ]}} πα ΘΟΥΔΙΠ]Ὺ ΑἸ] ἸΒἢ, 

4. Τί 18 ἔασον ἰο 6 οὐβϑογνοά {μαῦ (ἢ6 ὙΟΥῪ βῆ] αυοίμλι! 8 8ΓΘ 
οὔνϑμῃ οοπίγαοϊοα ὈΥ βοτηὴθ οὗ [6 ουδῃρο]δί8, πα 88 οἴὔβη δηϊασροᾶ Ὀγ 
οἴμοσβ. Τῇ18 ἀιθγθηοθ ἴῃ αἀποίϊηρ' ΤΩΔΥ Ὀδ δοσοπηίοα ἴον Ὀγ (πα αἹἔ- 
ἔογοηῦ οσοαβι οἢ8 Οἡ ὙΔΙΟἢ [ΠΟῪ ἀγα ᾿πὐγοάιορά, πὰ [86 ἀϊογοηὶ ἀοβιῖρτιθϑ 
ΠΟ ἢ {ΠπῸν πόσα Ἱπίθηἀοα ἴο βοστθ. Τμὰβ ΓΚ6, 0 ν τοῖς 1115 

. (οϑρεὶ ἴοσ {πΠ6 ᾿Ἰπδϑίσυσάοῃ οὗ Οἰεπέϊίε σομπγογίβ, ααοίθβ (111. 4---6.} ποῖ 
1688 {πΠδη ἐΐγδδ ν 6.868 ἔγοῃ ἴΠ6 Ῥγορμοῖ βαῖδῃ; ψἤϊ]6 Μαιθο (111. 8.) 
δηα Ματὶς (1. 8.) φυοῖα ΟὨΪΥ {86 ,1γ8ὲ οὗ (ποτὰ.} Βαΐ 11 νγᾶϑ ὨΘΟΘΒΒΆΤΥ͂ 
ἴο 1 ΚοΒ ρΡύΓΡοΒο {μα Βα Βῃου]ὰ ργοοθοθα 8ὸ ἴδ, 15 ογᾶθυ ἴο ἅββτ 
1τ1πη6 (ἀδη(1168 παῖ ΠΟΥ Το ἀαβιϊμοα ἰο Ὀ6 ρῬαγίδκοσβ οὗ ὑπθ ρῥγῖνὶ- 
Ἰεσα8 οὗ 1π6 ροΒρεῖ, δῃᾷ ἰο 866 ἐδ βαϊυαξίοπ ὁ,ΓἹ Οοά, Οπ [86 οἴδεσς 
Βαπά, Μαίίπον (χ1. 14, 1δ.}) ἀπά Ῥαὺ] (Αοίθ χχν!. 26, 27.), π 6 ἢ 
ΤΡτονὶῃρ' [16 “6078 [ὉΓ {π61Ὶ ᾿Ἰπογθα 1 γ, το ᾿βαϊδῃ ἢδα Ἰοπρ θ6- 
ἴοτο ργϑαιϊοίβα, ᾿Ἰπ γοἀπορα [Π6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ δ {01} ϑηρί ; στ μοτοαβ Μασ κ 
(ἀν. 11, 12.) ἀῃὰ Τυκο (11. 10.} ΟὨΪΥ τϑίδσ ἰὸ 10 Ὀγιοῆγ.2 Ματσκ, 
Ὑ80586 (ἀοβροὶ νγὰ8 τι ΘΠ [ῸΣ ἃ ΤΩΙΧΘΑ βοοι ον οὗ «“ Θυ]5ἢ δηὰ (ὑ θη {116 
σοηνογίβ, μᾶ8 ΤΩΔΗΥ͂ ῬΘΟΌΪΙΑΓΙ 168 ὈΘ]ΟηρΊηρ ἴο Ὠΐτὰ, ψΏΙΟΝ ἀγὸ ποῖ 
Ἔχει οα ὈΥ [86 οΟἴ6Ὶ δνδηρο] δίθ. ΟἿ {π 686 Ῥϑου γι 68, γγ πανα 
Δ ᾿ΠΒίΔΠΟΘ 1 Ἦ1Β ΤΊΔΏΠΘΙ Οὗ οἰ πρ; [Π6 Ῥάᾶββαρα οὗ 1βδ]δῇ 71:88 ποιιοαα, 
ΤΠη6 γϑύβθϑ 1 18 (ἀὐοβραὶ τὰ {πυ5: Τοῖς ἔξω ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα 
γίνεται, Ἵνα βλέποντες βλέπωσιν καὶ μὴ ἴδωσιν, καὶ ἀκούοντες ἀκούω- 
σιν καὶ μὴ συνιῶσιν, μή ποτε ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς [τὰ 
ἁμαρτήματα). “ ὕπίο ποπὶ {παὺ ἀγθ νι βουῦ 41} ἐΐόθο {π]πρθ ἀγα 
ἄοπα ἴῃ ῬαγΆΌ 68: Ταῦ βθοιηρ (ΠΟΥ ΤῊΔΥ 866 δπα ποΐ ρδγοοῖνα ; ἀπά 
Παρ ηρ ΠΟΥ ΤΩΔΥ ΠΘΑΡ δῃα ποὺ Ὁπαογβίδη ; 16ϑὲ αὖ δὴν ἄπιθ {ΠμῸῪ 
Βῃοι ]α θ6 οοπγεγίθα, δπα {μ6ῖν β'η8 βῃουἹά θὲ ἔογσίνθη {μθηι. Ὁ [π 
ΟΥΘΡ ἴο Θησαρα [ῃ6 6 )}8 [86 τηογὰα οββοίμδ!]ν ὑο δορὶ «πᾶ οὔδν 
18 (ἀοβροὶ, Μασκ αβ πού οπὴν ᾿ηβογίθα ἴῃ 10 τόσ ΗΘΌΓΘΥ ΟΥ ΤΔΙΠΟΓ 
ϑυτο- ΟΠ δ] ἀα]ο ρἤταβϑβ [Πδῃ 411 (Π6 ΟΥΟΣ δνδῃρ 1818 ἰοσοίμοτ; Ὀαΐ ἴῃ 
{86 γοῦβθ ἤθγθ σίνθῃ, π6 [88 ἔὈγβαίκαη Ὀοίι {π6 Ηοῦτοιν δηᾶ ατοοῖς οὗ 
18]. νἱ. 10. (1 ΟὟΓ ὑγηβίδίιομ ὑγα]ν Τοπαἀογθα ἀπά 7) ιοἱϊ σαὶ {δδηι), 
Διηα ἰΓληβ]αἰθα ἔοσ Ὠ᾿παβ6] ἢ, 
Νον ἰδεβ ραγουϊαν νυ] 08 ΔΙῸ 80 [ἌΓ [τόσα Ὀδηρ' ἀΙΒραγασο- 

ταθηΐβ 0 ὑπ6 (ἀοΒρ6]8, {παῦ [ΠΟΥ δῦ ἴῃ σϑϑ Υ [16 Ἔχ θ Ἰθηοῖθ8. ἀπά 
ΟΥ̓ΠΔΠΙΘΠΒ οὗ ἴμοη. ΤΏΘΥ 816 διιο ἢ νϑγϊδίϊοη8 ΟὨΪΥ, 848 {686 αἱῇ- 
ἔογοπύ οοηνοτίβ, οὗ αἰ θοῦ ΘΟΠΟΘΡΏΟΠΙΒ, τοαυϊγοᾶ ἴο ἤαγα τηϑάδ, ΚῸΓ 
[Ποῖ ΟΡ ΔΙ πρὶ ἃ ἔσθ δηᾶ τισμΐ Κπου]οᾶσο οὗ {π6 ΟἹὰ Τοβίδμχθηςξ 
ΡΤΟΡΒΘοῖοβ5 Α βιτα αν τη066 οὔ οἰἰαι οι 1Β ρυιγϑαθα Ὀγ {ῃ6 1] 8.γ]- 
οὐϑ δροϑβίϊς Ῥϑι], σχο ““ ἀο68 ποῦ τη] 0}. ΟΥ̓ Δ]]6ρα {Π6 ἴα δπᾶ {86 

. 568 ΓΠ6 μεββαρθ8 οἵ Ιβαίδι! απὰ ΓπκΚ6 δὲ Ἰοηρίῃ, Νο. 6., ΡὈ. 115, 116. 
5. 866 [86 μΑβδβαροβ οὔ ᾿βαϊϑῃ πὰ οὗ {Π|8 αυδημο δῖ οἰϊοὰ, Νο. 91., ΡῃΗ. 194, 125. 
δ τ. Οσθῃ, οα τπ9 Μοάοϑ οὗ Οποιίοη υϑοὰ ὈΥ̓ τπ6 Ενδησεὶῖοαὶ ΥΥ εἰτογ8, Ρρ. 57---88. 
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γορμοῖβ ἴθ ΟὯδ ἀπά [Π6 8816 ΤΩΔΠΠΘΓ 0 6078 δπά (ἀδῃίε8. Τὸ 
Ῥεῖ τἰ86 Ἐβουθδῃ ρον Υ ΠΟΥ, ἢ6 Β4Υ8 οὗ Πίηηβοὶῇ (Αοίβ χχῖν, 14.), 
.Βοϊιοντησ 41} {πη σ 8 ν ΒΙΟἢ ἀΓΘ τογίέξοπ ἴπ (86 αν ἀπα (86 ργορβοῖβ. 
Βυὶ ἴο κῖπσ Αστῖρρα (Χχγὶ. 22.), “ δαγίπο ποὴθ Οἴποῦ ΤΠ]η08 (ἤδη 
(086. πΠΙΟῊ [δ6 ῥγορμοίβ απα Μόοβοθ οἷά δβαν βῃοιυ]ά οοπχθ.᾽ Απάὰ 
5 6 ἀἰδιεπσαυϊδηθβ ἴῃ 818 Θρ 8166. [Ι͂ἢ ἴπαᾶῦ ἴο {πΠ6 ΗΘΌΓΘΟΥΒ ἅγὸ 
ἸΒΔΠΥ͂ ῬΆΒεασΘΒ πο {πΠ6 ΟἹ Τοϑίαμηθηῦ, θαΐ ποῦ ἃ 8'ησ]β ᾿ηβίδῃοο 
ἴῃ π ΒΟ 1Ὁ 15 αυοίοα 88 τογίζέξεπ. Βαΐ ἴῃ Ὦ18Β ΟἴΘΥ 6 μ180165 ἢ6 ΤΆΓΟΥ 
0868 ΔΩΥ ΟἾΒΟΙ [Όττὰ ἴπδῃ, “ 1{ 18 πυσι θη, οΥ, “ ΤῊ ΘοΥρίαγα βα}}.᾽} 
ΤῊυΒ Πα οἱΐοβ 1 ἰο ἴπΠ6 Βογγδηβ: (ἢ6 οὔοῦ γὙΥ [08 ἔγοι ν᾽ Ὠϊοἢ 
τοοάς ἴο ἰδαὺ οὗ 176 βαἰϊἧ, ατὰ ἴῃ 116 Ὦγοο οπαρίσρυβ, 1χ., χ., χὶ., ψ ] ἢ 
ῬΣΙΠΟΊΡΑΙΥ ταϊαΐα ἴο {π6 968; ἃῃὰ δυθὴ ἴπογα ἢ6 βϑ ἄογῃ [11]8 
ἴο πᾶτηθ {86 Ῥσόρμοῖ ψ Βοβα τοσὰβ ἅτ δαἀυοοα, Τὸ (π6 (ἀαἰδίδηδβ, 
δη4 1ῃ ὈοΐᾺ Θρ β6168 ἴο {π6 ΟὐοΥΙ Π18Π8, ἢ ΟΠ6 ΟΥ̓ 7 Θχοαρί! 018, 
ΒΕ ὑγροβ ἴπ6 σΟΓΒ οἵ της Ο]α Τ᾽ οϑίδιμθηΐ ἃ8 τογέέσπ. Τὸ 1Π6 ῬὮ)]ρ- 
Ρίδηβ, (ὐο]οβϑίαηβ, ἀπά ΤΠ ββαοη δηβ, ἸΥ 1 τηϊβίαϊκα ποῖ, Β6 τραῖκοϑ ῃῸ 
ἀϊγοοῖ χυοίαὐϊοι ἔγοται 1. [Ι͂ἡ {86 δριβί]6 ἰο 16 ΕΡβδβίδηβ ἢ γϑίευβ 
0 1 ἔν τοο, αηα {ποτα Ἰπαἀδοα ἴῃ ὈοΓΝ Ρ]ΔοοΒ ἀπᾶάοῦ {π6 ἴοστῃ οὗ 276 
εαἰϊ. Βαϊ Βα Ὠϊμη86}} μΔα βροπί Ἀθουο νχ2|ὸῸ γΕΆΓΒ 1η ἰσδοιιηρ {θὰ 
ὑεῖ (Π6 αἰτηοξί ἀΠσοποα ἀπα αἰτϑητίοη (οἰ χῖχ. 8, 10.), ἀπα ψτοῦθ 
[15 Θρίϑε]ς ἴο ἔθ τὰ Βοῖη6 ὙϑδΓβ δέου; ψ 6 η ἢ ταῖρρῃῦ Ὠᾶνα [11}] ἀ580- 
8π06 1πα΄ Π6 δροκα [ὁ {μοβα τοῖο ἄπειο ἐΐδ ἰαισ. Α ραββασθ ἴῃ {118 
Ἔρῖβι]6, σοιηραγθα σ ἢ ΟΠ6 ΒΙπλ ΑΓ ἴῃ {μδΐ ὑο [86 (ὐο]οββίδῃβ, Βθ6πὴ8 ἴο 
Ποῖ (δαὺ 6 τηδάθ ἃ αἰ ἔδγοπος Ὀούσθοῃ ἰμοίω, δῃά Ἰυᾶροα {6 
μοβίδηβ ἴο θ6 θα [εΣ νοῦβαα ἴῃ {ῃ6 βδογοᾶ θόοοκβ. Τὸ {8686 Πα ργο- 

Ῥόξ68 186 ργεοορύ οἵ οδϑάϊθπου ἴο Ῥαγαπίβ τ ἢ ἃ ΥἱΘῪ ἴο {Π6 Μοβαὶο 
Ῥγοσαῖβα (ΕΡΆὮ. νυἱ. 1 --8.): “Ομ! άγθη, ΟΌΘΥ γοὺτγ Ραγϑηΐθ ὴ ἔμ Ι,ογᾶ ; 
ἴον 1818 18 τσῃῖ. Ηοπουὺγ ἰῃγ (ΔΊΟΥ ἀπὰ τηοΐθοῦ; ὙΠ ΙΟἢ 158 [Π6 ἢγβὺ 
ΠΟΙΠΙΑΠτηθηῦ ὙΠ ΡΥΟΙΏ156.5 Βυΐ ἢδ6 οπβ {Π18 σϑίοσοποα ο {Π6 
ποταβ οὗ [μ6 Π.Θολ]οσι6, ἴῃ σίν!ηρ {Π6 δᾶ ργοσαρύ ἴο ἴΠ6 (ὑο]οΞϑβ 8 ; 
Ὑ 1} 056 ῬγΟΟΙ ΠΟΥ ἴπ (ῃ6 δογρίυγοβ μ6 ψ)1αδλὃ8 1688 δοαυαϊη[ο, 
8 ΠΆΥΙΩσ ΠΘΥΘΡ ὈΘ66η Διηοηρ' με. Η6 βαγβ οἱ ((ο]. 111. 20.): 
“ΟΠ άγθη, ΟΌΘΥ γουγ ραγοπίβ 'ῃ 811 ὉΠ ΙΏΡΒ ; ἴον {Π18 18. νν6}} μ] αβίῃρ; 
υπίο {πΠ6 1,οτὰ. Τὰ 6 866 {παῖ δύ. δι! μ8. ὁπ τποᾶθ οὗ οἰξίηρ; 
16 ΟΙά Τοβίδιηθηῦ ἰο ἐπ6 Ηοῦτονϑ, δηα ἀποίμονῦ ἰο [ἢ6 ΘΠ Γοἢ 68 
οὔ ὙΠΟ 1[ῃ6 (ἀοη!]]68 οῦα θυ Υ; ἰμαΐ ἴῃ {πΠ6 ΓΌΥΠΊΘΙ οα86. ἢθ 
ἄστορβ ἢ δι. δίπουν, ἴὰ {86 ἸαϊίοΣ ἢ δι. Μάσκ δά δῖ. 1016. 
Ἀπᾶ ἴῃ 118 τοβρθοῦ {8670 18 80 τυ ὉΠΙ ΟΓΠΆΙΥ ἴῃ [6 Δροβῖ]6 δπᾶ 
ὅνο δυδηρο  βίβ, {πᾶ 76 ΤῊΔῪ }150} 7 ΘΟποϊυ 6 1 νγὰ8 ἢοΐ δοοι ἀθηίδὶ, 
δαΐ ἀεδίσποα ὈΥ ᾿ἶπὶ δηά {Π|6π|, ἴῸΥ {Π6 βᾶπι6 ρΌΓΡΟΒΘ οὗ βυϊζίηρ {Πποὶν 
είγίε ἴο {Π6 δ:18}} τηθαβυγα οὗ βουιρίατγαὶ Κηον]οᾶρο ν᾿ ἰοῦ {ποὺ ταὶσῃς 
γ76}} ΘΌΡΡΟΒΟ ΣΔηΥ οὗ {ΠΟῸῚΓ τοδουβ ἴο βοββθββ. ΒΥ ν᾽ Βιοἢ τθϑμῃβ [6 
ὈΠΙΘΑΓΠΟα ΟΥ πον] γ-οοηνογίθα (ἀδη 68 οσ ἱπδίσγυσίοα {πᾶῦὺ ψἢδῦ 
ψ8 Οἴογοά το ἰἤϑθῖω, 18 186 ψογὰ οἱ (ἀοά τολέελ σαηιο ἴπ οἷα ἐΐπιδ, ΝΥ 88 
ἴο Ὀ6 ἔουπά ἴῃ 186 θοΟΐΒ8 οἱ ϑοχιρίαγο; δηά, 1[ “ 0 Ἀ1Ζ6 Γ8 ογαρί ἴῃ δης 
ΡοΓρὶοχοά {πφῖὰ ἢ ἀοοίγΙ 68 οὗ δὲ ΟΥΆΪ ΟΥ ἰγδα! ἸΟΠΔΓῪ ἰανγ, {Π6 Ὺ 
ΨΈΓΘ ἔΣΠΙΒῃ6α τ 11} (818 ΓΘΡΙΥ ἴο βιιοῖ ἰθδοίθυβ: ΟΥ̓ ἤθη ἴῃ 6 Δροβί!θϑ 
πὰ ουὐδηρο] δῖ, γ 80 Βαγ 6 ὈΘΘῚ ΟἿΓ ΤΟΥ͂Θ ἱτηπηθαϊαία ρῃ] 468, ΡΓΟΡΟΒ6 

1 [Τὰς ἀϊδιϊποιίοι τππ8 ΟὈΒΟγν Ὁ ]ς ἰ8 οὐὗἨ σοιγβα τηδο 886 οὗἨ ὈΥ͂ ἴο66 Ὑ8ὺ ἀσην ἐδ 
Ῥβα]ης οτσίη οὗ [6 ορίει]ς ἴο ἴ6 Ἡοῦγον8.} 
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ἴο υ8 ΔΠΥ͂ ρατί οὗἩἨ {πΠ6 Μοβαΐο δοοποιῃῦ, {ποῦ 8]|]ὰρσὸ ΟΥΪγ τθδΐῖ 18 
ιογίἐέοη, ἀπ τ μδῦ (Π6Υ ΘΑΓΘΙΆΠΙΥ ἸΠΙΌΓΤΤΩ τι8 ἴο Ὀ6 80.ἢ } 

Ὅροῃ {Π6 ψ,Πο]6, {Π6 1, 85 10 τοβρϑοίβ [16 δχίθσγιδὶ ἔόστη οὗ ποίει 8 
ἔγοτα (Π6 ΟἹα Τοβίαπηϑθηΐ, 10 πᾶν 6 οὈβοσυϑὰ (παὺ (πὸ τυϊῦοτβ οὐ 1Π6 
Νον Ταοβίδτηθηῦ αι ποῖ τπαῖκα 1ὖ ἃ οὐπδέαπέ τὰ] [0 οἵα ἔοσα ἴῃ6 ατεεῖϊς 
γουβίοῃ ; Ὀθοδιιβ6 [6 ΓΘ ἈΓΘ ΤΩΒΗΥ͂ Ρ]8068 ἴῃ ΤΥ ΒΙΟὮ {Π61Γ αὐ οΟΙΔΏΟΠΒ ΑἹΗ͂ΘΥ 
ἔχοιμι ὑπαὺ νοσβϑιοῃ, ἀπ ἄρτοα ἢ (Π6 ΗΠ ΘΌτον. Απά, κο ἱποῖτ αἀποῖδ- 
[ἸΟΏ8 ΠΟῪ ΟΟΥΤΟΒροπα ὙΠ ἢ {πΠ6 ἩΘΌΓΟΥ,, ὙΘΕΥ ἔΓΘαΌΘΠΠΥ ἴῃ ΘΧΡΙΟΒΒβ 
ΟΡ, Ἀπα ρὍΟΠΘΓΑΙΥ ἴῃ {Π6 Β6η86, 80 1ὖ 8 Ὀ66ῃ ἱμουρῆΐξ {πα΄ ΒΟΥ 
ὈΠΙΌΤΤΗΪΥ ἀρτοοα αἵ ἢγϑῖ, δπα μα΄, γι μοσα (86 ΗΘΌΓΘΥ τγᾶβ ΡΓΟΡΟΥΙΥ 
ΘΧΡΓΘΕΒΟα ἴῃ (86 ατθοῖκ νουβίομ, ΠΟῪ πυι86α ἴῃ6 πχογάβ οὗ {Πδὺ νεγβΊ ἢ. 
Βυΐ, τ οτο 10 τηδίθυ! }]}ν ναγἹθα ἔγοτη [86 πλϑαπῖηρ οὗ ἴἢ6 Η ΘΌτον ϑοσρ- 
ἴυγαβ, {Π6Ὺ οἰὑΠῸ σαν {Π6 βθῆβο οὗ {Π6 ραββᾶρ οἱΐβα 1π {πο ὶγ οὔσῃ 
γοσβ, ΟΥ ἴοοΪκ 88 τθοὶ οὗ {86 δορίυαρίπξ 48 δυϊοα {86 }Υ ρΌΓΡΟΒΘ, ἴπ- 
ἰτοάιυοϊησ {Π6 Γααυ δ106 Δ Θγαοη8. ΗθηδΘ ΒΕΘΓᾺΪ ρΆΒΒαρ 68 ΔΓ6 ΠΟΙ ΘΓ 
ἀἰσθοῦ αποίϊαίϊοηβ ἔοπὶ {η6 ΗΘΌΓΤΘΥ ἰαχὶ, ΠΟΥ αποίαίοηβ ἔσο [86 
δορίυδριηῦ; Δηα ΒΟΠΊ6, 88 Ἅἵἷὸ ὨΑΥ͂Θ ΔΙΓΘΔΟΥ͂ Β66Π, ἄρτοθθ τὴ {Π6 
αι ουθὴ ὝὙΠΟΙΘ 1ὖ νΑΥΊΘΒ ἴτότ {86 ἔΌΣΙΊΟΣ, θα ΟἸἹΥ ποτ {Π6 46- 
υἱαύοη ἀο68 ποὖ 80 αδοῦ {π6 τῃϑαπίηρ οὗ [π6 ρϑββαρα 88 ἴο ᾿ῃίογ ο ο 
τ {Ππ6 ΡΘΥΠΘΏΟΥ οὗ [πΠ6 ααοίλι!οη ἰοῦ {Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ ᾿ηἰοπᾶθ. “ ΑἹ] 
{18 δοοογάβ ἰο ὑὙμδί ΟΥ̓ ΠΆΓΥ ΤΙ ΓΘΥΒ, ἴῃ ΒΙΓΏΙΪΑΥ ΟἸΓΟυΣΩΒίΆΠΟΘΒ, του]Ἱά 
ἰανο ἄοῃρ, 8η4, ᾿π ποῖ, αν θθθὴ δυϊπονγζοά ἴοὸ ἀο; Ὀὰϊ ἴΠ6 βαοσοά 
Ῥϑησηθη, δοῖηρ ὑποιηβαῖναβ αἰ νΊΠΘ]Υ ᾿ΠΒΡΙΓΘα, τηῖρθϊ ἕακα ἢ ΡΟΓ168 
ὙΒΙΟἢ γ͵ὸ τί ποῖ ; Ὀασδαθ6 {Π6ῚὉ ΘΟΙΏΣΊΘἢ 8 6,6 ΘΑΌΔΙΥ (86 τοογὰ 
97 Οοὐ νὶϊὰ [π6 ἰοχίβ οοτητηθηϊθα οη.ὔ 

[ΤΠπᾶῦ (86 Νὸνν Τοβίδιηθηϊ τυ ϊΐοσβ α1ἃ ποὺ Θχοϊ δίνουν δάμοσο ἴο 
ΟὯΘ βοῦγοθ οὗ οἱ οι 18 τηϑηϊοβὶ ὈΥ.νΠαΐ 18 δῦουο βίδα, Τα 
δαρίαδριπ ΤΠ6Υ υδοα χηοβὺ ἔγοαιθμῦγ, ὑποιρ ὈΥ ΠΟ πιθδὴ8 1η 4]] 
οῆ868. Βαίΐ [Ὁ 18 ἀἸΒΠΟυ]Ό ἴο αν ἀον ἢ ΔΩΥ͂ σΘΏΘΓ͵ΑΙ συ]α ἴοσ [Π6 σβιι868 
ΜΏΙΟΝ ΤΑΥ͂ πᾶνα ᾿πῆιιθποθα ἰπθηὶ 1η αὐἰίϊηρ {π6 δερίυαριὶαῦ δηά 
Γοβογίησ ἴο [886 Ποῦτον. ϑοπια οὗ [Π6 σθάβοῃβ δγθδαγ δ᾽ υἀθα ἰοὸ 
ΡΓΟΡΔΡΙΥ Πα {μον τ οἰραῦ; Ὀὰΐ [Π6 {ΤΌ Γ} 18 ἐπαΐ ΘσΟσΎῪ παν] 018] ΘΆ86 
ΘΓ ᾳυοίαὐου τηυϑὺ Ὀ6 Ἰπαροα ὈΥ 1186], Δηα (Π6 γοβα]ῦ ψ0}}} δον {Παὶ 
ΠῸ ΔΠΒΊΘΙ 0 {πα αποδίϊοη, ὟἾΩΥ νὰ {Π6 δερίπαριην Βοχῃθῦ 68 
ΔρδΠαομθα ἢ 185. ὈΠΊΨΘΓΒΑΙΪΥ ἈΡΡΙΙοαΪ6. ἤοσηθ οὗ {π6 ββοσϑ βϑῃσπλθῃ 
ΒΘ6 ἢ ΠΊΟΓΘ ἀοροηάδηῦ οἡ (ῃ6 Οστοοῖκ ἰοχὶ ὑμδὴ οἴμοτβ. Μδιίίμπον, 
ὁ“ ΉΠη, δηα Ῥδὰϊ δυΐϊηοο 8 σγϑδαΐου ἔγθθάοσα, νγν ἢ116 1 πκ6 τηογα οἰ βεὶγ 
ΔάΠΘΟΓΘΒ ἴο πα ϑερίυδριηί, Βαΐ 10 18 ἴο θ6 οὐβεγνϑά {μδῦ {Π6Ὺ δου] 
ΠΘΨΘΓ πο μα [0 ὈϊΠα {Ποῃηβ ον 68 ἴο ἃ γυθα] ἰγδηβουιθηρ οὗὨ 86 ρ88- 
ΒΑΡ68 ΤΠΘΥ Οἷἴ6, ϑοιῃθίτηθβ ὑπο Ὺ ̓ηἰσοάϊοθ ᾿ῃἴο ὁη6 αποίδίοη σχορὰβ 
ΤΆ Κ6Ὴ ἔσομαι δηοίδπον ραγύ οὗ δουιρίασθ, ὁσοἈΒΊ ΟΠ ΠΥ ΘΟΣὈ᾽ἰηρ Βα ταὶ 
ΡΑΒβαρ68 1Ἰπύο ὁπ6 ρδσγασυαρῇ. αἀρϑίῃ, {Π6Ὺ δογιᾶρθ, [Π6Ὺ δά 4, {μ6Ὺ 
ὈΥΔΏΒΡΟΒΘ ὙΟΥΑΒ ΟΥ̓ ΡὮΏΓΑΒΘΒ, ΤΠ] ΚΙΩρ ἃ νΑΓΙΟἰΥ οὐὗἩ οἤδηροβ, δοοοτγά- 
πο ὈΟΙ ἰο {Π6 ομαγδοίον οὗ [6 ρθυβοῃβ Δ ἀγοββϑά, απά ἰο {π6 ἀιβδαγθηὶ 
ΟὈ)θοίθ ὙΔΙΟΩ {ποὺ {πμοπιβαῖνεβ μδα ἴῃ νἱονγ. ΤΟΥ (μ08 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ 
ΔΙμηοβύ ΘΥΟΥῪ τηοᾶα οὗ οἰἰδίϊοη, “ ἴγοπι ὑμ6 Ἔχϑοίοδί ὕο {Ππ6 τηοβί ἰοοβα; 

Ὅτ. Τονπβοη, Τἰβοοῦϊβοβ οἡ ἴδ ΕΟᾺΓ Οοδροῖβ, Ὠΐδβο. ἷν, βοςῖ. ἰΪ, ὕογκβ, τοὶ]. ἰ. 
ῬΡ. 10], 102. 

᾽ Το ον. Τ' Βοοίί, ου 186 ΑὙἸΠΟΥΠΥ οὐ 1π6 δεριυδρίηϊ, ἰπ ἴῃ ΟἸτδεϊδη ΟΡ δοσνοῦ (οῦ 
1810, γ0]. ἰχ. Ρ. 102. 
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δαϊ ἴῃ ΠΟ ΟῆΒ6 ΙΒ νἱοίθηοθ ἄοῃα ἰο ἴδ6 τηθδπὶηρς οὗ {Π6 οσἱρἑηΑ].᾽ 
ΦἼκὲ τὸ Ὅ6 τοπλθπ θοτοθα " (βαγ8 Ὀζγ. ᾿αν άθοη, ἔγοπι γῇοσα [86 ΡΓ6- 
οοϊησ υσοσ 8 Ἀγ δαορίθα) “18 (Π6 βαογϑὰ νυ  ο Β Το Το ποῖ Ὀουπηά ἴῃ 
41} ςαβ68 ἴο οἱΐβ [86 υϑῦυ ὙΟΣαΒ οὗ [86 ΟΥΡΊΏΔΙΒ : 1Ὁ γγχα8 80 Ά}}Υ δι οἱ οηΐ 
ἴογ ἰμοτὰ ἴο δχθιθιῦ [Π6 Β6Π86 ΡΘΥΒρι οι δ᾽ γ. ΤῊ ΒΆΙ16 ΠΘΔΠΪΠΡ' ΠΙΔΥ͂ 
Ὀ6 σοηνουϑα ὈΥ αἰ βογοηῦ ἰθσιηθ. [Ὁ 18 ὈΠΥΘΑΒΟΏΔΌΪῈ (0 οχρϑοῦ ἐμαί 
186 Δροβί] 68 βῃῃου ᾶ βογαρυ ουβὶν δυὰς Ὀγ [Π6 ργϑοῖβα νοσὰβ οὐ [Π6 ρ88- 
βᾶσεβΒ ἴΠ6Ὺ αὐοίθ. ΒΥ ἃ β᾽:σῃὺ ἀονιαίίΐοη ἴγοπα {π6 Οτθοὶς, μα γῪ 
ΒΟΠΙΘΏΣΩ6Β ΤΟ μἀογοαὰ [86 86 η86 ΟἸΘΑΓΟΥ πα ΤὩΟΓῈ Θχροὶΐ, αὐ ΟἴΠΟΥ 
πιεβ ΤΠΕΥῪ ρδγαρ γαβοα σαίμοῦ (θδῃ ἰγαηβὶαἰθα 1Π6 οΥἹρῖπΔ] Ηδῦγον. 
1π ΟΥΟΓΥ ᾿ἰπδίβῃοθ ἷ6 ΒΊΡΡΟΒΘ ἴποπὶ 0 βᾶνα Ὀθθὴ αἰγοοίθα ὈῪ {Π6 
βυροσιηἰοπάϊηρ Θρ τ, το 1Π.Ὰ}}Π0}}0 Κορὺ ποῖ ἔγομη δα, δηά 
συϊάοα μϑτα ἰπ βαϊθοίϊηρ {(Π6 τοδί Ἀρρτορσγίδῦθ ἔθγπηβ 6 γ [Π6]1 ΟΤῺ 
ἡυάδστησηίθ νου] μανο [81166.ἢ} 

ϑοπιθ αν δηἀοανουγο ἴο δχυρίαϊῃ οαδ68 οὐ αἰ βοσορδποῦ Ὀοίννθθῃ 
{86 οτἹσίη8ὶ ἰοχὺ δηὰ {Π6 αυοίΐδιϊομ, ὈΥ Βυρροβίπρ ἐπα {16 Νὸν 
Τεδίδιηοηΐ ττϊΐοσθ οὐρα ΌΤΙ Τηθποσυ. γ. ᾿δν άβοη ἱΠαΙρΏΔΗΠΥ 
τορι ϊδίθβ βιιοἢ 8 το οὗ βοϊνίηρ {86 αἰ ΒΠου]γ.2 ὙΌΓΥ ἔοτοὉ]6, ἴοο, 
οὐ 1818 ἰορίο δῖ ἴμ6 οὐϑογσυδίοπβ οὗ Ὦγ. 1,66: ““Α αἰγθοῦ δῆβινου 
ἴο {86 αβδβουίΐοῃ (δαῦ (86 Νοὸνν Τοβίαμηθηῦ τσιίοτβ μΒαν αὐοίρα {ῃ6 
ἴοττηορ ϑουιρίασεβ “ἸῸΠῚ ΤΘΙΊΟΓΥ ᾿ 18 ΒΌΡΡ]164 ὈΥ 1Πὴ6 Βυγ Κρ ἕδος 
ἴο ψΒΙΘἢ ἃ ἀἰδεΣηρτ θη α Βοθοαν πδ8 ἀσασῃ δἰ ΠΈΙΟΗ ---- ΠΑΠΊΟΪγ, {δα 
(Πα νογῦ8] ἀστεοιηθηῦ οὗ {86 δυδηρο τδίβ τι ἢ ΘΔ. ΟΥΒΘΥ 18 ραγου- 
ἸΑΓΙῪ σοι  Κ4 016 ἱἢ τ} ῊΥ ΟἹ ΔΙΙΟΏΒ Ἄδα 186 ΟΙα Ταβίδιηθηΐξ, ἴῃ τ ΒΙΟΝ 
ΠΟΥ ΤῸ]ονγ ποιίμον (6 Ηθῦτγον ἰοχί ΠΟΥ ἴΠ6 δαρίυδριη τ] ὀχδοῦ- 
1688.᾽)2 ΤῊ δρρϑηαδϑά ποίβ τηιιδὺ Ὧ6 αἷβο σίνϑι, “ ΟἸδϑοίονγ, " 16 
Ἐπιϑίθμαηρ ἀοΓ βο} γ], Εὐνδηρο] θη, 8. 4. Ε. σ᾿ δι, Μαίι, (χὶ. ΠῚ 
δηᾷ δὲ, Πυα (Ὑ]1. 27.) (866 4180 δὲ. Μασ 1. 2.) δα γϑγθδίϊπλ 48 0 
Ιοπϑ: “ΤῊΙΒ 18 ῃα οὗ ψβοῖὰ 1ἴ 18 ψυιίοῃ, ᾿Ιδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν 
ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσ- 
θέν σου: “Ἐς (86 ΠΧ Χ,, τ ΒΙΟΝ ἴῃ 411 ροϊηΐβ οουτοβροηβ τ ἢ 1116 
Ηροῦτον, [ππ8 γοηἄθγα {π6 νογάβ οὗ Μαὶ. 11}. 1.: Ἰδοὺ ἐξαποστέλλω τὸν 
ἄγγελον μου, καὶ ἐπτιβλέψεται ὁδὸν πρὸ προσώπου μου. “ Πεπιαγλαδίο, 
πτιίε8 ΟἸϑἤδυδοη --- 8 0]6 ἴο αΥθ γΘοΟῦγβ6 ποτα ἰὼ {Π6 “ αυοίαίΐοη 
ἔτοιη ΤΩΘΙΏΔΟΓΤΥ͂ ̓ ᾽ ἰἤΘΟΥΥ ---- 18 {Π6 ἜΘΧΙΓΘΙΏΘΙΥ δοουγαία ἀρτθοιηθηΐ οὗ 
ἴα. ουδηρο βίβ ἴῃ {Π|8 βθοίϊοη, 88. ψΨ6}} 1ῃ β᾽ῃηρ]θ ΘΧΡΓΟβΒΙ0Π8Β (6. Ζ. 
Τα νἱϊ. 23,), 88 ραγθοῦ]ασὶν (αι. χὶ. 10.) ἴῃ 1Π6 ΟΙά Τοβίδιμθης 
αυοίαξϊοι ἔτοπὶ Μίαϊ. 111,1. Τθο Τ ΧΟ Χ, ἐγαηβίαίθβ (Π6 ραδβασα δ6οι- 
ταΐθ]ν δοςοσάϊηρ ἴὸ {1πηΠ6 Ηοὗτον ἰοχῦ; δοί ευαπφοῖἑξέ5, ἠοιοευεν, ἀευϊαίο 
μπὶξοτπιῖψ ἤγοπι δοίδ Ἡδεῦτειο απὰὶ (δε 1,.Χ Χ.᾽ ἴοο. οἱξ. Ὁ. ἱ. 8. 358. ΕἸ6- 
Β6 δῦ ροϊπίβ ουΐ {πδὖ ἃ 5᾽π}}}2 7 ἔδοῦ 18 ὅο θ6 πού! θα ἴῃ οὐδ ραγίβ οὗ {Π8 
Νεον Τοβίλιμθπι. “ ΤΏΘΓΘ 18 4130 Του πηα 1ῃ αυού 0.8 1ῃ [Π6 ΘΡ 81168 οὗ 
ἀἰθδγθης ἀροϑῦ68 δ Θα 8] γα] δῖοι ὕο οϑοῖ ΟἴμῈΓ δηα ἴο {Π|6}1 ΒΟΌΓΟΘΒ᾽ 
(ε.. 1 Ῥεῖ, 1.. 6, 8.; Βοπι. 1χ. 33.} Ζϊά. 8. 89. 

ι ννᾶ8, 186 η, ὙΠῊ ΠῸ ΠἈΡΓΟΙΟυΒΏ 688, Ἀπ ἱὰ 20 Ὁποδυίλιηΐν, 
(πᾶν (6 Νὰ Ταβίδιηθηῦ ἩΥΙΓΟΥΒ οἱἑοὰ {Π6 αποϊοηῦ ϑοσιρίατο. ὍΠΟΥ 
ΠΟΙ ΟΑΓΘΙΪ ἰο ργοάμοθ δοουγαίθὶΥ {π6 βΒ6ηὴ86 δηα τηθδηΐηρ οὗ (86 

9 

5 δαοτεὰ Ηοττηοποῦο8, οἶδΡ. χὶ. ΡΡ. 469, 470. 
3 Ἰριὰ. Ρ. 468. 8ε6 Ρείοτο, ραρε 138. Νο. 84., ποία. 
3 Το ἰπδρίγαϊίοη οὗ ΗΟΪΥ ϑοτιρίαγο, 24 οὐϊι., Ἰοοῖς Υἱὶ, Ὁ, 358. 
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Ῥαββασοθ {ΠΥ αποίθα, Α τρθγο ἱπβροοοη οὗὨ (86 ῥγϑοθᾶϊηρ 4016 
Ὑ0111 σομνίποα ὑπαὺ 1π ἃ ναδβί σ᾿ Δ] ΟΥ̓ ΟΥ̓ Ἰπβίϑποοθ [818 18 86 [-ϑυἹἀθ  ; 
84 ΤΑΙ ΠΌΤΟΥ ΠΑ ΌΙΓΥ {01} ρσόνο, τὴ τοβρϑοῦ ἴο {Π6 γ ΓῪ ἔθ πὶ π ΙΘΉ 
1μοἷῦ ΔΟΟΌΣΔΟΥ [88 Ὀθθὴ απροβίϊομηοα, ἐπαῦὺ (μ6γα δῖ ποὶ βυβιοϊθηΐ 
ρτοιπαβ ἴῸΣ βυ βίδη Δ πρ' ΔΩΥ͂ βυο οἴαγσθ, ΕὟΓ οχρ πίον, ἔοσ 
Ὀγϊηρίηρ ᾿ηΐο (Π6 Οἰθαγον ΠΡ οὗὨ ρΌΒρ6] ἀδὺ {ῃ6 οὈὐβοῦτθ αὐΐοσαποθβ 
οὗ τ86 Ἴςπι ἴον ἀοβηϊίον ροϊηηρ μα΄ ἡ ]ο ἢ γα8 ρὍΠΘΓΑΙ, ΟΥὁ ἴον 
ΘΩΪαγρίηρ ὑπαὶ ΒΟ. 8 δὖὺ ἤγβί τϑϑγιοϊθα, {ΠΟῪ Πᾶνα Βοιμθίϊλ68 
τοοα!ποά {Π6 αϊοίϊοη, θαῦ 6 Υ παν ργοβογνοά {π6 βριγιὺ οὗ {Π6 δηποϊθηΐξ 
ΟΥΆΟΪ6. “ΤῸ ΏΔΥ ἤδνα Ὀ66η Θχρϑαϊθηΐ," δαγβ Ὀζῃ. Εἰ θαῖση, “ 10 ΤΩΘΥ 
Θσ η αν Ὀ66η τοαυϊγοα ὉΥ {πὸ πϊρμοδὺ βρὶ [8] τ ἸΒάοι, ἴο ἀορύ ΒοΠ]6 
ΒΠρσηῦ τηοα!ῆοδίϊοι οὗ (Π6 ΟΥ̓ΡῚ ΠΑ] ραββᾶρο, ΟΥὁἨ 10 ρῖνθ δὴ ΘΧρ ηδίΟΥΥ 
ΤΟ οΥπρ οὗ 118 [ΘΥΤΩΒ, 80 ἃ8 ἴ0 δαδρύ 10 ἴπΠ6 δούίογ ἰο {π6 ῬΌΓΡΟΒΕ οὗ 1ὲ8 
ΔρΡΡΙΙοδοη. Εὔνθη ἴῃ {Π0886 ΟΔ568 1 ὙΔ10Ν, ΤΥ ΔηυΠῖπηρ' γ6 σᾶπ 866, 
ἃ Οἴοβοὺ ἰγαηβίδίιοη σου ἤν βουνθα θαυδ!]ν τν6}} {π6 ραγροδο οἷ 1ῃ6 
ὙΥΤΊΟΥ, 1Ὁ τηΔ Ὁ ἤδνα ὈΘΘη ΨΟΤΊΠΥ οὗ [Π6 ᾿πδρίτιησ Βριγιῖ, δηα ροσέδοι Υ 
οοπβιβίθηϊ σα (η6 ἔ]]6δὺ ᾿ηβριγαίίοη οὐὨἨ [6 οΥἱσίὶηαὶ δου ρίανοβ, ἐπ 
{Ππ6 8Β6η86 Βῃοι ἃ ἴανα Ὀθθῃ σίνθη ἴῃ ἃ γε ουσσοηΐ ἰγϑη δ ]ο ; ΤῸΓ 
Ὅπ6 ὈΣΙΠΟΙΡΙ6 88 1πογοὺν βαποιϊοηθα οὗ 8. σϑίϊομδὶ ἔγοοάοσα ἴῃ {Π6 
ΠΑΠα τηρ; οὗ δουρίατο, ΔΒ ορροβοὰ ἴο {86 τἱρ!α ἔοστωδ βιὰ 8ηα ΒᾺΡΘΓβί!- 
(ἰοῦ ταραγὰ ἰο {πα ἸοῦζοΣ, τ ΠΙΟἢ ργανα!]δα διηοηρ {π6 ΒΔΌΡΙ ἴσα] 4} δ νν8. 
ΤῊ οδυγοῦ οὗ {πὸ ΝΥ Τοβίαμηθηϊ, γα Αγθ μ ΥΘΌΥ ἰδυρῃξ, 18. ποῖ 
Ὀουπα ὈΥ [86 Ροάδηθιο ὑγαπλπ}6}8 νν μιοἢ «}6ννγ δῖ ΔΌ ΓΠΟΥ 168 ᾿πηροβαά, 
δα τ μ!οἢ, ὈΥ Βρθπαϊπρ' 108 Βο]οτπ6 ἀρομ {πὸ 88}6}}, δοιηραγαίνεὶῦ 
πορ]οοίοα {π6 Κογποὶ, ΤὨ6 βίγοβϑ ὁΘΟ ΒΊΟΥ Ἰαϊὰ ἴῃ ἢπ6 Νὸνν Τεβία- 
τηϑηῦ ΡΟῚ ῬΑΥ Ιου Ἀ} πγνοτβ ἴῃ ραββαροβ οὗ {Π6 Ο], δῃα ὄνθῃ οὴ ἐπ6 
ΠΌΤΩΌΘΣ δπα ἰθη868 οὗ ψογάβ, 88 δἱ Μεαίί. χχιὶ. 32, 45. ; (]. 11. 16. ; 
ΗΘ}. 1. ὅ., ν. 1ὅ., Βυ ΠΟΙ ΘΠ ρον ψ ῃδὶ ἃ ναϊὰθ αὐΐδομθβ ἰο ἐπ 
ΨΘΓῪ ἔοστηῃ οὗἉ {Π6 αἰ γῖπα σοτητη οί! 0η8, απ ΠΟῪ ΠΘΟΘΒΘΑΓῪ 10 18. 10 
σοῃποού {π6 6]απιοηΐ οὗ ᾿πβρὶ γαύοι ἢ {Π6 ται 6 ΓΘσοσγὰ 8.8 10 Βίϑη65, 
0 ββονβ (μαΐ (το ψογβ δγὸ ρυσγθ ννοσβ, απ ἰδμαΐ, 16 (ἈἸΓΙῪ ἱπίρυ- 
Ὀγοῖθα, {Π6Υ οαπποῦ 6 ἴοο οἸοβοῖὶν ργθβϑβϑθα, Βαϊ, ἴῃ οἴου οβ868, ἤθη 
ῃοίπηρ ἀοροπάρα ὑροη ἃ τρια δάπογοποα ἴο {Π6 Ἰοίίοτν, [86 Ῥγδοίιοθ 
ΟΥ̓ 186 βδογεα νυ οτβ, ποῦ ΒΟΥ ρΡΌΪ]ΟΙΒΙΥ ἴο βίο] αδουΐ (118, θαΐ ἴο 
βὶνθ ῬΓΟΠΪΏΘΏΟΘ ΒΙΏΡΙΥ ἴοὸ {π6 Βυβδβίαδποο οὗ {π6 τονοϊδίομ, 18 ἔγαυσῃΐ 
αἶβο ἢ 8η ἱπηροτγίδπί ὍΝ 5 ΒΙΠ66 10 (660 [68 8 {Πα {Π6 Ἰαἰίογ 18 ναὶὰ- 
ΔΌΪΘ ΟΠΪΥ͂ ον {86 συ σουοπαα λη 1, πα Πα [86 ὁπ6 18 πὸ ἔιγΠο Γ 
ἴο Ὀ6 ῥΥ]ΖΘα δπά οοῃίθηαοα ἴοσ, [ἢ δη τηδὺ "6 σοαυϊγοά ον {16 δχβ!θ]- 
(το οἵ [Π6 οἵπογ.᾽} 

10 18 ὙΟΥΤΕΥ οὗἉ τγϑτρατῖς, {παΐ, ἴῃ οοηνουῖηρ [86 βῖλθ 1άθα πψιηπουΐ 
ΘΙΏΡΙΟΥρ; ΡΓΘΟΐΒα]γ {Π6 βατηθ ογάϑ, [ῃ6 Χ ετν Τοβίβεηθηΐξ υυυὶ[θυβ ΟἹΪΥ 
Ό]]οτν [86 Ἔσδρα οὗ ἴμοβα 'π π6 ΟἹ, Οὐοἴηραγεα, ἔογ δχδιρίββ οὗ 
ἃ Ῥογίδοῦ δι δίῃ 118] ἀσυθθπχθηΐ ϑοσοτηρϑηϊθα πὰ ἃ ναγϊαίϊοη οὗ 6χ- 
Ῥτγαββίο, (ἀθη. χχῖν. 2 --- ὃ. δῃὰ 37---4]. ; Ἰχοά, χχ. 8. απ ρου ν 
12.: 1μ6ν. χ. 8. ἀπά Εἰχοά. χὶχ. 22., χχῖχ. 48, 44. 

᾿ Ήσττα. Μδϑη. ρασί {ἰϊ. βοςῖ, '. Ρρ. 418, 414. ΟΑ Ἴρατο 1.6, Ιυδρίγαϊίοη οὐ ΗΟ 8 τρ- 
ἴυτοα, Ἰεςῖ, Υἱὶ, Ὁ. 845., ποῖ 4. 
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Οηἡ ἐλις Ζιίοεγπαὶ βογηι 77 ιοίέαζίοπο. 18ὅ 

ΒΕΟΊΤ,. 1. 

ΌὉΚ ΤῈΒΞ ἹΝΤΕΗΧΑΙ, ΡΟΗΝ ΟΥ̓ ΟΥΟΤΑΤΊΟΝΒ, ΟΝ ΤΗΝ ΜΟΡΒ ΙΧ ΨΗ]ΓΗ ΟἸΤΑΤΙΟΧΒ ΣΈΟΜ 

ΤΗΞ ΟΥἿὮ ΤΕΒΤΑΜΕΝΥ ΑΒΞ ΑΡΡΙΙΕΌ ΙΝ ΤῊΕΞ ΝΕΥ͂. 

ΟΘεπεταὶ οδεετυαίίοης οἡ ἐλ ταδῥἐπίοαὶ απά οἱλεν πιοάεδ ο7 φμοίέπο ἐδ Οἷά 
Τεείαπιετι --- (Ἰαδεὶ οαίξίοι οΓ᾽ ἐδλε φεοέαέϊοπδ ἐπ ἐδε ίειυ Τοβίππιεηέ.: --- 
Ι, μποέξαξίοης ὕγοτα ἐδε Οἷα Τεβίαπιεηξ ἐπ ἐλο ΜΝειυ, ἴπ τοὐλϊοὶ ἐδο ρῥτεοαϊο- 
ἔϊοπς ατε ἰϊίεταϊἬ αἀοσοονηρ ϑλοα ; ---- 11. πμοέαέϊοηδ ἐπ τολίοὶ ἰλαξ ἰδ ξαϊα 
ο λατε δεεπ αἄοπο, οΓ τολϊοὴ ἐδε ϑογίρέμγεβ ἔαῦε δροἄθη ποέ ἵπ α “έοταῖ 
δεῖ ἐπ α 5ριγιέμαΐ δφηδο; --- 111. μοίαζίοηβ πιααϊε ὃν ἐλα βαοστεα ιοτίίογ8 
ἐπ ἰλε τοαᾶ οΥ ἐἰιιδίταΐξίοη ; ---Ἰ. μοέαέϊοηια απα οἰδεῖ ραβδασεος ὕτοπι 
ἕλε Οἷὰ Τεβρίαπιεπέ τολίολ ατὸ αἰϊμαάεα ἐο ἐπ ἰὴ ει: οαε οὶ αρρἴϊ- 
εαἴοπ 9 ἐλε οἱἑαξίοπα ἐπ ἐδὲ ει Τερίαπιεπέ --- Ἐπαριϊπαίζίοη 9 8οηιδ 
»ατγέεϊομείαν σαδε8. 

ἵπ σοπβι ἀουῖηρ; {π6 ράββασοϑ οὗ {πὸ Ο]Ἱα Τοβίασηθηΐ, σἢ1601}. μαννα θθθα 
᾿πἰγτοἀυοοα ὃν {π6 δροβίϊθβ δπα δυδησο]βίϑ Ἰηΐο {π6 τσὶ ηρβ οὗἁὨ {Π6 
Νεονν, ““1ἋἢΠ6γα 18 οἴϊδβη αὶ αἰ σα Υ ἢ Γοβρθοὺ ἰο ἐπα αρρἱϊοαξίοπ οὗ 
ΒΌΘΝ αυοίδίϊοηϑ ; ὙὙΒΘῊ (ΠΟΥ ΔΓΘ ΔΡΡΙ]ΠΙΘα ἰοὸ ἃ ρΓΡοΒα ἴο ψ ΒΙΘΏ ΠΟΥ 
δέει ἴο ὮᾶΥΘ ΠΟ Τοἰαἰϊοη, Δοοογάϊηρ [0 {Π61Γ οΟΥρῚ μα] ἀθβδίση. ΤῊ]8 
ἀ ΠΟΥ 8.568 τοι {πὸ τυ οτβ οὗ {π6 Νονγ Τοβίδηχοηϊξ τηακίηρ 4π0- 
ἸΔῈ] 05 ἴγοην {6 ΟἹα Ὑ1 νογὺ αἰβδσαηΐ νιον; δηᾶ 1Ὁ σδη Ὀ6 τοιμονοά 
ΟἾΪΥ ὈΥ δἰΐεπαϊηρ ἴο ὑπο ῖγ τϑαὶ ὙἹΘῪ ἢ 8 Ῥαγουϊαν ατοίαϊοη.7 ΑΠἡ 
δοσυγαίο ἀἰδιϊποίίοη, ἐμογϑίοσθ, τητιδῦ Ὀ6 τάδ Ὀούνθοη βυιοἢ αὐοίδ! 08 
8.8, ὈδΙηρσ᾽ ΙΠΘΓΟΙΪΥ Ὀογγονοα, ἃ 864 348 π6 ψγογβ οὗἩ 1Π6 Ὑτιῦοσ Πϊη- 
56] ἢ, δηὰ βοἢ 88 τὸ αἀυοίοα ἴῃ τχοοῦ οὗ ἃ ἀοοίσπθ, οΟΥἹἩ (88 οοταρ]οίίοι 
οὗ ἃ ργόρῆθογ. 

ΜΊΟΒ461181 μ88 τοπιλυϊοα (μαΐ, ὙΠΘΠΘΥΘΥ ἃ ὈΟΟΪς 18 {π6 βυ ]θοῦ οὗ 
ΟἿΓ ἀ81}}γ τϑδαϊηρ, 1 18 παΐασαὶ {ῃΠδὺ 118 ρῬῆΓΑΒ6Β Βῃου] ἃ ΟΟΟῸΓ [0 τ18 ἴῃ 
ὙΓΤΙΠσ--- ϑοτηθύιπη68 ΜΠ ἃ ρογίθοῦ σθοο]]θοίοη οὗ ἴΠπ6 ρ]δοθθ ἤθποθ 
{πον ἅτ ἔλθη, δᾶ αὖ οὐ 6. {ἰπλ68 Πα [86 ρ͵δοθθ ἐμ πλβοϊγο8 Ὦᾶνθ 
(ΟΙΆΠΥ οβοαροα ΟἿΓ ΠΠΘΙΔΟΣΥ. ὙΤδαδ, {86 ᾿ΔΎΤΥΘΙ αὐοίθβ {Π6 πιαχΙη}8 οὗ 
18 Ἰανν ; (ἢ βοξοίαγ, 818 ἐανουγιία ο]455108.; δπα {Π6 αἰνπθ, {Π6 ῃΓ6- 
οορίβ οὗ [6 ροβραεὶ. [10 18 πὸ ποπᾶοσ, ἱμογθΐοσθ, 1 {Π6 βϑῆβ ἢ88 
Βαρρθηρᾷ ἴο 1ἴΠ6 ὑσιίοσβ οὗ {π6 Νϑιν Ταβίαπιθηῦ; ψῆ0, Ὀοϊηρς (Δ}}Υ 
οσουρϊοα ἴπ {π6 βίυαγ οὗ ἴ[ῃ6 ΟἹα Τοβίαπιοηΐ, ππαυο Δ 0] δαἀορίοα 118 
τυοάεβ οὗ Ἔχργαββίοη, δηά δερθοὶδ! νυ οὗἉἩ τπ6 ατεοῖκ δορίπαριπί, ν᾿ ΠΙ ἢ 
1ΠΕΥ͂ Βαανα Ῥογγον εα, δῃᾶ δρρ]!οα ἴο [ΠΘῚΓ ΟὟ Ὧ56 1ῃ ὙΔΓΙΟῈΒ ΔΎ 8 
84 [ὉΓ νΔΓΊΟῚΒ ΡΌΤΡΟΒΕΒ, 

ΤἼο αυοϊαἰοηβ ἔγοια {πμ6 ΟἹ Ταοβίαυπαθηῦ ἴπ {Ππ ΝΟΥ ΓΘ σἜΠΟΓΑΪΙΥ 
τηἰτοάησοα ὈΥ οονίδϊη ἔοσταἶθ, ϑυο 48, 7)λαὲ {ΐ πιϊσλξ δ γμἰπιοά ; 
4:2 ἃ ἰς ὐὐέέοπι ; 1βαἱαΐ, ργορἢεεῖοα, ὅτα. ; πα νϑυϊοιϑ σὰ θ8 πᾶν Ὀδθη 
ταπιθά 1 οχγᾶδγ ἴο ποοουηΐ ἴον ὑμοὶγ δρροσαοη. [Ὁ 88 θβθη οὉ- 
βογυρά Ὀγν {Π6 βαπιδ στοαὶ ρ]]ο] ορσίβὶ, (μαὺ τΠ6 συιίοτβ οὗ 6 ΝΟ 
Τεθίαταθπΐ αὐοία ἰπ σοησθγαὶ {|Κ {πὸ τϑρθῖη8, τ τ μοαΐ τηθη]οη]ην 
[86 ρῖδοθ πιῆθπο ἰῃ6 ααοίαιοῃ 18 ἰδ κθη; ἃ8 {μ6 Ὺ ῬγΘΒαρροβα {πὸ 
τοδήθσ ἰο Ὀ6 80 Μ6}1] δοηιυδιπιθα 1} {π6 ΟἹ Ταβίαπιθηΐ, 88 ὕο Ὀ6 ΔὉ]6 

(90 πᾷ 1ὲ τ ῇμουν ραγουαγ αἀἰγοοίίΐοθ. “6 σα 18 βϑϊθοῦ 8016 

ῬΠποῖρα] νσοσὰ ουΐ οὗἩ βδοι ββοίίοῃ, δια δρρὶν ὑμαΐ πατὴρ [0 [Π6 δού- 
ἰίοῃ {86 1; 1π Π6 ΒΆΠ16 ΤΏΔΏΠΘΓ 88 ἰπ6 Μοβδιητη 88 ἀἸβυηρ 8 {Π6 

᾿ Ιηϊγοἀυειίοι ἰὸ τς Νοιν Τοσιαιπδηῖ, νο]. ἴ, ΡΡ. 200-403, . 



186 ϑοεγίρέμγο Οὐ εΐβηι. 

διγα8 ΟΥ̓́Θ ΠΑΡίοΙΒ οὗ ἔΠΟῚΡ ΚοΥδη, βαυΐηρ, ἴῃ ἘΠῚ, ἴη ϑοϊοιηοη, Ὑθετα 
(Π6Υ τηἰοπά ἴο ΒΡ ΠΥ 1Π6 ΒΘΟΟΏΒ ΠΟΥ ἔμοβα ΔΤ. 65 8Γ6 τηρηὐϊοποά.. 
ἘῸΓΣ ᾿πβίαποθ, ΒδΒἢ, ἴῃ ΠῚΒ ΣΟΙΊΔΙΒ οἡ Ηοβοα ἴχ, 9, (“ ΤῊβ 
Πᾶνϑ ἀθορὶυ σογγαρίθα ἐΠπθηηβοῖνγεβ, 88 ᾿π {Π6 ἀλγ8 οὗ (ἸΡοδἢ ἢ), βαγει» 
“«ομπλθ ἃζ6 οὗ ορϊπίοη {πδλὺ {18 18 ΟἸ θα οὗ Βοη)απαῖη ἐπὶ ἐδ σογε-- 
σμδῖπο," ἰμαὺ 18, 18 χῃηθη οποα ἴῃ [Π6 ΟΠαρίαῦ οὗἨ {π6 Θοπουθῖηθ, ΟΥ̓ 
)υαρο8 χῖὶχ. Απά ἴῃ {818 τηληποῦ αὐοίδ.] 00}8 ΔΓΘ ΒΟ ΕἸ ΠΠ68 πηϑς τὰ 
16 Νεν ἸΤαοβίδιηθηῦ. Τῆμδ, πῃ Μακ χιὶ. 206. «πὰ Τμπἶκὰ χχ. 37.. 
ἐπὶ τῆς βάτον (ἴπ οἵ αἱ [πΠ6 Ὀυ8ἢ) δ᾽ ρη1ΗΕ68, ““ ἴῃ {Π6 βϑοίϊοῃ σϑ πος 
ἴο {π6 Ὀυτγπίηρ Ὀυδῇ ; ἢ ΠΊΟΝ, δοοογάϊησ (ο {Π6 τηοάογηῃ ἀἰν]δβίομ, 15 
{π6 {μϊγὰ οπαρίον οὗ Εἰχοάυβ. ἀρδῖῃ, ἰὴ Βοπι. χὶ. 2., ἐν Ἡλίᾳ (πὰ 
ἘΠ148) βιρηῖῆθβ “1 {δ βϑοίομ ἴῃ Ὑϊο {π6 δούϊοηβ οὗ ΕἾ185 σα 
ΤΘΟΟΓ( 6 ; ἢ ΜὨ1ΟὮ δ ργοβαηῦ ἔοστηβ {π6 βενθηίθοηίι, οἰρηίθθηΐῃ, πα 
ΠἰηΘίθο ἢ οἰαρίοτβ οὗ [π6 ἢγβί Ὀοοῖ οὗ Κὶηρπ.: 

Αποῦποῦ ΨΟΥῪ ἰγεαυθηῦ ῥγδοίίοθ οἵὗἨ 86 τα 8 γγ͵χὰ8 ἴο ργοάποθ 
ΟὨΪΥ {Π6 1π1014] σγογὰβ οὗ ἃ αποίοα ραββάρθ, 8116 {Π086 ἀγα οὔ ἰ6α 
1ῃ Ὑ ΒΊΟἢ [86 ἔοτοσ οἵ 186 δυρυτηθηΐ οοπϑιβίβ, ΟΥὐὁἁΘ Τὴ6 ἀῦβθηοα οὗ ψ πο 
ἀοβίσουβ π6 δοππθοίίοθ. Οὗ (Π18 ἀββουρίομ ἅτ 1ἢ6 αυοίαίίοηβ ἴπ 
Ἔοια. υἱἱ. 7. δηᾶ χι. 9., “Τῆου Αῃα]ῦ ποΐ οονοῖ,᾽7 1ὼ πῃ ϊο {Π6 
ΔΡΟΒΙ]6 ἰθανθβ 8 ἴο ΒΌΡΡΙΥ π6 ἴο]]ονίηρ σογὰβ οοπίαϊποά ἴπ 
Ἐχοά. χχ. 17.: “Τποὺ 84] ποὺ οονοῦ [ΠΥ ποῖρηθουτ Β πτΐς,᾽ ὅτα. 
ΘΙ ΤΩΙ ΑΓ ἸηΒίλ 668 ἀγα ἴο Ὀ6 ἔοαπα ἴῃ Βοτη. χὶ. 27. απαὰ ΗθΌ. 11. 13.3 
[1 δ8 θθθη ομαγροα ἀραϊπδὶ ἰῃ6 Ναὸν Τδδίδιηθης νυυιίουβ ἰμαὺ 16 

ἴοσιπ] 8 τ γ16 ἢ (Π6Υ ᾿πίτοάποο {Π6}Σ ΟἸΤΔΕ]ΟΠΒ ΓΘ ΒΙΠΆΉΠ]ΑΓ ἕο (Πα86 
οι ρογοα Ὀγ {π6 ΓαὈΌ1 8, 88 1 1Ὁ [Ὁ] ον οὶ {παῦ ὑπ ῖν ᾿π οΥρ ΘΙ ΙΟῚΒ 
Ὑ6Γ6 οὗ {Π6 βδῖηθ ἔδποι αὶ ομασγαοίοσ, [2188 ἤανα Ὀθθθὴ ἄγάνη ουΐ οὗ 
ῬΆΓΆΠ16] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ; πα πη0 ἀουδύ (86 ὈγΙοίοϑυ ᾿Ἰπβρθοίίοι οὗ [ἢ 6 πὶ τὰ}}] 
ΒΏΟΥ͂ ἰῃδί {Ππ6 ἔοσται δ ἈΓΘ ἸΏ ὙΘΓΥ͂ ΤΩΏΔΩΥ͂ ᾿πβίλῃσοβ {ῃ6 βαιη6. Βαυΐ 1{ 
ὙΓΔ8 ὨΔΙΌΓΑΙ [ῸΓ «ΓΘ νυν 18} ΥΤΊΓΘΥΒ 0 υ86 6 ΘΌΣΓ Ως ρἤγα868 οὗ {Π6 ἄδγυ: 
{π6Ὺ σου ποὺ οἰθογννῖ8θ παν Ὀθοη ἀπάογϑίοοα. 800 {δμαῖ, 1 {Π6τα 
ὙᾺ8 ποίησ ὈΪΔΙΊΔΡ]6 'π ΔΎ βού οἵ ψογβ {πουηβοῖναβ, [ἢ 6 ἱπβρῖγα- 
ΤΟ ὉΠ6ΘΥ νν ΒΙΟἢ {Π6 Ἀροβί]68 αηα ανδηρθ] 88 τοία οδηποὺ Ὀ6 Γοαβοη- 
ΔΌΪΥ Βιρροβοᾶ βὸ ἔδυ ἴο πᾶν οἤδηρβα {86 ουγγϑηΐ οὗ {μοῖν {Πποιιρ 8 ΟΣ 
ὙΠ6ῚΣ τι 68 οὗ ΒΡΘΘΟΝ 88 ἰο ανο ἰδ {μιὰ ἰο φἀορύ οὐϊον [8 16 ἀβυ4] 
ἰδηρσιαρα.7 

ΤῊΘ ἔοσαιΐς (45 {ΐ ἐδ ιογίζέοη ; Τλαξ τέ ηνίσλὲ ὅς βιὰ ; 7ὲ παξῇ δδοπ 
δαϊά, ὅτο. ὅτο.), τ τ ΠΙΟὮ {π6 απο η}8 πὰ ὑμΠ6 Νὸ ιν Τοβίαιηθηΐ ἃγῸ 
ΒΘΠΘΓΆΪΠΥ ᾿ἱπύσοά σα, ἤανα Ὀ66η ΒΡΡροΒϑα ὈΥ͂ ΘΌΓΟΘΩΒ δι (ἴο νἤοξς 

᾿ ΜΙοΠ ΑΘ 8, νοὶ. ἱ. ρρ. 343,244, 138, 134.- ρου (Π δᾶπιθ γοΐθ, Μὶιςσἢ 6118 (ΚΒ τΠ6 
διιρροβοὰ Ἵοοπιγδάϊοϊίοη Ὀοίινθοη Μίδας ἰϊ. 26. ἀπὰ 1 ὅαπι. χχὶ. 1. πιδὺ 6 οχρί αἰπαα “ [η 
ἴΠ6 σπαρίον οὗ ΑὈϊδιματ,ἢ οτ, ἰπ τπδὺ ρδγὶ οὗἨ 086 θΟΟΚΒ οὗ βαπημοὶ ἴῃ ᾿ν ἶο ἢ τἢς ΒἰΒίοτΥ οἵ 
Αἱ ΔΙμΑΣ 18 τοῖο, ὙΤῊΪβ ὀχρίδηδιίοη, Ἐβοθοη πὶ ΠῈΣ ΨΟΓΥ 0 5}}}7 τοτλδτκα, νου Ἱὰ 6 ῥγο- 
ἔογδ Ὁ] ἴ0 ΔηγῪ οἴπογ, [δ Μαγκ μδὰ δά ἀθά [ΠῸ Ἔχργϑββίοη 7ὲ ἐς ἐστί ἰθπ, οὐ Τ Ἢ ϑογιρίωσε ται. 
δόθο α ἰη Ν. Τ᾿ τόμ. 1. Ρ. 578. οἀϊδ. 1801. 5.66 4180 Καϊπόδο} οἡ Μαγῖς ἰϊ. 26.; Οοἴημι. ἰη 
Σλῦτοβ Ν. Τ᾿ Ηϊβιογίςοϑ, ἕουῃ. ἰἱ. ΡΡ. 81, 32. 

2. ΜΙΟἢ 86] 18, νοὶ. ἱ, ΡΡ. 2344 --- 246. 
8 Τὴ [Π6 ῥτοίδοθ ἴὸ ἰιἰ8 Βίθλος ΚαταλλαγῆΞ: ἴῃ 400, δοοσυηάμυπι γοίϑγιτα ὙΠΟΟΪοσουαπὶ 

Ἡδθγογαπη ΕὈτηχι 88 δ] απ εὐ πηοάοι ἱπιογργείδηἀὶ, σοπο ἰδ ἰός οχ Ψ οτοσὶ ἰπ 
Νονο Τοβιδιηθηῖο δ] οραίβ. 410. Ατηδὶ. 1718, ΤΠα ννογάβ οὔ Ῥγοίοββου ϑιιγθη 5115 ΒΓΘ 
88. 1ΟἸον: ἈΕἸεπὶπι οπιπὶ ἐπ ἰοσο ὁς ῬῪ, Τ΄ὸ ἱπ Ν'. αἰϊεσαίο τεοίς οοποιίαπάο, εἱὠμεπάιϊακ δεῖ 
Ῥγέμδ, σμᾶ αἰϊοσαπαϊὶ ζογπιμϊᾶ μεωπέμ ἀροϑίοἱϊ ; ἐς φμᾶ δἰαἰπι ἀἰσποβοενς ἰἰσεῖ, φμίιγα βδεψιεπέϊα 
σεγδα ἦοσ, εἰ ποη αἰΐϊο πιοάο, αἰϊεφαυογὶπί, αἰφμ αὐ υείογοπι δογίρίμγατη Ἠεόγααπι μίμνε 
πιίπμδυε, αἰϊεπεγὶπί,. διὲς αἰΐμηι δέηδαπὶ ἱπυοίυϊέ ἐϊΐα αἰϊοσαπεϊϊ “για ἐῤῥήθη ; αἰΐμιν, 
γέγραπται ; αἰΐμνι, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν; αἰΐμηι, ἐπληρώθη ἡ γραφή, δε. 



πη ἰλὸ Πιίοεγπαὶ ἔόγηι 9.6, Φιμοξαἐϊοη8. 187 

ἰδασηιο γοβοαγο 68 Ὀ1}]104] βιιἀθηΐθ ἃγο τηοϑὲ ἀθορὶν ᾿πάἀθθί6α) ἰο 6 
ἰδ ἰηά᾽ϊςσαίλομ δ οὗ [6 πιοάε8 ἴῃ τ ΒΙοἢ ΠΟῪ ΔΓ ΘΧργθββοα; 8ὸ {παΐ, ἈΥ͂ 
αἰἰεπάϊηρσ ἴο [Π686 ἔογτηιἾδ. τῦ 6 ΠΙΑΥ ΟΑΒΙΪΥ ΚΠΟῪ ΜὮΥ {Π6 Θυδηρο]18[8 
Ἅ]εσε 186 βυθβοαυθδηὶ γοσὰβ ἴῃ οπ6 Οογίδ! ἢ ΤῊΔΏΠΟΥ ΤΑΛΠΘΓ (Ὠδη ἴῃ 
ΔηοΐῃοΓ, 84 ὙΠΥῪ (ΠΟΥ ἀσραγύ ΤΟΤῈ ΟΥ 1688 ἔἴσοιι (Π6 Ποῦτον ἰοχί. 
ΑγτεθλῦΌν ἴο {118 Βυροίῃοβιβ, ϑυσθημ δῖ μ88, τι ᾿πΠηϊῖα ἰαθουΣ 
εὐ Ἰπἀυδίτγ, οΟἸ]οοῖρα 8 ρστοδῦ ψΑγΙΟυ οὗ τυϊθθ ουῦ οὗ [Π6 Ταϊπυά 
δη 1ῃ6 ΤᾺ ὈΌΙΏΪΟΆΙ τσ, πα μ48 1] ϑἰταῦθα {θὰ ἢ πυτμθτοιιβ 
οχίγαοίβ, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο Θσρίδιη δπά } 80} 411 [π6 αυοίαί!ομβ τη 6 ἔγοτῃ 
(86 ΟἹα Τοβίαμηθηῦ τὰ ἐμ Νοιν. Βαΐ ψμδῦ τα Παἴα8 ἀραϊηδὺ {}}}8 
Ἡγροί 6518 15, {ἰμαῦὺ γὰ ἤπαὰ {παὺ 1ἴΠ6 ὙΘΥῪ δϑαηιθ φμοίαξίοηδ, Ἔχργθββϑᾶ 
ἴπ 1Π6 βατὴθ ψοσθ, ἀηὰ Ὀσγουσιῦ ἴο ῥσόνα [Π6 ΨὙΘΥῪ Βδλ6 ροϊηΐθ, ΔΓ6 
τηἰτοἀυσοα ὈγΥ ἀϊεγεπὲ ἰοταλα!ς ἴῃ αἸἴδγαμῦ ρΌΒρΘΙ8β. 

[0 τ. Ῥανιάβοι μ88 ὑπ 8 οἰ β8: 8 6α {π 6 1πἰγοα οί οΥῪ οσγλιΪφ : ---- 

“ἾΤῃ αυοίπηρ Μαβδίδηϊο ραββδροβ, Μαίίμον δ85 {0 ΪὈγγλι18, ἵνα πληρωθῇ 
τὸ ῥηθὲν ὑπὸ Κυρίον διὰ τοῦ προφήτου, ἱ. 28.. 11.168. ΤᾺ Ϊ8 ἔοττῃ 18 ΔΌὈτον δῖα 
ἴῃ 11. 17., 11}. 8.,ὄ ἵν. 14., ν}]. 17., χ;, 17., χὶὶ. 14, 8ὅ., χχὶ. 4., χχυ!. δ6., 
Χχχνὶ, 9, ὙἼῺΟ ἴογιηυΐα, τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα, κ. τ. Δ. (ἰ. 22., χχὶ. 4., 
χχνὶ. 56.), 18 ψγουίὮυ οὗ δἰϊθηϊίοη, 88 1ζ ἀοοβ ἢοῦΐ ὁσοὰγ θ΄βονν ἢ σΘ 1η [Π6 
Νον Τοβίδηιθηϊ. [ἢ δα] οπ ἴο {Π|686 ἰη τοι ΟΥΟΓΥ ΡΏΓΆ568 γ ἤπὰ γέγραπται, 
ΟΥ̓ 8 Β'ΤΩ ΑΓ ἴδγτ, θη ρΙογοα ὈΥ δ, Μδίμον. 
ἸΏ Μασκ, (μ6 Ουβίοπι ΓῪ ἔοσται]δ 18 γέγραπται, ὡς γέγραπται, ΟΥ ΒΟΙΏΘ 

ῬΔΆΓΆΙ16] ἜΧΡ ΓΟ ββίοη. 
ΦΤαΚο [88 δ᾽πιοδὺ ΔΙ γΔγ8 γέγραπται, ἦν γεγραμμένον, ΟΥ γράφω, )οἰποὰ ἴο 

οἴβοῦ νου ά8. 
“Τη Δοίιπ, {Π6 δι δἰ ΟΠΠΆΓΥ [οστα]8 18 γεγραμμένον, καθὼς ἐστι γεγραμμένον, 

ΟΥ ΜΌΓΑΒ ΒΙΤΩΣ]ΑΡ ἴο {ἢ|686. 
“Ἶπ 186 Αοἰδβ οὗ (ὴ9 Αροβί]68 411 (6 ᾿πἰγοάαοίογΥ οἴδυ8ο8 αἰ δ σ ἔγοπι ὁπ 6 

Δυοίδογσ. Νὸο ψο 8.6 4116. 
“1π (86 ορ 8160 ἴο ἰῃ6 ἘοΙη8η8 καθὼς γέγραπται ΟΟΟΌΓΒ τηυοἢ οὔζοπον ὑπ 8η 

ἈΠΥ ΟἸἾΠΘΙ ῥχοΐδοθ, 80 {παι 10 ΤΊΔῪ ὉΘ ΓΟρδΓαρα 88 ὑΠ6 Ομ ΑΓΑο οσΊβι1ς ἔογγηαἶδ. 
ΤΙ οἰ ἀδραγίυτοβ ἔσομαι Ὁ 8τθ ἴῃ [86 πη, ὑδη τ, απ ὰ οἰ θυθπίῃ σΠαρίοτϑ, 
ὙΠΟ ὈΓΙΠΙΑΣΊΥ τοῖου ἴὸ [86 678, δηἃ ὙΒΘΟΓΘ ΤΠΘΓΘ ἈΓΘ ΒΟ ΘΧΡΓΘΒΒΙ ἢ 8 
88 Ἡσαΐας λέγει, Μωυσῆς λέγει, δκο. 
ΤΠ ἵὕνο ᾿ἰϑίΐοσβ ἰο 16 (ον ΠῚ 8 8 ΔΘ 88 (Π6ῚΡ .50}.] ἔογἶη, καθὼς 

γέγραπται, γέγραπται, ἕο. θοΓΘ ἅγ6 Ὀαΐ [ἢγ66 1ηδίβ 068 ἴῃ τ Εἰσὶ [86 νου 
γράφω 18 ποῖ Θιμρίογοά, νἱΖ. 2 Οὐογ. νυἱ. 2, 16, 17, 18. 

“]η {86 ορίβι]α ἰο {πὸ (ὐα] αἰΐδῃ8 γέγραπται γὰρ 18 [86 ΟΥΑΙ ΏΔΓΥ ΡτΕΗ͂χ. 
“ΤΠ6 ΘΡΙ8116 ἴο {Π6 ΕΡἢΠΘ518Π8 88 ΟὨΪΥ ἴὮΓΘΘ Οἱ Δ 0]008 ; ὑνσοὸ Οὗ νυ 1 ἢ ἃ τΘ 

ῬΓοίμερα νι διὸ λέγει. 
“ΤῆΘ ορ ϑῖ19 ἰο ΤΊ ΔΟΙΠΥ 88 ΟἸ]ἹῪ ὑνγχοὸ αυοίαἑ! 008 ; Οη6 ΟὗὨ ΜΟΙ [88 8 

τοΐδοο 
“Το Ἰοέίον ἰο {86 ΗθΌγονγβ σοπίδί ηΠ8 ΠυΠΏΘΓΟΙΒ ΡΆ888ρ668 ἔγοιη {π6 ΟἹά 

Τεβίδπιοη. ΤῺ ἔουτα 8 ΓΘ σΘΏΘΓΆΪΙΥ διιο 88 λέγει, μαρτυρεῖ, εἴρηκε; 
μοη Γράφω ἰδ ΠΘΥΟΓ υ864. Τὴ ΤΠΔΠΠΘΓ οὗ οἰἰλοη ἤΘΓΘ 18 ὙΘΓῪ 8808] ἴῃ 

ἢ110. 
“ΦΤΒ6 δρ 516 οὗ “}41π|6ὸ8 88 ΟἾΪΥ ἔνα αυοίειϊοηδ; ἰδσοθ οὗ πο 810 

Ἰπἰγοἀασοα ὈΥ (86 γϑγῸ λέγω, δποίπος ὈΥ ὁ εἰπών. 
“ῬΡΟΙΟΓ Β ΤΏΔΏΠΟΡ 18 ἴο ΠΑΥ͂Θ ΠΟ ἔοττηἶϊα. ΕἼΘ, (18 ἮΘ ἀδραγίβ ΟἹΪΥ ἴῃ 

{δγ66 ᾿μβίδποθβ; ἰῃ 006 οὗ νυν Εοἢ 6 ἢ88 γέγραπται, ἴῃ ΔΠΟΙΒΟΡ περίεχει ἐν τῇ 
γραφῇ, οΥ ταῖβοτ, 88 ζζΔομδηη τεϑάϑ, περίεχει ἡ γραφή. 

1 δαοτεά οτγπιοιιοις8, οἰαρ. χὶ. ΡΡ. 451, 452. 



188 ϑογὶρέμνε ΟΥϊεϊοΐδηι. 

10 16 ονιἀθηῦ ἔσγοτα {18 νυ οὐυ, δβρθοῖα ἢν τ ΠΟη 6 Γοιηο 6Γ ἐΠαξ 
ἀιθογθηΐ ἔοσγηἶθ ἀγα ἴῃ αἰ θσθηῦ θοΟΒ πδϑα ἴον {Ππ6 βαπια αποίαξϊοηΒ, 
6. ψ. Μαγκ χν. 28., υκα χχῖ!. 357., απα λοι. ἵν. 8., “4π|68 11. 28., 
{μ8ὺ {πον οδῃ Ὀ6 πὸ οογίδιῃ ᾿παἀἸοδ ἢ οὗἁὨ [Π6 τηοᾶάδθ 'ἴπ νηοῦ ϑουῖρ- 
ἴμᾳγα 18 οἵδ, δ111} βοῦμθ γθΆΒΟῊ8 ἔοσ [Π6 αἸ νοσβι (Υ τηᾶν Β6 ἔουπᾶ, ἊΝ 
πδγγαίϊηρ; {μ6 Ὁ] Ε] το πΐ οὗ ἃ ργορ ον ἃ ρῇγαβα σου] παξιγα! ]ν 6 πδοά 
ἀπ ἴδγθηῦ ἔχου {παῦ τ Ισἢ τν 88 γοαυϊγθα Ἰυῃθη ΟὨΪΥ͂ δὴ 1 5 γαύοῃ νγα8 
Ἰη 6 η464 : {6718}. σοηνοσίβ, ἴοο, ου]Ἱα βοοῖλ ἰὸ ΓααῦϊΓα ἃ τηοἄθ οὗ 
Βρϑδκίηρ αἴγογβα ἔγοσῃ ὑΠπᾶὺ ψν ΠΊΟἢ τγλ8 τιοδὲ Β}] 8016 ἕο (ἀθη 1168: ἴὸ 
1Π6 ἔογηλοσ, {π6 1468 οὗἩ (ἀοα Β Βρθακίηρ' νγᾶβ ἔδυ] αν ; ἴο {π6 Ἰαἰίον, “10 
185 συ ίοη," μψὰβ δοίίου δἀαρίοα, ὙΘη βανογαὶ ἰοχίβ [Ὁ]]Ὸ ἴῃ 
ΒΙΙΘΟΘΘΒΒΊΟΏ, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟΠ6 18 Ταροαίοα, δῃ 1πἰγοαἀποίοΥΥ ἰοσηλα 18 σοτὰ- 
ΤΩΟΠΪΥ͂ οπἰ(64.] 
Α ὐγίμοσ οδ]οοίΐοη ἴο {π6 ΤῸ]68 δἀἀυσοα ὈΥ δυγοηδυβῖιβ 18 ἐπ ῖγ 

ΠΌΤΟΥ Δηα {Π61Ὶ οοτηρίοχ νυ, Μν ΠΙΟἢ σοηάϑν 1 ΑἸ ουΪ 0 ἴἰο τοῖο 411 (Π6 
αυοίαςϊομβ δοουσγαΐοϊυ ἴο ἔπθπι. [Ὁ 18 ὑπογοίονο ποῖ ΟὨΪΥ ποτα σοῃ- 
νοηϊθηῦ, Ὀὰὺ τηοΓ6 1 5168} 86], ἰο τοίδν [6 οἰζαίίομβ ἔγοτα {86 
ΟΙα Ταβίασηθηῦ ἴῃ {Π6 Ναὸν ἴο ἴπ6 ἔουτ ἐὈ]]ονγίησ οἶα8868, νυ ΒΙΟἢ Βανθ 
Ῥδϑοη δαορίθα, νυν ἢ δοῖμα αἰθγαίϊοη, ἔσοτα ᾿λοβθημ 16. ᾿, δος Οτιβδαῖ 
δηα ὙΥοΙῆυΒ. Αοοογά!ηρ ἴο {Π6586 οΥἸ[1.8, ὉΠ6 ρἤγαβοβ, Ζαΐ ἐξ πιϊσλὲέ 
δὲ γε, 445 τὲ ἐδ τογτέεπ, ὅζο. ὅχο. τῆλ 06 ΡὈΓΟΡΘΙΥ ἀρρ] θα ηὴ (86 
Νον Ταβίαιηθοηί, --- 

Ι. λοπ ἐλ ἐλ ῥγεαϊοἐοα ἐβ ᾿λγοΥΆ}]Υ ἀοσοπιρ[8]ι6α., 
11. Ἰρλοη ἐ)ιαὲ ἐξ ἄοπε, 4 ὐλέολι ἐλ6 ϑογίρέμτγε ἧας 8ροζοη, ποὲ ἵπ α 

ζογαϊ, διεὲ ἴπι α Βριτι 8] 56η86. 
ΠΙ|Ι. φρλοη ἐ)ιο ἐλίησ τὐλιϊοῖ ἐδ ἄοπο ἐξ, πεῖίλον ἵπ α {ἰξεγαϊ ποῦ ἵπ ἃ 

ϑριγίέμαϊ 86η86, ἀασοογάϊπφ ἕο ἐδα ζασὲ γε εγτοα ἕο ἴπ ἐἦδο ϑογίρξέμγει; δι 
ἐ5 δἰηιῖίαν ἰο ἐϊαέ ζαοείέ. Ἵ7λ6 ραδδαφοδ ἐδ οἱἰξεά πιαγ, ὃγίείῳ, 6 ἐογπιοὰ 
αιοί ]0η8 1η ἢ 6 ψΨΑΥ οὗὨἨ 1ΠΠυδίταίϊιοη. 

ΓΝ, φλεη ἐἦι6 βαογεά τον. γ5 ἦαυθ πιαάέ δἴπιρῖθ 4]] ϑῖοη8 ἐο ρα5βαφεβ 
ἐπ ἐδ6 Οἰἱά Τεβίαπιοπί. 

Ιη {Π6 [Ο]]Πονσῖπρ' (Δ0]68, {Π6 πού] 018 ἈΓΘ ΑΥΓΑΠσοα ἈΠάΘΓ Θδοῦ οἶ888, 
ἴο ὙὙΠΙοἢ ΤΠΘΥ ἈΡΡΘΆΓ τοϑρ θοῦ ν ΘΙ Υ ἴω ὈοΪοηρ. ϑοῃχα οὗ (Π8 τϑίβγθῃοθβ, 
ῬΟΥΠΔρ8, ΤΩΔΥ Ὀ6 ἀἰβραΐαθ]δ ; 8η6, ἴῃ Βοιῶθ, 10 18 ῬΡοΒβι 016 {πα [86 διΐποΣ 
ἸΠΔΥ͂ 06 τηϊδίαϊκθη ; Ὀαῦ, 48 (Π6Υ ἀγα ἴμ6 τ680}0 οἵα Ἰαθοσΐουβ δῃά ραϊϑηὶ 
ΘΟὨΣΡΑΓΊΒΟΩ ΟὗὨ ΘΟΥΘΓῪ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ΟΥ̓ Οἰϊπίοη, 1 οἰδββιγἱηρ ΒΙΟΒ ἢ 
σου ]α πανα Ὀΐ [1016 Δ85ἰϑίβῃοθ, μ6 ἰγυδβίϑ ἢ τπᾶὺ 6 8] ονγθα ἴο δῶν 
ὉπαὉ Π6 ᾿α8 ὀχογίβα {π6 Ὀοϑί οὗ 18 ᾿πάσπιοηΐ, δηα ἴο ᾿πάαἶσα [Π6 ΒΟρ6 
{παῦ μ6 [48 ποῦ τ ]βαρρ]16α [Π6 ποία! 08 ἴῃ ΔΩΥ Θββθηίίαὶ ροϊηξ, 

Ι, ΟΥ̓ φμιοίαξίοης ἔγοηι ἰλ6 Οἰἱά Τ7εεἰαπιοπὶ ἐπ ἐλθ Λῖριο, ἔπ τολέοϊι ἐὰδ 
ἐλῖπιφε ργεαϊοίοα αγὸ ἰἰζΘΥΆ]]Υ ἀοσοονηρ[ἱδἠεα, 

Ὀίγοοῦ ῬγΟρΡμθοἶθ8β ἈγΘ ἴμοβ86 ψῃϊοὶι σοϊαίθ ἰο ΟὨγῖβῦ Ἀημα (86 ροβροὶ, δηά 
ἴο {πθτὶ δίομθ, δῃὰ ψ ἢ οαπηοῦ ὍΘ ἔδίκοπ ἴῃ ΔΏΥ ΟΥΘΓΙ 56Π86:; δῃά {6 
ϑοτίρίαγο 18 βαϊὰ ἴο μὲ γι οα τὰ 186 ἐξέογαΐ ϑδόηδ6, νν ἔθη (παὶ ονοηΐ τ βΐοῆ 

} ϑ΄οδο]α 'π Νον, Τοϑῖ. ἴοϊη. ). Ρ. 95. 
3 Το (οὐτίῃ οἶ4858 πηοητοπο ἃ Ὁγ Ἐοβοητη ἅΠΠ|οΥ, Οτδ5οῖ, ἀπὰ Ὑ)οΪῆσδ, ἰ8 85 ἴο]ϊοινβ: -- 

ὙΠ παῖ, νν ἰοἢ ΠΔ5, ἰη τπ6 ΟΙἹά Τοβίδιποης, Ὀθοη πιϑητὶοι οὶ ἃ5 ΤΟΓΙΟΥΙΥ ἀοηρ, 8 ΒΟ ΟΠ)- 
ΡΠ δῃοα, ἴῃ ἃ ἰδῦχοῦ δηἃ τῆοτο οχίθηδβῖνα 86η86, ἰπ (6 Νοιν Τοβίαιηθης, Βαϊ, ὯΔ ἴῃ6 οἰϊαίίοηβ 
ὙΠ οἢ ΔΡρΘαΥ ἴο Βοϊοης ἴο [}}|8 οἰ58 τα  Ὀς Τοϊογγοᾶ ἴὸ (Π6 ἢτεϊ δηὰ τηϊγὰ, τς ἢδνϑ διιὺῦ- 
διτἰ6 ἃ [ἢ 6 Ὁγοσοάϊης ἰη Ἰίδιι οὗ {π. 
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1ὲ Τογοὺθ]18 18 Βοσορ] 1568, ΤΠδ αυοίδίϊομβ ἔγοιη {πῸ ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐξ ἴμ 
10 Νονν, νυβῖοῖ Ὀοϊοπα ᾽ο {Π18 ο].58, 8γθ θοΟὺΒ πυτηθιοι8 ἀπά Πρ Ὦ]Υ ἱπι- 
Ρογίαπί. ὅϑ06}} ἈΓῈ πο80 ΠΟ} τηθηξίοη ὕῃ)6 οΔ]]Π πο οὗὨἨὨ (π6 (ΟοπΉ11|68 δηΐ 
1η6 Θνοσϊαβϑίσηρ Κἰηρσάοπι οὗ Μοββϑί δ : βυςσὮἣ 4150 18 0η6 110 ἢ Ῥβα τα, τυ ἢ 16}, 
δ 88 Ὀ6Θἢ νΥ6}} ΓοιηδγΚΘα, “18 88 ᾽πὶ 88 ἃ ὑτορῃοίϊς ἀοβογὶ ριΐοῃ ουρῆϊ [0 
Ὅο6. [10 15 ΔΡΡ]ΟΔΌΪΙΘ ἰο ΟἸγῖϑὶ δοπθ, δπὰ 1{ βοίβ ἔογί ΗΪ8 οχαϊδίϊοη, [νἷπ 
ΤΟΥ͂Δ] αἱσηϊγ, 818 ῥγθϑυ ΟΠΘΘ, (Π6 ῥγοραρδίϊοη οὗ [)18 ροόβρϑὶ, {π6 
οδαάϊοπος οὗ 18 βιι᾽θοίβ, [ΠΟ ἀρβίγαοσίίΐοη οὗἨ 8 ὁποιηΐθθ, δπά οὗ {0 
Ἐοιηδῃ ΘΙΏΡΘΤΙΟΥΒ 110 Ρογβθου θα Β18 στο ῖ.᾽"} 

ΟΥΒΟΡ ΘΧΘΙρ|65 οὗἉ {1118 ἀθβοσι ρίϊοη νν}}} Ὀ9 ἔουπᾷ ἴῃ {π6 [Ο]]οτνἱπρ αυοίλ- 
οη8, [Π6 τϑίβγθῃοθβ ἴῃ τ 1 ἢ ἈΓΘ τηδάθ ἰο {Π6 Δα Βοσὶ ζοὰ ΕὨΡ]18}} νϑγϑίοη 
οἵ [86 ΒΙΡ]6. 

Οδεη. χὶΣ, 3., χυἹ. 18., χχὶϊ, 18., φαοίοα ἴῃ Αοἰϑ 111. 25. Ὁ. 11. 8. 
ὅεη. χνιὶ. 7, 19., ΧχΙϊ, 16, 17. - Τμαΐκ 1. 55, 72, 78, 74. 
ϑ εαξ. χυῖδ, 15, 19. - Αοἴβ 1, 22, 283. 
Ῥεδ]. ᾿. 1, 2. - ΑΟΙ8 ἰν. 25, 26, 
ῬΕΔΙ, 1). 7. : ΑΟςἰ8 χἰϊ!. 388. δῦ. ἱ. δ., γΥ. δ, 
Ῥρα]. υἱῖ, 2. - αιι. χχὶ. 16. 
ῬβΑ]. Ὑἱἱἱ, 4----δ. - ΗΘ. 1. 6--- 8. 

Αεἰϑ ἰΐ, 95---28, 81. 
ῬεΑ]. χτὶ. 10. - Αοἰβ ΧΙ. 85. 
Ῥεαὶ. χχὶ, 1. - Μάαιι. χχυϊ. 46.{ Ματΐκ χν. 834. 

ἐς Μαῖίι. χχυὶϊ. 85. Μαγὶς χν. 34. [Κὸ χχῖ δὶ, 
ῬμΑὶ, χχῖϊ, 18. - τ ᾿ “ 84. Φοδη χίχ, 34. 
μα], χχὶὶ, 92. . - - - ΗΘ. ἰϊ. 12. 
Ρβα]. χχαχίὶ. ὅ5.Ὅ. “- - - - Τκο χχὶϊὶ. 46. 
ῬεΆΔ]. χ]!. 9. - - - - Ψοδὴη χὶ. 18. Αςεἰδὶ. 16. 
Ῥβδὶ. χὶν 6, 7. - “ - - Ἡδο}. 1. 8, 9. 
Ῥκα]. ᾿ἰχνἹ]]. 18. - - - - ἘΡΉ. ἱν. 7, 8. Ν ἀε 

. Φοδη χῖχ. 28, 29. Μαῖὶ. χχνυὶ 48. Μετ χυ. 
Ῥ, ἰχῖχ. 21. - - “ “ 86. δπὰ [μπ|Κὸ χχίϊ!. 86. 
Ῥεδὶ. ἰχῖχ 25., εἶχ 8.ι. - - - Αεἰδϑ Σ. 20. 
Ῥ38]. χουν. 7--- 11. - - - ΗδὉ. 111. 7--- 1]. ; ἦν, 8, δ---. 
Ῥεδὶ, εἷϊ. 95 .--- Ω7. - - - ἩδὉ. ἱ. 10--12. ὭΣ Εν 

Μδιξ. χκὶὶ, 44. χΧὶ;. 856. 6 ΧχΧ, 42. 
Ῥπα, ἐσ. 1. Ἵ ἥ “ ᾿ Αοἰϑ ἰἱ. 834, 35. δῦ. ἱ, 13. 
Ῥεδὶ, ἐσ, 4. - - - - ἩδΘὉ. ν, 6. δ Η τ 

«-- Μαεῖιῖ. χχὶ. 42. Μαχῖς χὶΐ, 10, 11. 1πκο χα, 
Ῥω, σαυτῇ, 232,38, - ᾿ ξ 17. Αοἱἰϑ ἵν. 11. 
Ῥπ8]. συ, 25, 36 - . - Μεαῖι. χχίὶ. 9. Μαχῖὶ χὶ. 9. Φοόδῃ Χὶϊ. 18. 
Ῥραὶ]. εχχχῖϊ, 11, 175... “- - - Τακο ἱ, 69. Αἰ ἱΐ, 80. 
καὶ, νἱΐ, 14. - - ᾿ - Μϑιι. 1. 23. 
5]. ἰχ, 1,32, “5 - - - Μαῖι, ἱν. 15, 16. 
ἴκαὶ, ἰχ, 7., σι Ὁ δη. Υἱ;, 14, 27, - 1μκο 1. 832, 38. 
[5]. χὶ, 10. - - - - Ἑοοῦ.. χυ. 12. 
βυ], χχυ. 8. - - - - 1 Οον. χυ. 54. 
[εαὶ, χχυϊ. 9. δηὰ Ἰἰχ, 20, 3]. - - Ἐομλ. χὶ. 26, 97. 
Ἶπαὶ, χχυ, 16., τΣῖἢ 206] ἰἱ. 32. - Ἔοπι. ἰχ. 83., δηὰ 1 Ῥεῖ, ἰ, 6. 
]εεὶ, χὶ 5. « - - - Μαῖι. 1.1.8. Μαδῖκι. 8. Κα 1], 4--.-6. 
Ἶκαΐ. χ!, 1---4. « - - Ξ Μαῖῖ. χὶϊς. 17--21. 
Ϊμαὶ, ΧΙχ, 6. - - - - Αςεἰδ χἰϊὶ. 47, 48., δὰ χχνὶ, 23. [6 ἰἱ. 82. 
Ἰ5αἱ. 11}, 1. - - “- - Ψοδη χὶὶ, 388. Βομ. Χ. 16, 
ἰβδὶ, 11, 3.---6. - - - - Αεῖδ χχνὶ. 239, 28. 
154. 11, 4---6, 11. ξ - - ἼΡΕεῖ ἢ, 24, 25. 
Ἰδαὶ. 111], 4. - ᾿ - - Μεῖῖ. υἱῖϊ. 17. 
ἴαδὶ. 1", 9, - - . - 1 Ῥεῖ. ἰδ, 22. 
1561. Ἰη]..12. - - - - Μαειῖ χυ. 28. Τῶῦζκο χχὶϊ. 87. 
ἱεαὶ Ἰἰν. 18. - - - - Φοδη γτἱ. 45. 
Ἶδδὶ, Ἰν. 8 - - - - Αεἰδ χιϊ!. 34. 

1 Ζοτιῖη᾽ 9 Ἀδτρδσῖκβ ου Ἐν ο] 68. Ηΐδβὲ, (ὕ ογΚ8, δας. 1810)) νοὶ]. 1. Ρ. 278. ΤἼο δοδὶ οΥἱ τἰοΑ] 
ἸΠυφιτατίοῃ οὐὁὨἨ τῃς Ῥσορῃβεῖςαὶ δθηθα οἵ ῬβΑ]πὴ οχ. ͵8, βεῦῆδρβ, ἱπαὶ ρίνθῃ Ὁ τ. ΟΥΕΘΟΥΥ͂ 
βθδτρα, ἰῃ Ἠΐ8 βοοοηά Αγρμηπιθηΐ ἰῃ ἀείοπος οἵ ΟἾ ΓΙ ΒΕ ΔΏΥ, ἰδκοπ ἤγομι 86 δηοίεηϊ 
ῬτΟρΒοοῖοβ, οἰαρ. υἱἱ]. ρρ. 975---8}}1. 
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ᾳυοϊεὰ ἴῃ οἷν. νἱ}], 8---12., χ, 16, 17 
- Εοτῃ. ἰχ. 26. 

οπι. ἰχ. 25. 1 Ῥοῖ ἰΐ, 10. 
Αοἱβ ἰΐ. 16---21. 
Αοἴϑ χυ. 16, 17. 

ὅτ, χχχὶ, 91--- 94. 
Ἡοβοδὶ. 10. - 
Ἡοβο8 ἱΪ. 28. - 
706] 1ἰ. 28.----82. 
Απιοβ ἰχ. 1Ἱ, 19. 
Μι|ιοδῆ ν. 2. - - - - Μαῖῖ. 11, ὅ, 6. Φοδη γἱῖ. 42, 
Ἡδῦβκ. 1. 5. - - - “- Αοἰβ χὶϊὶ. 40. 
Ἡδρραὶ 1. 6. - - - - ΗΘ. χΙὶ. 26. 
Ζεοῆ. ἰχ. 9. - - - - Μαιῖ. χχίὶ, 4, 56. 9 δὴ χὶϊ, 14, 16. 
Ζϑοῖ, χί. 15. - - - - Μαδαιῖ. χχνὶϊ. 9, 10. 
Ζεςἢ. χὶ!, 10. “- - - - ΨΦοδη χίχ. 87. 
Ζεςῆ. χὶϊ!. 7. - - - - Μαιῖ. χχυὶΐ. 81, δ6. Μδῖκ χῖν. 97, δ0. 
Μαὶ. 1ἰΣ. 1. - - - - ἀρα ῃ χὶ, 10. Μαῖῖκ ὶ. 3. Ταῖκο γτἱὶ. 97. 

: (ἰ. χὶ, 18, 14., χΥυΐ!. 10---18. Μασῖκ ἐσ. 
ΜᾺ]. ἵν. ὅ, 6. - ᾿ " “ 11--18. Ιμκοὶ. 16, 17. 

11. ΟΥ̓ Θμοέαξϊοπς ἤγοηι (ἦε Οἱά Ἴεείαπιεπὲ ἐπ ἐδε ειο, ἐπ ιολίοΐλ 
ἐλαέ 5 βαϊὰ ἐο ἔαυε δδεπ ἄοπε, 97 τολίεὐ ἐδε ϑογίρέμγεοβ λαῦυς δροΐεπ, πο 
ἐπ α ἰἰογαϊ, διιῖ ἐπι α Βριτι [8] 86η86. 

ΤΊΠΘΓο 8.0 οἰἰαιϊοηβ ουαὐ οὗἨ ἴ6 ΟἹὰ Τοβίδτηθηΐ ἴῃ ἐμ Νονν ἰῃ 8 τηϑᾶϊδίθ 
δπα ἰγρίο8] οὗ ϑρ᾽ γὶ 8] 86η86, Γοϑρθοίζηρ ΟἸγδὲ δῃα ὨΪ8 τηγβίϊοαὶ θοὰγ {86 
ομυγοῦ. ΤὨθ δογὶρίαγο 18 ὑμογοίοσο βαιά ἰο δὸ ἔ18]16 ὦ, το η ἐπδὲ 15 
ΒΟΘΟΙΡ]ἸΒῃοἃ ἴῃ (Π6 βῃι γρ0 Ὑ ΠΙΟΒ 18 σι θη ΘΟΠΟΘΓΠΐηρ {Π6 γρο. 
ΤῆυΒ, ἴῃ Φοη χίχ. 86. νγο τϑϑά, “ {Π686 {Π||Π 08 ὑγογῸ ἄοηθ ὑπ δ [86 ϑογέρένσε 
δλομία δὲ γε ι|ο, Α ὍοηθΘ οὗὨ εἶτα 8}8}1} ποὺ δ6 Ὀσόκϑη." Τμθβθ πογάβ, 
γΒ ἢ Ὑ6ΓΘ ΟΥΡΊΠΔΙΠΥ τε! θη οὗ (Π6 ρῬΆΒο ἢ] ἰδ (Εχοά. χὶϊ. 46. Ναταῦ. 
ἶχ. 12.), 8ΔΓθ βαϊ ἃ ἴο 6 {1816 ἱη ΟἸγιβϑί, γῆο 18 [86 δηιγρο οὗ ἐμαὶ Ἰαταῦ. 
Αἀάιτἰομ8] οχϑσαρ]οβ οὗ ἰμ6 βϑδῆιθ Κιπὰ Μ1}} 6 ἰουπᾶὰ ἴῃ (Π0 δηποχοά 
Ῥδββδρββ. 

ὅδεη χὶν. 18, 20. εἰοἀ δῃὰ δρρ]δὰ ἴῃ ἩδοΌ. νἱΐ. 1---Ἰὸ. 
Οδη. χν. 5. - - - Ἑοιι. ἷν. 18. 
Θοη. χνὶ. 15. “ - - - ΟἹ. ἱν. 22. 
Οδοη. χνὶ!. 4. κ“ς - - - οι. ἱν. 17. 
6δη. χΥἹἹ, 10. - - - - Βοτὰ ἰχ. 9. 
(τη. χχὶ. 1---8. - - - - ΟΘαἱ. ἵν. 22, ϑις. 
ΟΘεη. χχὶ. 12. - - - - Ἑοτ. ἰχ. 7. 
Οαη. χχνυ. 95.8:. - . - - Εομ. ἰχ. 12. 
Ἑχοά. χνὶ. 13---1 5. - - - Ψοδη γνἱ. 81, 49. 1 Οὐοσ. ΣΧ, ὅδ. 
Ἐχοά, χυὶΐ. 6.ἁ Ναπι. χχ. 1] - 1 Οον. χ. 4. 
Ἐχοά. χῖὶχ. 6. - - - - Ἱ Ῥοῖ. 1, 9. 
Ἐχοά. χχῖν. 8. - - - - ἩδΘὉ. ἱχ. 20. 
Τωνῖις. χχνὶ. 11, 12. - - « 2 Οὐον. νἱ. 16. 
Ναυιηῦ. χχὶ. 8, 9. - - - “0 η ἢ. 14. 
Ὠσαϊ. χχὶ. 235. - - . . 6 κα]. 11). 13. 
Ποαϊ, χχχὶϊ. 21. . - - Εοτη. χ. 19. 
2 ἤδῃ. υἱὶ. 14. - .- - - Ἡδρῦ. ἱ. 5. 

Ῥ δ). 11. 9. - - . - Ἐον. 11. 27. 
ῬΡ5Α], υ"ἱ. 4---6. - - - ἩδΘὉ. ἰΪ. 6--. 
Ῥρμα!. υἱϊῖϊ. 6. - - - . 1 ΟοΥ. χυ. 37. 
Ῥβδ]. χυΐϊ). 49. - - - - οπι. χν. 9. 
Ῥραὶ]. χχχυ. 19., ᾿χὶχ. 4.. δπὰ οἰχ. 8. - Ψοδη χνυ. 325. 
Ῥμαὶ. χ]ὶ. 6---8. - - - - Ἡδον. χ. 5---. 
Ῥ598]. Ιχῖὶχ. 9. κ“- - - - οδη ἰϊ. 17. 
Ῥαβὶ. εἰν. 4. - “ - - ἩδΦὉ. ἱ. 7. 
]8βαϊ. χῖ, 6, 7. “- - - - 1 Ῥεῖ. ἰ. 24, 25. 
δαὶ. 111, 7. δηὰ ΝΒ ἱ,. 15. - - ἘότΩ. χ. 1δὅ. 
]1ς6]. 1ἴν. 1. - - - - 61]. ἱν. 97. 
Ἰδαὶ. ᾿χὶν. 4. - - . - 1 Οος. ἰϊ. 9. 
ΖοηΔᾺ 1. 17., ἰδ, 1., πὰ ἐδ, δ. “« - Μαῖι. χὶϊὶ. 40, 41. Ταῖκο χὶ, 80, 89, 
ἩμθαδΚ. ἐϊ. 8. «- . - - Ἡϑοῦ. χ. 37. 
ἩδλΑΚ. 1. 4. κ - οι. ἱ. 17. (ἝὉσ4]. ἰϊ. 11, ἩοὉ. χ. 28. 
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ΠῚ. Οὗ μεοέαϊξϊοπε ἤἥσοπι ἐδ Οἰά Τερέαηιεπέ ἴπ ἐδ διο, ἵπι τολίολ 
ἔλε ἐκῖπο ἄοπε ἐδ, ποιοῦ ἵπ α ἰἰέογαΐ ΠΟΥ͂ ἔπ α 5ριγίίμαί ϑ6η80, ἀσοογαϊη 
ἰο ἰμε ξαςὲ γεζεγτεά ἐο ἐπ ἐλε δογίρέιμγεος, διιὲ 8 δἰηιΐΐαν ἰο ἐλαὲ ζαοῖ; τπ 
οἰδεν τοογδ, τοῆθγε ἐδ ραδβαφεδ γεεγγοὰ ἰο α͵ὸ οἱοὰ ἴὰ 16 ΨΔΥ οὗ 
ἩΠδ γαῦιουι. 

Το διὐδηῦῖνθ τοδᾶοσ οὗ 80 Νονν Ταβίδσηθηῦ οδπποῦ [Α1} ἰο οὔβοσυϑ ἱμδῖ 
ἸΏΔΗΥ͂ ῬΆΞΒδρ 8 οὗ {86 Ο]ὰ ᾿Γρβίδιμηθηΐ ἃσθ οἰθὰ ἀπά δἀδρίθα ὈΥ ὑπ τυ σϑ 
οἵ (ὃς Νον Τοβίδιλθηΐ ἴο 8ῃ ΟσσΌΓΓΘΠΟΘ τ ΒΙΟἢ ΒΑΡΡΟηΘα ἴῃ ὑμοὶσν ὑπο, οα 
δοοουπίὶ οὗ {π6ῖν σΟΥΓΟΒΡΟΠάθμοΘ δηᾷ δἰ 06. Τῆθβθ οἰδίϊοπβ ἅτ ποῦ 
ῬΓΡΟΡΒΘοΙ68, ἱπουρἢ ΠΟΥ 8ΓΘ 8814 βοιῃθϑίϊ πηοβ ἰο 6 {Ὁ18]]6ὰ ; ὉΓ ΔὴΥ {πίησ 
ΙΏΔΥ Ὀδ6 Βαϊὰ ἰὸ θῸ {Ὁ18Π|6ὁἅ ὙΠῸ 10 σδὴ 6 ρΟΥ ΓΙ ΠΘΏΛΥ Δρρ] 194. ΤὨΪΐ8 
πρὶ βοά οὗἁἨ ἜΧρ δἰ πῖηρ δοσγιρίασο ὈΥ 86 ψΑΥ οὗ 1] υϑγαύϊοη Ὑ711}} ΘΠ8]6 ὰ8 
ἴ0 801716 Βοιηθ οὗὨ μ6 ρτοαίθϑβί αἰ δου 165 τοϊδίξηρ ο [86 ΡγοΡΒθοΐθϑ. 

ἘῸΥ 186 δειξεῦ πη ἀεγβίδηάίηρ οὗὨ {818 ἱπηροτίδηϊ δα )εςῖ, ἴς Βῃου ]α 6 τοςοο]]δοϊοὰ (δαὶ [80 
Ὑτπὶηρβ οὗ [86 688 ργορῃοῖβ, οι δυουηὰ ἴῃ πο ἀδβογὶ ρ(οη8, ροοϑίίοδὶ ἱπηδρσοϑ, δη ἃ 
ΒΌΙτηΘ ἀϊσῖου, ΕΓΘ 186 οἰαδββίοβ οὗ 116 ἰδῖον 6 νγ8; δῃά, ἰῃ βυβοαυθηῦ ἀ,68, 811 ἘΠοὶν 
ἘΤΙΕΙ αἰιοϊεα Δ]]0510}}8 ἴ0 τθ1η, Ὀογτονγοα τΠαὶν ᾿ηδροδ δ ἃ ἀοδβοτί ριίοπα, δα ὙΘΤῪ οὗἴθη 
εἰἰεὰ ἐμεῖς Ιἀσπεῖς 81 πογὰβ ἩΠμΘη ΓΟΟΟΓΟΪΏΔ ΔΩΥ ΘΥθηΐ ΟΥ̓ ΟἰΓΟΌΠΒΆΠΟΟ ἰθαὲ Ὀδρρεποὰ ἱπ 
ἴδε. ΒΙδΊΟΓΥ οὗ 186 ῬΟΙΒΟΠ8 ὙΠΟΒ6 ᾿ἰνθ8 ΠΟΥ ὝΘΓΟ ΤοΪδιίη, ῥγονϊ θὰ ἱξ τγὰϑ δέπιΐασ δπὰ 
ῬΔΙΆΪ]εἰ ἴὸ οὔθ ἴμδξ οσουτγοά ἰη ἴΠ6 {ΠΠη68, Δη ἃ τγᾶ8 ἀδβοσι θεὰ ἰὴ [06 Ὀοοΐκ5 οὗ 1τΠ6 δῃοίοης 
ῬΓΟΡΙΕΙΔ, [1 γ͵δ8 8 18. Πὰν ἰἀΐοτα οὗ [Π6 “9 6νγυ8, ἤθη αυοίίης ἴΠ0 τσ οὗ 186 ΟἹὰ 
Τεβιδιροηϊξ, ἴ0 58γ,, ἰλαί ἐξ τισί δὲ γι Π]ϊεα, τολϊοῖ ισας Φροΐεη ὃν ἐμοὶ απάὰ ευμοὐ α ρτορλει) ; 
ποῖ Ἰηϊεπάϊηρ' το Ὀ6 υηδογδιοοα ἐμαὶ δυο ἃ ῬΑΥΓΟΌΪΆΓ ῬΔΒδαρΡῸ ἴῃ οηθ οἵ ἴΠ6 βαοσγοὰ θοῸΚ9 
ΔΕ ΟἿΟΣ ἀεαϊσηπε [0 ὈΘ6 ἃ γεαΐ ὑγεάϊοίἑοπ οὗ αὶ ἴΠΘΥ ὑγεγο [Π6η γοϊδείηρ, Ὀχτι: δι σ  γ ἱηρ; 
ΟὮ]Υ ἰδὲ 186 τγογὰβ οὗ ἴθ ΟἹὰ Τεδβίδιηθηςξ σαΐρῦ Ὀ6 ῬΤΟΡΟΙΥ δάἀδρίεα ἴο Ἔχργοβδ ἱμεὶγν 
Ἰηοδηϊηρ δηὰ 1 πδιγαΐθ ΤΠοἷν ἰάθαδ, Απὰ ἴΏπ6 ἰδ ΔΡΟΒΙ65, ἢ 0 "νοῦ εν Ὀγ Ὀἰτγίῃ, δηὰ 
πτοία Δηἃ ροΐκα ἴῃ [06 «6 νν]8ἢ ἰάΐοσῃ, μα νδ ὙΘΤῪ (ΓΘΟΌΘΏΡΥ δ ἀθὰ τὸ 186 βαοσεά ὈοΟΚΚΒ, 
δῆτ ἴΠ6 συ δι ΟΙ ΔΙῪ δίγἶα οὔ {μεῖς πδιΐοη ; ἱπύθηἀϊηρ' ΠῸ Τηοτο ΟΥ̓ 18 ταοάο οὔ βρεακίηρ, 
δὴ 1πδὲ ἴ[ῃ6 νογὰβ οἵ βις ἢ δὴ δηοίθηῦ ὙΣΪΘΓ ΔΓ ΠΑΡΡΙΪΥ ἀδδογὶριῖνα οὗ νυ μὰλ γ88 ἰγϑῃ8- 
δειεὰ ἰη ΤΠ οἷν εἶπιο, δηὰ σὶρ ηϊ, ἢ οασαὶ ῥγορσίοῖυ, θ6 δἀδριοαὰ ἴο ἐμαγαςίοσίζο δύ ἢ εἰ 
ῬΑΙΠΙΣΌΪΔΤ οἰγου βίδα ἃ8 ἩΒρροποὰ ἴῃ τῃοἷγ ἀδγδ; ἐπδὶ Πότ νν88 ἃ οοπ-εϊπιϊἰαγὶν οἵ οΔ80 
δΔηὰ ἱπεϊἀεηίδ; δηὰ τπδὲ [Π6 ΟΧΡΥΟΒδΙ͂γο Βῖγ16 δηὰ ἀϊοιίοη οὗἉὨ ἴΠ6 ΟἹ ἱπβρίγοὰ ργυρμδίδ γεγο 
85 ἸΌΣΙΙΥ ΔΡΡ] ΔΌΪο το 106 Οσσύστοηοοϑ σοοογάθα ΒΥ [Π6 Θροδβί!θβ, 88 (Π6Υ ἭΕΓ,Θ διιϊΐιδῦϊο ἴὸ 

ἰβ ἴοϑο εὐβῃ!β δῃὰ ἴδεϊβ ἰῃ (ἢ οἷν Εἰ πλ68. τ] ΟὮ ΓΠΟΥ Παὰ σομπμπιοπιογαιθα. 
Τααε, οἷν 1,ογὰ, δρεακίηρ οὗ [80 ἱπβιστηοπηία 0]6 Ῥγοροββοδβίοῃϑ δη ἃ Ῥϑγνυβθῆθδϑ οὗ [6 

δὸπε ἴὸ πθοση 86 Ῥγεδομεὰ, β8γ8, ϑιεείπο (δεν δοεὲ ποί, απὰὶ ἠεαγίπο ἰδλὲν ἦξατ ποί, πεϊίλεν 
ὧν ἰὧδσγ ππδεγείαπα, ἰμδὶ ἴδ, 1μοῖσ βεαρί"Ὑ ἰδ 80 ρτοβθ, δηὰ ἐμοῖς ῥγεὐυϊἶσθδ ἃγὸ 80 
παοιμετοῦβ, ἰπδξ, του ἢ ΠΟΥ ἤαγνὸ σαρΔ οἰ 1168 ῬΓΟΡΟΥ ἴοῦ πη ἀογβίδη ἀϊηρ δηα σϑοοὶνὶηρ' ΣΩΥ͂ 
ἀοεισίπο, ἸΠΕΥ νΥ}}} πϑίτμῈΓ ἀπάοτεῖαμὰ ποὺ τϑοοῖνα ἰδ; 8ὸ παὶ ἰπ ἔδοπὶ ἰ8 {}18]16ἀ 186 
ΟΡ ΟΥ οἵ δ᾽ δῇ ---- εἰ ΟΣΓὰ8 8.6 ῬΟΥίθο ἢ ΔΡρ]Ι Δ Ό]6 ἴο 1Π6 ῥγοδοηΐ αϑο, δηὰ ἀδβογίριϊνο 
οὐ τὶν ποσὶ ὉΒαγδοίεῦ δὰ οοηἀϊίοη: --- Πεαγίησ ψα τοῦ! ἧδαγ, ἀπα τοῦ! ποὶ ἀπαάεγοίαπά ; 
ακά μεεὶπο γε τοί 5ερ, απὰ ιοἱϊ! πο ρεγοεῖυε. τ ἐλὲδ ῥδορίε᾽ 5 ἀδαγὶ 6 ινατεὰ σγοδε; απὰ 
(λεῦ ἐατε ατε ἀμὶϊ 97 λδατίκο ; απά (δδὶν ἐγεε ἰδεν ἦαυα οἱοεεί, ἰεϑὲ αἱ απν ἐἶπιε {δισῳ ἐλομϊα δεα 
τὰ ἰλεὶσ ἐψες, απαά ἦξατ ιοἱἦ ἰλεὶγ ἐαγ5, ἀπά δλοιϊα ὠπαετείαπά ιοἱίλ ἐλεὶν ἤεανί, ἀπά ἐλοιὰ 
δὲ οὐποετίεα, απὰ 10 σλοιά λεαί ἐλεπι (Ιβαϊἱ. νἱ. 9, 10., οἰϊοὰ ἴῃ Μαῖξ. χἰϊ. 14,15... ΤΊιθ 
ΒΔΙΏΘ ῬΑΔΕΔρῸ ΟὗἨ [06 ΘΥ̓ΔΏΡΘ]168] Ρτορμοὶ 8 οἰϊοἃ ὉΥ δι. Ῥδὺ] (Βοπι. χὶ. 8.), δηὰ δρρὶϊθὰ 
10 ἴδε ἰηνίης}]6 οὐδιϊ ΘΟ οὗὁἨ ἰ8 ΘΟ Γ ταθη ; ποῖ, ἱπά θα, 48 Τῃοῦσἢ {Ππ|6 7 δὰ ἰδδη, 
δηὰ [Π6} ΟὨΪΥ, τοοεϊνοα {μον ργθοῖβθ δοοοιρ] ἰβῃτηθηΐ, Ὀὰϊ 88 ΣΟΙΏΔΙ ΚΔΌΪΥ Θχρσοδϑῖνο οἵ 1.6 
οδάπγμογ, ἀειεστηϊπϑὰ ἰπβά 61 γ, δπὰ ἱπιρϑηϊζεηςα οὗ ἐπ ον. 

Οποδ τθοσο, οὐγ Ἰογὰ δανίης ἀο᾽ γογοὰ βανεσαὶ ΡΑγΑὉ]68, [86 βαογοὰ Ὠἰδβίογίδη, δἴοσ τὸ - 
παι κί τπλὶ 7669 ΟἩτίδὲ οἤοδα ἤο ΘΟ ΘΥ͂ δἰ8 τοὶ σίου 8 δη ἃ πιο] ἰηβίγαοίίοπ ἴο [86 76 νν8 
ΒῪ Ἰπεέδῃ8 ΟἵὁἨ Ρδιδοϊεθ, Ὑἱτἢ το 41} δἷβ ῬΠ ]ο ἀἰξοοῦτθεβ δροαηάοᾶ, βαγ8, Τλαί 1 
πῖρλέ ὁε {εἰ ΠΠρὰ τολίοδ ιραϑ ἐρολεκ ὃν ἰδλε Ῥγορλεί, 1 ιοἱἱ! ορεη πιν τιομίλ ἐπ ραγαδίεε, ]ιοἱὶῖ 
κηεν (λίπος ολίολ ασε δεεη ζερὶ εεογεὶ ἤγοπι ἰλε 7οκπαάαξϊοι ο δε ιοογίά ( 88]. ᾿Ἰχχυ, 2., 
φαυοϊοά ἴῃ Μαιὶ. χιὶ, 85.)3. 

. 

1} ΤΉ Ταϊτηθα δηὰ τα Ὀϊηϊοαὶ τυτίϊοτβ δοουπά τὴ ἰηβίβησοϑ ; στοδὲ πυτθο γα ΟὗὨ το 
ἅτε ηποίεὰ ὈΥ Θαγοη βία, ἰὰ [86 τνοΥΐκ δἰ τοδαν εἰϊθα ἴῃ Ρ. 186. ποῖθ ὅ. 

2 ΤῊ τηοάθ οὗἉ αῃοτίηρ Ραδβαρ 8 ὈΥ͂ ὙΔΥ οἵὗἩἉ }]διγαϊοη τνὰ8 ποῖ οοῃβηθὰ ἴο [86 ἰηδρίγοιὶϊ 
Ῥεηηθη, Ῥδρβδὴ ὙΓΙΟΥ͂Σ οἴθη οἷὐδ ῬΑββαοβ τοτα ὉΠοῖγ οἱ ροοῖβ, ἴο ἀθϑοῦῖδθ τπϊηρβ οὗ 
ὙΠ οῦ [Π686 ΡοΘΙδ ὩΘΥΟΓ τπουρῆς ; δηὰ τμϊ8, [γ,. Φουτῃ σοπηαγίκβ, 18 ὯῸ δα], θαΐ ΓΔΙΠΟΣ ἃ 
βεδα!γ ἴῃ πυιείηρ ; δὰ ἃ ραβϑβᾶρο, δρρ]ἰεὰ 70 8}}7 ἴῃ 8. ΠΟῪ 56Ώ56, 18 ΟΥ̓́ΘΥ ῥ᾽ οδδὶπρ' ἴο δῇ 
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Α 5ϊπι|}|8ν ἰπδίδποθ οσοιγβ ἴῃ 5:. Ῥδὺ]8 ϑοοοπᾶ ορίβϑιϊα ἴο ἴδ Οονιηι πἶδηδ (νϊ. 3.); 
ὙΠΟΓΟ Β6 οἰΐαβ 16 βαγίηρ οὗὨ ἴπ6 ργορμδὶ (1βα]. χ]χ. 8.), 7 λαυα ᾿εαγά (ἧδε ἱὰ α ἐξιπεε 
αεοερίεα, απὰ ἐπ (μ6 ἄν φΥ δαἰναίίοι 7 λαυε Ξμιοοουτεά (δε. πὰ τπἷ8 ραββαρα 186 Θροβϑεὶδ 
ἄοαβ ποῖ πιθδη ἴο ἀθοΐαγε ἔπ δὲ [86 ρτόορῆθι δὰ {π6 Οογὶπιδίδῃβ 'ῃ νον, αὶ 6 οἰἴ68 ἐξ 65 
ἃ ῬΆΓΑΙ]6Ϊ οδ80 ; ἱπεϊπχαιίηρ τπαῦ ΤΠ ΕΥ̓͂ τη Ἰστϊ σο] θοῦ ἔγοτα (Πδὺ βαγίηρ {πὶ πεῖ τγ8δ δ 
οογίδίη αοσσερίοα ἐΐπιο, ἵπ σοῦ αοά πουἹὰ Πποαῦ ἰπθ, δπὰ ὙΠΙΟΣ, τμογοίυσο, ἃ ΤςοὩ- 
ΠΟΘ ἴποῖὰ ποῖ ἴο ἰδὲ Ρ888 υνἱτπουϊ σαγο γ ἐπηργονὶης ᾿ξ. 

ΤῊ ἐο] ον ίησ ἐ8Ὁ1]6 ργθϑοπίβ ἃ 118ὑ οὐ [80 ραβ888ρ98 {μ8 φυοϊοα ἔγοτα {86 
ΟΙα Ταβιβπιοπῦ Ὦγ {86 τυσιΐουβ οὗ {πὸ Νδυν, 'π {80 νγδὺ οὗἉ 1] υϑίγϑίοῃ. 
6δη. χν. 5. - οἰἰϊοὰ ἰῇ οτα. ἰν. 18. 
ὅδεη, χν. 6. β - Ἡοι. ἱν. 8. (4]. 111. 6., Δα 7 81168 :ϊ, 93 
Ὅεη. χυ δ. 10. «- Ἐοπι, ἰχ. 9. 
ὅδεη. χὶχ, 15, 26. Τ1κοὸ χυὶ!, 28, 29, 82. 
ὅδεη. χχί. 1. “- Ἐπ. ἰχ. 7. 

ἩδὉ. χὶϊ. 16. 
ἩϑοὉ. χί, 90., χὶϊ, 17. 

ὅθδη. χχν. 33. - 
Οεη. χχνὶϊ. 28, ζο. 
Ἐχοὰά. ἱχ. 16. “- Ἑοη. ἰχ. 17. 
Ἐχοὰ χχχὶϊ. 6. - 1 Οὐον. χ. 7. 
Ἐχοά. χχχὶϊ!, 19. Ἄοτη. ἰχ, 15. 
1ων. χὶ. 45. 1 Ῥεῖ. ἱ. 16. 
1κν. χυῖὶ. 5. οι. χ. 5. ὍΟἰδϊ. 111. 12. 
Ὁ θα. νἱ. 18. Μαῖϊ. ἵν. 10. Τ1ἶο ἱγν, 8. 

Μαῖιῖ. ἱν. 7. Ταῖκα ἱν. 13. 
Μᾶαῖς. ἱν. 4. Τακο ἱγ. 4. 
1 ον. ἰχ. 9. 1 Τίμ, ν, 18, 
Οαὶ, ἐἰϊ. 10. 
οπ. χὶΐ. 19. Ἡδῦ. χ, 80. 

ΠΤ εαῖϊ. νἱ. 16. 
δας, γψὴ!!. 8. 
Ὁ ευῖ. χχνυ. 4. 
1 δυς, χχυὶϊ!, 26. - 
χδευι. χχχίὶ. 85. 
Ὁ ουῖϊ. χχχὶῖϊ 86. ἩςΌ. χ. 80. 
 δαυι. χχχίὶϊ. 48. Ἠσαῦ. χν. 10. 
Φοβῆ. 1. δ. - ἩΦΘ. χΙϊ!, δ. 

Μαῖιῖ. χίϊ. 8, 4. Μασὶς 1:. 25, 26. [χσικο Υἱ. ἃ, 4. 
Βου. χὶ. 8, 4. 
Ἔο. 1ἰΐ. 18. 

1 ὅδπι. χχὶ. 6. - 
1 Κίηρδ χίχ. 14, 18. 
Ῥαδὶ. νυ. 9., δηὰ οχὶ. 8. 
Ῥρα]. χ. 7. - Ἔοπι. 11]. 14. 
Ῥβδὶ]. χὶν. 1--8., δῃᾷ 111}. 1--9. οι. ᾿ἰ, 10---12. 
ῬΑ]. χίχ. 4(. - Ἔοπι. χ, 18. ᾿ 
Ῥβαὶ]. χχὶν. 1. - 1 Οον. χ. 96. 

Ἐπ. ἰν. 7, 8. 
1 Ῥεε, 1]. 10-12. 
Εση. 111. 18. 
Ἐπ. νἱϊὶ. 86. 

ῬβΑ]ὶ. χχχὶϊΐ, 1, 2. 
Ῥεαὶ. χχχὶν. 12--16. 
Ῥεαδ]. χχχυὶΐ. 1. - 
Ῥεδὶ, χὶὶν. 322. - 

“εν Ἅ9ϑιἄννϑν"᾽9᾽, ϑῬΛ᾽ ) Δλινε“εϑϑιειννδέ"νΨνννννιενν"φῃ 

ἜΣ. ᾿ἰ. 15---17. 
ἩδΩ. χὶϊ, δ, 6. 
“Δ4Π168 ἰγ. 6. 

Ῥτον. '. 16. [586]. 1Ἰχ. 7, 8. 
Ῥτον. 1ἰϊ. 11, 12. - 

ῬτοΥ. ἐϊ. 834. . - 

. 

ῬΑ]. 11. 4. - - οι, ἰἰ. 4. 
Ῥβ81]. Ιχῖχ, 9. “- - Ἔο;. χΥ. 8. 
Ῥβαὶ. ᾿χίχ. 22, 23. - ΒΒ αι. χί 9, 10. 
ῬδΑ]. Ἰχχυ  , 2. - - Μαῖις. χὶὶ. 85. 
Ῥβ4]. ᾿Ιχχχὶϊ 6. - - 9ΖοΒὴη Χ. 84. 
Ῥβαὶ. οχὶ, 9. - - ῷ ΟὐοΥ. ἰχ. 9. 
Ῥβδὶ. Ἴοχνὶ. 10. - - 2 Οὐ. ἰν. 18. 
Ῥ58], οχυΐϊ. 1. - - οι. χνυ. 1|. 
Ῥβ4Α]. οχυΐ!. 6. - - ἩΘΟ}. χὶϊΐ, 6. 

Ἰηρσοηΐουϑ γοδου, 80 ἰονοθβ ἴο 866 ἃ Κη 88 δηἃ Ῥδγ ΪΠΟΠΟΥ͂ ΠΟΘ Π6 ὀχροοϊοα ποηδ. 
Ἑξοπι. οὐ πο]. Ηἰεῖ. ( ογκα, οἄϊυ, 1810.,} γο]. ἱ. Ρρ.272, 278. [πη 2Ε]δη, Ὠίορομοβ ἢ Ογηΐς 
ῬὮΙΙΟΒορμοΥ ἰδ ταροτιθα ἴο πάνθ βαϊ ἃ, ἐμ δὲ “ἢ με ι ϊοά ἴῃ Ὠἱτ, δ.  4}} τ1ῃ6 σαγϑοβ οὗ ἱγαζϑᾶγ, " 
δηὰ ΟἸγπιρίοάοταυβ, ἰῃ Πα ΠΠ| οὐὗὁἨ ἁ Ρ]δῖο, μ48 118 Ἔχ ργθβϑβίοι, " τῶλ Ὁ τη δ ὕὉ6 γι οοη- 
ςαζηΐης Πἰπι,᾽" Δπὰ (Πθη οἰΐ68 116 [Ὁ] ον πῶ Υογδο ἴγοτι Ηοπιογ: 

Τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων ῥέεν αὐδή. 
Ὑοτὰδβ βνθοὶ 8 ΠΟΏΘΥ͂ ἔχου ἢΪ8 1108 ἀ}8ι}}}᾽ ἃ, ῬΟΡΒ. 

ὙΠΟ νοσϑ6, ΠΟΎΘΥΘΤ ἈΡΡ]ΙΟΘΌΪΟ ἴο μα στοδὶ ῬἈΠ ΟΒΟΡὮΘΥ, 18 ποῖ ἴο 6 ςοπβίογο 85 δὴ 
οΥϑδοῖὶθ ἀ 6] νογοὰ ΕΥ̓͂ ἴΠ6 ροοῖ ΣῈ ἃ υἱϑὺγ ἴο [80 ῬΑΙΓΟΌΪΑΣ 56 οὐ δοσοτητηοαδιίοη οὗ 1 ὉΥ 
1218 ὈΙΟ τΑρἤ ΟΣ, ϑθδγρο, βεοοηὰ Αγρυτηθηϊ ἰη ΤΠ οίδμοο οἵ ΟΠ τ ϑεϊδηϊγ, ΡΡ. 848, 849. 
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. οἰιρᾷ ἴῃ 1 Ῥρὲ ἵν. 8. 
- οι. χὶϊ, 20. 

- - ῷ Ῥοῖ. 1, 92. 

Ῥτονυ. χ. 13, - 
Ριου. χχυ. 21, 92. 
Ῥ,ΟΥ͂. χχνὶ. 11. Ἂ» 

15δὶ. χχίχ, 16., δῃᾷ χὶν. Ἰοπι. ἰχ. 230, 21. 
Ιβαἱ. χὶν. 383. - Εύπῃ. χίν. 11, ῬΆΪ], 11. 10. 
158], ΧΙ ῖχ, 8. 2. (ον. νἱ. 2. 

[Ξ“οἱ. ἱ, 9. - - Ἐπὶ. ἰχ. 29. 
ἀλα Φόδη χὶὶ, 40. Μαῖί, χ ϊ!. 14, 15. Τΐα γῇ ϊϊ.10. 

1581. γἱ. 9,10. - - - Ἐρόπι; ἐξ 8. 

1αἱ, νὴ. 12. 13. Σ τ - ἽἼὭΡΕΙ. πὶ. 14, 15. 
καὶ. τὰ. 17, 18. . - - ἩΘὉ. 1. 18. 

ΙςΑ]. χ. 92, 38. - - - - Βο. ἰχ. 37, 28, 
]541, χχυιο[ὴ, 16. “- - ᾿ δ Βοῃ). χ. 1]. 
1:81. χχῖὶχ 10. - - - - ἘΣ, χὶ. 8. 
Ϊεδὶ. χχῖχ, 13. - - - - Μαιίὶ. χν. 8,9. Με υἱὶ. 6. 
1441, χΧὶχ. 14. “- - - - 1 Οὐν. ὶ, 19. 

9. - - 

δεῖ, Χχχὶ. 15.. “- Μαδις, 1. 17, 18. 

2 Οὐογ. νἱ. 18. 

15Α.. }}, 5. ὙΠ ἘΖΟΚ. χχχνὶ. 290. - Ἐοτ. ἰϊ. 34. 
1541. 111. 7., διὰ ΝΒ 1. 156. - - Ἀοπ.. χ. 15. 
1541. 11}. 11, 12. - - - - ῷ Οὐον. νἱ. 17. 
1.4]. 11]. 15. - - - . Ἐμ. χν. 2]. 
1:8. 1νἱ. 7. δῃὰ 26ζ. νυἱῖ. 11. - - Μαῖιῖ. χχὶ. 15. Ματὶ χὶ, 17. [Κὸ χὶχ 46. 
Ἰς2]. [χὶ. 1,2. - - - - Τακο ἰν. 18, 19. 

Ιϑαϊ ἶχυ. 1,2. - - - - Βοπι. χ. 20, 2]. 

πε], ᾿Ιχυἱ. 1,32. - - - - ΑΟΙ8 Υἱὶ. 49, δ0. 

ζεῖ. χχχὶ, 83., δηὰ χχχὶ!. 38., ἢ 2 ὅδιη. 
Υ]. 14. 

Ἡοθβοξ Χὶ. 1. Ν . - - Μαῖι. ἰ,. 18. 
Ηδδ. ᾿ἰ. 4. : - - - Ἐοῃ. ]. 17. 
ὅοεῖ ἢ, 82, - . - - πὶ. χ, 18. 
ΔΑ], ἱ, 2, 8. - - - - Ἀοτ. ἰχ, 18. 

1: οαπποῦ βϑοᾶρα οὐβογνδίίομ, {παὶ ὈΥ ἐὰν {Π6 ΑΓ ῸΣ ρογίίϊοη οὗ [86 
ΡΓθο αν; ΡαΒϑαρ68 16 Οἰἱ6α δηα δααρίβα ἰο [86 ρᾳγροβα οὗ 1Πυδβίχαι θη 
Ὁγ [Π6 ἀροβίϊα Ῥαὰ]. τ. Φοΐῃ ΤΆυ]οσγ' ἢδ8 βοπιθ πιο Ὁ} σοιρασῖκθ 
(οἵ πΊ οι {πὸ ΤΟ] ον ηρ' ἀγα δὴ αὐϑίγαοι) οὐ {π6 γαγίουιιβ ἀθβίρῃβ πὶ 
ἈΠΟ δ8ι. δὰ] οἱὐδ6α τῃσχι : ---- 

1. δοπηθιϊταθβ 18. Ἰηἰοπίϊοη σΌΘΒ πο ἔτ ΠοΓ ΓΒ Δη υδίηρ' {Π6 δαπιθ βίσοπρ 
ἐχρτεβδίοπϑ, 88 ὈΘΙηρ Θ]ΌΔΙΥ ΔρΡΡ]Π Δ Ὁ] ἴο ὑπ6 Ροϊπῦ ἴῃ δὴ. ΤῆαΒβ, Ἰη 
ἔοι. χ. 6---8., 6 868 1π6 ψγογά8 οὗ Μοβοβ (Πθυΐ. Χχχ. 12---14.), ποὶ ἴο 
ῬΓΟΥ͂Β ΔΗΥ͂ ΤΠῚΠΡ, ΠΟΙ 88 1 Πα ἱπουρὺ Μοβοβ βροῖκθ οὗ {Π0 βᾶτωηθ βι ]θοῖ ; 
δυν ΠΠοΓΟὶν 85. ἱπύϊπηδίϊηρ ὑπ [86 βίσοηρ δπά ἸἰνΙῪ ΘΧΡΓ ββίοηϑ, δα ὈΥ͂ 
Μοβοβ φοποοσῃΐηρ ἰμ6 ἀοσίγπο ΒΒ ἰδαρμῦ, γογΘ ΘαΌΔΙΠΥ ΔΡΡΙΪσΔΌΪΟ ἰο (16 
ἴδ} οὗ [86 ροόβροὶ. ὅ0, ἴῃ οι. χ. 18., 6 αυοίοβ "᾽58]. χίχ. 4., ἐῃπουρᾷ 1 
15 ποῦ ἀη] 1} Κοὶν ὑπαὶ {Π086 ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ῬΟΓΘ 864 ὈΥ͂ 1Π6 δῃηοϊοπῦ “9078 ἴπ 
ἈρΡρ᾿Ιοαἰόη ἴο [6 Μοββίδῃ, 88 [6 ΔροΟβι16 δΡὈ]168 ἐπ θῃ. 

2, ϑοιῃθύϊγηθϑ {Π6 ἀοϑδίση οὗ [Π6 αᾳυοίδιίοῃ 18 ΟὨΪΥ [0 βῆονγ ἰδὲ [6 σαδε8 
ατὸ ραταϊίεῖ ; οὐ τῃλι νι μδῦ Ὠαρροπρϑά ἴῃ 18 0112 68 σΟΥΓοϑροη θα Στ τ] αὐ 
᾿δρροποά ἴῃ ἔοσιμοσ ἀλγ8. ὅ66 οι 11. 24., νἱῖ]. 86., ἰχ. 27----29., χὶ. 2----5, 
8---10., δηά χντ. 2]. 

8. δοιηοίτηθ8 [6 φυοίδιίοη 18 ΟὨΪΥ ἱπίθηαοᾷ το ἐαραΐη α ἀοοίτγίπαϊ ροϊΐπί. 
δ86 ἔοῃι. 1. 17., ἰν. 7, 8, 18---2]., 1χ. 90, 21]., χ. 1δὅ., δῃά χν. 8. 

4, δοιῃηθῦϊπη68 {πμ6 αυοίβιϊοη 18 ἀρϑὶρῃοα ἰο »γοῦο α ἀοοίσχίπαΐ ροῖπέ. 860 
οι). Εἰ}. 4, 10.---18., ἰν. 3---17.. ν. 12--14, ἰχ. 7,9, 12, 18, 1ὅ, 17. χ. ὅ,11, 
18., χί!, 19, 20., χῖν. 11. 

1Αϑῖγ, μοι 8. ρΡΆββαρο οὗἩ {π6 ΟἹά Ταοβίβπιθηι 18 αυοίοα ἴῃ {πῸ Νενν, ἴῃ 
ογθυ ἴο ῥζγοῦθ 8 ροϊηὺ οὗὨ ἀοοίγἷ πο, [86 ρϑγβοῇ οὐ ΨΥΙΘΓ ΔΡΡ0]165 10, ΛΠουρῇ 
ποῖ Αἰνγδγ8 1ὼ {π6 Ῥσθοῖβθ ψογαβ οὗ [86 οτρσίπαὶ, γοὺ ΘΟΠΒΙΔΏΥ δοοογάϊῃρ 

᾿" ἢἷ8 Ῥαγαρῆγαβε τ Νοῖοδ ου δὲ. Ῥδὺ]᾽ 58 ἘΡ 8116 τὸ τ ἘοπιϑηΒ, ᾿. 339., 410 οαἀϊΐ:. 
ΔΙΣ Δ 

ΥΎ01,. 1. ο 
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ἰο 18 σϑῃα 6 Β6Π86 ἃ8 1 Βίδη 48 (ῃογο. ΕἸΧδΙΆΡΪ68 οὗ βΒ0 0 ἢ Δρρ]εδίϊοη τν}]}} 
6 ουπᾶ 1ῃ Ὠοαΐ. νἱῖ, 8. σομῃηραγοα νὴ Μαΐΐ. ἰν. 4. ; Ἰϑυΐ. νἱ. 16. 
σοιῃηραγοὰ ὙΠ} Μδιί. ἱν. 7. ; θουΐ. χχχὶϊ. 856. ἀπά Ῥσον. χχν. 21], 22. οοη- 
Ρδιοᾶ ἢ ότι, χὶϊ. 19, 20. ὙΤθα Ἔχργαββίοη ἰῃ Ἠοβ. νἱἹἱ. 6., πεσὸν απαᾶ 
πο βαογίῆοο, ἴ8 ἈρΡρΙἸοΘα (ο ἀἰογθηῦ ῬΌΓΡΟΒΟΒ ἴῃ Μαίΐ. ἰχ. 18., δπᾷ χιὶ, 7., 
Ὀαΐ ἰο ὈΟΪΒ ΡΤΟΡΟΥΪΥ. ' 

Τη δρρὶ γἱπρ ῥαββαροδ οἱϊοα ἤἔγοτση (π6 ΟἹα Τοβίδηθηϊ ὈΥ̓͂ ΨΥ οὗὨ 
1Πυβ γαῦοι, 7 Ὑγγθη ὯδΔ8 δυρροδβίθα {π6 (ἤγθα [Ὁ] ῖηρ᾽ Γ]68, τ ΒΙΟΒ 
οἷαῖπλ {π6 αἰὐοηίΐοη οὗὨ [86 Ὀ1Ό]104] διυἀοηῦ: --- 

1. Ιῃ δρρ]!οδίϊοηβ οὗ (18 Κἰπᾶ, γγϑ τηυβί ποὺ πορ]ϑοὺ {Π6 116 ΓαΪ] Β6Π86, 
Ὑ ΒΙΘΙ 18 {π6 βτϑῦ δπὰ ΟὨ]Υ ροηαΐῃθ Β6η86 οὗ δογιρίυγθ. 

2. ϑ'οἢ ΔΡΡ]ΠΙσαυΐομβ οὐρὶις ποὺ ἰο Ὀ6 ἔοτοθᾶ, οὗ; ἔλγ-[οἱομοᾶ ; ἴοσ ποδθ 
ψἘ]ΟΝ 6 ΓΘ στηδᾶθ ΌΥ ὑπ Δροβί]68 ὑγοΓΘ 8110 }6, 8ἃ ΘΑΒΥ ἰο Ὀ6 Βρργθῃοπαρά. 

8. Τοο πιυσοἢ 8.Γ688 οὐ ρ ιῦ ποῦ ἰο ὈΘ ἸΔ1]ἃ οπ ἴΠ686 ΔΡἢ]ΟΒΕΟΠ8 ; νυ Ί ἢ, 10 
Βῃου ἃ Ὀ6 σοηδβί ΘΓΘα, ΓΘ τηΘ ΓΟ ΪΎ 111 τ ύϊοπΒ δα ἀποϑα ὮὉΥ {86 βδογϑά τίου 
ἔχ ΒοΥ [0 Ἔχ δίῃ {Π|| δ Ὀ]Θοΐβ ὑπάθν {ΠπθὶῚ ἀἰΒαι ββΊ 0. 

ϑύσἢ Βοΐηρ ὕπ6 πδίαγο οὗὨ [{|656 11 γαῖ ααοίδΟ}8, 10 [0] ονγΒ ἐπδύ πὸ 
ἀοσίγ 68 ---- αὖ Ιοα8ὺ ΒΟ ἃ8 ΒΓΘ ὨΘΟΘΒΘΑΓῪ (0 ΒΑ] Δ .ΟῊ ---- ΟἸΓΠΘΓ ο8ἢ ΟΥἩ οὐ ρῶς 
ἴο θ6 ἀοάπορα ἔγοπι ὑδοτ. ἢ 

ΙΝ. ΟΥ̓Ἁ Αμιοίαίζίοπϑ, απά οὐδεν αδϑαφεβ ὕγοηι ἰἧε Οἱά Τεείαπιοηΐ, 
ιοῤλίοἢ ατὸ Δ] ὰἀρα ἐο ἔπ ἐλ ἸΝειο. 

Βοβίθβ {89 ρϑββδρθδ τηϑηίϊοπθά 1 [86 ῥγθοθαϊηρ ο1488, 88 οἰἰδίοη8 ὮΥ͂ 
106 τυυϊίουβ οὗ [6 Ναουν Τοβίδτηθηῦ ἴῃ ἴΠ6 ΨΔΑΥ οὗ 1] υβίγαϊοη, {Π6ΓΘ 18 8, 
ἐου ΤΙ οἶα58, ὨΘΆΓΪΥ 41116ἀ ἴο [Π6π|, πα σομΙ ΡΥ βίπρ' ἃ ἴον φυοίδίϊοῃϑβ, ἱοροίμοσ 
γνν ἢ ἃ ἸΔΓΡῸΣ ΠΌΤΩΌΘΓΙ ΟὗἁἨ ΟΥΒΟΙ ρϑββαρθϑ, ῃοΐ αἰ. ΠΟΙ] οἰὐοα ἔγοτα {π6 ΟἹἃὰ 
Τοβιδιηθηΐ ; θυ ψϊοὮ, οἡ σοτηρασίηρ ἰμθαὶ ὙΠ (86 Νονν Ταβίδιμθηξ, 
ἈΡΡΘΆΓ ταοϑύ ΘυἹ ἀθ ΠΥ ἰὼ ἢανο ὈΘθη ῥσγοβοηΐ ἴο [86 τηϊη8 οὗ {86 βδογοὰᾶ 
ὙΓΙΟΓΒ, 0 δᾶνο αἰϊμαεα ἴο ἴπθπὶ ψιπουῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ αυούπρ θη. Α. 
ΟΔΥΘΙᾺ] ᾿ηβρϑοίίοη οὗ βιο ρϑββαροβ, ὙΠ ΤΟΙΌΣΤΘΠΟΘ ἰο {μοὶ Βοορθ δπὰ 
οομίοχί, ἱοροίμοσ ΣΓΠΠ 8ῃ δρΡρ]Ἰοδίίοη οὗὁὨ {80 τυ]68 αῦογο βυρροϑίθα Ὀγ 
Τυτγγοῦη, ψνῖ}} τοϑάλ]Υ ΘΠ40]96 [μ6 βἰυἀοηΐ ἰο Ἰυάρο οὗὨ [Π6 8118] 068 τ ΒΙΟ ἢ 
ἮΘ ΤΔΥ τηοοῦ ψ1 ἴῃ {πῃ Νοὺν Τοβίδιηθηϊ ; δηά ἴῃ δααιυοη ἴο {Π086 τῦ]65 
Ὧν. ἀδγαγὰ ἢ88 σου κοα {Πδΐ, θη {ΠῸ0 ᾿μδβρί το τυ οσβ αποΐθ ἃ ρᾶββαρθ 
ἔγοτα ἴΠ6 ΟἹὰ Τοβίδιηθηΐ, πιογοῖψ ἕπ ἐδο τσαν 9 αἰϊωδέοπ, τῇ ῖ8Β ὁηουρι ὑπαὶ 
1ὴ6 ψοτὰβ ψν]οἢ ΠΟΥ ὈΟΥΤΟΥ ΘΙΏΡΠΔΙΟΔΙΥ ΘΟΧΡτΘ58 ὑπο ῖῦ οὐ ΤΘΔΏΣ ν. 
10 18 ποὺ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥῪ ἔπαὺ ΠΟΥ ὍΘ ὈΓΘΟΐΒΘΙΥ (86 βδῖλθ νι ἰμο86 οὗ {}|6 
ΡῬαββᾶρθ 8]] 64 ἴο, ΠΟΥ ὑμαὺ (Π6Ὺ 6 {Π6γὸ 864, οἰ {ΠῈΡ οὗἨ {86 Βδιῃθ βι ]θοΐ 
ΟΥΓ οὗ ἃ 5:χ 1] Γ δα )]6ο..2 ΤὍΤὨΘ [Ο]ονσί πρὶ [80] ργθβθηίϑ ἃ [ἰδὺ οὗ 86 ρ»γιίπεοὲὶραΐ 
Ῥδβϑϑδσϑβ ἰἢ.8 Δ]]υἀθα ἰο 'η ἰπ0 ΙΝΝουνν Τϑϑίδιηϑθηΐ : -- 

(θη. 1. 6. 9. - - κεἰαυϊδοάίο ἴῃ 2 Ῥοῦ, |, δ. 

οη. ἱ, 27. Ρ 3 . ᾿ ΣῊ χίχ. 4. Μαικ, χ. 6. 1 Οὐοτ. Σι. 7. 
ἈΙΏΘΒ 11]. 9. 

' Τατγτοίη, Ὠθ ὅδου. ϑουῖρε. ΤΠΙΟΓΡ. ρ8ΓΒῚ. ΟΆΡ οἷν. Ορ. 1775, ἴοῃι. 11. Ρ. 50.; 866 8180 ΡΡ. 46--- 
δ0. Τῆς βυ )θςῖ οὗ βοσίρίΌΣα ααο δ ΟΠ8, νυ ΠἸςἢ ΑΓ τηδᾶο ὈΥ͂ ἩΥΔΥ͂ οἵ 1] υβίγϑ τ, 18 ΤΊΟΓΘ (Ὁ}]Ὺ 
αἀἰβοιιδβθὰ ὃγ Ὠγ, ϑὅαγρο, ϑϑοοῃᾶ Αὐρυσηθηΐ ἔγοτη ῬΓΟΡΉΘΟΥ, οἢΔΡ. Χ. ὈΡ. 347---865.; τ. Ηεγ, 
Νοντγίβϑίδῃ 1,θοϊΌΓοΒ, τοὶ. 1. Ρρ. 260---262.; τ. Ἡδγνοοά, [πιγοἀαοιίοη ἴο ἴ9 Νονν Ταδῖ. 
Υ]. ἱ. ΡΡ. 379---291.; Ἐυτηρεῦυδβ, Οοτϊαπγοηῖ. Οτὶϊ. δὰ Τὐῦτοθ Νον. Τοβὶ. ὑῃ. 448, 449, 450.; 
Βίβῆορ Κιάάογ, ἰῃ ἰδ Τϑοιηοηδίγαιίοη οὗ 106 Μρββίϑϑ, ρϑσὶ ἰϊ, σἤδρ. ἰϊ.; ΒΟΥ Θ᾽ 5 1,δεϊαγοβ, 
το]. ἱ. ΡΡ. 150---Ἰ 52. ; Ὧγ. ΝΊς 118, Οοπίογοηοο τὶ ἃ Τμοἰδῖ, ρασὶ 1}. νο]. 1ἰ. ὑρ. 10---- 18. 
οἄ. 1698.; δηὰ οβρϑοίδ!ν ΌὉΥ Ὦτ. ϑυκοβ, Οπ τπ6 Τταιὴ οἵ [πὸ ΟΠ τ βιϊδη οὶ] σίοη, ομαρίοσα 
ΧΙ. χίν. χν. ΡΡ. 206---296. οαἀΐτ, 1725. ΤΟ τοδί Ὑ11 αἷ80 πὰ βοπλθ Ἔχοθὶ]δηὲ σοπιδγκϑ 
οὐ ἴπὸ ἀϊβεσγεηὶ πο ο8 οὗ ᾳιοϊδιίου ἰῃ Ὧγτ. ΟΟΟ Κ᾽ Β [Πα α ΓΥ ἰηῖο [6 ΒΟΟΚΒ οὗἩ ἴθ Νον 
Τοδίδπιοηϊ, ΡΡ. 284 --- 304. 

5 Ιηβιϊειῖ68 οἵ ΒΙὈ]οΑΙ ΟΥἰεἰοΐβιῃ, αὶ 185. Ρ. 422, 
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Οἱ ἐλο Πιΐίογπαὶ ἔόγηι 97 ποία 0Ή8. 105 

σεῦ 11. 2, 8. «- - ΔΙυὐδοά ἰο ἰῃ ΠΕΡ. ἱν. 4. 
ὅτευ. ἰ!. 7. - - - 1 ον. χυ. 45. 
σε. ἃ 21,22. - - - - 1 ον. χὶ. 8. 1 Τίηι. ἰἰ, 13. 

᾿ “" Μαῖε. χίχ, 56. Μαῖκ  χ. 7. 1 Οὐνγ. νἱ, 16 
ὕει. τ. 34. ᾿ ἘΡΒ. ν. 81]. 
σαι, ἢϊ. 6. - - - - 1 Τί. ἰἰ. 14. 
ἄκη. Ὡϊ. 4, 138. - «. - - 2 Οὐον. χὶ. 8. 
ὕεη. Ἐϊ, 16. - - - - 1. ΟὐοΥ, χίν. 84. 
ὅδε, ἵν. 4. - - - - ἩδὉ. χὶ. 4. 

᾿ . ᾿ Μαῖι. χχὶϊ!. 35. ΓΚ χὶ. 5]. 1 Φοδη ἱἰϊΐ, 19, 
θεα. ἴτ. 8. " ᾿ Ψυάο, νοσβα 1]. - 
σεῃ. ν. 34. --» - - ἩἨΗθδ. χΧὶ. ὅδ. 
ῶκα. τὶ. νἱϊ. " ᾿ ᾿ . Μϑιῖι. χχῖν. 87,88. 1.κὸ χυὶΐ, 926, 97. Ἠοδ. 

χὶ. 7. } Ῥεῖ 111,19, 20. 2 Ῥοῖ. 11 ὅ., 1Π. 6. 
ὅση, χΙΐ, 1--.4. - Αοἰδ νυἱὶ. 8, Ηδθδ. χί. 8. 
τη. χη 15. - - - - Ἰβοιη. ἧν. 18. 
ἄξεη. χΥ. 18, 14. - - - Αεἰϑ νυἱΐ, 6, 7. 
ἄξω, χτΥῖ 10. - - - «- Αεἰϑ νἱἕ, 8. 
ὕεπ. χυἹἱ, 8., χίχ. 9. “- - - ἩΘὉ. χΙΐ!, 9. 
εη, χτυιῖδ 10, - - - - Ἡδς». χὶ, 11. 
Θεη, χτὶϊ. 192. - - - - 1 Ῥοί, ἢ, 6. 
Θεη. χῖχ. 24. - - « - 2 Ῥοῖ. 11. 6. 4Δαυάα, γοτβο 7. 
ΘΠ . χχὶ 12. - - - - ἨΘ}. χὶ. 18. 
Οεη. χὶνὶ. 97. - “- - - Αεἰδ νἱΐ. 14. 
Οεη. χἰνὶ. 381. - - - - ἨδΘὉ. χὶ. 21. 
ὅεῃ, 1 24. - - - - Ἡοῦ. χὶ. 22. 
Ἐχοά. 11. 2, 11. - - - - ἩΦ}. χὶ, 38---27. Αοἰβ νἱΐ. 20---.99, 
Ἐχοά. [ἢ 6. εξ - - ᾿ Μακ. χὶΐ, 26. Δοίϑ νἱϊ. 81, 82. 
Ἐχοά, χῇ. 12, 18. - - ἨΔ}. χὶ, 28, 

ἘΣ ὡ͵ Ναπι, νῇ Ὑἱ, 16, οὐ, ΧΥΪΙ. .} ΤΚο ἵ 23. 

Ἐχοά, χῖν. 92 - - « - 1 ΟοΥτ. χ. 8. δ. χὶ, 29. 
ἙἘχοά, χίχ, 12, 16, 18, 19. . ἩΦ}. χὶΐ. 18----20. 

Μαῖι, χίχ. 18, 19. Μαῖκ χ, 19. Ταιῖκα χτῆϊ,, 
20. οπι. ΧΙ. 9θ. {6πι68 ἰϊ. 11. 

Μδι. γ]}. 4. Μδυκ ἱ. 44, Τακο ν. 14, 

Ἑχοά. χχ, 12---16. ᾿)γοαΐ. ν. 16---20. 

ἴκεν. χίν. 3, 4, 10. 
ἴαυ. χίχ, 12. - - - . Μαῖ ν. 88. 
ἴεν. χίχ, 18. - - - - Μαιῖ. ν. 43. 6ἋΟ}. νυ. 14. 
ΝασΡ. χὶ, 4.Ἱ. - - - - 1 Οον. χ. 6. 
Νυπιδ, χὶν. 23, 99, 37., ἈΠα ΧΧΥ͂Ϊ. 64, 65.- ἩδοὉ. 11. 16, 17. ΦΜαᾶο, γοσδϑο ὅ. 
Ναμ. χχὶ, 4---α. ὃ Ξ 1 Οὐοσ. χ. 9. 
Νασ. χχὶϊ, 93, 39. - - - 2 Ῥοῖ. 1. 15, 16, ΦΔαΐᾶο, ΥΕΣ89 1]. 
καὶ, χΥΙ], Ι .- - - .- 1 Ὅον. ἰχ. 18, 
και. χχὶν. - ᾿ 5 - αι. ν. 31. ΜαειμκΤ χ. 4. Ταῖκα χνὶ. 18. 
δοκὰ π,1.. ᾿ 22, 23, - «- - ΗΘ. χὶ. 81. “6η685 ἰϊ. 25. 
Φοε. τὶ, 320. κ - - . Ἡϑοδ. χὶ. 80. 
δυάρει, [6 τόθ Ῥοοκ, Εϑασταῖν - ΑἈοιρβχίϊ. 20. δ». χὶ, 82. 
1 δα). γϊ, 5., δηὰ χ, Ὶ. - Αεἰδ χὶϊ;. 21. 
1 ϑδἴη. χὶτὶ, 14. χΥυ. 23., ΧΥΪ, 12, 1. - Αοἰδ χὶϊὶ. 28. 
Ὶ Κίηρ χνυιΐ, 1., δῃὰ χυΐϊὶ. 42.---45. - δτηδδν. 17, 18. 
1 ΘΟ σου. χχίϊΐ!. 13. - - . Ἡϑοῦ. ν. 4. 
Ῥιδὶ. χα 4. - - «- . 2 Ῥοῖ, 11], 8. 
του. χχυϊ,, 1. - - - - δηγο8 ἷγ. 18, 14. 
καὶ. χὶϊ 8 - - - - “οδη ντἱὶ, 88. 
ἱεαὶ, ἵχτὶ. 24. - - . - Ματὶκ ἰχ. 44. 
Ζεγ. νἱ, 16 - - - - Μαῖι, χί. 29. 
λιτὰ, 1ἢ, 45. - - - - 1 Οὐον. ἱν. 18. 
ἴα. 1, 233.-.-95 - - - ἩΘΡ, χὶ. 84. 
δ}. ἴχ. 27.. χὶΐ 11 - - - Μαῖῖ. χχίν. 15. Μαζὶ χὶϊ!. 14. 
Ἦοσε. χίϊ!. 14. - - - - 1 ον. χυ. δὅ5. 
Ηοβ. χῖν. 3. - - - .- ἩΘὉ. χὶϊὶ, 15. 
Αἴοδ νυ. 25,26,237:. “- 8 “Ὁ ΑἈεὶδ νἱϊ, 42, 48. 

[1 νου] ποῦ θ6 Ῥαοσοπιΐηρ ἴῃ δὴ οαϊίον οὗ Μτ, Ηοστθβ ῬΟΟΚ ἴο 
Ἰηζοτίοσγα ἢ 1[μ6 οἰαβδιβοδίϊοη οὐ αυοίαϊίομβ τ οἢ μα δἀορίθα αἴ 
80 :00ἢ} ραίοηῦ ἰδροῦγ: {86 ργθοθάϊηρ [40]68 ἀγα {πογϑίοσε ργθβοσυϑά 
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88 ᾽6 διγδησο (βρῶ. Οὐδ ψτιίοσβ, ἃ8 ᾿Ἰηἀοθα 15 Ἰηπηαιοα ἀρονο, 
Πανα ργοίδυσθα δυσληρθιηθηΐβ ἴῃ ΒοΙλ6 γοβρϑοίβ αἰ δσοηΐ ἔγοτῃ {παΐ ἴῃ 
[Π6 ἐογοροῖησ ρᾶσοβ. [0 πηιδί βυῇοθ ἴο σϑίϑυ ὈΣΙΘΗ͂Υ [0 Ομ οὐ ὕνο 
οὗ {Π|286. 

Ὧν. θανιάβοη βαγ8 [παὺ “΄ οἰ. οη8 ἔσοια (μ6 ΟἹ] Τδβίδιηθηῦ ἴῃ {π6 
ΝΟΥ ΤΔΥ 6 γοίοστϑα ἰο (π6 Το] ]οὐνἱηρ; ΟἾ48868 : --- 

41, ΟἸἰιαιοη8 οὗ »γίέρπαγψ Ῥγορῃθοῖθβ, ἴῃ νν δΙοἢ ὑπ {πὶηρβ ρῥγοαϊοίρα ἃγθ 
5814 ἰο Ὀ6 1 ΘΥΔΙΙΥ δοσοιηρ] δ θα. ΤΏθ86 μᾶνθ θαῦ οὁη6 Θχοϊβῖνθ γοίθγθῃοθ 
ἴο 1ἴΠ6 ροΒροΙ 866. 

“11, ΟἸ αι 0 Π8 ΟΥὨ ΡΑββαροβ ἀθβοτιρίνο οὗ βυτα 0116 8] ΡΘΙΒΟΠΒ ΟΥ ΘΥ̓ΘΠίΒ, 
“4111. Θυοίδίϊοηβ τηϑᾶθ πῃ ΟΥΘΙ ἰο Θβίδ 18} ἃ ἀοσίγ 81 Ροβὶ Οἢ ΟΥ̓ 

δισυτηοηΐ, ὈΥ {Π6 δ ΠΟΣῚ Υ οὗἩ {π6 ΟἹ Ταβίαπηθηί. 
ΦἸΨ, ΟἸαιοπβ τηδὰθ ον {Π6 ρύγροβο οὗ ᾿Π]υβίγαιηρ, οδυὶ ἐγ ηρ, ΟΓ 

ΔαΟΓΠΙΉρΡ ἃ ΠἸΒΟΟΊΌΓΒΘ. 
Ψ͵ Τποβο ἴῃ τ ίοἢ τ6 Νοὸνν Τοβίδιηθης τυ ογβ ἤᾶγθ γεΐεγτοα ἰο 186 

ΟΙά νἱϊμουΐ ἔογτλδὶ]γ ααοιίηρ 10.ἢ} 

Ἰυχαιηρίοβ ἅτ ρσίνθη ΕΥ̓͂ {Π6 Β8πὶ|6Ὸ ὙΣΙΟΥΓ ὉπᾶῸΓ ὁδοὶ οὗ [8686 
τοβροσῦνο ἢολα8. 

1)γ. 1μ66 ΡΥΌΡΟΒα6Β [86 ὉΠ] ον πρ' ἀττδηρσοιηθηὺ οὗ οἰα ΠΟΏΒ ἐ ---- 
1. ΤΊιο βύυ!οὐ ΤΥ ῬΓΟΡ ΘΙ Ι6Ά]. 
11, ΤΏοβο ἴῃ ψ ϊοῖὶ {Π6 ἰδηραλρο οὗὁἩ {π0 ΟἹ Τοβίδιηθηΐ 18 ἱποογρογαίοα 

ἢ 0Π6 ῬΟάγ οἵ Ομ γιβύδηῃ ἀοοίτ] 6.3 

Τι πρᾶν ὃ6 Δααοα, {πα {Π6 ΓΟ 18 ἃ ΘΟΡΙΟυ8 ἸΠἀοχ οὗἁ ῥϑαβαρ88 ἴῃ τ ΠΙΟὮ 
{πΠ6 νὺύιΐουϑ οὔ πΠ6 Νοὸν Ταοβίδμηθηϊ μανα σγοΐογγοα ἰοὸ (μ6 ΟἸά, πιϊδοιΐὲ 
[ΟΥὐτ ΠΥ αυοίπρ ᾿᾽ύ, ἴῃ ΚπΑΡρ᾿ 8 Βιοοθῆβϑὰβ Ἰμοσογυπ, ὅτο., Δρρθῃάοα 
ἴο [18 οαἀϊδίοι οὗ {86 ατθοκ Ταοβίδιημθης. ὅδ αἷϑο Ῥδββαρϑὸ οἱἱδᾷᾶ 
ἔγουλ [86 ΟΙἹα Ταβίδηλθηΐ, ὅζο., ἀγγδηροά Ὀγ 1Π6 "ΠΟΥ Οἷδ88. ἴῃ 116 
ὙΠΘΟΪορΊΘαὶ ΘΙ ΠΑΥΥ, ΑἸάονογ, ρρΡ. 38, 39.; δπα 1)ανιάβοι, ϑ'αογοά 
Ἡδειηθηθαί 68, οἤδΡ. ΣΧ]. ΡΡ. 610---ὅ12, 

Β6βι 68 βϑί δ] βῃϊηρ [Π6 σθηθσηὶ δοοῦγδου οὗ 6 Νοὸν Ταοβίδτηοῃς 
αυοίδοη8, 1 18 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 ΘΧΘΏΪη6 [86 ταοάα ἴῃ ΜΏΙΟΝ {μον Ππὰνρ 
θδθη δρρ] δα, 

“Νοῖ 84 ἔδιν οὗ {μ686 οἰξαί!οηβ,» ᾽ὑ 18. ν᾽ 611} ορβοσνϑά ὈῪ Εδἰγθαῖτη, 
ΒρθδΚίησ σΘΏΘΓΑΙΥ οὗ οί {Π686 ροϊηίβ, “ ἴγοιὴ (86 ΟἹα Ταβίαδιηθηΐ 
ΔΓΘ Οἰζαύϊοηβ οὗἩἨ (Π6 δβἰταρί δ Κιπὰ : ὑΠ6Ὺ ΔΡΡΟΆΓΣ ΤΔΘΓΟΙΥ 88 ρϑββάρθϑ 
αυοϊθα 1ῃ {Π6ῚΣ ῥΪδῖῃ Β6η86 ἔγομλ π6 Ὀγϑυ]ουβὶΥ οχιβίϊηρ οδῆοῃ οὗ 
δου ρύαγο. οί, ΤῸΓ Ἵχα 6, 4Γ6 [86 γᾶββαρθβ οα οὗ {π6 θοο ΚΒ οὗ 
Μόοβββ, νι} μΙΟἢ οὐν Ἰωοτὰ, αἰοσ (86 β'ῃρ]6 ποι βοδίϊοη “ 1 18 
νυυιτύδη,᾽ [γ16 6 τηϑὺ {Π6 αββα 8 οὗ 186 ὑδρίαν ἴὰ {πΠ6 ψΠᾺ ΘΓ 6ὲ8 ; 
Δηα δυο ἢ 8180 8176 [πο086 τι ῖτἢ} ΠΟ ἢ Θίοθρμθῃ, ἴῃ 18 μἰβύογϊοαὶ βρθθοὴ 
Ὀοΐοτο {πΠ6 «6 18ἢ σοιποὶ, δουρσῦ ὈΠγουρἢ Δρρτορτγίαία σοίθγθῃσθδβ ἴο 
[π6 ραϑὲ ἴο θη] νυ ΐθη {Π6 τϊη8 ἀπά αἰασιὴ [Π6 σοηβοϊθηοθβ οὗ ἢ Ϊ8 
7υαρθθ. [Ιῃ δχδιρ θβ οὐ {18 ἀθβουρίοι, ὑποσα 18 ποίησ ἐμαὶ οδη 
Ὀ6 8814 ἴο γγϑᾶγ δνϑὴ {Π6 βεῃ) ΐδηοα οὗ ἃ αἰ ΘΌΪΕΥ, Ὁ Π]688 11 ταδῪ θ6 
ΤΟ ΑΓαΘα 88 βυοἢ, (Πδὶὺ᾿ ΟΟΟΔΒΙ ΠΑ} ἃ δ ρ ῦ ΑἸ μοα ἈρΡρθδγβ ἴῃ {Π6 
Ῥϑεβαροϑ 88 αυοίοα ἔγοιη δὶ ΠΟΥ ΔΓΘ 88 1Π6ΥῪ βίϑηα ἴῃ [Π6 οτἱὶρὶπαὶ 
βουρίασο Βαΐ [Π6 ΑἸ θγοποα 15 ΠΟΥΘΥ πόσα {πῃ ἃ ψοσθα] ομ6 : [Π6 
8686 οὗἩἨἁ {Π6 οὐ β1 8] 18 Δ] ΤΥ ΔΥ8 σίνθη 8 δα ϑίδη(14] οογγθοί 688 ὈΥ͂ 

1 ὅΐδοτ, Ἡογπηθποιῖ, οἢΔρ. χὶ. ΡΡ. 506, δ07. 
ὅ Τῆς ἱπβρίγατίοη οὐ ΠΟΥ ϑεσίριαγο, ἰοςς, νἱϊ. ΡΡ. 384-889. Τΐδ ἀιταηροηλθης Μ}}}} Ὀ6 

δρδὶῃ τοίογτοι (0 ἀπά 1]Ἰυϑιγαῖο, ὅδο Ὀοίοιν, Ρ. 199, 
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ὧς Ἰπϑρυϊτθα υνυϊζογβ ἰη (ῃΠ6 Νον Τοβίαπιχοηΐ ; δηα, 80 [ὯΓ 88 {Π6 στοαῖ 
φαθορὶοβ οὗἨ ᾿πἰογργοίδι οι ἅγα ΘΟΠΟΟΓμΘα, ἴΠΕῚῸ 18 Π0 παρᾶ ἔγ 
᾿ησοτὶπσ δ ουῦ τῃ6 αἰδβουδβίοη οὗ ἃ τηδύϊε 50 σου ΑΓΑΓ ΘΙ Υ πιϊπαΐο,ὔ "ἢ 

ΟΥ̓ ἃζϑ, βονθνοσ, Βοη]6 ρβᾶββαροβ οἷα ἰὴ {Π6 Νον Τοβίαπηοης 
ἴ ἃ ΒΥ ἈΡΡΆΓΘΠΙΕΥ ἔοτοίση ἴω {Π61} ΟΥ̓Δ] ταθδηηρ ; ἈΠΑ ΟΥΙΓ108 
[ᾶνθ ποῦ ὈΘΘῚ Β]ΟΥ ἴο ἔδβίθῃ ροὰ {μ6 Δροβί]οβ ἃπᾶ δυδηρο βῖ8. 1Π6 
ἐνατσα ΟΥ̓ ἀπάυϊν πτοβίϊησ {Π6 φαι]οῦ τανοϊατοα ἴο πναϊηζαϊῃ [Π6ῚΓ 
ον ἀοσίτιηθθ. Α8 ΟἸδβδυβθη, βρϑακίησ οὐ ἴῃ6 86 πηιάς οὔ (6 
ΟΙὰ Τοειαιαοπὲ ἴῃ {πα ΝΟ τοιραγκβ, “ς 119 ἢδ8 θδθθὴ ἔοσ 81] ΠΟΥ 
τροθῶϊ Θχροβιουβ ἃ βίομθ οὐ βίυμλ ]ησ, ΟΥΟΥ ῬΒΙΟἢ ποῦ ἃ ἴθνν οὗ 
(ποτὰ αν βοΐ! ]Υ (41|16η, [Ὁ δᾶ8 ἀρρϑαγοὰ ἴὸ {Ππ6πὶ ἀπ σα] ῦ ἀηὰ 
Ἔνθ Ἡροβδί]Ϊ6 τὸ ἀΙΒΟΟνΟΣ ἃ ῬΓΟΡΟΣ ὉΠΙΓΥ δηα σοοππροίίοη ἴῃ [ἢ6 
σομβίσα 8 Ραΐ ἀροὴ {π6 ραᾶβδαρθβ ὈΥ {6 Ναὸν Τοβίτηθηῦ ὙΥΊ[6Γ8, 
ΟΓ ἴο γχοΐογ {πθὰ ἴο σι ]θ8 ἀπα ῥγϊμοῖρῖοα, ὙΠ πουῦ Ὀοϊηρ 806 ἴοὸ 
τοίοσ ἰδιοπὶ ἰο (686, [Π6Υ σου]α ποῦ ΡΓΟΡΟΣΙΥ ᾿υΒΌΥ πὰ Ἀρρτονο οὗ 
ἴλοπα ; ποῖον οουἱα μον, οα {Π6 οἰμοῦ ᾿ιδηά, δἰοσοίῃου αἀἸβαρρτουο 
δηἃ τοὐοος (6 πη, νη πουῦ ΔΡΑπἀυπίηρ ουοσυτπηρ, ὅδὸ {Πᾶ|, 1 6χ- 
νἰαϊπίησ [ῃ6 ραβθᾶροβ οὗ 1πΠ6 ΟἹΪὰ Ταβίδιαθηῦ σ ῃῖοἢ ροϊηὐθα ο {}6 
Νον, διὰ ἀρδῖῃ Ἂσχρ δι πησ (Π6 ραβδασοβ οὗἩ (6 Νονγ Τρείαιηθηΐ 
Ὑ ὮΙΟΝ ΟΧΡΓΟΞΘΙΥ γοξευσοα ἴοὸ ἀπα ἀρρ] θα {[μ6 Ο]ά, ἀχροβιίογβ ἴῸγ {116 
τοδὶ ραγὶ ἐουπά {6 Βοῖν 8 νον ἴῃ (Π6 στγοαίαβὺ αἰ ἘΠ οα 168, δηά, 
ΟὮ (ἢ6 16 5146 ΟΥ̓́ΓΠ6 ΟἴΠι6Γ, τοβογίοα ἴο ἐπ 6 πηοϑὺ νιοϊδηῦ οχροραϊθηίβ. 
Βαϊ [6 ἐχρίαπαίϊοη οὗ {πὸ ΟἹά ᾿Γδβίαιηθηΐ ἴῃ ἐπ6 Νονν 18 1Π6 νὙϑυῪ 
νοϊπὶ ἔγοτα ΜΘ ἰοπα 4}1 Ἔα ροϑιίῖοη ὑπαῦ ΠΙβίθηβ ἰο (6 νοῖδσθ οἵ 
αἰνίπο π]βάοια πλυϑὺ βοῦ ουὖ, ΕὌΓΣ γγἷὰὰ Βᾶνο ἤθσα ρῥγθβθηίθα ἰο ἃ8 {16 
δθῆβα ΟὗἨ Βοῖὶν ϑουιμίαγα 88 παουβίοοα ὈΥ͂ ᾿πβῃϊγοα πγθη {μοι βοῖγ68, 
Δη ἅγ6 ΕΓ ΙΒΠοα 1 (86 σα ΚΟΥ οὗ Κπον]θασο.ὔ 2 
τ 16 ἃ στοαῖ ρυιποῖρία, (μη, ἰμαῇῷ {Π6 Νονν Ταβίαπγδηΐς 18 [Π6 Κκογίο . 

186 ΟἹ ; δῃά πδην ὑδπρη ἡ ἰοὶὶ γοσα ἀἄδεῖς ἴο [πΠ6 σοι ργεῃθηβίοι οἵ 
ποδ6 τ ῆο ᾿νϑα ἴῃ [86 ΘαΥΪῪ σμυαχοῖ ὈΘΟΆΠ.6 ΟἷΘαΣ 88 ἀἰλΥ ἤθη ΞΟ. 6 
φρο δΥ {μα Ἰισὶε οὗὨἨ Ομ γῖϑι Β ροβρεὶ. ἸΤαγουρ 41} τονοϊδιοα οὐ 
Δοίβϑ Οἢ 8 δαιι]οα ρῥΐδῃ, ἀδυθιομίηρ ΙΊΟΤΘ δπα ΤΟΓΘ 18 ῥΟὙΎΔΟΙΟΙΙΒ 
ΡύΓΡοβοβ, δηᾷ τρδκίην πα΄, τ ΒΙΟΙ. νγὰβ μ᾿ 611- Πρ ἢ Ἰην 1810 16 ἴῃ ὑπ 6 Ὀυά, 
μ6 ογπδιηθηΐ οὗ {μ6 ταδίισα δηα οροηρά ἤονεν. Εὔνϑῃ [μο86 110 
ΘΓ ΘΙ] ογα ἴο ἀηποῦποα αἀἰνίηθ ἐσ ἢ αἰὰ ποὺ υπαἀογβϑίαδηα αἰ ταγ8 
19 }1 δῃὰ υἱυϊπιαῖα πιρδηῖηρ (1 οί. ). 10---12). ὙΠοῖν ΟΠο6 νγα8 
ἴο Του86 ἴμ6 ΠΒορ68 οὗ πιϑῃ, ἰὸ ρίδοθ {πὸ ομυγοῆ ἴῃ δὴ αἰ πάθ οὗ 
οχρθοίδθοη. “ΓΠο86 ἤορθβ νου θ6 πόσα ὑπὰῃ γα] ]Ζρα ; ἰμδὶ 6Χ- 
Ρθοϊδηΐ αἰἰὰἀ6 Ἔχομδηροα ἔογ οπα οὗ Ἰογοὺβ ὑσιρἢῃ., [6 {Π18 Ὀ6 
ἴσο, 1 16 ργροβοβ οἵ ἀοα ψεγ πλουλὴρ οηψετχα, 1 {Π6 Ρτοροίθ 
οὗ (π6 ο]ά Ἰανν νγϑσθ βυσοθββίνϑὶ υ ἰδκιπσ 0 ἀπά οηϊαγρίηρ ἴΠ6 αἱΐογ- 
ΔΠπ06 8 οὗ {Ποῖὶγ ῥγθαθοθββουβ, ρινιηρ ἃ δβιρῃηϊῆοδποα ἃπα 84 ἀοἢπι6 
Ργοοιδίοη ἴο {μαΐὺ σγοαῖ ῥγοιμῖδα ὙὙΏΙΟΠ νγὰ8 δ᾽ ἤγεῦ δὸ νᾶριιθ, 10 18 
ΓΕΑΒΟΏΔΌΪ6 ἴο σοποίυἀα {Παΐ νγο 8}1}4}} πὰ {π6 βαιηθ Κιπα οἵ ρσοόργθδϑϑ 
ἴὰ. 16 ρΌΒΡΘΕΙ ; 10 18. ΤΘαΒΟΠΔ]6 ἰὼ ἀχρϑοῖ {παῦ οὐ Ἰμογὰ δηὰ ἢ18 
8Ροβί]68 ττουϊᾷ 41 ἂρ {{π6 ἔδιπί οὐ ]Π1π68 ἀπα οοἰουγ ὑπο ἔοσιμθν βκοίοῃ, 
ἀπά {ἢπ|8 5Βῃονν (Π6 Ἰινίπσ ρἰοίαγο ἡ ΒΙΟΒ {Π086 οα{]11168 ϑγ γα Ἰπτο πα 6 
ἴο ΘΙ ὈΓΔΟΘ. 

δ΄ Τῆς Τγρμοΐϊοσν οἵἉ δοτίρίαγο, διὰ οἀπίοῃ, νο]. 1, ΔΡΡομα ΐχ Β. Ρ. 382. 
5 ἘΠῚ Ἀήογι ἀν εἰοίυγιι ο γι, Ρ.. 7, 8. 
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{186 Νὸν Τοβίαμηθηῦ τυ! γΒ παὰ ἀϑοά {π6 Ο]ἀ το γον δοοογάϊησ 
[ο 118 Ἰοἰίοσ, 1 {ΠῸῪ μδα αἰβοθσηθα πῸ ἀθαροσ βθηβ6 ἴῃ 1Ὁ ὑδδη ἐδ 6 
δηοϊοηῦ λίμουβ οουἹὰ πᾶν ραϊμογοά, 1 τϊηα μδα {δπ86 Ὀθοοπιθ 
ΟΥΥΒίΆ]11Ζ6α, δπα], τ Ή1]16 τηδρηϊβοοηῦ ουθηΐβ ΜΟΥ Οσουστίηρ, {μοῖτ 
ὉΠΔουβίδπαϊηρ μδα ποί δἀναποθα ομθ 7οὗ, 1 ἤθη ὑπ6γ οὐρμῦ ἴο αν δ 
θδθὴ τη {μοὺ δα 8.1} δου πυθα Ομ] άγθη, τ τ ΟὨΪΥῪ 8 σᾶτηδὶ δπά 
οασίμ]γ υἱὸν οὗ (οὐ Β στοαί τηγβίθσιθβ, τὸ ταϊρμΐ ἀουδὺ τ ποῖον {Π6Ὺ 
ὝΟΙΟ δαδαυδλίθ, ὙΒΟΙΠΟΙ ΠΟΥ͂ ΤΟΙ δυϊβουζοα ἰθδόθοσβ οὗ 8 Ποὺ 
αἰδροηβαῦου, 1 {μ6γ οἱίθα [86 βουιρίυγοβ 88 {Π6 προ] ουὴρ 68 
αἸὰ, δ οὐ θα] Ὑὑγου] αν τῆθη οὗ ΘΥΘΟΣΥ ἀρ ὑοῦ], ψγ6 τὴὶ ἕξ ν6}} 
αἀἸβθοουο {πος ἱπβρισαοη. Βυΐ ψγὰ δ΄6 δχρύθθβὶυ (ο]ὰ ἰπδαὶ οἷν 
Ἰ,ογὰ σάν [18 Ἀροβίί8β δὴ ἱπβισῃῦ ᾿πίο {Π6 τηοδπιηρ οὗ [86 ΟἹά 
Τορίδιαθηῦ π ]Οἢ (ΠΟΥ Ὠδα ποῦ Ὀδίοχο ([ὺΚ6 χχιν. 46.). ὙΤ6 σοοη- 
Βραῦθηοο οὗ {118 ““οροπὶηρ οὗ {πον ὑπαουβίδπαϊηρ ἢ ͵1ὁ 866 ἴῃ 186 
ὙΑΥ ἴῃ ΒΊΟΣ ΠΟῪ οἷΐα (6 66 νυ σιΐοσβ. 

Βαυΐ πο οδθ οὗ (ἀο68 ρἸ δ 18 ἴῃ ορροβιοη ἴο δποίμοσ. Ἐονοβ]οα 
{γαῖ τὺ Ὀ6 δον σϑββϑοῃ, ὑυύ 1 18 ποῦ σορυρτδηῦ ἰο 1. Ετοσηῃ 
{π6 ἀρθΣ δ ὟΘ ΙΩΔΥ {μογοίοσα Ἵχροοῦ [86 ἄβθδθρεγ βθῆ8βθ, θυΐ ποΐ 8 
αἰδοοσγάδηξ βθῆβο οὗ [86 ΟἹ Τοβίδιλοπί. ὙΠΟΥ Ὑ{}}} Ὀσίηρ ουαὐ {Π6 
[Ὁ}] τηϑδηῖηρ οὗ {Π6 ῥσορμοίθ, Ὀαὺ {Π6Ὺ Μ1}] ποῦ αἰγὶ ραΐα ἴο μθτὰ 8 
ἸηΘΔῃηρ ὙΒΙΟΝ τἱρῃῦ σϑάϑοι σϑρυάϊαῖθβι πα {Π18 18 ἃ Ἰοριπιαία 
τηδῦου ῸΓ ᾿ηγοβεηραίίοη, ἄτα {π6 οἰἰδοηβ οὗ {πὸ Νὸιν Ταοβίβιηθης 
ἔΑΊΤΙΥ ταδάς ἢ Νοί, [ο {860 Ὀτγίηρ ουΐ τλογο ὑπδῃ γ͵ὸ ταϊρσῃΐ αἱ ἢγϑί 
βιρμξ ἀἸβοονοῦ ἢ Ὀυΐ, 18 10 ἴῃ Παυλοην ἢ τ μαΐ 16 σαπ 866 ἢ 
Τότ τηυδὺ θ6 αἰβου τη μαύΐοη. πο ἰπουρἢθ οὗὅὨ [86 Ἀροβί]θ8 δῃὰ 
ΟΥ̓ 6] 1δὲ8 πα γα ] οἱοὐοα ὑποιηβοῖνοβ ῃ ΟἹὰ Τοβίαπιθηί ἰδηρσιιασο. 
Τ 18 ρογροίμα!!γ θογγον δ --- 6 ΑΡΟΟΑΙΥ Ρ86 σβ 68 τ] Ὁ Ἰηοιια 
ΘΧΔΙΏΊΡΪΘΒ ---- ὙΠῸ ΠΟ ΡΌΓΡΟΒΟ οὗὨ ἔογπλδὶ οἰ Δ ΟΠ, τ Β6Ὲ 118 ἢ γαβοΒ 8 ΓΘ 
ΘΙ ]ογοαᾶ ἰο ἀδβουῖθα ἰμληρβ ἔογοῖρη (0 {86 ταϊηά οὗἩ δὴ ΟΙα Ταβία.- 
τηθπΐ ὑτῖϊοσ. Βυῦ {Π|8 18 ποῖ {[Π6 ΟὨΪΥ 86 οὗ 1. ϑϑοιηθίμηθβ [ἢ 
χοῦ ἃ βοτὰ ὑπ ἃ ἀοοίγ!ηθ 18 Βαρρογίθα Ὀγ αὐοίδοῃ, ΟΥ ἃ ῬΤΟΡἤΠΘΟΥ 
Ροϊπύϊηρ᾽ ΒΡΘΟΙΆΙΥ 0 ΟΠ6 ῬΘΥΒΟΙ ΟΥ αὐδηΐ 18 8814 (0 6 ἔ8]]6α ἴῃ 
δΔηοί ΘΓ, 

Τὸ 18. ποοϑέβασυ, ἰμθῃ, ἴο οομβι θυ [Π6 ἔοτοο οὗ [86 ἔγθα θη! γ- ΓΘ ουγ- 
τὶηρ; ἰση] ἵνα ΟΣ ὅπως πληρωθῇ. ὙΠοΓΘ Π88 66 τηυοἢ ἀἰδβουββίοῃ 
ὙΠΟΥΠοΥ ἵνα ΑἸ ΤαΥ 8 ἀοποίοβ παϊ σαϊιδ6 ΟΥἩ ρΏΓΡΟδ6, ΟΥ̓́Τ ΠΘΙΠΘΥ Ὁ ΤΩΔῪ 
ποῦ ἴῃ ΒΟΠ6 ΟΔ868 Τ6Δἢ 677 0 ΟΥ ουεπί. ᾿'ΙΘΟΠΏΙΟΔΙ ἰθυτὴβ μανο ὈΘΘη 
Ἰηἰτοἀπορα ἴο αἰδεϊπρυϊβιι [8686 αἸΠθσοηΐ ὑβᾶροβ οὗ 186 ποτὰ, ὍΤδδ 
[ΟΥΤΩΘΣ 18 6116 ἃ {Π6 ἐεϊς (τελικὴ), [86 Ἰαίίαγ {πΠ6 θοδαΐξϊς (ἐκβατικήλ. 
Ἀπά {6 ρᾷγαβθ τησδὲ δ6 Ἰηϊοσργοίθα δοοοσαϊηρ γταῖθοσ τὸ {π6 Εγδί 
ΡΓΣΠΟΙΡΙ6 ὑπ8π ἴο ἴπ6 οἰμοσ, 6 Βᾶπη6 Τηθϑη]ηρ᾽ 18 ἴο 6 ρίνθῃ ἴὸ 
116 δοττθβρομάϊηρ Ηθῦτον πψογὰ ᾿υ9, 48 μ88 θθϑῃ ββονῃ ΕΥ̓͂ Οδβεμῖιιβ, 
ΓΒουρὰ Βοδίπβοη οὐ͵θοῖθΌ. Απᾶ {μ6 τρηΐ νἹ ΘῈ 18 Δἀπλγ Ὀ]Υ ταδίη- 
ἰαϊπ6α ὃὈγ Βυδο]θδον (1Ἰπ [18 ἰγθϑίῖθθ οὐ Τπβριγαίίοη, ἰο Ὀ6 ἐουπᾶ ἴῃ 
"18 δηά ὐξποκον Ζ6 1 86 γ110). “ΤΠ βρη! βοδίιου οὔ {π6 οὔεσθουτγ- 
τῖηρ ΡὮγ486," Βαγ8 6, “ ἵνα πληρωθῇ, 88 Ἰῃνο]νίηρ᾽ ἃ ΓΘ8] οοπηθοίϊομ 
βοῦν ῬΓΟΡΉΘΟΥ δπά 118 [Ὁ] ΕἸπαθηΐ, 18. ἢῸ Ἰοησοῦ αυσδομοα ὈΥ̓͂ Βα 
ΠΟσα ἢ Ἰοϊουβ οχροϑιίοσβ. 16 ἔαλοὶ ἰπαὺ στγδμληδῦ 1086] Ἰηδβῖ 
(16 Μ1}] οὗἩἨἁ τῇοβθ ψο παηά]6 1ζ, 18 Θοιρο]]οα ἴο σῖνα αἱ Ἰοαῖν ἔυχαιει 

ΕἿς σδηποῖ Ὅς βῆονπ ΠΥ͂ ΔΠΥ͂ ΟἷοΑΥ ΟΧΑΠΊρΡΪ6 οἵ [6 Νὸν Τεδίδποιξ (δὶ πληρόω ἰδ 
οἰ] ογοὰ ἴο 5:5} δοςουα ἰδ οηΐ ΟΥ̓ ΠηεΓῸ δἰ μι}! ι 1γ. 
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(οβ πο ἰὸ {π6 ἔα, 18 ποὺ ο Ὀ6 ονουϊοοκοά ἃ8 δὴ δροϊοροίϊς 
ο]ειηθηΐ οὗ {π6 (Ἰγιβύδη ου θη 668; δηά, ἰηά664, 10 ἢδ8 ὨΘΥΘΙ, τ Πθη 
186. οοολβίοη οἴἶετεα, Ὀοο ονου]οοκοά ὈΥ {Π6 ἀποϊθηΐθ. Τη6 Β6η86, 
Βοπουοσ, οὗ {πᾶὖ ἔοστηιΐα (οἷ, 6.9. ἴῃ 186 ἢγβέ ροϑροὶ, Μαῖιξ. 11. 1ὅ., 
1. 17., ΧΙ. 17., ΧΙ], 8ὅ., Χχὶ. 4., Χχν!]. δὅ6., Χχγτῖ!. 835.) 18. Η]αἰ ΠΥ 
ποίπιηρ᾽ 686 ὑπδῃ γ δύ 1168 1ῃ {Π6 Θχργθϑδβίοη 186], γἱΖ. ἐμαὶ ἔπ []- 
δΒΙπιοηΐ ἢδ8 ἰδ κθη ΡΪ866 ἐπ Τγον ἐο ἀἸΒΡΙΑΥ͂ [π6 γα ἢ οὗὨ ργόρμθου."" 

ΤΠΟΓΟ ΓΘ ΤΩΔῊΥ͂ οὗ {π6 Νὰ Τοβίδηθηξ αυοίδιοη8 ΜὨϊοΐ τηυδὲ Ὀ6 
ΘΟΠΘΙΔΟΥΘα 848 ΒΓ ΟὝ]Υ ῥγορμοίϊοαι, Οὐ ἰῃ6θ86 8.γθ δυο 88 στϑίσ ἴἰο 
Μά ββιδ ἢ Β Ῥουβοηδὶ Ὠἰβύοσυ ΟΥΓὁ ομδγδοίοσ, δηα ἤδνα δὴ δοΐιδ] ἢ] Ε] πηθηΐ 
10 8 ἀοβηϊίο ἔδοί. ΤΏΘΥ ἅγ6 ᾿ἰγοάυσοα πὰ {Π6 τγογάϑ8, ““ ΤΠ18Β τγδ8 
ἄοῃπε {παῖ 10 τὶριῦ Ὀ6 16]16α,᾽ δὰ [86 'κθ. ὙΏΘΓΘ γα 4180 ἐγρὶσαὶ 
Ρτεαϊοίϊομπβ, τ βογθη {ἢ 6 ΒΥ 0] τγ88 ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΥ ᾿πίοπαρά ἴο ροϊηΐ ἴο 
πα ἔδοὺ ἴθ ὙΠΊΟΝ 10 18 ἀφοίαγοα [0 θ6 ὩΟῊῪ ζο8]1Ζοἅ. Τὴδ βΒδπὶ6 
ΔΩΙΤΟΘΔΙΟΟΟΤΥ ΜΟΓΩΒ Α͵’Θ ΠΟΙ υδοα 88 Ὀαΐοσθ.Ό ΤΘΓΘ δ΄Ὸ ῬΆΒΒΑρΡΈΒ, 
ξαγίμογ, φυούοα τ βδυοῖ ἀϊγθοὶ σϑίθγθμοθ [0 ἃ δυο] ΑΓ ῬΟΥΒΟῚ ΟΥ̓ 
δναπηΐ, (δαὶ 10 οαπποῦ Ὀ6 ἀουῤίοα ἰδμαὺ {ΠΥ ΓΘ τοραγάθα 88 {π8 
Βαντηρ ἃ ΤΟᾺ] ΕἸ] ΕΙ]πιθηΐ (οομιρ. Μαίξ, 11. 8. τ 158]. χ]. 83). Απὰ 
16 πη (Π686 τὸ αυοίδίοηβ (6.9. Αοἰβ 11, 24, 25.), ἴῃ ψ ΙΟἢ ἃ σδυβαῖνο 
Ῥαγίϊοϊα σοηπθοῖβ π6 Μαεββίδηϊο ἔβοῦ τι (6 ργϑάϊοϊδοῃ, 80 8 ἴο 
σῖνα Ῥτγοοῦ {παὺ {π6 ργορῃοῖ β ἰδηρσυδρο δἰτηθά αἱ 118. 

Βοβίἀθβ ἔμοβ ναοῦ πᾶν Ὀθθη ΟΔ]]64 δύσι] ῥσορμοίϊοαὶ, ἔπ γα 
8τ6 αοίδίοηβ ἱποογρογαίηρ ΟἹα Τοβίδιημθηΐ ἰδηριαρα ᾿πΐο {πΠ6 ὈοαΥ 
οἵ Οιγιβίδη ἀοοίτϊηθ, 848 11 Ὀοίἢ ΓΘ ραγίβ οὐ οῃθ γγῇῆ0]6 : δβίαϊθιμθῃῖβ 
οοπηθοίϊηρ; ΡγΓραϊοίοηΒ τι 0ἢ Ὠβίοτ!οα] ἔδοίβ, ἱηαϊοαίηρ οἰ πον {μα (ἢ 6 
ΒΟΘΟΙΩΡ ΒὨτηθηῦ Ὁγἃ8 ΘΟΙη τ] ΠοΙησ,, ΟΥἩὨ {πα 10 ννυὯ8 οὗ 8 σου] 008 οι 8- 
Γασΐου ἢ δῃὰ οο]]δοῦνα οἰἰδοηΒ, Βμονίηρ {πᾶῦ ράββασαβ, μανίησ ρτὶ- 
ΤΩΆΓΙΪΥ ΒΟΙΩΘ ΠΊΟΓΘ Βρ6οΙαΪ Γοίδγμ66, ΓΘ 80}}} ταρδγαθα 848 δου Ὁ Π6Ὰ]Υ 
Ῥοϊπίπρ (0 ὁη6 ρτοαὺ σα. Απαὰ δπ8 186 ῥυϊποῖρία Ὀαδίοσα ἰαϊά 
ἄονα 18 Βῃονῃ ἴο Ὀ6 Θχθρ 64, ΕΌΣ ““ {118 ΤΟΥΝΙΘΥ,᾿" βαγ8 ὮΥ, 
1,66, “ οὗἩ σδὺ ἃγὰ ρ]δίῃ τηδίζοῦϑ οὗ ἔδοϊ οὗ 1861} Ὀγίηρϑ ἴο ᾿ἰσλῦ {16 
ῬΓΙΠοΙρ]6 π ΒΟ ρσυ!αρα [86 βδογθὰ τσιΐογθ,. ἀπᾶάογ (Π6 ροβροὶ ἀ18- 
Ρϑηβαίοῃ, πὰ (86 86 ψ ΠΙΟἢ ΠΟῪ Πᾶνα ταδάσδ οὗ (6 ΟἹα ᾿Γεαβίδιημθηί. 
ΤΗο Ηοΐὶν ϑριγιί, θη Ἰπθριτίπσ (ἀοα 8 βογυδῃίβ ἴῃ [ΌΥΤΩΘΥ {{Π|68, 
δα 1ῃδιϑοα 8. ἀδβρθοσ βιρῃϊβολποθ ᾿ηἴο {Π6 1 σγοτβ μη {Π6 το ὙΠῸ 
πὐίαγοα {86π|, ΟΥ̓́Τ ὮΟ σοιμτλ 66 Τθτὰ το τ ηρ, ροσοοὶνοᾶ. ΤὨΘ 
ἀορίμ οὗ πηδδηπΐηρ οοηγουθα οουὰ ΟὨΪΥ Ὀ6 ΔρΡρυθμοπάθα 1 {δ6 
ΤᾺ] η688 οὗ ἔπὴθ ΟΥ̓ ΓΒο86 ψπο, Κ ἴΠ6 δυύμοτβ οὗ (η86 Νὸην Τοβία- 
τηθηΐ, “δὰ {π6 τηϊπα οὗἉ (Ἰγῖϑί, πα Πὸ οσγ ΠΟΓΘΌΥ ΘπϑὈ]θά ἴο 
πη 0014 {πΠ6 ΙΔ ἄδῃ τηγϑίοσυ οοποῃοα ὑπο [86 ΘΑγ]οΣ ἔοσπλ.ἢ 3 

ΤῊΙΒ νἱονγ ᾿88, Βουγανοῦ, ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΏΒ σοιῃητηληδθα ρϑηθγαὶ δββϑηΐ : 
δηα 86 Δρρ]ϊοδοη οὗ ΟἹὰ Τοβίδιηθης ραββαρθβ ὈῪ {Π6 ψτιΐοσβ οἵ 186 
Νονγ [α8 ἰδυροὶγ ξΓΏΙΒῃΘα τηδίοσα] [ῸΓ αἰξδοκίηρ {Ππ6 ἀοοίγηα οὗ 
{Ππ6Ὶ Ἰηϑρὶταύίοη. ““ ΤῊῺΘ ΨΥ ἴῃ ψΒοἢ 8}} 1Π6 Ὑγιΐοσθ οὗ 6 Νὸν 
Τεδίδιηθηΐ," βαγ8 Ὦγ. ΤΒΟΪΟΚ, “μα Θβρθοΐα!]ν ἴῃ6 δυΐμοῦ οὗ 1Π6 

: Ζοιβοδτί, 1840, Η. ἱ. 8.3. 866 1.6, Τῆς Ιπβρἰγαϊίοη οὗ ΗοΙγ ϑοσίρίιγε, Ἰδοῖ, νἱ]. 
ῬΡ. 334, 3356. ΤΏ ἔοτοθ οὗ ἵνα κηὰ οἵ πληρόω ἰ8 ἀἰδειϑϑοὰ υγΥ Ὧτ. αν άβου, ὅδου, θστη. 
εἶδαρ. χὶ. ΡΡ. 474, ἄς. 866 εἷδο Φυῦτηαὶ οὗ διογοὶ 1 τογαῖαγο, ΑΡΓ], 1849, νο]. 11]. ρ᾽. 865, 
ἄς. Απ ορροείϊθ νἱδνν ἰ8 πιδί ηἰαϊποὰ ἰπ τὸ ΒΙΌ]1ςαΙ Εοροδίίοσυ, Απάονοσ, 1]. 8., ὅδη, 
1835, ὉῚ ΤΙ δηη δὴ  διιατγί, νο]. ν᾿ ΡΡ. 83, ἄς. 

: ΤΕςο [περίἰγβιίοη οἵ Ηυἷγ ϑοιίριαγο, ἰοοῖ. νἱῖ, ὑΡ. 889, 840. ΟὈΟἴΏΡΑΓΟ Ρρ. 386 -- 839. 
οί 
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δρ 8116 ἰο {86 Ηδοῦτανβ, 86 Π6 ΘΧΡΓΟΒϑιοηβ οὗ ἴπ6 ΟἹα Τοβίαπιοπξ 
δ8 Ῥτοοίβ, 18 ἴο υϑ βουλμδί βυυ Κιηρ δ {π6 βίαρϑ οὗ ἀδνϑίορπιθηΐ 
 ΠΙΘἢ ΘΧΘρ 6818 ᾿88 ΠΟῪ γΘΔΟΠΘα ; ̓Πδϑιη θοῇ 88 {Π6 ραϑϑαροϑ οὗ (186 
ΟΙα Ταβίδιμθηΐ ὑππ8 οι ρ]ογοα ἤᾶνο ἔγθα ΠΥ ἃ Β6η86 Ἡ ΠΙΟἾ ΒΘ 6 Π185 
ἴο τηΔΚ6 {Π6 πὶ ἸπαρΡτοργιαΐθ ἰο ὑμ86 δγραπιθηΐ, δηα, Ἰηἀ 664, (ῸΓ οἰΐα- 
τἰοη αὖ 411} 1π [826 οοπηροίίοη," Βαϊ 10 18 ἃ τλϑσὸ Ὀορρηρ οὗἁὨ (86 
αποδβίϊοῃ ἰο ἰγοαῦ [ἢ6 δυίμοσβ οὗ βου ρίασο 88 ΟΥ̓ ΠΩΣ Πυμπηδη ὙΓΙοΓβ, 
Δα, ““ ΔρΡΡΙγίηρ [Π|6 τυ]68 οὗἁἨ οὐ ]οΐβιη ποὺ ΟὨΪΥ͂ ἰο {μ6 Ιδηρταρα ΟΕ 
[π6 ἀοουταοηῦ, ΒΘΓΘ ΠΟῪ ἃγὸ {ΓΌΪΥ ΔΡΡΙ]ΙΟΔΌΪ6, Ὀὰΐ ἴο (16 βυρροβοά 
ΙΩἸπα οὗ {π6 ὙτΙΟΥ 88 086 8016 τηϑαβιγο οὗ 118 ᾿πωρογί,᾽" [0 ““ ἀδῃουησα 
ΘΥΘΓῪ ΔρΡ]ΠΙοδίοη 88 ἴαϊϑα δῃὰ ρταύιυλίουβ ὙΠΟ 10 1168 Ὀογοπα [89 
ῬΥΙΠΊΔΥΎ ΟΥ ᾿πηγλθαϊαΐα ΟΟΟΔ8Ι 0. 

Τι ἴθ Ὡ6641688 ἰο βαῪ ἰμαὺ ΤΠοΙποϊς μᾶ8 ἀϊβουββοα {πΠ6 αποϑύοη τι τἢ 
ΔΌΠΗΥ ; θὰὺ μ6 88 οοῃοθαθα ΤᾺΣ ἴοο συοἢ ἰὼ Ὀ6 ἃ βαΐίθ συϊάθ 1π 
ΒΟ ἢ δῃ ᾿ηγοϑραϊοη. Ηδ ΟΟμΒΙἀογβ ἰμαῦ ““ἃ ὙἹΟῸῪ οὗὁὨ ἸΏΒΡΙ ΓΟ ἢ 
ΔΟΟΟΥαΐπρ ἰ0 ΨΈΙΟΒ ἃ. ὈΠΊΎΘΓΒΑΙ ΔΟΟΌΓΔΟΥ 18 βου θα ἰο {π6 πογάβ οὗ 
βουρύυχα οδηποῦ Ὀ6 τηδὶπίδὶ 64,32 Ηδ δαταίβ {πᾶ ἱπ ἔπ6 ἀἰβοοῦγβοβ 
οὗ τἴῃ6 ΒΒ άδθιμοσ ἴθογα 18 “(6 Ῥσγοίουπασβί ᾿πβισῃῦ το {π6 βριγιῖ 
οὗ 116 ο]άδν βουιρίυγοβ,» δπὰ {μαῦὺ δὴ 1ῃἰθγργθίοσ 071}} ““ ΠΘΥΘΡ ῥτον 
ΟὯ6 Θχροβιίίοῃ ἴ3]86, ΠΟΓ αἸΙΒΟΟΥΟΣ ἴῃ ἃ 81ηρ]6 ραβθαρθ ἃ ἔγδοε οὗ 
ΤΑΙ Π10Α1 αὐ ῆςοα." 4 Ὑοὲ ἢ6 βϑϑίῃϑ Παγαὶν βαϊιβῆθα νὴ ΟἸἾγΙβ  Β 
δχροβιθοα οὗ Μαῖιί. χχῖν. 1δ.; σψῇοτο Πδη]6 1 Β ποσὰ ἅτ τοσαγά θα 
88 ἃ αἰγοοῦ ργορῆθου, ΕῸΣ ὙΠΟ] υΟΙς π88 ἀουδίδ, 1Ὁ Β6οπιβ, πο ίΠο Γ 
1π6 Ὀοοϊς οὗ δηλ] Ὀ6 ρσοπαΐηθ. δ Απά 88 ἴο 88 ψυιίογϑ οὐ {6 Νονν 
Ταβίδιηθηΐ ἢ6 βᾶγβ, “" 6 αν ἔουμα στοαίογ που Θ [108] πη ρογ- 
ἔδοϊίοη ἰὼ {86 δνδηρο δί (μη ἴῃ Ῥαμΐ, δῃὰ 80}}} ρτθαίθσ ἰῇ {86 
ΔΆΙΠοΥ οὗὨ ὑμ6 6ρι8116 ἰο {π6 ΗΘῦτγονβ, ΨΟ 18 ὩὨοῦ δὴ δροβῖ16.) 5 Ηδ 
σΟ,ΒΙ6γ8 {π8ὺ ραββάσαβ οὔ (86 ΟἹα Τοβίαπηθηῦ ἀγθ οἴῃ υ86α, πού 
Ῥαοαῦβο ΠΟΥ 8ρϑοῖα! ἶγ ροϊηίθα ἴο {πὸ ὑγα ἢ νυ ]οἢ γᾶ ἰο θ6 ὑγρε, 
δυΐ Ὀδοαυβα (6 Νὸν Τϑδβίαιηθης ὙΣΙΘΥ ΤΩ ΘΥΟΪΥ πγδάθ ποι {μ6 βυὺ- 
Βίγαϊυμῃ [ὉΓ Ὧ18 ΟὟ 14645.. [{ 18 ἃ ἔδοί, Ἰηαθοά, 6 δάῃηϊβ, {Πδὲ 
{Π6ΥΘ 18 δὴ ““ ΟΥσϑηΐο ΡΔΙΆ]]Ο] δὴ οχιϑίϊησ θούνγθοη {π6 ΟἹα Ταβία- 
πιθηῦ δῃὰ Νοιν Τοβίδιηθηῦ ΘοΟμο168, ΕΥ̓ Υἰσίαα οὐ ΨΠΙΟΝ ἃ σογίδιη 
ἄοστοο οὗ ἰσατἢ αἰΐδομοβ ἴο {Ππ686 βθύθγαὶ αὐοίδομς οὗ ΟἹ]ὰ Ταβία- 
τηθηΐ ραββασθβ. ἴ 

γν. ὙπΠοΙυοκΚ τρρῖκοβ Δποίμου Δα}: ββίοη ὙΘΥΥ͂ ποίθ- οσίμγ, Ὀυΐ 
σου οα νγι ἢ Βουλα ὩΟΙΟἢ8 ὙΙοῖ ἀσβϑοσνα {Π6 στανοδὺ σθῆθατο, Ηδ 
8 Βραακίῃρ οὗ {π6 δριβί]6 ἴο ἴμ6 ΠΙ|ΘΡγονν8, {Π6 Ῥαϑυϊίημα οτὶσὶπ οὗ 
ΒΙΟἢ, 88 μ88 ΔΙΓΟΔΟῪ Δρροαγοῦ, ἢ ἀθηϊοβ, ““ Ηἰβ [. 6. (Π6 αυΐποσἘ] 
ΔΡΡΙΙοαίοη οὗ [6 Ο]α Τδβίατμθηΐ γοϑίβ οἡ {6 βίγιοίθϑδυ σἱ ον οὗὨ 1Π8ρ1- 
ΓΆΤΙΟΩ ; ΒΙΠ06 ραββᾶσϑθ, ΘΓ (ἀὐοά 18 ποῦ {Π6 ΒΡΘΆΚΟΥ, ἃγο οἱθα 88 
νοσ8 οὗ αοα οΥ οὗ {π6ὸ Ηοὶν Αμοβῦ (1. 6, 7, 8., ἰν. 4, 7.» νὶ!. 21., 
1:1, 7.., χ. 16.) ; 80 [αὶ {86 διῦμοῦ βθθῖὴβ ἰὸ ἴᾶνα βιαγϑᾶ ἰῃ [π6 ὁου- 
νἱοοη οὗ {π6 ΑἸΟχαμ σἴδη8 οὗ {π6 1ηϑριγαίίοη οὗὨἩ {ποὶς ὑγαηβ᾽αἴοτβ. 
ΤἬθη, ἴον σοίδυτιησ (ὁ δι. δ] βοογη οὗ {86 ““ δῃ(ἰοϊηρ γοτάθ οὗ 
ἸΏ 8 ΜΊΒάοηι ἢ (1 Οὐοτ. 11. 4.), 6 νϑηΐυγθβ ἴο ρσορουμῃά {86 αι θβίϊ οι, 

1 ΔΒ ΑἸνὸ Τοβίδπιοηῦ ἱπὶ Νϑαθη Τοδίδιποηῖ, ὃ 1. ΤΠιῖ8β, ἴῃ 118 τοπιοάο]]δὰ ἔοττη, [89 
ΒΘΘῺ τΓϑηδἰαιοα δηὰ ῥτγϊηϊοὰ ἰπ πὸ ΒΒ] οίμθοα ὅδσγα, Αηάονοσ, Ὁ]. 5., δ ]γ, 1854, ΡΡ. 568 
--616. Τὸ {δ᾽5 ἰγϑηδ᾽διίοη τπ6 τοΐθγθησοδβ Μν1}} θ6 πιλάθ. 866 Ὁ. 569. 

2. Ὧγ. ΜΙΠ, ΟΠ διίδη Δ ἀνοςδῖο᾽ 8 Ῥμδ] ςδιῖοη ἴον 1814, Ρ. 4] 4. 
8 Ῥ] 613. 4 Ῥ, 587. δ᾽ Ῥ 590. 

4 Ῥρ. 618, 614. ᾽ ῬΡ. 5674, 575. 5. Ῥρ. 612, 618. 
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“Τῇ, (Π6 πη, δοσοτάϊηρ, ἴο {π6 ργοβοηΐ βίαία οὗ οὐ οίβιη, ΑῬ0]]08 οὐ δἷὶ 
Αἰοχαπάσιδη ΟἸγιβύδη Κ τὰ 18 ἴο δ6 Ταραγ θα δαΐθοῦ οὐ (ἢι 
ΘρΙΞ|]6 ἴο {π6 Ποῦτονβ, μανα γγχὰ ποῖ 1ῃ {Π18 δορί 8(16 ἃ βρϑοίτμθῃ οἵ 
χη ῬΔῺᾺ] τηραπῦ ὈΥ {πΠ6 σοφία ἀνθρώπων ἵπ ἴπΠ6 δρ᾿βίῖεβΒ ἴο {6 
Οὐτγ τ αη8, πᾶ οὐ συ μϊοῖ ἴῃ ἐουπάϊησ {μ86 (ΟὐΟΥΙ απ ομυσοΒ Π6 
σοῦ ΚΟΘΡ Ὦ18 ρσοδοπίπηρ ἵἴγοο 2} 

ΤῊ18. 18 ποῦ {Π6 ροἶδοθ ὕἤο ΒΑῪ ψπδΐ ταῖρι Ὀ6 βα]ἃ ἴῃ ορροδὶζΐοῃ ἴο 
Βπ0 ἢ νΊΘΥνΒ ; ]ού 1Ὁ Β 06 ἴο τάγη {86 βίπαἀδθηξ ασαϊηδὺ ἴποῖῃ, δηά ἴο 
8414 [παὲ (ῃοβα πο ἄαγο σΑΥΘ ΠΥ δοαυδιηθα ὑπϑιμβαῖνοβ ἢ τ οσΐκβ 
{6 ταῦ τ ῖο ἢ 45. θὰ ἰγθα ΘΩΌΥ τοίθστοα ἴο -- Ἰω6ο᾽Β Τηϑρίταϊίοη 
οὗ Ηο]γ ϑοσγιρίαγο----νν}}} Β6 τν 6}} αγπχθά δσαϊηβί ἰθδοῃίηρϑ 80 πηβοιηά, 

10 1ἰβ ποῦ πϑϑα[] ἰο ἀϊβραΐθ ὙΠΟ] οἰκ 8 ροβιίοη, ὑμαὺ {Π6 υ.86 τηΔ46 
Ὁγ οὺγῦ Τιοτὰ οὗ με ΟἹά ἸΤεβίαμαθηῦ τυ ηρβ ουϊποοᾶ ἃ Κηον]εάρο 
ΠΟΤῈ γοΐουμπα ἰδδη ἐμαῖ αἰβρίαγοα ΟΥ̓ {Π6 Δροβίϊθβ δῃὰ δυδῃρο !δίϑ. 
“ἩἨς βΒρᾶκα 88 ΠΘΥ͂ΘΥ 8 Βρα]κ6. Απηᾷ 1ὑ 18 πὸ ἀογοραίίϊοη ἰο (6 
ἀἸδοιρῖ68 ἴο θα ρμἰαοθὰ θδθπϑδῖῃ ἐμοῖν ᾿ογὰ. ὙὍταθ, {ΠΟΥ τ σα ᾿ηβρίγοά 
Ὁγ (6 ΗἩοὶγ ΟἸιοβῖ ; βο [αὶ (ἀοα Βρακα ὈΥ ἴμποια ; 8.}}}. ἐῃθσα 18 {Π||8 
τιδηϊξεϑι αἴ Γοποα : ἴῃ σγοϑροοὶ ἴο Ὁ γιϑὺ; ἀϊνιηθ γα γγ88 αἱίοτοά Ὀγ 
ἃ αἰνίης Ῥϑγβοη ; ἴῃ γσοϑρθοῦ ἴο {86 Δροβί[65, ἀἰντηθ γα τν88 σομνου οά 
«του ἃ Βα πηλη τιθα 1.3 
Γ τῃ6 ντιΐοσα οὗ {πῸ Νονν Ταδίδμηθηΐ ὅτ δὲ 41} ἰο Ὀ6 τοραγίθα 88 

[86 δι μοτΖθα οχρουπάοσβ οὐ ΟἸ γιϑίίδη ἀοοίγπθ, γνὸ πχυδὺ δαταῖῦ [86 
Ῥγποῖρ]6 Ὀοῖογο "δὰ ἀονση. ΤΟΥ Οἰθαγ]Υ Ὀ6] Ια νϑα ἴῃ θουλθυ ! σ᾽ ΠΊΟΓΘ 
ἴπλπ {πδὺ Ῥάγα] 6] 18π ἰοῦ ὙΠοΪ οἷς 4]] ον ; βθοὶηρ ἴμαΐ βοῖλθ οὗἉ 1π6 
Δἀδρία τ οἢΒ οΟὗἩὨ ἃ ρΑΓΆ116], 28. 6 σου] δομβιάογ {ποι (6. φ. Μαιῦ. ΧΗ. 
9.)» ᾶτὸ Ἰη(τοάυορα Ὀγ {Π6 ἔογιηυ]α, “ ΤΠδῦ 1 ταϊρῦ 6 {1816 νυ ἢ]οἷ 
ΜᾺ8 ΒρΟΚϑῃ ΕΥ͂ [86 ῥγορμοῖ." ὙδοΙυοΙΚ ἱπά66α, αἰοΥ βι]ρτηδυΖίηρ {116 
οἰϊδίοι }.ϑὺ πχθη Ἰοη6α 88 ““ δ] Ἰὴρ ἴο Ἔχῃῖριῦ Ῥδ} 8 ῥσγοίουμπα ἀ18- 
ΘΟΓπιηθηΐ,᾽ γοῦ βυ ΒΘ ΘΗΕΥ 8]]1ονγ8, ἢ τοβροοῦ ἴο Ὁ δῃα οἵδου 
ΒΓΔ οΔ568, {Π8 “10 18 τηοϑδύ ργόθ8ῦ]6 ὑμαΐ βοπλα βοσγΐ οἵ οδ)θοίδνϑ 
οοππροίΐοῃ οὗ {ἐμ ἔοι ψ] ἢ {86 Ἔχργθββίοη οὗ {π6 ΟἹά Τρϑίβπιθηΐ 18 
ΒΕΡΡΟΒΟΩ͂, 4 αἀἰγεοῦ ὈγΟΡ ΙΘΟΥ ΟΥἩ ἃ ὑπόνοια." 52 [Ὁ [Π6 σοπηθοίοη 80 
Βυρροβαά ὕ ποί ἃ γα! τυ, 4}1 1π6 οογίαϊ τυ οὗὨ ἀϊνιλθ ἰθαοηρ᾽ 18 ΡΌΠΟ. 
ΤΙ ποίΐοῃ, {Ππ6η, {μὲ ΟΙά Ταβίδιηθπς ἰδοίβ ἀπά βίαιοι θηΐβ ἅτ ϑοὰ 
}υδῖ ὈΥ ΜΨΑΥ οὗἁἨ Δρρ]!]οαὔομ οΓ 0414 δοοομμπηοάαδίϊοη, ΟΥ 88 1] ϑέγας! 008 
ἰουπαοθα ΟἹ Βοῃθ ρἜπογαὶ γαβοιιδηοθ, 18 οὶ ἰοὸ 6 Θδηίογίβἰ 6α, 
ΤΆΤ 18 ἃ. ΘΟΙΏΡΓΘΙΘΏΒΙγ6 Βίρῃϊῆσδηοα ἴῃ [Π6 ἀποῖθης αὐΐογαποθ, {Π|6ΓῸ 
18. ἃ ἀδββθροὺ β6η886 αἱ {π6 βιεηρ (π|6 ἰο 06 ἀγδινῃ ουΐ, ἃ ὑπόνοια, 18 ᾽ἰ 
[ιαϑ Ὀδθὴ ΠΟῪ 681164,, “Ἰρ] Υἱηρ {παῦ, ἀπᾶον {Π6 ΟὈ νοι βισηϊβοδίοη οὗ 
τῆς πογάβ, ἰἤθγα 1168 ποῦ πα βϑὰ ἃ αἰσθηΐ, θαΐ [ἢ 6 Βάτηα βρη βολοη 
ΘΔ, ΤΏΟΓΘ ΡΓΟΪΟΌΠΑΙΥ Δρργοῃοπαϑα," "4 

ΤΠΟΓα 18 ὯῸ ἸΟΟΒΘΠ6Β88 ἴῃ {μ6 τπηοάα οὗὁἉ ρχοοθάυτο. Τῆς Νὸνν Τοβία- 
πιθηΐ ὙΓΙΓΘΥ8 ΔΓ6 ποῖ οὗἩ {6 οἶα88 υγο 866 ποίῃίησ δυῦ ἃ πακαα, οοἹα, 
ἃπὰ ΠΣ [6ΥᾺ] τπδαπίπσ ἰὼ [86 ΘαΡ ον οτά οὗ αοα; 88 11{0|6 ἀο ὑπο 
ΒΥ ΠΡ Β1Ζ6 1} {086 τ;μὸ ἄνγ6}} ΟὨΪΥ οα ἴΠ6 ταν βίϊοαὶ οὐ δ] θροσῖοαὶ 

ὑῬ, 618. 
Ἶ ΩΝ ΔΤῈ ΒΟΙΏΘ 56 Π810]6 ΤΟΙΊΔΓ ΚΒ ΟἹ “16 ἀϊδιϊποιίοι Ὀοίτγοοη [86 νου 8 οἵὁἨ ὁουγ Ιοτὰ 

δΔηὰ τῃοβς οἵ Πΐβ ἱπερίγοα βογυδηῖβ,᾽" πιὰ ὉΥ τ, αοιθαγη, περίτου οὗἨ 186 ΗΟΙΥ͂ 
δου μιητοδ, σὮδΡ. ἱ. ΡὈ. 1---20. 1οπά. 1857. 

δ Ἰ)ὰ5 ΑἸιο Τεβι. ταδὶ διιρύ. ΡΡ. 600, 60]. 
“Ἴκο, Τῆο Ιπβρἰγαιίοπ οἵ ΗοΙγ ϑετγίρειτο, Ἰοςς, νἱ]. Ρ, 340. ποῖ 8. Εὸγ ἀϊδρτοοῦ οὗ (11 

ΔΟΟΟΙΩ]ἀδΈΊοη τΏθογν, δος ἰδ, Ρρ. 848, ἄς, δηὰ Ἰοεῖ, 11, ΡρΡ. 68---70. 



202 ϑογίρέμγε Ογ δ οΐβηι. 

Β6η86. ΤΟΙ τ ]Βοπ) ἴη ἀ ΘΑ] ηρ τ ἢ [8.6 ΘΑΓΠΟΣ Θογιρίυγοδβ, ΓἈ1Π}πρν 
πο ποῖ Ὁ οχίγοπιθ Οἱ στοῦ, γγχ1ἃ8 σΟΣΆΪΪΥ (μαὶ  ΒΙΟἢ γ88 θοδίον δα 
ὍΡΟΝ ἴθθιὰ ἔγοπι ΔΌΟΥΘ. 

ΤΊ 111 Ὀ6 ΠΟΟΘΒΒΆΥΥ, ἴῃ ΟΥΘΣ ἴο δυρροτῖ {Π6 υἱϑνσθ ΔΌΟΥΘ ΟΧΡΓΙΘΒΒοΩ͂, 
ἴο δχδιηΐηθ βοπιθ οὗ (μοβα αυοίαίϊοηβ ἀραιπδὺ ΒῚοἢ 1ῃ6 ομαγρσο οὗ 
ὈΠΙΔΙΓΏΘΒΒ, ΟΥἨ ΤΊΘΓΘ Δ ΠΟΙ] δοσοιμητηοάαῦοη, π88 Ὀ6θ Ὀσοῦρ.. Α 
ἔδυ ΟὨΪΥ οὗ [Π6 πιοϑβῦ ῥσγομιϊπθηΐ οἂῃ 6 δαἀνογίθα ἴο μογθ; Ὀυΐ, 1 4 
ΒΑ υἰϑίδοί ΣΎ οχρδηδίϊοῃ οὗ [Π686 ὅδ 6 ρσίνθῃ, ογθαϊ ἸΏΔΥ ποῦ ᾿ΠρΡΓΟ-- 
ΡοΥγ θα ἴἈἸκθη [ῸΓ ἃ Β᾽ π}18 ῬΟΒΒΙὈΠΠ1Υ οὗὨ ΘΧρ]αἰπῖπσ' {Π6 Γαβί. 

Μαυοὴ αἰ ΠΟΥ μδ8 Ὀ6 θη ἴδ]Ὁ ἴῃ [Π6 Δρρ᾿Ἰοδίΐϊοη οὗὨ 188]. υἱῖ. 10----16., 
88 οὐαὰ Ὀγ 5ί, Μαίίον 1. 22, 23.: βοὴ μαγα ἀβθηϊθα 18 Το 8] θο"- 
προϊϊοη τψιιῖῖῖ ΟἸσῖβῦ; δηᾶ βοῦχθ ψΠῸ 8] 1}οἷν 1 ἃ Μοββίδηϊα ομδγδοΐοσ 
Ὀ6 ον ἐπα δὴ δυθηῦ ὁοουστίηρ ἴῃ {Π6 ἴταθ οὗ Αμὰζ νγχ88 {Π6 ὈΓΙ ΠΑ ΓΥ͂ 
οδ͵οοϊ οὗ 86 ρῥγοάιοὔοῃ. Τμυβ [86 ΥἹΓΡΊΠ 18 ΤΟράγ θα ἃ8 [8813}1᾽8 
6, [Π6 8οη ἴο Ὀ6 ὈΟΓΏ ΟΠ6 οὗὨ {Π6 Ργορ μοί β Ομ] άγοη, μὸ δοίαδ! 
τοοοϊνοα {Π6 παπγ6 [τπηδηπ6]. Α1] {118 18 σταϊυϊΐοιβ. [1 [Πότ νγᾶϑ 
ἴο Ὀ6 Βοπ16 ἱτητηθαϊαία ΕἸ ΒΙ]θηῦ ὕο Θποουσαρο [Π086 0 ἡ γο {Π6 πὶ 
αἰἶΐνα, 10 Β66 8 ποὺ ὉΠΡΘΑΒΟΠΆ]6 (0 Ἰπηδρίπα {παὶ {π6 Ο1]4 τοίοστοα ἴο 
(νυν. 16.) νγα8 ϑβθδγ- θα}, ῸΓ  μο886 Ῥγύθβθηοα (νυ. 8.) ὑπογο ἴθ οἵ μεσ- 
γνΪΒ6 50 δἀοαυδίβθ γθᾶβοῸ ρίνθῃ. υΐύ (818 ποορα ηοὶ 6 ᾿πβ᾽βϑίθα οῃ. 
ΤῊ τοδὶ ΤΘΆΒΟῚ [ὉΓ δΒοίὴθ ργϑβοηὺ Ὁ] ΕἸσηθηΐ 18 (δας (86 Ὀὐτίμ οἱ 
Μεβδβίδῃ δϑηζσῖθβ δέίοσ οου]Ἱὰ πού, 10 8 ΒΙΡΡΟΒΘΑ͂, Ὀ6 ἃ βῖσῃ ἴο ΑΠιδζ. 
ΤῊϊ8, ΒΟΎΘΥΟΙ, 18 [0 ἔογροῦ 86 ἔλοί {πδὺ 16 τροσο υὐΐογαηοα οὗ 8 
ῬΓΟΡΆΉΘΟΥ ΟΥ̓ ΡΓΟΠΆΪΒΟ 18 οἰΐθῃ ταραγαθα 88 ἃ βῖρῃ. Τῆυβ, στ μο ΜοΒο8 
ἔγβί ᾿οϑιίδίθβ δδουῦ ὑπάογίακιηρ [Π6 αἰνίηθ ΘΟΙΩτἸββίοῃ, μ6 18 ἰ0]4, 
“« ΤῊ 8 858..8}} Ὀ6 4 ἰοἶκοη υπΐο (866, {παὶ 1 αν βοΐ ἰμ66: σψἤθη (ποὺ 
Παϑὺ Ὀγουρῆς ἔστ {Π6 Ρ6ορ]6 οὔ οὗ Εἰσγρί, γα 8}.8}} βοσνο (ἀὐοά προι 
{π15 τηωοπηΐδιη ἢ (Εχοά. 11.12.5). 10 τῖρηῦ θαυ} 6 8614 (ῃαὺ {818 
οουα ἤανα Ὀθ6 πὸ δησουγαροιηθηΐ 10 Μίοθοβ ο αἰΐουιρύ {86 Πθοτα- 
το οὗἁὨ ἢϊ8. ΡΘΟρ]6, βῖποθ 10 νγᾶϑ πού ἴο 6 1816 α {1}} ἐπαὺ ᾿θογαίοι 
μα θδθῃ δοοοιρ]!βηθα, [Ι͂ἢ βδ]δ}} Β οὐγῃῇ {1π|6ὸ ἴΠ6γ6 Ὑγ88 8 Β111112 
ἔμο, ὙΒ6η ΗρζΖοκίδὴ ψγὰ8 δἰδυιηθα ὈΥ ΘΘΏμΔΟΒΟΣΙ ΒΒ ἀθοϊαγοα 
Ἰπέθηίοη ἴο ἀΘΒ ΤΟΥ «ΘΓ Βα θα, μ6 νγγαὰβ (014 ἐμαὺ (ἀοά που]ὰ τπἰοτ- 
ΡοΒβθ ἴο ἀδἔδθηα [18 οἤοβϑῃ οἱ(γ, 8ὸ {μαῦ (6 Αββϑυγίδῃ μοϑὲ βμου]ὰ 6 
οοηϑυμηθᾶ,. ΗΘ ΖΟ ΙΔ Β ΙΘΥΤΟΥ γγ͵88 στοδῦ; [0 {86 ἀδΏρ Υ γ͵ὰ8 ργϑβδίηρ, 
156 ἔοοθ αὖ μβαπᾶά. Βυΐ {πῸ6 βῖσῃ σίνθῃ [ῸΓ [ὶ8 ϑποουσασοιηθηΐ τγ88 
ΘΟΙΩΡΑΣΔΕΥΟΙΥ ἀϊδίδης, “’ ΤῊΙΒ 584}} θ6 ἃ βίσῃ υπίο μ66. Υα 8}4}} 
αδύὺ {18 Υθδῦ ΒΟἢ 88 στον οὗἉ 1[86}; δῃα 1Π6 ϑοοοπα γϑᾶγ ἐμαί 
Ὑ ΒΙΟΩ Βρεϊηρσοίῃ οὗ [Π6 βαῖμθ; δῃὰ ἴῃ {Π6 {μ|τὰ Ὑϑᾶῦ 8ὺῸ γ8, δηά 
Τολρ, δῃαὰ ρἰδηῦ νυ πουδσαβ, δὰ οαῦ ἴΠ6 ἔγυλῦ {που " (188]. χχχν!!. 
80.) ΤΒ βῖρῃι ψου]ὰ ποῦ Ὀ6 οομρ]οὐθα 1}}} ἴον 186 Ἰηνϑάϊηρ' ΘΠΘΤΙΥ 
νγ88 ἀϊβοοτηείσα. 

ΤΠΘΓΟ 18 ὯΟ ΠΘΟΘΒΒΙΪΥ, (Ππογοΐοσα, [ῸΣ μ]δοὶηρ (Π6 ΓΒ] θηῦ οὗἁἩ 186 
Ῥγοαϊοίάοῃ οὗ [πηπηδπῖαὶ ᾿ῃ (6 πη6 οὗ Αμαζ. αΐ, Ἔνθ 1 ΔῺΥ βυςῇ 
Ἰηΐοσῖοῦ {Ὁ Β]παθαῦ {Π6ῃ οσουγτοα (οὗ τυ ]οἢ ϑουιρίαγα 18 8116) δὰ ππ)- - 
υὑγαῦπσ {π6 αΐατο, 10 σου ἃ πού ἀογοραία ἔγοια π6 σταπᾶ ρυγροβο οὗ 
διυῃουποΐηρ; 16 ψΟΠάοΓᾺ] Ὀιγὰ οὗ Ηΐϊπι ἰο ψ Βοὰ {16 ἰαν ἀπὰ {86 
Ῥτορβοίβ ροϊηί. 

ΤΠΟΣΘ νγ88 γθᾶβοη ἔὉΣ {Π6 δῃηπουποοιηθηῦ δἰ (ῃδαὶ {ἰπη6 : ϑυγῖα δῃά 
ἴργαθὶ ογο οοη!οἀογαίο ἀσαϊηδῦ ὁ παἀΔ}. ΤΆᾺΘΙΡ ρυγροβο ψ͵)ὲ8 μοὶ ἴὼ 

τ δος Νο. 1. Ρ. 114. 
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ΤΩΔ ΚΟ δπ ΟΥ̓ ΠΑΓΥ Ἰηγοδά, Ὀαὺ ἰο ἀοίΒγομο {86 ΠοΙΡ οὗ αν, ἐο Ὀτϊηρ 
ἴο πουρΐ, {πᾶ 18, Π6 Τωοχα 8 οονθηϑηῦ ψι ἰμαὺ πουβθ. Ηδ δμαΐ 
16 Δ116α αν 8 ἐπγομθ ͵ὃ8 Ἰη 66 που οἵ (ἢ6 Βοποαγῦ ; 5{1}} 
(οὐδ οουη886] βμου]ὰ βίαπά. Τᾷβο οοηΐραοταίο Κιηράομιβ ββου]ὰ δ6 ραΐ 
ἴο Βῆδιηδ ; δῃά, (βουρὰ οὐ ΑΠαΖ δπα Ε18 ρθορῖδ }.8ὲ ρυ ΙΒῃτηθηῦ 8μοι]α 
θ6 ᾿πῆϊοίοα (νν. 17, ὅζο.), δῃηὰ “Ψυάδῃ Ὀ6 δνθῃίμα!]ν Ἰαϊὰ νγαϑίθ, γοῦ [Π6 
ἀοβϑρσῃ οὗ ϑὅγτια δηὰ Εἰρῃγαϊπη βου) θ6 β'ρηδ}}ν ἔγυβίγα θα, δηα ἐμαὶ 
σ]ογίουβ ρῥγομλῖβα δ6 {{Π]]6α ᾿π ΘβίδὈ]ΠΒὨϊηρ [86 Βονθσαιρ τ οὗ Πλαν 1 Β 
δυγία] ὅοη, 8Ὸ βῃου]α ἴῃ Βρ6018] Δ ΠΠΘΥ ΒῇοΥ (Παὐ (οα, [16 οονοηδῃΐ 
αοά οἵ Βῖθ ρϑορῖὶε, σου] θ6 ψ ἢ θη. ΤΒ6 ουδηρο δέ ἰαΚ6β Ἂρ {Π6 
Ργϑαϊούϊοη ἴπ 118 Ὀγοδάοϑῇ τθδηϊηρ, 8Ππα ΒΒΟΒ δον Ὁ νγα8 δοσομι- 
Ρ] δηθὰ, Βοΐογο {818 ΘΥθσῪ οἴπου ἰηἰογργοίδιομ 18 τηθδῃ δηά ἴη- 
αἀδαυδίθ: [818 γγαϑ {86 τηϊμά οὗ {86 ᾿Ἰηβριγίησ ϑριτιῦ, ΠΥ Ὀγουρδὶ 
ουξ δἴομο ἴῃ {86 ᾿ἱποαγπαίϊοῃ οὗ (π6 ϑὅοῃ οὗ (ἀοά. Ηδ ΟὨΪΥ ἰδ8 {Π6 
ἴγιια Ἰτητηδηιθὶ. Απάᾶ Ὀεοίοσε Ηἱβ δάνθηῦ ποί 7ιβὺ {μ6 Κιηρβ ψῇοπὶ 
ὁ) υα δ ἐγοι]δά δἱ (ν. 14.}, Ὀυῦ {6 ὶγ νϑυῪ Κιπρσαοιβ μβδα θθθη βιυψαρί 
ΑὙΑΥ. ΤθοΓΘ 18 ὯΟ ΣΊ6Γ6 ΔΟσΟΙΩΙΟΟΔΓΟΩ ΒΕΓ: [86 ονθηΐ ῃδα ΘΟΠ16 
ἴο Ρ888 ἴῸΣ τ δῖοἢ {86 πτου]α μα νγαϊίαϑα, 

ΤΏΘΓΘ 18 0 ΟΟΟΒΒΙΟῊ (ο ἀἸϑοι88 ἢ ΓΘ {86 ΤἸ ΠΟΥ ΡΑΓίβ οὗ [Π6 ρῇγαβο- 
ΟἸΟΡΎῪ Θιηρίογοα: {π6 βίυἀοηῦ τηιδὺ ἰὸν ἴμοβα 06 τοίοισθα ἴο οἵῇοῦ 
θοοκθ. 1μοθ 10 οὨ]γ "6 βαια ὑπαΐ 4 ᾿υοἹὰ νἱονν οὗ [818 ῬΥΟΡΏΘΟΥ δηά 118 
{] Β]τηοτὺ 18 ρσίνθη ὈΥ Ὦγ. ΕδΙγ ΔΓ ἴῃ ἢ18 Η τι θηθυο81 ΜδημΑ]." 

Ιῃ {86 6886 οὗ Ηοϑ. χὶ. 1., οἱἱδά 1 Μαϊί, 1.. 1ὅ.2, 1 τηυβῦ "6 δαταϊ θά 
{πᾶ [86 ψοταβ οὗ [Π6 ρσορμοῦ ἈΥ6 ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ὨἸδίοσιοαὶ βίδίοιηθης, Ηον, 
{Β6ῃ, 1Ὁ 18 δϑἰκοα, οὁδὴ {86 δνδηροὶϑὺ ἤν δββιιμηθα ὑμαΐ {Π6 ᾿ποϊάθης 
Βα τοϊαίθβ οὗ οὐγῦγ [μογἀ᾿Β Ῥϑυβοῃδὶ ἰβίουυ νγὰβ {86 {ὈἸΒΙτθπς οὗ ἃ 
Ργδαϊοίίοη ἢ ΤὯ6 σρρὶγν ἴδ ἐμαῖ, (μουρὴ [Π6 ΟΓΒ Το γ6 ποΐ, ΡγΓΟρΡΟΥΪΥ 
Βρθακῖηρ, Ῥγορβϑίϊοαὶ, γοῦ {06 δνθηΐ {μπῈῪ τϑοογ θα τγὰβ ἰγρίοαὶ. 
ἼΠοτα γγ͵γὰ8 ἃ ἀθῇἤποα χοἰ] ΒὮΡρ Ὀούνθοῃ (86 [ἰἴογαὶ 1βταθὶ δηθὰ [Π6 
Μοβϑιδἢ, βιγἹ ΚἸΡῚΥ ἱπαϊοαίθα τη {Π6 ἰαΐον ομαρίοεβ οὗ 1βδίδῃ; }πι8ύ 8ἃ8 
ἴΠογ6 ῬγὙὯΩἢἩϑ ἃ ΤΟΪΔΙΟΠΒΏΙΡ οΐνθθη ἴΠ6 800 ΟΥ̓ ῥσόρθηΥ οὗ αν 
ΠΡ ΟΓΆΪΥ δηὰ ἰμαὺ ρσγθαῖοσ ϑοῃ οἵ 18 γοὸ γ)ἷἶἅΔ8 αἷθϑο Πλαν]α Τωοτή, 
ΤῊδ ΘΑΥΠ ΘΙ ὈΥΟΙΏΪ868 Ὠδα οὔθ [ο 4 ὙΠῸ} ΒΟπῚ6 Ῥθυβοη ΟΥ δνϑηῦ οὗ 
ΤΠΘΙΓ ΟΥ̓ {ΠΠ168 ; βίαγηρ ἔτομλ ΜΠΙΟΒ (Π6Υ Π6]α Οοηγασα ἰὸ ΒῖρθοΣ 
ΤΟΆ] ΖΑ ΟἢΒ 8 ΤΊΟΓῈ σ]οσίοιβ ροσίδοϊοη. Τμ6 σγθαίοδὺ ὑχαῦμβ μδα 
(μι, 48 1ὖ ΜΕ͵Θ, δ΄ ΟΠ66 ἃ ὈΟΑΥ ρίνγοῃ ἔδμθηι; 8πα [Π6 τηϑλγνο]]οιι8 
μ ΒᾺομὰ οὗ (ἀοα νγχὰ8 1] υδίταίοα ἴῃ (ῃ6 το-ργοἀοίίοῃ 1 ἃ τοσο οχαϊ θὰ 
ἔοστω οὔ ψμαῦ Βα μα δἰσθδαυ οδγτὶοα ὑμγουρ 118 ἸΠέθσιου ἀθυθ]ορπλθηΐ. 
Απά, 48 ΟἸ γιϑῦ γγαθ 86 δη  ὙΡ104] οὐ γα [8γ86], Βο υγμδῦ νγὰ8 ἰιὲ 1ῃ 
186 ΤΥὦἉἩΨῬ6 τηυϑύ Ὀ6 ἀοῃ ἀρδῖῃ ἴῃ {π6 δηςγρθ. Αγ 8 866 {818 ποῦ ΟἿΪῪ ἴῃ 
{16 ραυ ΟΌΪΆΓ οα86 θοίοσα π8, Ὀαὺ 1 ΙΩΔΗΥ͂ ΓΟΙΠΔΔΥΪΚΘΌΪ6 ΟἸΓΟΙΙΒίΔμ 68 
οὗ οἂσ Ἰμογὰ δ Πιϑίοσγυ. ““ ΤῈδ σοπιοναὶ οὗ {6 Ἰῃηΐδηΐ αν ου [ῸΣ ἃ {1 π|6 
ἴο 8 Δϑυ πὶ ἴῃ Εἰσγρύ, 8ηἃ 18 Υγ664}} {Π6 66 ὙΏδ6η (ἢ 6 ΒοΆ80ὴ οὗ ἀβηροῦ 
ὙὙ88 ΟΥ̓́ΘΓ, γγ7Ὑδ8 8108 8} {18}}Υ ἀοϊηρ οὐοσ ἀραῖὶπ γμδί μα Ῥθθῃ ἀοη6 ἴῃ 
[Π6 ᾿ΠΆΠΟΥ οὗ (ΔἸ πδίϊομαὶ ἴβγδθὶ, δὰ ἱμου ὈΥ Ποὶρῖπρ ἃ θᾶ Κ ἔ 1} 
ἴο ΓΘΟΟΘΏΪΖΘ ἴῃ {118 χορ ῦ]ο Βαθ6 [86 ποὺ ἴβσϑθὶ, (π6 ΟΒ]ὰ οὗ 
δορα ἔοσ {Π6 σου. ΟΥ [86 βαπηθ [ὶηά, ἀσϑῖῃ, γγ71ἃ8 818 ψ Πάγανγα], 
{πγουρ (86 ϑριγι, πο {π6 Ἡ1ᾺΊΘΥΠ 688, ἴο θ6 ἰοιηρίορα οὗὨ [86 ἀ6ν1]], 
Δα ἢ]18 8ο]ουτη {Πόσο [ῸΣ ΠΟΥ ἄδγβ ; [86 Πα Ὲ. δηα [Π6 ρΐδΔ66, ἀπά 
[δ6. οὈ]θοῦ, 411 ροιηίηρ θᾶοκ ἰο [βγαθ} Β ΓΟ γὙθαγβ᾽ ἰθιαρίδοη 1ἢ 

“ Ῥαχὶ 1], 80οῖ. 11, Ρρ. 410, ὅς. 2. 5.09 Νο, 8. ΡΡ. 114, 11. 



204 ϑεγίρέμγο ΟΥ̓ ἐἐϊοἰΒη1. 

{(πΠ6 ἀοβοσὲ; θαΐ, ὈΥ [Π6 ἀαγ Ὁ ἃ γϑανῦ (᾿Ἰπβίθδα οἵ, ἃ8 ἴῃ ἐπ ὶγ ολξο, 
ὃ ΥΘΆΣ [ῸΓ ἃ ἀΔ4γ), 8ηα Ὀγ {{|0 ὈΔΗ͂ΠΙ πο οἵ [Π6 ὑθῃιρύου 1π ΘΥΘΓΥῪ ἀββαα ] , 
ΒΟΥ Ωρ ΠΟΥ ἸΠΠΠΙΪΟΙῪ ΒΌΡΟΙΙΟΥ ἴΠ6 ΠΕῊ γ1γχὰ8 ἴ0 {π6 ο]4, ἀπά {πδξ 
Ποτα δὖ ἰαϑὲέ γα (6 [β8γδθὶ] ἴὴ βοτὰ (σοα γγχὰ8 ἴο ΡῈ δ} ρ]ον 6. ! 
1 τμῖ8 "6 80, δπᾶ ᾿ξ {π6γ8 66 υἱοτάποθβ οὐ {πΠ6 Θριγιῦ τη ο]4 ἔπη 6 
Ὀαβοα οα {88 το]α οηΒῃ}Ρ ΟΥ̓ [βγααὶ ἰο ἴῃ6 Μροββίδι, ἢ βμουα ποῦ 
116 συϊίουβ οὐ {π6 Νοιν Ταβίδιμθηΐϊ, ρυϊάθα ὈΥ [Π6 βαπια ϑριγιΐ, 
ΤΘΟΟρΡΏΙΖΟ [6 σοηποοίοη, ἀπα ροϊῦ ουὖ {π6 Ἔνθηΐβ ἡ Ὠ]οῦ σοσα {μ6 
ΔΟΘΟΙ ΙΒ πιθηΐ οὗ {π6 ὑγγρῖοαὶ ξογεβῃδἀο ἹΏρΒ8 ἢ 
1 τοδρθοῦ [ο τἢ86 ῬγΟΡΉΘΟΥ οὗ “οτγοιδῃ χχχὶ. 1ὅ., τοΐοστοα ἴὸ 

Ὀγ δὲ, Μαιίμον 1.17, .18.3, 1π6 Ἔχ μ]δηδίοη 18 οὐ (ἢ6 βϑίηθ ομαγδοίου ; 
Τπουρἢ {86 Θομμθοῦοη 18 ποῦ οὗὁὨ {πμ6 οἷοβα Κιπὰ σι ἔπ6 856 τ ΒΙ ἢ 
88 7υ8ῦὺ Ὀδ66η οοηϑβιάογοᾶ, ΥὙα τησδὲ Ἰοοῖκ δὖ {π6 οἰτουμπηβίδησθοβ. 
Αἰοῦ 1π6 ἰαἰκίησ οὗ Φογυβαίθη ὈΥ ΝΕὈαΟμδάηθΖΖαῦ, (ἢ6 Ὀαπα οὗἉ 
“76 18} οἀρίν 8 βθοῖὴ ἴο αν θθθη Δββοι} ]6α αὖ Βαιηδὴ (6 Γ. ΧΙ]. 1.)., 
ἴῃ. Ρσοραγδίίοῃ ἔοὸσ ἘΠ6ΙΣ τηουγη ] τηδτοὰ ἰηΐο ΟΠ] θα. ὙΠθη τῦᾶβ 
Ἰαυσηθηΐαίοη μοασὰ, Βδοῖοὶ, {Π6 Ἀποθϑίγαὶ τιοΐπου, 156 ΡΟ ΘΑ ]}ν 1π- 
ἰγοἀυοοα 48 ον] ηρ 0Π6 αὐίον ἀοβίγαοίίΐοι οὗὁ ἢ Υ ομ]άτοθ. Βυΐ 
ἃ ῬΓΟΠ)ΪΒ6 18 ρίνθη [ὉΓ Θοηβοϊατοη (6 Γ. Χχχὶ. 16.) ὙΠ οαρίϊνο8 
Βῃου]ά γοΐαστη. ΤῈ Κίησ οὗἩἨ Βαθγίοη μα ποί πα] ἀοβίγου θα {Π6 
οἴοβοη βαρ. Απμπά δο, νίιθη Ἡογοά, 8 θῖν ΝΟΟΠΟΪ Δα ΠΟ ΖΖΆΓ, ἀΓΟβΘ, 
ἢ18. ᾿πίοηίοι σγ88 ο ογμβὶὶ (6 δορὰ οὗ [βγ868], ἰο ουῦ οἵ ἴπ 186 
βἰδι σίου {π6 ΟΠ] το τγα8 ἴο δῦ οὐ αν αΒ (ἤστοηθ. Α νι 8}} οὗ 
ΔΉ Βἢ τσ ῦ γγ6}1 Ὀ6 ταϊϑοα, Απά, 1 {π6 Οἷον δὰ Ὀδθθὴ 88 β86- 
ΘΟΒΒ[Ὦ] ὧἃ8 1ἢ νγαϑ ᾿ηἰοηἀοᾷ ἰο 6, 411 νου ἤανο Ὀδοη ἰοβὲ : τ τνο]Ἱὰ 
αν Ὀθθὴ ψΟσΒ6 {πη ἰἢ6 βθορίηρ ΟΥ̓ οὗ [Π6 ᾿αϑὲ ταπιηδηῦ οὗ {ΠῸ 
]ονγ8 ἰηίο Βαρυ]οη. Βυΐῦ ἃσαὶπ (ἀοα γγαᾶ8 ποὺ ὑπιιϊηα Ὁ] οὗὨἨ 18 
οονοθδηί. ΤῈ 1 σι οὗ βϑγα6ὶ τνᾶβ ποῦ αιθπομοᾶ, Απια οογίβιη 
Ροϊηΐβ οὗ αἰ γϑυβι Υ ὑπ6 ὀνδηρο ] ϑὲ 861Ζ68 οα [86 ροϊη(8 οὗὨ γεβθιηίδησο, 
δη4 (Π8 θα 68 {ἢ 6 6580}, {{π|ῦ ἢ6 10 νγᾶϑ ΠῸ τ ογ6 ΠΟῪ 10 ὃς Ἰοοκοά 
ἔον ἔσοιῃη Ἡδγοά, 88 ἢἷ8 ρδεῖν (1Π6 Ηδτοα 88) πιαϊηίαιηθα, ΓΠΔῃ Ποτο- 
τοΐογα [ῃ6 6718 σου] ἤανο οχροοῖρα 1 τοῖα ΝΟ μδάμοζζασ. [1,16 
δῃἃ μορθ πψοιμ]ά )6 τηδηϊ δ θα οἰβον 6 Γα. 

1,οὐ '8, ἀσαϊη, (ΔΚ {πὸ οἰϊαθοι ἴῃ Δίας, χχὶ. 42. οὐ Ῥβαὶ]. Ἔχ υἹ]. 
22, 28.. Τιαΐ ρβ841π| τνᾶβ ὑγοῦ Ὁ] οοιηροβοα οἡ {86 ἰαυίηρ αἴγεβἢ 
οὗ {86 ἐουπάφτοῃ οὗὨ {πὸ ἰδιαρὶα δἴζοσ (Π6 σϑίασῃ ἔγοση Βαθγίοη. 10 
88 8. Β680η ΏΘΩ [Π6 νοΐοα Οὗ )ΟΥ δῃὰ ργϑϊβα τυνου]Ἱᾶ παΐυγα!ν δοιπαᾶ 
ἔογ ἴῸν ἀοΙ γογαποο ἔγοπι {πὸ στάβρ οἵ Βοαίμθη ἴοθβ, δπα ἔουῦ {Ππ6 
ΥΘΗΘΥΘΑ ΔΒΒΙΣΆΠΟΘ ποσοῖη ρσίνοη μα (ἀοά δ Κιησάομι βμου]ὰ Ὁ6 
σ]ΟΣΙΟΌΒΙΥ δία] ]8η64, ὙΥΏΥ, {ΠἸ6, τνὰβ {Π18 Ἄχργθββίοῃ οἵ στα υ46 
ἴοΣ δῇ δοσοιῃρ] !δῃθα ἔλοῦ υβ6α ὈΥ οὐγ Ἰμοτὰ 88 1 10 6 γ6 ἃ ὑγθαϊοίοη 
Ταϑρθοίπσ 1861} ΤῊΘ ΤΟΡΙΥ τυϑῦ θ6 Ῥαβοαὰ Ὡροη [6 ΡΥΙΠΟΣθ]68 
ΔΙΓΘΔῪ Θχρ πα οὗ {Π6 γοϊαίοη θούσαθη ΟἾ σιϑῦ ἀπαὰ ἴϑγαοὶ. ΤὨΘ 
σΟμΗϊοί μδα ηοῦ οθαϑθα, Βδῦυ]οπ Β ρον ῦ νγὰ8β ποθ Ὀσόκοῃ; Ὀυΐ 

᾿ Ἑαϊγθδίτη, Ηοργῃ, Μδη. ρασί {|1. βεςῖ. 11. Ρῃ. 428, 429. 
3 Ὧν. ΑἸυγά βιγβ Ὑ ΎῪ Μ6}} (οἡ Δία. 11. 15.) " ΤῊ8. οἰϊαι!οη βἤονβ [ἢ 6 ΔἸ πηοβῦ- ἘΠΊ γουβαὶ 

ΔΡΡΙ ἰοδιίοη ἰη 18 Ν. Τ΄. οΥ̓Π6 Ῥσγορδοιὶς στη ρδ ἴὸ ἴΠ6 ἐχροοίοα Μοβδβίαῃ, ἃ5 1π6 σεηογαὶ 
ΔΗ ΡΟ οὗἉ 41} [ΓΠ6 ἀνθηΐβ οὗἩ {16 (γγῖς 8) ἀἰβρϑῃβδίίοη, ... [Ὁ 5668 ἴο αν Ὀδοη 8 γεςοϊγοά 
Αχίοτῃ οὗἁ ἱητογργοίδιοη (ν οἢ ἢλα, ὈΥ 115 δαἀοριίίοη ἴῃ ἰἰιο Ν, ὍΤ', τοσοϊνοὰ 1ῃ6 δαποίίοη οἱ 
εἰ ΗοΪγ ϑρίτις ἈΪπ 801, ἀπ πον δἴδης 8 ΓῸΓ οὐσ συϊάπηςο), τπδὺ {{|6 δι Ὀ]οςὶ οΥ̓͂ 41} 411 πΐοπα, 
10 ΓΟργδοηϊεά ἰν 4}} ραγδῦ] 65 δὰ ἀδὺκ βανίη 58, ν88 Ηὸ 0 ν᾽ 48 ἴ0 σοτμο, ΟΥἩ {{π᾿ὸ οἰγουι» 
δία ΠΟΟ5 διίοπάππι οἡ 1.18 αὐγομὶ ἀπὰ τοίρη.» 

8. ϑδιο Νο. 4. μ.. 115. 4 5.0 Νο, 38, Ρ. 128. 
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οΟἴμον δηθηοβ νου ]ὰ ατῖϑθ. Τἤοτο που] 5.1} δ6 Ὀυ]ογ8 ἀἸϑροβοα 
ἴο τοΐθοῖ τπ6 βίομθ οὔ (σά δβ ρυδραγίηρ; πὰ 10 νγχὰβ ΟὨΪΥ ἴῃ ΟΠ 8. 8 
"Δ Ἰδίθὶ ρϑίβοη δηα πόοῦκ ἐπαῦ (π6 ἀἰνίπα σουηβ6}8 σου Ό6 
αἰ υἰπιαύογ [Ὁ16]164. “1 {π8 Ἄρρθδγβ," βαγβ Ὀγ. Εδιγ θαῖγη, “ {Πδΐ, 
νν ἢ}16 (Π6 μαῆβασα Πδ 8. ὈΓΪΠΊΑΓΥ ταβροοῦ ἴὸ [δβγαβὶ, 10 ἢ οαὰ τὉΠ6 ἢγϑὺ 
Ἰποϊυάοά {Π6 ἀἰνίηθ ραγροβθ, ψ 1} τ ΒΙΟἢ [ΒΓᾺ6] 88 ΠΊΟΤΘ ῬΘΟΙ]ΙΑΥΥ͂ 
146 ης1866 ---- {πεῖν ο]οοίίοη οὗἨ (Οοἄ ἴο θ6 {δμ6 ᾿ηϑίγιαπιθηὶ ἃπηα σμδη 6] 
ΟΥ̓ ὈΙοββίηρ; ἰο {π6 του], ἀπά α8 βυοῦ ἴο Βᾶνθ {Π6 οΠ]οβ Ῥ͵δοθ δτηοηρ 
ἤθη. Βαϊ, 28 {18 ριιγροβα 88 ἰοὸ πα 118 ὈΓΟΡΟΥ Δοσοπ)θ] Ἰεταθηῦ 
ἴῃ ΟΠ τϊϑῦ, 80 ἰὸ ΔΡΡΙΥ [ἢΠ6 ραββϑᾶρ ῬΘΥΒΟ ΠΥ ἴο Βῖηὶ τῦᾶ8 ἴῃ ρογίθοι 
ΔΟσοτάδποα ΜΝ 1108 ΟΥ σΊηΔ] ᾿πηροτῦ δηα ἀρδβίρη.᾽"} 

Α τοιμασκ ἀρυη βοπῖα οὗ [Π6 ρβ}}π|8 ψ ἤοἢ γα ἤπα οἷοα ἴῃ (Π6 
Νον Τοβίδπιθηῦ τθδὺ ποῦ ποτα ΡῈ ουζξ οὗ μ]αθθ. 1 18 βαϊα (ῃμαῦ ἔπον 
ΒΙΠΩΡΙΥ παγγηίθ (Π6 οἰγουτηβίδησοβ οὗ ἴ[π6 να ΟΥΒ, δηα ὑΠαὺ 10 18. ΟὨΪΥ 
ὈῪ δοοοτηπιοάδίϊοι {πᾶΐ [ΠΥ οδη 6 Δρρὶ!6α ἰο Μεβδεῖδϑῃ. Ἀἀπάὰ δνοῃ 
6 η {κὸ Ηδηρβίθηθοσο β66 Ὀαΐ {86 ἀοβουιρίϊοη οὗ {π6 βυ εν 
Τρ ίθουβ ρογβοη ἴῃ ρΘηΘΓΑὶ, Μ᾽ ΙΟἢ δ θ6 πη846 (0 ταΐον ἴο (τὶ 
ΟὨΪΥ ἴῃ 80 (ὯΣ δϑ 6 γγχαβ ρου ΙΑΥΪΥ πα ΡὈΓΘΟΠΣΠΘΏΓΥ͂ ἃ τἹρὨ(Θοι!8 
βυϊετου. Βυΐ, 10 Πᾶ8 Ὀδθὴ δἰγοδαυ ποίθα, ἃ8 {πθῖ86 18 ἃ. στϑἰδίῖοη 
Βοΐύνγοοη ΟΝ γῖβὲ απ [βγϑοὶ, 8δὸ 18 ἔποῦο 8 τοϊαίἴοη Ὀούν θη ΟἸγὶδῦ ἀπά 
{ῃ6 Βουβα οὗ 1)αν!α, ὙΠ ρῥϑβδι πηῖδῦ ΤΔῪ ϑρθαὶς οὐ ἢ18 οὐσῃ ρτιοίβ: 
Βαϊ {πΠ6 ἜΧΡΓΘΒΒΙΟΩ 88 ποί 118 ᾿Ἰπηϊῦ {Π6γο. [Ι}ἢἡ {86 ᾿:ποαπηοηίβ οὗ [Π6 
Ραϑί {π6 διίαγα 18 ἀδριοίοα ; δῃᾶὰ [86 ΒΟΙΤΟῪΒ 8ηα οχροσίθηςθ οὗ 
Πανἃ μάνα {ποὶγ Ἰηο παρα οουπίογραγι ἱπ ἰμ6 ἀθοροῦ βούτονβ δπὰ 
[Ὁ]1ΟΥ ΘΧΡΟ 6 ποθ οὗὅὨ ἃ τόσο ἱπηποσθηΐ δυῆδγου, ἃ Ποῦ ον Κῖπσ, [Τὺ 18 
ποῖ πὲ {πᾶς ποτα 18. 8. ΣΘΒΘΙ Ὀ]δησθ, 8η ἀποοπηθοίθα ρᾶγΆ]16], θυΐ ἃ 
ἀοαϊσηρά τοϊδίοη. Τὴ6 ραϑὺ ξογθβῃδαάονθα {86 [ιΐατο : [86 ἔαΐιγα 
Πα 118 Βῆδρο ἔγομι {Π6 ραϑύ. Τηδ Ἰηξοστηϊπσ ΘρΙγιῖ, 80 ρυϊαάθα {Π6 
αὐίογαποθ οὗ αν! 848 ἴο {π6 (Ὠϊηρδ μ θοῦ Βοέδ] Ηΐπι, ταϑάθ {πὲ 
αἰζογϑηοθ βρη βοληΐ ἴῸΓ {86 ΠἰαίοΥΥ οὗ Μοββιδῃ ΠΟ 88 ἴο θ6 Ὀοτῃ 
οὗ εν βοοά, Απαᾶ ἴΐ {Ή]]ονν8 {πὶ ἴῃ {16 Νεὸνν Τοβίδταθης {Π|6 
το  οη Δ8π4 (Π6 βρη βἜοληοα τηυβὲ Ὀ6 ΟρΘηΘα ουαῦ ἃπα τηδὶπἰδιποα. 
ΠῚ {818 ῥυϊποῖρ!α θα ἱκαρῦ 1ῃ σἱϑῦγ, ἔπ γ Μ1]1 θ6 πὸ αἰ ου Υ [δ] τη 
1Π6 οἰ Δ 010}}8 τόσα βοῇ. ρ881ΠῚ8 88 Χχὶϊ., χ]., Χ]]., ᾿ΧΙΧ., ΟἿΣ. 

ἼΒΟΙΘ 18 0ὁΠ6 0886 ἴῃ ΜΠΏΙΟ ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ οὐν Τμογ 88 Ὀθ6ὴ εκαϊὰ ἴο 
ΓΘΆΒΟΙ 1. Δ Ἰη88 1580 ἸΟῪ ΜΨΦ6Υ; ἡ Βοη (Μία. χχιϊ. 31, 82,} 6 4116 ρ68 
Εχοά. 1]. 6. 1ῃ Ῥγοοῦ οὗὨ 186 τοβυγστθοίου. 5" Πὰαὐ ΟΠ γα ΒΒ ἀγριπιθηῦ σ068 
ἴο {86 διπάεδιποηίαὶ το] α ]ΟΒἢ {πα τηιϑῦ βυ ϑιδί θοΐννθθῃ αὐ «ἀπά 
ἴποθ6 ν]οπὶ ἢ6 ἀοῖσηβ ἰὸ ἴακα ᾿ἱπΐο δ] ον ΒΡ τ ΒΒ ο Ηςσ, 
(λ6 ρυγο, {86 Ενου- νὶησ Οη6, σδηημοῦ δ6 41Π|64 ἴο σογυιρίϊοη διά 
ἄοαίἢῃ. Α58 ἴῃ αοὰἂ οὗ ἀρι ἐς οὗ ἴβαμο, δηα “δοοῦ, 6 ψαβ ποῦ 
1π6 ἀοάἂ οὗ (μοβο τῃδί δα ραββθᾶ δαὐσαυ, ποὺ γεῖ οὗ {6 δϑηφϑηῦ βρ᾽ τ 8 
οηἶν, μυΐ οὗ [1πΠ6 οηπτο δῆ. ΤοΙν τηου]άουϊηρ Ὀοά168, {ΠΟΓΘΙΌΓΘ, 
6 τηυϑῦ το-δηϊτηδία: ἢ6 Μ1Π] 6 ἰο {61 4}1}, δῃᾶ ἀὁ 4}} ἴον {θὰ {παᾶῦ 
8 ἀοὰ νο 18 ἐλεὶ! (ἀοὰ ολῃ 6 δῃὰ ἄἀο. Βοάγν «πὰ βοὰϊ ἴῃ {π6ὶν 
6956} [14] ρου οι οη9 {Π6Ὺ 888]} ᾿ἴνα ἴο 'πι. Ὅηδ δγσυπιοηῦ 18 πιοϑύ 
ΘΟΏΟΙΌΒΙν 6 ; 8π4 ἃ Ὀ]6886α γα 18 1] δ γαίθα ἀηα δηίοτοθα ὈγῪ 10. 

δι. δὰ] Βαβ Ὀθθὴ ομαγρϑᾶ τὶ τα 1 η10 4} δι ]οῖν ἔοσ {Π|6 5[ΓΟᾺ8 
[6 ἰαγβ ((Ὑ4]. 111. 16.) ου (6 β'ησυϊαν πατηθοῦ οὗ ἃ γογὰ ἴῃ (ἀ6η. χχὶ!.3 

! Ἡδγπι. Μίδπ. μῬασί [Π, βεοῖ, 11, Ὁ. 489. 2. 866 Νο. 80. Ρ. 180. 
8 ὅςς Νο. 60, Ρ. 141]. 
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18.: “- Ηο βαῖιιἢ ποί, Απᾶ ἰο β6ϑάβ, δ8 οὗ πηΥ ; Ὀυΐ 48 οὗ ὁπ6, Απᾶ ἴο 
(ὮῪ 8664, ψ ΒΊΟΝ 16 ΟἸὨγῖδι." Βαΐ {Π6 ΟὈ)Θοἴΐοη ἃ .1868 ἔγοτλ ἃ τα ΒΟοποθρ- 
(ἴοῃ οὗἁὨἁ Τπ6 φροϑ]θ᾽ πηϑαπὶπρ. ΕὙΟῚ ΑἸ ΤΆΠΆΙ αἸ ΤΘΥΒ ὩΔΙΟΠΒ ΒΡΥΘΔΠΡ: 
ἔογ ἴδ δα ΠΙΒΩΥ ΒΟ0ΠΒ; Ὀὰὺ 0η6 φ]ὁ0π6 γγὰ8 ({π 8 οΒ1]4 οὗ ρσοπιῖβθ. ἀπά 
ἴῃ ἴηι, [8430, δΔηα ᾿ἰ8 ἀοβοοηἀαηπ 8 {Π6 Ὀ]οββίηρ τοϑίθα, Τῆθ6 ῬΓΟΤΪ86 
ὙγὙ48 ποῖ [0 86ε8, ποῦ ἰο Α γαμαπὶβ οἤἴβρυῖηρ ᾿ἱπα βου ταὶ παίθ! Υ, πού ἴο 
[6 νδγίουβ [ἴη68 οὗ [Π6 την πο οΔ]]6α ΤῊΝ ἴδ μοῦ; Ὀυΐ ἴο {μδὲ 
οπ6 ΜὮΙΟΩ σοι ηοα (ἢ86 βρισιίυαὶ! 1 1Π6 ολγΏΔ] Ὀοπά οὗ τοΐδ- 
ΘομΒῃρ ἰο ΑὈταθδῖα, [86 βορὰ οὗ πθϊοῖ ΟἸγῖϑῦ ψγ88 ἴο θ6 ἴπ6 τβργο- 
βοηίαίῖνο. δὲ. Ρϑὰ] ἀοοθβ πού γᾶ ΟἾγῖδὲ ἱπαϊνι ἀ4}}Υ, αὶ ΟἸγιδὺ 
οΟἸ]οοεῖνοὶν -- ΟἸτῖδί, 10 18 ἔγ6, ῬΡΘΥΒΟΏΔΠ]Υ ἢγϑὺ δηα οι ϑῆν, υὐ 4130 
ἢ18 Ὀοάγ ἐμ6 ΘΒ υγΟ ἢ 88 ρα μοσοα ἃρ ἴῃ πα. Ὑοΐυοκ δοκπον]θᾶροβ 
{παὲ “86 Ῥσόρἤῆθου μὰ ἃ ἀεφηηΐίε Ῥοβύθυ υ ἴῃ σίου, ΠΘΙΔΘΙΥ, ἃ δε- 
ἰἰουΐϊπ Ῥοβίοτγ ; Ὀαΐ, μα δοοβ Ὀδθα οωρίουθα, 1 σου δανο 
Ἰπαϊ!οδίθα ἐπαὺ 4}1} [86 ροβίουι νυ οὐὨἩ Αργδθδπὶ 0 Βργδὴρ ἔτοσῃ ζ1πὶ 
ΌΥ παίυγαὶ! ἀοβοθηῦ ἡ γα ᾿ποϊυα6α,᾽" 
1 τουϑὲ Ὀ6 Θσοηίοθβοα ὑπαὶ {ΠῈΓΘ ἃγ6 βοόὴβθ ρϑου αγὶ [168 ἴὴ {π6 

τηοάς ἴῃ σοῦ {86 τοῦ οὗὨ {μ6 6ρ᾿8 6 ἴο {6 Η ΘΌΓΘΥΤΒ ἀρρὶ 168 ΟἹά 
Τοβίδιηθηΐ ραβϑαρθθ.0 Αδουΐ ομα 81} οὗ 18 οἰ ὑδίϊοη8 ἃγὰ ἰδίκθῃ ἔγτομι 
[λ6 ῥβΆ]πη8, δηα βομπλθῦπηθβ ἔτῸπλὶ 810} ρ881π18 (6. 5. ΣΟΥ]. δηα Ο11.) 88 
ἄο πο Ἄρρβϑαγ ἴο βᾶγθ 8 Μοββίδῃϊο ομαγδοίθσ. ΥὟ 6 τηιβύ, που Υ Ὸσ, 
ΤΟΙΘΠΡΟΥ {μδὲ Ὠ18 οὐ]θοῦ 18 ἢοῦ 80 τσοὶ ἴο γον ὑπαΐ «6888 18 [86 
Μοββίδῃ, δ ἴο οοῃνίποθ {μο86 πὸ δαπηϊ [6 ἢ18 Μοββί ΠΒΠΡ οὗ {86 
οββθῃίδὶ αἰρη!ν οὗ Ηΐπ ἴῃ πολ {μ6 Υ μαἰουθα, ΒῪ δῖπὶ (οὐ 
τηδᾶδ ὑπ στ Σ 48 ---- [Π18 τγα8 δοκπον]οᾶροα; δηα, {μα γθίογθ, Ὁ νγᾶ8 ἴπ 
Ροϊηῦ ἴο οἰΐα ἀβοϊαγαίίοηβ (ΒΡ Βα], οἱἹ. 2ὅ----27.}) συ ]οἢ Ἔχα! οα (Π6 ΤηΔ] ΘΒ ἐΥ 
οὔ 1π6 Ογϑαΐοσ ᾿ηῆπηιίοὶγ ἀθονθ {π6 Β!ρἤοδβὲ ογοαΐθα Ὀθῖηρβ.ὶ Ββϑιάθδ, 
8 αΐαγχα ρίοτυ οὗ Ζίοῃ 18 ἀββουθοα (νυν. 13, 14.). ὅ8)6 γα ὅο Ὀ6 
το - 110 ἴῃ ερίοπάουχ, θη ὑπ6 ὑἶπλ6 (0 ἔβνουῦ ΠΟΥ νγγᾶ8 ὁοπ6. ὅΠ8 
Μα8 ἰ0 6 {Π6 βοαὺ οὗ ἃ Ποῦ ΡΟ ΘΓ] ΤΟ ΠΆΥΟΠΥ ; δηα (Π6 Κὶπρδ οὗ 
1Π6 δαγῖ σου] δαταῖγα {π6 οἤόβοη οἱζγ (νυ. 16.) Απὰ ψ0 νγ88 ἴο 
ΡῈ 16 βονογοῖσρειι ἱμβοσ ῦ ΤΒδ παχὺ ψϑυῦβθ (16. ΒΌΡΡΙ168 {Π ΔΏΒΥΟΥ : 
“«Ὑ͵Β6ὴ [86 1,ογά 588|8}} θυ1]4 ἃρ ΖΊομ, Πό 8.81} ἀρρϑδγ ἴῃ [18 σίοσγ. 
Τι πιιϑὺ [Ὁ]]ον (Παΐ, 6 δ Δρρθᾶγϑηοο οὗ {π6 Ἰωμοχα 18 βροΐϑη οὗ, ἢ8 
ὙΠῸ 800] 80 “ὁ ἈΡΡΘΑΥ " οουἹά Ὀ6 ποηθ οὐμοῦ 188 [86 Κιηρ Μαεββίδῃ. 
ΤΗΘ οἰξαθίοη οὗὨἨ Ἐβ4]. νὴ}, 4---Θ. ἴῃ ΗΘ. 11, θ---8, δα8 Ὀθθὴ μοὶ ἴο 
ἱηγοῖνα βρϑοῖϑὶ ἀμ ου]γ.2 Βαϊ Βυγοὶυ ἴΠ6 Ρῥβδὶ πηϊβῦ, οοπίοιρ διησ 
1 ΒΌΓΡΥΙΒ6 {Π6 Βοπουγῦ Ἑοα ρμδοορα ΡΟ ἃ ογοδίασο τ οπὶ ἢ 
Πα [ογπιθὰ ουαἱ οὗ ἀμί, τατιβὲ αν [δ] [μαὺ (86 {11} βισπιῆσδποα οὗ 
1Π6 Ργοσοραῖνο δοηξευτθα οἡ ᾿ἷπὶ δὖ οὐθδίοη, δα ἀοραβοα ὈΥ [δος 
([4]1, οουα "0 τοα]1Ζθα ΟὨΪΥ ὈΥ Γοαθιηρίοη ἴῃ (μαὺ ὉΠ Ππιδία βίαϊθ οὗ 
ΒΟΠΟΙΣ 8Δη4 αἱ ΡΏΥ τ Βοἢ. ΝΜ ββιἢ 88 ἰο οἴὝοοίιδίθ. ““ΤΏΘΓΘ 18 ἃ 
ΓΘίρογθμοθ ἰο γοἀθομπηϑᾶ Βυμ Δ Υ ἴῃ δββοοϊδίοη χὶ [86 ΜρββΙδἢ ---- 
οὐ {86 Μεββίδῃ αὖ {Π6 μϑδά οἵ γϑάθθπιβά Βυμπιδηῖϊγυ. Το Βυτηδπῖν 
οὗ Μοββίδη )οϊποα ἴο σϑάἀθοιηθα Πυτ ΒΥ 18 ἃ Ρ]ΟΥΙΟΙΒ τοργθϑθηίδίοη 
οὔ {πὸ ἀϊρσηιῦν Ὀοϊοηρίηρ᾽ ἴο τη. ὃ : 
ΤΘ ῥυϊποῖρὶθ πο μΒα8 Ῥθθπ ἀβοᾶ Ὁ {π6 ἜΟχρ δηδίίοη οὗ {Π6 

1 ὅξεο Νο. 159. ρΡρΡ. 167,168. Ὧτ. ΟΥ̓ η, Εχροβ. οὗ {π6 Ἡδοῦτονβ, ἰ. 10---12., πτροϑ ἴδ δὲ, 
85 ἃ τοἀοπιρίίοη οὗὨ (Π6 ρϑορὶα (Ρϑ8]. οἷ!. 18.), ἃ ςδ᾽] της οἵ [86 ἰθηι 165 (15. 21, 33.), 84 
1ΠῸ σοῖο οὗ 8 πιο ὺν ΡΘΟΡΪΟ (18.}) ἃΓ0 ῥχοάϊοῦθα, (ῃ6 ῬΒ8]1 πλαδὺ ὨΘΟΘΒΒΑΤΙΥ͂ ὕ6 τοραγάθα 88 
Μοωββίδηϊς, 

1. 866 Νο. 185. ρῥὈ. 16], 162. 8. Ὀαν άβοῃ, ϑαςγ, ἤογιῃ, ΟὨΆΡ, ΧΙ, ἢ. δ06. 
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5 τοΐοιτοα ἰὼ τῶν 6 δανδηίδσθοιβὶυ Θπ ]ογοα ἢ ΟΥΠΟΥ ολΒ6β. 
πι 8, ον Οσ, τηϑ ΘΟ ἸΠΩΡΟΒΒΙΌ]6 ἰῸ μυτβαθ ἤθγο (06 δησαΐγν 
0 ἕασίῖμοτ μαγιϊο]αστθ. Απα 10 18 {Π6 1688 ὩΘΟΘΒΒΑΤΥ, 88. ΒΘΥΘΓᾺΙ 
πίδοτβ μβανα δΌΪν νἱπαϊοισίοα 1πΠ6 Νενν Τοβίδιημθηΐ ττῖ θοῦ ἔτοπὶ (ἢ 6 
ατσα οὗ τα τοῖν δοοοιωτηοάδιηρ 68 ἔτοπι {μ6 ΟἹα Τοβίδιμθηΐ, 
τιον ουρῃς ποῖ ῬΥΟΡΟΣΙΥ ἴο Ὀ6 80 διηρίογθα, Τὸ ἴμ6πὶ {86 βιπὐρηΐ 
παεὶ δ6 τοίοστοα. ] 

ΒΕΟΤ. 1Π. 

ΩΥ̓͂ ΔΡΟΟΞΒΥΡΉΑΛΙ, ῬΑΒΒΑΟΘΕΒ, ΒΌΡΡΟΒΕῸ ΤῸ ΒΕ ΟὔΟΤΕΡ ΙΝ ΤῊΒ ΝΕῊῪ  ΤΕΒΤΑΜΈΚΤ. --- 
ΟΥΟΤΑΤΊΟΝΒ ΕΈΟΜ ΡῬΒΕΟΞΑΝΕ ΔΟΤΗΟΒΒ, 

ἴτ καθ ἃ ὑτδοϊῖος οὗ [86 δποϊθηΐ Ηθῦχον αἰγῖπθ8 ποῦ ΟὨΪΥ ἴο οἰΐα {Π6 
δεπρίατοβ, 85 νγ6 ὮΑΥ͂Θ Β66Ώ ἴῃ [ῃ6 ργΘΟΘαΙηρ᾽ ΒΟΟΏΟΠΒ, Ὀπΐ 4180 [0 αἰιοίθ 
μδίοτ68, ἔβδοϊβ, δ ἃ δρορῃίθρίηβ ΟΥ̓ ΒΑΥΙΏΡΒ ΟΥ̓ {ΠΟΥ ΘΑΥῪ ΒαρθΒ, 
πιο μον Δα τοοοῖνθα Ὁγ ογαΐῖ ἐγααίξίοπ ἔτγοτη {86 {πη6 οἵ Μοξοβ, 
π οὐγάοσ ἴο ΒΌΡΡΙΥ Βοπιθ δλοίβ ποὺ σϑοογαθα ἴῃ {86 Ῥοηΐϊαίθυςῆ. ΟΥ̓ 
ἐμ τοοϊπμοά οὗ αυοίϊαίίοηῃ τγχα ἤᾶνα {ἴΧ66 Βαρροθοα ᾿ῃβίδηοθϑθ ἴῃ ὑΠ6 
Νεον Τοείδτηθῦ. Τῃα ἤγχϑὺ 18 2 Τίμα. 11]. 8. ; ΒΟΥ γα τῃθοὶ 1 1Π6 
ὨΔΠΊ68 ΟὗἨ 3 ΚΠ 68 8ΠᾺ «Γι γ68 88 {6 ἔνψο ΕἸρΥρΡΔΠ τλαριοῖδηβ 80 
ορροΞκοᾷ Νίοβοβθ. οι οΚαγαὰ δηᾶ ϑοιλθ οἵμοσ ἰϑαγπθᾶ τθη 8.6 οἵ ορ' πίοῃ 
ἄαδι δῖ, ῬΡδαὺ], θοῖηρ ἀΘΟΡΙΥ οοηναγβαηῦ ἴῃ «6188 [τ ογαΐυγα, ἀογινοά 
ἢ Κηον] σα οὗ {686 πδπι68 ἔτοιῃ {Π6 Ταγραπι οὐ Ο]ια] ἄθα ραγὰ- 
Ρᾶγαδο οὗἩ «“ οπαίθδη Βα {72Ζ]6], ου Εχοά. νἱ!. 11. Βυΐ, 48 {6 γα 18 
τοββο ἴο Ὀ6] ον ὑπαῦ [18 ΤΑΓριπλ 18 οὗ ἴοο ἰδίθ ἃ ἀἄδίβ ἰο αν Ὀβθη 
ὐηΞα 6 ὈΥ [Π|6 ΔΡοβίϊθ, Σδ 18 τηοδέ ργοῦδθ]α ἐμαῦ 6 4] 464 ἴο δὴ 
ἀποϊοηΐ δη ἃ ρΘΠΟΓΣΑΙΥ τοοοϊγοα ἰγδαττίοη σοἰδίϊνο ἴο [086 θη. ἢ δαὶ 
εὐττοδογαῦθθ ἴΠ6 Ἰαύδοσ οοη]θοΐυγα 18, [αὶ {861} πϑι)68 ἃγ6 τηθηθϊοποά 
δΥ βοῖθ δποϊθηῦ Ῥγοΐδηθ ᾿σιίοσϑ, 885 Νυμθηϊαθ (6 ῬυΓΑροόγθδη , 
Δ14 Ρ]ηγ.2 ΤΠ 9608 δϑίστη ὑμαΐ [ΠΥ Το ῥυϊηοεβ οὗ ῬΠΑγδΟΙ Ἐ 
ΤὨΔΡΊΟΙΆΤΒ, Δηα {παᾶῦ {Π6Ὺ στθϑῖὶυ τοϑβίθα ἴοβοβ, Οτίρϑῃ, 18ὅ-284., 
ἸηζοστΩ8 18 {παῦ θοῦ ψγὰβ οχίδπί, ἴῃ 18 ὑΐηθ, 85. ΒΡΟΟσΥΡμΑ] θ0ῸΚ 
σου πρ (Π686 ΤΠΔΟΊΟΙΆΠΒ, ἸΠΒΟΥΙΘα ζαηπεθ οὐ απιδγος 7,1ῤογ.ὃ 
ΤΈο οἴμοσ ὕνγο ᾿πβϑύλησϑθ Δ] Δ θα ἴο ἅΓ6 Ζἀ6 9.; τ ἬΙΟΒ οἰΐαβ {6 βίουγυ 
οὗ ΜΊΟΒΔΘΙ, {16 Δγοῦδηρθὶ, οοπίθπαϊηρ σι ϑαίδη δρουξ {86 ὈΟᾺΥ 
οὗ Μίοβο5, ἀπά ν. 14. οὗ {Π6 βδιὴδ δρ 8[16 ; 1ὴ ἡ ἈΙΟΒ 10 ἢα8 θ6Θῃ βιρροβοα 
[δεῖ 46 αυοΐοα 8ῃ ΔροΟΤΥΡ μα] ργόρἤθοΥ οὗ Εποοι. δ Βαΐ Ὀούϊ {Π686 
Ἰπβίδῃ 68 ΓΘ ὈΟΣΤΟΥΘΑ ἔγοιῃ ἰγδα τ Ἰοη4] δοοοιπίβ {Π6η σϑοοϊνοα Ὀγ [86 
δενθ, τὴ ἢ ποτὰ [86 ἀροβί]θ ἀγριιθβ ἕτοιμα {μεῖγ οὐαὶ δυίμοτβ ἀπ οοη- 
Θαβϑιοη8,7 [ἢ μΒουσονοσ, 1 οου]ὰ Ὀ6 ρῥτονϑα {μα [6 δροβί]θ μβαά αυοίοα 

᾿ δες, διηοηρ οἴμογβ, Εαἰγθαίση, ΤῊ ΤΥροϊοργ οἵἉ βετίρίυτο (24 εἀϊ:.}, θοοὶ ἴ,. Αρρϑῃά. 
Ἐ. το]. ἱ. ρρ. 382 --425., Ηοτγπιεπουτίοαὶ Μϑηααὶ, ρμᾶτὺ ἱ, βθοῖ, ν. ρῃ. 88---103., Ραγὺ 11], 
βεςῖ. 1 ὑΡ. 416--- 460.; αν ϑοι,, ὅδογοὰ Ἡογιηοποατίοβ, σμδΡ. χὶ, Ρρ. 486--δ06. 
ὖ Δρυὰ Οτίροη. οοπῖγα Οεἰδαπι, Ορ. Ῥαγ, 1798 ---ὖ9, 110. 'ν. 51., ὕοιι, ἷ. Ρ. 648.; διὰ 1ῃ 
Ἑαρευϊαα 6 Ῥγαρ. Ενδηρ. 110. ἱκ. οδΡ. 8. 

2 ῬΙηγ, Ηἰβι. Νὲ. ᾿1|0. χχχ. σδρ. 2. 
4 Βαγχοηδιυδίαδ, Βίβλος Καταλλαγῆς, ΡΡ. 589, 590. ; 

, δ Τταςῖ 35. ἴῃ Μαῖξ, οἰϊδὰ Ὀγ τ. ΝΥ Πἰτῦγ οὐ 2 Τίπι. ἢ, 8.7 1. Μαιῖ, Οοπηηλ. δ6γ., ἤοτὰ, 
ἰΐ, », 916. Οοπρ. Βυχίιοτί, 1χίσοη Ομα], Τα. οὐ Βλῦν., 6015, 945, δς.} 
ΠΕ ΔΏ δεοοῦης οἵ ἴ6 ΔΡοοΥγρμαὶ Βοοῖκ οἵ Εηοοὶ ἴμ6 Ῥτορμοῖ, ἰὰ τ86 ΒΙΒ]1ος. 1.5ὶ, 

ΤΟΙ, 1γ. δοοῖ. Υἱ, 
᾿ Βιυτοηδυδίαθ, ΡΡ. 699 ---702., μα8 σίνγϑη ἰοὴρς οχίγαοιβ ἔγοσα [6 Φαῖκαὶ Ευδοιὶ, νυ μίο 
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ὃ Β:ηο͵6 ραββασα ΤΌΤ] [Π6 ἈροΟτΥΡΠα] Ὀοοῖς οὗἩ Εὕποοί, βαοῦ ἃ αποίδιϊοπ 
Ὑ01}} ΠῸ τῃογα Ῥύονο δὲ ἀρργορδίοη οἵ [πΠ6 τσ ο]6 Ὀοοῖκ, [παη Ῥαι} 8 
αυοίδί]0η8 ἔγομι οογίδιη Πραῖ ἤθη ροοίβ ὕζγονο {πα΄ ἀροβυ]ο Β Ἀρρτοθαίίον 
Οὗ ἜΥΘΥΥ͂ ρᾶτί οὗ [ῃ6 σομηροβιοηβ ἴοὸ ἡ μϊοἢ 6 τοίοσσοα, Οἱ {86 βυὺ- 
Ἶ6οὲ οὗ 1Π6 ΒΡΡοβϑα δροοῦυρῇῆαὶ αὐοίαιϊοηβ ΟΥ̓ Ψυ46, 866 ΣΙ ΟΓ, 
γοϊ. ΤΥ. ρΡρ. 620- 622. 

Οπ ἃ τοίϑγθηδα ἴο ἴπ6 ραβϑᾶσϑβ οὗ ἰπ6 ΟἹα Τοβίαδπιθπε, τ] ἢ ὅτ 
οἰζοα ἴῃ {Π|| ταν οὗἉ ΠΠ]πβίγαθ οι Ὀγ [6 δνδηρθ οι] τυυϊῦοσβ', 10 ψν1}} 6 
ΟὈβογνϑα ἐπαῦ ὈΥ [ἊΓ {Π6 σταδίου Πα Υ οὗἩ βυοἢ αποίδι!οηβ 848 θθοπ 
τη ὈὉγ 5ί. δὰ]. Βυΐ {πΠ6 βαπια ργϑαῦ Δροβϑί]α οὗ (Π6 (ὑδπέ]6β, θ6- 
σοπηΐηρ 81} {πῖηρβ ἴο 811 τηθῃ, δῃα Ὀθὶηρ ἀΘ ΡΥ γογβϑα ἴῃ {86 ψΟΥΚΒ 
οὔ μβοαίμθη δυΐμουβ, ἃ8 γγ6}} 48 ἴῃ {Π6 βαογβαὰ νυ ηρ8, 61 ποὺ σΟμῆπΘ 
᾿Στη861} οποϊμειυεῖν ἴο ἴῃ68 1πΒριγοα ὈΟΟΪΚΒ; δηα, δοοογαϊπρ]γ, γα ἤανα 
1ῃγθα ᾿Ἰπβίδησοβ ἴῃ {π6ὸ ΝΕ Τοβίαπηθηῦ οὗ {π6 πο ἰδία δῃὰ Δ Ό11Υ 
τὴ ἢ τ ἰοῦ 6 οἰ δηα Δρρ]16ἃ ραββαρθβ ἔτοπιλ ρασϑὴ δα Β ΟΠ 
οοπίθηάϊηρ ψὴ ἢ {π6 (ἀθμ 1168, ΟΥὁ τι πρ ἴο θη ]6 οοηνοσίθ. ΤῊῈΘ 
γδὺ 18 ἰῃ Αοίβ χυἹ. 28.; ὙΠ ΘΓΘ ΠῸ Οἰΐθ8 ρατὺ οὗ 84 νοσβθ ἔχγομῃ ἰῃ6 
Ῥλαποηιοπα οὗ Αταΐυϑ. 

ον ον τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν. 
ἐόν ῸΣ Μὰ ὯΪ8 ΟΠ ΒΡΓΙΠΡ᾽ ἅγ6. 

ΤἼΠ6 Ῥαββαρθ νγἃ8 ΟΥΘΊ ΠΑ ΠΥ ΒΡΟοη οὗ {π6 μοαίμοη ἀΟΙΥ «Γυρϊίογ, δηᾶ 
18 ἀοχίθγοι ΒΥ ΔρΡρ]16α ἰο {86 ἔσθ (ἀοά Ὀγ Ῥαυΐ, γῆο ἄγανγϑ ἃ. νϑΥῪ 
Βίγοηρ; 8Π6]Ὶ ΘΟΠοΟΙαβῖνθ ΣΈ Γ ΘΠ 6 ἔΓΟΙῚ 10, 
ΤΠ βοοοηᾶ ᾿ῃϑίδησα δἰ] 64 ἰο 18 ἴῃ 1 ΟὐΥ. χν. 833. ; τῇ τ οἢ ραββασθ 

{Π6 ΔΡΟΒΙ]6 φυοία8β 8ῃ ἰδίῃ Ὁ]. ΒΘ ΆΤ] 8, Ν᾽ ὨΙΟἢ 18 ΒαΡροβοα ἴο δανα θθθη 
(Δ Κοὴ ἔγουη Μοπδιηά ον ἰοϑὺ δοιηθαγ οὗ ΤΊ] ΑΒ, 

Φθείρουσιν ἤθη χρῆσθ᾽ ὁμιλίαι κακαί: 

τοηἀογοϑᾶ, ἰῃ οὐ ἰγαηϑ αἰΐοη, Ευἱΐ σοπιηιμηϊοαξίοηϑ σΟΥ̓Τρί φορά ἸιαΠΉ67 8. 
ΤΊ|ιο ἰαδί ἰηϑίδμσα ἴο 6 ποί!οοα Ἀη6Γ (μ18 ποδὰ 15 Τιΐαβ 1. 12. : 

ψ] τα δὲ. δὰ] αυοίοθθ ἔγομη ΕἸΡΙΤ.Θη1468, ἃ Οτοίδη ροοῖ, {πΠ6 σϑγεθ 
Μ ΒΙΟΝ Π88 Δἰγοδάυ Ὀθθη οἰΐοα δπα 1]]υβίγαϊθα ἴῃ 0]. 1. ρρ. 167, 168. ; 
ἴο ψ  Ι ἢ (Π6 τοδάογ 18 γοίοστϑα, 

[ΤΠ6 πϑπιθ8 “9Δηπ08 δηα «δημ" ἃῦα ἰουπα τῇ πὸ Ἐσγρέϊδη 
Ῥαργτῖ, ρυ )5η6α ἰὴ 1844 ὃγ {πὸ ἰγυδίοοβ οὗ (86 Βυθδηῃ Μυδβουμῃ, 
88 ἰγδηϑίαἰθα ὃν {Π6 ον. ἢ. 1. Ηρδι].3 

Β6βιθβ {πὸ ἴἤγαθα αποίδι!οηβ ΒΘ ΓΘ τηθη!]οποα ἔγοτῃ ργοΐδηθ ὙΥΊΊΟΥΒ, 
ΒΟΙΩ6 Οἴδουβ αν Ὀθθη αἰβοονογθα οὐ ἱπηασιηθα, Τῆδ τοδί σοηϑυκ- 
Δ0]6 οὗ {π686, γβί ροϊηίοά ουὐ ὃγΥ Με. Τ᾿. Η. 6Ἱ]], 18 ἔγοτα Αὐϊβίοί]ο, 
Ῥο]τ. 110. 11. σᾶρ. γ111., κατὰ δὲ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος ; ΜὮϊΟΝ 
ἈστΘ68 [Πογα γ 8 4]. ν. 28., κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστιν νόμος. 
Εὸσ ἃ [ἰδὲ οὗ 411] {π6 αποΐαίοηβ οὐ οοϊποϊάθησθθ βούνθοη (6 Νοιν 
Τοβίδηημθηῦ 8η4 ρῥαβδᾶρθ ἴῃ ΔρΡΟΟΥΥΡρἤαΪ ὈΟΟΚΒ, δηοϊθηΐ «6 18}} 
Υηρα, ἀπα αστοοῖκ ροοίβ, ὅτο., 806 Με, ἀουρῃβ Νὸν Ταβίδιηθης 
()γυοίατοηβ, μοπάοῃ, 1858, ΡὈ. 276, δις.] 

ἀοία!}} (ἢ ὨΙϑίΟΤΥ οὗὁἨ Μ|ὶοΝ 4618 σοη Τ᾿ οῖ8. ἩΠῊ (πὸ ἄἀον]. ὙΠῸ βϑτηθ δα Ποσ, ΡΡ. 708---712., 
Β85 8180 τείοττοα ἴ0 ΠΊΔΗΥ͂ ΓΔ] ἶο 8] ὙΥΊ ΓΟ ΓΘ, ῬἼΟ ἴ8 Κ6 ΠΟΙ 6 οἵ ΕἸΠΟΟΝ 8 ῬΡΓΟΡΠΘΟΥ͂. 

ἐ δὲς Ὀοίογο, ΡΡ. 191]---194. 
3 ὙΠΟ 18 8Δῃ δοσουηΐ ΟΥ̓ Βοτη6 ἱπίογοδίίηρ [λοῖβ ἀϊεοογογοὰ Ὁ Μύυ. ΠῸΟδΕΝ ἰπ τἢ6 Φοιγπαὶ 

οἵἩ δουυοα 1πογαίι 6, Νο, χὶ., ἔογ Αρτὶ], 1854, ρΡ. 254, 2δ5. 

2 
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ΟΗΑΡ. Υ. 

ΟΝ ΗΑΒΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΒΟΕΙΡΥΌΈΕΒ. 

Οεοαδίος απα ἀεδίση οΥΓ λαγηιοπὲεδ ΟΥ (λ6 ϑοτγίρέμγεδ. 

ΤΗῈ βονοῦαὶ ΒΟΟΚΒ οὗ {86 ΠΟΙ ϑδοσιρίανοβ, μανὶηρ Ὀθοη γι θη 
αἱ ἀἸγομπῦ {ἰταθθ δα οἡ αιἤἴδγθηΐῦ οοσβϑίοηβ, ΠΟΟΘΒΘΆΡΙΪΥ ἰγοαὺ Οἢ 8 
στοαῦ νϑυο υ οὗ βυ]θοίβ, μιβίουιοαὶ, ἀοοίγι δ], τόσα], δηὰ Ῥυορἤοίϊο. 
ΓΘ βαογοα δυΐμοτβ 4180, ὑυηρ τ αἰἤἴοσοηΐ ἀσδῖρηθ, ἤᾶνα ποῖ 
ΑΙ ΑΥΒ τοϊαϊθα {Π6 βΆτηθ ουὐδηΐβ ἴῃ [Π6 Βδὴ6 ΟΥ̓ΔΟΓ : Β0ΠῚ6 ΔΓΘ 1πίΓοῸ- 
ἀυσοά ὈΥ δη οὶ ραίϊοη ; δὰ οἴποῦθ ἀραῖῃ τ ΠΙοἢ οσουγτοα Ηγθῦ πᾶγθ 
Όδρθη ρῥἰαοθα Ἰαϑ. Ἡθησα βϑοιηϊηρ ΠΟΙ ΓΒ ἸΟὑ 08 ἤανα ἀγίβθη, τ οἢ 
ανα Ὀθθῃ ΘΑΡΟΓΥ βοῖζοα ὃν {Π6 Δαάνογβατῖθβ οὐ (γΙβυ Δ η}Υ, ἴῃ ΟΥΘΓ 
ἴο ῬοΥρΙοχ {πα τηϊμ8 ἀπά βῆδκο {Π6 ἔδἢ οὗὁ ἔμοβα σγῇοῸ γα ποῦ 80 ]6 
ἴο οορδ νι {ΠΟΥ Βορῃ]βίγθθ. Τῆθ86 ΘΟ ΓΟ ΊΟΏ8, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, ΔΓ 
ποὺ χΘΑ], [ῸΣ ΤΟΥ ΟαἸΒΆΡΡΘΑΣΥ 88 ΒΟΟΩ 88 [86 Ὺ 810 Ὀγουρῦ ἴο (86 ἰδεῖ 
οὗ σβδῃα!α οχημϊ δ] 0ῃ. 
ΤΠ τηϑηϊοϑῦ ᾿προγσίδποθ πα δαἀναπίασο οἵ σοπιραγηρ [Π6 βδογϑὰ 

τΥΓΓ6γ8 1 Θα ἢ ΟἾΠΟΙ, ἀπ οὗἨ γΓϑοοῃ οι! ηρ Δρραγοπὺ ΘΟΠ ΣΛαΙΟΙΙΟΠΒ, 
Πᾶνα Ἰπαυοθα ΤῊΔΠΥ ᾿ΘΑΓηΘα το 00 υπηάοτγίαϊκα (ἢ6 σοιῃρι δίῃ οἱ 
στ Κ8, τ πιοῇ, Ὀοὶπρ ἀοδισηθα ἴο βῆονν (86 ρογίθοῦ ἀργϑοιηθηΐ οὗ 4|} 
Ῥαγίβ οὗ {πΠ6 βδογϑα ὙΧΠΊΏΡΒ. ἈΓΘ ΘΟΙΩΙΊΟΏΪΥ ἰοθα ἨἩΑΈΕΈΜΟΝΙΕΒ. Α 
τ] πᾶς οὗὨἉ τ οΥ ΚΒ οὗ {π|8 ἀδββουιρίοη μανο, δ αἰ ἴδγθηῦ ἄταθθ, θη 
1ββιι6 4 ἴτοιη [ἢ6 ΡγΓ688; (Π6 Ἔδχϑοαίοι οὗ σοὶ ἢδ8 ναγιθά δοοογάϊηρ 
ἴο τ86 ἀΠἜδγθηΐ «ἰοβῖρη8 οὗὨ ΠΟΙ σοϑρθοῦνο δυΐμποῦβ. 'ΓΠΘΥ τρΔΥ, μον“ 
ουϑυ, ὃ6 τοίουτοα [οῸ {Πγθ6 οἰ,8868 ; ν]Ζ. 

1. ογ ΚΒ ὑνΒ1οἢ πανα ῸΥ {Πα ὶνῦ οὈ͵]οθοῦ {πΠ6 ἘΕΟΟΝΟΙΣΙΝΕῸ ΟΕ ΑΡ- 
ΡΑΒΕΝῚΤῚ ΟΟΝΤΕΑΡΙΟΤΙΟΝΒ ἴῃ {86 βαογοα τχιηρθ. ΤΠ6Β6, ἴῃ ἔποϊ, 
ΔΓΘ 8. ϑοτύ οὗ ΘΟΙΩΙΩΘΗΓΆΓΊΘΒ. 

2. ἩΑΒΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΤῊΗῈ ΟΙὉ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ. Τῇ ἀοδῖρῃ οὗὨ {680 
18 ἴο ἀἰβροβθ {δ δἰβίοσιοαὶ, ροθίϊοαὶ, δῃα ρσορῃθῦοαὶ ὈΟΟΚΒ ἴῃ οἶτο- 
ποΪορῖοαὶ ογάον, 50 ἐῃαὺ ὉΏΘΥ ΤΩΔῪ πα ]]Υ Ἔχρ]αῖη ἀπα δυϊμοπίϊοδίθ 
ΟΠ6 δῃοίΐμοσ. ὗδὰγ ἰθαγηθα οουπίγυιηδη, τ. [ϊσπιοοῦ, 1η [6 γΘΑΓ 
1647, ρα] Βμ6 ἃ ἃ ΟἸγοη 616 οσ ἩδιΟΩΥ οὐ ἴῃ6 ΟἹ Τοβίαμηοηί; 
οη {πΠ6 8818 οὗ ψῆϊοῦ 16 ον. γ. Τουηβοηα οοπείγυοίοα ΤῺᾺΘ 
ΟΙα Τδβίαπιθηῦ δγταησθα ἴῃ Ηϊβίογιοαὶ δη1 (ΟΠ Πγοπο ρῦσαι Οτγάοσ; 
Ὀαΐ ἢ6 8858 ἀδνϊαἰοα ἔγομμ, δῃά ἱπηρτγονθα ἀροη, {Π6 ρῥίαῃ οὔ Πσμίίοοί 
ΨΘΟΓΙΥ͂ τηλίοτγια νυ. 

38. ΗἩΛΔΕΜΟΝΙΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΝΕ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤ δἃΓ6 οὗ ὕνο βουίβ; νἱζ. 
(1.) Ηαγιποηΐοβ οὔ {π6 δηΐϊγο Νοὸὰνυν Τεβίασηθηῦ, ἰῃ τ οἢ. ποὺ ΟὨΪΥ͂ 

ΔΓ π6 ἴΌυ (ἀο806}]8 ΟὨγΟΠΟ]ορΊ Αγ ἀιβροβαᾶ, θὰῦ {86 ἘΣΡΙΒ0168 δ. 6 
αἶδὸ μἰδοθᾷ ἴῃ οσάοσ οὔ ὕτηβθ, δῃὰ ἱπίθυβρογβοα ἵἱπ {86 Αοἷδβ οὗ {6 
Αροβίϊθβι. ἢ γγ. Τονηβοπαβ Νὸν Τοβίαπηθης ἀγγδηροά ἴῃ ΟΠ τοπο- 
Ἰορῖοαὶ δηᾶά Ἡϊ;ϑίογιοαὶ Οὔάθσ 18 {π6 πηοϑὲ οομρὶοῖθ ψοσὶς οὗ (818 Κὶπὰ 
ἴῃ {ῃ6 ΕΠρΡ ΙΒ. ἰαησυλρο. 

(2.) αγιβοηΐθβ οἵ {π6 ἔουῦ (ἀοβρο]β, ἰπὰ συ ιοῦ [Π6 παγγαίνθθ ΟΣ 
ΤΑΘΙΊΟἾΓΒ οὗ {Π6 ἔθου δυδηρο 88 ἀγ αἀἱσοδβίθα ἴπ {86 ]Γ ῬΤΟΡΟΙ ΟΠ γΟ πο" 
Ιοριοαὶ ογάοσ.} 

᾿ ἜοΥ δὴ δεοοῦηῖ οὗἩ π086 [86 ΤοϑάοΓ ΤηΔΥ σοηδι}. ΜΊο δα 8, [πἰγοἀαοίϊοι ἰο ἴΠ6 ΝΟΥ 
Τοδιδπιθηῖ, υοἱ, 11], ρδτὶ ἱ, ΡΡ. 831---86., απὰ ρμαγὶ ἰϊ. ρρ. 29---49, 8600 αἷδο Ογοὶ. οἵ ΒΙ0], 
Ζώι. ατι. Ηδττηυηΐοβ. 

ΥΟΙ,. 1|. Ρ 
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ΡΑΚΤῚ Π. 

ΟΝ ΤΗῈ ΙΝΤΕΒΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΒΙΡΤΟΒΕ. ἢ 

ΒΟΟΚΊΙ. 

ΟΕΝΕΕΒΑΙ, ΡΒΕΙΝΟΙΡΙῈΒ ΟΕ ἹΝΤΕΕΚΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ΟΝ ΤῊΝ ἹΝΤΕΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΒΙΡΤΌΞΕ .. ΤΕΈΈΕΜ8. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΝ ΨΟΒΌΒ ΑΝ ΤΗΕῚΙΝ ΒΙΑΝΙΕΙΟΛΤΊΟΝ. 

ΜΑν, Ὀοϊπρ ἔοσπιθα [ῸΓ βοοϊοίυ, Πὰ8 τϑοοϊνϑα ἔγοπη ἢ18 ΟΥθαίου {Π6 
λου]ν Οὗ σοτημλυπιοαύῦπο ἴο Ὠ18. 6] ον - θη, ὈΥ πηθᾶπβ οὗἨ οογίϑιη 
βίσῃϑ, [86 146α8 σοποοϊνϑα ἴῃ ἢ8 τϊπμᾶ. ΠΘηοΘα, 1118 ΟΥ̓ΡΆἢΠΒ ΟΥ̓ ΒΡΘΘΟὮ 
ΔΥΘ 80 σοῃδίγιοίοα, {παῦὺ 6 18. σΡ4 016 οὗὨ ἔογιηϊηρ οογίαϊη ἀγουϊαΐο 
ΒΟΠ48, ΟΧΡΓΘΒβῖσα οὐὗἁ Π18 σΟΠΟΘΡΙΟΠΒ; δηα {Π686, Ὀοῖπρ ΠΠΥ ἀἰβροβοα 
τοσοίμον, οοπδθςαϊα ἀϊβοοῦτβα ; ψ]οῖ, τυ μοῦθου 1Ὁ 6. Ῥγοπουῃοθα ΟΥ 
τι ύθΏ, τηυδὺ ΠΘΟΘΒΒΑΓΠΪΥ ῬΟΒ8688 {Π6 ΡΟΥΤΟΙ οὗἨ ἀθοϊαγσιησ ἴο οἴ 6.8 
ψΠαῦ Πα Ὑ18}68 ΠΥ βῃουϊὰ υπηαογβίαπα, , 

[Τπ6 γβὺ οδ]θοὺ οὗ Ἰπνοδβίσαιίοη 18, παίαγα!γ, ὑπ6 τηθαπιησ οὗ 
ἐοστηβ: (6 βίπἀθηῦ νν1}}} ὑπθη ὍΘ ῬΓΟΡΘΥΥ ργοραγθα 0 δχϑι,ϊηθ {16 
τηδϑπΐηρ οὗ νογὰβ απϊιθα 1ηΐο βθηΐθηοθδ ΟΥἩ ῬγΟΡΟΒ  ΠΙΟΏ8, δηα {Π}5 ἴο 
αὐτῖνο δὖ {π6 ἴσια 86η86 οὗὨ {Π|6 βασγρά νυϊοσβ. Οὐ {Πῖ8 ῥυποῖρ]α (Π6 
[Ο]]οννῖπρ' ΟὈΒΟΓΥΔΌΟΠΒ δηα τ Ϊ68 νν1}} Ὀ6 848 ἔᾺΓ 88 ροββ 016 δισβηροί. 
ΤῊ νθ ἢ 6168, ΟΥ̓ ΒΙ6Π8, ὈΥῪ ΜΏΙΟΝ τηθη σοιηπχαηϊοαΐα {Π᾿|ὶν {ΠοῸ στ 8 

ἴο δδοῖ οὔπουῦ, δῦο ἰθυηθα ΟΒΌΒ: ὙΒΟΌΠΟΥ {Π686 ἀΓῸ ΟΥΑΙ] αἰἱαγοά, 
ΟΥ ἀοβουθοα Ὀγ ντι θη οδαγαοίουβ;; (86 Ιά68, οὐ ποίΐοῃ, αἰίδο θα ἴο 
ΔΏΥ ΜΟΙ, 18 115 ΒΙΑΝΙΕΊΟΑΤΙΟΝ ; δπὰ {Π6 146848 ὙὙΠ10 ἢ} ἄγ ΘΧΡΓΟβδϑα 
ὈΥ ΒΟνΘΓᾺ] οσὰβ οοπηθοίρα τοροίῃοτ --- [Παὖ 18, ἸΏ ΘΠΕΙΧΘ Βοηίθηο68 8η6 
Ῥτοροβιοηβ, δπα ψ ΒΙοἢ Ι46α8 ἀγα ργοάαοοα ἴῃ {πΠ6 τη 8 οὗἩ οἵ 618 ---- 
ΓΘ 041164 Ππ6 ΒΕΝΒΕ ΟΥ̓ ΡΓΌΡΟΣ τηδδηΐησ οὗ τοτάβ. ΤΉυΒ, 1 ἃ ΡΟΥΒΟῚ 
ὉΙΟΥ οογίδη τογαᾶβ, ἴο τ Ὠ1οἢ Δπούμου τπαϊνιάυ 8] αἰΐαοθθβ (ἢ6 ΒΆτλ6 
1468 48 [Π6 Βρθάκοῦ, π6 18 βαι!ἃ ἰοὸ ππαογβέαπα {Ππ6 Ἰαϊίοτ, οὐ ἴο οομη- 
Ρτγα Βαμα {Π6 56π86 οἵ 18 ογάβ. [ἔπ] ὑγδηβίοσ {Π18 10 βαογοα βιι δ) οίϑ, 
6 ΤΩΔῪ ἀοΗπο {ΠῸ 86η86 0ΓΓ ϑογίρέιγε ἴο Ὀ6 {πᾶ΄ῦ οοποορίϊοῃ οὗ [18 
τηθϑηϊηρ, Μ ΏΙΟΣ (Π6 ΗΟΪΥ ρὶτιῦ ῥῬγαβοηΐβ (ο {π6 πηδογβίαπαϊηρ οὗὨ 

} δ'θθ βοῃὴθ ΥἈ] 016 Ὁ]6 ΤΟΙ ΑΓ]. 8 ΟἹ [16 ΤΏΟΤΆΪ δηἃ ΟἸΠΟΓ αὐ 8] ΠΟ . ΣΟ Β ΠΟςΟΒΒΔΥΥ͂ ἴῃ ἃ ροοάᾶ 
ἐπιογργοῖου οἵ βετίρίηγο, νοὶ]. ἱ. ΡΡ. 466---468.; ἀπὰ Πενίάδοη, ὅ'δοσ. Ἡδστω. ϑθδρ. 1. ϑοηιθ 
οἵ τ6 ΟὈΒογνδιϊοἢΒ 8180 οὐ (]]ύσίου οἡ [18 ἱορὶς αἵὸ ὑγογὶ σοηϑυίηρ, Μϑδημοὶ ἀ ἮοΓΣ- 
τηδησαϊίᾳαο, ραγῖ. ἰ. Ρ0υ. 57 --Ἴ1. 
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τηδῃ, ΟΥ̓ Τη68}8 οὗ {86 πογὰβ οὗ Βογιρίαγα, δῃᾷ ὈῪ πιθδπῃβ οὗὨ {Π6 146 88 
σΟΙΙΡΓΙΒΘα ἴῃ {Π086 ΟΓΑΒ. 

ΕΕΒΕΥ͂ ΟΕ. ΜΟΒῚ ΗΑΥΕ Β0ΜῈ ΜΕΑΝΙΝΑ. 
ΑἸΘΒουρ ἢ ἴῃ ΘΥΘΓΥ ἰδηριαρα {ΠΟΓ6 Δ.Θ ὙΘΤῪ ΤῊΔΗΥ͂ ΟΣΓ8. ΜἬΐοη 

δα οὗὨἉ βου σαὶ τι θδηϊηρΒ, γοῖ 1Π ΘΟ ΠΊΟΙ ρϑυΐαπος ἔπ6 γ6 18 ΟὨΪΥ οΠ6 
ἐγιιε εἰσπὶποαίίοηι αἰἰλομοα ἴο Δ ψοτὰ ; ΜΒΙΟὮ βισπ Ποδύϊοη 18. 1ῃ- 
ἀϊοαίοα Ὀγ (Π6 οοπηθούοη δηα βουῖθβ οὗ {π6 ἀϊδοοῦγβα, ὈΥ 118 βυθ]θοῦ- 
τααίίον, ὈΥ 1π6 ἀοδϑίσῃ οὗὁἨ {Π6 βρθαϊεσ ΟΥὁ ὙΣΙΘΓ, ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΒΟΠῚ6 ΟἰἾΪΟΥ 
Δ) αποΐβ, Ὁ}]688 ΔΩΥ ἈΠ Ι ΡΥ 6 ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ ἰηἰθπᾶθα, Τ]αῦ {86 
Βδ[Ω6 υϑᾶσα ΟὈἰΔΙΠΒ ἴῃ [86 Βδογϑα ψΥἸἼΠη58 ἴμ6 ΓΘ 18 ἢ0 ἀοαθύ ᾿ αύθνου. 
Ιη ἔδλοί, [Π6 Ῥϑγβρίου ὺῦ οὐὗἩ {1π6 δου θίγ6 8. ΓΘα 68. 0818 ἘΠΙΓΥ δηὰ 

᾿ ΒΙ ΠΡ ΠΟΙ ΤΥ οὗ Β6η86, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴο τοηᾶον 1061} 0 10 ]6 ἴο τη [Π6 ἀδβίσῃ 
οὗ {μεῖς ατοαὶ Αὐΐπον, ν' δἰο οου]ὰ πονοῦ θ6. ΘΟΙΡΓΟΠΘηαρα 1 ἃ 
τ ΡΟ οὐὗἨ Βθῆβο8 όσα δαπιλι θα, [ἢ 411 οἰμον τυ! Ὁ] ηρ8, πα 666, 
Βοβιεβ {π6 βουιρίυγοθ, Ὀϑίοσθ γ͵ὰ 510 ἀοῃ ἴο βίυαυ {Π6πὶ, Ὑγ6 
δχρθϑοὺ ἰο πᾶ οὔθ βίποὶθ ἀδίθυτηϊηδία Β6η86 8πα τηθδῃϊηρ᾽ αὐϊδοῃ θα ἴο 
1μ6 πτοσάβ ; ἔγοτα ἡ Ἀἱ ἢ το ΤΩΔΥ͂ δ6 ΒβαϊΙ8ῆεαἀ {παῦ γα πᾶν αἰίδϊποα 
{μεῖχ ἵσὰθ τηϑδηϊπσ, ἀπα ὑπαογβίδηα ταῦ {πΠ6 δυίμοῦβ ᾿πίοπαθα ἴο 
ΒΥ. ΕἼΓΙΠΟΓ, 1 ΘΟ ΙΏοη 116, πῸ ῥγυαθηῦ δηα σοπδοϊθηζίοιδ Ῥ6ΥΒοη, 
ὙΠῸ ΟΙΓΠΘΥ ΘΟΠΊ πη 8 ἢ18 Βαη{Ἰτηθηΐβ ἴο τυ ϊηρ᾽ ΟΥ αἰΐογβ ΔῺΥ (ῃϊηρ,, 1Π- 
ἰοπἋ8 {παῦ ἃ ΑἸνΟΥΒΙΟΥ Οὗ ΤηθΔῃΙη0Β βμουα θ6 αὐἰδοποα ἴο ταῦ [6 
ὙΓΙ6Β ΟΥ̓ ΒΑΥ͂Β; 8Δη(1, ΘΟὨΒΘΑΙΘΏΓΥ, ΠΘΙΠΟΥ ὮῚ8Β το θυβ, ΠΟΥ {8086 
ὙΠῸ Βοδγ Ὠϊπὶ, ΔΧ ἴο 10 ΔῺΥ ΟἾΠΟΣ {πᾶη (ἢ6 ἰγὰδ δηα ΟὈν]ΟῚΒ Β6ΠΒ6. 
Νον,, 1 βυοῦ Ὀ6 {ῃ6 ῥταοίϊοα ἴῃ 8}1 ἔδιν δηὰ ἀρτῖρις Ἰη ογοοῦΓΒ6 
Ὀούνθοη τη Δηα ΙΏ8}, 18 1ζ [ὉΓ ἃ τηοϊηθηῦ ἰο Ὀ6 Βιρροβοῆ {μα ἀαοά, 
ὙΠῸ [828 φ,ΔΟΙΟΙΒΙΥ νουοιϑαξοα ἴο ΘΙ Ρ]ΟΥ̓ [Π6 τ Ιβίγυ Οοὐἁ ταθη ἴῃ 
ογᾶάδν ἴο τᾶκο Κπούγη [ιἰϑ ν0}}} ἴο τϑηκκὶηα, βου ἤανο ἀοραγίοα 
ἔγοτα {118 ΧΑΥ οὗ ΒΙΠΙΡ]1ΟἸ ΤΥ πὰ σα} Εν ῬΘΥΒΟΙΒ, νν6 ΔΡΟΓΘΒΘηΩ, 
ν}}} ΡῈ ουπὰ, ἴῃ (818 ΘΕ] σμίοποα ἀσθ, Βυ ΒΟ ΘΕ] ΠᾶΓαῪ ἴο χηαϊηἰδίη 
186 «ἰτιηδίνο. 

5ΕΟΤ. Π. 

ΤῊΒ ΜΕΛΝΙΝῸ ΟΣ ΜΌΕΡΒ. 

δ 1. ἰεποραὶ γος [0» ἱπυοεεϊσαξίπρ τ πιραπῖπρ ΩΓ τοοτάϑ. 

ΞΙΝΟΕ ὙΟΓΒ ΘΟΤΏΡΟΒΘ ΒΘη [6 Π068, δηα ἔτοτα {Π|686, ΣἸΡΏΠΥ υὑπάεγβίοοα, 
[8Π6 τηθϑηϊηρ᾽ οὗ δὴ ϑαΐΠΟΓ 18 ἴο 6 οΟἸΪθοίθα, 1 18 πδοδθββᾶγυ ὑμαὺ νν 8 
αϑοογίδι {π6 Ἰπαϊνιάυδ) ταθδηϊηρ οὗ πογαὰβ θοίοσο γα ργοοθϑά ἔασίμοῦ 
ἴο ᾿πγνοϑίραία {Π6 86η856 οὗἁὨ δογιρίαγο. [Ι͂ἢ {πΠ6 ρῬγοβοσαίίοη οὗ {ῃ18 ἴτα- 
Ρογίδην σου, Ὸ ΤΏΔΥ ΟὈΒΟΥνΘ, σΘΠΘΙΓΑΪΥ, ὑπαΐ, 88 {μ6 βαπια τηθίποά 
8Π6] {Π6 βδτηθ ῬΥΪΠΟΙΡ 68 οὗ ᾿π θυργοίδ 00} ΓΘ σοτησηοη δοίῃ ἴοὸ 186 
ΒΙΟΓΕΩ͂ γοϊαπιο ἀπά ἴο (π6 ργοάιοίο}8 οὗ πη πβρί Γϑα τη, ΘΟμΒΘ ΘΠ. ]Ὺ 
186 βἰρπιβοιδίίοη οὗὨ τρογὰβ ἴῃ [16 ΠΟΙΥ͂ ϑογιρίαγοβ ταϑὺ Ὀ6 βουρδύ 
ΡτΘοΐβο]υ ἴῃ [86 βατη6 ὙΔΥ, ἴῃ ὙΠΟ [86 τηοδηϊηρ Οὗ ΟΣΒ 1π ΟἾΠΟΣ 
ΟΣ ΚΘ ὈΒΌΔΙΪΥ 18 ΟΥ ουρθΐ ἴο ΡῈ βουρῃί. Ἡφηοα δ'βο 1 [Ὁ] οννβ, ὑἐπαῦ 
1Π6 τηρίδοά οὗ ᾿πνθδυ σαῦηρ' (Π6 Βιρηῃοδίίοη οὗ ψόοτὰβ ἴῃ (86 Β10]6 18 

" ἹΚοῖ], ΕἸοτηθηΐα Ηογῃ. Νον. Τοβῖ. Ρ. 12. Οη {18 βιιδ᾽οοῦ 186 τοϑθυ ΤὩΔΥ σοηδεὶξ 
ΔΥΙΩτεγθοσ, Ῥγοϊυδίο ἀ6 ἰηϊεγργοιϊαιίοπο υηϊςᾶ, ππ|οὰ οἱ σοιῖδδ ρογβι βίο ΐβ ἀθ ἀοοίσί 80 
τε  ρζοΠ!5 νογδία οὐ ἈΠιΐοθΣ ΠΟ ΒΘ βίο ἷβ σαπβᾶ, ἰπ Ὑ ΟΕ Ππδο 85. δηὰ Καυΐηδε}᾽ 5 ΟΟμλλοπίδ- 
ιοης6 ΤΠοοϊορίςσ, νοὶ. ἴν. Ρν. 490---438. 

»8 
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ὯΟ ΤΏΟΥΘ ΔΥΒΙΓΓΑΓΎ (ΠΔ 10 18 ἴῃ Οἰποῦ ὈΟΟΪΒ, ὑαῦ 18 ἴῃ κ6 ἸΏ οΣ 
τορσυ]αίοα ὈΥ σογίδιη ἰανγϑ, ἄγαν ἴσοτη {π6 ἡδίαγο οὗ Ἰδηρυαροθ. Απά, 
ΒΊΠΟΘ 50 δι οὗἩ βουϊρίαγα ἢα8 ΤΌΤ (ΠΔἢ ΟΠ6 τηθδηϊηρ, ἯγὙὸῸ τηιιδὲ 
δηάρανουν ἰοὸ Ηπᾶ ουὖὐ ἰμαὺ οπδ ἐγ 86Π86 ἴῃ {Πι6 ΒΆΠῚΘ ΤΔΠΠΘΓ 88 ΥΘ 
σου] ᾿ηνεϑ σαί {86 Β6η86 οὗ ΠΟΥ ΟΥ ΔΩΥ͂ ΟοΥ ἀποϊθηῦ Ἡτίου ; 
δη4 ἴῃ (πα΄ Β6η86, ΠΘῺ 80 ϑοοσίδιηϑα, χὰ ουρῃΐ ἴο ΔΟα 16 866, 1688, 
ΌΥ δρρι γίηρ [86 }υδὲ Συ]68 οὗἩ ᾿ἱπ αγρτοίαϊοῃ, 1Ὁ οσαπ θ6 βῃοσνη {παΐ 1Π6 
τηθϑηϊηρ οὗ [Π6 ρῬαββαρθ δα 66 τϊβίδ θη, δηα ὑπαῦ Δποίπον 18 {116 
ΟἾΪΥ δ, ἰχὰθ, δῃα οΥ108] 86 π86 οἵ [Π6 ρδοοθ.ὶ ΤὩΠ18 Ῥγῖποῖρ] 6, ἀὰ]}γ 
σοπβιἀογοᾶ, σου ϊα δἱοπο 6 βυοϊίθην [ῸΓ ἱηνοϑθρσαίπσ [Π6. 8686 οὗ 
Βορίαχα; Ὀυΐ, ΑΒ {Ππ6γ6 ἃτα ποῦ γδη τ ηρ᾽ ΡΟΥΒΟΏΒ ὙγΠ0 Γα)θοῦ 1ᾧ α]1ο- 
ΘΙ οΥ, 8πα 88 1Ὁ ΔΎ, ρϑυῆδαρβ, ρρθδΥ ἴοο σ'ΘΠΘΓΑΙΥ ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ, ὙὙ6 
Β[.4}} ργοοθϑα ἴο δοῃβια ον 1Ὁ ΠΊΟΓΘ Τα 6] Υ ἴῃ [π6 [Ὁ] οἱ ηρ ορβογνα- 
[10η8.2 

1. Αδεογίαῖπ ἐΐδθ ἀϑὰ8 Ἰοαυθπᾶϊ, ογ7 ποέϊοη αὐο[ὁαοα ἰο α τοογτὰ ὃψ ἐλε 
Ῥετβοπϑ ἕῃ σεπογαῖ, ὃν τολοπι ἐΐλδ ἴαησμασο οἰξλον 5 ποῖ οὐ Κογηιοτῖὶψ ισαϑ 
δροΐοημ, απὰ οβροοϊαϊίγ πὶ ἐΐδε ματεϊσμζαν σοπποοίξίοπ ἐπ τολίοὐ διιοὶ ποίϊοπ ἐξ 
αΠ[εὦχοά. 
Το πιρδηΐϊηρ οὗ 8 νοζὰ τπιδοὰ ὉΥ͂ ΔῊΥ ὙΓΙΓΟΡ 18 [Π6 τηοδηϊηρ αἰ χοᾶ ἰο ἴὑ ὈΥ ἴἤο56 [ῸΓ 

ψΠοπὶ Βα ἐπιπιδαϊαίϊεἶῖψ πτοῖθ. ἘῸΓ ἴἤοΓο 8 ἃ Κι ἃ οὗὨἨ παίασγαὶ σοπχρδοὶ Ὀοΐμθθη [Πο86 γνῆο 
 ΥΠῸ δηἀ [Π086 ἯὃΠῸ βρθδὶς ἃ Ἰαησπαρο; ΟΥ̓ ννὩ]οὮ ΤΠ6Υ ΔΓῸ Τησίη8}} 7 Ὀοπηὰ ἴο 86 ψογάϑ 

ἴῃ 8 ςογίδίη 66η86: 6, ΓΠΟΙΟΐΌΓΟ, ὙΠῸ 1868 56 ἢ πΟΓὰΒ ἴῃ ἃ αἰ οΥΘΩΣ βἰ  ηἰ βοδίίομ, ἰπ ἃ 
ἸΠΛΏΠΟΥ νἱοϊδίοδ (μδὲ οοτηρδοῖ, Δηὰ ἰ8 'η ἀδῆροῦ οὗἁὨ Ἰοδαϊηρ' τηθη ἱπίο ΟΥΓΟΥ͂, ΘΟΠΌΓΆΓΥ ἴο 1ἢ 6 
(ἰοϑῖση οὗ αοά, “ὙΠῸ 11 Βδνα 41} πγθη ἴο 6 βαγοα. ἀπὰ ἴο σοσῆθ ὑπο 186 Κηον]εῦρο οὗ 
[Π6 τγα 0} (1 Τίπι. 1). 4.5). [Ὁ την 6 οΟὐβογνυοά ἰη 1] ϑιγαῖϊοη οὗὨἨ [ῃΠ6 Ῥγοβϑηῦ σδηοη, τῃδπὲ 

(1.) 7Τῆε δοοῖδ οΥ ἰλε Οἰά απὰ ΝΥειυ Τεβίαπιοπίς αγο, εαοἦ, ἰο δὲ Πεχιοπίίψ απαὰ σατο 
γεαά, απὰ (ἦέ διιδ)εοία ἱπετεῖὶπ ἰγεαίεα ατὸ ἰο δὲ σοπιρατοα ἰοσείλον, ἵπ ογάεγ ἰδαΐ τοὸ πιαν ἀδοετ- 
ἰαῖπ (λό πιεαπίηο 9 τολαΐ ἰλε απίλογα ἰλομσῆΐ ἀπά τστοίο. 

ΤΏΟΥ, γο δὴ ἴο δἰΐδίη δῇ δοουγαῖο Κηον]οάρα οὗὨ ἴπ6 ΡῃΣ]ΟΒΟΡὮΪΟ 4] ποιίοπδ οὐἩ Ρ]αῖο, 
Ατ᾽βίουϊθ, ΟΥὁ ΒΥ οἴδεΓ οὗ [86 δηςίθηῦ ατοῦίαῃ βαρ 8, νν}}} θοΐ σοηβα}ν (ἢ 6 Ἰδῖοι Ῥ]δϊοηὶς 
ὙΥΓΙΟΓΒ, ΟΥ̓ ΤΠ6 Βοο βοῦς δυῦογθ 80 ἀσρεπάεα ΨΠΟ]]Υ οὐ τ1Π6 ακίλογὲϊν οἵ Ατίδίοι!ο, δηὰ 
ὙΠ086 Κπον]οᾶάρο οἵἉ ἢΪ8 τοῦ 8 τγα8 ΓΓΟΘΌΘΠΟΪΥ ὙΟΓΥ͂ ᾿τηρογίθοι, Ὀκὺ Μν}}} γαῖ ρογαδ6 [ἢ 6 
ΤΠ Πρ5 Οὐ [06 ῬὨἢΠΟΒΟΡΠΟΓΒ ὈΠΘΙΊΒΕΪν δ: ἴῃ ΕΚ ΠΠΔΠΠΘΓ, [ἢ 6 ὈΟΟΙΒ οὗἩ [ἢ0 ΟΪὰ δηὰ Νὸν 
Τοβίδιηθηϊθ δζὸ ἴζ0ὼ 6 ΠΟΠΒΙΔΏΠΥ 8Πηι1 σΔΓΘΙΏΪΥ Ῥαγαβοὰ δηὰ ποὶρῃοα ΌὉΥ Ὠΐπ), σῆο ἰ8 
ΒΙΠΟΟΓΟΙΥ ἀδείγουβ ἴο οδιδίη ἃ οοττοοὶ Κπον]οάρο οὗὨ ΧἘμοἱγ ἱπιρογίαηϊς οοηὐθηῖβ. Ἐογ, νυ ἢ 116 
6 ΟΟ]1816 016 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ΟὗὁἨ 6808} τοῦ, νγὸ 8641] Ὀ6 Θη80]6 ἃ ἴο Παττηοηΐζο (ἢΟ086 Ραββα 8 
ν Ὠΐοὴ τγοδῦ οἡ [Π6 8810 ΤΟΡΙς8. δῃ ἃ ΠΙΔΥ ΓΟΔΒΟΠΘΌΪ ΠΟΡΘ ἴο ἀἰβοούοσ ὑπαὶγ ἔγὰθ 80 η56. 
δοιηθ ἰογοίζη 1108] οὐ ῖς8, μονγονοῦ (Υ80, ἱπ {Ποῦ Ζθαὶ ἴο δοοοιητηοάδίο (Π6 ἐπητηι8 0] 
(ταῦ οὗὨ δετγίρίαγο ἴο [86 δίαπἀαγὰ οὗ [6 ῥὈγοβθηξ 06, ννου]ὰ ἀϊνοδὲ πὸ ΟἸ γι βυίδη ἀΐβροι- 
Βαϊίοη οὐἉ [18 πηοϑῦ ἱπῃηρογίληςξ ἀοοίγ 68), ἤδνο αιβϑοτγιθα (Πδῦ, ἴῃ [6 ἰη!ογργοίδιϊοη οὗ (π6 ΟἹὰ 
᾿Γοβιαθηῖ, 4}1} τοΐοσαπορ ἴο 6 Ναν Τοβϑίδιηθηϊ ἰδ ἴο Ὀ6 Θχοϊαἀο,. Βυῖ, τΠ]688 νγα ΘΟ 81} 
[ἢ ἰδοῦ, (Π6 ΓΘ ΓΟ ρβδϑᾶρθδ ἰη (6 ΟἸ]ὰ Τοδίαμηθῃϊ, τ 088 τηρδηΐης σαπποί Ὀ6 (Ὁ}]Υ ΔΡΡγοὸ- 
Ὠοηάεᾷ, Τὸ τηοηθζίοη ΟΠΪΥ οΠ6 ἱπβίδποο: Ι͂η ὅη. ἱ, 26, 27. ἀοἀ ἰβ8 βαϊά ἴο παν ογοδιοὰ 
τῆδπ ΔΓΟΓ ἢ18 οὕ ἱπηᾶρα: [Π|8 Ραββαρο (ὙΠΟ ἢ ἀοβοῦ 068 τηδῃ ἵπ [ιῖ8 ὈγΙΠΊονΑ] βίδις οἵ 
ΒρΟΙ]058 ἸΠΠΟΟΘΏΘΘ, ὈΘΙΌΓΘ ἢ6 ὈΘΟΆΙῚΘ ΟΟΙΤΌΡΙΘα ΌΥ͂ 106 {8}}), 106 ἀϊνί 68 ἴῃ αιοδίϊοη ΔΙΒΊΓηι, 
᾿δῇ Ὀ6 ἰηνογρτγοίθα δοοογάϊηρ ἴο (6 ογιὰδ δηά ἱτηροσγίθος ποίϊοηβ δηϊογιδ πηθὰ Ὁγ 186 
δηοσίθης Ποδίῃοη ἡδίϊοη8 οοποογηΐηρ (π6 εἰ Ὑ12 Βυΐῖ, 1ἢ ν͵ὸ ανδὶ] ΟὕγΒΟΙγο8 οὗ 186 Ἰηΐοτ- 

δ [τ πιδῦ 6 γ786}} ἴο οὔβϑοῦνο ἴπαὶ ὑΠ6γῸ 18 ἃ ἀἰβιϊποιίίοη Ὀοίνγθθη [η6 δεπϑὲ δῃά (6 δἰ9- 
πιβοιαίίοη Ὁ ἰεγπιβ.Ό. ΤῈ ᾿ογὰβ οὗἨ οὔθ ᾿ἰδηριδρο ΤΥ Ὀ6 τοηἀογοὰ ὌΧϑοΥ ἰηΐο ἴΠο096 
Οὗ δποίπογ, δῃὰ γαῖ [Π0 56η86 σοηνογοά Ὀ6 ΡῬοΓΘΟΟΥ αἰ βογοηί. ὙΠῸ τποάθβ οὗ οτ- 
ΑἸΠΑΤΥ (ἈΤῚ ἢ ΠΑΡ 88] υἱδίϊοη ν71}1 τη ἢ ἃ δα ΝΠ ςοηΐ ἐχαιηρῖθ. ὙΤῊΘ ῬΡΉΓΒΒ6Β ἱῃ π86 ἰη ΕἾΔΠΟΘ 
δηὰ ϑραίη ἐϊογαίίῳ ἰγαηδιαιοα τννουἹὰ ποῖ θὰ υπαάοτειοοὰ ἱπ Ἐπραπὰ, Ηρποο τ86 οὐ͵οοὶ 
ν15ὺ 00 ὕ0 566 Κ τθσιμδ ἴῃ 006 ἰδηχιασο Θααϊγαϊθηΐ ἰὼ ἴπο86 πρὶ] ογοὰ ἴῃ δηοίῃοῦ. ὅὃὲθ 
Μόοτγμδ, Οὐ (πὸ Ὠιβ γθησθβ θοίινθοη ἴπ6 ϑὅϑθηδβο δηὰ [6 διρηϊβοδίίοη οὗἁἩ ῬΥ̓ ογὰβ δηὰ ῬΆγδαβοθ, 
ἐγαποίαιοα ἴὴ τη6 (17.8.) ΒΙΌ]6 Ἰϊοροϑίίοτν, 1834. νο]. ἵν. ῃῃ. 61].. ἃς. 

1 Τὴο (Ο]οννπρ τυ]68 α’Ὸ ΟΠ ΘΗ͂Υ ἀγαννη ἴτοιῃ ΟΒ]δαθηΐα8, [πδοϊτατίοποβ Ἑχορείίοςο, 
ῬΡ. 238.--24).; Φαδη, Ἐπομιγἀΐοη Ηριτηθηθυιίοθ ϑλσγθο, ΡΡ 34.---89.; Ιζδηρίαβ, Ηοττπο- 
πουῖσοδ ὅδογα, ἢ. 16., δο.; Βλπιθδοῖ, 1πϑιἰτυςτΊοιο8 Ηοσγιηθπουϊςορ ὅβογθ, ρΡ. 58., ὅς, ; ἀπὰ 
θοῦ, ΑΡρρασγβϑῖιβ διὶ 1 θογα πη Νονΐ ᾿Τοβιδηιοηδὶ Πυξογργοιαυίοηο, Ρ. 179. εἰ δεᾳ. ὅδθ6 
αἾβὸ ὥ. Ε., Ρίο ον, [π81. Ἡόσιη. δηον, Ρ 349., ὅ.6. 

ὁ Ἦον οτγυΐο, ᾿πιρογίοοι, δικὶ ογγομοοιϑ ΠΠ656 νίοννε Οὐ 186 ΠοδΙΠΟΠΒ γΟΓΟ τοβροοιΐηρ τἰο 
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τηδιϊοῃ σοπμητηαηϊσαϊοὰ ἴῃ 80 Νονν Τοβίδπιθηί (848 νγὸ 8.6 ΕἸΥ 6 διτδηϊθα (0 ἀο ἘῪ [6 
οχιπιρίο οἵ ΟὨγίϑι δηὰ ἢ18Β Ἰπϑδρίγε δροβὶ]68), γγὸ 58}4}} δ6 δηδΌ]οά {. ἔοττῃ ἃ σογτϑοῖ ποίϊοῃ 
οἵ τπ|6 ἀϊνίπα ἱπιασο ἱπίοπἀοα ὑγ [ἢ 6 βδογοά Ὠἱδίογίδη ; νἱΖ. [81 1 οοπβὶδβιθα ἰῃ σὶρ ΘΟΌ8Π688, 
ἴτὰο Βοίϊη688, Δηα Κπον]οᾶρο, 86 Ερῆ. ἱν. 234. ἀηὰ Οὐ]. 1]. 10. 

(3.) 1 ἃ αἷδο ἱπαϊερεπδαδίο ἰλαί τρε ἰαψ ασἰάε, ἱπι πιαην ἱπδίαπεοξ, ἰλαὲ πιογα ἀσομγαίο ἄποιοο 
ἰεήφε τολιοΐ τοο Ροε8685 ο παίωταί (λίνα, ἵπ ογάεν ἰδαΐ τὸ παν Κμλϊῳ ἐπίεν ἱπίο ἰδλδ πιεαπίπρ ο΄ 
ἀϊβεγεπὶ ρατίβ οὗ ἰδὲ βαστϑα τον η 8. 

ΤὨς δηοίοην ΗΘΌγοννΒ Ὀοΐηρ᾽ Ἰσῃοτδηΐ οὗ, οΥ ἱπη ρου ΟΕ δοηπαὶηϊοὰ υνἱῖἢ, ΤαδΔηΥ {ΠῚ 05, 
ἴδε πδίηγο οὗὁἁ ν Βῖ ἢ ἰθ ον ΜΜῈ]1] Κηούνη, ἰς Το γο ΔΡδιιγὰ ἴ0 ΔΡΡΙΥ ον πιοῦα μογίδεοι Κκηυνν- 
Ἰεᾶρο ἴο 186 ἐχρί δηδίίοη οὗ ἐπ ηρ8 ψ ΪσΝ ἀγὸ τοδί δοσογαϊηρ ἴο ᾿Βοἷγ Πἰπ|ο ἃ ἄσρστοου οὗ 
κηπονίεάμο. Ηδθησο ἰδ ἰΒ Ποῖ ὨΘΟΘΕΒΩΤΎ ἴΠδὲ νγθ που ὰ αἰτοπηρὶ ἴο ΠΠ]Πιδιγαῖθ τὴ Μοβδὶς 
δοσουηῖΐ οἵ [80 οτοδιίοῃ δοοογάϊηρ ἴὸ ἴῃ6 ΟὈΡοστιοϑῃ δβγϑίθιη οὐ 106 αηΐνοσβθ. Α9 {Π6 
δου ρίασοϑ ΕΓ σοΟΙΏΡΟΒοὰ Ὑ} [80 ΕΧΡΓΟ88 ἀοδβίσιι οὗἁὨ τηλικίημ το ἀἰϊνίηο νν}}}. ἱκπονν τὸ 
τηδῃ, [6 δβογοὰ δι ΠΟΓΒ τλϊρὮξ, διιὰ ἀἰά, τλακὸ 56 οὗὨ ρορυϊαγ ἴΌση8 οὗὨ Ββρϑοοῖ, τῃοη ἴῃ 156 
ΔΙΠΟΩΡ [80 ῬΟΙΒΟΠΒ ὙΒΟΙῚ ΠΟΥ δἀάγουβοά; [6 ΡΒ]]ΟΒΟΡ 641 ἐγ ἢ οὗὁὨ ὙΒΙΘΝ [ΠΟΥ πον δῦ 
δίῆγπιθὰ ηογ ἀσηϊοα. 

2. Τἧε τεοσοϊυθα δἰσπὶοαζίοπ 9. α τσογὰ ἴ5 ἰο δὸ τείαὶποα, μηἶο86 τοεϊσλέν 
απα ποοοββατῳ τοαδοη τοφμῖγο ἰλαέ ἐξ βλοιιία δε αδαπαοπεα ον ποσίεοέοα. 
Ἧ͵ ὁ 8}}4}} Ὀ6 Ἰπ58ι18ξιεἃ 1) τοὐεοιπρ [Π0 Χεοοϊγ θα τηθδηΐηρ οὗἩ 8 πογὰ πη τ86 10] ονίηρ 

(1568; ΥἹΖ, ᾿ 
(..) Πἔ βυοῖ τηϑδηΐηρ οἸαβὴ 1 ΔηΥ ἀοοίτίπ6 γενϑα]δὰ ἴῃ (86 βογίμιιτοϑ., 
ΤΉσ5, δοσογάϊπρ [0 οὔγ Δα ΒοτΖοα νογβϑίοῃ, ΕἸ} 8 66 Ὁ]6 γοργόϑοῖῆοθ οὗ ἢ]5 ργοῆίχαϊο 808 

δετνρὰ ΟὨΪΥ͂ ἴο 10}} τ[Π6πὶ ἱπίο βϑουσυ, δεοαιι8ο ἰδ ΖοκΡρ τοομὶ οἰαν ἰΐοπι (1 ὅδπι. ἰϊ. 25.}; 
186 τηοδηΐηρ οὗ ὙὮΊΟΣ στο ἀοτηρ᾽ 18, [0 8 ΚΟ ΓΠΘῚΣ σοπτπαδηςθ ἴῃ βίη τΠ6 εΠ)εεἶ οὗ ΦοΠυνη ἢ Β 
ἀεϊοστηϊηδείοη ἴο ἀοδίτΟΥ ἐδβθῖω, διιὰ {πΠ 18 ΔΡΡΑΥΓΘΏΥ δαρροῦς (86 Βοιτίἃ ἰοποῖ, ταὶ αοὰ 
Ὑ{1118 18 ΓΘ ΔΙ ΓΕΒ ἴ0 ΠΟΙ Πλΐϊξ ΓΙ Π168 Ὀδοδι8ε ἢ 8 ἀδίογτηϊποα ἴ0 αἰδρ ΑΥ ΒΒ πα διῖοο ἱπ Πποῖς 
ἀεδβισγυςίίοη. [εξ 18 ἰσὰθ (πὲ 1η6 οΟΥἀἑΠΑΓΙΪΥ τοςσοϊνθα τηθδπίηρ οὗ τῃ6 ἤουτεν ῬΑΓΊΟΪς "9 
5, δεοαιδε; Ὀπὺ ἴῃ [Π18 1ηδίδηοθ ᾿ΐ ΟπρὩϊ τὸ Ὀ6 τοηἀοτοα ἐῤλεγεΐογε, οὐ ἐλοισλὶ; νι οἢ πια τ 8 
τμοῖσ τ λα] ἀϊβουεάΐθηςσθ ἴπΠ6 οϑα86 οἵὁὨ [Π6ῚΓ ἀὐδίγυς οι, δηὰ 8 ἴῃ πηΐϑοη ψι τὸ ἡ  ΒοΪῸ 
ἸΘΏΟΓ ΟὗὨ (86 δαοσεὰ τη 8. ΤῺ ῬΓΌΡΟΥΣ σοπ εσίηρ οὗὨ 118 ραβϑαρα 18, Διοίιοιλϑίαπαΐησ, 
λὲν λεατἀεπεά ποί μπίο (ἦε υοἷσε οὗ τλεὶγ γαϊλεν. Ὑλεγεοΐογε ἰδ 1, οπρ τυομα δἰαψ ἐλόηι. 

(2.) 18 Ἄοοτίδίη Ῥβββαρο γεέσμῖγα ἃ αἰ δγοηῦ ΟΧΡ ἀπ αιίοπ ἔτοπὶ ὑπὰῖ ὙΒ]ΟΝ ἰδ ἈΡΡΘΑΓΒ ἰῸ 
Ὠξ: 88 Μαὶ, ἱν. 5, 6. οοτηραγοὰ ἢ [μιΚα Ἰ. 17. δηὰ Μίεις. χί. 14. 

(3.) 1 ιδς ἐαϊηρ ἰἴδ6 17 Ὑ.1}}} ποῦ δάτηΐς οὗ ἃ ἱσορίοδὶ οσ ἥρυαγαῖίῖνο τηοδηΐηρ θείης αϑὶχοῦ 
ἴο 116 ννογὰ. 

8. ῆλοτε α τοογὰ λα8 βουεταῖ δἰσηϊοαζοη8 ἐπ σοηιηοΉ μδ6, ἐδαΐ πδὲ δο 
δεἰεείεαῖ ιολίοἢ δεδὲ δμλί8 (ἦ6 ραβδαρσε ἐπ φιιοδίίοη, απα τολϊοῦ ἐδ σοπδέβίοπὲέ 
εὐ απ αμΐλογ᾿β ἀποιση ἐλαταοίον, βομεϊηιοηΐβ, ἀπά εἰἑμαίίοῃ, ἀπά ἐΐλο ἀποιῦη 
εἰσοεμπεδίαποοα ὠπάοῦ τολϊοὶ ὧδ ιὐγοέε. 

ΕῸΣ ᾿πβίαποο, ἴΠ6 νογὰ δίοοά, ΗΟ, νΑΓΙΟΌΒΙΥ ὑδ64, 18 ΥΘΓῪ Βρτὶ οδηῦ ἴπ [Π6 βδοτγοά 
ντίτἴπρα, ἀθποῖθβ ΟἿΣ παίωγαί ἀεβοοπέ ἔτοπη ΟὯδ ΘΟΙΏΠΊΟΝ ΤΆΤΩΙΪΥ, ἰῃ Αοἴβ χυὶϊ, 26.; ἀεαϊὴ 
ἴῃ ΗδΌ, χί!. 4.; ἰλὲ διβετίπφε απά ἀεαίὴ 9. Οἦτγιδί, ςομβίἀοτοα 488. δὴ διἱοποιποηῦ [ῸΣ τ. 
800}}5 οὗἁ δίῃπογβ, ἰῃ οτμ ν 9. δὰ Ερὶ!. ἱ. 7.; διὰ 8180 ἂ8. π6 ῥχοσυτίηρ οδι86 οὗὨ ΟἿΓ 0.8- 
τἰβεδείου ἴῃ Βοτ. ν. 9., δηὰ οὗ ΟἿΌΣ δδμο  βοβιίίοη ἰη ΗθΌ. ἰχ. 14. 

4. ΑἸἰιλοισὰ ἐδλε ἤογος οΥΓ ρατίομζαν τοογὰ5 οαπ οπῖψ δὲ ἀετγῖυοα ὕτοηι 
εἰψγποΐοσψ, ψεέ ἐοο πιμοΐ οοηάοποθ ηνιδέ πο δθ μίαοσεά ἴπ ἐλαὲ ἐγεφιοπέϊ- 
-πσογέαϊη βϑοίοηοα ; δοοαῖιδο ἔνθ ρτίπιατῳ δἰρηοαξίοη οὕ α ισοτὰ 8 Κγεφμεπέΐῳ 
τεῷ αἀἰδετοπέ ἤσοπι ἐδ σοπεπιοπ πιδαπῖπρ. 

ΑἸ ΚΕ μ88 Ὀθοη βδονη δἱ στϑδξ Ἰθηρί ὈΥ ὙΔΙΙΟΏΒ ἩΤΊΓΟΣΒ; Ὀὰξ ΠΟ Ο16 48 ἀἰδουβϑϑαᾶ ἱξ 
Ἰῆοτε οἰ  ὈΟΓΆΪΟΙΥ τῆὰη Ὦγ. 1]δηά, ἴῃ ἢ185 Αἀνδῃῖαρο δπὰ Νοοθβϑ ΠΥ οὗ 186 ΟΠ γι βιϊλη 
Ἑδνεϊδιίοη, 88 βου ΠΌΤ τ διᾶῖθ οἵ Βεἰϊχίοπ ἰπ 186 Ηραῖῃθη ὙοΥ]ά. 1768. 8ὃνο, 
Ἐερττεα δὲ ΟἸδδρον ἰπ 1819, ᾿ῃ 2 γ018. Α σοτιηροῃάϊοιιβ πος οὗὨἨ τπ6 Πεδύμοη ποίίοηϑ 
Τεβρεοϊτίπρ ἴΠ6 ΤΕΙΥ ἰδ μψίνθη ἴῃ Το]. 1, Ρῃ. 4---Ἴ. ΔΙοχδπάοσ, ἴῃ ἷ8β (οηπθοίίοη δὰ 
Ἠαστποην οὗ ἔμ6 ΟἸἹὰ ἀπὰ Νονν Τεβίδιηθηῖβ (1,.οηὰ. 1841.), Π85 γ76}} Βῃονη [88 ΠΘΟΘΒΒΙΔΥ οὗἁ 
πδίησ [86 ΟὨΘ ἴῸγ ἴΠ6 ἱπιογργεϊδιοη οὗἉ [86 ΟἾΒΟΤ. 

" Νοϊάϊπδ, ἴῃ 8 σου οἢ ΗΘΌΓΟΥ ραγίϊο]68, 48 δϑβόονῃ τμἱ 3 [88 [Π6 τηρδηΐης οὗὨ ἐΐόγα- 
ἥτε ϊῃ ἃ ἈσιΏΡεΥ οἵ ᾿ἰπβίδποοϑβ, διηοηρ ν᾽ ἰοἢ ἢ6 αυοίθ8 Κπ}8 ραββαᾶρθ. Ηδθ 88 αἶ8ὸ δά υςοά 
οἴδοτα, βοτὰ ἰδ ον  ἀθ ΠΕ Υ τπθδηβ ἐλοισὴ. Ῥιγνοῦ δάορίβ τΠ6 Ἰαύϊοῦ δἰ σηοδέοη, δηὰ τη 08 
ἐαπδαίαῖοα ἐΐο οἶδαδο: Διοίιοιείαπάϊηρ ἐΐέν τοομἐά ποῖ ἀεαγάεη ἰο (δο σοΐοα οὗ ἰἠεὶγ 7αΐλαγ, 
τβόύον ἐλε Ζοτά δἠοιία δίαν ὑνοιη. ᾿ν ἘΝ 

Ρ 
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δ. Το αἰδίινιοίϊοντις δοίτσδετι «ὐογάρ, τιολίοὐ αγὸ αρραγεηεϊν ἐγηποηψηιοιι, 
Ὡῤοιιϊά δὲ σατείμἰψ ἐτα)πὶποά απα οοπειϊάετνοά. 

Ιηῃ ἴδὸ Τιδιΐη Ἰδηρθδρα ΤΏΔΩΥ τΟΥὰδΒ ΔΓ δοσοσηϊθα ῬοΟΓΘΟΙΪΥ ΒΥΠΟΩΥΤΩΟΌΒ, τ ΙΟΝ, πον- 
ΕΥ̓́ΟΥ, ΟὨΪΥ͂ ῬΑ ΔΙΙῪ δοςσογὰ ᾿οροῖῃογ. ὙὩδα8, ἃ ῬΟΥΒΟῚ ὙΠ 086 αἰΒΟΟΌΓΒΘ 18 ουϊ Βῃοσὶ ἰ5 βαϊ 
το Ὀ6 δὲἑεπέ (φἰΐεγ6); δὰ οὔθ Ὑγῆο 888 ποῖ θϑβαῃ ἴο δρϑδκ ἰβ βεἰὰ τὸ λοία ἀὲδ ἰοησιιο (ἰασογε). 
Οἴςοτο, βροακίηρ οὐὁἨ Ὀεδαι, Οὔδογύοϑθ ἐπ δὲ ΤΠ, δΓα Ὃπ|] κἰηἀδ οὗὨ ἴζ; [6 ὁπ6 αἀϊσπίβεά απὰ 
πια)εδίς (ἀϊσηϊία6); {με οἰδεν δ... απὰ σγασφίμϊ (υεπιαία8); 106 Ἰαΐζεῦ ἴο Ὀ6 ΘοῃδίἀοΓο ργοροῦ 
(ο σοτηθῃ, ἰδ ἔοττηοῦ ἴο τηθπ." ΤῊ Βαπιὸ σοιηδσὶς Ὑγ1}} ΔΡΡΙΥ ἰο 1Π6 Ιδηρτιαρο οὔ ϑογίριαγο. 
Ἐὸγ ἱπβίδηοοθ, ἰῃ ῬΒ4), οχίχ, [θγθ ΔΓΘ ποῖ ἔδτνοσ ἴδῃ ἴθ αἰἤδγοης ποτάβ, ροίητίηρς ους πὸ 
ποτὰ οὗ αοά; νἱζ. 1ανν, ΑΥ, ηοτά, διδίαϊεβ, δυάκιηθηΐβ, Οοτητηδηἀπηθηΐ8, ῬΓ͵ΘΟΘΡίϑ5, 
Τοβιϊπηοπηΐοδ, Εἰς ιθοῦδβηςδβθ, δηὰ ὙτΌ οὐ ἘΔ ΒΔ] Πη689ὅ. ΝΟΥ 411 [8686 Ὑγοσ 8 δγὸ ποῖ 
ἐϊίεγα ἑν ΕΥ̓ ΠΟυ τοῦδ, Ὀὰὲ ΤΟΙΣ ἴ0 βοίηθ αἀἱδβιίηρυ δηΐησς Ῥγοροσιίο8 οὗ 1Π6 ἀϊνίηθ ποιὰ, 
056 ΤηΔ} [0] ΘΧΟΘΙ]ΘΠς68 Δη ἃ Ρογθο 015 8ΓῸ δι 1 πϑἰγαιθα τ ἢ τη οἢ ΕἸ] ζδηὶ ναίειν 
οὗ ἀϊοιίΊοη. [Ι͂η (6 Νονν Τοδιδιηοηῖ γγὰὸ τηϑοὶ ὙΣΕΝ ΒΙΓΩΪΩΥ ἰπβίδῃοοβ; 88 ἴῃ Οἱ. 1, 92.: 
ἐντάλματα καὶ διδασκαλίας ἀνθρώπων, (δε σοπιπιαπάπιρη 5 απα ἀοοίσίπεα 07 πιεπ. Ζ)οοίγίποε ἴῃ 
118 ρϑδϑαρὸ ἱποϊυὰθ ἐγεέάδ ρσορουπάσα ἴο "6 Ὀο]ονο οὐ ἰζῆον; οοπιπιαπαβ ἱτΡῚῪ ἕαιυα, 
τ ἰοῦ ἀΐτοσὶ τυῆδὶ 18 ἴο θ6 ἀοη6 ΟΣ ἀγοϊἀ6ἀ : [ῃ6 ]αἴζον ἀδρϑη ἃ προῃ δηὰ ἀγὸ ἀοσίνοά ἤτοι [ἢ 0 
ἔοσταεσ. Ὑμθ δροβί]θ ἰ8 βροδκίηρ οὗ ἴΠ6 ἐγααϊίοπϑ ἰαμρἧί ὉΥ͂ ̓ 1π6 οἰάογβ, ἀπὰ (π6 ἰοαά ο7 
ομπιότομδ οεγεπιοπίεα οοηπρπαπαάεα ὈΥ μοι, ἴῃ δἀάἀἰτίοη ἴο ἴ86 5'ρηϊβοδηὶ γἰϊθθ Ὀγοβοσ θα ἴῃ 
10 ἰανν οἵ Μοβοβ. [π Ἰὲοη. χὶν. 13. πρόσκομμα, ἃ δἰμπιδίϊπρ- δίοσζ, τΑΘδτ8 ἃ βἰ ἱσῆΐοῦ Ἵδῦβο 
οἵ οἴδξῃηςοο, νἱΖ. ἴπαι' ψὨΪΟἢ πουηβ δηᾶ αἰδίαγ 8 [ἢ 6 σοηδοίθηςο οὗ δηῃοίδοῦ; σκάνδαλον, απ 
οσσαδίοπ ἰο {αἰΐ, τλθΔΒ ἃ ΤΊΟΓΘ νγοὶ ΚὮΓ οδῦδο οἵ οἤδησο, {πὶ 18, Β 0 ἢ 88 ΤΠ ΔΥ͂ ΘΒ 186 ΔΩΥ͂ ΟἿ0 
ἴο δροβίδι!ζο ἔγοτι [6 ΟἸ γι βίῃ ἴδ, βία δῦ Οχϑιρὶο8 ΟὐσὰΣ ἴῃ 1 Τί, 1ἰ, 1. δηὰ 
1 Ῥοῖ, ἱν. 8.2 

6. ΟΘεποναὶ ἐογηδ αγὸ τιβρα δοηιοίἑηιο5 ἐπ ἐλοὶν τολοῖο ονίοηΐ, απα ϑοριδέξημ5 
ἐπ α γοδίγὶοἰοα 5626, απα τοδείλον ἐΐλεν ατὸ ἰο δὲ μπαογϑίοοα ἐπ ἐλ οπὸ τοσὺ 
ΟΥ ἣπ ἐλ οὐδεν πιμδὲ ἀορεπα ὡροπ ἐδα δοῦρε, διδ)οοί-πιαξέετ,, οομέοχέ, απὰ 
»αταϊίεοϊ ραδϑασε8. 

ΤΠ, ἱπ 1 ΤΉΕ88. 11}. 8.. δι. Ῥαῦϊ, βροδκίπρ ἴο [Π6 ΤΉ 588] ΔΠΒ, 588, Μοιο τος ἰἶνε, ἢ 
(το σοστθοι νυ, ισλδη) γε δίαπά [αἰ ἵπ ἰδ Ζοτά. Τὴ ποτὰ ἐΐσε 18 ἢοΐ τὸ Ὀ6 πηὰοτβίοοά ἰῃ 
118 τοῖο οχιθηϊ, 88 παρ] γίηρς [ΠαὉ [06 ΔΡΟΒ116᾽Β Ρῃγβο8] 16 ἀδρεπάθα οἡ ἐδμποὶσγ βίδηάίηρ 
ἔαβε ἰὴ ἴ86 [ιογὰ, αὶ ἰῃ 8 [πιο Βοη86. 0 ἰ8 88 ἰξ δ δὰ βαϊὰ, “" οι βιθδξβϑίθβϑ ἰῃ 
πο ΓΑΙ ἢ κῖνοθ τὴ ΠΟῪ 1 δηὰ σοπηΐογί. ΠΟΥ [66] [80 1 ̓ ἴνα ἴο βοπὴθ Ῥᾷγροβο, 1 το 88 
Δη ΘΏΪΟΥ 116, δίῃσθ ΤΩΥ͂ ἰΔΌΟΌΣ ἰπ ἴ[Π6 ρΌΒρΕΪ ἰ8 ποὶ ἴῃ νϑίη.᾽ ΤῬὍμαὶ {Π|8 18 [ῃ6 ἔστιο 
τηρδηϊης ΟΥ̓ [06 Δροδίϊθ 18 ανϊάθηὶ ἴγοιῃ Ὀοϊῃ δ 8.0) 6ς -Ἰη δι Υ δηὰ ἴπ6 σοηίοχί; ἴοσ 
8ι. Ῥραϊ, Π]]οὰ τῖτἢ δηχί ον 1οϑὲ (πΠ6 ΤΉ ββα] οπἶδη8 Βῃου ἃ ἤδνο Ὁ66Πη ἱπάυσοαὰ το ἀορατι 
ἔτοτα ἴδο (41 ὉΥ τμοὶγ Δ] οτίοτβ, ῃ8ἃ βοὴ ΤΙΠΟΟΠΥ ἴο οοπιίοτὶ [Π6πΔ. Ἡδνίηρ Ππολγὰ οἱ 
ΠΕΣ σΟὨΒΙΔΙΟΥ ἰῃ {86 ἔα, ῃ9 ΘΧΟ]αἶπιβ, ΝΟΥ 106 ἐΐνε, ὑγγε δἰαπά [ἀεὶ ἐκ ἰλε Ζοτά. 

ὃ 2. ΟΥ̓ Ἐπιρλαρε8. 

Ι, Λαίιιγο οΥ εριρλαδίδ; ---οὐξα αἰ δεγοηέ ἀϊηπαάδ. --- Π. ΜΈΒΒΑΙ, ἘΜΡΗΛΒΕΒ: 
1. Ἐνιρλαδε8 οΥΓ ἐλε Οτθοΐ ατγέϊοῖο ---2. Ἐπιρλαδοα 0. οδογ τοονάϑ8 --- 
8. Ἐπιρλαΐξϊο αὐἀσονδ8. ----111, ἜΕΑΙ, ἘΜΡΗΑΒΕΒ. ---ΤΥ. Οτηπεγαΐ τωΐος 705 
ἐλο ἐπυοϑεϊσαξίοη Ο ἐπιρἢαδε8. 

Ι. ΝΑΤΟΒΕ ΟΕ ΕΜΡΗΑΒΙΒ: ----ἰἰ8 αἸγϑηΐ [εἰ πᾶ. 
Τὰ (86 '86 οὗ Ἰληστιαρθ, ο8868 8.ῖβα ἡ ΠΟΤΘ {8.6 ΟΥΙΠΆΓΥ βρη οΔ ΟΩ 

οἵα ψογα γϑοοῖγοϑ ἃ οοσίδιη δυρτηθηῦ (αμοξαγίμηι) ΟΥὨ Ἰάδα, τ πὶ οἢ Βα οἢ 
ψοτὰ μα8 πού οὗ 1861, ΤΠ] αὐστησηΐ 18 οὗ ὕψο [ἰπαβ: ““{Π6 οῃ6 
αἰἴδοίβ {π6 αἱ  Υ οὗ {πΠ6 νοτὰ 861; 186 οἴδοτ, ἴπ6 Ἔχίθηί δῃα ψοῖσῃς 
ΟΥ̓ 18. δἰ σῃιβολοη. [Ι͂ἢ ἰἢ6 ἔΌΤΤΩΟΣ οα86 {π6 νογά σϑοοῖνϑϑ ἃ βοτὺ οὗ 
ΠΟΠΟῸΥ ΟΥ ἀἰΒῃοποῦν ἔγτοπὶ ρορυΐαῦ ἀ8αρ6.7 ΟΥ̓ {π18 Κιπά οὗ δυστησπί 

1 Οὐσὰ δυΐοιῃ ρυ]ο τι ἀ]η18 ἄτι σοΠοΓα δ[ηΐ, ΔΌΟΥΌΤΩ ἴῃ ΔΙΊΈτΟ συεπμδίαϑ δὶς, ἱἰπ δἰΐοτο 
ἀϊσηϊίαϑ; να πυκίδιθπι πα] Ὀγοῖὰ ἀσοογα ἀθθσπιμδ; ἀϊρηϊδύοπι Υἱ ΓΙ οπλ, Οἴοογο ἀθ ΟΒῆςϊ 5, 
᾿ιὺ. ἔδτδρ. χχχνὶ. Ορ. ἴοι χὶϊ. Ρ. 57. (βάϊε. Βίροπι.) 

3 Οὐ 1[δ)0 βυδήοςϊ οἵ τγογὰϑ σΟΙΏΤΩΟΗΪ (Ππουρ ἢ ΒΥΠΟηγτηΟσ8, 8.6 τ, Ομ ρΌ6]}, ϊἰββοσίδ- 
ιἰοη ῥγοῆχϑὰ ἴο δί8 ἰγαῃοίδιίου οὗ (16 Ο8Ρ6]8, νο]. 1. ΡΡ. 164---240. (εἀϊξ. 1807.); Ὁνγ. 
Τιικίᾶπη, ΤΎΘδ 86 ἀ6 ΒΥΠοΟιγτη8 ἴῃ Νονὶ Τοδίδιηοηιὶ, ον Μγ. Οτγαὶρ 8 ἰγαηβιδέϊοη οὗ ἱὲ 
(Εἀϊηθυγρ, 1888-4, 2 νοῖς. 12π|0.}; δηὰ δϑρϑοία!ν Ὦγ. ΤΥθθοΝ, ΒΥΠΟΏΥτΊΟδ οὗ ἰδ9 
Νὸον Τοβίδιυιοηϊ, Οδιλοτί ἄρο, 1854. 
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1 νου] 6 ἰγτοϊονδηῦ ἰὸ ὑγοαῦ ἴῃ {Π18 0]466θ. Τα δασοηᾷ οἾἶδ88 οὗ 
ὙΓΟΓΒ. ΘΟΙΏΡΥΙΒ68 ὕπο86 ὙγΒ]ΟὮ ΤΘΟΘΙγ 6 8 ΔΟΟΘΒΒΙΟῺ ΟΥ̓ Δυρτη θη 0 1ἢ 
{86 ἐσίεπξ ΟΥ 7076 0. πιοραηΐησφ. Το οοηβϊςυαϊα ψΒαῦ ταν ἢ 
ΡΓΟΡΥΙΘΟΥ 6 64|164 εἐπιρλαίίς τοογ8. ἘΕἸΤΑΡ 4818, {μου ΌσΘ, ΤρΔῪ Ὀ6 
(ῃ8 ἀοῆποά: “44π ἀοσοροβϑίοπ ΟΥ αμφηιοηξ ἰο ἐΐε ογαϊπαγν εἰσπὺϊεαίίοπ 
07 α τοογά, αϑ εοἰξλογ ἰο ἐδ Θπίεπέ ΟΥ̓ ὕΌΤΟΟ 0 18 πιδαπῖη. 

ΤΒυβ, 6 {86 96 0}78 βΒρθδῖκ οἵ Μοβϑβ, ὑῃ θυ 5Β᾽ ΠΩΡΙΥ ἰθστὰ πὶπὶ ἐλ γορλεί. 
Ιη 1Κ6 τδημου, ὑ||6 δποῖθηῦ ατϑοκβ 68}} Πϑοιηοβίμοηθβ ἐλς Ογαίον ; Ῥ]αῖο, 
ἐδ Τλιϊοδοράον ; Ἡομου, ἐλο Τοοί, ὈΥ ᾺΥ οὗ θιαΐηθησθ, Τῆθ86 τοβρθοίνθ 
ΔΡΡΟΙ]α Οἢ 5 Δ.ΓΘ ΘΙΏΡηδί6. Τὴ {116 οἵ ἐδ6 Φγορῆλεί, σ'νγθῃ ὮΥ ὑμ6 «76 νν8 
ἴο Μοϑβθ5, βρη 1ῆ 69 ὑπαὺ 6 τγᾶῶᾶβ ὑπ ἢγθὶ οὗ [86 “9 νν 18} ργορδοίβ, δηᾶ οὗ 
ΒΌΘΒ αἰ συ ϑηῃοα ἀἰρηϊγ, ὑπαῦὺ ἰπθτο ἀγοδθ ὯῸ βυβοαυθηῦ ργορῪλεοί τπ 
]εναεῖ ἕλο μηπίο οξοβ, τολοηι ἐλε 7ιοταὰ ἄπειο ἔασο ἰο ἔασο, δὰ οοηνογβοὰ 
μι πιοιἦ ἐο γιομέλ (Ὀδαΐ, χχχῖν. 10. ; Νυῦ. χὶϊ. 8.).} 

ἘΡΠ4568 ἃγ6 εἰ Ποῦ υογδαΐ, [μαΐ 18, ϑαο ἢ! 88 ΟΟΟΘΌΓ 1 τοογα8 ὈΟΙἢ 
ΒΘραγδίθ! Υ πα τοροίῃοῦ, οὐ σεαΐ, ἐμαῦ 18, ΒΟ ἢ 88 ἈΡΡΘΔΥ ἰὴ {Π6 ΤηΔρΉ]- 
ἴυ 46 δηα δὰ ΡΠ τ} οὗὨἩ {π6 ἐλίπο ἀοβοσι θα ὍΥ σοτάβ. Τὴ6 Ῥγορτιου 
ΟΥ̓ {μπ18 αἰνιβίοη μ88 θθθὴ οοπίθδίθα ὃν Ηποί, Εὐγηθϑαὶ 3, δηα βοὴ 
ΟΠ 8, γὼ δηιγιη δῦ δι ρδ868 Βα 818ὺ ἴῃ γΟΓΒ ΟὨΪΥ, δηᾶ ποὺ ἴῃ 
{πῖηρβ, δηα {παὖ ἴῃ πϊηρβ ργαΠαΘῸ δ ηα ΒΕ] δίομα ἄγ ἴο Ὁ 
ἰουμά. ΟἿ {18 οἰ βϑι ποδίίοη, ΠΟΥ ΘΥΟΥ, {Π6 16 15 α ἀἰἴθσθμοα οὗ 
ΟΡ πΐοη ; 8Δπ4 ΤΟ ΠΡΊΠᾺΒ Ὠ1Π186], 20 [848 ρμ]δορα θα ρα868 διηοηρ {Π6 
ΒΟΙΓΟΘΒ οὗ [Π6 Β0]1Π|6, ΒΟΘΙῺ8 (0 ἤᾶγα δαγη 64 {πῶ| ΠΟῪ οχὶϑῦ 180 ἴῃ 
{πσθ. [ἢ {Π6 ἢγβὺ ᾿μϑίδμοθ, Ἐπα ΘΒ ἸΟΏΔΌΪΥ, (ΠΟΥ ἀγὰ ἰο 6 βουρδύ 
ἴῃ ΜΟΤΑΒ, ΒΟ 268 ἴῃ ΡΔΑΓ10168, Δηα 4180 ἴῃ {π6 ὐοοῖκ ἀγο]6; δηᾶ, 
ΜΠ 6 {πο ῖν ἔΌΓΟΘ 18 {Ὁ]]Υ Δρργο απ α6α,, ΓΘ Υ Θη80]6 18 ἴο Θηΐοῦ ᾿ἰηΐο 
1η6 ΡΘου Αγ οἰθρηοοβ ἀπα Ὀοϑιίῖθ8 οὗ ἰῃ6 βδογθα βίυ]θ6. Α [ὃ ΚΣ 
ΘΧΘΙΏΡΙ]68Β 1] υϑύγαΐινο οὗἁὨ [818 Γϑιλατῖκ πιυδύ Β0 806. 

Π. ΨΈΚΒΑΙ, ΕἘΜΡΗΑΒΕΒ. 
1. Ἐπιρλαδε5 ΟΥ ἐδὲ Οατοελ ατίέϊοῖε. 

Ιη Μίδιι. χχυνΐ, 28. ΟἿ ϑδανὶουῦ, Βανί ηρ ἰηδεϊ το ([π6 ββοσγατηθηὶ οὗἩ ἴπ6 1ζοτὰ Β ΒΌΡΡΟΙ, 
αἴεν ρἰνίηρ [6 σῸΡ ἴο δΪ8 ἀἶδοὶρ]68, δ 8, “ ΕῸΣ (}8 18 ΣῪ Ὀ]οοά οὗ τ0 Νονν δι πιο, 
ὙΠΟ ἰ8 864 [ῸΓ ΤΩΔΏΥ ῸΓ [86 ΤΟΣ, ἰδβίοη οὗ 88.) ΑἸπηοβῖ ΘΥΘΤΥ ΒΥ}]4 016 οὗὨ (π6 οΥἱρίηαὶ 
ατεεκ, οσρθοία!!ν 186 ἀγιῖο]68, 18 β' Πρ᾿ΌΪΑΓΙΥ οαρμδῖῖς. [Ιξε τῦῃβ ἴδυ8: Τοῦτο γάρ ἐστιν ΤΌ 
αἷμά μου, ΤῸ τῆς καινῆς διαθήκης, ΤΌ περὶ πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, Τὴ 
ΤΟ] ονγῖπρ [ἰοΓᾺ] {ΡΠ Βα πὰ ΡΑΓΑΡΏΓΑΘΟ ἀο ποῖ δχοθοὰ 118 τηρδηΐηρ: “ΣῸΡ ἰλὶθ ἰϑ 
[γΓαργεβθη!8] τῆτ ὀίοοά οΥΓ πιὶπο, τ ἰο γγα8 ροϊηιθα οἂὔἱϊ ὈΥ 41} [ἢΠ6 5ϑουῆςσοβ ποῦ [6 
εν 8 8 ἰανν, ἀπ ῬΑΥ ΓΟ] ΑΥΥ ΠΥ 106 βῃοαἀϊηρ δηὰ βρυιηκ]ηρ οὗὨ {μ6 Ὀ]οοὰ οὗὨ 86 Ραβοβιαὶ 

Ὁ Ἑτηρβιῖ, [ηβὺ. Τηΐογρ. Νον. Τοβί. ρῃ. 40, 41.; Βρ. Τοτγοὶ Β ἰγαηϑ]αίϊοι οὗ Ἐστιοϑιΐ, νοὶ, ἱ, 
Ῥ. 52.; Μογιβ, ΗΠογτιιθηθῃξ. Νον. Τοδῖ, ΔΟΥΌΔΒ6Ε, ἴοπ,. ἱ. ὑΡ. 828, 324.; 5ιιδτιΒ Ε]ΟΣ ΘΗ 18 
οἵ Ιηϊογρτζοϊδιίου, Ὁ. 27 (οαϊ, 1822), Ρ. 55 (εἀϊῖ, 1827). 

3 Ἑτηρδί!, [ηβὲ. [ηἴοτρ. Νον. Ταβῖ. ἢ. 41.; δπὰ δὔοσ πἰπὶ Βδιοσ, Ηδσιτη. ὅβοσα, "Ὁ. 2332᾽; 
δια Μόοσιιβ, Ἠοστηοποῦῖ. Νον, Τοϑι. Αογοαϑοθ, ἔοι. ἱ. ὑῬΡ. 3238---826., αν ἀϊβιϊηρσ αἰδποά 
ΘΙΏΡΉΕ568Β ἰηἴο0 ἐδπιρόγατῳ πὰ ρεγηιαπεπί. Τη6 3Ογηιθῦ 18 {Πδῦ ν οἷ ἰ8 σΊΥΘη ἴ0 8 ψογὰ αἵ 
8 Πογίδ!η {Ππ|6 δηὰ γμ͵ἶδοο, δῃ ἃ ἈΓΐβ68 τοι [86 [60] Πρ οὗἨ ([Π6 ῬΔΙΓΙΥ Βρϑαϊκϊηρ, ΟΓΥ ἴγοιῃ {16 
προσίῃς 6 οὗ 186 δυῦ͵θοῖ τοαυϊτίηρ [δὲ 186 ψογὰ υδοὰ βῃοι]ὰ Ὀ6 ππάογϑίοοα τ ΒΟΠΊΘ 
δα αϊείου ἴο 118 π888] ἔογοθ. ΤΠ ἠα δῦ ΟΥ Ῥοιτηληθηϊ οι Ρἢ4868 ἀγα ἴΠ 056, ἴῃ ἩὙΠΙΣὮ 8 νοτὰ 
ΓΟσΟΙγοΒ ἤγοιῃ οὔβίοιῃ ἃ βτΌδίοῦ δίρσηϊ ἤσδίίοη τμ8ὴ ἴδ ἢα8 οὗ [150], δη ἃ τνῆϊοὶ ἰξ τοδὶ 8. ἴῃ 
ῬΑΣΕΙΘΌΪΑΓ τηοᾶθδ οὗ Ββρειρκίησ. ΤηῈ Κηον]εᾶμο οὗὨ θοῖἢ ἴῃ686 8 ἴο θ6 ἀογίνοά ἔτοπὶ ἃ 
ςοπβιἀογδίίοῃ οὗ ἴπ6 σομίοχί δηα εἰ} 76 οἰ-πηδίῖοσ, Βυΐῖ 186 ΘΧΑΙΡ]68 δΔἀ ἀπςσρά ἴῃ ἀσίξηοθ 
οὗ πη16 ἀοῆηϊίοι ΘΟ ΓῸΓ 0. Πα Κα Ὁ ἃ ἀἰδιϊποιίοη ποι 8. αἰ ἤθγοησα, ἤθη σοπιρδγοὰ 
σι ἢ [6 ΟΥ̓ΔΙΠΑΓΥ οἰ Δ55 ΠοδιΙΟη ΟΥ̓ ΟΠ Ρἢ 5608 Ἰητο νου] δηἀ σοι], τὸ ἃ οἢ 6 ἤᾶνο δοοοσά- 
ΠΥ τοι ποῦ, 

Ῥ4 
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ἴαπιδ; ὙΠΑῚ ΒΙΟΟΡ οὗ (Π6 ββογῆσθ βαϊη (ῸΓ [π6 τας οδίίοη 977 ἐλδ πεὶσ οουεπαπί; ΤῊΝ 
ὀιοοά τοδὰῦ ἴο Ὅ6 »οιιγοὰ ομἦ γ ἐδλὲ πιμἰ(μά65, (6 Ὑ010 (6 Ώ1116 τοῦ] ἃ 88 νν6}} δα τῇς 
σον, Μὺὼν ἰδα ἰαλύισ αἰοαν 9. δἰπϑ; δῖη, ΒΘ ΠΟΥ ΟΥ̓ΡΊΏΔΙ ΟΥ̓ ἀοίπα], ἔῃ 411 118 ρόοοσ δηά 
δαϊ]ο, ἴῃ 811} 108 ΘΏΘΥΡῪ 8π4 ροϊ!υτἱοη. } [Ιη Μαῖΐι. χνὶ. 16. [Π6 [Ο]]Ον Πρ βοῃύθῃοθ οσσῦχε: 
Σὺ εἶ Ὁ Χριστός Ὁ υἱὸς Τοῦ Θεοῦ ΤΟΥ ζῶντος, “ Του ατί τΗξ Ολγίοί, ΤῊ ὅ0Ν ΟΡ ΤῊΞ ἐϊυῖπρ 
Οοά," Ιῃ τἈ}18 Ῥαββαρθ, 880, ΘΥ̓ΘΙῪ ννογὰ 18 ΠΙΡὮΪΥ τ ρὨδιῖς, ΟΤΘΘΔΟΌΪ ἴο 8 τὶ οὗ [86 - 
ΘΟτοεὶς Ἰδηρσιδαρο, το 18 οὐβοσνεὰ Ὀοῖἢ ὉΥ͂ [86 βδογθὰ ᾿τίτογβ, ἃ8 γ61}} 88 ὉΥ͂ [πΠ6 τηοδὲ 
οἱοραηὺ Ῥγοίδῃθ δῃΐΠοΓΒ, ΥἱΖ. {μ8ὺ, ἤθη [6 Δγιο!6 18 ρἰαοθὰ θοθΐοσο αὶ ποῦῃ, ἰζ ἀδποῖδβ 8 
δογξαΐῃ δηὰ ἀοῆπηϊῦθ οὈ͵θοῦ; Ὀυΐζ, ἢ Θη ἰξτ 18 οὐἱ θα, ἐξ ἱῃ σοηογαὶ ἱπάϊοδῖθβ ΒΩ ῬΟΓΘΟΏ ΟΥὉ 
τῆΐπρ ἱπάοῆπίλοὶγ. ΤῈ Ὡροβῦΐο ἀἰὰ ποῖ ΒΆΥ, “ Του αὶ ΟἸγδὶ, ὅοη οὗ Οαοάὐ," σἤδουὺς 
1ὸ ἀγίοϊο: δῖ, “ Τἧομ αγέ ΤῊ Οὐγιεί, τὴ0 Μοδδβίδῃ, ΤΗῈ 850 ΧΝ,᾽ ἰῃαὶ ὙΟΥῚ ὅοη, τ π5 
ῬοΒΙΟ ΥΟΙΥ δδϑογιηρ δἷβ Ὀ6]οΥ οὗ τὲ πιπαἀδιῃ 14] ἀγίίς]6 οὐἨ [86 ΟἸ γι βυϊδη το] ρίοη, 186 
αἰνιπὙ δὰ ομοα οὗἩ [πΠ6 Ἡθάθοιηοῦ οὗὨ (0 ννοῦ]ά, “ οὗἩἨΙΒ6 ἐυίπα Οοά, οὐ 9 Οοα τῆεξ 
υΐπο οπο.᾽ ΙΓ ΑΓ ἱπβίδῆοοϑ ὁσοῦγ ἴῃ ΦΌΒΏ 1. 21. ὋὉ προφήτης εἶ σύ: “ Αγί λοι ὙΤΗΔΤ 
Ῥγορλεῖ ᾽ πῇοτὰ (86 Φον 88} πδιϊοῃ ὮδΥθΘ 80 Ἰοῃρ δπἀ 80 δηχίουβ!Υ Ἄχρϑοῖθά, δηὰ πῆο 
μδὰ Ὀδθῃ Ῥσγοϊηϊβοὰ ὉΥ Μοβοδ (Πουῖ, χυ !. 156. 18.) ὃ δηὰ 8]50 ἱπ Φοδῃ χ. 1]. ᾿Εγώ εἰμι 
Ὁ ποιμὴν Ὁ καλός, 7 απὶ ΤῊΑΤ σουά ϑῥερλοτγά, οὐ ἰλε δλορλετά, ΤΑ σοοά οπό, οὗ “ὮοΠ 1κδί δὴ 
(αἸ. 11.) διὰ Ἐζοκίϑὶ (χχχῖν. 28.) γεβρθου Ὑ Ὁ ὑτορὨϑβίθά. 

ΑποΥΠΟΥ ΣῪ ἱπηρογίδηΐ συ]θ ἴῃ (π6 οοηδίγαοίίοη οΥὈἩ {μ6 τϑοϊκ δγίϊοϊο 8 
Π6 ΠΟΠ]ονσπρ, νυ μῖ οἷ 88 ἢγϑύ δοτρ] 6} 1] υβίγαίθα Ὀγ {86 Ἰαΐθ θιιΐηθη }γ- 
Ἰθαγηθα στην] 5ΒδΓΡ ; ὑπουρὴ 10 ΔΡΡΟΔΓΒ ποῦ ἴο δνθ Ὀ6Θὴ π ΚηΟΥγΏ ἴο 
ΤΌΓΙΩΘΙ ΟΥ [168 δη ἃ οοτατηθηΐδίογβ. 3 ' 

“« Κγλοη ἔσο οὐ ἤιΟΥ ρογϑοπαῖ ποι Οὗ ἐδ δαπιο σοπάον, πμπιδον, απ σαξε, 
αγὸ σοηπεοίοα ὃψ ἐδ6 οορεαξϊυε καὶ (44), ὑ ἐᾶδε τέ λαδ ἐδε ἀοβηῖίε ατεϊοῖε 
απ λε δεοοπά, ἐλὶγά, δ.. λαῦε ποί, ἐδεν δοίλ τοίαίε ἐο ἐδ δαηιε ρογϑοη.ἢ 
ΤᾺ τυ]ὸ Μσ, 8. μ88 1Πυϑίγαϊθα ὈΥ {86 οἱραῦ [0] ον προ ΘΧΆΠΙΡΙ68 : --- 

1. Ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίον ἡμῶν. 2. ὍὉον. 1. 8. 
2. Τῷ Θεῷ καὶ πατρί. 1 Οὐ. χν. 24. 

ΤἬἼ680 ΘΧΑΠΊΡ]08 ΓΘ ὈΤΟΡΟΙΥ γοηἀογοά, ἴῃ [16 Δα Βοσιζοα ἰγϑηβδίίοῃ, δηᾶ δδοοοζάϊηρ ἰο 
1Π6 ργϑοραΐηρ τὰ]6; 

1. Τα Οοἄὐ δηά Ἐδίδοσ οὗ οἷσ 1οτὰ, 
2, Το αοά ἐνεπ ἴἰδ6 ΕΔΙΊΠΟΥ, 

8. Ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ. ἘΡΉ, ν. ὅ. 
ΟὈηιπιον Ῥογδίοη. Οὐτγτεοίρα Ῥεγεῖον. 

Ιη (6 Κἰηράοῃι οἵ ΟἸτῖβὲ δῃὰ οὗ σοά. Ιη τ86 Κίπράομῃ οὗἩ ΟἸ τι, ἐνεπ οἵ αοά. 

4. Κατὰ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ Ἰυρίον ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 2. ΤἬΉΘ88, 1. 12. 
Οὐηιπιοη Ῥεγείοη. Ουγντεοίεα Ῥεγδίοη. 

Δοοογάϊηρ ἴο ἴῃ ρτδοθ οἵ ουν αοἄ δῃᾶ [π6} Αοοογάϊηρ ἴο ἴδ6 στᾶσθ οὔ Φ96888 ΟἸσίδι, 
Τροτὰ Ψοδι8 Οἰτίϑβε. οἱγ Οαοὐ απὰ Ζογά, 

δ. Ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ. 1 ΤΊη). γ. 91]. 
(Οὐοπιπιοπ Ῥεγϑβίοη. Οὐογτεοίρα Ῥεγεδίοη. 

Βοίοτο αοἄ δηᾷ ἴδ Πογὰ Φοθυδ ΟὨσίβε. Βοΐοσο Φ6δβυ8 ΟΠ γίϑι, ἐδε Οοά απὰ Ζονά ; 
ΟΥ, ον ἀοἀ δηὰ Ιοτά. 

(δον ἰλε ἀερβηπιυε ατγοίε ἧα5 δοπιείίπεδδ ἰδὲ 
Ῥοισον οὕ α ῬΡοδϑοδϑίυε Ῥγοόπομᾶ.) 

6. Ἐπιφάνειαν τῆς δόξης τοῦ μεγάλου Θεοῦ καὶ σωτῇρος ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. Τιϊπ8 ἱϊ. 18. 
(ὐπιπιοη Ῥεγϑίοπ. Οὐγτεοίεα Ῥεγεϊοη. 

ΤΙο οἷογίοιβ δρροδγίῃς οὐἩ {π6 ργτοδαῖ αοάΪ Τλα ρἱοτίουβ πρροασίης 9 οἱ σγεαὶ οὐ 
δΔηὰ οὐἦγ ΑΥΟΣΣ 96588 ΟΠ ΥἸβὶ. απα ϑαυϊοι «εδι6 Ολτγίεί. 

Ἴ. Ἔν δικαιοσύνῃ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. 2 Ῥοῖ. ἱ, 1. 

Οὐπιπιοη Ῥετγδῖον. Οὐγντεοίοα Ῥεγϑῖοπ. 
ΤΗγουρὴ ἴπ6 τἰρμιθουβηθθθ οὗ αοα δηὰ οὔὐἱ Ττουρ [86 τἱρὨ θοιιθη688 οὗἉ 6888 ΟἸγίδέ, 

ΟΟΥ ϑανίουσ 9688 ΟΠ γἰβῖ. ΟΜ7 Οοα απά ϑαυϊοιγ. 

1 Ὧγ. Α. σΙαγσκο, Π)ιβοοῦγβα οὐ 16 ΕΠ ΠΡ Ϊδὲ, ΡΡ. 6], 62. 
3. Ψεηθδ, ἰπ δὴ δάἀπιίγαϊο ἀἰβδογίδιΐίο. οἡ τ06 ἴσι τοβάϊηρ οὗ Αοἰβ χχ. 28. [85 

πανογίοα ἴο ἴἰ; 866 {86 Ρδδβδᾶρθ ἱπ ἴ86 Βυιβῃ Οτὶο (Ν, 8.), νοὶ]. χὶ. Ρ. 612.; δῃὰ 8150 
Μτ. δ Θοΐβ, ἰπ δἰ8 ναϊυδῦϊο, τπουρἢ ποὸὺν ποροοϊοά, Υ ἱπάϊολοη οἵ 1π6 ΤΥ οὐδ οὗ 6818 
ΟἸγίδι. (ἱοπάσῃ, 1726. 8νο.} Ρ. 87. 
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8. Καὶ τὸν μόνον δεσπότην Θεόν καὶ Κύριον ἡμῶν ᾿Ιησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι. ζυάὰο 4, 

Οὐηιπιον Ῥεγδβίολ. Οὐυγτεοίεα Ῥεγείομ, 
ἈΑπὰ ἀεδηγίηρ τΠ6 οὐἷγ 1ογὰ αοᾶ, διὰ οὐὐὔἱ Αἰ ἀσηγίηρ οὖν ΟΠΥ Μᾶαδίεν, Οοα, ακάᾶ 

Ιωοτὰ “εδὺ8 Οἢγβ.. ᾿ ἤωτώ “εεια Ολνίβ 1 

[Τὴ6 ῥγϑοθάϊηρ' ΘΧΔΠΊΡ]68 ἈΓ6 γοίφ ηθᾶ, ἐπουρἢ {ΠΥ 1Π]υβέγαῦο σϑίθμοσ {116 
ἀοβηΐηρ Ρονσοσ ΤΠ Δ} ΒΠΥ͂ ΘΙΩΡΆ518 οὗ {Π6 ατϑϑκ αγιῖοϊο, 

Εὸν ἴΥΒΟΡ ἱπίοστωδιοη οα {Ππ6 80] θοῦ (86 βίιαἀθηῦ τΏΔῪ ΘΟηΒυ]} ΒΡ. 
ΜιΙαα]οἴομ 5 σσοῦκ, οὐ Μγ. Βογὰ δβ βιρρ᾽θιη θη ΑΓΥ ΓΟΒΘΆΓΟ 68 οἢ ἴπ6 Οσθοκ 
ΔΓΙΪΉ]6, δῃηποχρὰ ἰο τσ. Α, ΟἸδγκοβ σοπἸ ΣΤΥ οὐ ΕΡΆ. νἱ. 8π4 οὐ {δ 
ΘΡ[5.16 ἰο Γιΐαβ. 

2. Ἐπιρλαδε8 Ὁ οέδεν τροτά5. 
Μίδει. ἰχ. 36. Ῥγάδη εκ δαιο (δε τεμἰἰιε5, ἧς δα οοπιραβδίοπ οἡ ἰδέειν, ἐσπλαγχνίσθη 

(οπι σπλάγχνον, ἃ Ὀονν6]) ; 1016 Δῃοίθη18 ΚΘΠΉΘΓΑΙΥ, πὰ 1[Π6 96 ῖν8 ἰπ Ρατισιϊατ, δοσοιηῖς- 
ἴδρ ἴ86 Ὀονγ6]8 ἴο Ὀὲ 1ῃς6 δΒεδὶ οὗὨ ΒΥ ΠΥ δηὰ 1Π6 ΘΠ ΟΣ Ραββίοηϑ, δρρ δὰ τπ6 ὀγρδη ἴο 
ἴῃς θθη86.2 ὙΠῸ ῥγορϑῦ τηϑβπίηρ, ἱβογείοτγο, οὗὨ 1Π18 ρῆγαβα 8 ἴπδὶ οὐῦ τὰ νγὰ8 τηονοὰ 
μι τὴς ἀφοραβὶ ΒυτΆρΡ ΠΥ δηὰ οοπιτηϊβογαίί οι ἴῸΣ ἴ86 περ] οἱοα ΖΦ ον. 

ΗΘςὉ. ἵν. 15... ΑΠΠ| ἐλίμφε αγε παλεά απαά ορεπεά, τετραχηλισμένα, ἰο ἐδδ εψεε 07 ἀϊπι τοὶ 
τολοδι τοὸ λαῦς (0 αἀετεοιμπί. ΤῈ οἰμρ ιδδὶβ 15 ἤθτὸ ἀσγίγοὰ ἰγοῖλ 1Π6 ἸηΒΏΠΟΣ ἴῃ Μἢϊοῃ 
ΒΆΟΤΙ ἤ 65 ΟΤῸ ὉΠΟΙΘΏΓΥ Ρογίοστηοα, 

ὃ. Ἐπηιρλαξϊο ααἀυοτῦϑ. 
(1.) ϑοριϑέηιες αὐἀυεγὺβ ΟΥ ἐπι ατὸ οηιρλαίζίε ; απα α σατείεῖϊ ποίαΐίονι 

οὔίλε ἐπι ἐπαϊσαίοι ὃν ἐλεπε τοὶ πιαξοτίαϊἊ ἐἰμδίταίε ἐδε τος απ πιεαρ πο 
Ὁ ἐδε βαοετεα εὐτιηρ. 

ὙΠα5, ἴπ Μα), ἰἰϊ. 16., νὰ τοϑδὰ, ΤὝεη ἰδεν ἰλαΐί “εαγεά ἰδ Ζοτά ἐραῖε οὗεη ονὲ ἴο 
αποίλεν, ἄεο. ὝΠε νογὰ ἐλδη ἰβ βοῦὸ ριοσυ ]} Ὁ οἸρμδῖῖς, δηἃ τοΐεσβ τὸ τ τἰπὰ ὙΠ οη 
πο Ἰαδῖ οὗἩ 1ῃ 6 ῥγορμεῖβ τοῖο, δῃὰ τ ῇθη ΤΩΔΠΥ ὈΟ0]ὰ ἰπῆά 68 δηὰ ἱπηρίουβ ῬΟΥΒΟΠΒ ὑνΟΓΘ 
[ουπά δηυηρ ἴΠ6 «6 γΥ8, ὙΠῸ Βρδῖίκο “ δίουϊ ᾿γογὰβ᾽᾽᾿ δραίΐηδε αοα, δῃὰ νἱπ σαῖς τΠοτη. 
ΤΏΕΥ οοπδίἀοτοὰ τῃ6 ἰἶπηθ δρϑηὶ ὈΥ̓͂ ἱμοτ ἴῃ ἢΪΒ ΒΟ ΓΥ 6 88 ἰοβϑ; 1ΠΕ6Ὺ διίοπάεὰ μἷ8 “ ογά!- 
ΠΆΠΟΕΒ᾽ ΜῈ ΤΊΔΠΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ οὗἨ Βατῃ ]διίοη, Ὀυΐ {ΠΟΥ͂ ἀογίνεα πὸ Ὀοπεῆιὶ ἔτοπι ἴῃ οπι; 
δηὰ [ΠΥ σοποϊπἀοὰ παῖ ἸΠο86 ΠΟ οδϑὶ ΟΠ 4}} σϑϊρίου, δπὰ τοπιρίοὰ οὐ ὉΥ τοῖν 
Ῥτοβυτηρίπουβ τ] ΚΟ ΠΟΆ8, σοσα ἐδ 6 Τηοδὲ Ῥγοβροσοῦβ δηὰ ΠΔΡΡΥ͂ ῬΕΥΒΟΠΒ (νγ. 18---15.). 
Τῆεπ, νἱξ. αὐ ἰδὲ δεάδοπ 9.7 ορεπ ισϊολεάποεδ, ἸΏΘΤΟ 88 8. τοι παπὶ ΟὗἁὨ ρῥίουβ “6νγα, τ ῆῸ 
κ΄ βρδκο οἴῃ ΟἿ6 ἴο δῃοΙΒΟΓ,᾽) πιοὶ τοροῖποῦ τΠαἱ ΠΟΥ͂ πηΐρὴϊ ΘΟΠΓΟΓ ΟἹ το] σίου 8 δα Ὀ)οο 8 
ἈΠὰ δηϊπιδῖας δδοἢ οἴδποσ ἴο {ποῖγ ἀπίῦ. ΟΥ̓ 1686 ῬΟΓΒΟΉΒ, δηὰ τΠοὶγ ῥίοιβ ἀθ δὲ η9 δηὰ 
ἀἸἰδοΟΌΓΒΟΒ, ὉΠΟΥ͂ ΔῈ ἴοοκ οβροοΐδ] ποιΐσο; δηὰ “ 8 ὈοΟΪΚ ΟἵἉ ΓΟΙΠΘΙΠΌΓΔΠΟΘ 88 ὙΓΙ 6 ὈΘΙΌΓΘ 
τὰ ἴοσ ἴποτὰ τμ δὲ ἔοασγοὰ 106 τὰ, δηὰ τμδὴ Ἰβουρῆϊ ΡΟῺ 18 Ὡδιη6.᾽ἢ 

(2.) «4 ἀποιοϊοάσε 9 λϊιδίοτίοαὶ οἰγομηιδίαησεδ, λοισοῦον, 8 τογιιδίίο; ἰεδὲ 
06 ἀξογῖδε {δὲ οπιρλαδὶδ (0 ἃ ὝΨΤΟΏΡ ΒΟΌΓΟΘ ; 88 ἴῃ ΑΟοίϑ ἰχ. 8]. 

Τῆεη δαα ἰδὲ οἰιγοδες τεεί (εἰρήνην, ἸἰΛΟΓΑΙΥ, ΡΘδοα ΟΥἩ ΡΓΌΒΡΟΥ).. Τῆδ οδυ8ο0 οὗ [18 
ῬθδεΘ ΒᾺ8 ΌΥ ΒΟΙ1)6 ΠΟΙ) ὨἰΔΙΟΓΒ 66 δβοτ οἃ ἴὸ ἴπ6 σοηνογβδίοη οὗ ὅ88], γιὸ δὰ ρμγ6- 
Υἱουδὶν “πιϑάθ ἤῆνος οὗἩΙΠ6 οἰ ΌτΟΝ ;᾽ Ὁπι [18 18 ποῖ ΚΟΥ; 88 λ6 σου ποῖ δ6 ἃ σλιιϑ6 
οὗ εππίνεγδαϊ μογβοοιτοη δηὰ ἀἰδίγοδββ, τ ΠΙΟΥΟΓ ΔΟΙ Υ δα ταῦ ἤανθ ργθν] ΟἸΒΙ Υ͂ ΟΜ". 
Βεβιεβ, ῃἷβ οὐ Ρεγβοοιτοῃ (848 ἴπ6 σοπίοχὶ 880,8) ῥσονθβ {Π4ι [πὸ Ορμοδίτοπ ἴο 188 
ἔοβρεὶ Ἄοοπτϊηθοὰ τ σοπβίἀθγ Ὁ] 6 νἱσα]οηςθ ΓΘ ὙΘΑΓΒ δΔίζοῦ ἢ18 σοπνογβίοη 7Π16 
ΡΟ] ΑΙ] εἰγουτηβίδησοβ οἵ ἴῃ 6 Ψον 8} πδιϊοη δ [δὴ εἰπ|6 Ὑν1}} βῆονν [Π6 ἴσα οδι158 ΟΥ̓ 0}}8 
Τεδῖ. Ομ] συ] μαᾶ οτάογοὰ ἢ8 βιδῖθθ ἴο Ὧδο ογοςϊοα ἰπ ἴπ6 ἰοιηρὶα δὲ Ψογιβδίθπι; δὰ 
Ῥοϊτοπίαβ, ἴπ6 ῥγοεϊάθηι οὐ ϑ'υγίβ, τγὰϑ οὐ διὶδ σζδγο ἢ ΔῊ ΔΙΙΗΥ͂ [ΟΥ {παᾶὶ ῬΏΓΡΟΒΟ. 
ἘΠΠ6ὰ τὶ! ἢ σοπδιογηβζίοη, [Π6 Φ6ν8 τηεῖ Ὠῖτα ἴῃ ναϑὶ τη εἰ ἀ68 ἴῃ [πη ΥἹο ΠΥ οὗἩ ῬιΟΙοσηδἰβ 
ΟΥΓ Αετο, δπὰ υ] εἰ πιδῖο]γ ῥγουδ]οὰ οἡ Πίσῃ ἴο δρδηάοῃ ἢ͵8 ἀθβίρῃ. [ζ ννὰ8 ἴΠ18 ροσγβθουτίοη 
οἵ τὴς Φενν8 ὈΥ τῆ ΠοΙηδῃ85 τὰ ίοἢ ἀϊνογιοα τ[Π6 76 }}8 ἴγοπι μογβοοιτὶπρ ἴῃς ΟΠ γϑυΔΩδ; δηὰ 
λέῃ λαά δε οὐιγεὴεθ τοδὶ ἰλγουσλοιί αἰ μάεα απά (Οαἰϊίοε ἀπά ϑαπιατία ; " 1Π6 ΤΟΥ͂ΤΟΣ 
οοοδδίοηθα ὈΥ 106 ἱπιροσίαὶ ἄθογοο παυΐηρ βργεδὰ 1186} [πσουρδοῦϊ [μο86 τορίομβ." 

1Π. Ἐβμβαι, ΕΜΡΗΑΒΕΒ. 
Το Κπον]θᾶρο οὗ ῃ686 οϑῃ δῸ ἀεγί νγϑα ο"]ἹῪ ἔγοιη 8ὴ Δδαπδϊπίδηοθ ἢ 

 58δγρ ο ἴπο ατεοκ Ασιίο]ο, ΡΡ. χχχίχ. χ]. 1---56. 
3 Ἐυϊηδεὶ ἰῃ ἰοα., γῆο μδ8 σίνοηῃ {ΠΠπ|φιγαιίουβ ἔγομ σ᾽ 4886 8] ἩΣΙΟΓΑ, δ ἃ 8180 ἔτοπὶ ἐδ9 

ἈροοΎΡΒΑ. 
᾽ Ὧτ, Ταγάηοῦ 88 οο]]δοϊοἃ δηὰ σίνοη αἵ Ἰοηρτἢ γαγουβ ρϑββαροβ ἔγοπὶ ΦΌΒΟρΡὮι8, Ὧο 

ΒΕ]], πᾶ, 110. 1). 40. χ. δὰ Αηιϊ. 7υἀ. 110. χνῖ. σαρ. ἰχ. : ἀπ ῬΏΪο, 6 Ιοραῖ. δὰ Ολίνπι, 
Ρ. 1024 ὅς.; τδὶοῆ οοηῆττῃ ἴῃς ἀὔονς δίαϊοποηῖ. ὅ.ὸ [8 ΟὙοα Ὀ] ΠΥ, ὈοοΚ ἱ. οἷ. ἰἰ. ξ 12. 
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(86 ΤΠΔΠΠΘΥΒ, Ουϑίομηβ, ὅτο. οὗ ἀποϊθηῦ πδίζοηβ, ᾿ 816} 8Γ6 πού! οϑᾶ ὈῪ ΓΙ 6Γ9 
οἡ ὈΌ]164] δηυϊαυλῦῖοβ δηἀ ΌΥ σοτητηθηίδίογβ, 80 ἔᾺΓ 88 [ΠΟῪ ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰο 
1ΠΠυδίγαϊθ {Π6 βαογρᾶ τυ θηρθ. ἘΜΧῸ ΟΥ [͵66 1ηδίδη 668 οἵἉ {1686 8150 ν1}}]} 
Βα Ἴο6 ἴἰο ΘΧΡΙ]δίη {6 Γ παίαγθ. 

1. ἔοι. χὶ, 17, ἄς. Ηργο γὸ πᾶῦθ ἃ ΟΥ̓ ὈοΔυ αΪ 115 ΓΑΙ ΪΟ ἰδ κοη ἔγοταῃ (ἢ 6 ἱπ- 
σταίη οἵ ἴγθοϑ, Ὑηθ ρμοϊηῦ ἴο 6 ΘΟΧΡΙαΙποά ψγὰ8 ἴἢ6 αηΐϊοῃ οὗ ἴΠ6 ΟΘΠΕ1168 τ ἢ 186 
68 ππᾶογ ἴ[Π6 ζΟΒΡΟΙ αἰβροηβαιϊοη. Ὑηὸ Φον8 ἸΥ6ΓΟ [16 ΟἸΥΘ ἴΧ66: [86 ζτδῖβ οσο Ὀοιἢ 
(θη 168 δὰ Φονθ; δηὰ {86 δοὶ οὗ ἱησταξιίπρ τνδ8 ἴΠ6 ᾿πίἰδιίοη οὗἩἨ Ὀοτἢ ἰηῖο τῆς ΟἩγίβιΐδη 
τοὶϊρίοθ. ὙΠῸ Φ6ν5 δγῸ ἱπίοστηθα ὑπαὶ ΟἸἶνα ὈΣΒΠΟΛ6Β ΤΊΔΥ͂ ὙὙ{ῚῈ σταδίου 6886 ὃὉ6 ἰηρταίιοα 
ἰηῖο {παἷγ οὐὐα οτἰρίπαὶ βίοοϊκ, πῆς 18 ΤΟΥΘ ΠδΙΌΓΑΙ δηα σΟΉρ ΘΔ] ἴο ἴμο. ΤΠα 
(απ 168 δα δραΐη τοι ηἀθὰ {μπαῖ, 1Υ 186 παίυγαὶ ὈΓΘΠΟὮῈΒ ἬΓΕΥΘ ποὶ βραγοὰ ὑδοδιιβθ οὗ 
τῆοἷτ πη γα] Π655, τα οὗ 1685 τνο ἃ ἰΠΟΥ Ὀ6 βραγθὰ ΠῸ ὙΟΣΟ 8]10η8 ἴο ἐδ 96 8} βιοοϊκ, 
ἐ{ 1Π6Υ 5ῃοαϊὰ ῥγουα πηίγα ], 

2. ὙΠ ργίζε, βραθεῖον, ταοῃτἰοηεα ἰπ 1 Οὐ. ᾿χ. 24., 15 [86 στον διγαγάθα ἰο ἴπ6 υἱοίοῦ 
ἴῃ τὴ ΟἸγτηρὶς ραπιθβ; 6 Πης06 καταβραθεύειν, τοη ἀοτοὰ δεσμέΐε ψοι 7 ψοι τεισατά (( ΟἹ. ἰ. 
18.), τηολῃ8 ἴ0 ἀσργῖνθ 8ΠΥ͂ Οη6 οἵ ἃ ΓογαΓὰ ΟΥ̓ΡΓΙΖΘ, ΟἰΠΟΥ ὈΥ ματα] Ἰαἀρτηθηΐ ΟΥ̓ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
ὙΑΥ ἱιηροάίηρ Πίσῃ ἴῃ 5 ΟἸΓΒιϊΔ ἢ ΘΟΌΣΒο., [ἢ 1 (ΟΓγ. ἴχ. 24., 1ὴΠ6 ΔΡΟΒ116 1] βυγαῖθ8. [ἢ 6 
ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗἩ Ὀοὶηρ ἰῃ Θαγπαβὺ ἴῃ τ16 ΟΠ γἰβιίϑη σαςο, ὈΥ͂ 8 ὈΘΑΌ [1] Δ]]ιϑίοη ἤο [Π6 βΆΠΙ6Β οὗ 
ἴα Βοαῖῆθη. Α8 ἴδῃ ΓΆΘΟΥΒ δηἃ ὙΓΟΒΙΪΟΓΒ ἢ ἴΠ086 ρΆΠ,)68 ἢιιοὰ {Ποιηδοίνοω 00Υ τῇ οἷτ 
ἀϊθογοηῦ οχογοίβοϑθ, δα 680 }} βίγονο Ζοδίοιι εν [ῸΓ [16 Υἱοίοσυ, δὸ βῃου]Ἱὰ {π6 ΟἨ γί βιίδη 
Ῥγοραγα ἢἰπι861 τὸν 8 το σίου Β σοῦγθο, Θηα δίΎΙγο [ῸΣ [ὴ6 ΥἹΟΙΟΓΥ ἴῃ 18 στοδί σοηίοϑδὲ 
νι τ τΠ6 πνοτ α, 

8.1 Οον. ἱν. 13. ῦὲ αγὸ πιαίΐο δε ΛΙιλ Υ ἰδ6 φαγί, περικαθάρματα, ἸἸ ΟΥΑΙΥ, ἃ »ετ- 
φαίϊοπ οΥ ἰμδίγαίυδ δασγίῇοα: τ. ΔΙ] αδἱοη 18 0 ἃ ουβίοσῃ σΟΙ ΟΠ δηιοηρ Ποδίμθη ἡδίϊοηβ 
ἧη {ἰπ|68 ΟΥ̓ ΡαὈ]Ϊς οΑ] ΠΥ, 0 Βοϊαοιοα δοηθ ΠΠΠΆΡΡΥ τηθὴ οὗὨ ἴδ πιοϑὲ δυ)θοῦ δηὰ 
ἀσβρίσα]α οπμαγαοῖοσ, ὙΠὸβο, δἴοσγ Ὀδΐηρ ταδὶ ἰδ πο 8. 016 γοδῦ δὲ ἴΠ6 ρ] 1. ΟΧΡΘΠΒ6, 
ψότο τη Ἰοα οὔ ογουηρὰ τἱνῃ οῖνοῦβ, 88 ᾺΒ 0508] ἴῃ βΒδου ἤροθ, πᾷ σοῦ ἀδνοιοα 
ἴο ΔΡροῦβ6 οὐ δυο ἴΠ0 δῆροῦ οὗ 1Π6]γ ἀ6 1 ε168, ὈοΪῺρ ΟἸὙΠΟΓ ῥτοςϊρ ἰρα ἰηῖο [86 868, ΟΥ 
Ὀυτγπὶ αἰΐνο, δῆῖοσ ῃ]σἢ ΤΟΙΣ 8168 τσογο Γσονγῃ ἰηἴ0 ἐΠ6 Β68. 

[10 πιυϑὺ Ὀ6 δά ἀοα ὑπαὺ ΒοΙηΘ ΟΥ 168 ἀΘΏΥ, δηἃ ῬΟΥΠΔΡ8 ΣΟ σϑαβοι, (19 
οχ]βίθῃοθ οὗ ν μδΐ ἃσο 68|164 γϑὰ] δι ρ 8868.) 

ΙΝ. ΟἜΝΕΒΑΙ, ΒΓ ῈΒ [Ὸγ {Π6 Ἰηναβιραίοη οὐὗὨ ΘΙ ρΡΏΔ868. 
Α σομβι θύοι οὗ {86 αβδοοηβ ὈΥ οὶ 0Π6 Βδογθα δα ΠΟ 8 ΤΘΓΘ 

ΔηΪπγαῖοα, 6 πη μον σοχῃμϊ {64 {Π6ῚΓ ΣΩΒΡΙΓΘα ΟΘΟΙΩΤΠ]ΟΔί0Πη8 0 
ὙΓΠΠῺΡ, 88 Μ611 88 {Π6 Βοορθ δἃῃᾷ οοπίοχί οὗ {Π6 ραββᾶρα ὉΠ ῸΓ 
ΘΟΙΒΙἀογϑίοη, (οροίμοΥ τὰ ἰμ6 πδίαγο οὗ 118 β ]6οῖ, ν1}} αἰτσανϑ 
ΘΏΔΌΪ6 τ ἴο αϑοοσίδιη (6 ἔγα ϑιαρῇδϑὶβ οὐ ψοσάβ; Ὀυΐ, 88 ἹΠρΘΠ]ΟΒ 
ΤῊ] 48 ΔΓΘ δρύ ἰο (ΠΟΥ͂ {Ποῖ ἡ ΠΟΥΘ [Π6Υ ἀὯ0 ποῦ δοίι!Πγ ὀχ βί, 1ξ ΠΙΑΥ͂ 
Ὀ6 νγ786}} ἴο ΟΥ̓ῈΓ ἃ [67 Ἰοδαϊηρ Εϊηῖ8 σοβρθοῦηρ [Π6 ῬΑΓΙΟΌΪΑΡ ἴην68- 
ρσαύοη οὗ δα ρ 8868. β 

1. ὸ οηιρλαδοβ ατὸ ἐο δε βοιιρἧέ ἵπ τοβηοα οαρίαπαζίοηϑ οΓΓ ραββαφέδ, ΟΥ 
“τοι εἰγηιοίοση, δοίἢ Ὁ ἐλδηι μρισογίαϊη σμΐαοα αὐ ἐδε δοδέ; απα τολοἦ ατὰ 
οο οἴεη σαγτὶοα 0 οαίγοπιοβ. λ'εϊέλεν τοὶ ρτοροξδίξοηδ αἰισαψε οπίατοε ΟΥ̓ 
σῖνσο αὐἰαἀίοπαὶ ἤότοθ ἐο ἐἦδ πιραρῖηρ 97 α τοοτὰ, ρατέϊομίατγίῳ ἐπ (δε ατεεᾷΐ 
ἰαπησιαφθ. 

Ὗν 6 πηλὺ ἰπβίρηςα ἴῃ 1 Του, χἧνὶ. 6., ΠΟΤ τ τοδᾷ πὲ ἴσιο “ ΟΠΑΥΥ το)οϊσο ἢ ποῖ ἴῃ 
Ἰηϊφαΐνγ, δαὶ το)οΐσο τ (συγχαίρει) ἰη τῆς {τὰ }.᾽ ϑόπιο σοπηηχοηίδιοῦβ ἤανα σοποεϊνοα {1Ἰαὲ 
{118 τνογὰ [8 τωρ δεῖς, ἢ πᾶγα τοπάογοα 66 ραβΒαρΘ “ γο)οϊσειὶ )οϊπεἰὶν (1 ἴσο Ὀ6] ΙΕ Υ 6Γ5) 
ἴμ τἰλο ἴγὰ 1}. ΒΒ πὶ (15 Ἰῃηβίδῃσο, 8 Ομ] ΟΒποΥ δ Γοπλαγκοὰ ἔτοπὶ Η δυο ἶτι8, [ῃς ατροὶς 
ΠΟΙΏΡΟΙ Πα γΟΥῸ ΠΙΟΒΠΒ ΠῸ ποῦ {Πλη 1Π6 δἰ μη ρῖς νοσὺ χαίρω ἱτη }] 108, ν]Ζ. ἴο ὕυ6 ἀοΙρΒιοά 
ΟΥ̓́ΔΟ το)οΐσα ἴῃ ἃ εἰσ. Οὐγ δαιθουίζρα νογβίοη τμογθίοτο ΤᾺ] ΠΥ ἜΧΡΓΘ55685 ἴῃ6 ΔΡΟΒ᾿]6᾿ 8 
τηοϑηΐησ, Βυῖ ἴῃ Ηοθ. χίϊ. 2. 1Π|6 ρχοροβίτἴοη ἰ8. ΠΏ ]Υ πη ρῃδεῖς, ἃπὰ ἀοπηδπβ ρασγισαϊαγ 
αἰτοπείοη, ἴῃ ΟΥΟΓ 10 ρργοιθηα {16 {111 ἴσο θὰ ὈδϑιΥ ΟΥ̓(Β6 ραββαρο, ΜΙ ΟὮ 18. ΒΟΥ 
σροπὶδίϊςαί, ἱ, ὁ. Δ]]ιβῖνο τὸ ἴπ αποίοης (υοί-τασο8. νην ἴῃ 116 ἢγδὺ νοῦεὸ οχῃογιοὰ 
ΑἸ τβείδηβ ἴοὸ ἀΐναβῦ {ΠΟΤ ΒΟΙνο8. ΟΥ̓ ΘΥΟΓΥ͂ ἱπουηγδησο, απὰ ἴὸ στὰπ τ μαῖίθησο {πεὶγ 
ΟἸινβείαπ σοῦγεο, δὲ. ῬΔ}} δά (ν. 2.), Ζοολίηισ μπίο «δι ἰλε αμίδον απά Ἠπίδλεν 97 οἱ 
2Ἴαῖθι, ὙῊῸ οΥὐἰρίηα! νον, Βοτο τομοτο ἰοολίιᾳ (ἀφυρῶντες)", ΠΠΟΥΘΙΥ͂ πλθαη8 ἴο ἰοοὰ οδῇ 

᾿ ΤῊ8 ψογὰ ὁσουτβ ἴῃ ΦοΒΟρἢ 8 ῬΓΟΟΙΒΟΙΥ ἴῃ [Π6 ΨΟΥΥ Βα πι6 τηοληΐ πη 88 δὲ 15 πδοὰ ὃν [Π0 
ἌΡΟΚΙς, ᾿Αφορῶντες εἰς τὸ; ᾿Ελεάξαρον, “ λαυίησ (ἢ6 οἰϊο γοσαγαὰ ἰο Εἰοασαν, ἰλὸ σονόσιιοῦ 
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βσπ δυο οἴδποῦ οὔ͵οσὶ ἐο βοῖια Ῥϑ οι οὔ͵οοὶ ρ]δοθα (1}] ἴῃ νἱονν; 85. τῃ6 τονατγὰ 
ἀκαϊποα (0 1π6 νἱοσίογ ἴῃ [Π6 ΟἸγιηρὶς ἰοοί-Γᾶσο νγὰ8 ρἰδοθα ἰι πιθάϊαζο } Υ ἰῃ Υἱοῦν οὗἨ {16 
ΟΠ] 46.65,} 

2, Ῥυωγίλον: οπιρἤαδεδ ατὸ ποέ 0 δο βοιισἧέ ἐπι ὙΘΥΒΊΟΏΒ ; τολέοσλ, λοισοῦον 
ετοοϊϊΐοπέ ἐλεψ. παν ἴπ σοπεταῖΐ ὧο, ατὸ ψοεί ἰαδίθ 0 ὀγτοῦ ; σοπδεφμοηίίν (ἦς 
ἀεγναϊϊοπ οΥΓ ἐπιρλαδε5 ἤγοπι ἐδέπι πιὰν ἰοαώ μδ ποί πιοτεῖψ ἰο εχσίγαυασαηΐ, 
ὁμί εὐϑη ἐο ζαἶ56 οπροείἐοης 9} ϑογίρέμωτε. 

πο ἱπδίβδησα τὰ }}} βαβῆοο ἰο {ΠΠπιδῖταῖα (15 γε πηδυκ. [ἢ ΟΟἱ. ἰΪ. θ6., δοσογάϊηρ ἴο 186 διι- 
ιβοηζρά Ἐπ 5ἢ τογβίοη, τὸ γοϑδά {Ππ|8, “445 ψὲ λαυθ ἰλεγοίοτε γεοοὶυοά ΟἈγὶεί ὕεδια (δε 
Ζοτά, 5ο ισαϊᾳ γε ἱπι ἀἴπι. Ἑτοτη [ἢ 8 το ἀοτηρ οὗἉ ΙΠ6 ατοοῖκ ᾿Ἰοχὶ ΤΩΔΗΥ͂ ΡοΥβοιΒ ἤαγα ἰδ ὰ 
ΤΠΠΟἢ ΒΊΓ658 ΟἹ ἴὴ6 ᾿'νογ 8 αϑ δηὰ 40 (ἸΥΠΙΟἢ ἰαϑὶ 18 ποῖ ἴο 6 ἰουηὰᾷ ἱπ [Π6 οτἱρίπα]), δηὰ 
δανε ἀοἀπορὰ 8 νυ ΟΥ̓ οὐ ἱπίδγοποοβ ἔγῸπὶ τΠΟΙΩ, ΥἱΖ. α8 γ6 τοροοϊτοῦ “6518 (σίδὲ ἴῃ ἃ 
δριπξ οὐ [αἰἢ, 5ὸ αὶκ γὸ ἰη Ὠἷπη; 45 γὲ τοσοῖνοα ἢϊπὶ ἰπ 8. Βρ᾿ εἴ οὗἨ Πα τ}}}ν, 8ὸ γα} κ γ6 
ἰη πη), ἄς. Νίοιν 8}} τῃ686 ἱπέγοισοα, τουρὶ ρΓΟΡΟΥ οὁπουρσῇ ἴῃ τποιηβοῖνοβ, ἀγ ἀογίνοιὶ 
ἴτοπῃ 7αἰκο ἐπιρλαξεβ, ἃ ΔΥῸ ΘΟΙΓΑΓΥ ἴὸ τς ἀρ βι} 65 τποαηΐηρ, ΠΟ ἱπίς παρα ἴῸ ΒΑΥ πο 
δυοἢ τσ, Ηἰ8 τηοληίηρ, 88. 1. Μδο κοΐ ΠᾺ8 νν6}} τγληϑιαιθα [Π6 Ῥαβδῖρο, 18. Β1Ώ 0 }γ 
ιμϊ6, δίποε γε ἤασε γεσοὶυεά Οἰγίκί εκ (δ Ζογά, ισαϊὰ ψὸ ἐπ ἀϊπι : ἴπ ΟΥΠΕΓ ᾿γοτά8, 
88 ἴὩ6 σοητοχῆ μ]ΔΙΠΪΥ δἤονγϑ, “ ΘΙΠΟΘ γα ἤδγα οηδγαοοὰ ἴῃς ἀοοίσίηα οὐ ΟΝ Γ δῖ, σοπεϊπιιο 
ἠβθδνι ἰς ἔαβε, δΔηὰ μογπὶῦ ποῖ γοιδαῖνοβ ἴο Ὀ6 ἰαγηρὰ δία 6 ΟΥ̓ ΒΟρ  ιἰϑιϊοα1 οὐ δ υἀαϊ πα 

6γ5,.᾽ 5 ᾿ 

ὃ. ΔῸ ἐπιρλαξεςβ ατὸ (0 ὅδ βοιισἠέ πιογοῖν ἐπ ἐδε ρίμτγαϊ πεηιδοτ Ὁ τροτα. 

Ὗ᾽ε τιιδὲ θ6 οδυτίους, αἷδο, {Ππδὺ γγὸ ἀο ποῖ ἀδάϊισο ΘΠ ΡΠ 518 τι το ΪΥ ἴγτοπι [Π6 1180 οὗὨ ΤΠ 0 
ΡΙαγΑΙ παπιῦδσ; δαρροβίημ τὉΠπδἴ, νυ ποτα {Π6 Η]ΌΓΑΙ 18 ρει ἰπεϊολα οὐἵἔὨἩἍ τῃ6 βἰησιϊατ, ἰδ ποοὺ8- 
ΒΑΤΙΥ ἀδηοῖοβ ΠΡ λ868ὅ. ΤΗ8 οὐρανός απ οὐρανοί 5᾿ ΠῚ}Ὺ τηοᾶη ἤδασυεπ; γοῖ Οτίμοῃ, 
[Ο]οτὶπρ τὴ 6 υτἰθίηρ ἀἰδεϊποιίοπ8. οὐ ϑοπὶθ «ὁ τνῖϑ ἢ τυγίϊοτθ, ἢ85. δἰοιηρίοα τὸ ἀἰπε! Πρ 5 ἢ 
δεῖν δε ΤΠο τ, δη ἃ Π88 ἀπηοσησοά 1[Π6 οχἰδίοηςε οὗ Βαυ γα] ποαυθη8 ΘΟ ἢ Ὡρουθ ἴπ6 ΟἴδοΓ. 

4, ΔῸ εογηρλαβε ατὸ ὁ ὅδ βδοισῆὲ ἱῃ τσοταβ ισυλετὸ ἐδε αὐδέγαοί ἴ5 με 707 
ἐδε οοποτεέε. . 

Ϊπ 6 ΟἹα Τοβίατηθηῖ [ἢ δΟβίγδοῖ 18 ὙΘΓΥ͂ ΓΘ ΘΠ ραΐ ἴον ἴΠπΠ6 σοηοσγοῖθ; {παῇ ἰ8, ΒῃὉ- 
δΙΛΠΟΥΟΒ ΓΘ ὨΘΟΘΒΒΟΓΙΠΥ Ὀιῦ ἴῃ 1Π6 γΡΐαςθ οὗἁ δά )οοίϊνεδ, οὐ βοσοιιηῖ ΟΥ̓́Τ} 6 δ᾽ π: 0} ΟΥ̓ οΥὗὨ 1Π 6 
Ἠεῦτονν ἰδηρσῦδρο, ν Ἀ]ΟΪ ὯΔ8 ΓΕΥΟΥ 0 δὐὐοςίν68. ΑΑ 58 Π}} ΔΓ τηοάο οὗἉ Ἔχργεββίοη ΟὔὟΤ8}})8 
ἶη τῆς Νεανν Τοβίδηθης, Τῆυ8, ἰη Ἐρἢ. ν. 8., γὸ τομᾶ, Υὲ ισέγὸ ϑοιμείϊπιοα ἀαγάπεςε, 
σκότος: ἷῃ ἘΠ6 ῬΑΓΒΙ]οΪ ρἷαςθ, ἰη ἶν. 18., [Π6 τηοϊ ΟΠΥΠῚΥ 18 1Π}}8 ΟΧργοββοᾶ: Ὀοϊηρ ἀαγἀοπεΐ, 
ἐσκοτισμένοι, ἐπ ἰλὲ μπαεγείαπαϊησ; οὐ, 8 ζ ἰδ γθηἀογοὰ ἴῃ οὐ Δ ΠουγὶΖο γογβίοη, “ ἢ αΥΪΠο 
186 πηἀοταῖδπάϊηρ ἀλτκεποὰ." ΝΠΊΘΤΟΙΙΒ ΘΧΆΠΊΡ]685, ἰῃ ΜΒΙ]ΟὮ ὉΠ6 Ἀδίγαοῦ 18 ρυϊ ον 16 
οοηοΓεῖε, νΥ}}} δ6 ἐοπηά, ἐπα, Βοοὶς 11. ΟΠαρ. 1. ϑεοῖ, 11, ὶ 4. Ρ. 330. 

δ. Α,ς φυεγψ ἰαπσμασο αδοιηαἋ8 εοἰἑδ ἸάϊοτηΒ, ΟΥ δα ργεβϑοηβ ρεσιζαν' [0 
ἱοΐ ιολίοἢ σαπηποί ὅο τοπάεγεοα υογδαΐξέηι ἱπίο αποίλεν ἰαπσμασο εοἱϊλοιξ 
οἱοἰαξπ ἐ.8 παξυο ριεγὶέψ, τοὸ δλομία δε σατο ποὲ ἐο ἰοοΐ 70᾽ δηιρ΄λαδε5 ἵπ 
δισὴ ἐχρτοδδίοη8.3 

οὗ 1ὴ6 τοταρῖο; ᾿᾿ Ἰοοκίηρ ἴο ᾿ἰπὶ Ἔχο ιβίνοῖγ, ὈῪῚ τ ποπὶ ΠΟΥ ἢδα Ὀσθη ἱποισαίοα ἴο {Π 086 
οὔἴδπεοῖνα τηοδβιγοθ. 1)ς Β6]]. πὰ. 11}. 1. ς. χυὶ, 8 2. : 

᾿ δὲς. Βταππίηβ, Εσεῦβίυβ, ΚυρκΚο, Εττιοβῦ, δηὰ 4150 Ὅτγβ. Ὠοάάτγιρο, ΜΙ ΔΟ Κρ, δηὰ 
Α. ΟσἸασκο οἡ ΗδθΌ, χίὶϊ. 1, 2., ΌῚ ἩΒΟΙη ΘΥΘΥΥ͂ ΘἸΩΡΒδΙῖο ἡγογὰ ἴῃ [Π680 ΕΠΥ Ὸ γ6ΓΒ68 ἰ8 μαγιίειι" 
ἰαυῖν "]]αβίγαῖεά. 

δ ὅρος Ὦγβ. Μαδοκηῖρι ἀπά Δ. ΟἸαγκο οα ΟοἱἹ. 1. 6. 
5 Βαποσ, Εττη. ὥὅλοῦ, ῬΆγ8. ἱ. δβοοῖ. 131. σἂ. ἷν. 6. 399 ---240.; Εγποβιῖ, Ιηδεῖῖ. ΙΗ ΟΤΡ 

Νον. Τοβῖ Ρῃ. 40---45.; Μοτιιε, Ασγοδβ68 ἱπ Εὐγηρδιὶ, ἴοπη. ). ΡΡ. 321 .---886.; Αὐνρ. Ῥ[ΟΙΠΓ, 
Ἠέσπι. ὅ'8ογ. ο. νἱ, 88. 16---.28. Ορ. ἴοπι. ἰϊ. ΡΡ. 649---651.; ἯΝ εἰδίοίη, 10.100}}} δὰ Οτίβὶι 
εἴ [πῖστρ. Νον. Τεβι. Ρρ. 120---189.; ΨΊβοΥ, ΗΠ γπι. ὅδοσ, Νον. Τοβῖ. ραΓ8 ἢ], ΡΡ. 268---277.; 
Βίκῃορ ΜαγῈ, 1βοῖατοα, ἰοοῖ. χν. ΡΡ. 43--49. Ῥχοῖ, (ογαγὶ ἢ88 σΟἸ]ος ἃ ΠυγλΟΓΟΙΒ γα]ιι- 
ΔὮ]ς ΟἸβογυδίίοηβ οὐ ἴδο Το 8 ἀϊβουβδοὰ Πογο πὰ ἴῃ μγοςοάϊηρ δπὰ ζο]] ον πρὶ Βοος] ἢ 8, πῃ 
᾿ηἷἰ5 [πβεϊιἴε8 οὐ ΒΙΌΙΠςΑΙ Οὐ εἰςσίετη, ΡΡ. 2398 --- 869., Ῥαγ σα] ΣῪ ἴῃ δϑοῖ. 11], ΡΡ. 800 ---3] 4. 
οη [Π6 εἰμι βοδιίοη οὐ πτογάβ; 4. 1. ὕαγρζον, Ῥσς [πῶ οπα, ὅδογε, ΡΡ. 28, 40 
--45. ΤῊ βιθ]οσὶ οὗὨ οἰ ρῆμεθ8. ἴδ ΘΟρίοιΒ]. ἰγολιθὰ ὈΥ Τληρίι8. ἴῃ 1.18. Ποσιμοπθυῖοα 
ὅδογβα, ρρ. 64---96.; ὈΥ ἘδπιθαοἾ,, ἱπ ἢ}18. [ϑεϊτυτἰοπὲ8 Ηουπιοποῦίοι ὅδοσγε, 110. 11. σαρ. 8. 
ΡΡ. 317-ϑδ0ῶ.; ὉῚ δάμη, ἱπ πἰ8. ποθ τ ἀΐοπ Ηοτη. Οφῃογα 15, ρΡ. 127---185.; ὮΥ 
ΟΒΙἀδηΐαβ, ἰῃ 8 πϑιττἰοηο8 Ἐχοροτίσδ, ΡΡ. 310---892,; δηὰ ὈΥ̓͂ ΖΦ. Ε. ῬΙΟΙΟγ, ἴῃ ἢ 8 
Ἰηδιττοηο8 Πογπι. ϑποῦ, ΡΡ. 5834 - 569.:; ϑιιαγι, ἘΠΟπ 15. οὐἨ Ιηϊογργοίδιϊοι, μ}ν. 119--- 
126 (εὐϊτ. 1827).; 1}]1 οἰ, ἔχεροι. δυιὰνγ οὗ Οτῖρ. δογῖρῖ, Ρ. 60, 
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“ Τῃ {Π|0 βαογοὰ ὈοοΚα, ἀπ οβροοί! ἴῃ τῃ 6 ΠΕΡγαΐβταβ οὗ [86 Νίονν Τοδίδπηθηϊ, τὰ τησξὸ 
ἰαἶα οαγα ηοῖ ἴο 866Κ ἴοσ δηὰ σοδορτιὶζα ΟΠ ἢ Αβ[4, ΠΊΘΓΟΙΎ ἴῃ [ἢ ἰάϊοπι ἡΥ ἢ Ὦ 8 80 ΥὙΕΓΥ͂ ἀΐμ- 
δἰ πιίϊαγ ἴο οὔγβ. ΜϑΠΥ͂ Ρογβοβ, ἱπου ἢ δοαιιιηϊοα 1} Ηδθγονν, πᾶν οἴϊθη πιδὰθ τὴ 
ταἰβίακο; δὰϊ ποιπὶηρ 18. πιοτὸ ἐΔ]]Δοϊοαβ. [Ιἢ 116 ΟΥΙΘΗΔΙ ἰδηρταρθδ ΤΏΔΏΥ ἰδίπρθ ἀρΡΕῚ; 
ΒΥΡΘΓΌΟΙΙςΑ] (ἰ γοῦ ὑταπδαο ἔμ θτὰ ΠΙοΓΑΠΥ, ὑπαῦ 18, ΠΊΟΓΕΙΥ ΟΥ̓ [Π6 δἰὰ οὗἉ οὐπμτηοα ἰοχίοοῃϑ 
δῃ ΟἰὙΤΊΟ]ΟΡΎ), ΜΒ 1Ο ἢ ἀγα ηοΐ ἴῃ τ ΠΥ Ὧν ῬΕΣΡΟ ΓΔ]. ' 

ΒΕΟΊ. Π]Ι. 

ῬΑΒΤΙΟΌΙΑΒ ΒΌΓΕΒ ἘΟΒ ΑΒΟΕΒΒΤΑΙΧΙΝῸ ΤΗΝ ὕδῦὺ8Β ΤΟΘΌΕΧΟΙ, 

ὙΟΒῸΒ αΐηρ {86 ΔΥΡΙΓΓΑΓΥ βῖρηβ οὗ {πῖηρθ, {Π6 ταθϑηϊηρ οἵ μοπὶ 
ἀοραθηάβ ἀροὴ {πὸ πϑὲ8 ἐοψιοπαϊ, ΟΥ ἴμῃ68 ουδίοτμ ΟΥ ΘΧΡΓΟΒϑΙηρ᾽ οογίδίη 
(πϊησβ. ὈΥ σογίαϊῃ ογβ. ὙΠ ταθδηϊηρ οὗ ἃ ΟΣ πγαδύ αἰνγαγβ ὃ6 
8 1016 τηδίίου οἵ ἔδοῖ ; δῃηάᾶ, οὗ ΘΟ ΓΒ6, 1ὖ 18 Αἰνγαγβ ὕἴο Ὀ6 ΘΒ Δ] 18Π 64 
ὈΥ Δρρτορτγδίθ δὰ δἀβθαιδίθ ἰθϑύϊμηοηυ. 118 (ΒΟ ΠΠΟΠΥ 18. ΟἰδῈΓ 
αἀἰγοοῦ οὐ ᾿παϊγθοῦ, 

ΘΙΚΕΟΥ ΤἘΒΤΙΜΟΝΥ 18 ἰο δα οὐίαϊηρα, ἱπ (μ6 γβί ρίαςθ, ἔσοπι 
(πο86 ΜΙ ΟΥΒ 10 πθοπὶ ἴπ6 ᾿ἰδηριδσο, ΠΟ 6 ἱπνθδῦραίθ, γη88 
ὙΘΓΠΘΟΘΌΪΑΓ, δἰ Σ ποτα [Π6 βᾶτ6 ΔῈ ΓΠΟΥΒ Πότ 16 ᾿ηἰογργοῦ, ΟΥ̓ ἴτοιῃ 
1Π6 1. ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΙ6Β; παχὺ ἔγοτλ ἃποϊθηῦ γΘΥΒΙΟΠΒ τη816 ΟΥ̓ ΡΘΓΒΟΙᾺ [0 
Ὑ Βοῦχ {Π6 Ἰδησπαρθ 88 ποῦ νΘυ ΟΊ ]αγ, θὰῦ 180 Ἰϊνοα τυ ῃ 116 1 νγ88 ἃ 
ΒΡοΚθῃ ἰδησυᾶρθ, δηα ὈΥ ἱπαϊν! υ.8}8 ὙΠῸ 6 τ δοαυαϊηϊοα Ὑ1Ὲ 1; 
ἀνά ]ν, ἔγοσιλ 0 Π 0] 1.818 ἀπ (ἀ]οββοσταρῇοτθ; ἔουγίθ]γ, ἔγομι {δοϑ 
80, πουρἢ ἐογαιρηθσβ, δα Ἰϑαγηθα (86 ἰδησιαρα ἴῃ αι οϑοη, 

ὙΠογα ἀἰγοοῖ τοϑυμλομν ζ4118, ΓΘοοῦσβα ταυδὲ θ6 δά ἴο ΙΝΡΙΒΕΟΤ 
ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ; ὑπ66γ ψὨΙοΝ μοδα γ716 ΤηΔΥ ᾿πο]δθ (86 σοπίοχί, δηδιορῦ 
οὗ ἰλπσααρα8, ὅτο, 

[10 πιυϑῦ ποῦ 6 ἔογρούίβῃ, ψ 116 δηραρα ἴῃ (818 ᾿παυΐνυ, (μαΐ {Π|6 70 
Δι6 το Π Ὑ]ηρ ΟἰΓΟυϊηβϑίδῃηοοβ ὙΏΙΟΩ αἰΐδοῦ [Π6 ἀϑᾶρα οὗὨ ἰδῃριιδρθ, 88 
{π6 ἔἴπη6, [86 τα] ρίοπ, (Π6 Βθοῦ οὐ ραγίγ, (ῃ6. Πα 118 ΟΥ̓ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ͂ [Πἴ6, 
δηἃ 1Π6 ρο 104] ᾿πβ ομηβ οὗ ἃ ρββορῖὶθ. Βίβῃορ Τστοῦ ἰπβίαποοι 
καθαρισμός, ὙἾιοΪ., ἃ8 Ὧ6 ΟΌΒΕΓΨΘΕΒ, Ἠῶ 016 τῃδϑιΐηρ᾽ 1π ΟΥ̓ ΠΑΓῪ 116, 
ΔΠΟΙ ΘΓ ἴῃ ράρϑη το] ρίοη, δηοίπου ἰὴ « υἀδίβιηη, Ἀποίογ ἴῃ ΟἸ τἰδιἰδηῖγ; 
δα ἴῃ ΟΠ ΓΙΒΌΔΒΙΥ, δρϑῖῃ, 1Ὁ Π48 ΑΗ γθηΐ δὶ σμΙ Βοδίϊοπβ, ϑοσογάϊηρ 88 1ἱ 
ΟΟΟΙΓΒ 1π ἀορτηδί!ο ΟΥ̓ ΤπΊΟΓᾺ] ὑγοαίϊβοβὃ Ομππέηφ 18. Δῃ ΘΧΆΠΙΡΙ8 ἴῃ 
Ἰπ6}18}} οὗ ἃ ψογὰ ψ θγ {Π6 βρη! βοαοἢ ἢ88 θ66 πῃ τποάτῆθα Ὀγ {{π|6, 
710 18 ΠΟΥ͂ αἰπγοδῦ δ χο  αβι νου αδοὰ ἴῃ ἃ Ὀδα βθηβθ. 6 δι ]Ϊ ἐπ} Π1ὰγ 
8 {Π6 ἔλοῦ οὗ ἃ ψογα  δοαυϊγιηρ, ἔγοι) βοῖλα οἰγοισηβίδησο οὐ οὐθαῦ, 
ἃ ἰΘΟΙΏ10 81 τηθϑηῖηρ, δα δου ἃ 8116 τοϊαϊηϊηρ [818 δἰομθ. Τῆι 
ΘΟΏΥΘΙΒΘ, ἴο0, 18 ἔγΓΘΑΌΘΕΓΥ (δ 6 6486.} 

" διαδτγί, ΕἸοτηοηῖδ οὗ ηϊογργοϊαιοη, ρατὶ ν. σἤδρ. νἱ. ρ. 194 (οάϊξ. 1827). 
5. ΒδιοΥ, ἤσσηι. ὅζδοσ., ὈΔΙΒ ὶ. βθεῖ, 1]. ΡΡ. 77---79.; Μοτγυβ, Αογοββοβ Ἡουχηοηουίίοδδ, [06]. 

ᾶχο. 
8. Ἐγτποβιῖ, Ρσχί πο ρ] 8 οἵ Βδ]. [πίοτρ. ὑγϑηβ]αιοά Ὁγ Βρ. Τογτγοῖ, γοἱ, ἱ. ρᾶσὶ ἱ. δοοῖ. ἱ. οἶδρ. 

᾿. 18. ΡΡ. 27, 28. 
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81. 2 ὶγοοὲ Τεβίϊπιοηῖος [ὉΥ αϑοενἑαϊπῖνς ἐδ6 ζύβιις 7,οημομαϊ, 

Ι. Τῆὴο ἐσδίϊγιοην οΓ ἐδὲ τογῖίον, ΟΥ̓ δ σΟΉ ΘΠΙΡΟΥΑΤΊ68. ----]. 7)εβηϊἝ 08 -ττ 
2. Ἐπαριρίοε ---- 8, αταϊίοῖ ραδβαρθ6.----11., Αποΐοηξ υϑγδιοΉ ς; ---- λεὶγ τα- 
βρεοζῖυο τπογίἐ5, γμῖεβ ἔογ σοπϑεζείηρ ἐθρι. ---111. δολοίϊαδίς απα Οἰοδβεο- 
σταρῆλενο: ---ἰ. Ναΐωτε οΥΓ εολοῖϊα ---- 2. απὰ οΓ ΟἸοδδατῖεδ ---- ἃ. Πμεῖο5 70 γ᾽ 
εοπδιζέης ἐλόπι. ---- ΤΥ. Τερίΐπιοην ο  οτείσμετα ἰσλο ἠαῦο ἀασφμίγοα ὦ 
ἰαπισμασο. 

1. ΤῊΕ ΤΕΒΤΙΜΟΝΥ ΟΕ ΤῊΒ ὙΨΕΙΤΕΒ ΟΕ ΗΙΒ ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΒΙΕΒ. 

ΤῊΞ τηοϑὺ ἱπιροτίδηϊ δα 18 αἴογάθα Ὀγ ἰμόοβθ τυϊίοσβ ἴοὸ σσῇοτα {ἢ 6 
ἰαησυᾶσο ἰο Ὀ6 Ἰηναϑι ραίθα νγα8 σου μΔ ΔΓ; δη ἃ  ΠΘΓΘ 1 18 ̓ ΠἀῸ 1 080]6 
118 ΘΥ 606 18 ΔΘ ΠαΔΏΠΥ βυῆοϊοηί. ΤἬῊ]Β ΘΒΕΤΠΟΠΥ ΤΑΥ͂ δα ἀγάγῃ 
πὶ ἐὮγ6α βΒουσοσβ, γ1Ζ. 1. Ετοιι [Π6 ἀ6Πη1ΠἸΟοΏ8 οὗ πογϑ: 1. ΕὟὙΟΠὶ 
ΘΧΔΙΏΠΪ68, δηα (π6 παίυσγο οὗὨ [16 βυρ]θοῖ: διὰ, 111. ΕὟομ ράγα ]οὶ 
ἈΒΞΒΡΘΒ. 

ὴ 1, ὙΠ τοραγὰ ἴο ἀαβηΣίοη8, πούμιπο ἸΔΟΤΘ 18 ΠΘΟΘΒΒΆΤῪ ἔπδπ ἴἰο 
ἰακα σοοά οαγα {παῦ {π6 ἀοβπ το 6 Ὑ6 1} ἀπάοτβίοοα, ἀπὰ ὑ Θοπβί δε 
ον το σοῖρῃῦ {Π6 ομαγδοίοσ οὗ ἰῃ6 πσιοῦ Ὑ͵ὰὸ ἀ6ῇῆπ68 ΤΑΥ͂ 
ῬΓΟΡοΥΪν ρσὶνο (0 11.} 

Μοσιιβ ἢδ8 οοἰθοίβα βσδπρ]ο8 οὗ ἀ6βη:οπΒ ἔγοια ρτοΐλπα τ ΊΘΥΒ, 
δοίῃ Οτθοῖκ δπᾶ 1,αἰϊπ, ὙΒΙΟΒ Ὁ 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ (0 δἀήποα ἤοτα ; 
Ὀαῦ [Π6 (ΟἸ]ονηρ ἀ6Πη:ΠἸ0Π8 οὗὨ οογίδὶπ οσαβ οσσαγτίησ ἴῃ ἴΠῃ6 Ναον 
Τοβίαιηθης τὸ οὗ ᾿πωροτγίδποθ ἕο (6 στῖρσρῃῦ ὑπαογβίαπαϊηρ οὐ {16 
Βαογοα ᾿υῖο ΓΒ. 

1]. [πη ΗΘΡ. ν. 14., 8ι. ῬΡλ.] βᾶγβ {παῦ ἢ6 τ 168 τοῖς τελείοις, ἰο ἐδ ρογέεοί; 
δηα δ ἔπογο, νυν δἰ πηοϑὺ ἰορ σαὶ ργθοϊβίοη, ἀθ π65 {1106 ρουΐοοῦ ἰο Ὧὸ ἐΐοδα 
«οἦο ὃν τεαδοη οὕ τ|ι56 λαῦσο ἐδεὶν ξ6γ865 οχογοϊξοα ἰ0 αἀϊδοογη δοίἧ σοοά απα ουἱϊΐ ; 
{παΐ 18, {056 0 ΟΥ̓ ἰἸοῃρ οαβίομμ δι ἀ σοηγογβαίίο 1 (Π6 Βιλογθα Ἡ ΓΙ ηρΡ8 
ᾶγ6 δ0ὺ δχϑγοϊβοα δηα ἐπιργονοᾶ {Π6 1 ἔδου 165, ὑπαῦ ΠΟΥ οδῃ ἀἰβοθγῃ 
Ὀοίναθη ροοά δηᾶ Ὁδα, ἴγὰθ δηὰ [8]36 ἀοοίγιηθβ.Ό [1π {ῃ6 ψ οἷο οὗ ἐῃδΐ 
Ῥδβϑαρο, ὑΠΘΓΘΙΌΓΘ, γγ0 8ΓΘ ἴο Ὁπαρσβίδπα ὙὙ{ΠῸ ἅγο (ῃ6 ροσγίδος, ΔΡΎΥΘΘΔΌΪΥ ἴο 
5ι. Ῥλ0}}8 ἀδβηιίοη. 

2. 1 τὸ ψοσο δ᾽ ἃ 058 (0 υπαογεβίδηη, ἴῃ (ἢ6 5[γ]6 οὗὨ [Π6 ΒΆ1Ω6 ΔρΟϑί16, 
ὙΠ 6 Π]68η8 ὈΥ {Ππ6 δοάν οΥΓΓ Οὐτίβί, νγ8 ταδῦ Ἰοάγη ἰΐ ἔγοτ Ερ!!. 1. 28. ; 
Ὑνἤοτὸ Ὁ 16 ἀθβηθα ὈΥ [Π0 ολεισοῖ ς ὕμ8,..... ἐλθ οἠεγοῖ, τολϊοῖ ἐδ λὶδ δοάν, 
ἐλε {εἶπιο85 ὁ ἀΐηι ἐλαὲ πιἰίοίλ αἷΐ ἴπ αἰΐ. ' 

8. Ηϑοῦ. χὶ. 1. οοπίδ! 8 3 ἀοβηϊ ίοη οὗ Καξ ; Μ ΠΟΙ ἴθ. {Ππογθ βαϊα ἴο θῸ 
ἐλε εμδείαποο οΥ ἐλίποε λορεα ἔογ, απὰ ἐΐδ ουϊάδηοο Ὁ ἐλίτισε πο δοθΉ. 

11. ἘΣ ΧδηΊΡ]68 δηα (Π6 παίυγα οὗ {π6 0] θοῦ 4180 ΒΟΥ 18 [Π6 κιϑιι8 
οψφμοπαϊ πὰ ἴοσοθ οἵ ψογὰβ; θὰῦ ἴο πάρα δουσθοῖγ, δῃα ἴο τη Κθ 
ῬΤΌΡΘΥ ἀἰἸΒ0 1 ΠΟΙ 018, ἃ σοοα ὑπάἀογβίδῃαϊπρ' δηα ΘΟμβι ἀθα Ὁ] 6 Ὀγϑοίϊοθ 
ΓΘ ΠΟΟΘΒΒΆΤΥ. 

1. ΒΥ ἐχαπιρίοβ 18. τηϑϑηΐ, ὑπαὺ [Π6 ἩΓΠΟΥΓ ὙΠῸ 868 8 ραΓΕΪουΪΑΣ πογά, 
1πουσὰ 6 ἀο068 ποῖ ἀἰγθοῦΥ ἀρῆπο ἱ{, γαῖ ρσίνοβ, ἴῃ 8006 ΟΠ6 ΟΥ̓ ΙΏΟΓΟ 
Ρδββάξζϑϑ, ΔΨΠ ΘΧϑΙΏΡΪΘ οἱ Ἡμδὺ ἰῦ Ἰηθᾶη8, ΟΥ̓ ΟΧΒΙ της 108. 40 4}1:168 οὗ 
δοτσλρ {π6 οροιϑίίοη οὔ 1. ΤὍΠυΒ, 

(1.) [πὶ ογάεσ ἴο οχρίαίη 116 νοτγὰ δικαιοσύνη, τἱρἠίοομδηπο8β8, νν ὨἸοἢ 14 ΟΥ̓ ΥΟΥΥ Ττοχποης 
ΟσΟμΜΙΤΌΠπΟΘ ἴῃ [86 Νανν Τ᾽ οδίατηθηῖ, ννὸ πιαδὺ ἐχϑιῃΐθ ἡ δὲ ἐχαπιρίεξα ΟΥ τὶ οἰ ἰδομδηδδς τὸ 
ΔιἰΔ6α 1π ΘδΟ ἢ ρϑββαζο. 

(2.) ἴπ 64. ἰν. 8., δι. Ῥαῖ] 0868 6 ἴοσίῃ στοιχεῖα τοῦ κόσμου, οἸοΙηθη 8 οὗ ἴῃ ποτ], 

 Βιαδτι, ΕἸεπιεπί8 οὗ Ιηἰογργοίδι θη, Ῥαγί Υ. ομδρ. ἰἱ. ῥ. 64.; Μογαϑ, ἴοι, ἱ. Ρρ. 79---81. 
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δἱ ἢγεὶ ψτπουν δὴ οχρίαπεδιίΐοη; "αὶ ἤν ΑΓ ἀ8 γὸ Βᾶν6 δὴ Ὄχαλῃῖα οἵ τ86 ταοϑὶηρ οἵ 
εξ ἴῃ 6]. ἱν 9.; ψθονο 16 ΘΧΡΓΟΒδίοη 18 864 οὗ 016 ΟὈΒΟΓΥΔΠ668 οὗ [Π6 Μοβεῖς ἰδτ Ὑ ὶο ἢ 
Ῥτοοθάδά ἴη0 Ομγίβιϊδιι ἀϊβροηβαίίοῃ, δηᾶ ᾿πο ιἀ68 ἴἢ6 Ἰάοα οὗἁ ἱποοιμῃρ]οίθῃθδδ δηὰ ἱπιρεγς 
ζοοιίοη. ᾿ 

2. ΤῊΘ παέμγε 0 ἐλ φμδ)εοί, ἴῃ ἱπηπ ΓΔ Ὁ]6 ἐπβίϑηοθβ, μοῖρ ἴο ἀθῆπϑ 
ὙΒΙΟΝ τηϑδηΐηρ οὗ ἃ ποσὰ 16 ὙΣΙΪΟΣ αἰδοῖ ἴο 1ΐ, ἴῃ ΔΗΥ͂ ρδαγίϊουϊαΓ 
Ῥᾶ85869. 

ἘῸΓ ᾿ἱπβίϑηοσ, χάρις, ἴῃ ΟἿ Ὑογβίοη ὈΒΌΔΠΪΥ Τοηδοτοά σγασο, ἀοηοίςΒ ραγάοῃ οἵ βίη, ἀϊνὴπς 
Ὀαπονοΐθηςο, ἀϊνίηθ αἰ ἃ, ΤΟΙ ΡΟΓΑ] Ὁ] βϑπηρβ, ζο, ὙΠ Οἢ οὗἁὨ [8686 βοῆ8β68 ἰδ ὈΘΑΓΒ ἴῃ ΔΗΥ͂ 
Ῥαγίουϊαῦ Ῥαββαρα ἰδ ἴο Ὀ6 ἀοιογαιϊποὰ ἔγοτα (Π6 πδίυγο οὗ [116 Βα δ] 6 οι. 

ΠΙῚ. Τῃ ογάου ἴο δβοοσίδιη {1 μϑι ἰοφιοηαὶ, αὶ ἴο ἱπνθδίραῦα {Π6 
Τ ΘΔΠΙΩρ᾽ οὗ ἃ ραββαρθ, ΓΘΟΟΌΣΒΘ 18 παχὺ (0 δ6 Πδα ἴο {Π| Θοπιραγίϑοη οὗ 
ΒΙ ΠΆΓΟΥ ῬΑΓΆ16] ραββαρ 68; 8η6,, 85 τ ἢ ΘΔ Π]Οἢ 18 τα υϊβια πη 1Π6 
ΔΡΡΙ]Ισδύϊοη οὗ {Π18 Βουθηοιο αἱα, 10 ὈΘΟΟΠΊΘΒ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 1πϑιϊςπ6 
ἃ ΑΓΒ ΟΌΪΑΥ ἸΠΑΌΪΤΥ ἰπῦο 118 παίαγο, ἀπα {π6 πηοϑῦ θθπϑβοῖαὶ ταοᾶθ οὗ 
δι ρ]ογίηρ 1 ἴῃ {Π6 τη ογρσγοίδθοη οὗ {6 ΒΙΌ]6. 

1. “ὙΥ̓ΏΘΏ, ἱπ ΔΗΥ͂ ΟΥ̓ ΏΔΙΤΥ ΟΟΙΩρΟΒΙ ΟΠ, ἃ ραβϑᾶρε οοουγβ οὗ 
ἀου δ Ὁ] τηοδηϊησ 1 τϑβρϑοῦ τὸ {Π6 βοηϊιηθηῦ οὐ ἀοοίτηθ 10 σοη- 
ΨΟΥ8, {86 ΟὈΥΙΟΙ8 ΘΟΌΓΒ6 ΟΥ̓ ρΓοοΘΘα ηρ' 18 ἴο Ἔχϑϊηθ ταῦ [Π6 Δα ϊΠΟΓ 

- ἈΠ 561 85 ἴη ΟΥΠΒΘΙ ραγίβ οὗ 815 οσκ ἀ6] νοσθα ἀροι {16 βάτο βα ] θοῦ, 
ἴο ψνοΙρὶ γ761}1} [Π6 ἴΌτοΘ οὗ ΔΠΥ͂ ρϑυ ΙΟΌΪ]ΔΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἢ6 18 δΔοσυβίομπχερα 
ἴο 086, 8η4 ο ᾿1παυϊγτα ὑνμδί ποῦ τηϊσῃΐ θ6 'π {π6 ΟσΟΑΞΊΟῚ ΟΥ̓ 
ΟἸΣΟυτηβϑίδ ποθ ἈΠῸ τ ΒΙΟἢ Πα τπυτοίθ, ἐθμαϊπρ' ἴο ΓΠΓΟΥ ἔαγίμον Πσῃΐ 
ὩΡΟη (86 ᾿πηπιοαϊαία οὐ͵]θοῦ ΒΒ πα ἴῃ νἱθσ. ΤῊ]8 18 ΟὨΪΥ ἴο σΤοη 6 Γ 
ΘΟΙΏΙΏΟΝ 7α8[ϊο6 ἴο {Π6 ὙΓΙΓΟΥ; 1Ὁ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΣΥ ὈΟΙΏ ἴον (Π6 αἀΙΒΟΟν ΓῪ 
οὗ 8 σϑα] πηδδηῃΐϊηρ,, δῃα ἴο βθοιγα πὰ ἀσαϊηβύ ΔΩΥ ΔηΐΟη σἤδγρο Οἶ 
ΘΟΥΤΟΥ ΟΣ ἱποολβιβίθῃου, ΝΟΥ͂, 11 {Π18 ΤΊΔῪ 80 Ὀ6 τοαυϊγοα 1 ΔΩΥ 
ΟΥ̓ΙΠΑΓΥ͂ ΜΟΥ ΟὗἩἨ ὉΠΙΏΒΡΙΓΘα ΘΟΙΏΡΟΒΙ 101, ΠΟΥ τ ἢ ΠΟΙ ἱπα!βρθηβ- 
ΔὉ]6 ταυϑὺ 10 Ὀ6 ψίθη γγχα ἐϊ ἴῃ Ἰυδρταθηΐ ΡΟ 86 δαογθα νοϊαπλα:; 
1η ἡ Ιοἢ (να ΔοΚπον]οᾶραο 18 ἀἰνὶηθ οΥἱρὶη4}) 1Ὁ 18 ᾿πηρο8810]6 αν 
ἴο ἱπ]ΔρῚΠ6 ἃ [Δ] αγο ΟΠ 6 ἴῃ }παρτασδῃῦ ΟΥὨ 1η Ἰπἰαρτ ν᾽ 5 

ΤΏ6 ραᾶβϑβαρθβ, ψ Βιοἢ (8 ἴᾶγα βοῖὴθ ἄβθρτθο οὗ σϑβϑι} Ὁ]. 6, ΓΘ 
Του 6α “΄ς ῬΑ ΓΆ1161] ραββαρθβ ; ̓ δῃηά (86 σομῃραγβοη οὗ {Π6πὶ 18 ἃ τηοβὺ 
πηρογίδηῦ 610 ἔῸΓ ᾿πίογργοηρ βο ραγίβ οὗ δουιρίιτα 88 ΠΊΔῪ ἈΡΡΘΆΓ 
ἴο 08 ΟὈΒΟΌΓΘ ΟΥ̓ ποσγίδίῃ ; [ῸΣ, οὐ δἰπχοδῦ ΘΥΟΣΥ βυβ)]οού, ἔπογα π}}]} 
Ὀ6 ἰουπά 4 τυ] οὗ ρἤγαβοβ, νυ ιοἢ, θη ἀ"]Π]ρο ΠΟΥ οο]]αἰοα, ν7}}} 
αἴογα τηυΐαδὶ 1118 ΓΑ Ο ἢ ἀπὰ βαρροτῦ ἴο ϑδοῖὶ οἰοῦ ; {86 ἐγ ἢ ΒΟ Ὦ 
18 ΤΩΟΓΘ ΟὈΒΟΏΌΓΘΙΥ ᾿π ἰπιαίοα ἰῃ οπ6 ΡΪαθα ἰγοῖηρ ΘΧργθββϑα ψ1 ἢ} στθδῦου 
ῬΥΘΟΙΒΙοη ἴῃ οἴμοσβ. ΤΏι8, ἃ ρατύ οὗ {86 αἰἰγιραΐθβ οσ οἰγουϊηβίδῃοοϑ, 
Τοἰαησ ἴο ὈΟΙΠ ΡΟΥΒΟΠΒ δηα (Π]ησ8, 18 βίαϊθα ἴῃ ὁμθ ἐοχῦ Οὐ Ῥᾶββδᾶρθ, 
Δα ραγῦ ἴῃ δποίμοῦ; 8ὸ {παὲ [Ὁ 18 ΟὨΪΥ ὈΥ Βθδγοβῖηρ ουῦ Βονϑγαὶ 
Ράββαρ68, δπα σοηποοῖηρ {{Ἰ6πὶ ἰορσοίμον, ἐμαῦ γα δὰ οδίδιῃ ἃ 7118 
ΔΡΡΓΘΘμΒΙοη οὗ ἔμθ. Μοτθ ραγίουϊαυν, (86 ἴγραβ οὗ (86 ΟἹὰ 
ΤΙ αβίδιηθηῦ πλυδῦ 6 οοτηραγοα Μ1} ἘΠΕ6ῚΡ ἀπ  ὙΡ68 τὰ ἴμ6 ΝΟῊ (88 
ΝαιΡ. χχὶ. 9. ψ τ “0 11. 14.}; ρῥγϑαϊοιομβ πυδῦ ὃ6 σομπηραγοα 
νι [16 ἰδίου οὗὨ {πι6ὶγ δοοοιῃμ] ητηθηΐ (48 186]. 11}11.9 [Π6 Ἰαὐίου ραγὶ 
οὖ ν. 12. ψ τ ΜάΥΚ χν. 27, 28., δπὰ 10Κκ6 χχιϊ. 37., ἀπ [16 ἔοὐΣΙΟΥ 
Ρατγί οὗ [84]. 111.. 12, ἢ Μαίι. χχν!. δ7., Μίατκ χν. 43., Κὸ χχὶ!, 
60.), ἀπὰ [86 ρογίίοη οὗ ϑδογὶρίαγα, ἴῃ 161} ΔῺΥ ροϊηῦ 18 ΒρϑοΣ ΑΙ ]Υ͂ 

ι Μοτῖιβ, Αὐογοδβο8Β, ἴοπι. ἷ. ΡΡ. 81] ---84.. Θιαατὶ, ΕἸοπχοπίβ, Ρ. θ5 (οὐϊυ, 1827} 
2. Βρ, Υδηιμ]άοτῖ, μοςίατοβ, ΡΡ. 180, 190. 
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{τολτοα, ουρῶῦ ἴο θ6 ΟΠ! ἢν αἰδοπμα θα ἴο ἴῃ {Π6 ΘΟΙΆρΑΓΒΟΙ, 88 (6 6818, 
εδαρΡ. 1. ου {86 ογβαϊοῃ, Βοιηϑη8, ΟΠ Ά08. 111.----τ΄ὖι ΟΠ. [16 ἀοοίΣΙη6 οὗ }.18- 
δοδίίοι, ὅτο. το. 
ΤΟ ομπαάαίζίοπ οὗ [86 Ῥάᾶγ}] 6] 1βτὴβ ὁσουττιηρ ἴῃ [86 βδογθὰ τσὶ ἰπρΒ 

8 [86 ραγρθϑίιδι Ββδυτρ ΩΥ οὗὨ Βογιρίασα 1186]; τ 10, [ΒΟ ρῚ ὁοπιροβοά 
ὉΥ νϑυϊουβ τυ γθ, γοῦ Ῥγοοθοαϊηρ' ἔγοπὰ ὁπ6 πα [Π6 βδηιθ 1πέ8}10]6 
ΒΟΌΓΟΘ, οδηηοῦ ρυῦ ΔσΤ66 1ῃ ΜΟΓΒ 88 γ76]] 88 ἴῃ {Π|ηρ 8, ΆγΑ]]6]1ΒΠ}8 
ΔΙῸ ΟἸΤΠΟΥ πθαν ΟΥ̓ γεπιοίο : 1Ὲ ὑΠ6 ΌΥΤΩΘΙ οα86 ὑπ 6 ράγΆ 16] ρϑβϑδαρσθϑ 8.6 
Βοιυρῦ ἔγοτι {π6 βαηθ ὙΥΟΥ ; 1 {Π6 ]Ἰαϊοσ ἴτοτα αἰ δγθηῦ ὙΥ ΘΒ, 
ΤΏΘΥ ἅγὰ σία. ἰοσιηθα αὐἀοφιαΐο, ΤΜὮΘη (ΠΟΥ αἰδοῖ [86 80]6 βυ  ]θοί 
Ῥγοροβϑᾶ 1ῃ ἴππ ἰοχύ ; δηα ἐπααάεημαΐο, 6 ῃ {Π6Υ δἴἴοοῦ 10 ΟὨΪΥ ἴῃ ρατῦ; 
Ὀυΐ {86 πιοδῦ υϑ04] αν] βίο οὗ {Π6 Ἀπ] οσῪ οὗἩ δογιρίυγο, ΟΥἩ ῬΑΓΆ]16]18Π}8, 
" Ιηΐο συϑγδαΐ, ΟΥ̓ ΡΑΓΆΙ]6] 1818 οὗ ψοσάβ, ἀπα γεαΐ, οὐ ραγ] } 6 ]1δ8 οὗ 

ὮΡ̓Β, 
2. Α υεγϑαϊ ρατγαϊοϊϊδηπι ΟΥ ἀπαΐοσψ 18 ὑμαᾶῦ ἴῃ τ ΠΟἢ, Ομ. ΘΟΙΩραυϊηρ 

0 ΟΥ ΤΔΟΤΘ ΗΪἶδοθ8 [οροίμου, [Π6 βϑῖηὴθ ΟΣ8 ΔΠα ΡὮΓαΒΘΒ, [ἢ 6 8816 
τη046 οὗ ἀγρυπιοηΐ, [π6 δαπλ6 τοί ποα οὗἁ οοπδίσυοίίοη, δηα {86 Βδῃη6 
τῇοίοτῖ αὶ Πρ ΓΟΒ, ἀγα τοβροοῦνοὶυ ἰο Ὀ6 ἔουαπα, ΟΥ̓ {118 ἀββουρίοη 
816 {86 [Ὁ]οτ Ωρ Ἰμβίδῃοοβ: -- 

(1.) Δαταϊϊοὶ τοογ8 απὰ ρἦγαδε8. Τῆαβ, ἤθη {Π6 ργορμοῦ {6Γ6- 
ΤΩ}, Βρϑακίηρ οὗ {π6 Βυμπηδη Πρασί, βαυβ, {παῦ 1Ὁ 18 “Ἅ“ ἀβοθιῦι! ἀθονθ 
41} [ΠῖηρΒ, δηα ἀεβροταίοῖμ π1ΟἸκοα ἢ (6 Γ. χυιϊ. 9.), ἸΏ ογάθυ ἴο ὑπᾶογ- 
εἰδπα {μ6 {}}] ἱπηροτγύ οὗ [Π6 οΥἹσῖπ] νγογαὰ ἔπογθ τομαογθα ἀδθρογαίοῖῳ, 
Ὑ6 Τηϑὺ ΘΟΙΠΡΑΙΘ 667. χν. 18. ἀπα ΜΊΟΔ 1. 9., σογα {Π6 βαπὶα πογὰ 
ΟΟΟΌΧΒ, 8πα 18 Γβ παθσοα ἀεϑρογαίΐο οΥ τπομγαῦδίο. ἙἘΎΟτὰ ΜΈΝ ὑ)71ῸὸῸ ρ88- 
ΒΑΘΘΒ 10 18 ΟὈυ οι Β Παὺ 86 ῥγορ ΒΒ πθδηϊηρ νγὰ8 {Ππαῦ 1{π6 ἀθοο! {ὰ]- 

δ Ου ἴδο ἱπιροτίδῃοθ δηὰ Ὀθποὴϊξ οὗὨ σοηβυ Πρ ῬΆΓΆΪ16] ραββαραδ, ΒΒ Β.ῸΡ ΗΟΓΒΙΟΥ ΒᾺ8 
ΒΕΥΘΓΆΪ Ε1π6 ΟὐΒΟΓΥΔΙΙΟΠΒ ἴῃ δἷ8 σοτητηθηΐ οἡ ῬεΔ]. χουν, “10 βῃου!α δ6 ἃ ταϊο γΠἢ ΘΥΟΥΥ 
ομα, γγῶο τνγου]Ἱὰ σοδὰ [Π6 ΠΟΙΥ βου ριαΓοΒ τ 1}} δἀνδηίαρο δηὰ ἱπιργονυθιθηῖ, ἴο ΘΟΙΊΡΑΓΟ 
ΘΥΟΓΥ͂ ἰοχῖ ὙΓΏΙΟὮ ΤΩΑΥ͂ Βα ΟἰἾΠΟΥ προτγίδηϊ [ῸΣ [86 ἀοςιγί 6 ἰδ ΤΩΔΥῪ σΟη ΔΙΏ, ΟΥ̓́ΓΟΙΏΒΙΚ- 
4016 ἴῸγ ἴμ6 ἰατῃ οὗ {Π6 ἘΧΡργοββίοῃ, τ ἢ [ἢ6 ῬΑΓΑΪ1]6] ραβδαροβ ἴῃ ΟἾΠΕΥ ραγίβ οὐὗὨ δΟΙΥ 
Ὑτῖ; τ δι 18, ΠῚ [Π6 ῬαΒθαροβ ἱπ ἢ ΟὮ ΓΠ6 51.076 οῦ- Τί ῦ 18. [ἢ 6 ΒΆΤΏΘ, ἴΠ6 Β6η86 6απὶ- 
ὙΑ]οηῖ, ΟΥὁἩ [16 ἰθτη οὗὨ ἴΠ6 ΘΧργοβδβίοη δ᾽ ΠῚ} }8στ, "ΓΠ 686 ΡΆΓΔ]10] ραβθαροβ ἃσὸ ΘΑ5ΠΥ (οαπὰ 
ὉΥ το τηαγρίπδὶ γοίδγοποοβ ἰῃ ΒΊΌ]68 οὗἩ [86 ἸΑΥρ Ὺ ΟΥΤΏ.᾽᾽... «0. νονο “ΤΙ 18 Ἰῃογ Ὁ]6 ἴ0 8ΗΥ͂ 
ΟΠ6, ὙΠῸ 85 ποῖ ἴῃ βοπιθ ἄδρτεο τηδὰθ ἴῃ6 δχρεσπηοηΐ, νΠδὺ ἃ ΡΓΟΡΟΙΘΠΟΥ͂ ΤΏΔΥῪ 6 τηδαθ 
ἴῃ τπΠδὺ Κηον]εάρο τ ]Οἢ τη οι ἢ δ Ὡπῖο βαϊνειίου, ὈΥ δια γίηρ ἴΠ6 δ ΓΙ Ρ΄ ΌΤ6Β8. ἰπ (ΐ8 
ΤΔΔΏΏΘΥ, ἩΣΠΟΙΪΣ ΔΠῪ ΟΠΟΥ σΟΙΛΤΩΘΠΪΗΓΥ ΟΥ ἜΧροβίτοη ἔΠπδῃ τυ ς ἴΠ6 αἰ ογοηῦ ραγίβ οὗ [Π6 
ϑδοσοα ὙΟ]Π πιὸ τοι 8}}} {Ὀ ΓΠ15}1 ΓῸΓ 6860}} ΟἾΟΣ. [}}}} ποῖ βογ 16 ἴο ἀβδουὶ 1Πδὲ ἴπ τηοϑὲ 
ΠΙΙΤΕΒΑΤΕ ΟἩΒΊΒΤΙΑΝ, ἱΓ Β6 σλη ὑαϊ τοδὰ πἷ8 Ἐηρ ἰδὰ ΒΙΌ]ο, δηὰ νν}}} ἔα κα 1826 Ραΐῃϑ ἴὸ 
Γοδὰ ἴξ 1 [18 Τδηηοτ, νυν] ἢοΐ ΟἸΪῪ δἰζαΐη 411 τπδὶ ργαςτῖοαὶ Κηον]οῦμο νν ἢἰς ἢ 18. ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ 
ἴο ΗΪ8 βαϊναϊίοη; Ὀυΐ, ὉῪ αοα᾽ Β Ὀϊοεβίηρ, 6 Ὑ}1 Ὀδοοιηθ ᾿οαγπρα πὶ ΟΥΟΥΥ τΠὶπρ το] της 
ἴο δἷ8 τ Προ ἴῃ δύο ἀθρτοο, τῃδῦ ἢ6 νν}}} ποῖ Ὀ6 1[40]6 ἴο Ὀδ6 πιἰϑ!6 ἃ οἰ 6 ὈΥ {π6 γεῦποα 
ΔΙΡΌΓΤΩΘΩ Β ΟΥ̓ ΟΥ̓ {Π6 [186 ἈΒΒΟΓΟΪΟΠΒ οὗἉὨ [Π086 ὙΠῸ Θπἀθανυοῦῦ ἴο ἱπηρταῖϊ {Π16 ]Γ ΟΥ̓ ΟΡ  ἢΐοι 8 
ὍΡΟΙ 8:6 οΥβ6]68 οὗ ἀοά, Ηδᾶ ΠΠΔΥ͂ 58(Ε]γν Ὀδ Ἰρπογδῃΐ οὗ 4}} μἢ]ΟΒΟΡἢΥ, οχεθρὶ τυ 18 
ἴο Ὀ6 Ἰεοδτηθὰ ἴγοιῃ [Π6 βδβογεὰ Ὀυοκβ; ψῇϊο ἢ ἰηἀορὰ σοπίαϊη τπ6 ᾿ἰροϑῦ ΡΠ ΟΒΟΡὮΥ͂ 
δάἀδρίοα ἰο ἴπὸ Ἰονοβὲ ἈρΡρυς ΠοπΠβίοηΒ. Ηθ ΠΙΔΥ ΒδίεΪὙ τοηδῖη ἱρηογδηῦ οὗἨ 8}1 ἢ 8: ΥΎ, 
Ἔχοορῖῦ δ0 πῃυςἢ οἵ [Π6 ἰδίου οὐ [00 ἢγβί ἄροβ οὐ ἴ6 “ὁ 15} ἀπὰ οὗ [πὸ ΟἨ τ διϊδη σΠυΓΟἢ, 
ΔΒ 15 ἴ0 ὈῈ ρεϊδοταὰ ἴγοτῃ τ 6. σαποη σαὶ θΟΟΪΒ οἵ [86 ΟἸὰ ἀπά Νεν Τοβίδιποης. [,μὖ Πἷπη 
δἰ αΥ ἘΠ|656 ἴῃ [6 ΠΊΔΠΠΟΥ 1 τοσοπηηθηᾷ, διὰ 1οὲ Ηἷπὶ ΠΌΝΟΥ σοΆ88 ἴ0 ὈΓΆΥ [ῸὉΓ [Π6 10 Μ]- 
ΝΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤΗΛΤ ΡΙΉΙΤ ὈΥ ὙΠΟ τἢ686 ὈΟΟκΚΒ Ψογα ἀἰεϊαίοα; διὰ [ἢ6 ψ Π0]6 ΘΟΠΊΡΒ588 
Οὗ αρδίσγαβο ῬῃΪΟΒΟΡΉΥ, δηὰ γοσοηάὶίο Εἰ ϑίογυ, 5.}8}} ἔαση δ Ὧ0 δγραπιθηῦ τν 10} νυ Ιοἢ τῃ0 
Ῥόγνοσθα 1] οὗἨἉ τηϑῇ 8ἢ4}} 6 δΔΌΪ. ἴο βῆδ κα [18 ΠΕΆΕΝΕΡ ΟΗΕΚΙΒΤΙΑΝ᾿Β ἢ, ὙΠ ΒΙΌ]Θ, 
1Ππ8 βιααϊοὰ, ν᾿ 1}1 ἰηἀεεά γγονς ἴὸ θ6 ψ μαῦ το ργοϊοβίαηιβ οβίθοπι ἰΐ --- ἃ ΠΟΥ Δ Δη( δα ϊ- 
εἰεηΐ γυ]ο οὗἁ ἕδη δηὰ ργδοιίοθ, ἃ μοϊπιος οὐ βδ νδιίοη. νυ 1 ἢ Ἀ]ΟῊΘ. ΤΩΔΥ͂ ΠΟ Ποἢ 0Π0 ΠΘΓΥ͂ 
ἀδτίδ οὗἩ ἴδ πῖοκοὰ."-- βου πηοηβ οἱ τὸ Πδδυγτγεοϊίοη, ὅς. ΡΡ. 221---228. Τδο ΒΙ016 υἱιὰ 
ΒιΌΠ641 Οομμπιεηίαγυ, ᾿ζοηᾷ. 1858, 8 γ0]8. 410., ΠΥ ὃ πιθηϊ πο 88 οοτοδογαιίηρς Βρ. 
Ἠοχλογ 5 ΟΡθοσυδιίοη8. 



24. δεγίρέμγοε Πιΐοεγρυοέαζίοηι. 

Π688 δ ΜΙΟΚΟοάη 6855 οὗ [δ ἢραγί οὗ πιδῃ ἃΓῸ 80 στϑαΐ ἰπδί ΤΠ6Υ σδηποῖ 
08 ΘΑ ]6α ΟΥ τϑιηουθα ὈΥ ΔΠΥῪ Δ ἃγ. (ὐοαρασο 8180 [88]. χ], 1]. 
δη ΕΖοῖ. χχσχῖν. 23. στ Φοδη χ. 1], 14, 1ὅ., Η6}. χιϊ. 20., δπὰ 
1 Ῥοῖ. 11. 25. δπᾶ ν. 4. 

(2.) Ραγαϊοὶ τιοάδ8 9.6] αγσμῖπς. ΤῆὰΒ {π6 δροβίϊθβ, δὰ] δπά 
Ῥρίδυ, σϑβρϑοῦνοὶυ βυρρογί {Π6ῚΣ Ἵχβοσγίδιίομβ ἴο ραϊϊθησα ΕΥ̓͂ {88 
οχαπιρῖο 9 «,δι5 Ολγῖδί. Οὐτμήραγο ΗθΌ. ΧΙΙ. 2, 3. ἀπὰ 1 Ῥοῖ. 1. 2]. 
Οη (ἰνθ σοῃίγαγυ, αἰἸββιδβινοΒ ἔγτοῃ 81Π ΓΘ ΙΏΟΓΘ ΒίΓΟΠΡῚΥ βοῖ ἔοσίἢ Ἰῃ 
1μ6 ΟἹα δὰ Νεϑιν Ταδβίδιηθῃίβ, ὈῪ ὑγρὶηρ᾽ {πὶ Β1η1Ὁ] σουχϑοβ τ σα {Π68 
τρῶν 9. ἴῃ6 λδαίμοη παίΐξοπβΒ. (Οὐοταραγα Ἰμονῦ, χνὴ, 24,, {6Γ. χ. 2., 
δὰ Μαῖίί. νἱ. 32. 

(8.) ΟΥ̓ ραναϊοϊ σοπϑέγιοίίοπϑ απὰ ἤφιγοβ 6 ὮδνΘ ΘΧΘΙΆΡ]6Β ἴῃ 
Βοια. νἹ}}. 8., 2 ὐοτ. ν. 2]1., δῃὰ Η Ὁ. χ. 6.; ἴῃ ν᾽ ]οἢ ραββασθβ σοβρθο- 
νον {[ῃ6 ατοεὶς νογὰ ἁμαρτία, ποτα ἰγϑηβαἰθα β᾽Π, Πιθδὴ8 βδαογίοεβ 

ΟΥ̓ ΟΠ) γἵηρ8 0} δἷπ, Ἀρυθθδῦυ το {Π6 ἸΙάϊοτῃ οὗ (ἢ6 ΗΘΌΥΘΥ ἰδηρτιᾶσα, 
᾿ς ἴῃ ΨΒΙΘΝ [86 βαπλθ πογὰ 6]}} {1081} β'σηιῆθθ Ὀοίἢ δὲ δῃὰ οἐη οἠεγίπσ, 
ὙΠΟ (86 δαρίμδριηῦ γ υβίομ ἸηνΑΥΙΔΟΪΥ ΤΟ ΠΟ 8 ὈΥ ἁμαρτία ἴῃ ὑρ- 
ΜΆ γὰβ οὗ ομα υπαγοα ρΐἴδοθβ. Ὧν. ὙΥΒΙΟΥ, οα 2 Οὐ, ν. 2]., ἢδ8 
Ῥοϊηἰθα ουῦ ἃ ἔδνν ᾿ἰπϑίδηοθ ; μὰ τ. Α. Οἴαγκθ, ου {Π6 βαπια ἰδχί, 
[88 δηυχμηογαίθα αἱ [Π6 Ῥαββαᾶρθβ,  Ώ1Οἢ ἀγα, ῃ ἔλοί, 80 ΏΔΩΥ 86: 10} 4] 
ΘΧΆΙΏ}} 68 οὗἨἁ νοῦ 4] ρϑγΆ}161158π|86. Τὸ {18 01488 βοπθ Ὀ10]168] οΥΙ]68 
ΤΟΙΣ [086 Ῥᾶββᾶρββ ἴθ ΜΒΙΟΣ [Π6 βᾶπη6 βαβηΐβποα 18 βχργθββθὰ ποῖ 
ῬΥΘΟΙΒΟΙν πὶ [6 Βα ἡ ΟΣ8, θαΐ ἴῃ δύηιίαῦ ΤΟΤΑΒ, τλογ ἢ1}] 88 γ76}] α8 
ἸΏΟΓΘ Ρουβρίσυουβ, ἀηα σοποογηϊηρ {πΠ6 ἔΌγοΘ δηᾶ τηθϑηϊηρ οὗ σψ ῃ]οἢ 
{ποτὰ οδὰ Ὀ6 πὸ ἀουδί. ϑϑυος ἀγα {86 Ῥδγα  ]θ] βηβ οὐ (Π6 βαογοά 
Ροδίβ; νοῦ, ἔσο {86 ἸΙρῃῦ {Π6Υ ΤὨγον οα {Π6 ροθδίϊοαὶ ὈῬοο ΚΒ οὗ {Π6 
ϑουρίαγαϑ, ἀριηδηᾷ 8 αἰδιϊποῦ σομβι δυο ῃ. 
γα] ράγα}] 6} βῖὴβ ἃγθ΄ οὐ ρσγϑαῦ ἱπηρογίϑῃοα ἔοσ αϑοοσίδιηΐπσ (ἢ 6 

τηθϑηΐησ Οὗ ψόογὰβ {Ππ|| ΤΥ ΘΙ οσσαν ἴῃ {πΠ6 ΒΙΌΪ6, δ8 781} 88 οὐ {ποβθ 
ΒΊΟΝ ΟΧ ΓΘ88 ΘΟΌΠΔΥ ἀοούΓ 68 ΟΥ θυ πΊ8 οὗ γ]Π]ρίοῃ, 88 ζαϊἧ, τερεηΐ- 
αποο, ποῖῦ ογδαΐμγο, ὅζ6., ΚΟΥ 186. 1 ἜΧΡΪαϊπΐηρ ἀου {Ὁ ράβϑαρθϑ, δὰ 
αἶδο {Π6 ΗΘΌτδίβηλβ Ἀρρϑϑιῖησ ἴῃ ἴ[Π6 Ναὸν Τοβιίδπιθηΐ, 

8. ΑΨ γοραὶ ραγαϊζοίϊδηι ΟΥ̓ απαΐϊοσψ 6 ὙὮΘΛΘ ὑδ6 βαὴθ {πὶηρ' ΟΥ̓ 
ΒΘ] οί. 15 ἰγοδιϑα οἵ, δἰὝ Ποὺ ἀθβισηθαϊν οὐ ποι ἀθηἴΆ}]} γ, ἴῃ 0Π6 βᾶτηθ 
ΟΣ 8, ΟΣ ἴῃ ΟἴΠΘΥΒ ΨΏΙΟΪὮ ΔΓΘ ΠΊΟΓΟ Οἷσασ, ΘΟΡΙουΒ, δῃὰ [81], πα οοη- 
ΘΟ ηρ ΏΟΒ6 ἔοτοθ δπα τπϑδηϊηρ ἤματα οδη ὍΘ πὸ ἀουδί. [ΤΠρΘερ, 
ΠΟΘ ΘΓ, Μ0111} θ6 ΠΟΘ ὈΓΟΡΘΥΙ͂Υ ΘΟὨΒΙἀ6γθᾶ,  ἤθ γγ6 ΘΟΠ16 ἴο ΘΧΘΙΩΣΩΘ 
186 856η86 ΟΥ̓ ΒΟΓΙΡΙΌΓΘ ΡΓΟΡΟΒΙΠΟΏΒ.] 

4, Βοβιάθβ νοῦ] δῃᾶ σϑὰὶ] ραγδ]]6]18π|8, [6 γΘ 18 ἃ {πιστὰ ΒΡΘΟΙ68 
Ραγίδκιηρ οὗ [16 παίαγο οὗ οί, ἀπα νυ θ] ἢ 18 οὗ φαυδ] προγίϑποθ ἔῸΓ 
ὉΠαΟΥβίΔησηρ {Π6 ΘΟΥΙΡίΓΟΒ: (18 μα8 Ὀθθῃ ἰθγπηθα ἃ ραγαϊζοίΐδηι οΓ 
γηθηιὗον8: ᾿ῦ σομβιϑίβ οὨΙΘΗ͂Υ ἴῃ ἃ οογίαϊ δα Δ] 1, ΤΟβοι ὈΪδησθ, ΟΣ 
ῬΑΓΆ}16]15π|, Ὀούνγθο {Π6 πηι 8 οὗὁὨ ϑδοῖ ρϑιϊοα; 80 {δαΐ, ἴῃ το 
η68, ΟΥ' πιθια 618 οὗ [ἢ 6 βαῖηθ ρουὶοα, {π]ηρ8 8Π.8}} ΔΏΒΥΤΟΣ τὸ {ΠηρΒ, 
Δηα ννογαβ ἴο νγογβ, 88 11 δΒιύβα ὑο ϑδοῦ οἴμοὺ ὈΥ ἃ Κιπα οὗ σὰ]6 οὕ 
ΠΊΘΆΒΌΓΘ. 

Τῆς παίατο οὗ {18 Κιπα οὗ ραγϑ}}6}18π|, ΒΙΟἢ 18 [ῃ6 σταπα οπαγαο- 
το βίο οὗ {Π6 Ῥοθίϊοα] βύγ] οὗ {Π6Ὸ ΗΠ δῦτθνϑ, θϑῖηρ; [ΠΥ σοπβιἀογοά ἴπ 
ἃ Β θβοαθηῦ ομαρίου, ΟὨΪΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ 7) ὸῸὺ ΘΧΔΙΏΡΪ68 Οὗ 118 ΠΥ 88. 8 
Ποστηθηθαίοαὶ αἱ νν}}} Β6 ἩΘΟΘΑΒΆΤΥ ἴῃ {Π|]18 1866. 

1. {π6 ροοίϊοα! ραγίβ οὐ τὸ ΟἹ 1) οϑίαπιομί, 10 βοπγοῦϊπηθ8 ὨαΡΡΘῺϑ 



δεαη5 70} αϑοογέαϊμἶη ἐδ ἔγ5μα ΠΖιοχιοπαϊὶ, 222 

{παΐ, τὼ [Π6 αΙἰογπαία αυδίγαϊ, {πΠ6 {πιγα 116 ἔΌΤΠῚ5 ἃ ΠΟΙ ΠΟΥ 8. Β6η86 
ΜΠ (Π6 Εγδῦ, ἀπά {πὸ ἰουσί ἢ τ ἢ [Π6 βοοοηα, ΒΙβῃορ Ποτέ Πα8 
δίνοη ἃ βίσι Κιηρ' Θχϑιηρ]6 οὗὨ {Π18 ναι θῖν οὐ ρδγδ]]θ θη ἴῃ Ὧ18 ηἷπο- 
Ἰοοητῃ ῥγϊθοίίοη, ἔσο Πθυΐ. χχχιὶ. 42. Βαυΐ, 88 18 ἀἰβιπριυ Βῃϊηρ 
ξοδίαγο 18 ποῦ ἔθεσγβ βυβήοιθΥ ποίθα, ΒΊΒῆορ Φ6}Ρ δαορίβ {Π6 20]- 
Ἰοσσίηρ ὑγαπβίδίοη οὗ Μν. Ῥαγκμυτγβ: --- 

Ι[ν1}} πῆδ κα τΐπο δύσονβ ἀσικ 1}} Ὀἱοοά ; 
Απὰ ΠῪ ϑνπογα 80.841} ἀσνοῦγ Η68ἢ : 

ΨΥ  τ.6 ὈΪοοά οὗἉ 1Π6 5᾽ὶπ δηὰ [86 σδρεγο ; 
ἜτοῖΣ [0 ΒΑΙΓΥ ποδὰ οἵ 1Π0 ΘΠΘΙΏγ. 

ΤΠδίὲ 18, τοἀπυοϊηρ [Π6 ΒίδηΖᾶ [0 ἃ 58111016 αυδίγαϊῃ : -- 
1 ν|}} τηδῖκο στηΐηθ δύτονϑβ ἀγαηῖϊ Ὑ (ἢ Ὀ]οοά : 
1 186 Ὀ]οοὰ οὗ {16 8]αῖη δηὰ ἴΠ6 σδρίϊνο : 
Αηὰ ΣῪ βυγνσγᾷ 8}8}} ἀθυοὺῦ Βοβῇ : 
Ετοσλ ἴδ6 Βαίγγ ποδὰ οὔ [η9 ΘηΘΙΩΥ͂. 

Ἀραΐῃ : -- 
Ετοτὰ ποῦν [Π6 βυνοταὰ 8[}Ὰ}} ἀϑίγου ; 
Απὰ ἴῃ ἴΠ6 ἱππιοϑὲὺ ΔΡΑΓΙΓΙΏΘΉ 8 ἰΘΥΤῸΓ ; 

ΒοΙἢ 180 γουης τηδη δηὰ ἴπὸ υἱγρίη ; 
Το βυοκ] ηρ, νυ ἢ [6 ΤηΔη οὗὨ ρτΟΥ Παῖγβ. 

ΒΒ ουῦ χχχῖϊ. 95 

“ΤῊ γοῦ 8 δηᾶ υἱγρίηβ,᾽ β8γ8 Β΄: 8ορ «6Ὁ, “οὐ ουἱῦ οὗἨ ἀοογβ ὈΥ {πο 
Υἱροὺῦ δηα ὈΘΟΥΔΠΟΥ παίυγαὶ δ (πον ὑπηθ οὗἉ 116, [4}} νἱ οὐ πη8 ἴο (6 ϑυγονά 
ἴῃ [πΠ6 ϑ γϑϑίβ οὗἩ ᾽ῃ6 ΟἹἵγ : ϑνἈ}1ὸ ᾿πΙ͂ΆΠΟΥ δηὰ οἹὰ ἀρ, οομῆποά ὈΥ ΒΘ] ρ᾽688- 
π688 δπ ἃ ἀδογορίία4θ (0 {Π6 ᾿ΠΠΘΓ ΘΠΔΙΩΌΘΥΒ οὗἨ [06 Ὠοῦδθ0, ΡΟΥΙΒἢ ὑμοτθ ὈΥ 
ἔρασ, Ὀδΐογθ [Π|6 βιγοσὰ σδῇὴ τοδοῦ {Πμοιη. 

[1Ππ|ὸ [Ὁ]]ονπρ' ᾿πβίαποθθ νν}}} 1Π]πδίσαϊθ ἐμ6 86 οὐ ρδγ}}6}18πὶ ἴῃ 
ἀεἰθγηϊηῖηρ {πΠ6 τηθδπΐπρ οὗ ψογάβ. [πὸ Ῥβαὶ. χυῖ. 9., "1,23, ΕΠ ΟγΆ ΠΥ 
τῷ, σίογψ, ταδῇ τηθλῃ, τ 8ομῖ, ΔΒ. 3}, γὴν ἠεατγί, Ἰτλπ ΙΔ ῖΌ ΤΥ Ρργθοθά 68, 
50, ἴῃ 88]. χῖὶνϊ. 1]., ΘΨ, α γαυοποιιβ ὑϊγά, 186 Ἔχρ]αϊηοα Ὀγ {Π6 [0]- 
Ἰονιηρ οἴαιδβο, ΠΥ δὲ, ἐλο πιαπὶ 97 πὶψ σομπϑοῖ : ᾿ῦ ΘΥΙΘΘΠΌΥ ἀθβοῦι 68 
Ογταβ. Αμπα, ἱπ 186 Νεὲιν Τοβίδιηθηΐ, 1 ον. χν. ὅ0., {π6 ρίγαβο 
σὰρξ καὶ αἷμα οδπποί πδλη σαγπαΐ ραβδίοπδ, Ὀὰὺ ἐδ παΐξμγαὶ δοάν, 
ὙὙΒΙΟὮ ΘοΟηδὶβίβ οἵ Ηβθβῃ δπᾶ Ὀ]υοᾶ: βῖποθ φθορὰ, οογτερέΐζοπ, 18 ουπὰ 
ἴῃ {Π6 ῬΆΓΆ]16] οἰδδ6. 

δ. ΑΒ 10 τϑαυΐγαβ αἰξδῃίϊοι δπα ργϑοίϊοθ ἴῃ οσγάθυ ἴο αἰ δι ϊηρα βῃ (μ6 
αΠοσοηῦ βρθοῖθβ οὗ ράδγα]]θ] 88, ΘΒρΘΟΙΆ ΠΥ [ῃ6 βοηϊθπουβ ΟΥ 
ῬΟΘΙΙΟΔΪ ΡΑΓΆ 16] 181, {86 [Ὁ] ον ηρ ἢ] πίβ αἀγὸ οἴἴἌογοα τὸ {π6 Ὀ10]16α] 
βίπι ἀδπί 1η [86 ΒΟΡα οὗ δῃδὈ]Ἰηρ' μϊπὶ δα ναπίδσθοιϑ!υ [0 ΔΡΡΙῪ [θὰ ἴο 
1Π6 ᾿ἱπογργοίδίοι οὗ [86 Θουιρύαγαοβ : τ 

(1.) “φεογέαϊπ ἐδλθ ργίπιατψ πιοραπίπρ ΟΥ ἐἦδο ραββασο μπάον οοηδιοτγαζίοΉ. 
Ιπ 1 Οον. ἵν. δ. νγὸ τοδὰ, Ἵμάσε ποιλίπο δεΐοτε ἰδδ ἐἴπια, μπιΐ ἰδ6 Ζοτα οοπιο, τοῖο δοίλ υἱὲ 

ὄτέμρ (ο ἰἰσὰϊ (δε ἀϊάάεη ἰλὲπρϑ 9.7 ἀατάπεϑε, απὰ ισὶϊἱ πιαῖε πιαπὶ  ε8ὲ ἰΐ6 σοιιδοία οΥ τὖλα Ἀειτία. 
Νον ΠΟΙ 8 ἃ ῬἈΓΑΙ 6] ἴθτα οὐἨ τηϑηθεγβ; Ὀὰϊ 1Ὲ6 Γι ἀδτηοηὰ] τηθδηϊηρ 8 ἴΠῖ σού )μάφες 
ἐδε σομηπϑεῖς οΥ πιεπ; ἮΘ τβογοίοσο Ἰμάρεβ πὶ τῃποὰς τοϑραοὺῦ ΟΥ̓ ρθῦβοηβ, δῃὰ νγἢ ὉΠΘΥΤΙ Πρ’ 
πραγ! γ. ὍΤὨΘ ΔΡροβυ]ο 8 ἀοβίη νγὰ8 ἴ0 βῆονν {παῦ ἴδ 8 ᾿π ρ 5511 ἴοτ τῇθη ἴο ῬδΓΟΘΙ͂νΘ 
δηὰ Ἰυάμο [ὴ6 σοι η86}8 Οὗ ὁπ6 δποίΐοῦ. ΤΏυ8, ασαΐπ, γογὰ8 ΓΘ 4180 σοηβίστιϑα τ ἢ ἡγοτ ὶ8, 
δηἃ τὨϊηρβ ἢ τὨΐηρδ, ἴῃ ογάου [Πδὺ δὴ δηαπιογαῖτίοη ΤΠΔῪ 6 πιδάδ οΥ̓ ἴῃ Βρθοΐθ8, Κἰ πη, 
οἵ μαγίβ οἵ ἴΠ6 ψ 016 ; 88 ἴῃ [πὸ αἰνίπε οἂδ οὔ ἴ186  γρα Ματν σοπίδἰπεᾶ ἰῃ [016 1. 46-- 
55., ἰὴ ΒΊΟΝ 186 ὑβο ἀἰβρίαγβ οἵ ἀἰνὶπθ ρονγογ ἅτ δπυτηογαῖοὶ. Αοά Λαίλ »εὲ ἀοισπ (ἦε 
Ῥτοεά, ὑπὶ ξαίμοι ἱλεη, Ὁ ἴοι ἄεφτοο, ἅς. 'Γ6 γϑδάθγ ψνἢ}} οὔβογνυθ πὶ 1818 ρἷαος ἀο- 
δογίθεδβ ἴπὸ μοόνγοσ οἵ αοά, ἴῃ ννῆοβο ἤβη18 18 τπ6 ἀἰκιγ δυζίοι! ΟΥ̓ ὨΓΟΒΡΟΓΠΥ αηαὰ Δαν γεν; 
αηὰ ἐΠδῖ 411} “686 ρϑγῖβ οὐ βρϑοῖθβ δγὸ, ἰῇ δὴ δχροβίτίοιι, ἴὸ 6 )οϊποὰ τοροῖθοῦ Ἡ 10} τὸ μτγὸ- 
Ρυπίεἴίοη ΘΧΒ δ εἶπρ [16 ρόπυϑ οὐ ἀϊπα, νὶζ. [πδὶ Ῥγοβρογον δ! Δ ΥΟΓΒΙΥ ἅτ ἰδ (Π1ὸ παπιὶβ 
οὔ εἴς ΑἸπηρῖγ. 

ΥΩ)]1,. 11. ῳ 
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(2.) «Αἰλοιισὰ ἐδο βαογοά ϑοτὶρέμτεδβ, ρτίπιατιϊῳ οοπιΐπο ἴσον αοα, ατε 
μονζεοεϊν οοπεὶϑίοηί, απα λατηιοπῖζε ἑλτομσλοιέ; ψεΐ, αδ ἐλεν ἰσογὸ δοοοπαατιν 
τογἱίίοη ὧν αἰβεγοπέ αμέλοτϑ, ὁπ υατίοιια ἱορῖςσδ, ἀπά ἴπ αἰβετεοηέ δέψίεβ, ἐάοβε 
δοολδ απὰ ρατίς Γ᾽ δοοῖδ ατο, ἐπ (δὲ 33 γ8ὲ ἱπβέαποο, ο δὲ σογιρατεά, τολὲοἢ 
Ἴσεγ6 σοπιροεοά ὃψ ἐδ δαηιο αμέδοτ, ἐπ ἐδ6 δαπιο ἰαησμαρε, απά οη α ραταϊεὶ 
δμδ)εοί. 
ΤῊ ῬΓΟΡΥΪΘΙΥ οὗὨ [Π]5 ὁδῆοπ ὙὙ1}} ρΑγΟ ΪΑΥΙ͂Υ ΒΡ ΘΑΓ, "ἢ γγ6 ΘΟΙΏΡΑΓΘ [16 ῬΑΓΑ]10] ρβάβασε8 

οὗ τἴ86 βαπιο δυΐδου, ἰῃ Ὀγοίδγθοϑ ἴο ΘΥ̓ΟΤΥ͂ ΟΥΠΟΓ βδογοὰ πυοσ, ΕῸΓ ἰηείδηςο, ἰῃ οπι. Εἰ}. 
94., ὅ:. Ῥϑαὶ, σἤθη ἐγοδιίπρ οὗἩ οὐἵγ ᾿αδιϊ βοδίίοη ἴῃ [πὸ βίρῃῖ οὗ αοά, 8808 {πὶ ψὰ δγὲ 7αεῖ- 
ἰβοὰ γε ῖν ὈΥ ὶβ σγῆσθ; ΠΟῪ ἴπαὶ (88. 18 ἴο Ὀ6 πηάἀογειοοά οὗ 16 ἔγοθο ἕδυουγ οἵ (οά 
᾿ον ΑΓΒ ι1ι8, πη ποῖ ΟΥ̓ΔΠΥ͂ 48} } Ὑγοῦρ ἢν ἴπ 8, 8 οανὶ ἀθηΐ ἴτοῦλ ἘΡΉ. 11. 4, δ., 2 Τίπι. 1. 9.. 
δηᾶ Τίς, ἢ]. δ, 7.; ἴῃ νυ ΐϊο ἢ ραββᾶροϑ ΟἿΐ βαϊνδύοη ὈΥ «6518 ΟἾΓΙδυ 18 ΟΣ ΓΘ ΘΒΙΥ͂ ἀϑου θα (0 
π6 σγεαΐ ἴουε ιοπεγειοί(ἑ, Οοα ἰουεὰ τι ---- ἰο ἀὶδ οἱσπ ργροβο απὰ σγαξε ---- ῃὰ ἴο ἠϊδίπενον ἀπά 
στγαοε. 

(8.) Βεεδίαος ἐλε ἀἰπάγοα αϊαϊοοίβ, πιμοὴ αδεϊδίαποε τοἱϊΐ δό αεγισεοα, ἐπ 
δίμανίης ἐδ ραταϊοϊίδηιδ ΟΥΓ ϑοτίρέμτο, ἤγοπι α αἰξίσεπέ οοπιρατίδοη οΥ ἐδε 
ατεοκ Βερέμασίηέ υεγϑίοηπ ιοϊἐἦ ἦς οι Τεδίαπιοηέ; α5 ἐδ ἰαξέον τρα8 τετν 
βεφιιοπεϊν οἰἐεα ὃψ «“εδι5 Ολτὶδέ απὰ ἠδ αροϑκέΐο5, απά τοαϑ σοπϑίαηεἶν εἰδοα ἵπ 
ἐδο δγπαφοσμεος αἀμτίγ ἐδ αροϑβίοϊϊο αρε, αϑ τοοῖΐ α5 ὃν ἐδ Οαεηπίϊϊο οοπιυοτίϑ 
ἔο “μααΐδηι. 

Τῆι, ἴπ6 ἴοτοθ οὐ οὔγ ϑανίουσ Β οχργοβϑίοη ἴῃ {λικὸ χὶΐϊ. 42. (ρἰνίηρ 8 ρογίϊον Γ᾽ πιδαὶ, 
σιτομέτριον, ἴπ ἄμε δοα. 505) ὙΠ ὈΘδὲ ἈΡροϑΥ ἰδ νγὸ σοιρδτο ἰῦ νι τη6 δερίπαρίηϊ νεγβίοῃ οὗ 
6 εη. χἰνίϊ. 12.; πΉΟΓΘ 6 ΔΓ το] ἃ τῃδι Φοβερὴ (σβθη ῬΒδγδοῖ δα σομπδεταϊοα Πΐπὶ ᾿πιοἢ- 
ἀδηΐ- ζΘηοΓΑὶ οὗὨἩ ΕσΥΡῦ) βαρ] ἃ 8 ΓΑ ΠΟΥ δηὰ 1}18 Ὀτοῖ ΕΓΒ, Δη ἃ 4}} Π]5 ΓΟ σ᾽Β Ποῦ δ6 ἢ 0], 
ΨΠῊ ἃ σογίδὶη ρογίοη οὗἩ σογῃ ἔτ οδοἢ ρούβοη ; ἐσιτομέτρει σῖτον, ἴ[ῃ6 ὙΘΥΥ ΘΧΡΓΕ5ΒΙΟΠ υδεὰ 
Ὁγ δῖ. 1ᾳΚα. [1 νν 88 ὑδι18] [ὉΓ [Π| βίθιναγ8 οἵ ργϑαὺ [Ἀτλ}} 168, ̓ ῃ ΔηοΙ θη Ὁ Π.68, [0 Πιθ δι ΓΟ 
ουὔϊ ἴο δροἢ 8ἰανθ διἰβ δ᾽] οὐϊθά ρογίϊοη οὔ οόσπ ΥΟΣΥ ταοηῖῃ. Αμραίΐη, ᾿π Τακο χυ. 13., τπ6 
γοιηροῦ 80ῃ ἷδ βαϊ ἃ ἴο λαῦε ἑαλδη ἢἰ8 )οισπεν ἱπίο α 7ατ σοιιπίγψ, ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, 
8 Ἔχργεβϑίοῃ, ατοζίιι8 γουλαγβ, συ] οι 18 ΔΙ ΠΡ ]ΑΥΙΥ ΔΡΡτορτίαῖο; ΤῸΓ ἴῃ τὴ6 δοριπαρίπς νοῦ- 
βίοη οὗ Ῥββαὶ. ᾿χχὶν. 27. ἰ(ῆοβϑα ψῆοὸ παν ᾿ 1 }}Υ σαϑὲ ΟΥ̓ τ[Π6 ἔσαν οὗ Οἀ δΓα βαϊὰ μακρύνειν 
ἀπὺ τοῦ Θεοῦ ἑαυτούς, ἰο τὶς μάγανν ΓΠοΘτηβοῖνοϑ δίδυ ἔγοῦὶ (οά. 

(4.) Ἡρλοηπευον (δε πιϊπα ἐξ βέγμολ ισἱἐἦ, αἀπν τοβοηιδίαποε, ἴηι ἐδε ἤγεί ρίασε 
οοπδίον τολοίλον ἱὲ ἴδ α ἔγωδ τοβοηιδίαποο, απα ισλείλεον ἐδε ραβδαφσεθ ατὰ 
δε βὲοϊοηεϊν οἰρηιϊίαν; ἐλαΐ 15, ποὲ οπῖψ ιυλοίλεν' ἐδε βαηιὸ τροτά, διιέ αἶδο ἐλε 
βαηι6 ἐλίησ, αἀπδιροῦς ἐοσοέλοτ, ἔπ ογον' ἐο ἤογηι α βαΐε 7μασπιοπέ οοπσεγηῖπσ 
ἐξ. 

Ι: οἴδη ὮΆΡΡδΠΒ ἰδὲ οπε ννογὰ ἢ 8 Β6ΥΘΓᾺ] ἀἸβιϊηοῦ τη δηηρ5, ΟΠ οὗἩ ψ ἢ ]ϊοἢ Οίαἴη 5 ἴπ ΟΠ 6 
Ῥίαςς, ἀπὰ ὁη6 ἰῃ Δηοῖ ον ρἷδοθ. Ὁ Ώθη, Γπογείογο, ὑγου 8 οὗ β06}} σαυτοῦ τηθδηίηρβ ργοϑρης 
1Πδτηβοῖνοϑ, 811 τΠο5 6 Ῥβββαρ68 ὙὙΠΟΓΟ (ΠΟΥ Οσσαγῦ ΔΥῸ ποῖ ἰο Ὀ6 ἱπηηθα]δίο Υ σοπβί ἀγορὰ δ8 
ῬΆΓΔΙΙΟ], πιη1688 (ΠΟΥ ἢδᾶνο ἃ δία 8 ροννοσ. Τὰ, ἰἴ ΔΩΥ͂ ΟὯΘ6 ὍΟΓΟ ἴο σΟΠΊΡΑΓΘ Φοπδβὴ ἰν. 10. 
(νποτα πηρητίου ἰ8 τηδάθ οὗ 16 ρουγὰ ψΒιοΝ οαπιο ΠΡ ἴῃ ἃ πὶρεῦ, δηἃ Ῥεγβῃρὰ ἴῃ ἃ πὶρὶν, 
δηὰ ν᾽) οἢ ἴῃ [ῃ6 οτσίη8] Ηεῦγονν 18 ἑοσιηθα ἰλε δοὸπ 9 α πίφἧί) πὶ 1 ΤΉ 688. ν. 5., ὙτΠοτΟ 
ΟῊΓΜΊΞΩΣ 8Γ6 οΔ]}6 ἃ, πού οΠ]Π] ἄγοη οὗὨἉ Λ860 πίρῃῖ, Ὀαὺ οὐ άγοπ οὐ ἐἦε ἄαν, ἰὶ νσου]ὰ 6 ἃ δρυτγίουβ 
ῬΆΓΔΙ1ε]. 

(ὅ.) ἤφδλετε ἔισο ραταϊεἶ ραϑδασοδργεϑοπὲ ἐλεηιβοῖυσεδ, ἐλε οἰδατον απὰ ποτα 
σορίομβ ρίασα πιιμδέ δε ϑοἰοοίεα ἐο ἐἰϊωδίγαίο οπε ἐλαΐ ἐδ πιογε ὀγίεῳ απά 
οὐβοιιγοῖν ἐπ ρτοβδοά. 

ΤῊΘ ἔογοο δηᾶ τηοδηΐϊηρ οὗ ἃ ψογὰ οδῃ ΠΘΥΟΥ Ὀ6 ἀβοοτίαἰ θα [ΤΌΤ ἃ βί προ ρϑβϑαᾶρο; δα, 
1 Τότ 06 8 Βθοοη ἃ ραββᾶρβ ὁπ (0 88π|60 Βι )οί, τὸ ἤν 8 οὐἱϊθσίοη ὉῪ ψὨϊοῆ ἴο δδοοχεδίη 
186. το Β τηθδηΐϊηρ, ΟὖἍ, ᾿Γ τγὸ οοπδβίαἀογ [86 δι )εοῖ ἀἰδουδοὰ ὈΥ Ὠΐπ), νγὸ 8ἢ4}} διηὰ τῆας 
[6 ἢ88 ἰῃ 0Π6 ρασῇ ᾿ουομοά νΟΙῪ Β᾽ 1 ΠΕΥ Οἡ τορίοδ νυ ἢ ἢ ΓΘ οἰβονν ΠΟΤ τοτο Γ]Υ ὀχ ρίαἰποὰ, 
δη ἴῃ ὙΠ οἢ ἢ 848 οτϊὐ6α ποϊμΐηρ {μ8ὺ Θου ἃ ΠΊΟΣΘ σΟρΡΙΟὈΒΙγ 1]]πϑέγαῖθ [86 ΤΟΥΣ ρἷδοθ. 
1π ἀνδὶ]ΐηρ' ουνβοῖν 68, [Πογοίογθ, οὗ ἃ Ῥϑγ}]εὶ Ῥββαρα ἴο οἰ ποϊάδῖθ ΔΩ ῥατί οὗ [86 ἰπβρίτοὰ 
τ τη ρ 8, ̓ς 15 αν ἀθηΐ τῃ8. [6 ΟἸΘΆΓΟΥ οἾδοοδ, ἀη ἃ 1Πο86 Ὡς ἢ ἐγοαῖῦ τότ (ΠΥ οἡ 8 δαδ])οςξ, 
ΔΙῸ [0 Ὀ6 σοῃϑβιἀογοᾷ 88 Πιιηἀτηθη 8] ραββαροϑ, ὈΥ νυ ἰοἢ ΟἸΠΘΓΒ ἀγὸ ἴο 6 1ΠΠυβίγα!οα. Τῆαβδ, 
ἴῃ Ηοββϑδ χὶϊ, 4.. [τὸ 18 8 δ] υδίοη ἴὸ [86 ρδιγίγο ἢ 4 οο θ᾽ Β Ἰνγοβε πρ τυ τἢ δὴ δηροὶ οἵ 
αοά: πον τη ΐβ ρ]δοθ υγουϊὰ 6 ἜΧίγ ΘΠ ΘΙ Υ οὔβουγο, ᾿ 186 νγο16 ΠΙΒΊΟΥΥ οΥ̓͂ ἰ8δι ἰγταηβδοϊίοη 
ὙΟΓΟ ΠΟΙ͂ ΤΩΟΥΘ ΔΙΏΡΙΥ τοδί ἴῃ θη, Χχχὶϊ. 24---91. 80. Ῥδαὶ. οχὶϊ. 4. 16. "Ἰυδιγαςθὰ Ὀγ 
ΟΧΙ, 4.., δηά ἰδ 8 9ῃονῃ {παῦ ἰπ 186 ἤγϑι -πδυλοὰ ραβϑαρα αοά ἰθ ἀδϑοσιθοά. 
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(6.) Οέδεν ἐλῖπρε ὀείηρ ἐφμαΐ, α ποατεν ραταϊοῖ ἐδ ργεξετανίο ἐο οπδ ἐλαΐ 
ἐξ ἼΔΟΤΕ τοηιϊοίε. 

1Ὶ ἃ ττῖτεν εἰβονπεγο τορϑαῖ [Π6 Β8Π16 [ΌΥΤῚΒ οὐὗὨ Βροθοῖ,, δῃὰ 4180 ἀΐβοιιδβ ἱπ δηοί μοῦ ρᾶχὲ 
ἃ Βοος ΠΟΙ ἢ6 5 Ὀὰϊ 5} 15. ΒΕ]Ὺ του Πα ἴῃ οπ6 ρἷδος, ἰδ ἰ8 Βοτίοσ το δχρίαίη τῆι ρίδοθ 
ἔτοπι τ ΒΆΠῚ6 ὙΓΙΓΟΓ, [Δ (ΓΟ Ῥάγα}]6] ραββαροβ οοἸ]θοϊοὰ ἤγοια οἴμοσβ. Βαϊ, ΨΒθτθ 8 
ἩΓΙΓΕΣ ΒΌΡΡΪ 68. ποιμίπρ ὈΥ͂ ὙΥΠΙο τὸ {ΠΠπδίγαῖθ ἢ πιβ6} , Τοσοῦγδο τημϑῦ ἴῃ τῃμδὲ σα8ὸ ὃ6 ἢδὰ 
ἴ0 50 ἢ 88 ὙΓΕΓΟ ΘΟὨΓΟΠΙΡΟΥΑΓΥ͂ Ὑν]Ὁἢ ὨΐΪΠ), ΟΥ̓ ΠΘΑΥΙΥ 80; ἀ Πα ἔγοτα ΓΠΘῚΓ ΘΟΙΩ ΡΟΒ Εἴ 0}}8 Β. ΠΗΠΔΓ 
ῬΑΒΒΒΡῸΒ Δ.Ὸ ἴ0 δ6 οοἸἰεςιά. ΤΏ Ηοβθϑ, Ἰκαῖλ, ΜΊςαἢ, ἀπά Απμοβ, μανίπρ θθαπ ΠΘΑΓΥ 
ΠΟὨ ΕΙΩΡΟΓΑΤΥ ὙὙΠῈῺ ἐὰοῖ ΟἴΠοΓ, δηαὰ Βανίηρ υἱλογοὰ ρεοάἀϊοτίοιΒ το δεῖνθ τὸ Ὡθαυγ [Π6 88 Π|0 
ογεηίβ, οἰ! ἀδὺθ ολοἢ ΟΠΕΓ;; 88 [ἢ 6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὐὁἨ ΕΖυκίο] ΠΠπβέγαῖοβ τδὺ οὐὗὨἨ Φοτγοπιίδῃ, δηὰ 
υἱοὲ υεγϑᾶ. 'ΓῊΪΒ ττι]θ νυ 11} ΔΡΡΙΥ φοπθια} } γ, πη]688. τῆς ΤΟΓΘ τοηγχοῖο ΨΥ ἀθῆνιθ ΟὈΒΟυΓΘ 
Ῥίδοαβ Ὀθιῖοσ, Οὐ σοπίίπαθ δηὰ δάογηῃ {1 δι ͵ θοῖ ἀἰδοιδοα, 

(7.) .“Δὸ αδϑιδέαηοο ἴδ ἐο δὲ ἀεγίυοα ἔγοηι δἰηεῖϊατ ραδδαρεδ, (δὲ 56Ήδ6 Ὁ τολίολ 
ἐξ ποογίαϊη. 

Εογ, 1 βυσῇ ρβαββαρεδβ Ὀ6 εἰϊο ἃ τὸ Ἔχ Ιαἰῃ ποῖ Γ {πὴ 8 ΟὈϑοΌΓΟ, ἸΠ6Υ Ὑγ1}} θ6 ΟΥ̓ πὸ 88 
ὙΒΒΙΊΘΥΟΓ, ΒΟΥΘΟΥΘΥ ΒΙΠΆΣ ΔΓ ΠΟΥ͂ ἸΏΔΥ Ὁ6, δι" ΘΑΌΔΙΪΥ͂ οὔβοαγο. [κ 8. τὸ {{π||6 ρατγροβο, 
πεγείογο, ἴοὸ Δασαπλι]δίθ 8. Πλ 1] ΔΓ ρα Β8ΆρΡ68 ΠΟΤῈ [Π6 δᾶτθ ΠΆΠΊΟ ΟΥ̓ ἃ ἴτϑο, μ᾽απὶ, πογὺ, ἄκο. 
18 τηρ τ οΠ64, δη ΘΒρΘΟΪΔΠΥ ὙΠΘΓΟ ΤΠ ΟΓΟ 18 ἢῸ ΠοΙ͂Θ ΟΥ̓ τη διβοῃ δα τὸ ἰ; [ὉΓ βανογαὶ οὗ 
86 Ὀἰγάβ, Βοδϑίβ, ἤβϑῆεβ, [γθοδ, ρΙϑηι5, ργοςίοιβ βίοηθε, δῃαἃ στηπεῖσα] ἱπβιγαιηθηῖδ, πηοητἰοποα 
ἔπ ἴῃ ΒΟΓΡ[ΌΓΟΘ, ἃΓα οἰ Π6Γ ἀπο [0 8, ΟΥἹ Θδηποῦ ποὺ Ὀ6 ῥγοοίβο Υ αἰβεϊηριίβιεα,! 

(8.) Τῆε εχετοῖδε 9 σοπιρατίδοη δλομα δε οἴει γορεαίεα. 

“᾿, Τὸ 16 οὐβόσνδηςθ οὐ 1η6 ῥγίηςΐρ]68 δῆῦονο βιίδιοα, ἔγοαιοπὶ ργβοῖῖςα τηαθὲ θ6 Δἀἀεᾶ; ε0 
ἐμὲ τῃ6 ἱπίογργοῖθυ ΠΙΑΥ δαδὶΐν ἀἰβοουῃ τ δὲ ράδδιρῈ8 ΓΘ 5: ΠῚΠ1ΔΓ, δὰ ΠΟ ἢ ΠΙΑΥ τσ ΠΥ 
οοΡΑΓα ἔμαηι, δηὰ Ἰαάρα οὗ {ἰθαι. [Ὁ Μ}}} Ὀ6 ΥΟΓΥ ἀδοῦι], ἤόγὸ, τὸ σοηδαὶς σοι ἰπῖοῦ- 
Ῥτείοσβ, ποῦ οἠἱγ οἵὗἁ ἴπ6 δουίρίαγοβ, διῖ οὗ μτοίμηῃα δι ΠοΥβ; εἰν, ΜΚ ΠΟΤΟ ΤΠΘΥ͂ ΘΆΥΤΥ τἰιοδὸ 
βδμαι θυ ἰπἴο Ῥγϑοῖῖοσο, δη ἃ ΡΙ ΔΙ ΠΥ πα κθ ἃ τἱρῆϊ δηα ἘΚῚ} {1} δρρ οαιίοη, οὗἁ 116 Π}, γγὸ πιδ 
ΕΔΓ ἴ0 ἰπιίζϑῖθ {Π6ΠῈ, ὈΥ αἰνο ΟΠ ΤΙ σΟΠΒΙ ἀοτηρ ὉΠ 6 ΤΩΔΏΠΟΙ ἰπ νυ] ἢ ΤΠΟΥ δαί το 186 
Ὀπαογβίδηάϊηρ οὗἉὨ {Π]Πρ8 ννΠ ]Οἢ ἀγα ΟὈδοῦγο ΟΥ δ σαοιβ. ΒΒ. “εφμοπίίῳ τοηονίηρ (ἢ 18 
ΘΧοσοῖβο, γγ0 ΤΩΔῪ ἸΟΔΓΠ [0 ρῸ ἰπ [Π6 58η16 61} ἴῃ νῃϊοῖι ΤΠΘΥ μᾶνα χανε] δὰ, 

“ὙἼΠε ὈΟΟΚΒ οἵ ἐπ Ννν Τδβίδπιθηὶ ργθβθηΐ τηοῦ ἱπαἀιιοοτηθηῦ ἴ0 ταροδὶ 018 ἜΧΟΙ οἶδα ὙΟΥΥ͂ 
ἐγθασοηῖ Υ, τπδὴ ΔΩΥ͂ ΟἿἾΟΓ ὈΟΟΚ8. ΕῸνγ (1.) ὙΠΕΥ͂ ἅτ οὗὨ 84}} ὈσοκΒ [286 πηοβὲ ἱπιρογίδηῖ. 
(2.) ΤΉΘΥ δζὸ ποῖ ΟἿΪΥ 8]] οἵ τὴ βᾶτηθ ἰάϊοτι ἦπ βΘΏΘΓΔΙ, Ὀι5 ΓΠΕΥ ᾶνα στο ὍΓΘΠσο τὸ τἢ0 
ΒΆΙΠΘ διιδήεοϊ, ΥἱΖ. ἴῃ ἀσνυοϊορπηθηῦ οὐ ΟἸ γϑδηϊγ. ὙΠῸ οΥἱρίπαῖθα, ἴοο, ἔγοιη τοη- 
ΔΕΣΙΡΟΓΑΤΎ ΓΙ ΌΟΓΒ, ροδβοβδοαὰ οὗ υἱϑῖνβ, [δ] ΐηρ 8, πὰ Ἰδηριασα τΠπδὺ γογα Αἰ κο. ἩθηοΘ 
ΠΟΙ ΡΑΓΊΒΟΙ 88 ΤΟΥ ἴογοο ἴῃ {απ γϑιίίην τ Νὸνν Τεβίδιηθης, [ἢ8π ἴ. ἴῃς ἢ] ϑἰτγβιίοη οὗ 
ΘΠ Οσοκ οὐ 1,βεη ΔΌΪΠΟΓΒ; ΤΠΔΏΥ οὗἩ ν]οσὰ, {πϑὺ δριθοα νὰ δα ἢ ΟΙΠΟΥ ἴῃ 411 186 
ΟἸΓΟΠΙΏΒΙΆΠΟΘΒ Ἰπ8ῖ βίαθα, οδπηοὶ ὃὉ6 ἰοιιπᾶ, Βαϊ (3.) ΤῸ 411 ψψ}οὸ δάγηϊε ὑπαὶ ὉΠ6 88π|ὶ6 
ΗοἱΪγ ϑρίτις συϊάεα [6 διιῖβογβ οὗ ἴῃ6 Νὸνν Τοβίδπλοηϊ, δη ἃ [Πδὲ {ΠΟΙ στ ον οὗὨ το] σίοη, ἴῃ 
σοπδοαάσπος οὗ [ἢ]8, τητιβῦ παν Ὀθοη λαγπιοπίομα, ἴπ6 ἱπἀποθιηθηΐ ἴο σοϊηραγίβοη οὗ υὙϑγοῦδ 
Ῥατῖβ πὰ ρβαδβᾶρβ Ὑ{{} σας ἢ ΟἴΠΟΥ, ἴῃ οτάογ ἴὸ οὐδίη 8. οοϊτεοΐ νἱοῦν οὗ ἴΠ6 νἢο]6, τηυδὲ 
6 νεέγὼ σγεαί; πὰ τὉΠ6 δα ἰτἰοπα] ἔογοθ οὗ 1π6 ουϊάθηςθ δγιβίῃρ ἴγοτη σοπιραγίβου, οἡ 
δεοσοῦηῖ οὗὨἨ [ἢ ΤΟΔΙΥ Παγιποηΐοιβ νἱοῦν5 οὗὁἨ 16 ΨΓΧΙΘΓΒ, Τλθδῦὴ ΤΏΔΚῸ [Π|8 ΘΧΘΓΟΙΒ6. 8} 
ἔπ ροσίοῦβ ἀυτν οὗ Ἔυ ΤΥ ᾿ποοϊορίδη,᾽ 3 

(9.) ἥδαην ρνατγαϊϊεἶ ραδδαφος δλομία δὲ οοπιρατεά. 

“ΤῸ δομραῦα οἠδ ρᾶββΑρθ ΟΠ]Υ͂ ἰ8 οἴζοη ἰπβα οἰ οηϊ, τυ Β ΟΠ Ὁ γοὰ ΔΓΘ ΘΠ ἀραγουσίηρ ἴο 
ἢηὰ [8ὲ δι ἰοφμεπαϊὶ ὮΥ͂ ἴπ6 αἱὰ οὗὁὨ 3 ΡΆΓΆ1161 ῬαβΒαρΡῸΒ, ΟΓ ΟΥ̓ ᾿ΘδΌΪ ΠΟΠΥ͂ ἀογινοα ἔγοια ἴὴ6 
παίυγα οὗ [86 βι ῦ]θοῖ δορὰ ἴγοπη Θχϑ]68. ὥὄρθο δ! 18. 119 16 οα80, ΠΘΠ ΜΘ ἈΓΘ [ῃ- 
γεεῦ σαι ἴῃ6 δοῆθα οὗἨ τόγαεξ, Ὁ ἤδνθ 8 σοπιρίοχ ΟΥ ροποτὶο τηρληΐηρ, τηϑς ἀρ οὗ 
ὙΔΓΪΟΙΒ Ῥασῖ8, []}ἢ [818 οδ56, σΟΙΡΕΓΙΒΟΠ8 5Π0 01 ἃ Ὀ6 τηδ46 ἴΤΟΠῚ ΠΌΠΊΘΓΟΙ 8. ΡΆδ8δρ68, τ(Π0|] 
γα Ῥεσγοοίγο ἴΠᾶὶ ν Πδὺ γἯγὙὁ ΔΓῸ Βοοκίηρ ἰ8 (ΠΥ ἀπά Θη ΓΙ ἀϊδοονογοά. 

“ ΘΌρροβο [Π6 ννογὰ πίστις ΟΟΟΌΥΒ ἴῃ ἃ. ΡΑΓΠΘΉΪΑΓ ραββαρο, ἡ ἤογΘ γόοὺ ἀγὸ ἀουδιί] τυ ἢδὲ 
ϑ6ῃ56 5ποιυϊὰ δὲ Δρρ!δὰ το . ἘἸγβῖ, Υγοι (8}} το τηϊηὰ δεῖ πίστις ἰ8 8 ρεηοσὶς τγογά, Βαυΐηρ 
δβενεγαί πηθϑηΐπρα τοδί τ0 ΘΔ Ο ἢ ΟΥΒΘΓ, Ὀτιὺ 8(1}} ἀϊ γθῦβθ, 88 ϑρθεῖεβ ἁπᾶοῦ [26 βοπυβ. Ὑοι 
τ ϊοἢ τ0 ἀοΙΘΣΙΛΪΠ6 ΠΟΥ͂ ΠΙΒΗΥ͂ δα Οὗ τοϑηϑπίηρ πίστις 88; δι, ἴῃ οσάθγ ἴ0ὸ δοςοιηρ  βἢ 
1μϊπ, πιαπῷ ῬΑΒΒΑΡῸΒ ὝΏΟΓΟ ἰδ 18 περ Ἰηυδ Ὀ6 οοϊηραγοά, ἴῃ ΟΥεγ τῆδὺ γο ΠΊΔΥ͂ Κπον 
ἈΒΘΙΒΕΓ 41} [86 Βραςῖ68. ἃζὰ ἑουπὰ. ΤῊΪΐβ θεΐπρ ἄοπο, γοῦ ῥγοοθοὰ 10 σοτηρᾶγθ ἴμθπὶ ψ 
(δ6 ῥϑέβασε ὑηάογ ἱπνοβι ρδίίοη, ἀπᾶ 566 υγῃϊοἢ Ὑ0}}} ας ἴς. Απά ἴῃ 18 'ΝΔΥ 811 χεποσὶς 
πογὰ τημδὲ 6 ἰπνοδι αιοα, Ὀοίοτα τῃ6 σοηογὶς ἰάθα οδη ὉΘ6 ἀδίογαλϊποα," " : 

δ 3ῶὼοο δβοῖηδ ἰπείϑηοοϑ οὐἩ τῃϊ8 οὐβεγυδιίοη ἴῃ Μτ. ῬικίησίοπΒ ΘΙ τ 8. οἢ βουογὰὶ 
Ῥαβεαροβ οἵ ϑογίριυτο, ΡΡ. 83-- 90. ᾿ 

5 Βιπατῖ, ΕἸ πιο πα οἱ Τητογ τοίδτοη, ραγὶ ν. σἤΔΡ. ἰ1. ». 70. 
5" Τροϊὰ. Ρ. 71]. 

ῳς 2 



228 ϑογίρέμγο 7η,ογ ΡΥ οί αξίοΉ. 

(10.) 1 ιοἱῖ! δε 9 στοαὶ τι86 ἐο οοἴϊεοί πα τοῦϊμοε ἱπίο αἱρλαδεοίοαϊ οτάεν 

αἰδ ἐλοςε οἰηεῖϊατ' ραβεασος ἐπ τολίολ δε βαπιθ ἔοτπιδ 40 δροεοὶ οοσν, απαὶ {δε 

βαπιο {πίπρφβ ατὸ ρτοροβεά ἵπ α αἰβετοηέ οτάθν 4" πατταίίοῃ ; μέ σατὸ τεμξέ 

δὲ ἰαλοῃ ἕο ασυοϊὰ ἐδ ασομνιμϊαΐξίοπ ΟΓΓ᾽ πμριόγοιῖιδ ραδδασος ἐλαξ ατὸ ραταϊζεξ 

ἰο θαοὴ οἱλον ἵπ [Ὅτηις 9 βρεθεῖ, οΥ ἴπ ἐλέπιφε τολίοἢ ατὰ 9" ἐλοπιφοῖσοε οἴεαν ᾿ 

απά εογίαϊπ ; ἔογΥ Βυ 0} δοοαπι]αύϊοηβ οὗἩ ρᾶγΆ 16} ΡΙ8 068 ΒΟΌΣ ΠΔΟΓΘ οὗ 8 

βρθοΐουϑ ἄϊβρίδυ οἵ Ἰθαγπίπρ {μδῃ Γθδὶ ὉΠ ΠΥ ὦ 

ΤῊ δ6δὲ δηὰ πχοϑὶ οοτίδίη Ἀ6ῚΡ Υ͂ ἩΒἰοἢ το Βηἃ οὔϊ ΡῬΑΓΆ]]16] ῥαββαρ68 ἷδ, ὉΠΟΙ ΘΒ ΟΏΔΌΪΝΥ, 

ἰμ6 ἀ!Προῦς ἀπὰ δυϊθηξῖνα ρογῦβαὶ οὐὗἁἨ ὑπ6 ϑοσιρίαγοδ, τοροϑαῖθα δου βιιοσι ἰηίεγνα!β οὗὨ τἶπης, 

δηὰ δοοοιηρδηϊδὰ ὈΥ͂ {86 σοιηπη 8] οὗἉ {Π6 ταοβὶ ἀἰβῆουν ραβδαροβ ἰο τι ηρ, ἱοροῖθοῦ τ 

ΒΌΘΝ ΟἾΒΟΣ Ῥαββαρθϑ 88 816 βί παν οἰἴΠῈΣ ἴῃ ποτ οὐ ἰπ ΓΐηρΒ, δηὰ πο ἢ το πὰ ἴο ΤΏ ΣΟΥ 

ΔΏΥ Ἰίρμὶ οὨ Οὔβοῦγο Ῥίδοθβ Βιιΐ, ἱπ ἱπϑυϊ αιπρ' Β10 ἢ) ΡΑΓΔ.16118118, σᾶγο τπηδὺ Ὀ6 ἴδκοπ 

τοῦ ἴο πλᾺ ΠΙΡΙΥ ΓΟίοτομο68 μηπϑοσβδαγίὶϊν ἴοτ ΤΏΘΤΘ ΒῃΟΥ ΤΑΙΒΟΥ 1Π8η ἴον {πο ῖγ Ῥγβδοῖῖοδὶ 

ΠΥ, ἀπ αἶδθὸ ταῦ [ΒΟΥ ἀο ποῖ νἱο]δίθ (μ6 ἈΠΔΙΟΡΎ οὔ δἰ, ἘῸγ ἰπβίδηςςο, Βοια. 11}. 28. 

δηᾶ ]ΆΠπι68 ἱϊ. 24. ἃτὸ ποῖ ἰῃ ΘΥΟΓΥ͂ ΓοΒρϑοῖ ρβγα]]δὶ ἴο βοὴ οἴδοῦ; Ὀθοϑῦδο πῃ {86 (ὈΓΠΊΕΓ 

Ῥϑββαρο ϑὲ, Ῥβὰὶ ἰβ8 ἰγεδίίηρ οἵ ᾿αδβιϊβοδίίου ἐπ ἰδὲ δἰσλὶ 9. Οοι---α ἀοοίσγιυθ νδίοι 

ὨΌΙΏΘΓΟΙΙ8 ΡΆΒΒα0.68 οὗ ϑογίρίαγο πηοδὲ οἰ θα] ὑΘΒΟ ΕΥ̓ ἴ0 Ὅ6 ὉΥ (ΠῺ δἷοπο; Ὑθαγοδ5 δῖ. 

7λπιθ8 ἰδ βρεακίῃρ οἵ απ δεἰβοδιίου ἐπ ἐδ6 δἰσλὲ 97 πιεπ, 110 ἔοστω {θῖν )υάρτηοπί οὗ ἃ τηδη 

ὉΥ ἷα ψΟΥΚΒ. 

ΤῊδ πιοίποᾶ μογο ἱπάϊοαίθα 15 Εἰ ΟὨΪΥ οἠοίμαϊ ΤΑῪ ὈΥ σ ΠΟ ἴο 
ἀβοοσίδίη ρμᾷγ8}]6] υτογὰ8 ἃπα ρῇγαβαϑ, 88 γ76}1 88 ρϑγδ}} 6 185πὶ8 οὗ {ΠΊηρ : 

18 ψ1] ᾿ηἀ4 664 τοαυῖγο ἃ ΘομβΙ ἀογυΆὉ]6 ρογάοη οὗἉ {ἰπ|6 πὰ βίαν, νυ 16]} 

δΌΘΤ ΟΠ6 ΤΑΔΥ͂ ποῦ ῥδΙβαρ8 Ὀ6 Δ016 ἴο ρῖνα; δαΐ ἱπαϊνιάυα]β {πὰ8 
οἰγουμηδίδησθ ἃ ΤΛΔΥ͂ ἘΠΡΠΒΕΟΟΝΣΥ (ΔοἸΠαΐθ {ΠΟΘΙ ταβθαγοῦθβ ὈΥ͂ 

Βανίηρ; γθοουτβα ἴο δ ομβ οὗ {π6 Β10]6 1 ΡάγΆ}16] τθἕθγθῃμοθβ, δά 
ἴο ΟΟΠΒΟΟΓάΔΠΟΘ8. 

Π. ΑΝΟΙΕΝῚ ΨΕΒΒΙΟΝΒ, 

ΟΕ {8 δηοϊοηΐ γϑυβίουϑ οὐ {π6 ΠΟΙ δογὶρίαγοθ, δηα {Π6ῚΓ 868 ἴπ 

Βδογοά οὐἰἰοίβια, δα δοοοιηῦ π88 ΔΙγθδαῦ ὈΘοη ρίνοη Ἰῃ ρᾶσοΒ δ2---96, 

102---106. ; αηᾶ 1 πιλῪ παγο ΡῈ τοιμαγκοα (ῃαῖ, ἰο (Πο86 σχο ἀγα 80]6 

(0 σομϑαῖ μοι, {π686 νυ βίη 8 Δογα ἃ ΨΘΥΥῪ να] 4016 δἱὰ 1 {πα Ἰηΐοτ- 

ργϑίδιϊοη οὗ {μ6 ΒΙ616; ἴον 6 Ὺ τὸ {86 ψγ ογΚ8 οἵ τηθῃ, σῆὸ δπ]οσοὶ 
ΒΘΥΘΙΆΪ δἀνδηΐασοβ ρον {Π6 τηοάθγη8, ἴῸΓ πα δγβίδπαϊηρ {Π6 ΟΥΊΟἽΠΑ] 

Ἰδηρσυᾶροδ ἀπ (6 ρῃγαΒΘΟΪοσΎ οὗ βογιρίαγθ. [6 ἅπαξ λεγόμενα, 
ψοτάβ {παῦ οσοὰν θα ΟΠ66, ἅΓ6 ΓΘαΌΘΏΟΥ {Π8 1]]ϑίταϊοα. ὍΤἢ6 νοῦ- 

βίοηϑ ἃσθ υβϑῆμ], ἴοο, ἰο Θομγ τιθαηησβ οὔπογνγιβο ἀθάπορα, ἀπά ἴοὸ 
βου ὙΠἰο ΟΥὉὨ ΠΙΔΩΥ τηθϑηϊησδ ἰ8 00 δ Ρῥγαΐεγγεα.)]) τς οὐ ἔνο 
᾿πηδίδποοϑ Ὑ11 βασνὸ ἴοσ }π| γι ο. 

1. Ιη {86 ἢγβὺ ργοτηυϊραίίοη οὐὨ [6 ρΌΒΡΕ] ἴο τηδηκὶ πᾶ (θη. 11}. 1δ.), 
(οὰἂ 58εἰ ἰο ἐπι βογσρϑηΐῦ {παΐ ὈοραΠ]δα οὐν ἢγϑῦ ραγθηία, “πα 71οὐ ρει οπριέη. 
δοίισοοῃ {ποθ απᾶ ἕλε τροπιατι, απαᾶ δοίισοοη ἐὴψ δορί απα ἦδν δοϑά, απᾶ 11 
(μὰν 185, [π6 8664 οὗἨ {μ6 νγοπιϑη, 88 ΟἿΓ Δα μοτΖοά ἰγαηβίαιίοη τὶ ΟΥ 
ὀχροιηᾶβ 11) 6λαϊϊ ὄγμῖδε ἐὰν λεαά, ἀπά ἐΐοι δλαϊέ δγιιῖδο ἀξ ἀεεοῖ, 1δὰϊ ἴπ 
[ΠΏ6 Απρ]ο- Εοιηΐβῃ νογβίοη, δἴθθγ [86 Τα νυϊρσαῦο (ἢ δ5 ΙΡΒᾺ 

Ἰ Μογιβ ἴῃ Ἐγχηρδὲΐ [π8ῖ, Ιηἰοῖργοῖ. Νον. Τοβῖ. ἴοπι. ἱ. Ὁ. 97---110.; δυοτ, ρτγτι. 
βδοσ, ὑῃ. 163---174.; . Β. σάγρσον, Ῥυίπηρο 1ἤπορ Ηόγηι. ὅ8Δ0γ. ρΡ. 45---47.; Α. Ῥ(Ιεν, 
Ηδττα. ὅδογ. ὁ. χὶ. ἴοι. ἰΐ, ῬΡ. 658, 659.; Ετδηςκο, Ῥγρϊθοῖ. Ηοστη. Ρρ. 95. εἰ δεῳ. 158. 
εἰ δεᾳ.; ἘλΔΙΑΌΔΟΣ, Ιπ80. Ηδγηι. ϑὅδοσ, ΡΡ. 8362---884, 651---653.; δ'8δο 8 Ἐχογοις. Ηογπι. 
ΡΡ. 2309--219.; ὅ. Ε. ῬΙοΙ ον, [π8ὲ. Ηθγηη. 5Δογ. ΡΡ. 278---ϑ0δ.; απ, ἘπΠΟΒιτ ἀΐοη 
Ἡδστγηι. Οςμοσβ ΐβ, ΡΡ. 81--94.; δηὰ Ομϊδάθηϊιθ, [πϑτατοπο8 Εχορείοεε, ὈΡ. 398---406.; 
Βεμρέος, [πειϊξαϊίοποβ ϑβογι ρίαν βεῖοθο, ῬΑΓΒ ἴϊ. 0. 77 ---δά.; τ. ἀοταγὰ, [πδιταῖοβ οὗ 
ἘΙδ]ἰοα] Οὐἰεϊοάβεα, Ρρ. 148 ---157.; Ατίρίον, ἤογμι. Β Ὁ] 1.8, ὈΡ. 181]---194.; ΑἸΌΟτ, [η8ῖ. 
Βόσω. Νον. Ὑυβῦ. ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 182 ---196. 
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εοπέογοέ σαρτεέ ἐμμιγη), 10 15 τοηΔοτοᾷ, ὅηπ δλαϊϊ δγιῖδε ἀϊς ἀδαά ; ἃ5 1 ἃ ννοηδῃ 
ἐου]α ἀο Ὁ; νι μοὶ [6 Εοπιδη βίϑβ, ΤΟΥ ργοῦηρ οὔ πὸ Ίσρίη ΜΑΓΥ͂, ΑβογῚθ6 
ἴὸ ΟΡ 1158 στοαί νἱοίογυ δπὰ {γα Ρἢ ΟΥ̓́Θ 81) ἀπα δαίδη, δπἃ ἃγθ ἰδαρῃΐ 
ἰ0 88Υ ἴῃ 1Πποῖν δάάγθββοβ ἰο ποῦ, Δἄοτο θέ δεμδαϊοο βαποίϊβοίπιος ρεάες ἐμοϑ, 
φυΐδιια απέϊριὶ βδογρεηπεβ σαρμὲ οαἰοάδέϊ; ὑπᾶῖ 18, “1 Δάογθ δηα Ὁ]688 [ΠΥ 
τποϑὺ ΠΟΙΥ ἴδοῖ, που ῦυ ποὺ αϑὺ Ὀγαϊβοὰ {Π6 Βοδα οὗἉ {πο οἱά βεγροηί.᾽ 
Τρδὺ 818 τὸ πάοσϊηρ οὗ {Π6 ἸΚοΙΔΠ18.8 18 ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ 18 ργονθά ὃν (ῃ6 δ8δρ- 
τυϑρὶηῦ αὙΘΘΚ νογϑίο, ὈῪ 186 ΟἸδιάθθ ργαρηγαβο, πὰ ὈΥ (16 ϑγγίδο 
γΟΓΒΙΟΣ ἢ 8}} οὗ ψ]σὴ τοΐον 006 ρσοπουῃ ἐξ ἴο ἴδ δεεα οἵ {116 γγοιμηδῃ), 
8η4 ποὶ ἴο {86 νγοιηδη Βογβο 1. 

2. ΑΒ {ἢπ οχρτγοϑείοῃ ὀγεαλὶπο ὄγοαά, τλθυ]οποα ᾿η Αοὐβ 11. 46., ογἱ ΠΑ ΓΙΪΥ 
ἸΏ6ΔΠ8 ἰδ κίηρ ἴοοα ἢ {Ππ|᾿| “6νν 8ἢ ΙΔ] ΟΠ, βοῦηθ Θχροϑιοσβ ἤᾶΥθ υηδογβίοοα 
{πὲ Ἔχργοββίοη [πὶ {Π18 86η86 ; Ὀυΐ {116 ο]Ϊα ϑ'γτγίδο νϑγβίοῃ, δχϑου θα ἰονγαγὰϑ 
{π6 εἴοβθ οἵ {π6 γβῦ οὐ δαυὶν ἴῃ {π6 βΒθεομα Θοπ ΓΎ, ΓΟΠογΒ 1 ὀγεαλὶηρ οΓ 
ἐδ ἐμολατὶδί, ὍΟ ἃτο Ἰυπιι86α, ὑπΠοΓοΌΓο, ἴῃ τοίδγγιηρ 016 ὕϑυτῃ ἴὸ {110 
οοἸο τα ίοη οὗ 0Π6 Ἰωογὰ Β ΒΌρρϑγ διποὴρ {16 γϑί (ΒΓ βυΔη8 (κατ᾽ οἶκον) ἴῃ 
8 ἤου8. ΔρΡργομρτγιαῦθα το ὑΠδὺ ρΡυΓΡΟΒΘ. 

Ιῃ δΔρρ᾽ γἱπρ' δηοϊθηῦ γΘΥΒΊΟΠ8, ἃ8 8Π] ΌΧΙ ΠΔΓΥ, [0 {Π|6 ἱπίογρτοίδίου 
οὗ βογιρίαγα, [Ὁ 15 τηδίρυιαὶ ἴο οὔβοσνθ {μαῦ, ΒΙ866 0 ὙΘΓΒΙΟΩ οΔἢ 6 
ΔΌΒΟΙ αὔον ἔγθα ἔγΟΠῚ ΘΥΤΌσ, 16 οὐρα ποῦ ἴο ΓΘΙΥ ΠΡ ἸΟῪ ΟἹ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 
ἰσϑηβἰδίϊοῃ ; Ὀυΐ, 1Γ 10 Ὀ6. Ῥγδοῦιοϑ]θ, {Π6 δὰ οὗὨ {ῃς σορῃαίθ 4] 6 οὐϑ 
δου ϊα 6 αηϊῦοα τυ ἢ τοίογο πη α ἰο ἃ γΘΥΒΊΟΠ, 1π ΟΥΘΓ ἰῃδ΄, ὈΥ͂ ἃ σοιη- 
ΡΑΥΊΒΟη οὗ Ὀοίἢ {Π|686 Π6]08, Υ7Ὑ6 ΠΙΔΥ͂ ἀΥτῖνο δὖ {π6 Κπον]θᾶρα οὗἩ 186 
σοηθϊηθ σοϑαϊηρβ πα τηϑδηΐηρσβ. ΕΎΟΙΩ ᾿παύθηίοη ἴο [18 οὈνίουβ 
ὁδί οη, ἸΏΔΩΥ͂ ἢᾶνα αὖ αἰ σθηῦ {1π|68 δου θα [0 ργιϊοι αν νΘΥΒΙΟἢΒ 
8ἃ ἄερτοα οὗ δυϊιοτγιγ ἴο τ ]Οἢ ἸΠΟΥ͂ ΘΓΘ ποῦ θη |64, Τα, ὈΥ 
ἸΩΔΗΥ͂ Οὗ {Ππ6 λίπον, [Π6 ΑἸΘΧαπατδη πη οΥργούουβ σγογο ἀσσουηίοα 41- 
ΥἸΠΟΙΥ 1ΠΒΡΙΓΘΩ, δη ἃ σοῃΒοα ΘΠ ΠΥ {Γ66 ἴγσοιῃ [ἢ 6 μΟΒΒΙ ὉΠ] Υ οὗἉ πϊϑίακα : 
ἃ Β᾽ΤΉΣ]ΑΥ ΟΡΙΠΙΟῚ τγᾶϑ 6] ἃ ΟΥ̓ νΑΓΙΟῚΒ ΠΟΘ ΟΥΙΓΟ8, ῬΑΥ ΟΌ]ΑΥ]Ὺ 
᾿γ Ιβαϑλο οββίιιϑ, ψγΠ0 αββουίβα (ῃ6 δορίπασιηθ ο 6 υγοίδγα θα ἴο 
τς Ηῦγον ἰαχί, ἀπὰ [ο Ὀ6 Δὐβοϊ αἴοὶγ ἔγθα ἔγοιη ουσοῦ ἢ ΤῊ ΘΠ τ ἢ 
οὗ Ἰζομπιο μια8 (8]]6η ᾿πίο {Π6 1|κ6 ταϊβίακο τι γοϑρθοῦ ἴο ὑπ6 υ]σαία 
ΟΥ 1μαἴϊη νϑυϑίοπ, ὙΒΊΟἢ {Π6 ΘΟΌΠΟΙ οὗ Ττοηΐ ἀθοϊαγοα ο Ὀ6 {Π6 οπὶψ 
Δ ΠΘηἴ16 ὑγαῃβ Δ Ι0η. 

ΕΌΣΙΒοΙ, υϑγϑοη8 07 υογϑίοπε, ἰ᾿δὶ 18, [Π086 ὑΥ8ΠΒ] ΓΟ 8 ἡ ΙΟἷ. ἡγοΥ6 
ποῖ στηϑάο ἐπιπιοαϊαέοῖψ ἴτγοτη [6 Ηφῦτον Ο]α Ταβίδιηθηΐξ, οὐ ἔγοιῃ [Π6 
ατϑοκ Νοὺν Τδϑίδπχοηΐ, ἃγ Οὗ ΠῸ παν ου  1π ἀοίοσγιηϊηληρ᾽ δἰ Ποσ {Π6 
σοπυΐηα ἰοχί ΟΥἩὨ Τηολπῖησ ΟὗὨ[Π6 ΟΥ̓ΡΊηΔΙ, θα ΟὨΪΥ οὗ ἐπαῦ γουβίοῃ ἔΓΌτα 
Ὑ ΒΙΟἢ ΠΟΥ πογα ἴακοη. ΤῊΪΒ τϑυλδυῖς ΔΡΡ]168 ῬΑΥ ΠΟ] ΑΥΪΥ ἰο {86 
Απρο-ϑάχσχοη, ΟἹ Εησ θῃ, ραηῖβη, ΕὙΘΉΟΝ, δῃα Οοστηαπ ἰγαηβ- 
Ἰαϊῖοηβ, τ μϑ που οὗ ἴ[ῃ6 ΟἹὰ οὐ Νενν Ταεβίδηθηϊ ; μοῦ, θοΐηρ τηδάο 
Ῥεΐοσα (ἢ8 βιχίβθη!μη οθηύαγυ, ΓΤ Θχθουίοα ᾿τη θα δίο γ᾽ ἔγοιὰ [ἢ 6 
1,δἴη; δηα βυ ΒΘ α ΉἾΥ, νοὶ ἴῃ {Ππο86 ΘΧδρ]68 ΠΘΥΘ ΠΟΥ͂ ΓΘ 
ὈΠΑΠΙΠΊΟΊΒ ἴῃ ἃ τοδαϊησ, (Π61Ὁ Ὁπ|6α νοΐοαθ8 ἃ. οὐ πο τιοσο Δ ΠΟΥ͂ 
{1Δη {Πδΐ οὗ 106 11 γουβίοη δ]οηθ. 32 [ἢ οδ808, {πογοΐοσο, ψ ἢ 
Τοαῦγο {π6 δα οὗ ἃ γογβίοῃ, ἴὸγ {πΠ6 ρυγροβθ οὗ οὐ [1οῖϑιη οὐ ἴηΐοσ- 
Ῥγοίδίϊοη, τοοοῦγδα τηϑὺ μ6 Πα ἴο {ἢο86 ὑγϑηβίδίϊοηβ, συ] ϊοῃ, Ὀοὶηρ 
ΤΏΟΙΘ δηῃοϊθηΐ οὐ ροίίου δχθουΐθα, ἀγὸ ργθίθγδ]6 ἤο ΘσΘΥῪ οἴμοσ.0 Απὰα 
1η {18 νἱ ον {Π6 0] ηςσ 011} θ6 ἔοιιπα πιοδῦ ἀθβθυυϊηρ οὗ αἰϊθη οι, 

1 Βρ. Βονοτίάρο,  οσῖβ, νοὶ, 1, Ρ. 198. νο]. ἰχ, ὑρ. 238, 284.; Αρίονυ, Ῥχγορβόιον 
ςοποεγηδηὶ 9όδυβ ΟἩγίδι εἰ ΠΕΡ ]8ο, ΡΡ. 243, 214. 

2. Μιςδυ]15, νο]. ἢ. μ. 3. 
ς 
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ποὺ ΟἾΪΥ 48 ἀπιτῖης {Π|| ἔννο απ} Βα, οπβ οὗ δας υ1 Υ δα ὌΧ ]]6ηοο, 
θυΐ αἴβο 88 θδϊῃρ' ΠΊΟΥΘ σ ΘΓ Υ ΔΟΟΘΒΒΊΌ]6 ἴο δι οηί8. 

Ἱ. ΤΙ Αἰεκαπαάγίαπ ὑοῦ δίοη 18 ΘΟ ΘΘΒΘΟΪγ Π6 τιοβί δησϊθηΐ, δηΐ, 
ΜΠ} 411 115 ΟΥΓΟΥΒ δηα ἱπρογ θοϊοηβ, οοπίαϊ 8 ὙΟΥῪ πιοῇ (Πλξ 19 
ΠΙΡΉΪΥ ναϊ δ Ὁ]6, ἀπα οὐ {18 δοοοιηΐ 1 δᾶ8 ὕδθῆ υὑ864 Ὺ πραεΪγ 4} 
1π6 τότ δηοιθηῦ ᾿πουργοίοσβ. ἢ {π6 δορίπαστηξ Βῃου]α ΡῈ σου- 
βι] 64 [πΠ6 ἔιαρτησθηίϑ οὗ {Π6 ὑγαπβ]δίϊοηβ Ὄχθουΐθα ὈγῪ Δα}, ϑυτη- 
Το 8, ἀπ ΤΠ δοἀοίϊοῃ, δηᾶ 50 {Π6 ΒΓ, βιχίῃ, δηα βονθητῇ νου βίοηβ. 
ΤῊ6 νογβίοη οὗ Ααα!]α, ἴῃ ραγίοιίαγ, Ἄχ ἰ 1.8. ἃ αἀἸοίοπ Β᾽ αν] 4. ἴοὸ 
1ῃαΐ οὔ [6 Νοιυν Τοβίαιηθηϊ, ἃ8 6 νγὰβϑ ποῦ ΨΟΥῪ Γαπγοία ἴγομῃ (Π6 8:76 
οὗ 16 ἀροϑβϑί]θβ ; δῃᾷά ἢδ 188 βοπιθ ὑμ]ὴρΒ Μ᾽ ὨΙΟἢ ΤὰΔῪ Ὀ6 οὗ δβρθϑοϊδὶ 
186 ἴῃ {Π6 ᾿πίογργοίδθοη οὗ ἴΠ6 Νοὺν Ταοβίδιηθηί. Τὴ6 νϑγβιοη οὗ 
ΘΥΓΆΤΊΔΟὮ8 18. 8180 ἃ νϑ]ιιαῦϊα Πογιμθηθαίο αἱα ; 848, ΟΥ̓ [ΓΔΗΒΙ αἴ ηρ; 
ἴηῖο ρατο ατσρϑοῖς, μ6 Ἠδ8 [δο]] αϊοα [Π6 ἀπαογβίαπαϊηρ οὗ Η τον. 

2. Τα ϑγγίαο εβἠϊίο, ΜοΒα Βα ΘΠ ΠΥ ἃ8. ἃ νουβίοι, Πα ρο πα οὨεΪΥ 
οὔ 1Π6 Θχοϑ]θποα οὗ 108 δῦ}]6, 88 γοσοῖνϑα 1Π6 Εἰρἢθβῦ δοπηηπγθη ἀ  ]0Π8 
ἴγοσῃ Μ|Ίομδ6118, 15 ραυ ΠΟ] ΑΥΥ ΒΟΥ ΟΘΆ016 ἴον {π6 τη ογργοίδοη οὗἉἩ [86 
Νον Ταβίδιμθης. ΝΟΥ͂ 18 18 γ8]6 ΤΏ ΓΘΤΙΟΥ ἴῃ 6 Ἰητογργοίδίοη οὗ {Π6 
ΟΙα Ταεβίδιηθαί. “ΟΥ̓ 411 {16 δηποΐϊθηξ νϑυβίοῃβ," βαυβ Ηο]άβθῃ, “16 
ΟΥτᾶο 18 Π6 ποδί ἈΠΙ  ταΪν Δ} δα δοουγαία; ἀπά, 88 16 ]ΔΠ- 
δυδρθ 80 ΠΟΑΥΪΥ ΓΘΒο 68 ἴῃ6 ΠΘΌΓΟΜ, [18 να] 6 Οδῃ ΒΟΆΓΟΘΙΥ Ὀ6 68- 
τηαϊρα ἴοο Ὠ!σἢ.᾽ 3 

8. Το 1 αἰίπ γεϊχαΐο, νιτἢ [6 ΘΧο ρΊο οὗἉἨ ἴπ6 ῬΒΔΙΙΩ8, ἀθϑογν αν 
οἰ! {Π6 {Πηϊτα ρῥ͵αςθ. 

4, Τα Ταγσμηι8, οὐ (Πα 66 ραγ ρῆγαβο, ὑπουσ ἀποαῦλ}}ν 6χ- 
οσαΐαα, σοηΐδιἢ ΤΆ ΠΥ Ὠϊησβ {παῖ ΛΘ ΘΧΟΘΘΟΙΠΟἾΥ πἀβοῦι], Δηα πρ668- 
ΒΆΤΥ ἴο Ὀ6 ζπόύσῃ, ΘΒΡΘΟΙΆ ΠΥ 16 ῬΑΓΆΡΉΓΑΒ6Β οὗ ἐ ομαίμδη Βϑη [Π2ΖἹ6] : 
ὍΠΟΥ ποῦ ΟὨΪΥ σοηύγι δια Θββθη ΠΥ το Π6 ἀπάογβίδηαϊησ οὗ πιϑην 
αἰ σα] ραββασοϑ τὴ {η6 ΟἸἹα Τοβίαμχοηΐ, ραὺ 4180 ὑΠΓΟῪ τσ ἢ Πρῃϊ θα 
{Π6 ᾿Ἰπἰογρτγοίαιοπ οὗ {πΠ6 Νον Ταβίδπχθηίΐ, 85 γγ06]} 88 δῇογα τσοὶ δα- 
ναηίασα ἴῃ ἀγραϊησ ιῦ 0Π6 «6718, Ὀδοαιδα (ΠΟΥ͂ δἰπαοβῦ ΣμνΑΓΙΘΌ]Ὺ 
γον Ὅἢ6 ῬΙΓΟΡἤΏΘΟΙ68 ἴῃ {Π6 8απὶ6 ᾿Ισῃὶ 856 ΟΠ γἰβυδη8 ἀο, 88 σοΐξοστίησ 
ἴο {π6 Μεοββϑιδῃ.5 Εὐχίγδοίβ ἔγοπι ἱΠθτ ἀγα ἴο θ6 ἰουπά ἴῃ 4}} {Π6 ἰΆΓΡῈΓ 
σΟΠ ΘΗ ΑΥ68, ἈΠ α͵80 ἴῃ {{|0 τυ ουκβ οὗ Ὁγ. Το υοοί. 

ὅ. ΤἼο ὑειοϊϑὴ Απέϊηιξίο5. οὗ Φ΄οβθρῆιβ (οὗ σψίιοβα ἩΎΙΠΠρΒ. ΒΟΠΊ6 
Δοσοιηΐ 18 ρίνθῃ 1π ΡΡ. 278 --- 280. ἐπ) α) τηΔῪ Ὀ6 τϑοϊκοηθα δπιοηρ (86 
8 ΠΟΘ ΨΘΓΒΙΟΗΒ; [ογ, ἡπουρῇ ΟἹ ΒΟ ΟΟΟΑΒΊΟηΒ ἢ6 [Ὁ]ονοα [Π6 
σαρίυδοϊηξ, γοῦ π6 ἀογῖνθα Π1Β ΚΓ ργ θη βίο }8 οὗ βαογϑά Εἰβίοσυ οἰ] οΗ͂γ 
ἔγοια {Π6 Η θΌτγον ἰοχῦ, 88 18 θυ ἀθηΐ ὈΥ ἢΐ8 Δρδηοηϊηρ [Π6 86Π86 οἔ 
{πᾶ ὙΘΥΒΙΟΩ 1Π ὙΘΙῪ ΠΙΔΗΥ͂ ρΐδοθβ, “ὙΠ γοραγὰ ἰο τ686 6 18 8ῃ 
ον άθπος οὗ ργοαῦ δι ΠΟΥ Υ ; ΓῸΓ Π6 18 ποτ δηοϊδηΐξ ἔπδη {Π6 ΟἾΝΟΣ 
ἰΥΔΉΒ] Δίου 8, οχοθρῦ {π6 ΑἸοχδηατ]η6 ΟΥἹἩ δαρίπαρσ!ηῦ; 186 ΟΠ] θα νγϑ8 
ἢ15 ψουπασαΐαγ ἀἸα] θοῦ; δη 4, 88 ἢ6 νγϑ8 ἃ Ἰθαγηθα ῥτἹθβί, δια Βα ΒΘ α 6 ΠΥ 
ἃ ΘΟΙΏΙΏΔΠΘΣ ΟΥ̓ Δ ΔΥΤΩΥ ἴῃ ΟἼ4}1166 ἀυγίπρ {Π6 γᾶν τὰ [06 ΒοΟΙΠΊΔη8, 
6 ψγὰϑ ψ6}} νϑγββαά ἴῃ 411 δοο᾽ ββϑἰ βίο, οἱνι], δα τα ΠΥ πηδίϊοτα. 
ΗΙ8 τϑαΐίβθγβ, μούγανοσ, Μ1}} Ηπὰ 1Ὁ ὨθΟΘΒΒΆΣΥ, ποὺ ΤἈΒΏΪΥ ἴο σῖγα οσοὸ- 
ἄθῃοθ ἴο 811 [18 βίδίθιμηθηΐδθ, ββρϑοίδ! ]ν ΒΌΟἢ 88 816 ψαγρϑά ἴῃ ἔανουγ οἵ 

Σ Οἱ 86 ΟΥΕἾ64] α86 ΟΥ̓͂ {πὸ ϑυτίδς υογβίοη, [86 σου ΤΏΔῪ οοηδι Ο. Β. Ὕ Ιποτ, 
Οοπιῃοηϊδιῖο ἀθ Ὑ᾽ δτβίοπίβ Ν. Ὑ. ϑγγίδορε ἴδια Οτγτοο οδαϊὰ ἰηδεταοπάο. Ἐτίληχοα, 1892. 

 Ὑτδηϑδιίοη οἵ τ1η6 ΒοΟΚ οὗἩ Ρτγονογῦβ, ὑ. ον 
" Ἡδιρϊϊίοη, [πιτοά. το Η Ὁ. δουρὶ, Ρ. 192. 
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᾿ἰ8 ΟὟ ΠΔΌΟη, ΟΥ δύθη οὗ ἴπΠ6 ΠοαίΠΘη8, ΟΥ Ββιιοἷ. ἃ8 σχϑργεβθηΐ 1Π6 
το ρἷ6 οὗὮἨ δοϊοσηοη ΌὉΥῪ ἃ ἀοβουιρίϊοη ἰβίκοη ἔγοιῃ {μαὺ οἵ Ηδτοά.᾽} 
[ΤΟ ΡΒ 18 18 τΟΓ6 ΒΟΥ ]ΟΘΔΌΪ]6 ἔοσν [ῃ6 1} δ γαύίοη οὗὨἨ ουβίοιηβ μα οὗ 
αἀϊοίϊοη. 

6. ὟΝ ΟΥΒΟΙ ΨΘΥΒΙΟΏΒ Τ8646 16] αίον ἴσο (ἢ6 Ηδῦτον ἀπά 
ατϑοκ οτισίηαὶβ ἔθ] ]ον ποχί ἴῃ οὐ θυ, ραν] υ] αΥὶγ [Π6 Αταρίο ἰγαπβὶα- 
τοη8 Οὗ [6 ΟΙα Τοϑίαιηθηῦ ; Ὀὰῦ πο οογίδιη ἀθρθηάθησο οδῃ Ὀ6 ρ]αοθᾶ, 
88 Δ ΔΌΓΒΟΥΙΥ, Οὐ ἰπ6 1,4{1π ὑγϑηβ᾽ []οὴΒ οὗ [ἢ6 οὐἹθηΐαὶ ὙΘΓΒΙΟΏΒ, 
ΜἘΙΘἢ 47γὰ ρῥτϊηϊοα τῇ {μ6 ῬοΙ]νρ]οι ΒΙὈ]68. 

10 Μ1] πού Πουθυοῦ 6 πεσόβδαγ ἴο ΘΟΉ 8} ΔποΙοηῦ γΘΥΒΙΟη8, οσοθρί 
ἴῃ Ῥαββάσθβ [ῃα΄ ἅγὰ τϑὰ]υ αἰ πο}, ΟΥ̓ 1688 ἃ ρΑΓΓ ΘΟ] ΑΓ ΘΧϑμλ παι 
οὔ τ πὰ 6 τηϑυϊ{6α ΤῸΓ ΒΟΠΊ6 Βρθοῖα] οὐ]οοῦ οὗ ᾿Ἰπα τ. [ἢ [Π}18 ο886 
ποῦ Οη6 ΟΥ̓ 0)ῦ| Ο ὙΘΥΒΊΟΏΒ ΙΏΘΓΘΙΥ βιιουα Ὀ6 σοπδβι]οα, Ὀὰΐ ΘΥΘΥΎ σψουβίοη 
(μαΐ 18 Δοοθβϑι Ὁ ]6 βῃουα Ὀ6 τοίουσθα το; δῃηὰ 411 βιοῖ ῃ]α668 βῃου]ά 
Ὀ6 σοτῃρατοα ἰοσούποῦ 88 στὸ ρατγαϊίεϊ, {μαῦ 18, [Π086 ρῬάββαρϑϑ ἴῃ Ἡ ΠΙΟΝ 
16 βδᾶιηθ Μψογά οὐἉ {Π6 βάση ἔοτπι οὗ Βρϑακὶηρ γοβρθος ν ] Υ ΟσΟΌΓΒ; δηά, 
ὙΠ ΠΟΙ ΔΗΥ͂ [Βῖηρ᾽ νοΥ ΠΥ οὗ ργοβουνδίιοῃ οἵ 8 1056], 10 ν0}}} τηδίθυια! 
[λοι] αΐο Γαϊυγα βία! 68 ἴο ποίβ 10 δι Υ πὶ δὴ ᾿ηἰου]οανοα ΒΙ0]6, οὐ, 
ὙΠΟ. ΡΟΥ Δ Ρ8 18 ρυθίθγδΌ]6, ἴῃ 8η Ἰη ου]οανοα Ἰοχίσοη, ΤῊΪΒ ρσβοίϊοθ 
Μ1] ποῦ ΟὨΪΥ ΘΔ 16 {π6 ὈΣΌ]1οΑ] βέμάθης ἴο ἀἰβοονοῦ πα σοσγθοῦν ἴο 
ΔΡΡγθοῖδῖθ [86 ρϑηῖαβ οὗ ἃ ϑθύβιοη, δηα [Π6 ΔΡ1ΠΥ, ΟΥ 1π6 γόνϑῦβ, Μ} 
ὙὙΠΙΟΒ Ὁ ΤΏΔΥῪ δ οχοουίοα; Ὀαΐ 10 Μ}11] 4180 ΒΌΡΡΙΥ τρδὴν ἱπιροτγίδπί 
6108 ἔοσ {μ6 Ἰῃηἰογργοίδίοη οὗ δογιρίασθ. 4.8, μον ονθῦ, βοὴ οὗ {Π6 
ἈποΙθηῦ ὙΘΙΒΙΟΏΒ πᾶῦα Ὀ6Θὴ δἰΐζογθα οὐ 1ηἰογροϊαίθα 1ῃ ΤΩΔΗΥ͂ ΗΪΔ668, 
στοδῦ σᾶσ τπηυϑὺ Ὀ6 ἰλ]ζθη (0 αἸΒΕ ρ Βἢ. {Π6 το Γῃ δι ΘΠ ΤΉ 6818 ἔγοπὰ 
1ἢ6 σοηυΐϊηθ ἰοχύ οὗ {Ππ6 οὐἹρῖμαὶ δηοιθηῦ γα μϑίαῦοσ. Τῆθ νδγῖουβ 6χ- 
ο6]]οπῦ σομοογἄδηοθ8 {παῦ ἀγα αχίδηῦ ν01}} αἴογα ρτϑαῦ αβϑιβϑίδποο ἴῃ Βπ4- 
ἴῃς οὔ ϑιο ἢ ῬΔγΆ}16] νυ οσὰ8 ΟΣ ῬὮΓΑΒΘΒ, 

ἴῃ οτᾶογ ἴο δδοογίδιη ποὺ (ὯΥ {86 Δποιθηῦ νΘΥΒΊΟΠΒ ΓΟ ΧΘΒΘηὗ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ͂ 
(Π6 πιδοδπῖηρ οὗ Ἡδῦτον οὐ ἀσθοὶς ψόογάβ8, ἴῃ 6 ΟΠ ονσιηρ τι}] 68 π11}} Ὀ6 
ἰουπα ἀδο[μ] :---- 

1, Τλαὲ πιοραπὲπρ ἐδ ἰο δε ἑαλεπ απα τοϑοοϊυορα ὧδ ἐλ6 ἔγιι6 οπο, ιολιοῖ αἰΐ 
ἐλε υογδίοπιδ σῖσο ἴο α τοογά, απαὰ τολιοἢ ἐδ αἶδο οοητηηπεα ὄν ἰλε ἀϊπαγοά 
ἀϊαϊεοίς. 

Βεσβαβο, [Π6 παι δ6 Ὁ ΟὗὨ ΘΒ. ΠἸΟΏ108 ὙΟΣΙΏΥ οὗἁὨ ογεάϊθ θεΐης 88 ρστθδῖ 88 ροββὶ ὉΪ6, "ΓΘ 
ἐδη ὃ6 πο τοοηι ον ἔογ ἀουδῖ. 

2, ΑΙ ἐἦοδο εἰσπϊποαΐξίοηδ, Κογηιοτίν σίυοη ἰο Ηεῦτοισ τρογαβ, αγὸ ἰο ὃ 
εοπϑιαετεα αϑ σογτγεοίί σίσοῃ, τιολϊοὴ ἐδε ϑερίμασίπὲε οΥ οὐδόν ατεολ ἐγαη8- 
ἰαίογς ὀχρτεδα ὃν (δε βαπιθ οΥ δἰηιΐανγ ατοοῖ τσογαβ, αἰέλοισῆ πο ἔγαοο ο 
δοἦ τιεαπίησ ἀρρέεαγ ἴη ἀπῆν ογϊθηίαὶ ἰαησιασε. 

Ἐτγ, ἃ5 0 ἀοπδὶ οδῃ Ὀ6 οηίοχίδὶποα οὗ {πὸ αἰ] σθῆσα δη ἃ δογαρα]οῦβ ἰοαγηΐης οὗ [086 
ΚΘΗ ΒἰδίοτΒ, γγὴ0 σδῃ ῬΣΟδΙΠη6 ἴο0 τηρᾶϑιγο ἴῃ 6 ναδὲ ΟΡ ΟΌΒΠ688 οὗἩἨ ἴ86 Ατϑρίὶς, ϑγτίας, πὰ 
ΟἴΒεῦ ΟΥ ἢ 18] ἰδηραδραδβ ὈΥ 116 ἔδυ ὈΟΟΚΒ το ἴῃ ΟἿΤ {{π|6 ἅγθ δχίϑην ἴῃ ἴΠ0868 ἰδπρυδροδ᾽ 
δποα Π0 ΟἿὯΘ ͵8 80 ἱδῃογδηϊ 8 ἴ0 ΒΏρροΟΒα (παῖ 81} [π6 τίς 68 οὗ 1ῃ6 ΟΥ̓ΟΘΚ δηὰ 1μβείη ἰδη- 
ξυδροδ ΑτῸ ΘΟΙΆΡΓΙβοὰ ἴῃ [ἢ6 ὙΟΤῪ ΠΙΠΙΘΓΟῸΒ ΓΟΠΙΔΙἢΒ ΟοἵἉ οἰαβϑίςδὶ ᾿ἐλογαϊαγο Ὑν 10} ὙΓΒΊΟἢ ΟἿΓ 
8δξε ὨΔΡΡΙΪΥ͂ δϑοιηαβ. 

8. ἤρλοτε ἐδε υογείοηϑ αἰ) 6 ν ἐπ Ξαίηρ ἐδε δεηι86 9 α ισοτά, ἐδ πιοτε αποϊοηὲ 
οὔδ5, δεῖπιφ οπεοιέοα τοἰἢ ἐδ στοαίον σατα πα ελὶ, ατὸ ἐπ ἐδ6 3γδὲ μίαοσε ἐο 
δὲ οοπδιίοα, απὰ ρῥγοίεγτθα ἰο αἷϊ ολοτδ. 

1 ζ4ἢπ, Ιπἰτοἀδυοσιίοη, Ὁν ΡῬτοῖ. Τιγηοῦ, ραγὶ ἱ. οἤαρ. ἰν. ὃ 90, Ρ. 105... Μιαπεηρῆο, 
Βτενβ ἘΧΡοδιτο Οὐ σι Υ ει. Εὰ, μ)..ὄ 136--ὁ.0.29.Ψ 
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ἘΟΥ, ὑπ ΠΟΘΡΓΟΥ ἃ ἰγαΠΘΔΙΟΥ δρΡγοδοΐοβ τὸ ἴῃ εἶπι6 τ Βοη {Π6 ΟΥΡΊΔ] ἰδηρταρα τᾶς 
ὙΟΓΠΘΟΙΪΑΓ, 1 50. πιο ἢ (ΠπῸ ψγόπιου ΠΥ ΤΑ πὸ Ὀ6 δυρροδρά ἴο ἢᾶνα Ἔχργεββο 186 
ἔτι βρη! οδίίοη οὗἩ ψογά8, ὈΟΓῚ ΡΥ ΏΠΔΥΥ δ ΡΓΌΡΘΓ, 88 Ὑ7’6}} 88 1ποδ6 νν Βίσἢ ἀγὸ ἀογίναϊζιτε 
δηα ἐχαηϑβδιοα, 

4, Α πιθαπῖης σίυοη ἰο α ὡρογὰ ὧψ οπῖψ οπο υογείοη, ρῥτουϊαεά ἐλὶς ὗε α 
φοοά οπο, ἐβ ὃψ πὸ πιραῆδ ἐο δ γο)οοξοα ; οδρεοοίαϊἤᾳ ἐν τὲ ἀστεε τοἰἑὰ ἐδε 
αμίδογ᾿α ἀσείφη απα δε ογάον' οἱ λὶβ αἀἰδοοίμῦδα. 

ΕοΥ ἰδ ἰδ ροββίθ]α ὑπ8ὺ [ὴ6 ἔογοθ δηκὶ πιοδηΐηρ οὗ 8 ψογὰ βδῇουὰ 6 ππκπογῃ [0 Δ]} 
ΟΥΒΟΥ ΥΔΏΒΙΔΙΟΥΓΘ, δ ἃ πὸ ἴγδοο οὗὨ ἴξ Ὀ6 ἀἰδοονοσϑῦ]α ἰη [π6 Κἰηπαγοα αἰα]οοῖε, ἀπά γαῖ {παῖ 
ἢ Βῃουὰ δ6 ργοβογνθᾶ φηᾶ {Γαπϑιη τ6ὰ ἴο ΡΟΒιΟΥΙΥ ὮΥ͂ ὁπ6 νογβίοη. “[ἢ|15 τοιλασκ ρρ 
σΠοΗ͂Υ ἴο τηΐϊ ρα πο ἢ 8 ΓΑ ΠΒ]ΑΌΟΣ ἢὰ8 [Π6 Ὀοσὺ ΟΡΡΟΥΌΠΙΥ οὗ πηἀογβιδι ας ἔγοπι ἰος δὶ 
δηὰ ΟΥΠΟΥ οἰγουπηβίθηςο8. ΤυΒ Ππ6 ΑἸοχδηατίδη ἰὨ οΥργοίο τ ΓΘ ἴῃ6 πιοδῖ διαρὶο (5 ΕἸ ΠΙΟΠΥ͂ 
ῸΓ ΘΥΘΙΥ͂ τπΐϊης; τοίδίοα ἴῃ τ86 ΟἹὰ Τοδιαπιθπῦ οοποογηΐηρ Εργρῖ; Μ 116 οἵδ οΓ8, ὙΠῸ στοὰ 
Ἡδιΐνο8 οὗ Ῥαϊοβιῖπο, ἀπ ρογθαρβ ἀθορὶν 5.Ὁ1|6ὰ ἴῃ 9615} {ἰογαίγο, ἄγ 1Π6 θ6βὲῖ σι ἀο5 
6 σδῃ (ὍΠΟΥ ἰῃ ἩἩΠαίονογ ὈΘΙοηρ8 (0 {πᾶ σΟΙ ΠΥ. ἢ 

ὅδ. ΤιΑΒ}|γ, “7Τλοβο υογϑίοηδ" ο ἐλο ει Τοείαηιοπέ, “ ἐπ ιολιοἢ, ἐδο τεοοὰ 
ἐ5 γοπαογοά τσογὰ ον τυογά, απα ἐδ ἑαϊοηιϑ οΓ ἐλε οτισίπαϊ, ἐλοισὰ λατεὴ απὰ 
οἴ θη μηηιοαπῖησ ἐπ ἀποίλον ἰαησμαρο, ατὸ δέ τοίαϊποα ἴπ α ἐγαπδίαζίοη, ατὰ 
ΩΓ πιοῦθ υαἴμο ἔπ ροῖπέ ( ογτεϊοΐδηι ἐξαπ ἐΐοδο τολὶοἢ, ἐχρτο885 ἐλ βθη86 οΥ ἐλ 
ογσίμαϊ ἐπ α ὨαΜΉΘΥ ΠΟΥ διιιίαίο ἰο ἐδ ἰαησμασε οΥ {δ ἐγαηπδίαίον.ἢ 

Τῇ ναΐας οὐ {Π6 Ἰδίῖοῦ, 88 δῦ ἃ8 Ταραυ8 ὙΠ 6ῚὉ ΟΥΙ ΕἾ 6 8] ΡΠ σδιίοπ, ἀθοσοαβοβ ἱῃ Ῥγοροῦ- 
{ἴ0] 48 6 ὑγβηβίδίου δυο [0 ῬΌΓΙΥ ἀπ οἸορδηοο, δηὰ οὗ σουσγβο ἀθνίδίο8 ἔγοπλ ἢ 5 
οὐἹσίπα! ; δας (Ποἷγ ποσὶ 18 σσγοδῖοῦ ἰῃ 8}} ΟἿΟΣ γοβρθοῖα, 85 ΠΟΥ͂ ΓΘ ποῦ ΟἿΪΥ τολὰ τ ἢ 
ΤηΟτο ΡΙΘαβιγο, Ὀυῦ ἀπάἀογβίοοα ἴῃ σοπογαὶ ἢ στόλου οαθ6. ΒΥ͂ πιθδῃ8 οὗ ἴΠ6 (Ὀγπιοῦ τς 
ἀϊδβοονοῦ (Π6 ψνοσ8 οὗ ἴΠ0 οΥρίηα!, ἀπ ὰ ὄνοη ὉΠογ δυτδηροπιθηῦ; Ὀὰῖ {Π|ὸ Ἰδαίου ὅγὸ οὐ πὸ 
τι86 1. ἀοσοϊάϊηρ; οἡ ἰῃ6 Δι ο οἰ Ὑ οὗ 8 τοδάϊηρ, 1{ΠῸ νὩΓΟῸΒ γοδαϊηρβ οὗ ἴῃς ΡΆ5βδρ 8 ἴῃ 
ηποϑέϊοη σηλἶα ΠῸ αἰϊογδιϊοη ἴῃ ἴΠ6 δοῆ86. Νὼὸ {γϑη5] Δ ἸΟ ἢ 18 ΠλΟγα ἰΠπ Υὰ] [ἤδη (ΠἸὸ ῬΙΙοχ- 
οπΐλη (οὐ Νον) ϑ'γγίδς, δηἃ ποπδ, ᾿πογοίοσο, Ἰοδ8 0 ἃ πηόοσγοὸ Ἰπητηθαϊαίο ἀἸΒΟΟΥΟΓΥ οὗὨ 1Π6 
ἴαχὺ ἴῃ τἴπ6 δησίοην πηδηπβογρῖ τ ἤσησο {Π8ἴ νΟΥβίΟἢ τγ88 [Ά ΚΘΗ; δ, Βοι εἰ πρ' τ 8 Δἀναηϊαρο 
αϑίάς, τῆς Ο]ὰ ϑγγίας 8 οἵ πλιοἷ ρτοκῖοῦ να]αθ [ἤδη ἴἢ6 Νον.Σ [Εογ νδ] αῦϊο ἐχρίδηδιίοη 
οὗ τῆς δανδηίαρεβ Οἤογοα ὈΥ διοϊοπῦ νουδί ἢ, “96 13} ΘΟΙ ΠΟΙ ΑΓΙ68, ὅα., ἢ Χαμ ο 5 
ΟΥ̓ ἸΠΟΙΡ π86, Πανὶ βου 8 ϑδογρα ΗογποἤΘα 165, σἤδΡ. ΧΙ.) ΤΊΔΥ Ὀ6 σΟΠΒΠΙϊοὰ ἢ ΠΑγο αν 
1116 τι] 68 σίνοη ΡΡ. 641, 642. Μοάοτγῃη γοσβι ἢ βου! ἃ ποῖ 6 ποροοῖο, Α οορίουϑ δοσοιπε 
ΟΥ̓ {ΠπῸπ τη Δ Υ Ὁ Τουηὰ ἴῃ ἴπ6 ΒΙΌ]6 οὗ Εν σΣ [ζΔη. [1 ΤηΔῪ θὲ δά οι, 1Π6ὺ ρου δ ρ5 ἢῸ ἴγὰθ 5 
Ἰλτοη 18 Π]ΟΓΘ ΘΧΟΟΙΙΘηΐ δη ἃ Βοσυ οοδῦῖο [ῸΓ οχοροϑίβ τμαη ὸ Ὁ] εἴἴο᾽.] 

ΠΙ|. ΒΟΗΟΙΙΑΒΤΒ ΑΝῸ ΟΤΙΟΟΒΘΒΟΘΒΑΡΗΈΕΒΒ. 

ὟΥΕ αν αἰγοδαυν βίαϊθα {μαῦὺ βοο ] ]αϑίβ ἀπά σ]οββοριαρμοῦ αβονὰ 
αἰγοοῦ ἰοβυϊῃηοη 68. ἕον βπαάϊηρ οαΐ ον Εχιηρ {Π|6 τηοδηΐηρ; Οὗ νγογᾶβ : [ἢ 
ΠΟΥ ΓΟΙΏΔ1ΠΒ {Πα νγγχα ὈγΙΘΗ͂Υ ποῖοα {Π6 παΐατο οὗ {Π6 αϑϑιβίδησα ἴο θὸ 
ἀοννοα ἔγοπι [ἢ 686 Β6]08. 

1. ΒΟΒΟΙΙΑ ἃΓ6 Βμογύ ποίθ8 οα δῃοίθπέ Δα ΠΟΥΒ, Δπα ἀγο οὔ ἐνο Κη 8 
- ἐτεφοξίσαϊ ΟΥ ΘΧΡΙ Δηδίογυ, δηα σγαπιριαΐξίοαίῖ, ὍΠ6 ἔοστηογ ὈΥ ον οχ- 
Ρ]αῖπ [86 56186 ΟΥ̓Ἠ ραΒδᾶρ᾽:68, ἃπα δγ6, ἴῃ ἔβοϊ, 8 Βρθοῖββ οὐ δοτῃπιοπθιγυ ; 
1ῃ6 Ἰαϊίογ, ψῖοῖ ἃγα ἤθγα ο 6 σομῃβιοσγοα, 1] δέγαϊθ {π6 ἔογοα διὰ 
Ἰηθϑηϊηρ᾽ ΟὗἁὨ τοογ8 ὈΥ ΟἾΠΟΥ πογὰβ νηοῦ ἀγο Ὀοθίΐου Καόσῃ. ϑθοὶι 
ΒΟΒΟΪ1α ἀγα οχίδηὐ οἢ τηοϑί οὗ {μ6 δῃποϊθπί οἰ δββίοϑ, 48 ΗἩοπιοσ, Τμυογ- 
(1468, ϑόρβοοὶθβ, Αὐϊβίορμδηβθ, Ηογαοθ, Φναμαὶ, Ρογβίυβ, ὅσο. ἄτα. 

Οἱ 86 ΟΙὰά Τοβίδηγοηΐ, νγχο Ὀ6]16 να, ἔπ γα δγΘ ΠΟ δηοϊθηΐ βοι } 18 6χ- 

᾿ ΦΔάδη. Ιηἰγοάεοῖ. δὰ οι. Ἑαὰ. ΡΡ 116---122.; ῬΊοείοι, ΤἭξοϊορία ΟἸιγοςξίθη πο, ἰόχση. , 
ὉΡ. 151, 152.; Βαυογ, Ηρττη. ὅβου, Ρῃ. 144---Ἰ68. 80] ---309.; 7. Ῥ. δγρζον, Ῥσίη. 1{π. 
Ηεγπι. ΡΡ. θ2---6ὅ. ; Εγποϑῖὶ, [ηβῖ. 1ΐογρ. Ν. Ἴοδι, Ρ. δ7.; Μογιι8 ἰπ ᾿ὐνποοῖί, ἴοπι. ἱ. ρμμ. 
180, 131.; αογαγὰ, 1πϑεϊζαῖοβ, ΡΡ 107---111.; Βΐκηορ Τόν} ̓ 8. Βαϊ, νοὶ, ἱ, Ρρ. ᾿ἰχχχυϊ. 
-χο. ὅνο, οἀϊϊ.; Α. Ῥίον, Ηδγπὶ, 580. ἐδ ρ, χὶν., Ορ, ἴοι, ᾿Ϊ. ΡΡ. 668, 664.; ΔΑτίρ]ος, 
Ἡοτγπιοπουῖοα ΜΙ τα, μρ0. 102 ---107. 

“ ΜΙο.Ο]15, [αἰτγοάαςτίοιι, νο]. 11. Ρ. 8. 
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ἰληῦ ; θυ οὐ [6 Νοὸνν Τοβίαπηϑηὐ {ΠπΠΟΓῸ ἅτ βανογαὶ οο]]θοίϊομβ, ἩΔΙΟΝ 
γγοθθιῦ ὑποπηβοῖνο8. ἈΠΟΘΥ ἔπ το 8 οἶα8868, 

(1.) ϑολοίξα ἑαζοη ἥγοπι ἐλθ τονε ο ἐὖδ6 Οατοοὶ ξαίδενϑ, ὙΠῸ ἴῃ (Ποἷτ 
Ποτα 1} 168 ἀπά ΘΟ ἢ ΔΓ68 ἤᾶγΘ οἴὔθη ὈΓΙΘΗ͂Υ ΘΧρ]αἰποά (6 ἔογοο οὗ ραγιϊ- 
ουϊατ ογ 8. 

ΤῊ Ποιμῖ] 68 οὗἨὨ ΟΒγγβοβίομῃ, ἴῃ Ῥασιϊ υ]δ,, δοοῦπα νυ] [ἢ 686 ΒοΠο]ΐα; δηᾶ ἔγοπι ἢΐ8 
ὙΓΚΒ, 848 νγ06}} 88 [086 οἵ Οτίροη δηὰ οὐ πο Υ ἔδίῃογ, [π6 πιοτὸ το γ ΟΥ̓ΘΟ 8 ἢᾶνο οχίγαοίοα 
ναὶ (Πο856 {ΠΠΠ|5ΓΓΙΟΠΒ τη ἢ ἢ ΘΟΠΟΙΒΟΙΥ βίδιίοα γοϊδιῖνο ἴο 186 πιρδπίηρ οἵ γογάβ. δι ΐ]ὰσ 
ΚΤΆΒΙΏΤΙΆΓΟΔΙ ΘΧΡΟΒΙ ΠΟΉ8, ΟΠ ΓΕ Πρ; ν᾽ ΒΊΟΥΣ νν88 Γβοιουῖοα! δηὰ ἀοοίγιηα], παν Ὀδοη ςο]- 
Ἰοοιοᾷ ἔσγοιῃ ΟΠγγδοδίοιῃ ΕΥ̓ Τβθοάοσεῖ ἱπ ἃ ΘΟΙ ΘΠ ΑΙ ΟἹ πα ἰοιυγίθθη Ὁ 8[108 οὐὗἔὨἨἁ ϑαϊπ 
} λα]; ὉΥ ὙΠΟΟΡΠΥΪδοῖ, ἴθ δὴ ἱπαϊ βΌσοην ΠΟΙ ΘΗ ΑΤΥ ΟἹ ἴΠ6 ὉΌΣ αυδηρο  δῖβ; δά, ἴο 
πιρηιίοῃ Π’» ΠΊΟΓΟ, ὉΥ ΕΜ γτηΐ 8 [ἢ 8 Β᾽ ΠΤ ΘΟΙΏΠΘΠΙΔΙῪ Θχοουῖοα ἢ ὈοτοΥ ἡαρηηθηῖ. 
ἼΠΕΓΘ ἀγὸ οχίδηϊ ΠΌΠΊΘΓΌΠΒ ΘΟ] ΘΟἰ]Οἢ8 οὗ [μ]8 Κἰ πὰ οὗ ΘΧρΙδηδίοηβ, τηλάο ἔγοπ [η6 ΤΠ, 8 
ΟΥ̓ 1π6 ΊΠ σα, αηἃ Κποννῃ ΌΥ [86 ΔρΡοϊ]αϊΐοη οὗ Οέεπα, ΜΝ Ὠϊοἢ [Ὁ]]ον τῃ6 ογάου οὐ τῃ9 
ὈΟΟΚΒ σοτηργίβεα ἴῃ [6 Νονν Τοδβίαπιοπί. ΜΆΠΥ δύο βομο λα μᾶνα ὈΘΘὴ ΡῈ] 86 Υ 
Δίδιι πεῖ 1π 1.18 ΘαἸοη οὗὁἨ ἰδ Νὸν Ταεβίδιηθηϊ. 

(2.) ϑολοῖϊα, ιοττφπ οἰέλον ἐπ ἐδ πιατσίῃ, εοἱελὲπ {ἦε ἐοχέ, οΥ αὐ ἐδ6 ἐπα 9 
απ βογιρίδ. 

Μδηγ οὗ {Π|8 ἀοδογι ριίοη ἤν Ὀθθη ΡῈ] 8ῃρἃ Βορδγδίοὶυ ὈΥ Ὗ οἰδβίοὶη ἴῃ τῃ6 ποῖοβ ἴο ἢἷ8 
οἰ θογαῦο οἀλίοη οὗἩ (π6 ατοοκ Τοβιδιηοηῦ, πὰ μδυ  Ό]ΑΥΪΥ ὈΥ Μαιδὶ πη ἢἷ8 οὐ οι οἴ 
6 Νονν Τοβίδιμοηῖ ΔΙ ΙἘΔαγ ηοιϊοοά. 

(3.) “πεϊοπὲ βολοῖϊα, ισλίος ατὸὸ αἶδο ἐαορσοίϊοαϊ, ΟΥ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΓΥ ; {Π686, ἴῃ 
[λοἴ, 3ΓΘ 5Πο 1 σΟΙΏΠΘη ΆΓΙ68, 8Πα ΜΥ1}} θῸ ποιύοοά ΠοΟΓοδεθυ. 

2. Α ΟἸΚΟΒΒΑΒῪ αΠἴογ5 τόση ἃ Ἰοχίοοιι ἴῃ {Π|18 τοϑρϑοί, {μαὺ {86 
ὉγηοΣ ἰγοαΐβ ΟαΪγν οὐ νγογαϑ {Πὰ΄ σϑα] }Υ σθαυγα δχρ᾽δηδίοη, Μ Ή116 {μ6 
Ἰαΐίοῦ σῖνοβ {π6 σΘΏΘΓΑΙ τηθδηϊηρ οὗ γοσάβ. Τμ6 διυύμοῦβ οὗ [Π6 τηοϑί 
ΔηοΙΘηὗ ρ]ΟΒΒΑΣΘ8. ἅτ Ποδυομίυ8, ϑυϊάαβ, ῬΒανουίηυβ, ῬΒοίϊαβ, πα 
Οὐ] οὗ ΑἸοχαηάσγια. γπθϑῦὶ βο]θοίθα ἔγομι {π6 ἴγρο ἢγχβί οὗ ἢ 686 
ν ΓΙ ΘΟ Β, ΔΠα 8]80 ἔγτοια {π6 γηιοίοσίσοπ αφπαμπι, παΐθνογ τοϊαί θα ἴὸ 
τς Νεν Ταοβίαιηθηξ, δηα ρα 18ῃ6α {π6 τοβα δ οὗἁἨ 118 Γϑϑθάγοθα δ 
Ἰμοῖρβὶς, ἴῃ 1786, ἴῃ ἔνγο οοἴανο νοϊυ τ 68 ; ἔγουῃ Ὑ μ] ἢ ΟΠ ΘΌΒΠΘΥ ΒᾺΒ 
οχίγϑοίοα [ἢ6 πηοδβὲ ν᾽ Δ Ὁ]6 τηδίζοσ, ἀπα Ἰηβοσγίρα τὖ ἱη 18 γ6}1- Κα ἢ 
ΔΠ6 Θχοϑὶ]οηῦ στοοὶς Ἰοχίοοῃ ἴο {πΠ6 Νονν Τοβιαηθηῦ. 

8. [ἡ οδβυϊπηαύπο {π6 ναΐπα οὗ βομο αβίβ δηα ρ]οββορυηρἤῆογβ, δηᾶ 
αἶδο 1Π6 νυ εἰρῃ οἵ ὉΠ61Ὁ ὑ ΒΟ ΠλΟΏν, ἴον ἀϑοογίαι πῖηρ {Π|6 ἔΌΓΟΘ 8Πα τηθ8η- 
ἱπσ᾽ οὗ τγογαβ, 10 18 οὗ Ἰπιρογίβῃησα ἴο ΘΟ βιογ, ἢσϑί, ποθ ον ὕπο ν τοῦθ 
ἔτοιι {μοῖγ οσσῃ ἱκηοσ]θάρα οὗὨ [Π6 Ἰαπστιαρθ, Δα ἢᾶνθ ρίνοῃ τι8 [Π6 Γ6- 
Β}}} οὗ {Π6}]Υ οὐ ᾿ΘαΓΏηρ, ΟΥ ὙΒΟίΠΘΥ ὉΠΟΥ͂ ΘΟΙΡ1]6α ἔγομπι οὔθ σβ. 
ΑἸτοβῦ 411 {π6 βοῇ α ποὺ οχίδης ΔΓ6 ΟοΙΩρΙ]6α ἔγοπῃ ΟὨΒγγβοβίοιῃ, 
Οτίσϑῃ, Οὐ δοιὴθ οἴμποσ ἔδίμογβ οὗ {π6 τῃϊτὰ δα ἔουγί ἢ οδηίαγ]68 ; 1 
{Π6 ΒοΒΟΙαϑύ μανα ΘοΙΩρΙ]6α ἔγοιη ροοά δι μου 0168, 18 Δ θοῦ Πδν6 ἃ 
οἰαῖπι ἰο Οὔΐ δἰὐθηςίοη. 

[ἡ ρῥγορογίοῃ, ἐβογοίοσθ, ἰο 1Π6 ᾿βαγπίηρ οὗ ἃ βοβιο δϑὺ (μα {{|0 
ΒΔΙΠ6 ΓΟΙΊΑΓΚ 011} ΘαΌΔΠ}Υ ΔΡΡΙΥ ἰο [Π6 ρ᾽οββορταμθγ), 6 Ὀθόομηθβ {868 
ἸΏΟΓΟ ἀοβοσνίηρ οὐ ουν οοπῆδδῃοο : δύ {{|8 ροϊηῦ ὁαπ 6 ἀοίογιηϊηθα 
ΟὨΪΥ ὈΥ ἄδιὶγ δὰ οοπβίαπί ὑ86δ. ΤῊ ατϑοῖς ἔλῦμογβ, ὉΓ ᾿Ἰπϑίδμοα, 
τα Δ γΆ Ὁ ]6 ̓πίογργαίογβ οὗ (η6 Νὸνν Τοδίδιηθηῦ, Ὀδὶηρ ᾿π πη 6] Υ 
δοηπαϊηοα 1} 118. Ἰαηρυαρθ; ποὺν βίδπαϊηρ ΠΟῪ ΔΓ ΒΟΙΒΘΌΑΘΒ 
πιἰβία θη ἴπ ὑμ6 δχροϑιτίοπ οὐ 118 Η ΘὈγαΐϑιηβ. 1λὺΐ [π6 1μαὔϊη [ἈΓΠ6Γ8, 
ΠΙΔΠΥ͂ ΟὗὁἨ ψὨοῖα ἡγογο θαΐ ἱπ ΠΥ ΠΕ Υ 8Κ}}164 ἴῃ Ηδργον δηὰ (ἀτοοκ, 
τα 685 ἴο Ὀ6 ἀδροπάᾶβα οῃ, δπᾶ ἃγϑ, ἰπ ἴδοί, ΟὨ]Υ ᾿ γοίο πο ᾿π ογργοίθτϑ 
οἵ φοιηραγδίνοὶν 111-οχοσαςοα νΟΥΒΊΟΉΒ. 
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Αρδῖη, ΟΣ ΘΟ βάθηοα ἴῃ ἃ βομο]ἱαβί, οὐ ἰὴ [86 δυϊποσ οὗ ἃ ρ]ΟΒβαγυ, 
ἸΠΟΓΘΑΒ6Β 1 ΡΓΟΡΟΓΟ. ἴο Π18 Δαν, αἱ Ιθαβὺ η [86 Θχρῃδίοη οὗ 
ΘΥΘΙῪ (δῖηρ σοῃοογῃΐηρ ἀποϊθηΐ Ὠἰβίοσυ, τἰῦθβ, οὐ οἷν} 16. Βαΐ, ἴῃ 
Ἰηνοβοραίηρ (86 ἔογοα Δα τηθδηΐϊηρ οὗ νοσάβ, [86 δηθ αυ Υ οὗ Βομ 0118 
ΔΒΑ ρ]ΟΕΒΆΓΙΘ8. ῬΥΟν 8 ποίμιηρ᾽ ; ἃ8 (Π6Ὶ δῦ ΠΟΥΒ τὸ Π180]6 ὕο ΘΓΓΌΥ, 
ὨΟΥΥ ΠΒι μα ηρ ἔπ Ὺ Ἰἰγϑα ἤθὰν (86 {πη6 θη [86 δαίμον Πουτβηοά, 
ὙΠΟΒ6 ΧΙ ΠΏΡΒ (Π6Ὺ Ργοΐδθβ ἰο δ᾽ ποϊἀδίθβα [{ ποῦ ὑμήγθα θη] Υ μδρ- 
ῬΘῺ8 {μαὺ 8. ΤΊΟΓῸ χεοοπὲ ἸΠ ΟΡ Υοοσ, ναι] σ᾽ ἢ] 56}} οὗὁὨ 411] ΦΌΣΤΑΘΓ 
ἢ6]ρ8, ροσγοοῖνοβ {86 ἔογοθ οὗ ψοσγαβ τη οἢ Ὀαίίοσ [ἤδη Ομ [Παΐ 18 Το Γ6 
δησΙιοηῦ, 8η( 185 ΘΟΠΒΘΑ ΘΏΓΥ ΘὩΔ]6α το 6]1ο10 [Π6 8686 ΠΛΟΧῸ ΘΟΟΥΤΘΟΙΪΥ. 
ΤΠ γοβα]ῖ, {Πογοίογα, οὗ ΟΡ δηαυίΥ ᾿ηΐο {Π6 τοϊαῦνο να]ὰθ οἵ βοδο- 
Ἰ1αβίβ δα Θομ ΡῚ] 6.8 οὗ ρ]οββαῦῖθβ 18 (Πδῇ, ᾿ὰ ρογυβίηρ {Π6Ὶν ἸαουΓΒ, τγ6 
τηυδὺ ΘΧΘΙΏ1Π6 [ΠΟΙᾺ ἔῸΣ ΟἸΥΒΘΙγ 68, 8η6 ἴσια οὐν ἡπαρστηθηΐ ΔΟΟΟΙΑΙΠΡῚΥ, 
ὙΥΠΘΊΠοΣ (ΠΟΥ Ὠᾶνο βιυισοοραρα, οὐ ἔ1164, ἴῃ Ποῦ αὐξοιιρίβ ἴο δχρίδιη 
8 δαΐδον. ' 

ΙΥ. ΟΝ ΤῊ ΤΕΒΤΙΜΟΝῪ ΟΕ ΕΟΒΞΕΙΟΝΕΗΒ ὙῊΟ ΗΑΥΕ ΑΟΟΠΓΊΒΕΩ α 

ΓΚΑΝΟΤΔΑΟΘΕ. 

ΤῊΕΒ ἰδβίμγοην οὗ (ποθ ψῇῃο, (ΠΟῸρΡὮΉ [Ογοῖσηουβ, παν δοαυϊγοα ἃ ᾽δη- 
βδυαδρθ, 18. 8ὴ ἱπηρογίδηξ [6 ]Ρ ἔὼγ δβοθγίαϊηϊηρ ἴπ6 ᾿ϑι8 ἰοφμεπαϊ. " 

, ΤΊνα8, {π6 τυιηρβ οὗ ῬΡὮ1]Ο πα “οβαρῇιιβ, ποὺ ἡγογα «6 νν8, δΔηα 480 
1Πο886 οὗ [η6 δμροτοῦ Μίαγουβ Απίοῃϊ 8, ΤΔΥῪ 6 τι864 ἴο 1] πβὑταΐα 
{π6 ταϑδηϊηρ οὗ ἀσϑοῖὶς πτογὰβ ; θθοδιβθ, Δ ΠΟ ΡὮ ογοῖρηοτβ, ὑπ Ὺ Μ16]} 
ππαογβίοοα {π6 ασὑσθοκ ἰαδησιιασα. 16 ρῥγοάἀποίοηβ οἵ {πΠο86 ψτιίθγ, 
1Πη 4666, ἡ ΒοΙΩ ΟΥ̓ Μὰ οὗ ΙΒ. ΠΟ. ΙΟῊ Ὑ76 ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ͂ ἔουτ ραφαῆ το 678, 
ΔΓΘ ἸῺ ΨΑΤΙΟῸΒ ΔΥΒ ΠΙΘΉΪΥ ἀαβουνίησ ὕπ6 αὐξθηίίοη οὗ {86 Ὀ10]16 8] 
βιπαθηΐ, ἕοσ {π6 σομγπδ οι ὑπο ν δἴἴοτα οὗ {π6 Ἰοδάϊηρ ἔδοίβ γοοογάϑά 
ἴῃ {μ6 βδογϑᾶ σνοϊυμπηθ, 8ηα Θβρθοῖα ΠΥ οὗἨ 186 ἀοοίγιπθβ, 1ηβθ 018, 
814 ἰαοΐθ, ροὴ  ΐο ΟἸΥΙΒΏΔΏΙΥ 18 ΤΟ πα 66, οΥ ὕο τυ ΠΙΟἢ 118 ΓΘοοΓα8 
Ἰπα ΙΓ ΘΟ Υ χγαϊαΐθ. “ ἸηΔορα 10 Τὺ ποῦ 6 ἘΠΓΘΆΒΟΠΔΌΪ ῥγθβυσηθά, 
{Πα {Π6 ΤΙ ηρθ οὐ ρασϑη Δ Υ παν θθοη ργον θη 1 18}}}7 ῥτὸ- 
Βουνϑα ν ΡΘΟΌΪΙΑΥ γοραγα ἴο [Π18 στοαί οὈδ]ϑοῦ, βίπμοθ, ποῦν 5ἰαπάϊησ 
ΠΌΠΊΘΓΟῚΒ ὈΓΟΘΌΟΘΙΟΠΒ οὗ ραϑὺ ἀρθϑ ᾶνθ ρου βιθα, β ποῖ θα ῦ τιηδὶη8 
ΓΘ 801}} ρμοΒΒο5βθά, ἴο ηϊΐθ {π6 σαιδα οὗ μοαίμϑῃ ᾿:ογαΐαγα 1} {πδΐ 
οὔ ἐ ΒΡ. Δηα ἴο ΤΟ μοΥ 1Π6 οπ6 Βιρβογνιθηΐ ἰο [Π6 ᾿Ἰηἰογοβίβ οὗ {86 
ΟἾΠΘΥ. 

ΟΥ̓ .Π6 ναϊπο οὐ {π6 μβδίμθῃ τυ τηρδ ᾽πὶ ἔπι οοπβγημίησ {Π6 ογοα!ϊ- 
ΗΠ οὗ [16 δογιρύυχοβ, ν ΥΎ ΠυΠΊΘΓΟΙΒ ᾿πϑίδηοθθ μανα μθοὴ σίνθῃ ἴῃ 
1Π|6 ρῥγθοθάϊηρ' γοϊαπιθ. Υ 6 πᾶν {Π6γ βθθὴ ἐπαῦ [Ππ6 ΠΘϑ]ΠΘη τι ηρσΒ 
Βιιρβίαηαΐθ, ΟΥ̓ ἃῃ Ἰπάοροπάθην μα οο]]αΐθγαὶ σορογί, πιᾶὴν οὗ {6 
ονθηΐβ, δπα {Π6 δοοοιρ]επιθπΐ οὗὁἨ ΤἸΔῃΥ οὗὁἨ {Π6 ργόρῃθοῖθ5 γθοοσαθα 
Ὀγ {Π|6 Σηβρι γα υυγιΐοσβ ; δηα {πα΄ ΤΠ6Ὺ 68 Ὁ]Π18}} {Π6 ΔΟΟΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ ΠΛΔΠΥ͂ 
ἸηοΙἀθηΐα! οἸτουτηβίδποθβ ΜΏΙΟῆ ἅτ ἱπίθγερογβοα {πγουσῃουΐ [86 
δογιρίαγοβ. ““Αὔονθ 8}}, Ὀγ [Π6 σγαάυδ}}ν ρογνογίθα γοργοϑθ Δ ΌΠΟῈ8 
το ΤΠ6Υ σῖνο οὗ τονθδ] θα ἀοοίσηθβ, δηα ᾿πβε το π8, {Β6Ὺ αἰοϑὲ 
16 δοίιιδὶ οομητηπΙοδίοῃ οὗὨ βιαολ γα ἔγουχ {πὴ6 ἴο {1π|6, δῃηᾶ ῬΆΥ͂ 
{Π6 ἰπἹθαΐθ οὗ Θχροσίθηοα ἴο {116 1860) 8Π4 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οὔβ τι ἴθη σονθ- 

' Μογιβ, Αὐογοβδβ6δ, ἴο πὶ. 1. ΡΡ. 110 --180,; Αὐἱρῖον, Ηογπιοπθυίίοα ΒΙ Ια, ΡΡ. 65, Θ6, 
1) 5---119. 

2. Βρ. ατδγ, Οοπποοίίοη οὗὨἩ δεαογτοὰ δηὰ Ῥγοίιης 1 ἱτοταΐαζθ, νοἱ. ἰ, ῥ. 8, 
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Ἰαοη. γα] Δ Ὁ]6 δ8 ΤΠ 686 ἰθβυ πη 168 ἔγοση μ86 ψοσκ8 οὗ μοδίθθη 
Δα ΠΟΥΒ σΟΙ ΒΒΘΑΙΪΥ ἃγο, [Π61Γ 1868 ἀΓ6 πού ΘΟ ΒΘ (0 {Π6 σομ ἢ δίϊοη 
οὗ βογιρίυγο- λοῖ8; ὉΠΟῪ 4180. Βοῃπιθίηθ8 σοί θαΐα ἴο οἰ υοϊἀαία {ῃ6 
ῬΠΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗὨ [Π6 δαογθα ὙΧΊΟΓΒ. 

Βεεὶς μ88 διγηἰβῃβα βουμθ οδι[]οη8 ἴῃ ΔΡΡ γὴν σ᾽ [Π6 Ῥγοάποίϊομβ οὗ 
[Π6 ατοοῖκ ἀπα 1] υΎΊύοσΒ ἴο {Π6 δϑοοσίδιπίησ οὗ [86 τδι5 Ἰοφιοπαϊ. 
1 18 ποῖ, βου, ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ᾿ηἰγοάμπος ποῖ ΠοΓα, 858 ἴον ἀο ποί 
σ5ο θαγοπᾷ ψμαΐ δὴ ογάϊπαγυ Ἰπαάρτηθηὶ σου] βυρσροδί. 

ΒΙΒΠΟΡ τὰν [88 ]]υϑίγαϊοα [86 Ὀδηοῆς πὨ]Οἢ 18 1ο θ6 ἀογινϑά ἔτγοτη 
Ψ Ἐἢ δηα ποαίπθη ῥγοΐδηθ δυίῃοῦβϑ, ἴῃ οἰ πο ἀδίϊηρ [πΠ6 δογιρίαυγοβ, 
1η. 818 

“(οππροίϊοη θεΐσοθη {πΠ6 ϑδογοά ὙΠ ρ8 απ {86 1 1τογαίατα οὗἉ ον 188 
δηά Ηρδί βοὴ Αὐὐπογϑ, ΡΥ ΘΌ]ΑΓΙΥ ὑπαῦ οὗὨ 11|ὸ ΟἸ]α551081 Αγρδ8, Π]υϑ γαύθα.ἢ 
Τοηάοη, 1819, 1ῃ 2 νο]β. 800. 

τοῦδ δηα οἴποῦ σοπηπιθηίδίουβ πᾶνο ᾿ποϊ θη α! }Υγ ἀρρ]]6α (6 ρῥτο- 
ἀποίοῃβ οὗ [16 οἰΆ55164] ᾿Ὑ ΧΓΊΓΘΥΒ ἴο {Ππ6 ο]υοϊἠδίϊοη οὗ [πΠ6 ΒΙΌ]6:; δηή 
ΕἸδβπον, Βλαρμ 6 πα, πα Κγρίκα παν θθϑη αΠΠἸσοπῦ 1 {1118 ἀορασγίμηθης 
οὗ βαοχϑα ἰτογαΐυτο. 

δ 2. 7παϊτοοὶ Τοϑβέϊπιοηϊοβ 70. αϑδοοτίαϊπίπ ἰλο ἔχει Πιοφμοηπάϊ. 

Ι. ΟΥ̓ ἐλε οοπίέοχί. ---- 11. Απαΐοσψ οΓΓ ἰαπσιαροδ ----1. Απαίοσψ αἀεῇβηθα ---. 
2. ἴεε ὁ σγαπιπιαξοαΐ απαίοσυ ---- 8. Απαΐοσν οΥ ἀϊπαγοα ἰαπσμασοό ---- 
4, Πιπίς ον οοηϑιζης ἐδὲ8 ἀπαίοσν ἵἴπ ἐλε ἱπέογρτοίαξίοπ οΥΓ ϑοτγίρέμτο ---- 
δ.  οιιπααίζίοπ ΟΥ̓ απαίοσῳ ἴῃ αἷΐ ἰαπριασεξ. 

ΤῊΗΕ ὑϑι5 ἰοφμοεπαϊ οαπμοῦ Αἰ σαγβ μ6 ἔουπα Ὑ]Π βυβηοϊοαί σαγ δ ΠΥ 
ὈΥ τπο86 αἶγοοὲ τηθαμβ ὙΠΟ πᾶν 7υ8ὺ Ὀ6Θη ἀἸδβοιιββθα. Ῥ͵ΟΡΘΥ 
ουἱάθησα 18 ΒΟΠΊΘΕ 68 ΔΗ Πσ᾽ ; ΒΟΠΊΘΕΙΠ]6Β ἀϑαρα 18 γΓΙΔ Ὁ]6. ΟΥ̓ 1ἢ- 
σοηϑίβπηϊ, ον ἢ ἴῃ [Π6 Βδη6 ΔρῸῈ ΟΥ̓ ΪΠ {Π6 ΒΆΙ.6 ΤΟΥ; ΟΥ {ΠΕ6ΓΘ 18 
Δ} ΔΙΩΊΡΌΪΟΥ οὐ Ἰληρσιδρο, ΟΥὨ ΟἵἨ στδιωσηδίϊοα] ἔΌΥΤΩΒ ; ΟΥ̓Δ ΟὈΒΟΌΤΣΙΓΥ 
σονοσθ ἴμ6 τὨϊηρ οΥ βυθοῦ ἰγθαίθα οὔ; ΟΥ̓ ὩονΘ ΤΥ οὗ ἰδηριδρθ 
ΟΟΟΌΓΒ ; ΟΥ ἃ ποσ]ϑοί οὗ {π6 πιϑιϑ ἰοφμοπαϊ, Μ᾽ ϊοΟ βοπιθί! πο 8 ΠΔΡΡΘΠΒ 
ονθη ἴῃ {ἐπ πηοϑὺ σΑΥΘᾺ] πτιοσβ. ΟΥΠΟΓ Τ6Δ}8 τηϊβί, ἐπογοΐογθ, θ6 
πι864, Ὀγ π ῖοἢ 186 ἴγὰδ 86η856 ὁδῃ Ὀ6 6] 1οϊθα, ΤΈΆ6Ββο ἐπαϊγϑοί τΑθδ 8 
10 195 ΠΟῪ {6 ΟὈ]δοῖ ἴο ϑίαίβ δῃὰ ἴο 1} βιγαΐθ. 

Σ. ΟΕ ΤῊ ΟΟΝΤΕΧΤ. 

Α τιοβὲ πηρογίδηῦ αββιβίδῃησθ, [ὉΓ ᾿ηνοβυραίηρ {Π6 πηεδηϊηρ' οὗ ψ ογαβ 
Δηα ρῇγαβοϑθ, 16 {πΠ6 σοπβι ἀογαῦοη οὔ [6 ΟΟΝΤΕΧΥ, ΟΥ̓ [Π6 ΟΠ ΡΑΓΊΒΟῚ 
οὔ δ ργθοθαϊηρ δηᾶ βιιθβοαιθηΐ ραγίϑ οὗ ἃ ἀϊβοοῦσβθ. [ΤῊΪΒ 88 θθθῃ 
ΔΙΓΟΔΑῪ ἴῃ βοῖηθ ἀθσγοθ γοξοστθα ἰο ; ἴον {π6 ἀθ βηϊ οη8 ἀπ ΘΧϑι Ρ 68 
δηἃ ΡΔΓΆ]16]15τὴ8 σοπβιἀεγοα δῦουα 8}] ἱπσοῖνο 8 σοίθγοησο [0 ὅπ 6 6ο0η- 
ἰοχῖ, Βιυΐ 4 ἔεν δάἀάιτοπαὶ οὐβουυαίϊοῃβ τπΔΥῪ 6 ᾿ἱπίγοἀμορα ΠΟΓΘ ; 
116 Ἐπ6 {Ὁ]16Σ σοπδιἀοσαίίοῃ οὗ τμ6 σοπύαχύ πιυϑύ 06 γοβαγυϑα {1} τὸ 
αν δἀναηοθὰ ἰο {π6 ᾿πυδδι σαί οὗ {Π6 86ηβ6 οἵ ϑογὶρίυσγθ ῥτὸ 
ΡΟ] 08. 

" Βοοκ, Μοπορσγιπηδίᾳ Ηογιποπομπιῖςο8 Νουνὶ Τοβί. ΡΡ. 148,149. 
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1. Τὴ ννὸ δῆδίγζο {πὸ ννογὰβ οὗ 83η δυΐδου, δῃᾶ δα ἰπθπὶ οὐἱ οὗ 
ὉΠΟΙ͂Γ ῬΓΌΡΘΟΙ ΒΕΙΙ6Β, ΓΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ Ὀ6 80 αἸδίοσίβα 88 ἴο τβθδῃ δηγίμιησ 
Ῥυὺ ψιαὺ 6 Ἰηϊεπάρα ἴο δχρῦθββ. ὅδίηδο, ἐπογοΐοσα, οσγάβ μᾶνα 
ΒΘΥΘΓΆΙ Τ]ΘΔΏΪΏσΒ, ΠΑ, ΘΟΠΒΟΠ]ΠΘΠΟΪΥ, 8γα ἴο ὯΘ (Δκθ ἴῃ νᾶγίοιϑ 
δοοορίδομβ, α σαγοζμϊ οοπδίἀογαζίοπ 7 ἐδε ργεσοαϊπ απα ςιδεεμεηξ 
»αγέϑ ιοἱϊΐ ὁπαδίο τι5 ἔο (εἰογηιῖπε ἐλαΐ εἰσπυπεαΐξίοπ, τολείθεν {ϊέεταὶ ΟΥ̓ 
,)ὲσωτγαξἴυο, τολοὴ 5 δεδξέ αἀὐαρίοα ἐο ἐἠδ ραδβαφε ἕπ φιεβίϊοη. 

Α ἔενν ᾿πβίδῃοοβ ν7}}} 1] πδίγαΐα (818 βυ ]θοΐ, δηα βῆιουυ ποῦ ΟὨΪΥ 186 
δἀνδηίΐασο, Ὀαὺ 4180 [Π6 ποςθϑββιίυ, οὗ αὐϊϑπμαάϊηρ ἴο [Ππ6 οοπίοχί, 

(1.) [ε 8 θθϑη αιιδδιϊομοα ὙνβοῦθοΥ τἰοβα ὑγοσγ 8 οὗ ἴΠ6 ργορῇοὶ ΔΙ αῖδι (1 Εὶπρ χχιὶ, 
15.), ΟὉ απὰ Ἀγοϑρεγ; ζ0ν ἰδὲ ]οτά δμαϊϊ ἀεἰτυεν ἴὶ (ΒΒ δηιηο ἢ) ἱπίο ἐδε λαπά ο7 ἰλε κίπο, δτὸ 
ἴο ὃὈ6 πηδογβίοοα ΔἸ τ ΔΕ ν 6] δοσογάϊηρ ἴο 18 ΕΙΣ Δρραγθηϊ τηθδηϊηρ,, ΟΥ̓ 81[Ὸ [0 6 Δ Κοπ ἴῃ 
ΔῺ ἰγοηΐς 8] δης σΟΠΙΓΔΥΥ͂ β6η886ὅ.Ὀ ΤΠδὺ ΤΠΟΥ͂ ΔΤΘ (0 Ὀ6 υηάἀογβίοοὰ ἴῃ [6 ἸΔΙΟΓ δ η58, ἴδο 
ςοπβίἀργαίίοη οὗ ἴ86 σοπίοχι Μ011}] Ρ]δί ν βδῆονν, θΟΪἢ ἔγοπι 1[Π 6 Ργορ μοῦ 8 ἰηϊοητίοη, δηὰ ἔγοπι 
[Π6 ῥγορμοίῖς ἀοπυποίδιϊοη δἴνογνν τ ἀ8 τη ὈΥ Πἷπι. Ἦδποο ἰζ ΤΩΔΥ 6 ᾿πέογτοᾷ {Πλὶ ΒΟΠῚΘ 
Βοτΐ οὗ ἰγοῃὶ δὶ βοδβίασα Βοσορ ϑη ὰ ΜὶοδίΔ ἢ 8 ργεἀϊοίίοη ; τ οἢ οἰγουσιηδίδηςσα οὔρῆϊ ἴο ὃθ 
θογηθ ἴπ πυϊπὰ ὈΥ ἴΠ6 ἱπτογρσοῖου οὐ δουρίαγο. 

(.) Ἑασῖποῦ, ἴΒογο ἰ8 ἃ ἀἰ βΌγθηοο οὗ ορίηΐοη ΒΟΟΣ [86 δή ἀγ688 οὗ 9008 νῖΐο (οὺ ἰἱἱ. 
9.) 8 ἰο "6 πηἀογβίοοά 'π ἃ δοοί 86η56, 48 ΒΒ ͵ε88 (ΟΥ Δ5ΟΥΙΌΘ ΘΊΟΤΥ 0) (ὐοά, απά ἀἱε, οτ ἴῃ 8 
ἀϊδγοης εἰρσηϊδοιδηοη, Ομγϑε οὐ, απά ἀἷέ, 8.8 ἰὶ 18 το ογαὰ ἴῃ ΟὟΓ δα πογίχζοά νογβῖοπ, ΟἿγ- 
ουπΠηδίλ 668 8δον [ἢδὲ (ΠῸ 1α80 18 186 ῬΤΟΡΟΓ τηοδηϊηρ; ὈδΟΔΌδΒ6 88 γοῖ 70Ὁ πδὰ οὶ β'ηηοά 
ἢ} 8 1108, δηκἰ, σοπβοα 6 ΠΕΥ, ἰδ τὶς δὰ π0 στοιηὰ [ῸΓ ομδγρίηρ ἴῃ 1 ἱπάυ]ρῖπρ 
ἃ νϑίη ορίηΐοη οὗ [8 ἱπίορτί!γ. 

[ΤΏ τ ἃ ψαυϊουβ ὙΔΥ8 ἴῃ π ΒΊΟΝ ΠΡ 18 (ἤγουν ἀροπ {π6 τηθλῃ- 
ἴησ Οὗ 4 ψογὰ ὈὉΥ τοΐουτιησ ἴο [6 οοπίοχί. Τῆυβ {Π6 βυδ]θοῦ ἀπα 
Ρτοαϊοαΐα 1Π]υβύγαΐθ οδοῦ οἴμοσ. Αἢ δρροβιίθ θχαπιρὶθ 18 ἑουαπά ἐπ᾿ 
ὁ“ οη 1. 10., χα γα ἐγένετο 18 Ἰοϊποα ἢ κόσμος. ΤῊ Ἰα 6 Γ πηυβὲ θ6 
αίκθη ἴῃ ὑΠ6 86η86 οὗ [Π6 τηαζογίαϊ τοογίά ; πὰ {6 γοτῦ τηυδὲ Ὀ6 ἱηίογ- 
Ργαιθα 48 θεϊπο ᾿ἰύθγα ΠῪ πιαίθ. ᾿ 

Αραΐῃ, {6 βισηιϊβοδίίοη οὗἨ γοργὰ 18 οἴνθη ἀθίθσιηι θα ὈΥ {πὸ δά- 
πηοίϑ. [1 Ῥβαὶ. χχνὶ. 6., γα αν 'Β9 ἢ )Ὼ} ὙΠ, “1 ν}}} νγαβδῇ ΠΥ 
Πα 8 ἐπ ἑπποοοπον." [Ὁ γγὰβ πού, ὑμογοίογο, ἃ ᾿1ἴ6γὰ] Ὀαῦ αὶ βσιιγαῖνο 
ΒΒ ϊησ {80 τγ88 ᾿ηἰθη]64, ΤΠ ΠΟ] ον ηρ ΘΧΑΠΊΡΪ68. ἄγ βοϊθοίρα 
ἔγτοια {ποβα σίνοη ὈΥ Ὦγ. ᾿θανιάβοι : “ἴῃ 1 οί, |". 2., τὸ λογικὸν 
γάλα, ἐλ πιὰ 9. ἐδλε τοονά. Ἐ[Θ6Ὁ. χὶϊϊ. 1ὅ., θυσίαν αἰνέσεως, βαογῆο 6 
9 ῥγαΐδο, βΒῃονίηρ ν ῃαῦ ΚΙπα οὗ 8 βδουῆοα 18 πιθραηί. (ο]. 11}. 1., 7} 
ψὸ ἐλμόπ ὃδ γίβοπ ιοἰἑὴ Οὐ γὶδέ ; τῷ Χριστῷ, Ἰοϊποα νὰ (Π6 νοῦ συνη- 
γέρθητε, Ῥοϊηῖβ ουὖ {πΠ6 παέμγοε οὗ {Π6 Γοϑυγγθοίίοη, [0 18 ἃ ΓδβΌΓΓΘο- 
00 97 ἐλ βοιιῖ, α δρίγιξμαϊ γδίησ. Μαῖϊ, ν. ἅ., οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι: 
τῷ πνεύματι ΒρΘΟΙΗ68 ΠΟΓΘΙη [6 ΡΟΥΘΓΓΥ͂ ΘΟΠΒΙΒ[8: [Ὁ 18 ἐπ 5ργ1.᾽ 3} 

2. ΤῺ δορὶ μοίβ ᾿ηὐγοάπορα Ὀγ {Ππ6 βδογϑα νυ ὕθΥΒ ΔΓ6 4]80 [0 Ὀ6 σᾶγο- 
ΠΥ νοἰσῃοά ἀπά σοηβι ογοά ; 48 8}} οὗ {μιὰ αν οἰ Π 6 Γ 4 ἀθοϊαγαῦνα 
ΟΥ̓ ΘΧΡΙ ΔΠΑΙΟΥΥ ἴογοθ, οἱ βοῦν [0 ἀἰϑϊηρσυ δὶ οη6 [μϊηρ; ἰτοῦλ δμ οί ΠΟ Γ, 
ΟΥ υπιύα (πΠ686 ὑνο οπδγαοίογβ ὑορϑίῃον. 

ΤῊΘ οριμοι8 οὗ δογιρίαγα Π6ῃ ΓΟ, --- 

(1.) Ἑἰχεσοίοαϊ, οὐ ἐπρίαπαίοτψ, ὑμαὺ 18, ΒΌΘΝ. 88 ἄθοίαγα (16 πδίασθ ἂπὰ 
Ῥιοροθι 68 οὗ ἃ ὑμίηρ. 

ΤΠ, ἴῃ Τιϊ. 1... 11.. [86 σγασε 9.7 Οὐα ἰβΒ ἰοττηοὰ δαυΐπο, τοὶ ἰηἀοοὰ 88 17 ἐῃθΓο ὝΤΟΓΟ ΒΩΥ͂ 
οἴμογ ἀϊνίηο ζγαςα Ὀσδίονγεα Οἡ πΊδῃ, [Πδὺ νν88 ηοὺ βανίηρ; Ὀυΐ Ὀοσδῦβα ἔπ σταοο οἵ αοά 
τονοαϊοὰ ἴῃ (ἢ ροβρ6] ἰ8 [Π6 ὈΥΪΠΙΑΓΥ δηὰ ἵγθ ΒοῦΓοο οὗ δἴογῃδὶ 186. δ᾽ πλ}]γ δορί οῖ8 
οςςσαγ ἰπ 2 Τίπι. ἱ. 9.. πῃ τι ἰοἢ ΟἿ οαὐέπῳ 18 διγ]οά Λοίψ; ἴῃ 1 Ῥεῖ. ἱν. 8., οτγο ἑδοίαίγῳ ἰδ 

᾿ ὅθ 8 [ΓΙ ΠΟΥ {Ππ5ιγδίίοη οὗὨ [18 Ῥᾷβδαρο ἰῃ νοὶ]. ἱ, ἢ. 274, 275. 
2. βαοτ, ΠοΠῺ, οὔ αρ. Ὑἱ}}. ἢ. 2339.; νυν ῇοῦο ἸΏΒΠΥ͂ ΠΟΤ ΟΧΘΙΏΡΪΟΘ ΠΊΔῪ Ὅ6 ἰουηά, 
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τευστηοὰ αδοπιϊπαδῖε; πὰ ἰπ 1 Ῥεῖ 11, 9.. ὙΠ Ογο [Π6 ρΌΒΡΟΙ ἰΒ σα]]οἃ (ἢ 6 τηδγυο ] 8 Πρ ς οὗ 
οὐ, Ὀδοδυδβαο ἰΐ αἰ ΒΡΊΑΥΒ 80 ΠΙΔΠΥ͂ ΒΠη ΖΡ 860 Π 68 οὗὨ αἰνὶπα ᾿γοη 6 Γ8. 

(2.) 2θῥαᾳοντεϊοαΐ, οὐ αἰδιϊποίῖυε, ὑμαὺ 8, Β0}} 88 ἀϊβεϊπσυ δὰ οη6 ὑπΐην 
ἔτοιμη δῃοίβογ. 

ἘῸγ ᾿ἰπβίδῃςο, ἴῃ 1 Ῥοῖ, υ. 4., [16 σγοῖσπ οἵ ζαϊαγο ΡΊΟΥΥ ἰ8 ἱογθὰ 8. πευϑγοζααίπο ογοιση, 
ἀμαράντινος͵ ἴ0 ἀἰδιϊηρσα ἢ ἰδ ἔγοηι τπδῇ σογγερεδίες οτονη ψνἱἰς ἢ, ἰη τπ6 ατοοίδη ρ8π|68, γγ88 
δνγὰο ἃ τὸ [Π6 ΒΟ Ε58} σδηἀϊἀαῖθ. [ἢ Ἦκ6 Τρ ΠΠΟΓ, ροηπὶπο ἕδιϊῃ, ἴῃ 1 Τίπ,, ἱ. δ... 8 
“Δ]1εὰ πα εεοπιδίρά, ἂνυπόκριτος : Αοἀ, ἱπ 16 δαπηθ σμδρῦοῦ (ν. 17.), 15 ἀοϑίσηδιθα τ πες 
ἑπεοτγμρεϊδίε, Βασιλεὺς ἄφθαρτος ; διιὰ ἰπ Βοτη. χὶϊ. 1., [Π6 8ο{-ἀφάϊοαδιίοη οὗἨ ΟΠ γϑεΔ 5 ἴο 
Οοά ἰδ ἰογιηθὰ ἃ γεαδοπαδίο δεγυῖςο, λατρεία λογικῆ, ἴῃ οοηϊτδα᾽βιἱηοιΐο ἴὸ Π6 Φον ἢ 
ὙΟΓΒΏΡ, Ὑγ ἢ ἢ ΘΒ ΕΗ σοηδίδιθα ἴῃ [Π6 Βδογιῆσς οὗὨ ἱγγαϊοπαὶ οὐ ξαϊμγεδ. 

(3.) Βοιίὰ οπρίαπαέονψ απα αἰδέϊποεῖῦσο. 
1π  οπ.. ἰχ. 5.. ΟΠ τιδὲ ᾽ἰ8 ο8]] ἃ Οα δδεεεα [0γ ἐὐετν; ὉΥ Μ Ὠϊοἢ ορί οὐ θοιῃ ἢἶ8 ἀὐνίπο παίαγθ 

18 αἰεείατεί, ἀπὰ ἢ ἰδ ΤΠ ΘΠΟΥ ἀἐεεϊπσωϊκλιοά ἴτοτα 6 ΟΘη 116 ἀθ᾽υ68. Θ΄ πλῖ]αῦ ΘΧΑΠΊΡ 68 
ΟΟΟΏΓ ἴῃ Φολπ χνυ]. 11. (σοΙηραγεα τὴ} ΤΚὸ χὶ. 1]--13.), ποτ (οά ἰβ ἑοπηο ἃ Ποίν 
αιλεν; ἴῃ 1 Φοἢπ ν. 20. ψβογ ΟἸσίϑο 18 βίγιοὰ ὕἢπ6 ἐγμὲ Οὐα, Δ8 αἰδ ἴη6 σγεαὶ Οαυά ἴῃ 
Τίς τ᾿. 18.; δηᾶ ΗΝ". ἱχ. 14, ψΒοσο τπ6 Ηοὶγ ϑρίγὶὶ ἰδ ἀδποπιϊηδίοα τ[Π6 εἰεγπαὶ ϑρίγιϊ. 

1. ΑΝΑΙΟΟΥ ΟΕ ΤΑΝΟΌΑΛΘΕΒ. 

1, ΑΝΑΤΟΟΥ͂ οὗ ἰδησυδροδ 18 ἃπ ᾿τηροτίδηΐ δἰὰ ἴπ ΘΠΔὈΠηρ᾽ υ8 ἴο σα 
οὗ {π6 β στ οαίοη οἵὗἁἨ ογάβ. 

Απαΐοφσῳ ταθδ}8 εἰηιϊιάο. ἘΕῸΤ ἱπβίδῃοο, ἔσομαι {Π6 τπηρδηϊηρ αἰἰδοποᾶ 
ἴο 1π6 ἔοστῃϑ οὗ ψογάβ, {Π6ῚῚ ροβϑιοη, ΘΟ ΟοΠ,, ὅτο., ἰΏ ΟΠΘ, ΟΥ̓ ΣΑΊΠΟΥ 
ἴΠ΄ ΤΩΔΗΥ͂ ΟΆ868, ὙὙ6 ΡΤ (0 6815} ἃ Β᾽ ΠΥ ΟΥ̓ πηϑδῃηρ, ΠΟΙ 
186 ῬΒΘΠοΟΙΘηΔ ἀΓΘ {Π6 8816, ἴῃ ἀποίμοσ. ΤῊ]Β ΔΠΔΙΟΡῪ 18 {Π6 ἔουπά- 
δἰΐοη οὗ 411 {μ6 τ ]ο8 οὗ ρχδιηλπηαν, δηα οὗ 811} {πα΄ 18 δ 1564 δπᾶ 
1η 0611} 010 }6 ἴπ ἰδησααρο. Τῃ6 δηλ) ορῪ οὗ ἰδησυδσοβ 18 οὗ αἰ ἴδγοηΐ 
Κιηάβ, νἱΖ. 1. {π6Ὸ ἀπαίοσγ 97 απν ρμαγέϊομίαν ἰαισμαφο (ὑμαὺ 18, οὗ 1116 
βαιη 6 ἰδησααρα ψΊ} {πα ν᾽ Π1ο]} 18 ἴο θ6 Ἰπίογργοίθα), [Π6 Ὀσ πο 0168 οὗ 
ν ὨΙοἢ ἀγα ἀονοίορθα ὈΥ ρ,Υδ τ η8. ΤῊΒ ΚΙΠΑ οὗ διδίορυ Πα 
Ὀδοη ἰοιτηθα σγαπιπιαξιοαὶ ἀπαίοσψ. 2. ΤΠ απαίοσν 9} ἀϊπάνοι 
ἰαησμαηεϑ8.} ἷ 

2, 8Ε ΟΕ ΟΚΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΛΝΑΠΟΟΥ. 
ΟὙδστηδίῖοα] ΔΠΔΙΟΡῪ 18 ποῦ ΟΠ]Υ αδ6] ἴῃ Ηπαϊηρ [Π6 κδιδ ἰοφιοπαΐ, 

δας 15 αἶδοὸ ΔρΡρ]1680]6 ἴο βοιηα ἀου ἐπ] οα868; [ῸΓ Ἰηβίδποο, ἤθη {116 
Κιπα οὗὨ πιϑδῃὶηρ, σΘΏΘΓΑΙΥ σοηδβίαἀογθα, 18 ουἀθηῦ (ὈΥ σομρα ν᾽ 
ΟἴΠΟΓ ΒΙ ΠΏΣ] ἡγογΒ, δὴ πηθῖ ῃοα8 οὗ βρθδκίησ' σομοογπῖησ Βιοἢ {Π]ηρπ, 
ΔΡΡτγοργίδί ἰο 186 Ἰαηριιαρ6), γΧ 6 την }υα σα οὗ {Π|| ΘΒρ6018] ἔογτοα οὕ 
ΡΟΝΘΙ οὗ {πΠ6 ννοτὰ, ὈΥ [86 δἷά οἵἉ σγαπληλδίϊοα] ΔΠΔΙΟΡΎ. 

(1.) [π Οὐἱ!. 11. 28., οσσυγβ (ἢ 6 νψοτὰ ἐθελοθρησκεία, ἴῃ ΟΟΓ νΟΥ̓ΒΙΟΙ Τοπάογοὰ 
τοι -ἰοογεδῖρΡ. ΑΒ [πθγθ 18 πὸ ΘχϑΏρ]6 οὗἉ {Π|18 τνογα, 118 τη ηΐπρ πηυϑέ Ὀ6 
ΒΟΌΡ αὐ ἔγΟπὶ ΒΠΔΙΟΡῪ ὈΥ Δϑοογία πρὶ ἴπ6 πηροῦὺ οὗ νγογὰβ σοτηροῦπάδι τυ 1} 
ἐθέλω. ΟΥ̓ {18 ἀδφβογσὶ ρίοη οὐ ννογὰβ {Π6ΓῸ ΓΘ ΠΊΒΏΥ͂ ΟΧΑΠΊΡἾ68. ὍΤΠι8, 
ἐθελοπρόξενος 18 ΟΩΘ νὖῆο [868 ΡΟΝ ἰιῖτα νΟἸ ΠΙΔΓΙΥ ἰο Δἤοτγα ΠοΒρ ΑΔ Ὺ 
ἰ0 ΒΙΓΔΏΡΘΓΒ, ἴῃ {116 Ὡ8116 οὗ ἃ οἷἶτγ : ἐθελόδονλος 18 ὁπ6 ψῆο οἶδθγβ Εἰτηβο) 
ἴο νοϊυπίατυ βογυ 48 ; ἐθελουργός, οΩ6 0 Δ ΟΌΓΒ οὗ 8 οὐνπ ἔσοθ ν1]]. 
Ἐτοτα {818 ΔΏΔΙΟΘΜΥ, νν6 ΠΙΔΥ ἙοἸ θοῦ ὑπαὶ ἐθελοθρησκεία, ἴῃ (0]. 11. 28., ΤηΘ 8 
8 Α1δοἰρα ΟΥ Βυρογβ ἑοῦ ΖΘ68] [ῸΓ το] ρίοη ; νν Ἀ1Θ ἢ ΒΙ σα! Ποδίΐοη 18 οοη ἤτιηθά 
Ὀγ (86 δυρυτηθηΐ οὗἉ (86 δροβί]θ᾿Β ἀϊβοοῦγβθ. 

᾿ ϑιυατγί, Ἐ]οΙηοηἴθ5, Ραγὲ ν. οἤδρ. 1, ΡΡ. 81], 82. (64}}, 1827); Ἐχηροβιί, Ιπϑτα ὁ [μ- 
ἐσγργοῖῖβ Νον. Τεϑι, Ρ. 68. 
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2.) Ιη 1 Ῥοί. ν. ὅ., γν ἴογο ΩΒΠΥ͂ ΟΥ {168 ἤανο διίϑο]ιοα 8Π Πρ (ας Β6Π 86 
ἴο ἐγκομξώσασθαι, νγα τησϑί σοπρδγθ {Π6 ΟὔΠοΓ ασθοκ ΡΠ Γ8568 νυ] Οἢ τ ]αίθ ἴῸ 
οἰουἱ πρ' ΟΓ ᾿Ἰπνθβίϊηρ ; 84 {Π|18 νὺϑ 5814}} 866 (ῃαὺ {Π6 ργοροβὶ (10}8 περί, ἀμφί, 
Δ ἐν ΔΓΘ υϑοἃ ἴῃ σοιμῃροβιϊίοη Ποὺ ΔΠΥ δοσθβϑίοη οὐ τηοϑηΐηρ' ἴο {110 
ψΟΥ ὑπο ΌΥ ; ἴον Ἰηβίδηςθ, ἱμάτιον περιξάλλειν, ἀμφιδάλλειν, οΥ ἐμξάλλει", 
ΒΙΤΩΡΙΥ ΤΩΘΔΏΒ ἰ0 με οπ α σαγπιοπί. (ΟΟΠβΘα ΘΠ γΥ, ἐγκομδώσασθαι Τησδῃ8 
ΠῸ 0Γ0 ἔπη ἐνδύσασθαι, νυ10}} νυν Ι ἢ 11 18 σοπιιηαἴοα Ὀγ ΟἸδηηθηβ οιηδηι8.1} 
ΤῊΘ τρϑδηϊηρ, ΤΠογοίογο, οὗ [86 ἀροβϑί]6 Ῥαϑίοσ᾽ Β οχρσγοδβίοῃ δὲ οἰοίλεα ιοἱἐλ 
λωπι έν, 18 ἴο ἐαλίδὶξ α πιοίζεδέ δελαυΐϊοιιν. 

38. ΑΚΑΙΟΟΥ ΟΕ ΚΙΝΌΒΕΡ ΓΠΑΝΟΌΑΟΘΕΒ. 
ΑΠΟΙΠΟΙ ΘΗΔΙΟΡῪ 18 {μα οὗ Κιπάτοά ἰδηριδασαβ, οἰ 88 ἀ6- 

ΒοΘΠ θα ἔγομπλ ΟΠ 6 ΘσΟΙΏΤΊΟΙ βίοοϊκ, 88 [6 Ηδῦτον, ϑγγιδο, Ομ 4]1466, ἀπὰ 
ΑΥ̓ΔΌϊο ; οσ ἀογι γϑα {ῃ6 οὔϑ ἔγοπι {π6 οἰδοῦ, 88 1[μαἰΐη δηα αστθϑοϊς. 

Β6βι4θβ {π6 οὐἹϊοα] ὑδ6 (ὁ δος {(Π6 σορπαΐα ΟΥ Κιηατοά Ϊἴδῃ- 
βυςσοΒ5 ΔΎ θ6 ΔρΡρΡ]164, (Π6γΥ αἴογα νϑῦῪ ΘΟηΒ᾽ ἀογ Ὁ]6 δββιβίδηοα 1 
Ἰηςογργοίηρ (Π6 βαογϑα πυϊηρθ. ΤΠΘΥ͂ σοηβγη ὈΥ̓͂ ὕΠ6ῚΓ οὐ 88- 
(που γ ἃ Ηθῦγον ἴσῃ οὐ βρθθοῖ, δἰγδυ ᾿κηονη [0 τ.18 ἔγομλ ΒΟΠῚΘ 
ΟΥΠΟΥ ΒΟΙΓΟΒ : {ΠΟΥ͂ ΒΌΡΡΙΥ {π6 ἀοβοίοποῖοβ οὗ ἴῃ6 Ηδῦτον ἰδηριιαρα, 
Δα τηλῖζα 8 ἔᾺ]]Υ δοαυδιηϊοα τὰ {Π6 ἔογοθ δηα τηθαπηρ οὗ οὔδβοιιγθ 
ὙΟΓΩΒ 8ηα ρἤγαβἝϑβ, οὗ ψ ῃ οὶ γα τηυδὲ Οἵ ΠΟΥ 186 ΣΟπιδὶη Ἰρμογδηΐ, ὈΥ͂ 
τεβίοσϊηρ {π6 Ἰοβὺ τοοίβ οὗ ψνογάβ, 88 νΥ 6}] ἃΒ {Π6 ὈΥΪΤΔΔΥΥ ΔΠ6 ΒΟΘΟΠΟΔΤΥΥ͂ 
ΤΊΘΔΠΙΠΡΒ οὗ βιιοἢ τοοίβ ; ὈΥ 11 υδιγαηρ ψογά8, (Π6 τηθϑῃῖηρ' οὗ τ ὨΙοἢ 
᾿ὰ8 Εἰ ὑπογίο θθθη ἀποογίδιη ; δηα ὈΥ ππίο] ϊηρ; {Π6 ταθδῃϊηρβ οὗ ΟἶΠ6Γ 
ΟΣ8. {πᾶῦ ἀγὸ οἵ 1688 ἰγθαιθηΐ ΟΟΟΌΣΤΘΠΟΘ, ΟΥ̓ ΔΓΘ ΟὨΪΥ Οοη66 ἔουπά ἴῃ 
ἴπ6 δοτρίαγοβ. ΕἸσΙΒοΥ, [Π6 οορηδία ἰδησιιαρθθ ἀγα {{Π| τηοβί βι10- 
οοββίῃὶ, 1 ποῖ {Π6 ΟὨΪῪ τηθ8ῃ8 οὗ 6 ηρ' υ8 ἴο απαἀογβίαπα [ἢ 6 τηθδηϊηρ 
οὗ Ρἤγαβθβ, οὐ 1Ἰοσηδίοαὶ οι: μδίϊοηβ οὗ ϑνογάβ ἔουπά τὲ {π6 ΒΙ0]6, 
{Π6 τηϑδηϊηρ οὗ ΟΣ οδηηοῦ Ὀ6 ἀοίουμιηθα Ὀγ 1, θὰ ψ ΒΙΟΠ, 
Ὀοῖῃσ ἈΡΤΘ6Ά0]6 (ο {Πα σοηὶῃβ οἵ [86 οορπαῖδ ἰαπσπαρο8, ἅτ ργοβοσνοα 
1η ὈοΟΪτ8 παυϊθη 1 ἱῃθ. ϑδοι!θηβ, ἴῃ μ18 ΟΥσίημοθ Ποῦγθοϑ, Πὰ8 
1Πυβίταϊοα ἃ στϑαῦ πυποΥ Οὗ ραββαρϑδ ἔγοιῃ {πὸ Ασδθιο; ἔτομλ  ΒΟΒ6 
ὑοΥΚ Βδαθτ δπα Ὁγ, (ὐογαγὰ ὃ ἤᾶνθ ρθη ΤΠΔῊΥ ΘΧΆΤΩΡΪΟΒ ΜΠ οἢ (0 
πού δατμὺ οὗ Δογαστηθηῖ. ΘΟΠ]ΘύΒηοΥ ἢ85 α͵ξὸ ἀνα!]δα ἢλγηβο] ̓  οὗ {Π6 
οορηῃδίθ ἀἸΔ]θοῖθ 0 1ΠΠπϑίχαϊα την ππρογίαπί ραββᾶρθβθ οὗ ἴηΠ6 ΝΟ 
Τοβίδιηθηῖ, ΟΕ. Π6 ναγίουβ πιοάδγη σοτημηθηίδίουβ οα {π6 Β10]6, πὸ 
016 ῬΘΥΠΔΡΒ Παβ ΠΊΟΓΘ ΒιιΟ ΘΟ ΒΒ ]]Υ ἀρρ] 16 τπ6 Κιπαγοα Ἰδησπαρθθ ἴο 
118 Ἰηϊογργοίδιοη π8η Ὦγ. Αἄδι ΟἸαγΚαο. 

4. Ιη σοηϑα! ηρ {πΠ6 οορῃαία ἰδηριιασθβ, Πού ΤΟΥ, ται οἢ οαγο ἀπά 
αἰξθη ϊοπ ἀγ6 Γοαιδιῖ6, ἰοβί νγα βου α δ6 Ἰο αιναύ ὈΥ͂ αν νϑυῦ8] ΟΥ̓ 
ἰἰογαὶ Υββαυ ὈΪλποα (Παὖ ΤΩΔΥ ΒΓ Κα {Π6 πηπ6, ἀπὰ ἃῦονα 41} ὈΥ πιοῦδ 
εἰ ποϊορίθβ, ἡ 161, Ἐποιρ ἢ ἴῃ δοηα ἰπβίϑησθβϑ {ΠΟΥ τΔΥ θ6Ὲ βάνβη- 
ἰδ ΟΊ ΒΙΥ Γαΐ υσοα ἴο, ἅτ οἴζοη ὑποογίαϊη σιάο8. ΤΊια γβθι ]Άποα 
ΟΥ̓ ΔΗΔΙΟΡῪ τηυϑύ Ὀ6 ἃ γοαὶ ὁθθ. ἴα πημβί, ἰπογθίονθ, σοσραγα ποὺ 
ΟὨΪΥ͂ 5: ΠΉ1]ᾺΣ τοογ 5 ἀπ ρ΄γαξδοβ, Ὀὰΐὺ 8130 5: 1 ]ΩΥ πιοίο5 Ο δρεοεΐ, νν ἈΙΘ ἢ, 
{βουσὶ ρογμαρθ αἰἸουϊηρ 848 ἴο 1886 οὐν πο] ΟρῪ οὗὨ {{Π|0 τοογα5, ἅτ γϑῖ 

1 Ἐρϊϑί. 1, 80. ἢ. 108. (οἀϊ, 1888); Μογιιβ, Αοτόδβοβ, ἴοπι. ἱ. Ρ0. 171, 172.; δίαδτι, ΕΠ6- 
Τηοηΐ8, Ὁ. 82. (οἀ. 1827). 

5. 866 8 ποίΐοο οὔ ἴΠ6 Οορπαῖο 1λησπαροβ ἴῃ ΡΡ. 16---18. οΥ̓ 16 ῥσδβόης νου]. 
δ ΑΙθεγὶ Βομπαϊίοηθ, Οὐ μίηοϑ Ἡοῦγρδο, δἶνο Ποῦ το Τἰηρσυῶ δηιίαυϊδδίιθα Ναΐαγα οἱ 

Ιηάο]ε8, αχ Αὐδθίεβ ρεποίγα! θυ8 τανοσδῖα. Γράποη! Βαίδνογαπι, 1761, 410. 
4 Βδιοῦ, Ἠογπγοπουτίσι ὅλογα, ρΡ. 96--144. 
5 (ετγαγὰ, πϑιϊζυτος οὐ ΒΙ ] σα] Οτιἰςίϑη, μμ. 58--ς 70. 

---“ἀἱ 
- ΕἸ "- 
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δ ἀθ]Υ Θ ]ογοα ἰο ἀοβίσηαία {πῸ δαηιθ ἰάφσα. ΤῊΘ [Ὁ] προ 6α- 
ΔΙΏΡΪ6Β Ὑ11] ΒΕῦψῈ ΤῸΥ 1 ϑγϑι οι : --- 

[ΠῊ πὸ ἼοὉ Πὰς 52}, 186]. χχῖ!. 8. Ηδτθ [86 ἸΔΘΔΠΙΩρ' 18 ΟὔΒοῦΓα; Ὀαϊ 
8 ΤΕΪΈΓΘΩΘΘ ἴ0 Αγαθὶο τσὶ ο γΒ 711} Ἔχρ απ (ῃ6 ρῆταβο" Τῆὰβ ἴῃ [86 
᾿ἰδίοτυ οὗ Τίμηυν γα πὰ (1.5... (ΣΟ ρλδιδ,, “ἸΔΟῪ βίτρραά ον 
ἴπ6 γ6118 οὗ {π6 ἀδπλβ6 18,2 Απάὰ ἴὰ ΑΡυ]- ῬΒαγα)αβ, Ηἰβι. Ὠγπαβί,, 
ἴδ. τ τ 05, “ Βοΐοτα (6 νεῖ] Ὀ6 εἰσὶ ρρεᾶ οἵδ; 116 ἱπίοθη- -.““ 

θη ΕΥΙἀΘΠΕΥ θοϊηρ' ὕο ἜΧρΓΘΒΒ {π6 ἄθθρ ἸρῃουιῖηγΥ πα πτϑιομ ἄπ θβ8 
1μαῖ πουἹὰ Ὀς βυβογεα, ὙὍμ6 ρῇγαβθ, 88 υϑοὰ Ὁγ [βαϊδϊι, (μογοίογο, 
ἀοβουῖ 68 [Π6 Θχίγθηθ τα βοῦν πα πγρα Ὀγ Φυάδῇ. 

τὸ Ὥ, Ῥτον. χὶ. 21. ΤῈ ὥὄγγίδο ρῇγαβθ Ἰ.]. γ..] (ββίοὶ!. 

1,6χ,) βρη ῆο8β “ ὁπ6 δου {π6 οὐδοῦ ; "ἢ δᾶ {πογοίοσα {16 τηθδῃῖησ οἔ 
ἴΠ6 ραββᾶρθ ΠΥ δ6 ἰἌΚ6η ἴο ΡῈ {πᾶὶ {π6 νιὶοκοα 8.}4}} 06 ρυμὶβινοὰ 
ἔτομι ροποσγαίίοη (0 ραπογαίίοη. ἘθῖΒκα ἤθποα ΠΠὰβέγαΐθβ Φ οὐ χχ. 10., 
ΒρΡροϑβίῃηρ {παὺ ὈΥ 3») ΟΠ Πάσοη ἀγὸ ὑπ γο Ἰηἰθηαρα ὁ; δὴ Ἰηἰογρτγοίδίίοη 
ποῖ Ὀ68ὲ ργθβοσνθβ {πΠ6 ρδγ]] 6] 18γ οὗὨ 86 ἔνσο τηθιθογβ οὗ [ἢ 6 γϑῦβο. 
ΜΔΩΥ ΒΒ γΉ1 ΔΓ ΘΧΆΙΩΡΙ68 ΙΔΔΥ 6 δὴ ἰὴ ᾿ανιάβοῃ, ϑὅδοῦ, Ηθσμι. 

οδδΡ. χῖν. 

ὅδ. ΒΟΟΝΡΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΝΑΠΟΘΥ ΙΝ ΑἸΣ, ᾿ΑΝαῦΑΘΕΒ. 
““Νὸο οπδ σα ἀοιυδύ {παῦ πλθῃ ἃζὰ αβδοϊθα 'ῃ ὩΘΑΥΪΥ (Π6 βάλ ΨΑΆΥ, 

Ὀγ οὐ)θοῖϑ οἵ βθῆβθ. δῃοο, {886 ὙΠῸ βρϑδῖ οἵ (6 βαπγθ οβ]θείβ, 
Ρογοοϊνϑὰ δηα οοῃίθηρ]αίθα 1 [ῃ6 Βᾶπι6 τηϑηηοΥ, Αἰ Ππουρὶ ΠΟῪ ΤΩΔΥ͂ 
186 ἰδηρσυασα {πδὺ ΟΠἴΟΥΒ ἴῃ σοβροοῦ ἴο οὐγπλοίορυ, γοῖ τυδὲ Ὀ6 Βι- 
ΡοΒβα ἴο ᾶνα τηθδηΐ {Π6 βᾶπηθ ἰμίησ; δηᾶ, οἡ (818 δοοουηΐ, [ἢ 6 ΟΠΘ 
ΙΏΔῪ δ ΘΧρ]αϊηδα ΟΥ̓ (Π6 οὐ οΥ. 
“Μρη 8416 ῬΒΥΒΊΟΔΙΥ Δηα τηθηία]}]}ν αἰθοίθα ἴῃ [Π6 Βᾶτηθ τἤδηηοῦ ὈΥ͂ 

ὙΘΓῪ ΤΩΔΗΥ͂ ΟὈ] οἵδ; 8πᾶ, οὗ οουγβο, 1Ὁ τηδὺ 6 ργοβυπιοαᾶ {παΐ ΤΠ6Υ 6ῃ- 
ἰαγίδι ἢ Δ ᾿θ8 ἴο δχρῦθϑβ [6 βαϊτὴβ 1688 σοποοσηϊηρ ἴΠ686 ΟὈ]ΘΟίθ, 
Πον αν Υ γάγίουβ ὑπο ἑαπσιαφοτηδῦ 6. Β651468, πιοάθ5 οὗἩ ΘΧρυθββίοῃ 
ἅΓ6 οἴϊδϑη σοιημουπὶοδίθα ἔγομη οη6 ΡΘΟρ]6 [0 δῃοίμοῦ. 

“7η σοηογαὶ, {Π|8 ὈΧΊΠΟΙΡ]6 15 οὗ στοδῖ οχίθηῦ, ἀπά οὗ τηυοῖ τι88 ἴο 
{Π6 1 οΥργοΐογ, ἴῃ ᾿υἀσὶηρ' οὗ [Π6 τηραπίηρ οὗἨ ἴΓΟΡΙΟΔΙ] ἰδησαρα, δπὰ 
ἴῃ δυο ϊησ βου ου8 ΘΙ ρἢδβὶ8ι ᾿οοοσγαϊηρσὶγ, ψὰ πὰ 1 ταβογίϑα ἴο, 
ΠΟῪ 5π4 ἴπ6η, ὈΥ φοοα ᾿ηςογργοίογβ, 11 στοῦ ρχγοῆί, Βυῦ ἴ ποϑᾶβ 
ἸΏ Οἢ δηα δοουτγαίο Κηον]θαρα οὗ ΤΠΔΩΥ ἰοηριιθ8 ἴο0 πι86 1 ΑἸΙΒΟΓΘΘΙΪ ; 
ὙΠΘΠΟΘ 1Ὁ 18 πού ἴο 6 πομαογορά αὖ, {μαῦ 118 186 18 μοὺ ΨΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΙΏΟΙ 
ΔΙΩΟΙρ᾽ Ἰη οσργοίογβ.᾽ ὃ 
ΤῊ [Ὁ] Ἱηρ σΘΠΘΓΆΙ ΘΔ [ΟΠ 8, οη {π6 Βυ 7] 6οὲ οὗ δοταρδγιηρ ΤΌΤ Β 

86 ἰδηριαροβ ὙἹΓΠ 680} ΟΠΟΓ, ΏΔΥ 6 οὗ βοιηθ Ἐ{|10Υ: ΠΟΥ δΓ6 
Δυτάροα ἔγοπι Ὁχ. Η. Ο. Α. ἘἸοββιδ αι 8 ποίθϑ ἴοὸ Μογυβ᾽Β Αογοδβθβ 
᾿Αοϑδαοιϊο. 

1. ΤῊ πιϑδπίηρ ἴῃ ΘΔ ἢ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ἰδηρσπιδᾶρα ἰ8 ποῦ ἴο Ὀ6 ΓΕΒΟΪ θα Ἰπίο 
[86 Διί Πουγιν οὗ Ἰοχίοοπβ, μυΐ (μαΐ οὗ ροοα ὙΓΊΘΥΒ. 

1 ΒοδΒα]έοηθ, θὲ Ποίοοι. Ηοά. Τήηρ. Ηρῦτ. δὰ οαἱο. Οτῖρς. Ηθῦσ. ΡΡ. 427, 428. 
3 Αδιηδά. Αταδδβιδὰ, Υιὶ. Τιαυτὶ (5. Η. Μδηροσ), ἰοπι. ἰ1. ΠΡ. ΥἹΣ. ἡ. 127. 
8. Ὥγηῃ. χ, Ρ. 529. 
4 Οοηΐοεϊ. ἴῃ δοῦ. εἰ Ῥτονεγὺ. 84]. 1.108. 1779, Ρ. 74. 
δ Θιπαγί, ΕἸΟΙΩΘΉ 8, ρατῖ ν.. οἶδ. ᾿ϊϊ, ΡΡ. 84, 85. 
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2. Ὑ͵ογάβ, ρἤῆγαβοβ, ΟΡ 68, ἅζο. οὐ ΔΩΥ͂ ἀποϊοηΐ ἰδηριαρα ἅτ (9 ὃ8 
ἡυάρεά οὗ ὈΥ 186 τι}68 οἵ ἡιᾶστπρ ἀπλοηρ ὕμοεθ γ]Π|0 δροΐκθ {πὶ ἰδη- 
βύσλσο, δπα ποὺ ὈΥ πο86 ψ μ]οἢ ργαν8}} 1π το θγῃ {1π|68, δηἀ τυ ἢ 
ἢαγα οτἱρ᾽ παίϑα ἔγοτῃ αἰ δγθηῦ Ππϑ 118 Δπα ἰαβίββ. 

8. αυδγά ἀραϊηδὶ ἀγαν πρ' ΘΟΠΟΙ αΒΊ 08 48 ἴο {Π6 πηθδηϊηρ' οὗ ψοτάϑ, 
1π {πΠ6 βδῖὴθ οὗ" ἀξ ογθηὺ ἰδησιδροδ, ἔγοια ἔπ Ι ἢ] οἰ ὙΔΟ]ΟΡῪ, δι τα Δ ΥΙΥ 
ΟΥ̓ τιρίδι οβὶβ οὗ ᾿οἰΐασβ, ὅζο. 

4, ὙΏΘη {πΠ6 βοπβο οὗ ψογβ σδῃ δ6 Δβοουίδιποα ἴῃ ΔΩΥ͂ ῬΑΥΠ ΘΙ Ϊ ΑΓ 
Ἰδησύαρα, ΒΥ [6 ΟΥ̓ ΙΠΑΓΥ Τη68Π8, ΟΠ ΘΓ ἰδηριαροθ, ανθη Κιμαγθα ΟΠ 68, 
Βῃου]ᾶ ποῖ Ὀ6 τοβογίβα ίο, δχοορί ἴὸσ {π6 ργροβα οὗ ᾿πογϑαβθα 1] βέγα- 
[ἸΟΏ ΟΥ̓ ΘΟΠΥΠ.ΔΠΟΗ. 

δ. Ταϊκο ροοά οαγα {μαι γεαΐ Βιγατὰἀς οχἰδθίβ, ὙΠΘΏΘΥΘΙ ΘΟΙΏΡΑΓΒΟῚ 
16 ταδαο.] 

ΟΗΑΡ. 1]. 

ἹΝΥΕΒΕΤΙΘΟΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΒ ΒΕΝΒΕΒ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΕ. 

ΓΑΥΤΕΝΤΙΟΝ δανῖηρσ ὈθΘη ρα ἰο {π6 τηοᾶθ οἵ δβοοσγίαϊηΐηρ (ἢ6 
Ββιρηϊβολίϊοη οἵ νοσβ ἀπα Ρἤγαβοϑ, γγχα ΤΩΔῪ ῬΓΟΟΘΘά [0 δχαμηῖπθ (6 
ΤΊ ΘΔ ηἸησ Οὗ ΡγΟρΟϑ: ΠΟ Π8 δηα βοηίθποθϑ, 1ῃ ΟὔΠ6Υ γοσᾶβ, ἰο {π6 ἰη- 
νοϑυϊσαίοη οὗ [Π6 86η86 οἵ [Π 6 βδογθα ὙΥΙΘΓΒ. 

ΤῊ8 ἱπνοβεραοι πιαϑὺ 6 οοπάποίθα οἡ ῥγϊποὶρ 68 βἰσαῖαῦ ἴο 
ἴμοβα δἀορίοα ἴῃ ἘΒΟΡΕΙΒΙΒΙΝΚ {π6 τηθϑηὴηρ οὗ ἴθσωϑ.Ό Τῆ6 ρῬᾶββαρθ 
1661 πυδῦ 6 Ἵχδιηϊπθα, δηα Δα ΠἸ0η8] ἸΙσῃῦ τηυϑῦ Ὀ6 βουρῃῦ ἔτοπι 
1Π6 σοῃίοχί, ἔγοπι ρᾶγ8}1618, δπα οἴποῦ 1688 Σπηπγλοαϊαύθ βοιγοεβ. 

{τ ἴδ οῦνίουβ {παῦ {16 ἢγβί βἴθρ 18 ἴο βϑί[16 [86 σχίσῃ σοπβίσαοίίοη 
οὗ ἃ βοηΐθβῃοθβι Α βϑϑηΐθῃμοθ 18 ποῦ ὨἸΘΓΟΪΥ ἃ ὨΌΙΩΡΟΥ οὗ νογάβ ἴῃ 
}υχίδ-ροθιοη : 10 ΒΒ μᾶγίβϑ Πα π] ΠῚ ΌΘΓΒ ΤΟΥ ΟΥ̓ 1688 Ο]ΟΒΘΙΥ υηϊτοά, 
[Π)6 ἀδροπάσδποο οὗ νυ ῃϊοῖ οα ϑδοῦ οὔμοῦ, δηα γϑϊδξοη οὐὗἨ ϑδοῦ ἴο {ΠῸ 
ὙγΠ016, πηβὲ Ὀ6 σΑγΘ Ἅ}ΠγΥ ̓ Ἰμαυϊγοα πο. Ηδησα 16 τί αἰξοπᾷ ἴο {Π6 
Ῥαποίυληοι : τγ6 πηϑύ 806 Πού Γ ἴΠ6Υ6 ἃγα 6]110868 ἴο Ὀ6 Β}} 164, 
ὙΠΘΙΒΟΥ ΟΥΎ πὸ ἴπ6 Βθηΐθησθ 18 ἱπίθτσοραίίνο, δπα πηϑὺ τηᾶῖα ἃ 
σατο] δα]αδίπιθπὶ οὗ {ῃ6 ναῦϊοῦϑ ραγίβ. Οπθ οὐ το ᾿]] υβίγαῖϊνο 
ΘΧΔΠΊΡΪ 68 8[.8}} Ὀ6 σίνθη 0 βῃονν {886 ἱπηροτίδῃοθ οὗὨ ἀοἰοσιϊπίηρ [86 
σομϑίγαοίοη οὗ Βοῃ[ 668. 

οΒη νἱ!. 2], 22. Ηθῖθ Ὁ 88 Ὀθθὴ ργοροβϑά ἴο ρυαποίυδίο θαυμάζετε διὰ 
τοῦτο. “4Ἰ Ὦανθ ἀοηθ οῃθ ψΟΥΐ ; 8δπα γθ 8}} τηϑγνοὶ οἢ δοσουῃΐ ΕΝ; Βυι 
10 18 ἀου 01] τ ΘΙ ΒῸ Ὁ Βυ οἢ ἃ Β0η56 τνοιυ]Ἱά ποὺ γοαυΐτο αὐτό; ἃηἀ, Ὀοβί 68, 
{80 τηοδηΐηρ οὗὨ {116 ρββϑβᾶρθ 8 πηθοὶι ὈοιίοΣ ὈτουρσὩΐ ουἱ, 45 Πόδῃ ΑἸοτὰ 
ἢᾺ8 ββονγῃ 3, ὈΥ ργϑβθυνίηρ {πΠ6 ογάϊ ΠΆΓῪ μυποίυδίίοη οὗἩἨ ρ]δεΐπρ (6 βίορ 
ΓΥ σον θαυμάζετε. 

᾿ Μοτγῦβ, Αὐογοαβ68, ἴοι. ἷ. ρρ. 182---]84.; Εγηθβεὶ 1 πϑ(το Ἰπτογργοιὶβ Νον. Ταβὶ. Ῥῃ. 
6ὅ---70., ἀπὰ Ηἷδ Ορογὰ ῬΠΠ]ο]υρίοα, ΡΡ. 171., 3.ς., Δηὰ 277. ΤΊΙΘ βιι)οσέ ΟΥ̓ {Ππ|0 ΔΏΔΙυΜΥ 
οἵ ἰαπβῦδροβ ἰ8 4180 ἀἰβοιιδβοα αἴ σοπβί ἀ γα} ]ο Ἰοηστῃ ὃγ Ε΄. Ο. Ζοιηίεςῖ ἴῃ Πἷβ Πἰδραϊαιίο 
ῬΒΠΟΙοσίοα ἀο Απδίορία 1 ἱπριδταπὶ ΤΠ ογργεϊδιϊοιννἶβ ὅδ 5] αἴ (Πἱρδία, 1758, 4ϊἴο.), τοὸ- 
Ργηϊοὰ ἴπ Ῥοιεβ δηὰ Εαρογ 8 ϑυΠ όσα Οὐοπιπηοηπιδιίοηαι “ΠΙιοοϊυρίοαγαιη, νοὶ. νυ], μ0. 
185---22]. 

2 ἼΠοΓΘ ΔΓῸ 80Π|Ὶ0 ΥΔΙΌΔΌΪΘ ΤΟΙ ΥΚ8 ἡ [Π6 ἱπίογρτοιδιίοι οὐἩ ϑουίριιτε ραβεασοι ἴῃ 
Ἑαϊγθαίγη, Ηόττη, Μδη. ραᾶσί ἱ. βοοῖ. ἰν. ρῃ. 03, ὅς. 

δ Τὸ ἀτοοκ Τοδίβμομ!, ποῖ. ἰῃ ἰοὺ. 



7]ηυοείσαξίονι 9 ἐδο ϑόπδο ὁ ϑογίρέμτγε. 24] 

οι, ἰχ. ὅ. [ 89 Ὀδδθη ῥτοροβοά ἰο ρῖδοθ ἃ {Ὁ]1 βίορ δἰ δἰ πῸ Ὁ σάρκα οΥ 
κάντων, {ππ8 σου νου ηρ {Π6 ἸαύοΓ οδι86 ᾿ηἴο 8 ἀοχοίοσγ. Βαΐ {}}18 οδῃποί 
δο δαπ ρα, Ὀοσδυ86 (86 ρτοαϊοδίθ, εὐλογητός, ΒΠου] ἃ 800 ἢᾶνο ργθοθαθα 
[ἢ9 πϑιη6 οὗ αοἂ ; Ὀροδυβ6 [6 ὥν νου] Ὀ6 Βαρεγῆσουϑ; Ὀαδσϑαβθ ἃ ἀΟΧΟΪΟΡῪ 
βοσα νόου ὰ Ὀ6 υπιῃϑληΐηρ ; δηὰ Ὀοθοδα8θ (ἢ 6 Θχργθϑϑβίοῃ εὐλογητὸς εἰς τοὺς 
αἰνῷας 18 ὑτννὶσθ δἰβοσῃοσα υϑθ4 ὈΥ Ῥ4ὺ] (ομι. 1. 25.; 2 Οὐον. χὶ. 81].).ὄ ἴῃ 
ΒΟΓΝ 68968 ἃ8 8η Αϑϑοσίϊοῃ γορδγάϊηρ {86 βυ)6εὺ οὗὨ ὑπ δϑηΐϑησο. 

Ῥγου. χχχ 1ὅ. Ουγ δι μοσΖοα νογϑίοη ΒΡ ]168 ἃ τγογά, 88 1 [Π60γ6 6 ΓΘ 
8η 6108. Βαῦ [818 ὙΘΣῪ ΤΟ ΘΑ ΚΚΘῚΒ {Π|0 Β0η806. “Ὁἷνο, ρὶνθ," ἃγϑ 186 
ὨΔΙΏ68 οὗἩ {Π6 ““ἐνγο ἀδυρίαγβ ἢ οὗ (Π6 Βογβθ.ϊθθοῖ. 

Βοπι. ν᾽]. 88, 384. Ηδρτα {ΠἸ|6 0 βου] Ὧθ δὴ ἰπίθγγορδίζοη : “ ἀοἀ {πδὲ 
080 Β 60} ἢ ἢ ““ΟἸτιϑὺ ἐμαὶ ἀϊοα 33 

Μδην 1]Πυιϑὐτϑίῖνθ ΘΧϑΙΏΡ] 68 Μ1}} θ6 ουπα ἴῃ 1λαν  ἀβομ ΒΒ ϑδογοά 
Ἡροτηθηθυ 168. 

ΤῸ 18, ΠΠΟΥΘΟΥ ΘΓ, ΠΟΟΘΒΒΑΤῪ ἴο βου ὑπ 6 ΡΓΌΡΘΥ οοηδίχιοίίοη οὗ ἃ 
Ῥεοά, 118 βγῃίδοςοδὶ ῥυϊποῖρίθθ, [Π6 τοϊαἰϊοπ Ὀθίνγθθη {Π6 δι] θοὺ 
8Πη4 186 ῥγϑαϊοαία, τϊεν 1πΠ6 ἀὰ6 ἀδρθπάθπος οὗ {6 βυθογαϊηδίθ 
αἶδιι568 οἡ {π6 τηδίη ραγῦ οὐ [86 βθηΐθῃοθ. 
ΤῊ βυ ]θοῦ δπᾶ ργθαϊοαΐία οὗὨ ἃ ργοροβι[10ῃ. ἅτε ἰῇ σθηθγαὶ ΓΘΔ ΠΥ 

ἰδ σ τ Βμ64. ΤΠ ϑιδ]θοῦ Ὸγ [86 πιοβῦ ραγί ργβοθάββ {πΠ6 ργϑαϊοδίβ. 
ΤῊ ἢγβϑὲ ἴδβ {Π6 δγίιοϊα ἢ ατροῖς ; ποῦ δο {π6 οἰβοσ. [}ἢ Ηρριον, 
Ἰξ ἃ Βυρδίδπθο να 18 {π6 ργοαϊοδίθ, ἴν 10] οὐγ8 [86 δ} ])6ο, ψ ἢ βίδηαβ 
αἴνον [86 γε γ : 1 δὴ δάἀ]θοίΐϊνα 18 {Π6 ργβάϊοδίθ, 1Ὁ 88 πὸ δυίϊο]8 δηά 
ΘΟΙΏ68 ἢγαὶ., ὙΠογο ἅτ οὗ οοιγθθ Θχοθρίιοῃβ: δυῦ 8ῃ δἰΐθηνθ 
ΣΑΙ 8.110 ΟὗὁἨ ἃ ράβϑασα ἴῃ 18 ΘΟ ὨΘΟΌΟΙ 0711] πι88}}γ ΘΔ ἰο ἃ τρί 
ὉΠἀοΙβί απ ρ'. ἡ 
Α ἴδνν δ χϑιΏρ]68 ΠΠΔΥ 6 ρίγοῃ : -- 

2 Κιίηρβ Υἱἕὲϊ. 18. ὙΠ ργϑάϊοσαίθ ἰβ ποὺ ΣΥΣ γΥΠ] Οἢ, 83 (86 ΔΓ(16]6 ΒΏΟΥΨΒ, 
θΘΙοηρΒ ἰο {π6 βυδ͵]οοὺ ἼΤΩ}, θυ. Π5. ΤΠ εἰ σηϊβοιίίοη 18, αὶ 18. [8 
Βοσυδηΐ, ἯΠΟ 18 ἴῃ {Ππ6 τηοβὲ δυ)θοῦ οοπαϊίοη Ὁ ἘΝ Βδὺ ρόονοῦ 88 [6 δυο ῦ 
ἴο ΔΟΟΟΠΊΡΠΙΒὮ 80 ρσγοδὺ 8 {πίηρ, ἴο διίδίῃ 80 θχαϊίθὰ ἃ οδ]θοὶ 

Βοπι. γἱλ. 28. υἱοθεσίαν ἀπεκδεχόμενοι τὴν ἀπολύτρωσιν τοῦ σώματος ἡμῶν: 
“ὙΑρ ΤῸΡ (ὴ0 τοἀοδιηρίϊοη οὗ οὖσ ὈΟΩῪ 848 ἴδ6 δἀορίϊοη." “Το ἰννο 
δοουβαϊγοα,᾿ βᾶγβ σοῦ. βοῇ] 614, ἰῃ 18 ΗΪπἰ8 ἴῸΓ δὼ Ππωργονοα Ὑ͵δΠ8- 
ἰδίοη, “ ἔο]] ον ηρ, {86 ρδγιῖοῖρ!]θ 'π Δρροϑβϑίἐοη Υ] ἢ ΟἢΘ δηοίμοσ, [Π 9 Οη0 
δανὶπρ' [(ῃ6 ἀγιΐο]6 ργεῆχϑα δὰ ἴπ6 οἴμοὺ ποῖ, 8 ΚΘ ἰζ ΟἸθαγ (μδὺ ἀπολύτρωσιν 
ἴ8 {π6 οδ]δοΐ ἰο ΣΟ Ν υἱοθεσίαν 18 Βα δ] οἰηθα ἃ [8 ἀχρΙαπαίζοη.᾽ 

1 Τίῃ. τἱ. ὅ. πορισμὸν εἶναι τὴν εὐσέβειαν. Ἡδτο εὐσέβειαν 18 {86 
Βῃ ]εοῖ, ἀπ γγ8 τησϑὺ ἰγϑηβίαίθ ἐλαέ σοαϊὲγι688 ἐΒ α βοιέγοο 0 φαϊῃ. 

ΜΆΠΥ ΘΧΘΙΏΡ]68 ἃγὸ ρίνθη ἴῃ ΒΟ Β Εἰχαροῖῖοαὶ δίυαν οἵ (9 
οσἱσιηαὶ ϑογιρίυοβ. δ] 

᾿ Το ατοοῖκ Τοβίδιηοηῖ, ποῖ. ἴῃ Ἰοα. 
5 δὲθ Αὐγπβὲ. ΟΡ., Ῥαγ, 1679---1700, θὸ Ὀίνοσβ. Οὐυμϑῖ. δὰ δὴ}. 1.10. 11, υδοί. ν. 

ἰοπΠ). Υἱ, οοἷ. 118. 
᾽ ΟἸΒδρ. τ]. Ρρ. 259, δια. 
4 8660 1,06, Ηον. ἄτϑι),, ἰοςξ, χίν, 296, ὅτο, 
δ Ῥρ, 82, ὅς. 

ΥγΟ1. 11]. Ἀ 



242 ϑογίρέμγο 7ηἰογρτεοίαξοη. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΤῊΕ ΒΕΧΚΒῈ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕ ΡΕΒΊΝΕ. ΑΝῸ ΓΖ ΌΒΤΕΑΤΕΌ. 

1, Το ἰἰἑογαΐ δοηδο ὁ. ϑοτίρέμτο;----11. Τε 8ρίγιμαϊ οὐ πιγδεϊεαϊ δοπδε; .--ο. 
11. 7Τῆε πιοταὶ 5Ξεη86 0 Καηέ αεδίξμζο οὕ }ομπααζίοη; ----ἸΝ. Τὴεο ἀδοίατα- 
ἔϊοηιδ Ὁ ὕεδι5 Οἠτὶδί απὰ ἐὲδ αροΞίϊοδ ποί απ ἀσοοπιπιοααζοη ἰο Ῥορεῖαν 
ορϊπίοη; --- Ἢ. Το 56η86 Οὗ ϑεγίρέμτο ποί ἰο δε αἰϊοίαίεα ὃν ἐδ ελετοῖ ; -- 
ΥΙ. Πιίογπαὶ τουοϊαίίοηδ, δοαδίεα ὁ. ὃψ δοπιθ, πὸ ογίξογίοπ οὗ ἐδ ξεπδο οὗ 
ϑοτίρέμτο; ---- 11. Εὐυογῃ 8οη86 τολϊοΐ ἐδ τσογα8 οομία δεδαν' ποί ἴο δὲ ρυΐ 
προη ϑογίρέωτε; ---- 111, Οεποταῖ το --- ργουΐποο ΟΓ γοαϑοΉ. 

Ι. Τὸ ΠῚΤΕΙΑΙ, ΘΕΝΒΕ ΟΥ̓ 8ΠΥ []866 οὗἁὨ δοτιρίατα 18 {Ππδΐ οοῃοορίίοῃ 
σον, ἀοοοτγάϊηρ, το {π6 ρυγροβα οὗἉ ἔπ ἩΟΙΪΥ ϑριγὶῦ, 18 σοηγ δυο τὸ 
186 τϑϑίον πηι αἸαίοΥ Ὀγ {π6 νοσαβ οὗ δογιρίασγα, [ἈΚ η οἰ ἔπ Υ ῥτὸ- 
ΡΟΥΪΥ οΥ Βρατγαῦνοϊυ. ὦ 

οη. 1.1. οι τοδᾶ {Ππῖ Οσοα οτοαϊεοα ἐδ λοαυεπ απα ἐλ οαγί. Τίνοδο 
ννοΓά8 πηθδη νν παῦ ΠΟῪ ΠΟΥ ΔΠ]Υ ᾿πηρογί, δηα γα ἴο 6 ᾿πίογρτγοίθα δοοογάϊηρσ 
ἴο {Π6 Ἰοιογ. ὅο, 'ἰπ Φοδη χ. 830., νγγθ γϑδᾶ, 7 απὰ ἐλ αΐλονῦ ατὸ οπϑ; ἰὴ 
γ 161} ράββαρθ {π6 ἀρ οὗ ΟἸγὶϑῦ, δηῃᾷ 8 δαυλὶ πὰ (ἀοά (Π6 ἘΔΊΒΕΓ, 
ΔΥΘ 80 αΙ ΒΕ ΠΟΙ ἀηα ὑποαυ γ Ο 8} αββογίθα, {Πα 1 15 ἀΠἼ οα]Ὁ ἴο σΟΠΟΟΙΤΘ 
σιν ΔΩΥ ΟὐΠ6Γ {Ππ8π 118 ὈΓΟΡΘΟΙ δηᾶ ἰ06ΓᾺ} πηοδηΐϊηρ σου] νοῦ θα ρίνοη 
ἰο 10. 

ΤῊΘ 16 ΓᾺ] Βθ 86 ἢ88 4180 θθθη ἰθιτηϑᾶ {Π6 σγαπιπιαζίσαϊ Β6Ώ86; [86 
ἴοτπ φταπιπιαίσαἶ Ἀανὶῃρ [Π6 Βαπι6 ταΐθγαποθ ἰο ὅΠ6 σοῖς ἰδησυδσθ 
88 [Π6 ἴογηλ {ϊέογαὶ ἰο [86 1 ; ΟΝ γοίουσίηρ ἴὸ (86 ο]οτηθηίβ οἵ ἃ 
ψοτά. Ὑογάβ τὺ αἷἰδο Ὀ6 ἴδκθῃ ργορϑυὶν ἃπὰ ῥἢυβίοα ]Υ, 88 ἴῃ 
ΨόοΒη 1. 6., ΤΖλογο ισας α πιαπ τοΐοβ6 παπιὸ ισα8 “οΐη : [818 18 οα]]οἀ (ἢ8 
ῬΓΟΡΟΣ ᾿ογαὶ βοῦβθ. ΥΒθη, ΒΟΥ ΘΥΘΓ, ὙΟΓΩΒ ἃγα (Ἀ]ΚΘ ἢ τηθίϑρβ σι δ! ῦ 
8δη4 βραγαίν ον, ἐπα 18, ᾶτο αἀἰνογίθα [0 ἃ τηβαπίηρ ὙἹ 10 ἢ {Π|6Ὺ ἀο ποί 
παξιγαϊΐϊ ἀδσποῖα, θυΐῦ τηϊοἢ {ΠΟῪ που θυ 6 1688 ᾿πίθηα Ὁ η 66 80116 
ἤρυγα ΟΥ ἔοσια οὗ βρϑϑοῇ---β ψ Π6ὴ [Π6 Ῥγορου68 ΟΥὗἮ ὁπ6 ΡῬδίϑοῃ οὐ 
{πηρ ἃγ αἰἰγϊθυΐθα ἴο δῃοίβδοσ ---- (818 18 ἰθσιμθα {86 ἐγορίοαὶ ΟΤ 
,“ήσιιγαἐΐυο Β6η56.2 

“«Τυ8, γ ΒΘ ΒΑΓάη688 18 ΔΡΡ]1οα ἰο δέοπο, {Π6 Ἔχργοββίοη 8 υβϑὰ 1} {6 ΓΑ], 
ἴη 18 ῬΓΟΡΘΟΙ δηᾷ παίυγαὶ βί σηἰβοδίίοη : ψνμθη 1ὺ 18 Δρρ! θα ἐο (86 λεατί, ἰΐ 
18 υϑοὰ βο)ωγαξιυεῖψ, ΟΥ ἴῃ 8Π| ἱπιρσοροῦ δοσαρίαιίοη. Ὑοῦ [Π6 5686, 8] οἱ πς 
ἴον ἴπ6 σμδηρθ οὗ βυδ]θςῖ, 18 νἰ σία! [Π6 βᾶπηο, [18 ΔρρΙΙοδίϊοη Ὀοΐπρ ΟΟἹΪΥ 
ἰΥΔηΒίδγγθα ἔγοσὰ ἃ Ῥἢ γ 5168] [0 ἃ ΙΏΟΓᾺΪ] αυ8}1γ. 8 [7Τ]16 56η56 οὗ ἃ ῥΓῸρο- 
Β' οη, ὑΠβΟΓΘΙΌΓΟ, ΤΔῪ Ὧθ 116 ΓΆ], νγ}116 (86 6.8 υδοα ἴῃ 10 8ΔΓ6 βραγδι γε Οὗ 
ἰτορὶς 81. Αἢ ὀχϑηιρ]6 οὗ {18 Κἰπᾶ οσοῦτϑ ἰπ ΕΖοῖ.. χχχνὶ. 26., δπὰ χὶ. 19., 
γΠ6γῸ {1 ἦθαγέ Ὁ" δξίοπιε ἀδποίοθβ ἃ μβαγὰ οράυγαίθ μδϑτ, γοραγά 688 οὗ ἀἰγῖπθ 
ΔἀπηοηΣο0η)8, δα ὑμο λεαγέ ο Μεδῆ β'ση 1868 ἃ ἰδμᾶθγ μθασγί, βαβ8οθρ 06 οἵ 
180 οδέ δηὰ μο]ἱθδὲ ἱτοργθβϑίουβ. [Ι͂ἢἡ 11Κ τωϑῃηοσ, ἰῃὰ Ζθοδ. υἱῖ. 12., (80 

-- -τ- -πἰπτ Ὁ. “Ὁ -ππρ---...-.οοοΘΘΒΟΘΒὃΨΨΨΨὄ-ὄ-ς... ..Ἔ......-.-Ξς-ς..- 

᾿ διδοῖ, [πεὶ. Ηογτη. ὅδογ,, 96 η8, 1748, Ὁ. ἱ. σ8Ρ. 111. 7. Ρ. 62. 
3.“ ΤὮο ἐχορίοαὶϊ Β6ὴ66 18 ΠΟ ΟἾΒΟΥΙ ἴ88η (6 Λσωγαίί νυ ΒθΏβ6. Αδ 6 88, ἰῃ ᾿δῃρτιαβθ 

ἀοτίνϑά ἴτοτι 186 Οσθακ, ἰμδὲ 8 ἴτορβ 'ἰβ υϑεὰ γῃβθ ἃ πογὰ ἰ8 τυγποὰ ἔγοτι [(8 ΠΠποΓαὶ ΟΥἉ 
πτδιωπηδεῖςαὶ βθηβα; 80 Μγ{6 ΒΑΥ, ἴῃ ἰδῆσυαχα ἀογίνοα ἔγοτ πο Τμδείη, τθδὲ ἃ ἤσωγε ἰδ ἰμεα 
ιι86ἃ, Ὀδοδι86 ἴῃ ΒΟ ἢ. Ο8868 106 πησδηΐηρ Οὗ [6 ὙΟΓα 8.88 168 ἃ. ΠΟῪ 7όγι. ΤῺ ΒΑΠΊ6 0" 
Ῥοβίἱου, ᾿μογοίοσο, νυ ἱοἢ 18 οχργθββοὰ ὉΥ (ἢ6 ἰθγιβ ἐϊεγαὶ Β6η86 δηὰ ἢσωγαίϊοε 8686, ἰδ 
Ἔχργοεδαά αἰδὸ ὈΥ͂ [ἢ ἴογπιβ σγαπιπιαίίσαὶ 56 η86 ἈΠ ὰ ἐγορίοαὶ θοη86." ἘΒίϑῃορ Μαγβϑὶ"β 1 δοῦν 
Ῥαγὶ "1. Ρ. 67. 

5 ΒΙδβορ ν΄ ηπιϊάογι, Βαρ. [,οοῖ. μ. 299, 
4 διὸ Ββδῦρσ, Πεγη). ΚΔ ΟΓ, ΡΆΓΒ ἷ. δοςῖ, , αὶ 5. Ρ. 11. 



ϑδη5ὸ 9 ϑογὲρίμιγο ἀεβποὰ απὰ ἐϊπιιίναἰοά, 248 

οὈδαγαίο «708 ἅγῸ βαϊὰ ἴἰο ἰἱπνθ πηλὰθ {ποὶῦ Βοαγίβ 89 αϑ αακαηιαηΐ δίοηε. 
Νυϊηθσγουβ Βιγ ] Ὁ ΘΧΡΓΘΒΙΟηΒ ΟὐσαΣ ἰῃ 1η6 ΝΟΝ 88 νν6}} 848 ἰπ ἐΐμ6 ΟἹὰ 
Τοβίδηχθηΐ ; ἃ8 πῃ [ζ0Κ6 χὶϊὶ. 82. Φοδη 1. 29., δῃὰ χν. δ. ; ψῇθτο Ηογοὰ, ἔὸγ 
δῖ8 γα 088 δπα ΟΓΌΘΙΓΥ, 18 ἰοΘσχθα ἃ θα; ἴμ6 ϑανίουῦ οὗ 1π6 ψου]ὰ 18 
“4116 ἀ {86 Ζαπιδ οΥ οὐ, Ὀδοδιβο ἴο 8 σγϑαῖ δίοηϊηρ ββου ῆσθ ῸΓ [1|6 8118 
οὔ 1110 τν ἢ016 ν ου]Ἱὰ, 86 Ἰᾶπι, τυ οὶ νγᾶ8 Οἴἴἶβγθα ΘΥΘΥῪ τοσηϊηρ' δηἀ ουθηΐηρ, 
δια 8. Τρία] Γοίθγθῃοθ ; 110 18 8180 οδ]]6 ἃ ἃ υἱπο, ἃ5 8}1} ἔσῃ ΟἿ τ βυϊδ 8 8ΓΘ 
ἀοδίσηδιθα {μ6 ὄγαπολεδ, ἴο 1ηὑἰπλαίθ [μδὺ ΟἸγῖβὲ 18 (86 Βῃρρογί οὗ 116 ψν μοΪθ 
ΟΒυΓΟΙ, ἀπα οὗὨ ΘΥΘΥΥ͂ ρδυ ]ουαν ὈΘ]θνθῦ, Ὁπᾶ0, ἴῃ {π6 ἰδησαδσο οὗἨ ἰῃθ 
Νὸν Τεείδηγθηΐ, (ΠΟΥ ΔΙῸ 81] τωρ] ηίοα δηὰ σγαίοά 1ηἴο Εἴπη, [Πδὲ 18, απὶ ἰοα 
ἴο Εἴπι ὈΥ ἔγὰθ δ} δηα βἴποθγθ ἰονο, δηὰ ὑμδῦ {Π6Υ 411 ἀθγῖνο βρ᾽ γί ἐὰ8] 118 
δηα νἱροὺγ ἴγοιῃ ᾿ἷπ|. 10 18 ἈΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΤΠ ΡῚΥ͂ ΘΧΆΠΡ]68 οὗ [18 Κἰ πὰ, 

ΕὙτίδοσ, {π6 Ἰ1ὔαγα] Βοη86 ἣδ8 Ὀδ6θη 64116 4 {ῃ6. ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΞΕΝΒΕ, 
88 Θοηγ υΐηρ ἴπ6 πηρϑηὶπρ' οὗ [Π6 γγογὰβ δηα ρῃγαβ68 δα ὈΥ 8 ὙσΙΐΟΣ 
αὖ 8 ὀαγίδι {1Πη6. 

ΤΠ, ἰπ ἐΠπ6 τοῦ δηοΐϊθηξ ὈοοΚΒ οὗ (ῃ6 ΟἹ Ταβίδιηθηίΐ, [δ 6 ννοχὰ ἐδίδϑ ΟΥ 
ἐξίαηα5 δὶρηϊθθ8 ΘΥΘΣῪ ᾿ΠΔὈΙ6α γοσῖοπ, ρΓ ΘΙ] ΑΥΙῪ 4}1} {πὸ τυϑϑύθγη δοδβίβ 
ΟΥ̓ 1πΠ6 Μοάϊ θγυγδηθδπῃ 868, Δηα [Π6 Βοδίβ οὗ δ Ἀροι 85 ροβίοσι ἐγ, νἱΖ. {ἢ 
ΠοΣίΒοσ Ραγί οὗ Αβία, Αβϑίβ Μίποσ, δηὰ Ευσορο, ἱοροίμον τὴ Ὦ Βοπγ6 οὐδ οΣ 
τορίουβ. ΟΥ̓ {18 8θηὴ86 οὗ ἴπ6 ψοσὰ ψγἷὸ ἤδυθ ΟΧχϑΏρ]68 ἴῃ θη. χ. ὅ.; 
184]. χὶ. 1]., χχ. 6., χχῖῖ!. 6., χχῖν. 15., ΧΙΙΙ. 1δ., Ιχνἱ]. 19.; ΕἘΖΟΚ. χχνὶ. 1ὅ, 
18., χχυὶ!. 8ὃ---7, 16, 8. Βαυὶί, ἴπ 8 ᾿φίϑ ἃρθ, 1 ἀδποῦθβ 18]8}48 Ῥγορθσὶν 80 
681164, 88 ἴῃ ΕΒΙΠΟΣ χ. 1., δη, ρογΠΔρ5, ὅ6Γ. χΙνιὶ. 4. (πατρίηαὶ στο θγηρ).: 
᾿ἈΑραϊπ, [Π6 ΡὮΓΑΒΟ, ἰο }ό88655 ΟΥἩ ἑπλογὶέ ἐδε ἰαπα, νν ἰσὶι 18 οὗὨἨ γϑσῪ γοαυθηῖ 
ΟΟΘΌΓΣΤΘΠΟΘ ἴῃ ἴπ6 ΟΙά Τοβίδιηοηί, 1ἢ νγὸ οοπβίαοσ 1ὑ λὲδέογίοαζέψ, (Ἰναῖ 18, 
ὙΠ τ ίθσθησθ ἰὼ {1160 ὨΙΒΙΟΓΥ οὗἉ ὑπΠ6 “ον δὰ Πδύοη, στλθ8 8 Β᾽ΠΠΡΙΥ ἰο Πο]ὰ 
{π6 ΒΘουσΘ δηα υὑπαϊϑίαγ θα ροββοββίοῃ οὐὗὨ [86 ῥσοϊωΐϊβοα Ἰδηὰ ; δηά, ἱη 180 
Νενν Τοβίδπηθης, {πΠ6 ρῆγαβο τὸ Τοίϊοιο (λγὶδέ ταυβῖ ἴῃ 116 τλῆμον ὈῸ υη- 
ἀεσβίοοά λἀέδέογίσαϊίψ ἴῃ ΒΟΙΩΘ ρϑββδρθβ οὗ {86 (ἀ080Ρ6]8 ; ̓τηρΡ] γίπρ ΠΟ ΙΏΟΥΘ 
ἰΒδη (μδὺ [Π6 ῬΘΓΒΟῺΒ [Π6Γ0 σῃθηϊομθαᾶ [0] ονγοα {6 Τοτὰ “68ὺ8 ΟἾγῖϑὲ 
ἸῺ 818 ΡΓΟΡΤΘΒΒΘΒ, 8ηΠ ἃ Ὑ6ΓΘ δυάϊίογβ οὗ 818 ρυ 16 ᾿πϑίγα οὕ οηΒ, ᾿ΓΘΟ ΒΟΥ 
ἈΒ {86 δΔροΞβ168 (ΟἸ]ονγθα ΐτη ἔγοστῃ ρ͵δ6θ ἴο ρ]δοθ, δῃὰ ἢϑαγὰ }}18 ἀοοίτϊ 6.2 

ΤῊ ΟΥΡΓΘίοσΒ ΠΟΥ͂ Βροαῖ οὗὁἩ [86 ἰγιὰθ βθηβ6 οὗ ἃ ραβϑβαρθ Ὀγ σἈ]]Πηνν 
10 τμ6 (τδιπιηδςο- Η: βίου! οα] ὅ6η86 : ἃπα οχδρθβϑὶβ, ἔοιιπαθα οἡ {Π6 
παΐαγο οὗ ἰδηριᾶρα, 18 4116 4 (ἀτδιμπιαί!οο-ἰδίοτιοαι, Τῇ οδ]δοὶ 
ἴῃ Ὁδὶπσ (ἢ18 ΘΟΙΙΡοΟυΠα ΠδΔΠπλ6 18 [0 βῆον ἰδὲ Ὀοΐἢ στδιπιδίιοα] πὰ 
ΒΙΒΕΟΤΙΟΔΙ ΘΟΠΒΙ: ἀΘΥ 0 ηΒ 8.6 ΘΠ Ρ]ΟΥ̓Θα ἴῃ τηλϊκιηρ ουὐ {π6 Β6η86 οὗ ἃ 
ὙΟΓ͵ΓΑ ΟΥ̓ ΡᾶΒΒ8Ρ6. ἷ ᾿ 

11. 6Γ6, βαβί 6 {πὸ ἀϊτθοί οὐ ἱπυπηθαϊδίθ βιρη βοδίο ΟΥ̓ ἃ Ρ88-- 
8Ά06, ὙὙΠΟΙΠΟΥ [ΠΓΟΓΆ]]Υ οΥ βσυχαῦ ΟἿ Υ ΘΧΡΥΘΒΒΘα, {Π6ΓῸ 18 δἰἰδομοα ἰο 
ΐ ἃ ΤΊΟΥΘ Τοπλοΐθ ΟΥ̓ ΤΘΟΟΠα 6 τηθδηϊηρ,, [}18 18 ἰοστηθα {π6 ΜΈΡΙΑΤΕ, 
ὩΡΙΕΒΙΤΌΑΙ, ΟΣ ΜΥΒΤΙΟΑΙ, ΘΕΝΒΕ5; δηα {Π]18 Β6η86 18 Τουππἀοά, ποΐ 

: ὅδ, Ἐπομίγἄϊοη Ἡοτιηο ποι ἶοβο ΘΠ ΘΓΆ]18, ΡΡ. 28, 24., 80 εἶζο8 Μὶοἢ86118, ϑ'ρὶοὶ- 
Ἰερίππλ ἀεορταρῆϊδο Ηεῦγορ Εἰχίθγοθ, ρασῦ ἱ, ΡΡ. 191---1Ἰ 40.,) ἃηἀ 4180 Πὶ8 Θυρρουμθηίαμη δὰ 
1. χῖςα Ηδοργαίοδ, ΡΡ. 68, 69. 

2 ΤΏ Γεθῖοσ, γγῆο ἷ8 ἀοδίγουβ οὗ {ὈΠ] Ὶ7Ὸ ἱηνοδιϊ ραν 186 ἀέδίοτίς δεπβε οἵ ϑδοσίρίυσο, ν1]}} 
ἀογῖνθ πιῦςὶ 8011 ἃ Ὀοπεῆϊν ἔγοτα Ὦσ. βίοσσ β Ὠδαυ βιυΐοη ἀθ ϑὅθηβυ Η]βίοσίοο, ἱπ υοὶ, ἱ, 
ῬΡ. 1---88. οὗ δἷ6 Οραδουϊ]α Αοδάθῃηγίοα δὰ [ηἰογργεϊδιίοηθση Γὐγοσαπη Θϑογοσα ἢ ΡΘΓ- 
υποηξία, 8ὅγνο. Τυδίηχεη, 1796. 

3 “4 ὨἹοΟΙΓΌΓ Πιγδβεϊοα 8, 68γ8 ἃ ἰεδγηῃθὰ δῃὰ 86 }5810]6 ὑντῖοῦ οὗἩ [6 ΟΠ ΒΏ σΟΙΤΩΤΠηΐοη, 
“ἃ μύω, εἰαμάο; αυΐἱα Ἰίοοῖ ΠΟ ΒΘΏΡΟΙ ἢάαὶ τηγϑίογία σου το οη δὶ, τα ςῖθ ὑβηπηθη 
οοσαϊτι8, οἵ οἰδυιδιι8 δϑΐ, αυδπι ΠΟΤ 18, ααἱ ρὲ υεγδα τίίε ἱπἸείϊεοία [ΔΟἸ] 18 ἱπποίοδεϊι.᾽ 
Αάδείὰ Ψίροσ, Ἡογπιοηθυιςα βὅδοσα Νουὶ Τοβίδπιθηιϊ, ΡΑΓΒ 1Ϊ. ῬΡ. δ1, ὅ2. 06 αἷδβδο Ψ8η, 
Ἐποησγ ἀΐοη Ἠογπιοηριτίοθ ΟΟΠογα α, ΡΡ. 41, 42.; διὰ Βίβῃορ Ὑαῃμ]άοτι, Βαπιρίοα.. 
]κοίαγοβ, Ρ. 222. 
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244 ϑογίρέι) Ϊπίογργοέαἐο06. 

ΟἹ 8 ἰΥδηβίοσ οὗὨἩ ψΟγ8 ἔγοπὶ ὁπὸ βρη! βορίίοη (0 δηοίπογ, θα οα (86 
δηίτα Δρρ]οδίίοη οὗ {π6 πηαΐίον 156} [ ἰο ἃ ἀἸογθηῦ βιι ] οὔ, 

ἼΠ.5, νυν δύ 18 βαϊὰ ἐϊέογαϊᾳψ ἴῃ Ἑχοᾶ. χχχ. 10. απὰ ον}. χνὶ., σομ σου ΐῃρ 
1116 ΠῚ ᾿ΓΙ ΒΘ 1 Β Θηΐγαποθ ἱηΐο {16 πηοϑὺ ΠΟΙΥ ὈΪ866 οἡ ἴΠ6 ἀδῪΥ οὗ οχρίδίϊοη, 
ψ ἢ τΠ6 Ὀ]οοά οὗὁὨ [Π6 νἱοῖϊπη, ννθ ἃγ ἵδυρῃΐ ὈΥ δ. Ῥδὺ] ἴο υπάογβίδπα 
δρὶγιμαϊΐ οἵ ἴΠ6 δπίταποο οὔ “6818 ΟΠ τὶδὺ ἰηο [86 ργϑβθῆοθ οὗ (οα σι} 
ἷβ οὐνὴ δ]οοὰ (ΗθΌ. ἰχ. 7---20.). 

[10 18, ρούμαρϑ, ποῦ ΘαΒΥ͂ ὈΥΌΡΟΥΪΥ ἴο 1ΠΠυδίγαϊα δηα οἸαβϑι Ὑ {16 
αι δγοηύ ἔογπιβ οὐ (6 βρι σι} βθη86, ὍΤῃ6 ἀοβηϊίοη οὗὨ Εαμδοἢ 18 
88 σὍΟἀ ἃ8 οδη 6 σίγθη. “ΒΥ {Π6 ΤὨγΒί108] βθη8α ἰ8β ἴο Ὀ6 ὑη66Γ- 
βίοοα {παῦ σοποθροη τ ΠΙΟΠ 15 οοηνουοθα Ὀγ {π6 Ηοὶγ ϑρίτιῖ, ποῖ 
Ἰπητ αἰ ον ὈΥ ψοσβ, δας θγ {Πῖηρσϑ ΟΥ ρ ύβοηβ ἀθβου θα ᾿ὰ ψογάβ.""} 
ΤῊΪΒ 18. οἰθᾶσ 6η0Ὲ 0}, απὰ 18 μού ᾿πιργονϑᾶ ὈΥ̓͂ 4 8 τχογα ταϊπαΐθ 
Βρθοϊβοδίίου, Τῇῆδ Ἰαβύ-παιηθα τ υιΐοσ, Πού νου, οὔβογνϑϑ γγ6]}, {παΐ, 
1 νὸ οἤοοβα ἴο Ὀ6 δχϑδοῖ, τύ τητιϑύ δοκπον]οᾶσο {παὶ {88 Βυταθο 108] 
βἰσπιβοιίίοη οὗἩ ὑπϊηρθ βΒῃο ἃ ποὺ 6 ο}]] 6 ἃ 86π56,  Ἰοἢ 18 πο οὗ 
{ϊησβ Ὀὰΐ οὗ ᾿ννογὰβ δηα βϑηΐθηοθβ : 

Νον, {π6η, ψμδί ἔοστηβ σα {μογο οὐ (18 βρί γιΐιδ] βισῃβοδίϊοη ὃ 
ΤΟ [Ὁ]ονιηρ αἰν βίου μα8 ὈΘΘῃ ΡΓΟΡΟΒθα :Ἔ8--- 

(1.) ὙΠηοτα {Π6 παγγδῦνο 18 ρίγοὶυ βου ΙΟι8. 
(2.) Ὑποτα τπ6 δυϑηΐβ οὐ (βίησβ ἀθβουροα παν ἃ βυιῃρο]οαὶ 

τηδδηΐησ, 
(3.) Ὑματγο {Ππ6 Ὺ ἀγὸ ργθῆραγαίινα. 

(1.) Τα ρδγδῦ]θβ οὐ οἷν Ἰμογαὰ νγ1}} ΒΌΡΡΙΥ οχδιηρίθθ οὗ 186 ἢγβέ 
Κιπά, ΤΊΠΘΥ ἔοτγπηθα 8 ἰασρο ραγ οἵ [18 ρα] 1. ἰσδοῃιηρ, Δπ ἃ 6ΥΘ 
Ἰηἰοη 64 Βγτη 0] 10 8}}γ 0 ΘΟΉΥΘΥ͂ ΓΟ] ]σϊοι!8 8 Πα ΙΠΟΓᾺ] ᾿ηδίγι οη, ΔΠπα 
ΒΟΙΏΘΟ 68 ἴο ὑγϑαϊοῦ σοπληρ ουθηΐβ. ΤῊΒ Β6η86 μᾶ8 ΘΟὨΒΘΑΠΘΗΩΥ 
Ὀδθη οἉ]]οα ὕΠ6 ῥαγαθο] 104] Β6η886 ; 8|80 ΕΥ̓͂ ΒΟοῃ16 ὙΓΙΠΘΥΒ {Π6 ΤΔΟΓᾺΪ ΟΥ̓ 
{ΓΟΡρΟΪοΟρΊΟΔ] 86} 86. 

ΤἼ6 ΡάγΆ0]6 οὗ τπ6 ἰα]οηΐβ 15 ἃ ψοοα 1]υδβίταθοη ; 118 ἀοβῖρη Ὀοϊησ 
ἴο 8ιονν {πὸ 186 ἀυ 168 ψ ΒΊΟΝ τηθῃ ἀγὸ σα]]οα ἴο ροσυΐοστη ἂγὸ βυϊ θα 
ἴο {Π61Ὁ βιυυδίϊοηβ, δηα {116 [Δ] ἢ 8 ΠΟῪ ΒΟ ΘΥΆ ΠΥ τθσοῖνο ; {πὶ τ μαῦ- 
ΘΥΟΓ ἃ ροΟά τη ῬΟΒΒ6Β868 ἢ6 Πδ8 γτϑοοϊνϑα ἔγοιῃ (χοά, ᾿οσοῖμοῦ τ [ἢ 
(π6 ΔΌΠΙΥ ἴο πάρτονα βαοὴ ρἸ ; ἀπ {παῦ [Π6 στᾶσα δια ὑβθιιρογαὶ 
τη γοῖοΒ οὗ (ἀοά οοΥγοϑρομα νὰ {Π|6 ΡΟΥΘΥ ἃ τηϑῃ μ88 οὗ πωρτγονὶην 
ΒΘ. 

(2.) ΤΘτΘ ἃγα ἴῃ δουρί γΘ ΤΩΔΗΥ͂ ὨΔΥΓΑΟγ 68 Οὗ τϑαὶ ὑγδ ΒΔ 008 
Δα δοοοπηΐβ οἵ ᾿ἰπϑυϊτυϊοα γτιύθβ,  ΠΙΟἢ πσογα Ἰηΐοπάθα ἴο θοῦ ΟΥ̓ 
ΨΊΒΙΌ]6 ΓΟΡΓΟβοη δ οη8, [1μΘϑβοη8 οὗ ἀϊνιπα ἰσα ἢ πογα ἰπ8 οοιη- 
τ πΙοαίοα 1 {Π6 πιοϑὲ νοὶ δηα ᾿ΩΡΥ Βββῖνθ ΤΩΒΠΏΘΥ; ἰπ6Ὺ ΜΟΓΘ 
δοϊοα ουὖ θοΐοτα ἰῃοβα το Ῥομ6]α ΤΠ 6πὶ: δπηᾶ {{|π τοοοσά 18 ᾿Ἰπίοπάφα 
ΒΙΓΑΙΪΑΥΙΥ ὕο0 ΘΟΠΥΘΥ ᾿πϑ γι οοη. [0 ΟΌΓ ταϊπ48. [πάδ64, βοπλα οὗ {Π686 
ΒΥΤΔΌΟΪΙΟΑΙ δοίβ ΔΓ 80}}} ἰο Ὀ6 ρογίογιηθα ΒΥ 18, 838. {π6 βδογδῃγθηΐβ 
ψ οἢ} ΟΠ γι ἢδ8 ᾿πδιϊαἰοαὰ πῃ 18 ομγ ἢ : ψ Ὠϊοῆ ἀγα θοΐῃ τθδη8 οὗ 
στασα πα ῥγορηδηύ 1 ΒΥ ΠΟ 108] τηθϑῃϊηρ. 

(3.) ϑοπλα οὗ {6 ἔδλοίβ δπᾶ ᾿πβυϊιι το 7π8ὲ χοξογγοα ἴο, Ὀ6β81:168 
{π61 ργθβθηὺ βρη οδίοη, Πα τοβρθοί ἰοὸ {86 αΐύατο δνοϊαΐίοη οὗ 
(ἀοαὰβ ρυγροβοα. ὙΤΠοσα γ8 ἃ Ῥγορμοίϊος 38. Μ6}1 ἃ8. ἃ ἀοοίγιμαὶ 
δἰθυχθηῦ ἰὴ ἰῃθπ. Απά {{Π|8 18 {π6 ἐν οι] βθηβα οὗ βουιρίασο. [{ 

' Ἐδπ) λον, 1 5ῖ. Ηότα. Θαογ, ΠΡ ἰ σαρ. 11. 10. Ρ. 67. 
8. Ἐροίτ, ΠῸΌτγην, σαρ. ἷν καὶ 1.4. ῥ. 412. 



ϑεηδ Γ᾽ ϑογίρέινο ἀοῇηποα απὰ ἐἰϊϊιβέγαξε, 246 

1] θῈ οὈδβογνϑᾶ {πᾶ 086 βδπι6 1πϑυϊα οι ταῖσι! θ6 τεραγάρα 1η ἔνο 
Ροϊηΐβ οὗ νυἱονγ. [Γΐ τηὶσξ πάνθ ἸΘΒΒΟΠΒ ἔῸ [Π086 Πἰγὶπρ δὖῦ {Π6 {1π|6 
ἤθη ἴ{ ττᾶϑ ργθβουοα, ἴον {Ππ6 Ἰπου]οδίίοι οἵ ὈγϊμοΡ 68, δα ἔῸΣ ἃ 
ἰοϑὲ οὐ οὐδϑάϊθῃοο, ἀπά 1 τισῃῦ ροϊηῦ ἰουπσαγαὰ ἰο {π6 ἀδναϊοριμθηξ 
Οὗ «Α {πίαγο ἀρ, δῃα τη]0]4 μοῦ αρ8 8{1}} τόσα ὑνοὶρ  Υ ὑγι}}8. ἴο 
ΤΏΘ ἢ ὙΠῸ ὙΠ 6556 α {Ππ6 πΟΟΟΠΊΡ]Βῃπιθηῦ ἴῃ {Π6 ΔηΟὙ0ρ6 οὗὨ 4}} {πᾶὺ 
1Π6 ἔγρα μγοῆριγτοα, ἨΗδθῃηοθ ἃ βυμῦο] 10] δοῖ ΟΣ ἱπϑειταθοπ τϊρὩϊ, 
ΤἸπουρἢ Ὡοῦ ΠΘΟΘΘΒΆΓΙΪν, Ὀ6 4180 τγρῖοα]. ΤΠ θυ μαγῖβί 18 Βυ πο] ]οαὶ 
1ὴ6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ ΒΥΠΏ00]108] πᾶ {γ0108].}] 

11. Το ΜΌΒΑΙ, ΒΈΝΒΕ ΟΥ̓ ἰηϊογργοίβιου, δἀνοοαίθα Ὦγ {86 ]δΐ6 
Ῥτγοΐδεβου Καηί οἵ Βοιη (τ ἤοβο ρὨ]Οβοόρ ο] βυϑίθμη ἢδ8 οδίαϊηοα 
ΤΊΔΠΥ͂ ΤὉ]]ΟΥ ΟΥ8. Οἢ {Π6 ΘΟΠ ΓΙ ποΠ), ΘΟ δΙϑέβ ἴῃ βού πρ' Ἀβ146 {Π6 Ἰανν8 οὗ 
στδιητηδίϊοα! δηα [υἸἰβύου! 8] Ἰπίογρτγοίδίιοη, δηα αὐγὶ ας! Πρ ἃ ΤΠΟΓᾺΪ 
τησϑηΐϊηρ; ἴ0 ἴΠο886 ρᾶβϑᾶρββ οἵ δογιρίαγα, ἡ ΠΙΟἢ, ἈΦΎΘΘΑΌΙΪΥ [0 ρΥΑΠΊΠηδ- 
τἰο4] ᾿πιογργοίαίοη, δοηΐδϊη ποίμϊηρ σΘοΙποϊἀοπῦ νι [6 πλογᾺ] ἀϊοίαί 68 
οὗ υμπαβϑιβίθα γθάβϑοη. Ἂἀοοογαϊηρ ἴο {18 Βυροίμοϑιϑ, ποίῃϊησ ΠΊΟΓΘ 
15 ΠΘΟΘΒΒΆΓΣΥ, ἰμᾶη {μα Ὁ 6 ροεδίψίς ἴο αἰΐιοῇ ἃ ΠΟΓΆΪ τηθϑηϊηρ ἴο 
{Π6 ραϑβᾶρσο ; ἴζ 8 οὗ Π{π||6 Ἰποπηθηῦ ΠΟΥ ἔοτοθα οὐ ἀπηδίασαὶ ἰὉ ΤΩΔΥ͂ 
με. Ασαϊηβὲ {818 τηοάθ οὔ ᾿πἰουργοίαοη (τ ΒΙΟἢ 18 ΠΟΓΘ ποίϊοϑα ἴπ 
ογάδυ ἴο ρυὺ ἴπ6 βίυσαἀοηῦ οἡ 818 σιγὰ) {π ΤΟ] ον πρ; νγορΓΥ οὐ]οο- 
οηΒ πᾶν Ὀ6θη ὑτρδα: --- 

(1.) δυοῖ ἃ πιοάβ οὗ Ὄὀχρίαϊπὶπο δογιρίαγο ἄοθβ ποὺ ἄββοσνβ (ἢ 
ΠΑΠ16 οὗ 8δὴ ᾿πίθγργ Δ ΠΟ. ; [ῸΥ [Π18 ΤΔΟΤᾺ] 1ΠΙΟ ΡΥ Θὕοσ 4068 ποῦ πα} γα 
τα. (Π6 δονιρίυγοϑ δοί 8} }Υ ἀο ἰδοῦ ὈΥ {πο ὶῦ οὐ ἀθοϊαγαύίοπβ, ραΐ 
γῃδὐ {Π6Υ ομσὴἠξ ἴο [Θαοἢ, ΔΡΤΘΘΔΌΪΥ ὕο ἢ18 ΟρΡΙ᾿ΠΙΟΏΒ, 

(2.) Τῇ ῥυϊμοῖρ!ο 18 ἱποογγθοῦ, ΜΒ] Οἢ 18 δβϑιιπηθα δ8 016 Ὀ8818 οὗἁἉ ὑΠ|18 
Π]046 οὗ Ἰηϊογργοίδιιοη ; νἱΖ. μαὺ ἃ ρτατησηδίοαὶ βθη86 οὗ ἃ ραββασα οὗ 
Θοσιρίαγα δαηποῦ δ6 Δα πμ 64, οΥ δὖὺ ἰδαβῦ 18 οὗ πο '86 1π οἴ 108, τ μθη- 
ΕΥ̓́ΘΓ ἴὖ οοπίδ!ηβ ἃ Βοη ηθηῦ ΜΓ ΒΙΟὮ ΣΘΆΒΟῺ 810η6 οοὐἹα ηού ἀἸβοοΥοΣ 
Δα δυρδίδηςιαίθ. 

(3.) ϑυοἢ ἃ πιοάβ οἵ ἱπίογργοίδιοη 158 Δ] οσ οί Υ ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ; ἴον 
1πΠ6 ΒΙΡ]6 18 ΔρυαἀδηὉΥ βυποϊθηῦ (ῸΓ Οὐ Σηβίγ οί! ἴῃ το] σίοη απὰ 
ΤῊ ΓΑ ΠΥ, 18 109 ργθοθρίβ ΓΘ ΘΟηΒ γα 848 ΔΡΡΟΙγΙηρ᾽ ἀἸΓΘΟΟΪΥ οὐ ὈΥ δοη- 
ΒΘΊ]Π6Π66 ἴο [86 ΤΟΥ] ΠΘΟΘΒΒ10168 οὗ Ἔν οσῪ πᾶπ. Απά, Δ ΠΟῸ ἢ {Π6γῸ 
ἈΓΘ ὈΆΒθαρ68 οὗ ΑἸ ΠΟ] 0 ΘΧΡΙ ηδίϊοη ἴὰ [ῃ6 Β10]6, ἃ8 τηὶσῃῦ παίαγα!ν 
6 αχροοίοα ἔγοια ἴΠ6 δη Ὁ} ἀπὰ μοῦ δγ Ἰδηρσπαροθ οὐ (Π6 ϑουὶρ- 
ἴμτο8, γοῦ ἴῃ τηοβί ᾿ηβίϑ 668 {Π686 ρᾶββθασϑβ 40 πού γοΪδίβ ἴο ἀοοίγίηϑβδ ; 
Θηα, τ ]Π6 ἢ ΠΟῪ ἀο, {Π6 ἀοσίγ! 68 1η απιοϑίϊοῃ ἃΓ6 σΘΏΘΓΑΠΥ ἰδυρῦ ἴῃ 
οἶοσ δῃηα ρ] δῖ Υ Ῥαβδαρδδ. 

(4.) 48, οπ 1Π18 ρΡἷαπ, (π6 τβοτθ Ροββι ΠΥ οΥὗἨ αἰὐδοπίησ 8. τ ταὶ 
Ἰπηροτύ ἴο ἃ ἰοχὺύ 18 γορασαθα 8ἃ8 βυ οιθηΐ (ῸΓ ΟΠ Βι ἀογῖηρ 1Ὁ 88 ἃ ὑγιθ 

ι 566. ΒΙΌΠ1οΔ4] Ἑλονίονν δπὰ Οοηρτορδιίοηδὶ Μαραζίπηο, νοὶ]. ἷν. ὑῃ. 78---94.; ἴτοπι Ψ 1 ἢ 
βουογαὶ Πίηϊ8 πᾶν Ὀ6θη Ὀογγοινγοά (ῸΥ [Π18 Ῥατὶ οὗ τὴ6 ψόοτκ. 8.66 δἰ8ὸ Βδιογ, ργηι. ὅδου. 
ΡΡ. 183---44.; Ὑίπον, ἤόγ. δ8δογ., Νον. Τεβί, ρδγΒ 11. Ρρ. 1--- 1 δ0.: 4. Ε. Ῥ[εϊοτ, [πδβεῖτὰ - 
τοπ685 στη. ὅ'ϑοσ, ὉΡ. 122 ---1833.;: Αὐρ. Ῥ(ΟΙ ον, Ποῦ. ὅδοσ, σαρ. 11, Ορ. ἴοπι. ἰἱ. 
ΡΡ. 638 ---688.; Ετποβῖὶ, [πϑυϊταϊτίο Τηογργο 8 ΝΟΥΪ Τεβῖ. ρρ. 14---80. (41 οἀϊτ.); Μοταβ, 
Αογοδϑοβ Αοδάδπῖοξε ΒΌΡΟΓ Ἡοσγτῃ. Νον. Τοϑῖ. ἴοπι. ἵ. ΡΡ. 37---8 : ὦ. Β. ὅδγρζου, 
Ῥγίτωηξε [πὸ ογπι. ὅδο. Ὁ. 24.; ΑἸΡοΥ, [ηδοϊευτοη68 Ηοτγπι. Νον. Τοδβῖ. ἴοι. ἱ. ρῃ. 44--- 
46.; Βιβῃορ ΜιΔά]οίου οὐ 186 ατεοκ Ασιΐοϊο, Ρρ. 580---590.; Βίϑῃορ Μαγβὴ, ἴοοϊ. ρατὶ 
1, Ἰοςῖῖ, χν. δπὰ χυΐ. ΡΡ. 42---78. ; δῃὰ Ββδορ Ν᾽ απιμ! οτὶ, Βαιηρίοη 1.βοϊαγοβ, βόσηι. Υἱὶ, 
Ρρ. 217---232. δηὰ ποῖεβ, ὑρ. 385---8ὃ96. ὅΒὸ δβρίγείιιδὶ ἰηϊογργοίδιϊοη οἵ. Βογίμέμτο 18 ἀΪ8- 
οὐδε Ὀεΐον,, ὈΟΟΚ ἰϊ. οὔ Ρ. 11]. 

ἃ 
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βρη δοδίϊοη, αἰπηοβὺ ΘΥΟΥΎ ρϑδβασα ταϊϑύ δ6 βΒ ΒΟ Ρ 10 ]6 οὗ ἃ ταῦ ἀθ 
οὗ ᾿ἱπίογριθίαυ 8; 88 τγχαχαϑ ὕΠ6 οα86 ἀυτηρ {Π6 Τοῖσῃ οἵὨἨ {π6 τηγϑίϊοαὶ 
ΘΗ 4]]Θροτῖοαὶ τοάθ οὐ ᾿ηἰογργθίδοη, ΜΏ10 ἢ ἢ88 Ἰοπρ' βίποθ θθθῃ 
δχριοάθά. ὙΤΐβ πησδὺ ῥγοάνιοθ σοη βίου ἴῃ χα σίουδ ᾿ηδβίγιοίοι, 
νυνϑηΐ οὗ σοπῆδοποα ἴῃ {86 ΒΙΊΌ]6, δὰ, ᾿η6 664, ἃ ΒιΙΒΡΙΟΙΟῺ 88 ἰο 118 ἀἸ ν]η6 
Δ οΥῖν ; [ῸΓ {118 τπχυδῦ Ὀ6 {186 παίυγαὶ οἴθοῦ οὐἩ (88 τηογαὶ Ιηΐοτ- 
Ρτγοίδίοη οα [ἢ 6 τρϑ] ΟΣ Υ̓ οὗἉ ΤᾺἸΠΩΒ. 

(ὅ.) 1μαβῖ]γ, 1 βιιοῖι 8 τηοάδ οὗὨ ̓ πἰεγρσούϊηρ {[π6 ἀοοίγϊποβ οὐ ΟἸ τἰβύ- 
ἸΔΏΪ Βμου]ὰ ῥγοναὶ!, 1Ὁ 18 ποῦ Β66 ἢ ΠΟΥ 1ΠΒΙ ΠΟΘΙ δηα ἀδοοὶξ, οα [6 
Ρασί οὗ ᾿Ἰπίουρυθίθβ, ασγὰ ὅο Ὀ6 ἀοίροίθα δηὰ Ἔχροβϑά. ὶ 

ΙΥ. Εαυλ!]γ ππίθῃ8}}]6 18 [16 ΠΥΡΟΙΝ6Β18 οὗ ΒΟΙΩΘ τη αἰ ΥῈ ΟΥ̓ 168, (Ππᾶὲ 
{π6 ᾿Ἰηὐογργοίδοη οὗ οοσίδι ἢ ρϑββαροβ οὗ {86 ΟἹ] Τοβίαμπιοπί τοϊαίϊνα ἴο 
ἰῃς Μεβϑίδῃ, σίνθῃ ὈΥ «688 ΟἸιγῖϑὺ δηα [18 δροβί]θβ, 18 8 ἀοοίγιπαὶ 
ἈΑΟΟΟΜΜΟΡΑΤΙΟΝ ΤῸ ΤΗῈΕ ΟΡΙΝΙΟΝΒ ΑΝῸ ΡΒΕσΌΡΙΟΕΒ ΟΕ ΤῊΒ 
«ΕΠΥ8. 3 

δίπησθ [Π6 {1π|0 οὗἁἨ ἤθηαϊοσ, δδουΐ [86 τηϊα ]9 οὗ [8Π6 οἱσιύθϑη ἢ σΘὨΓΌΓΥ, δπ 
ορἱ πίοι ἢ88 ργουδὶϊθα τ] 6 }γ 1 {86 ῥγοϊοϑίδης ομυγΟ 68 οὗἁἨ (ΠΘΥΤΏΔΗΥ, ἰδιδὲ 
1Π0 ΟἸΙὰ Τοβίδμιθηΐ σοη δὶ ἢΒ ΨΟΓῪ ἴδνν ῬΆΒΒΒΡΘΆ, ΟΥ̓ ΠΟΙΘ 8 8]}, τυ Βιοὶ ἰγϑαὶ 
ἸΣύΟΓΑΙ]Υ δηα ὈΓΟΡΟΤΙΥ οὗἁ 96808 ΟἸ γὶϑὺ ; δηὰ {δὲ 411 ΟΥ τηοϑβϑὺ οὗἁἉ (86 ρΡδ888ρ08 
οἰϊοὰ 1π 7106 Νοιν Τοδίβπθην γα υϑοα ἴῃ {Π0 ὙὙΑΥ οὗ δοσοιμτηοαδίίοη. [ῃ 
ΒΆΡΡοτί οὗ {π18 ἸΒΘΟΡΥ, 1.8 δἀνοοδίθβ δνθ οὔδγοά 1ῃ6 [Ὁ]]ΟΥ ΣΡ ΤΟΔ50Π8: 
ΤΠηΠ6 ὅονγβ, δὖ {86 ὕΐπηθ οὗ ΟἸ γῖβί, ὑγθγθ ΘΓῪ τυ οἢ ρσίνγοθη ἴο 1Π6 ΔΙ] οροτίοδὶ 
Ἰηϊογρτγοίδιϊοη οὐ ϑογίρίυσθ Ἐν δῇον {Π6 (τ οὗ {π6 ΒΥ] οηΪβὴ 
σαρ ϊνγ, ν θη {16 ἀχροοϊδίϊοη οὗ ἃ Μίοββι δ) δα θθοοὴθ ἈΠ ΘΓΒΑΙ Δ πρ' 
{8ι6π|, [ΠΟῪ δᾶ ΘΔΡΟΙΙΥ βοαγο! θα τπΠ6 ΟἹὰ Τοβίδπιθης ῸΣ ον συ ἐβῖρ ΝΠ οΝ 
ἴη {116 ἸΙοαϑὲ ἔδνουγϑὰ 1818 οχρϑοίδίοη ; δηᾶ, ὈΥ {86 Β6]ρΡ οὗὨ {πο ἱγ 8] ορουὶςαὶ 
ἰπἰογργοίδιίοη, {Π6 Ὺ μδὰ βυςοθθάθα ἴῃ πλδκίηρ ΤΟΙ δου ρίυγοβ 866Π| ἰὸ 
ὁοοηίδίη ρῥγθαϊ οι οη8 τϑβρθοίΐηρ ἃ Μοββίδῃ. “6808 δῃὰ (μ6 δροβί]θβ ((ι 680 
τῃοογίβίβ δϑγτη) τοῦθ, ὑβογαίοσθ, σοι ρ6 116 ἰο ρῬαγβαθ (ἢ βᾶχηθ τῃρϑίμοα, δπὰᾶ 
ἴο 86 1ΐ 88 ἃ Ση688 οὗἁ ρτϑάυ!}}7Υγ Ὀτγὶηρσίηρ (6 96 Ὁ778 ἴο ἃ Ὀθίίοσ Κπον]θᾶζθ 
οὗ το] ρίοη. 

Βαὲ ἴῃ (818 βίαίθιηθηΐ γγ6 τηυιϑύ ΘΓ  ]]Υ ἀἸδυϊηρ δ θοΐνγθοι τ δύ ἰϑ 
(γι 6, δπα νγμδῦ 1Β ΘΥΤΟΠΘΟῸΒ δηα δχαρσϑγαϊθα : [ὉΓ, 

(1.) Ὑπὸ δ᾽]οροσῖςαὶ ἱπίογρσγοίδιίοη οὗὨ [80 βαογεᾶὰ ϑογίρίαγοβ οδηποὶ ὃθ 
ΕἰΒύου ΟΠ ργονϑᾶ ἰο πᾶν ργονδιϊθα διηοηρ [Π6 “6 νν8 ἔγοϊῃ [}6 {π|6 οἵἁ {Π1 
σΑΡΟΥΥ, οΥ ἰο ᾶγθ θ6θὴ δοιημιοη γἱ ἢ {Π6 96.718 οὗ Ραϊοβϑίληθ δὺ (10 {ϊπ|0 
οὗ ΟΜ γῖβδὺ δῃὰ }}18 Δροϑί!8β. 

ΑἸΒΠΙουρ ἢ [Π6 βαημοάγίπι δηα ἴΠ6 ΠΟΑΓΘΓΒ οὗ 668 οἴδηῃ δρροδϊοὰ τὸ ἴπὸ ΟἹὰ Τοβίαδποἷπί, 
γοῖ (ΠΟΥ͂ σῖνο πο ἱπάϊοδίίοη οὗ τπ6 δ)]]ορογίοδὶ ἱπιογργοϊδιίοη,; θυθὴ Φοόβερῆαβ 848 ποιμίπρ οἱ 
τ, ὙΒο Ρ]αίοηϊς δεν οὗὐἨ Εργρὶ θόρδη ἰπ τΠ6 ἔγδὲ σοπίαγΥ, ἴῃ ἱπηϊϊδείοη οὗἩ ἴπ6 Παδίπεπ 
ατοοΐκδ, ὕο ἱπίογργοὶ (6 ΟἹὰ Τοβιίδιηθηΐ 8] ροσῖς }]γ. ῬΒΪΟ οὔ ΔΙοχδηάγία νγὰ8 ἀἰδιϊη- 
δυϊομοὰ ἀπηοηρ [Π086 “6078 ὙΠΟ ῥσδοιβεα 1ἢ 18 τηοιῃοᾶ; δῃὰ ἢἣθ ἀείεπαβ 'ξ 88 βοιπιοιμίηᾷ 
πον δη Ὀοίοτο πημοαγὰ οἵ, δηὰ ἴον τῃδὺ γϑάϑοῃ ὀρροβοᾶ ὈΥ̓͂ ἴ6 οἴδοῦ δονδ. «6508 ΜὴῚ8 
ποῖ, 1μογθίοσθ, ἱπ ἃ βἰξυδίίοη ἱπ τ ἢ 6 νγαβ ΘΟ ρ6]]6ἃ ἰ0 ΘΟΙΏΡΙΥ τ ἢ} 8. ῥγουαι ἰπρ 

. ΒοδιλιοΚοΥ, ΕΘ ΘΠ ΔΤ Οὐαγθο οὗ Β[δ]ςα] ΤἬΘΟΙΟΡΥ, το], ἱ. ὑρ. 272, 278. (Απάουεγ, 
Νοπὴ Απιογίςβ, 1827); ΑἸδον, [πδιϊυοποβ ΠΠοσιηθηοῦῖ, Νον, Ταδὶ. νοὶ. ἱ, ὑρ. 90---99. 

2 ΚΏΔΡρΡ, Ιβοίπγοβ οα ΟἸ γι βθίδπ ὙΒΟΟΊΟΡΎ, νοὶ]. ἱΐ. Ρρ. 1δ7--- 159. (Νον Ὕοτκ, 1388); 
ΒομιπιῦοκΚον, ΒΙΒ]1ο4] ὙΒΘΟΪΟρΎ, νοὶ]. '. Ρῃ. χ99, 2306. [ῦγτ. Τἰεἰπιπη ἢκ8. ἐχατιϊπεὰ ἀπά 
το(ιϊοἃ δ σοηδίἀἜγ Ὁ] 6 Ἰδησιἢ ἴΠ6 ΓΏΘΟΤΥ οὗ δοςοπιτηοαδιοη, δηὰ 88 τηοδὶ ςοηΥ ΠΟΙ ΠΕΡῚ 
δἰιονγη, {πδὲ ἐν 15 4 πηοᾶδ οὗἉ ᾿ηογργοϊδιίουι αἰΐορι ΠΟΥ ἀπο χϑτηρ θᾶ, ἀδοοριίνο, δηὰ (ἈΠ]Δοου δ, 
Τα [Ὀ80]Υ πηοογίαϊη, δηὰ Ἰοδάϊης ἰο σοπδϑι οι 68 186 ποδὶ ρεγηϊςίουβ. 8.660 1 ΡΓοίδοθ 
ἴ0 ἢὶπ Μοϊοϊοπιαῖα ὅΐδογα, δῖνο (πηπιθηίδυῖυβ ἰηῃ Ενδηροὶ τη ΦΟΒδηπίβ, ΡΡ. ΧΙΥ.--ΧΧ!. 

ὃ [866 ΑΙοχδηάοσ, (ὐσπηοοιίίοῃ πὶ Ηδγπιοηγν οὗὨ ἰμΒο ΟἹ] δηὰ Νειν 1 δι απιοπίϑ, [ες ΥΥ. 
(ἐἀϊε. 1841} ΡὈ. 188, ὅτε. ἀηὰ ΑΡΡ ποῖς Ης; ΨΒΟγο ΣΟΆΒΟΠΒ ἅτ δάάιςοά (οἵ τιοα [γ]ΠῈ 
τῆς κατ ποῖ πηλὰθ Ἀρονο.} 
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εὐδίοιηῃ οὗ 4]]οσοτγίο 8] ἱπίοσργοίβιοη; ἴον [Π8 τηοι μοὰ ἀἱὰ ποῖ ῥσγονδὶ! δἱ ἐμαὶ {1π|6 διηοης 
106 968, ἙΘΟΣΙΔΙΠΙΪΥ ποῖ ἴῃ Ῥα]οβίῖηα, ὙΠ ΓῸ «6888 ἴδυρῆς. Μογδουοσ, [86 ΣΟΡΓΟδΒΘΙ (801 0}8 
ςοηϊδίηοα ἴῃ {Π6 ψογκδ οὗ ῬΙ]Ὸ δηᾶὰ Φοβθερῇυβ αἰ οτ, ἰῃ ἃ ναι ου οἱ τοβρθοίβ, ἴσοι [88 
ἀοεοιτίποβ οὗ [86 Νονν Τοβίδιηθηῖ,. 1, Πουγανοσῦ, βοῖμθ οὗὨ ἴΠ6 ἱπϑίσγαοιίομβ οὗ 796888 ΟΠ γὶδὲ 
πὰ ᾿ἷδ ΔΡΟΒΙΪ6 9 ἀἰα οοἰηςίΐάθ 1} {π6 ΡΟΡΌΪΑΣ ορ᾿πίοη οὗὨ τἴἢ6 Φ6νν8, 10 ψ1}} ΟΥ̓ ὯῸ ΤΘΔΠ8 
[ο]᾽ονν {δαὶ (Π6Υ τυδὲὶ ἘΠπογοΐοσο ἤδνοὸ θοδη οιγοηθοῦθ. ὅ83ο ᾺΓ 88 [ἢ δ6 ον] δῇ Ορί ΟΠ 8 
ῬΌΙΕ ΘΟΥΓΟΟΐ, ΓΠΘΥ ΟΓΘ ΟΣΙΌΥ οὗ 106 Δρργοθδίίοῃ οὔ 9658; δῃὰ [π6 ρσγονίάθποο οὔ αοά 
ΙΩΔΥ, ὮΥ͂ ΡΓΟΥΪΟΏΒ ἱποϊτηυοἢ8 οὗὁἨ ἴδοῖῃ, ἢν ρανυθὰ [6 ὙΔΥ [ὉΓ [Π|0 τοοθριίοη οὗ 120 
Ῥοου ΑΥ ἀοοσίγίη68 οὗὨ ΟἸ ΓΙ δι ΔΉ}. 

(2.) Το νυυίοσβ οὗ [9 Νουνν Τοβίδιμθηὐ {ἢ ΘΠΊ861γ 68 τ ΚΘ ἃ ΟἶΘΆΓ ἀ13- 
τἸηοὐΐοπ Ὀοίνγοθη {Π|6 8]1Θρότῖοαὶ δηά 1106ΓΆᾺ] Ιηἱογργοίδίίοη οὗἩ [π6 ΟἹὰ Τοβίδ-. 
τηΘηΐ. 
Βεπ (ΠῸΥ ἄο 86 186 Δ]]εροτῖς 8] τηοϊποᾶ, ΠΟΥ ΟἸΕΠΟΡ ΒΔῪ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ, “ ΤΒοΒ6 (Ὠΐη 5 

ΣΩΔΥ ὑὕ6 Δ] οροτγζοα ᾿᾿ (6 4]. ἱν. 234.); ΟΥ̓ΤΠΘΥ͂ ΒΏΟῪ ἵν ὈῪ [6 οοπίοχ᾽, ΟΥ ὈΥ͂ ργεβχὶηρ Βοῃηθ 
Ῥαγιίοϊο οὗ σοπιρδυίβοῃ ; [ῸΓ ἰῃβίδῃος, ὥσπερ ΟΥ καθώς (α8), ἴῃ «“οῇη ΣἰΪ, 14. δὰ Μαίϊ. χὶϊ, 
40. Βιυὶ {Π6Υ̓ ΟΧΡΓΟ55 ΓΠΘΠΊΒΟΪγο8 ὙΘΥῪ ΑἸ ΓΘΏΠΥ 1ἢ ἰοχίβ Ἡ Βἰ ἢ ΠΟΥ ἀποία 88 1106 ΓᾺ] 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴογ ἴ16 Ρύγροβα οὗ ῥὑγσγοοῦ. 

(8.) Ιὺἧ [16 Δροβι1]68 ἀϊά ποὺ 1146 ἐο {π6 Ο]α Τοβίαηηθηῦ ἴῃ [86 ᾿πϑ γα οὐ θη 8 
νν ] σἢ ΠΥ σάν ἴο η6 (ΟΘΠ.1168, 10 ἄοο5 ποὺ [Ὁ]]οΥΥ οἰ ὕπο ν [πδὺ ὑΠον Βα] ον θὰ 
{6 ΟἹα Ταβίδθηῦ ἰο Ὀ6 οὗἩ πο 080 [0 ἴῃ 61), ΟΥ ὑμδύ [ΠΟῪ ἀϊὰ ποὲ βϑυϊουβὶ Υ 
ΠΟΙ 6 Γ [6 ρΆβϑδρθϑθ τ Β ]Οἢ ὑπο γ οἰἰΘα 858 ργθα! οὐ 0}8 ἴῃ ὑμὶν ᾿πδίγυ οί! οἢ 
ἴο ἰμ6 76 »ν8, ἴο Ὀ6 το ]}Ὺ δυο. ΓΘ ΓοΆϑοη ΨΥ [Π6 Δροβί]68 οὔλ θα [686 
8] 0.510Π8 ἴῃ {86 σοηιμοηοεπιοηῦ οὗὨ πὸ ᾿πβίχαοίίοη ΜΒ] {ΠΟῪ ρᾶγθ ἰο [Π6 
ΒΘδί θη 18 [Π6 Β8Π|6 ἃ8 688 (6 ὙΝ 186. Τα ἸΒΒΙΟΠΔΤῪ αὖ 086 ῥγθβθηΐ ἀδΥ ἴὸ 
οὔἱύ ἐδ θι ἴῃ (6 Β8126 οἰΤουτηοίδησοθθ. ΤΠΘΙΣ (θη 0}16 ἩΘΆΤΘΙΒ πὰ σϑδάθσβ 
Κπονν ποιΐηρ οὗ {π6 ΒΊΡΪΟ, δηὰ οου]ά ποῖ, οὗ οουγβθ, θ6 σομν!ησθ4 ἔγοτῃ Δη 
ὈΠΚηονη ὈθΟΚ. Τἢ6 Δροϑί]θ8, μούγονοσ, συλ} Ἰηβίγαοίθα ὑμοὶν (θη 11} 
οοην ΓΒ ἢ {Π6 δοηΐθηίβ οὗ [818 ὈοΟΚ, δηα ἤθη ρρθϑαὶϑὰ ἴο [Ὁ 88 ἔγϑα ΘΗ ΟΥ 
Ὀεΐογθ {]ιθῖὰ ἃ8 ὈΘίοτο “6078 ΟΥ σοπγνογίβ ἔγοπι ἀΔ]8ϑ. 118 18 ρσονϑᾶ ὈΥ͂ 
ἐη6 ἘΡ 8168 δῃά 186 Αοἰβ οὗ {δ Αροϑβϑίϊθβι ΤῆυδβΘίθν βΒΆγ8 ἴο [89 λεοαέλεπ 
οοηίατγίοη, (ὐοση 6110, Αἴταν [Π6 ἸΔιον μπδα ὈΘοοΙηΘ δοαιδιηἰθα τυ (Π6 ρΡγο- 
Ῥμοῖβ, 70 λΐπι (688) σίσο αἷΐ τἴῃ6 Ῥτορ ιοίβ τιθηθθβ, δος. (Αοἰθ χ. 48. 
σοΙαρατοά ψ τ Αοἰδ ν]}1]. 26 --- 856. ἀπά {π6 Θρί 8.168 οὗ ϑδαϊμε Ῥαϑυ]). 

(4.) [δ σλῃποὺ Ὀ6 Βμόῦγη ἴῃ ρΘΠΘΓΑΙ [μδὺ «“765118 ΟἾγΙϑ δηα ΒΒ Δροβί]68, ἴῃ 
σΟΙΆΡ ΐϑησθ τἱ [86 ουγγοηῦ γα) 668 οὐ {π6 1 σοῃ θη ρογασίθα, ΘΥΟΣ 
ἰδυρῦ ΘΠΥ ὑπ ηρ,, ΟΥ ΒΘΘΙΠΙΪ ΠΡ ῚΥ ΔΒ ΓΘ δὴΥ ὑμίπρ' ἰο ὈΘ γα, ΥΒῖοἢ ὉΠΟΥ͂ 
ἰποιώβθὶνοβϑ σοηβιἀοτθα 88 ἴα]ϊ5βο. ΤΉΘΙΓ ΤΏΟΓᾺ] ΘΠΔΓΔΟΙΘΡ ΓΘΉΔΟΓΘ Βυ Οἢ 8 
βιρΡοβιθ θη ἱπδάπηββ: 0 ]6. ΝΟ ΙΒ οδῃ 1 ὈΘ Βμόνγη, ἱπ ραγίϊοαϊαν, ὑπαὶ 
{ΠΟΥ δάἀορίοα δηᾶ δυϊμοῦ2θα ΔΠΥ ΘΧρδηδίϊοπβ οὗ (Π6 Ο]α Ταβίδιηθηῦ, τ ἰο ἢ 
(Β6Υ ὑδμοιβοῖνοθ ΘΟ Β, ἀοΓΘα 85 ᾿ν 8114, τ ΓΟΙΥ Ὀθοδαδβθ ΠΟΥ ὙΥΘΓΘ ΘΟΙΏΙΊΟῺ 
ΔΙΠΟΏΡ ὑΠ6 1. ΘΟΠἰΘΙΡΟΓΆΓΊΘΒ. 

ΘΌΓὮ. σοι] βῆ 18 ΘΠΕΓΟΙΥ ΠΟΠΙΓΑΤΥ ἴὸ ἐΠΟΙΡ τι888] σοῦ Γ86 οὗὨ δοιϊΐοπη (866 Μϑῖϊ. νυ. 19, 
23.}; ὯΟΓ οδη ἴδ Ὀ6 δὺ 8}1 7πβι1 80 οἡ Ρᾷγα ΤΟΓᾺ] ῥγίποῖρίεβ. θη τμογοίοτο ΟἸ σι βᾶγ8 
ἀἰδείπο ον ἴῃ Μαῖῖ. χχὶϊ. 48, τμδὲ 1)ανὶἃ ὈῪ ἀϊνῖπο τονυο]δῦοη 6810 [86 Μοδβδῖδὴ 1,οτὰ (Ρ ΒΑ]. 
οχ. 1.), 6 τησϑὺ γα Ὀο]ἑονε α ΘΧΘΟΙΥ͂ 88 ἢς 58]; δῃἃ σΟΠΒΘΑΌΘΕΙΥ τησδὲ ἤδνο δά 
ἃ ἀϊνίηο Ῥγϑάϊοιοη γοϑρθοιϊίηρ ἴ[Π6 Μοββίδῃ 1 00} 18. ῥ54]Π). 

Ἡδηςα ἰὐ [Ὁ] οντΒ ἐπαὺ, θη ΘΥ ΟΣ 658 δη ἃ Π18 Δροβί]68 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ δϑβθηΐξ 
ἰο {86 “688 Θχρ ηϑυίοηβ οὗ {86 ΟἹα Ταβίατηθπι, οὐ θα 1] ἃ ῥγοοῖβ ἀροι 
1Ππ6, ΠΟΥ {ΒΘ ῃλβ ]ν 68 τηδὺ ἤδνθ σΟΠΒ᾽ ἀΘγθα ὑΐ686 ΘΧΡΙ Δ ΠΔΙ10Π8 88 78. 

(ὅ.) ΤΤΙΒο Βυρούμοβὶβ οὗἨ {16 ᾿ΒβθοσῪ οὗ δοσοπιηοάαίίοη, ἐμὲ “6808 δηὰ 118 
δροϑβίϊθβ ργορδρσαίθα ἔ᾽βθβοο8 ἁπᾶον {μ6 ραγὺ οὗ ἰσαῦῃ, 185 ονθυγηθα ὉΥ 
[16 ἕλος, (δῦ ταῖγδο]68 δἰζοϑίβα ὑπ ῖν μἰρ] Δα ΠΟΣῚ 88 ἰδῇ Γϑ. 

(6.) Νο βυτο ογίἰογτῖα σδῃ Ὀ6 ρίνθῃ, νυ μΙ Οἢ 81}8}} ΘΏ80]6 ἃ8 (0 αἰ  ρ  8} 
δοίνγθθη δυσὶ οὗὨἨ ὉΓποὶΓ ἀδοϊαγαίϊοπϑ 88 ὑπ Ὺ Ὀο] αν α ἐπθιβθ ]γ 68, δπαἃ ΤΠ ο86 
ἴῃ ἩΠΙΘῚ ΠΟΥ δοσοιμτηοάαίοα ὑπδιηβθῖνοϑ (0 110 ΘΥΓΟΠΘΟΙ8 πούϊοῃϑ οὗἁὨ [86 
ὅονβ. Τμθ ϑβογίρίατοβ ΠΟΥ ΠΕΓΘ πᾶκὸ ἃ αἰϑυϊποίίοι “Ὀούνγθθ μι 18 
ἘΠΙΥΘΓΒΆΙΥ ἰταθ, Δηα Μμαὺ 18 ΟὨΪΥ Ἰοσὰ! ΟΥ ἰθιωρογασγ. ΓΘ (ΠΘΟΙῪ οὗ 
δοςοιηηοα δ] 0 ἱΏΥΟΙΥ 8 {116 ἡν ΒΟ]Ὸ οὐ τον ]δίζοη ἴῃ ἀποογ δ  Ὠγ. 

Βέ 
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[ὙΠΘγα ἀγα οἴμαὺ ἀπίθῃ}]6 τηοθ8 οὗ ᾿Ἰη ογρσθίδιοι, ν᾿ Βῖοἢ 1{ ΠιΑΥ͂ 
μδ ἀοβῖγαθ]α Ὀγι Εν το ποίϊοθ." 

Ν. Τῇαῖ οὗὨἍ [16 Ἐοπηδηϊβίβ, πο Πο]α {Πδὶ πο ΟἿΑΙ 86 η86 οὗ βδογοὰ 
Θογιρίαγα σὴ θ6 Δ] ονγοα {Παη {Παὺ Ἀν ιο {Π6 ομα χοῦ Βο]ά8. Βγ (86 
σμυγοῖ ΤΠπῸῪ υὑπαογβίδῃα (Π6 γα ομβ πο ἢ αν Ὀθοπ Παπάοΐ 
ἄονη ἴῃ 10, {πΠ6 ἀδογοθβ οὐ δουῃοῖϊβ, ἴπ6 ἀθοϊβίομβ οὗἁὨ ροροβ, {δ8 
ορἰπΐομβ οὐ ἔδίμουβ, 411} ψ μιοῇ ἴΠ6Ὺ σου] μανα σορδγαθα 88 δὴ ἰῃ- 
[Δ}ΠΠ}016 τὰ]α οὗ Ἰητογργοίρ δοσγιρίυγα. 3 

ΤῊΙ8 18 [Π6 τὰ]6 ἰαϊὰ ἀοσγῃ ὈΥ (π6 οουμῃοὶ οὗ Τχοηῖ, τ πογα πιο 
ΔΓ ἔογθι]ἄδη ἴὸ μὰ ΔΠῪ Β6η86 Οἡ δουρί ἀραϊηδί (Πα Βθηβα ΨὨ]οΝ 
ΤΟΙ 6. Ομ υσο Ἀὰ8 Π6] δῃαὰ ἄοθβ μο]α, βίποα 1ὖ 18 "6 Ῥγουΐποθ ἴο 
͵υᾶσα οὗ 1[πΠ6 ἴσὰθ βθηβθ ἀπά ἱη ογργείδαίίομ οὗ βδογοᾶ ϑογιρίιτγο. 

ΟΥ̓ Ὁ 16 οὐγίοιιβ {μαΐ, 1 {Π18 στὰ]6 ΤΟΥα ΒΟΓΙΟΟΥ οαγτιθα ουΐ, 4} 
Ποσυτηθῃ θα 681 ἀἰβαυ θ᾽ οη. σου θ6 ργοοϊ θα, ὙΠ6 τὶρμῦ οἵ ρτῖναία 
ἡυάρσταοηῦ 18. ἀἸβα]ονϑα ; πα {π6 ΟὨΪΥ αποϑίϊοι ἔῸΣ 8. {ΠθοϊορΊοαὶ 
δίυαἀσης τψουϊὰ Ὀ6, ΥΥμαῦ 8 {π6 οἰυτοῦ αἀοοϊάρα ὃ Νὸ ν 86 πηλπῃ 
Μ01}} σαγο θββὶν σαϑύὺ ΑΥΤΔΥ {Π6 ΟΡΙΠΙΟῊΒ οὗ Ἰοδυπμοα δηᾶ ρίουβ δι ποΓβ, 
ΠΟΥ Μ1] 6 {π|πκ ΠΡ Δ οὗἩ {πΠ6 δι πουυ οὗἩ βυοῖ 88 πᾶνε στο ΠΥ 
οσοιρ!οα {μ6 ἰοδομ τ Β ομαῖγ, Βυΐ 10 18 ὁπα {πῖηρ ἴἤο υἱϑϊα Ποποὺγ 
ἴο {μοβ6 ἰο ὙΠοῖὰ ΠΟΠΟῸΣ 18 ὅἀπ6, 1 18 αὐ1τ6 ΔΗΟΙΠΘΥ 1π20}1 01} ἰὸ 
ΤΥ Οοῖνα 8]}1 ὑπαὶ ΓΠΘῪ τᾶν Ῥγοῃλαϊραίθ. : 
1 τ6 πηῖγογβαὶ οομβοηΐ οὗ ἔδίμουβ δηα σου 6118 Ὀ6 ΠΘΟΘΒΒΑΥΥ͂ [0 

Θϑί Ὁ] 188}. {Π6 8686 οὐ ουιρίαγα, ἔδυ οδῃ, [0 ΔΩ ΘΟΠΘΙἄοΓΆΡ]6 οχίοθηϊ, 
ῬΟΒΒ6β8 {88 801}, οὐ ἐπα {Π6 Ἰεἴβυσο, ἔῸΓ σαί ποσῖηρ {π6ῖν υἀρτηοηί. 
ΤῊΘ σπυγοῖ, {Ππογοίοσγα, βρϑαϊοιηρ ΟΥ̓ 118 νΙ81016 ΟΥ̓ΡΆΠΒ 1ἢ ΟἿΓ ΟΥπ 
ἄανβ, τηυδβὺ Β6 τεραγἋβα ὈΥ τηοάδθγῃ Βογηδη οϑίμο 168 88 {86 ἀἸτϑοίογ οἵ 
{Π 6} ἔδ![ἢ. 

(1.9) Νον,, ἰο ρ8ᾷ88 Ὀγ {ἐμὸ ἔβοι {πὲ (Π6 νοῖσϑ οὗ {86 ομγο 18 ποὺ αἰ ν᾽ ᾶγ8 
ἴῃ 811 ρίαςθβ ὑπ βϑίηθ, 1 18 ἃ ρογίίποηῦν αυρϑιίοη: Βθποθ 18. {Π|6 αϑβυπιθά 
ΔΌΙΠΟΓΙΥ ἰο ἀρίοστηΐπθ {Π6 Β6η86 οὗ ϑδογίρίατγο ἀογνοα ἢ 1 ϑβογιρίαγθ 8 Δρ- 
Ρβδ]ϑά ἰο, {116 γθαβοηΐηρ ἰβ ἴῃ 8 οἶγοῖϊο, ΤῊ ἀτραπιθηΐ σαπηοί Ὀ6 βοαπά ψ οι 
ΡΓοοββθϑ (0 ρδύμογ τομὴ δοσιρίαγο (86 τῖρῃν ἴο ἄθοϊάθ γηδὲ ΘΟΥΙΡΙΌΓΘ 5Άγ8. 

(2.) Ακϑΐῃ, 1 186. οἰαίπι οὗἁἨ ἀϊοϊαθπρ [6 δθηβο οὗ ϑογί ρίαγα νγϑγθ ψῈ}] 
ἔουπάθα, {{π6 Θοτησηδηβ, Θχρσγοββθα πα ἱπηρ 164, ἴο βεδσοΒ ὑπ6 ϑογρίυγοϑ 
Δηὰ ἴο ὈΧΟΥ͂Θ ἀοοίγῖπ68 {μου υ, τνουῦἹὰ θ6 πυρδίοτγ. Ουγ 1ωγὰ Βἰπι56} 
Ὑ] θη ἀϊβρυζίηρ ἢ {Π6 6 νν8 ἔγοα  ΘΠΌῪ τοξοσγϑα ἐμθπὶ ἴο {πὸ ΟΙά Τεβίδ- 
τοθηῖ. Ηθο ἰτοδίθα {Π6πηὶ ἃ8 τζθῃ οοπιροϊθηῦ ἰο Όγηὶ 81 ᾿πι0}}Πσοηὺ ἡυἀριθηΐ 
οὗ νι μδὺ {16 βλογοα τυὺ7υΐοτβ βαϊα. ἘΤιοβο, ἴοο, γογ σοπιηθηἄοα τν μο ἰοϑίρά 
116 ἀοσίγίπθ οὗὨἨ (86 δροβϑί]6β ὉῪῚ ψ ῃδὺ {Π|ὸ βϑογρίαγο βαϊὰ (Αοἰθ χνἱ!. 11.) 
δηα δι. Ῥδὺ] τορϑαίθα!Υ Δρροδὶϑά ἰο {Π6 σοχησηοῃ 8656 οὗἩ [Π6 ΡΘΙΒΟΠ5 ἴ0 
Ὑν Ποῖα μ6 τοί (1 Οογ. χ. 1ὅ., χί. 18.). - 

(8.) Εὐτίμον, 1 [818 ο᾽αἰπὶ τοῦτο ἃ 780 ὁη6, {Π6τὺ δου] Ὀ6 πὸ νδγίοιγ οἵ 
Ἰη ΘΥΡγ οί υοη8 ἴῃ αἰγὶ αρεθ. Βυὺ Τυτγγοίῖη ῥγοάμοθθ Δῃ ΘΧΑΠΊρΪθ ἰο 
[06 ΘΟΠΊΓΑΓΥ ; 8π4 ΟΥ̓ ΒΟΙΒ τηϊρῦ ΤΟΔῚ Ὀ6 δἀἀορα. Τὺ τννυδ8 μοὶ [Ὁὁγ ἰοῃρ 1η 

1 ΓΕῸΓ 8 ζυγοῦ δοσουηῖ οὗ ντγίοιιβ βυβίθῃῃβ οὐ ἱπίοσρτοιδιίοη.--- πο “ Μοτγαὶ,᾽" (μ6 “ Ἐ57- 
ἙΠοΙορίςο- Ὠἰϑίογς8),᾽, [86 “Αοοοτηπιοάδιίοῃ ϑγβίομῃ," ἴπ6 “ Μγιβδὶς," 166 “ Ἐδιϊοη δ βιὶς," 
πὰ [86 “ ΡΙοδι ᾽ - δα βιαάοης 18 τείοστοα τὸ Πανυΐάβοη Β βδοσγοὰ Ηοττπθπουὶςβ, Ομ. ΥἹ]. 
66 880 ΒΟΠ16 Β6η810 6 ΟὈΘΟΓΥΑΙΪ0Π8 ΟΠ [116 ταὶ πα] ἰβεῖς απ τηγβιὶς πιο οἵ δἰ δ ἰοαἱ 1π- 
τογργοϊδιϊοη ἴῃ 1. Α. ϑγογΒ Ἐ]οπηοηἴδ οὗὨ ΒΡ] οα] 1πίογρτγοίδεϊοι, ἐμ αρ. ἱν. ΝΟΝΠΑΥΕΗ : 
1886; δηή ἃ ὙΟΓΥ Δ0]6 ῬΆΡΕΓ, ὈῪ ἴῃ Βίβῃορ οἵ Οοτκ (ΕἸϊζζογα! 4), ἴθ Οὐαπιίομβ ἕογ 1} 
Τίμηοδ, 1858, Νο. χχίχ. Ἀραδ Ν ἢ ΡΡ. 5610, ὅς. 

2 Τιτγτοίιη. 1)6 ὅδου. δϑοσγίρὲ. πίρτρ. ῬΆΓΒ ', σ80. ἱ. 
5 (Ὀπω!], ΤῊ. 588, ἐν, Πθδογοῖ. ἐθ Εἶν, οὐ ἴ05. ὅσον, Γὲθ γ. 
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{π6 σΠ ΓΟΝ, ἔγοτῃ Φοἢπ Υἱ. δ8., (μαὺ 1π ἴλη τβ τηυδὺ γόσοῖγο ὑἢ6 Θυσματγιϑὺ; δηάᾶ 
ΔΟΘΟΓΟΙΏΡΙῚΥ ἰῃου αἰά τοοοῖγο 10. Νανογίἢ6 1688, δυθγνγαγα 8 ὑπ 6 ραϑβαρο νγ88 
οὐδ νυ ῖδο Ἰμἰοσργοίθα, δηα [π6 ουδβίοπη ἀγορρθα. 1,6εὺ 10 6 ρῥδυιου ΑΥΥ 
ΟὈϑοσυ θα ποτὸ {Πδ0 10 νγᾶ8 ποῖ ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ ουϑίοπι {ΠὰὉ νν 88 Ομδησοά, θα ἃ. 8686 
Ρυΐ ὑροῦ Βογιρίαγο ὑπαῦ γ88 δέου αγβ Δδπἀοπϑα ; δηὰ {18 18 Ἰσγθοοης- 
ΟΣ Δ0]6 τῖῦ ὑΠ6 Δα ΒΟΥ Υ δϑϑυτηθά. 

(4.) Αραΐῃ, [6 γ ἃγ6 θχροβι ἴοῃβ σίγσϑη οὗ αἰ ογθηΐ ραββαρθβ οὗ βογὶ ρίυτγο, 
ὈΥ ΘΟΌΏΟΣΪ8, ΡΟρΡΘ8, δηὰ ἔλίμουβ, μος ἀγθ Θν θη} πύθῃ Ὁ]6. Τυ8 
ΒΟΙῚΘ οὗ {μ6 ποίδ]6 Βογιρίαγο δυρυμθηΐβ δἀἀυοσθα ἴῃ ὑῃ6 βθοοπὰ Νίοθηθ 
Οουποῖ! ἴο δῦ μοῦΖθ ἱπιδρ6- ΟΓΒΏΪΡ ΤΏΔῪ Ὀθ6 ᾿Ἰηδίβηςσοά, Δηα ναγΐοι8 ὑσο- 
Ῥοβίθυουβ ἱπίογργοίδι οη8Β ρα ὌΡΟη ἰοχίβ ἴῃ ὑπ Βοιηδῃ σᾶποη Ἰδνν : 6. 9.» 
Οδοηῃ. 1. 1., ΤΏδ νγογ8 ἃγ0 7915 ρτἱποΐρῖο, τοὺ 715 ργἱποὶριϊδ; ᾿πογοίογο ὑπ 6 ΓΘ 18 
δῦ ΟΠ6 5 ρΡΓΘηΊΘ Δι {που γ, ὑπ 80 18 ὑπ 6 Βαοορ οἱ]: (σθη. 1. 16., Τῇ σγολίοῦ 
Ἰρμὺ ᾿ηἰοπμ45 (116 ϑδοογάοία], {Π6 16 556 Πρ [Π6 τορϑ], ρονγοῦ : 1 ΟΣ. ι1. 1ὅ., 
ΤὮΘ ΡΟρθ 15 ἰο ὃ6 )υάρεά ΌΥ πο πηδῃ, ὅτο. ὅζο.52 [0 τηΔῪ [ὈΣΓΠΘΥ Ὀ6 ΓΘΠΙΔΓΚΟοα 
{π8ὺ0 0Π6 Δί Π6ΓΥ8 σαπποῦ ΡῈ ΤΡ] 1ΟἸ ἸΥ ἔΟ]]ονγ α 88 ἱπίογργοίοσϑ, ΨΌΓΥ ἴον οὗ 
τμοηὶ υπάοτγβίοοά ΗρΌγον ; δπὰ {ποὶγ ὨδὈϊ5 οὗἩἨἁ ἐπουσμῦ ἀπᾶ δββοοίϊδι ἢ 
ὙΟΓ6 ποῖ, ἢ ΤΏΔΩΥ Πδίδῃ 68, ΒΟ. 88 ἴ0 αΠυΔ}}γ ὑπ θη ἴῸ ΟΧρου 4615 οὗ {116 
βοτὰ νοσῇ. ὙΠΘΥ, ὑπθιλβοῖνθβ, ἴοο, ΟΥ̓͂ ΠΟ ΙῃΘ8Π8 ΤΘΑΌΣΓΟ 80 ἱπῃρ] ἰοὶς 
ἀοίδθγθποθ ἰο {π610 Ἰυαστησηΐ. 

(ὅ.) ὙΥ ΒΘῃ, δἴ8ο, ἰὕ 15 γοιῃθηλθγρα ἐῃΠδὺ (Πη6 ἱπίογργοίδίϊοη οὗ δου ρίαγθ ἰ8 
δῇδοίοα Ὁγ [86 ποὺ ἐπδὲ ἃ νογβίοπ ({πὸ ψυ]ραῖθ) ᾿88 Ὀθθη ἀθοϊαγοά {10 
βιλπάδγαά ἴοὸ τ 1 Οἢ ἀρΡ68] πιαδὺ Ὀ6 τηδάο, 1Ὁ τηιϑὺ Ὀ6 Δ᾽] ον θα {πὲ {π6 οἸδί τη 
ΟΥ̓ιΠο Βοιηϑη ομυγοῖῦ ἰο 6 (ῃ9 Δ ΠΟΓ]ΖΘ Ἔχρουπάρσ οὗ ὑμ6 βθηῆβο οὗ 
Θογιρίαγθ οδηπῃοῦ ὃθ Βιιϑίαϊ ποα. 

1 τηυβί Ὀ6 βυδηοϊοηΐ ἰο δα, [Πδὲ {π6 βιίυαάοηΐ νν}}} Ηπᾶ ἴῃ Ταυτγτγοι πα 
ὯΠ ἘΧΑΙΠΔΙΠΑΙΟΙ Οὗ {ΠπΠ6 Δριτηθηΐθ οἡ ὙΠ Ιοἢ {Π6 Βοπηδηϊβίβ ἀθξθπά 
{Π6ῚΓ ροβιοη. Ηὄθ ΠΠΔΥ αἷβὸ μὲ τοίοσγα ἰο Βρ. Μαγβ!β Οὐοπι- 
Ραγαίνα ΨΊΘΥ οὗ (86 ΟἸἤαγοοβ οὗ Εἰησ] πα δηα Βοιηβ. 

ΥΙ. ΤΠοΓα 18 δμοίθου ΟὈ] ΘΟ] 4}0]6 τηοάδ οὗ Ιηἰοτργοία!!οη ρυγβαρᾶ 
ὈΥ δυο ἢ; 88 τηδιηίδϊῃ ὑπαὶ {Π6 Ἰηίογη8)] ΟΣ, 88. {Π6Υ 64}] 10, ἐμαξ 18 
ἴο 847, ΡΘου Ια τον ϑ δ οη8 ΟὗὨ νοῦ (ΠΟΥ Ὀοαβί, 18 ποῦ ΟἿΪΥ ἃ οἰϊοῖ 
Ρατὶ οὗ (ἀοα δ ποσὰ, θαυΐ ἃ ογιοστῖοπ ἴοσ {Π6 86 π86 οὗ βαοῦβα ϑουὶρίαγο. 

10 18 νϑῦὺ ἰτὰ {δῖ π6 ὉπΠαῦ ψου]Ἱᾶ τἰρη ΠΥ ἀπαογϑίαπα (μ6 ΒΙ1Ρ]6 
τχτιβύ 866 }Κ αἴνιηθ ΠΕΡ; δῖίποα (Π6 δριγιῦ σγ0 Πρ Γϑα 10 ΔΙοπα ἰθϑ 68 
πὸ πιϊμα ὈΥ [18 ΘΠ Θῃϊησ ΡΟΥΘΙ ΒΑ] ησν (0 ΚΗΟΥ͂ 8Π4 ΘΠΊΌΓΔΟΘ 
186 ἰσατῃ {Πογϑῖη οοηϊαϊηθα. Βαΐ {π6 Πυχμλ0]6 Ββρθοϊκίηρ οὗἨὨ βρ᾽ τιμαὶ 
δυϊάδηςθ 18 ἃ αἴ δγθαῦ {πῖηρ ἔτοτι [Π6 ῥγθβασαρίοηῃ ν᾽ Π1Ο ἢ Ῥγδοῦοα} Υ 
ΤΩΆΚΟΒ {πὸ Ἰπα νι 04] ἃ Ἰμαρα ονοῦ ὕπ6 μον ὈΟΟΪ ; δηὰ {Π6 Γβαβοηϑ, 1 
ΠΟΥ ΤΩΔΥ δ 80 6816, τ ΒΙΟΒ ἀγα δἀάποοα ἔοὺγ {Π18 ρχοβυμηρίϊοῃ ψ}}] 
πού θθδγ αἀἰδβουββίοη. [10 18 ηοΐ ροββὶ "]6, οὐ ᾿ηα 666 ἀ651ΓΆ}0}]6, ἴΟ ΘΧΆΙΤΩΪΠΘ 
1Π6πὶ ἤθγθ. Τα βυ]οοῦ 18 ᾿πνεβυραϊοα δὖ Ἰᾶσρὸ ὈγῪ Τυτγτοίη." 

Υ11. ὙΠΟΓΟ 18 γοῦ ὁΠ6 ΤΏΟΓ6 Τη046 οὗ ᾿ηἰοΥργθίπο Θοτιρίαγα ἩΒΙΘἢ 
10 18 ΜἹ611 ἴο ποίϊοθ, νἱΖ., {παὶ τ] οἢ ΡαΪβ προπ 118 ἡγοΟυ 8 ΘΥΘΥΥ͂ ΒΘη86 
1Π6 γ δῇ θ6 τηλα46 ἴο "6 8Γ, ἀπ τ Ὠ1ο, ΘΟΠΒΘα ΘΠΓΥ, ΒΌΡΡοβ68 {πὲ ἴπ 
ἔῃ. ρῥἱαϊποϑὲ ραγίβ οὗ ᾿ϊβίοσιοαὶ παυγαίνο ἄθορ τυ βίθυι 8 ἃγΓ6 πο πα θα 
ἴο Ὀ6 σοηνουσδα. 

. Αἰοτρῖβ ἢανα Ὀδθη τηδᾶς ὈΥ τἴΠ6 Ποιϊηδηΐϊβῖα 10 ονηᾶς 6118. ἀγσυπιοηῖ, Βαϊ ἴον 
8 δι ΠΠοίοηξ ΔΗΒΎΓΟΥ ἴδ6 δίπᾶσηι ΑΥ ὃς τοίογιΒα τὸ Βίηριιαπι, ΔΕ χα ε168 οὗ τπῃ6 ΟΒ τί διίδη 
ΟΒύτσ οι, ὈΟΟΚ χν. σἤΔΡ. ἵν. βοςῖ. 7, ΠΟ 5Βδονβ ἴΠαὶ [Π6 ἀοςσίγ!}}8} ΟΥΓΟΥ͂ γ᾽ 88 ΓΔ] δηἰοτίδὶ ποα. 

2 Οοτρ. Φυγ. ὕδποη. Γυρὰ, 1624, Εἰχίγταν. Οοαχῃ, ᾿ἰὉ. ἰ. σΔΡ. 1. 6018. 211, 212.; Τρογοίαὶ, 
Οτεροσ. 1χ. 110. 1. εἷἰ, χΧΧΊ. σδρ. 6. 60]. 426, 

52 Τυγτγοῦη. 1)ὲ ὅδοτ, ϑογρί. ΤΠ ΘΓΡ. ΡΔΓΒ 1. “80. ἃ 
4 1ἀ. 1θ1ά, σἀΡ. 1}. 



200) ϑογέρέμγε Ϊηϊεγργοίαζίοη. 

ΤΉΘΓα 18 ταυοῦ [0 6 Βαϊα ἔῸΣ {86 ΟΥ̓ ῚΠ4] Ῥυῖποῖρ]6 οα Μ  ϊοῖ (δι 
ΠΥΡΟΙΒ 6818 18 στουηαθα, 10 18 ἔχῃς {π8ΐ (ἀὐοά μᾶ8 τϑρϑδίθαϊ]υ ἐδυρῆὶ 
οοίσϊη68 ὈΥ ἔδλοίθ δη ἃ δχϑηῃρ]68. [0 18 σα {Παὖ, 88 18 ῬΌΓΡΟΒΘΒ ἅΓ6 
γἹρΘαϊηρ, [ἢ6 βάτὴθ ὑμΐηρθ ὑπαὶ μδα οοουγτοα ὈθίοσΘ ΟΟΟῸΣ τη Εΐρθιοῦ 
ἀδονοϊοριμθηῦ; 80 ἐπα {Π6Γ76 18 ἃ οασίβδιη το αὔϊομ θούνγθθῃ [Π6 ἔογίυποϑ 
ὉΠ ΡΥ] ροθ δῃα οοηάποὶ οὗ {Π6 ΘΓ ΠΟΥ ομαγοῖ, δηα (Ποβ6 ἔι]]6ῖ 
ΤΑΔη Γοβίδ οηβ θθ ἐπ6 ΒΒΟΟΥΒ ἤᾶνα ἀδραγίβα, δῃα (ἀοά δ ρεορὶθ 
γα] κ ἴῃ {π0 ἔσλέ οὗ Π18 οουπίθπαποθ Ηθηοα ἴΠ6 ἘΠΘΟΥῪ οἵὗὨ ἴγρθβ. 
ἈΠ 68, ΓΟΥ ΘΧχϑιηρ]6, 6 Γ6 ῬΓΘΒΟΣΙΘα, {πγτουρἢ 10} αοα νγ88 ἰο ὃ6 
ΒΡΡΓΟΔΟΠΘα δηα ΜΟΣΒΕΙΡΡΟα; δηὰ δ {86 βαηθ ἔθ {6886 ὙΈΓΘ ἰο 
ἤρατο ΟΥΟΥ δῃᾶ τλοσο ρογίδοῦ τη 0168 Οὗ ΔΡΡΥΟΔΟὮ ἰο Πϊπω, γΒ]οἢ Βμου ὰ 
Ὀ6 οῃ]ου δα υμᾶδν ἃ δουθηδηῦ βίῃ 6α προη δίδου ὑργοίμϊβθθ, [Ππῶογ 
οογίδιη ᾿ἰμϊ δῦ! οδ, [πογϑίοσο, βαοῖ ἃ τηοᾶθ οὗ ἰη αγργαίαίϊοῃ, 88 ἢμδ8 
θδοη δοκπον)οαρσοα ροίογο', 18 Ἰορτταΐθ. Τυβ {Π6 ᾿16 γα] β6η86 
τασβὺ πού 6 αἰΒγθραγαάβα δηά τη866 τηϑγεὶν (Π6 γϑῃ]ο616 οὐ [16 4]]ροτΥ; 
ΠΟΙ τησδὲ ν]ο]θηΐ ἃπα ἔγ- ίο θα τηθϑπῖηρθ Ὀ6 ρα ἸΡΟῺ 8 ρᾶββαρθ; 
ὩΘΙΠΟΥ ταδί ἃ ἀοοίγη8] ἀρρυπχθπξ Ὀ6 στουπαθα οη Βιιοἷ ἃ ΒΘΟΟΠΔΑΓΥ 
ΤΟ: : ἃ ἰοχί, {παῦ 18, 80 ῬΑ ἢ ΤΏΔΥ 6 υι86α Το γΥ 1] υδἰγαῦοη, 
μυΐ ποῦ ἔῸΓ ῥσοοξ. 

Βυΐ ΤΙΩΔῺΥ 816 ποὺ οοπίθηὐ ψὶ Βυοἢ ΘΟμσοββίοηβΌ ΤΉΟΥ ΠΑΥΘ 
σίνθη {Π6 ταῖπ [οὸ {Π|6}} ἱπηρΊΠΔΌΟΩ, δπα αν ἀοαιοθα 411 Κιηάβ οἵ 
ἀοοίτμοβ ἔγοσῃ {μ6 βιρῃοδίίοη οὗὨ Ῥϑύβοπβ᾽ Ὡδιηθ8, ἔγοτα (86 πὺ- 
ΤΟΣ ῖο8] ναϊὰθ ἩΒοἢ {86 Ἰοίίοτβ οὗ σψοσγαβ θα, ὅζο. ὅζο. ; α8 17 {86} 
νου] ἃ ΘΑΥΤῪ οαΐ (ο [86 {0}} (86 οἷά «6 νν 188 τηαχῖτα, {παὺ ἴΠ6Γο 18 ποῖ 8 
Ροϊηΐ ἴῃ βουιρίασο τ ΒΊΟΝ 068 ποὺ οοπία!ῃ 660 τηυϑίθυϊθβ. [{ 18 ποί 
Ἰηίθπᾶάρα ποσα ἴο ἔγδθθ (886 ἰβίοσυ οἵ {1118 τηοάβ οὗ ᾿ηίθγργοίδ!οη : 
ΒΆΒΙΟΘ 10 ἴο ΒΑῪ {παύ ΒΟΙ16 ---- ἃἀηα {Π6 Ταοα οὗ ϑιο ἢ}! ΘΧΡΟΒιΟΥΒ 18 ποὺ 
οχίηοι---- τσουἹὰ μα (μ6 ὙΟΪ6 βοθθθλο οὗ ΟἸ γι βίϊδῃ ἀοοίσπα ἴῃ ΨοΒῇ. 
χυ. 14.: “Απά ΟἍ]6ὸῦ ἄγονϑ {πο η66 {86 ἰΠΓ66 Β0η8 οὗ Απᾶκ, δ θαι, 
δηἃ ΑὨτηδη, δηα ΤαΪπηδὶ, [Π6 8Β0η8 οὗ Απακ." 
ΤᾺ ο]δοίζοῃβ ἴο βιιοῖι ἃ βυβίθῃι 8Γ6 ΟὈΥΙΟΌΒ. 
(1.) 10 ἰβ θουπᾶ ὉΥ πὸ σὰ ]θ; θαυΐὺ 18 γᾶριᾳ δηὰ σϑηάομι, ἀοροπάϊηρ 708 

ὍΡΟΙ [86 ᾿ἰγ 6] 1688 οὗ ἃ Τηδ Β ἔΆ ΠΟΥ. 
(2.) Δπν τΒΐηρ ὑμδῦ [86 ἱπίουργοίδυ Ρ]θΆ868 ΤΩΔῪ ἰπ {18 ὙΥΑΥ δ6 ἀοδυσοὰ 

ἔγοια ϑοσίρίαγθ;; τ ἱ ἢ ΤΊΔῪ {1|8 Ὀ6 τηδ46 ἰο οοηἰγβαϊοί 1561; ον αἰ ογθης 
ῬΘΙΒΟΏΒ ταἱρμῦ οχρουηᾶ [86 Βᾶ:η6 ρ͵δοθ αἰ ογθηί νυ, Δηα ἄγαν ἔγομ αἰ ογουὺ 
Ρᾶγίβ ὁρροβίῃρ σοπο] 510}8. 

(3.) Τὴθ βδπιθ Ῥγοὺθβϑϑ τοῦ Ὁ6 δρρ]οὰ ἰο οἴοσ ὈοΟΚβ, δηὰ ΟἸ γι βιΐλα 
τηγϑίογ οβ μ6 ἀθάυςθα ἔγοτῃ ραρδπ ὙΓῚΘΙΒ. 

(4) Το ΒΙ1Ρ]6 που] μθῆοθ ὈΘ ἃ ῬΟΟΚ οὗ τγἰ 4168, οἱοβθᾶ ἰο {πὸ ογ ΔΓ 
τϑδᾶοσ, δηᾷ γί] ἀϊηρ 108 ᾿πΒύγ οὕ] 0. ΟὨΪΥ ἰο [116 φυΐοκ-ν τ θά. 

Ἐδδβοῃβ οὗ [818 Κἰπά ἃτὸ βυβιοϊθης ῸΣ ταγιΐηρ ΒΟΙΘ; ὙΠ ΓΘ ΟὨ]Υ 8 ὑγιοί 
σοΙΡΘμαπὶ οδη ὈΘ σίνθη.3] 

ΥΙ11. ΤῊ [ΟἸ]ονίηρ τῦ]88 ΤΑΥ͂ 6 6] ἴῃ ἱπνοβεραίίηρ {86 
8686: --- 

]. ΟΥ̓́α᾿ν ρμανεϊομίαν ραδεασο ἐδό πιοδέ δἰπιρίο δ6Ή5ε, --- οὐ ἐλας εὐλιο πιοϑῖ 
γεασιν δισρεξίς ἐξδεῖ ἐο απ αἰξοπέϊυο απα ἐπέοίζροπέ τεαάοτ, Ροδδεβδίπς Ο0Π|" 
»είοπὲ ἀποιοίεασε --- 5 ἐπ αἰΐ ρτοδαδέϊέν ἐλε σοηπεΐηδ δθηδε ΟΥ̓ πιεαηῖϊησ. 

ΤῊΪΒ τοτηλτκ ἴθ 80 ΟὈνϊοῦβ ἃ9 ἴ0 σεαυΐγο πὸ ἐἰ]πδίγαῖνθ Ἵχδπρ].θ. ὝΒοτο, ἱπάοεά {π|0 

1 366 ΡΡ. 243, 244. 
Σ Ἐὸν τῆς Πἰβίοσυ ἀπὰ ζαΉ ΠΥ ἀϊδοιϑδίοη οὐ 1π1|6 Κιμὰ οΥ̓ ἱπτυγρτοίδιίοπ, 806 Τυιγοί, 

Πα ϑεοῖ. βογίρμῇ. ΤΠΊοΓΡ. ΡαΓ5 ᾿. ΓΆΡ. ἵν. Οὐοπιρ. Ἰ)ν  άδοη, ὅ'δοσ, Η στη, ΟΒΔΡ. ἰγ. 



ϑ6η86 0. ϑογίρέμγο ἀοῆποα απὰ ἐἰἰμδέναξο. 26] 

τιοδηΐηρ 5 ΟΥ̓ΒΘΠΒ0Β ρΓοδοηΐ {βποιηβοῖνοδ, ϑυἱ]ουἹν ἀοἷπρ ΔΗΥ νἱοίσησο ἴο {Π6 ᾿ΥΟΣΩΒ ΟΥ ἴο {πο 
5(ῸΡ6 8δηἀ σοῃηροίίοῃ, δηὰ ἴο 106 8υ )]εο -Τηαῖϊοτ, δ ο., ̓ π δι ἢ ο486 τΠ6 αἰ ογΘ ἢ ΔΥρατηθη δ 
ἴον δῃὰ ασδϊηβὶ δδοῦ τπιθδηΐηρ Γηϊδὺ Ὀ6 σΑΥΟΙΏΠΥ ἀἰδουβδοά, ἀπ τπδὶ τπηδδηϊης Μ᾽ ἢ ἢ ἴν 580- 
Ροτγίοα ἈΥ̓͂ [6 τηοδὲ ΠΙΙΔΘΓΟΙΠΒ Δα ὙγοΙ ΕΓΥ ΔΓΟ ΟΊ Θηἴβ, ἀπ 18 ἔοι Πὰ το Ὀ6 186 πιοβὲ ρΡγΟῦΔ]6, 
Ιηπ8ὲ Ὁ6 ῥΓοΐεγγοα, 85 Ὀοίηρ ἴΠ6 ζΘΠΌΪΏΘ Β6ηὴ86. Ὑοῖ, Β'ΠΠΡΙ6 88 118 σϑ ΠΟ ΘΟὨ ΟΒΒΘΩΪΥ ἰΒ, 
ἴκ 16 ρΡογροίθδ!!Υ υἱοϊαῖθά ΟΥ̓ 86 τιοάθτῃ βοδοοῖ οὗὨ ἱπίουργοίοσϑ πὶ (ἸΘΓΠΊΔῊΥ ; δ τΠ6 Ἰιοδὰ οὗ 
νι ἰσἢ δίαπὰ [06 Παπ]65 οἵ ϑϑιϊοῦ, Βϑυοσ, Ῥϑαϊιβ, ΤΥ ἐρβοβοίάον, ΕἸ Ποσπ, πὰ οἰδοῦβς 
δσαϊηδὶ 8086 ἰθηοῖϑ [ἢ6 ὈΠΎΑΔΓΥ δίυἰδη σαπηοῦ ὉΘ 580 81 1 6 ΠΕ} ῥα ρου ἢ8 συδγὰ, οη 
βὐςσοῦηΐ οὗ [80 στοδῦ ΠΟΙ ΟΌΓΥ ἩΒΙΟῊ δόπιο οὗ ᾿πθῖι ἤᾶνο ἡΒ}}} δοαυϊγοὰ ἔογ τῃοἱγ ὑγοίουπά 
ΡΒ] ς 4] δἰ πηθηῖθ. Τῆθ ὑθδοῃοῦβ οὗ [ΠΪ8 Βεῃοοὶ δβϑοσὶ [Πδ΄ τΠ6ΓγῸ 18 Π0 βυςῇ [Ὠΐηρ ἃ9 
8. ἀϊνίπε τονυθϊδίϊοη ἴῃ [Π6 Β60Π56 αὐἰδομοὰ ἴο τ8 ψογὰ ὈΥ ΟΠ τβιϊδηδ; δηὰ ῃδὺ [86 τη γα. }68 
τοςοτζάοα ἱπ [86 ϑο.ρ[αΓΟΒ ΔΓῸ ΤΏΘΓΟΙΥ ὨδίαγΑΙ ΟΟΟΌΓΓΟΠΟΘΙ, οχαρρογαίοα δηὰ θην} 18. 
ὉΥ ἐμοδθ πὸ Βᾶνθ τοϊδίοα ἴθ). Ἂἀσεοογάϊηρ ἴο ἴδθῖ, ἴπΠ6 ψΠ0]6 οὗὨ [Πρ ἀοοίσίπο8 οὗ 
ΒΟΥ ΡΙΌΓΟ ΠΟΙ βἰϑὲ οἰ Ποῦ οὐὗὁἨὨ [86 Ῥγβοθρὶβ οὗἨ πδίασγο οἰοιίμεὰ ἴῃ Οὔϑουτα ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ, ΟΥ οὗ 
ἈΡΒΟΪ ΓΘῚῪ (4186 ἀοοίΓ 68 ἰηνθηιθα ΟΥ̓ [86 β8δογοὰ τυοτϑ, δὺ ὙΟΓῸ Τηθῃ δα δ)θοὶ ἴ0 ΟΥΤΟΥ 
ΙΚα οὔγδβοῖνοβ, δα (δὲ ΓΠΟΥ͂ ΒΑΥ 18 Β.1}}} ὙγΟΥ86) Ὑμ5ὺῸ 6͵Ὸ ἀσρτγίγοά οἵἉ τΠδὲ τηΔ55 οὗ Κηονν- 
ἰεάσε ἵν ῃϊοἢ σοηϑειπῖοβ [ἢ ΡΊΟΥΥ οὗὁἨ ΟΌΓ ρὲ. Τὸ σοπῆτστῃ Π6 ῥτοσοάϊηρ ΟὈΒοσυϑίϊοι)8 ὮΥ͂ 
ἃ ἴον Ἔχ Δ} 168: --- 

(1.) Δεςοοτγάϊηρ ἴο ΕἰσΒἤοτη, [86 δοοοιηῖὶ οὗὨ [Π6 ογδαίοη δηᾶ [4}} οὐὗὁἨ τηδὴ ͵ἰ8 τηογοὶν ἃ 
Ῥοοιῖςαὶ, ΡἢἸοϑορΐσδὶ ρος ϊδιίοη οὗὨ δοῖῃθ ᾿προπίουΒ ΡΟΓΒΟΠ, ΟἹ 1116 οτἰμὶπ οὗὕἩ ἴπ6 νποτὶὰ 
πὰ οὗ ον}}.} 8.0, ἴῃ σεραγσγὰ ἴο 1Π6 οἴδογίηρ ὉΡ οὗ [βᾶ8ο ὈΥ ΑὈΓΘΠΔΠΙ, ἢ6 8αγ8: “ ΤΏο αοά- 
μοδὰ οουἹὰ ποῖ ἢαγθ τοαυϊγοὰ οὗ Αὔγαῆδπ) 80 ἤοΥτΤΪ6 ἃ ΟΥΙ ΠΟ; ἀπά {πότ οῃ 6. ὨΟ 
)υδιϊβοκιίοῃ, μα} υοη, ΟΥ̓ Οχοῦδθ ἴον 018 ρχγοίοπἀοα σοτηπιαπὰ οὗ ἴῃς 1): νὶηἰϊγ." Ηθ (πεη 
Οχρ δίηβ ἰδ: “ΑὈτβἤῆδιῃ ἀγεαπιρα ἰμαὶ ἢῸ τηῦδὶ ΟΙΓ ὑρ ἴδαδς, δηὰ, δοσογάϊηρ ἴὸ τῆς 
Βαρογϑοϊ οι οὗ [Π6 {1π|68, τοραγὰ δα ἰξ 88 ἃ ἀϊνίπα δαπηοηϊίοη. Ηδ Ῥγορασζοᾶ ἴο ὀχεοιῖα {Π|0 
τηδηάαία δ] οἢ ἢ]5 ἀγοδῖ δα σοπνογοα ἴο ἢ. Α ἸυοΚΥ δοοϊάδηϊ (ΡΓΟΌΔΟΌΪΙΥ (ἢ6 τυδι]πρ 
οἵ ἃ Ταῖη ὙΠῸ τῦὯϑ οηϊδηρ θα ἴῃ [π6 Ὀ.5}65) Βἰῃάογοά ἴἴ; αηὰ [Π|8, δοιογάϊπρ ἴο δηοσίοπὶ 
ἰάϊοπι, τνῶ8 8180 ἔη6 νοΐοθ οὗ ἴπ6 ὨἱγΠ}γ.5 Βυῖ “ὙὙΒαὶ 18. ἴΠ6Γ6 ἴῃ [6 ΤσΠδγδοῖου οὔ 
Αὐγαῆδπη Ὑ ΒΙΟὮ Ὑν1}} ἡπ5: ΕΥ̓͂ ἑακίπ; ΒΌ 0 ἢ ἃ ΠΡΟΤῚ τ 1} 1, 48 ἴο τηδί 81 ὑπαὶ δ6 νγᾶ8 πο 
Γαϊβοὰ δῦουο ὑῃ6 Βι ρογβο [08 οὗ [86 τηογαβὺ βαύαρθβ; Οὐ, ὙΠῃ0 ὁδηῃ δον [ῃδὲ "6 πηἀοτγπϊοοά 
ποιϊῃίηρ οὗ ἴδ6 πεαίυγο οὗ ἀτϑδϑὴ Απά ἴθ, ΒΟ ηοΘ ἴΠ6 δΔρρτγοδδίίοη οὗ αοά, οἵὨ (ὨΠγιεῖ, 
δηὰ οὗ 6. ΒΟΙΥ ΔΡροΒβίϊ68, Ὀεβίονεα οἡ 8 ΒΟΥΤΌ]0 ϑοῦ Οὗ ΤΏΟΓΘ δαροΥβι οη ἢ ΕῸΓ ΠοΥτὈ]8 
ἦς πδβ, ἰἔ βιρογβιϊς οι ΟὨἹΥ ἀἰοϊδίρα 1. ΤΠὶΒ 18 ἃ ποάμϑ, ἴο 801γ6 ὙΠ ἢ βοσαθίβὶηρ; ΤΟΣ 
ἰδδη ΠΥ οΟπ͵θοίατοΒ πα ὉΠ] Δης ἀροϊατηδίίοη 18 ἡεοάοά,᾽5 

(2.) Το β8η)0 Ὑσῖτου ΣΟργοβοηῖβ ἴῃ6 ΠΒΙΟΥΥ οὗὨ {ῃ0 Μοβδίς Ἰορ 5] αἰΐοη, δ Μουῦπὶ δίηδί, 
1π ἃ συγίουβ ΙΏΒΠΏΘΥ, ΜΜῶοβοδ δϑοοηδοᾶ ἴο ἴδ ἴορ οἵ ϑδ'ηδί, δηὰ Κἰπα!οά ἃ ἢτο ἴποτὸ (δον 
6 Ἰοιιηᾶ νοοᾶ οἱ {18 ὈΔΥΤΘ ΤΟΟΚ, οὐ σαϊβοὰ 1 το ἴη6. ἰορ, ΕἸ ΒΟσ ἀσοβ οὶ 16}}] 8), 3 
ἢτο σοηῃδοογαϊοαὰ ἴο [πὸ νΟΥΒρ οὔ οὐ, Ὀαοίογα νϊο ἢ ἢ6 ῥγαγοά. Ἡΐρτο δὴ πποχροοϊοα 
δῃἃ ἰγοπχοηουβ {ΠπῸ ΠάΟΥ-δίογσιῃ οσουττοἶ. 6 δβεϊζοὰ (ῃ6 ΤΟσοαβίοη [0 ργοοϊαὶπὶ (πο ἰανν8 
Ὑ δίς ἢθ Δὲ σοπιροκοᾶ ἴῃ ἢ5 ΓΟ ΓΟ ΘΗ, 88 [Π6 βίδία!ε8 οὗ Φομουδῃ; Ἰοδάϊηρ 1Π6 ῬΘΟΡΪΘ 
ἴο τπδρίηθ πὲ Φεδονδῆ μβαὰ σοηνεγϑοὰ τ] τη. Νοῖ (μαὺ ἢ6 νγῶβ 8 ἀςοοίνοῦ; δῖ δ6 
ΤΟΔΙῪ Ὀα]ενοὰ τΓπᾶὲ [6 ΟΟΟΏΌΙΤΟΙΟΟ ΟΥ̓ Βιιοῖ ἃ 1 ἀοΓ-δίοστη γγᾺ8 ἃ Β Π]Ἰοἱθηΐ ῥτοοῦ οὗὨ 1110 
ἔαςῖ, τὲ Φεδονδὴ 84 Βροκοὴ ἰὼ ἢΐτη, ΟΥἩ Βαποι πο [η6 τογκ ἴῃ ψν ἰοἢ ΠῸ δὰ Ὀθοη 
οηραροά. 6 ΤΠ ῥσόρθοςῖθβ οὗ {86 ΟἹὰ Τοβίαπηοπί ἀγο, δοοογάϊηρ ἴο [1118 Ἡυτὶΐογ, ρϑίσιοι!α 
568, ΟΧργοββοὰ ἢ 41} ἰῃ6 ἦτο διὰ οἴθρδηοθ οὗ ΡοθίγΥ, ἴοῦ 186 Γαϊ ΓΘ ὈΓΟΒΡΟΣΙΥ, δηά 8 
ζαΐατο ἀο] νόσου, οἵ [ὴ6 6 Ὑ)5ἢ πιο. 

(8.) Ιη κα τοδηποῦ, Ο. Ἐς ΑΠΊΠΊΟΙΙ, ΓΟΥΠΊΘΣΙΥ Ῥτοίθβϑοσ οὗ ᾿βθοΪ οσΎ δὲ Εσίδηρσθη, [6}18 
8, ᾽η ΤΕδρθοῖ ἴὸ 1Π6 Τηΐγϑο]6 οὐ ΟΠ στ δι᾿ Β να Κίηρ οὐ ἴΠῸ νγϑδίου, [δὴ “ 10 ὑγΑ!Κ οὐ 106 868 
8 Ποῖ ἴο δίδπα οἡ ἔπ ΆνΟΒ, 48 οὐ ἴδ βδο] ἃ στοιιηὰ, 88 Φοζοῖηθ ἄγθαπιβ, Ὀαὺ ἴο να κ 
τητουρὴ [Π6 ΑΥΟΒ 80 ΓᾺΓ ἃ8 ἴπ6 ΒΠ08]8 γεδοῃοά, δηᾶ [Π6 ἴ0 8. }1π|.᾽᾽ δ 8.0, ἴῃ τορδγὰ ἴῸ 
ἴδιο τηΐγαοϊο οὗ ἴΠπ 6 Ἰοδνεβ δηὰ ἢβῆη68 7, 6 δαγβ [Πδὲ «ὁδ8 ῬΓΟ ΔΌΪ ἀϊδιγὶ θα 6 ἃ Βοπη6 ἰοαΥ68 
δ ηὰ Π5}685 νυν δίοἢ 6 πδαά ἴο [πΠο86 Ὑῆο ΟγῸ δτουμῃὰ πίη; δηὰ ἴδι18 δχοῖ θα, ὈΥ͂ Ὦ18 ΘΧΘΙΏΡΪΘ, 
ΟΥΒο 8 δι)οηρ ἰΠ6 ταῦ] εἰσ, ἡ ἢο Πδά ῥσου β: 0 η8, ἴο ἀϊδίγι δυο ἸΠ6ηὶ ἴῃ 1|ΚΘ ΤηΔΠΠΘΥ. 

(4.) Τβίοδϑ, ἴῃ ἷθ. σοπιΘὨ ΔΥΥ οἡ ἴπ6 Αοἰδ, Ἔχρ απ της τὴγασι]οῦβ εϑτιβίοη οὗ ἴδ0 
ϑριστῖϊ οὐ 1Π6 ἀΔΥ οὗ Ῥεηίθοοβι" ἰῃ 1Π6 [Ο]ΟΥ Πρ ΠΊΘΙΠΟΥ : “ [τ 5 Ποῦ ΠΠΟΟΙΏΠΙΟΙΙ,᾽ 5808 6, 
“1ὴ {Π066 σουῃίγίοβ, [ῸΣ ἃ νἱοϊοπὶ ραβὲ ΟΥ̓ νη ἴο βιγ Κα οἵ ἃ ΡῬδυ ΠΟ ΔΓ βροῦ οὐ ποῦβδ. 
ΘΟΝ 8 σΖιιδὲ ἰβ ΘΟΙΠΠΊΟΠΪΥ δοσοϊηραπίοα Υ͂ ἴπ6 εἰεοιγὶς Αυϊὰ; αὐ {16 Θραγκβ οὗ [Π]8 δγὸ 
εοβιίοτοὰ 41} δγουηᾶᾷ. ὙὍμοδο βοΐ δδουΐ ἔθ σμαπη ΟΣ, Ὀδσοπλα ΔΡΡαγθηΐ, δῃὰ ᾿ἰρῃΐ ὍΡΟΙ 
1πὸ ἀϊδοῖρ]ε8. ὙΠΟΥ Κιηάϊα ᾿πΐο ομιΒαβίαδτα δ 813, ἀπὰ δεϊίονο 186 Ῥγοπιΐβο οὗ Ποῦ 
Μαδίοσ 8 ΠΟΥ ἴο Ὀ6 ρμογίογπιοα. ΤῊΐβ οης μυβίδβτη βρεοϊαίουβ Ἀββο πη Ϊς ἴο ΜΠ Π655; δηὰ, 

1 Ὁτροβομίο!ῖο, μα βδί τ. 3 ΒΒ] οΙΒοῖ., Βαδηὰ 1, κ᾽. 48, ἄς, 
3 διυαγί, Ηοῦτγον ΟἸγοβιοιηδίῃΥ, ἢ. 164. 
4 Βι0]1οίμοῖκ,, Βαηὰ ἰ. ΤΠοὶϊ 1. 8. 76, ὅς. 
δ Ῥτορδοίοῃ, ΒΙ δ] οἴ οὶς., ΕἸπ]οὶξ. ρϑβϑίμι. 
4 Ῥχρῇ, ἰο οὐϊι. οἵ Εγποδιὶ, [π8ϊ. [πτογρτοῖ. ἢν, 12. ᾿ 
Τ Μαῖι. χίν. 15. - 4 Ὁ, 10. 9. Αεἰδ ἢ". 



2862 Θογίρέιγο Ζιξογργείαξίοπ. 

ἰηβίοδἃ οὗἁἉ ρῥτοδομίηρ 48 Ὀοίοσο ἰῃ ΗΘΌΓΟΥΥ, ΘΔοἢ ΟΠ6 11.868 ἢ 5 ΟὟ πδεϊνα ὑοηχπθ ἴο ῥγοοΐδα 
ἢΪ8 ἔβα ηρβ.᾽» 

(5.) Το βδιθ Τἢΐοβα γοργεβοηΐβ [6 ταϊγδουΐοιϑ σατο ὉΥ͂ Ῥοείον, οὐὗἩἨὨ [ὴ6 πιδὴ ὙΐῸ Ὑ 88 
Ἰλπια ἔγοπι ἢ 18 Ὀἰγι, ἴῃ ἃ ΨΟΓΥ͂ δἰ ΠσΌΪΑΥ γᾶν. ““ ΤῊΪ8 ΠΊΔη,᾽" δΑΥ8 πο, “ νγᾶῶδ ἰδγ8 ΟἿ]Υ͂ δὲ- 
φογάϊης ἴο τοροτῖ. Ηδ πουοῦ να]κοα δὶ αἱἷ; δο 186 ροορὶς Ὀεϊϊενοὰ πὸ οουϊὰ ποὶ νγαῖκ.... 
Ῥεῖοῦ δηὰἃ Φοῖπ Ὀδίηρ πιοῖο βαρδοίουβ, μούζονοῦ, ἐλγοαίεποα Ὠΐη. “1π τῆς παπις οἵ {8 
Μαββίδὴ, βαϊὰ 86 Υ, " δίδῃα πρ.᾽ ὙΠῸ ποσὰ Μεεβίαλ δὰ ἃ τηαρὶςαὶ Ῥόνγεσ. Ης βιοοὰ ὑρ. 
Νον [ΠΟῪ Β6}Ὺ ἴῃδὲ μ6 οο0}4 νγαὶκ. Τὸ ρῥσγανοηΐ [Π6 σοιῃρδββίοη οὗ σγϑη ἔγοια Ὀοὶηρ ἰυτηοὰ 
ἱηίο ταρὸ (δὲ 18 ἀθοθ!), ἢ6 οθοβα [86 τηοδβὺ δϑρδοίουβ ΑΓ, δηὰ σοηηροίοα δἰπιβο}  σὶὰ 
1.6 ΔρΟΒΙ168."} 

(6.) Τα οα80 οἵ Αηδηΐδβ [Ἀ]}]ῆρ ἀονγῃ ἀοδα 18 {Ππ8 τοργοβοηϊοα ΕΥ̓͂ ἔΠ6 Βα πιὸ τσὶ: 
“«Αηδηΐδβ [Ὁ]1] ἀοτη ἰοτγίθοα; Ὀαῦ ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἢ0 γ1αὰβ οαττοὰ ουὖδ δηἃ Ὀαυγίοα ΜἈ1]16 5:}}} 
αἰϊνο." Ηρίηγ ἢ, Πονουοσ, 0 ρῬγοάτοοβ [ἢ 8 σομητηθηΐ οὗ ΤἼϊΪ658, το δῖοδ ΠΟΙ ΠΟΥ τπποάθ 
οὗ οὀχρίδιηίηρ ἴπ6 ΟσσΌΓΓΟΠΟΘ ἴῃ αυοβίίοη; νἱΖ. Πδὺ είδν δἰπὀδοὰ Απαπίαφ; “ Ὡς ἢ ἀοε8 
ποῖ δὲ 4}} ἀΐϊβαστοο στ 1Π6 νοι θιηθηΐ δηἃ ΘΑΒΙῪ ΟΧαβρογδίθ ἃ ὑθροῦ οὗ Ῥοίεσ.᾽" [Ι᾿ ἰδ, 
Βοτγονοτ, Ὀυῦ }υπὶ το Ηοἰητίοἢδ ἴο δβίδίθ ταὶ ἢ 88 ΘΧργοββοᾶ ἢἰθ ἀδοϊ δα αἰδδρργοβδίου 
οὗ 1τη18 ρῥτγοιοπαοα ἰηϊογργοίδιίοη.2 

(7.9) 6 δείιθ, ἱπ ἷ8 ἰγθαιίδο 7)ὲ ογίε Οἰγιείὶ ἙἘπχρίαίοτία (οὐ 1η6 αἰοποπιεηὶ οἵ 
ΟἸ τὶ 51), γργοβθηῖϑθ ΟΠ γῖϑε ἃ8 ἀἰϑαρροϊπιίοα {δαὶ [π6 ὸννΒ νου] ποῖ Ποδσγίκοη ἴὸ Εἰπὶ 48 δ 
ΤΠΟΓᾺ] (ΘΔΟΠΟΙ ΒἰΠΙΡΙΥ; ψὨΙοἢ νὰ5 [Π0 ἢγβι σὔδγδοῖοῦ Ὧ6 δδοπιμοὰ, ΟἾγσίβὲ τἤση ϑδβυτπηοά 
16 σΠΑγβοῖου οὗ 8 Ῥγορβδοῖ, δῃηᾶ δββογίο ἢϊ8 ἀϊνὶ πα πλϊββίοη, ἴθ ογάον [δῇ τΠ6 Φεν8 τΐρῆὶ 
Ὀ6 ἱηάιπιορὰ ἰο ᾿ἰδῖοπ ἴο ἢ. ΕἸπάϊηρ τπᾶὶ ΠΟΥ πουἹὰ ποῖ ἄἀο 1μϊ8, πὰ ἐμαὶ ΠΟΥ͂ ὙΕΓΘ 
ἀοιογηηϊηοα το ἀοΒΊΓΟΥ ᾿ἶπι, ἴῃ ΟΥΟΥ ποῦ ἴο ἴο86 ἴη6 ψποὶα οὔ]δοὶ οὐ 18 πιἰββίοη, δηὰ ἴὸ 
Θοηνογῖ ΠΟΟΘΒΘΙΗΥ͂ ἰπῖο δὴ οὐοδβίοη οὗ ρίυϊηρ 1180} ογοάϊδ, 6 σανθ ουὖἷ ἰδὲ ἷΦ ἀεδιἢ 
1.561 που]ὰ Ὀ6 δερίαίοτγν 1 

2. ϑέποο ἐξ ἐβ ἐλ αοεῖση οΥ ἱπέογργοίαξίοη 0 τοπάον ἕπ ομν οἵοπ ἰαπσιαφε 
ἐδ δαπιθ αἰδοοιῦδ6 ισλϊοῆ ἐλ6 βασγεα αμέδοτα οτγὶσίπαϊἝ τοτοίο ἵπ Ποὗτοεῖο ΤΥ 
ατεοῖ, ἐξ ἐς ουἱάοπέ ἐλαὲ οὐὖν' ἱπίογρτείαξίοι ΟΥ υοτϑίοπ, ἕο δε σογτεοί, ομσὴξ 
ηοΐ ἰο αθᾶγηι οὐ ἀθηὴψ πιοτὸ ἐλαπ ἐδ ἱπδρίγεα μεπηιεπ αθ[τηιοα ον ἀεπίεά αἴ 
ἐλ ἔΐηιο ἐδεν τὐγοίο ; οοπβοφμοπεϊ το δλομία δὲ πιογο ιοἱϊϊης ἐο ἑαζε α δέπεέ 
δορὶ ϑογίρίωγο ἐλαπ ἕο ὀτίπο πὲ (0 ἐξ. 

ΤὨΪ8 '8 ὁη6 οὔ (ῃ6 τηοϑί δποίοι [αν ΟΥ̓ ἱπίογργοίδίίοη οχίαπε, δπὰ οαπηοὲ δα βυΠοἰ ἘΠΕ} 
Καρὺ ἰπ πιϊπα, Ἰοδὲ γγὸ δῃοι]ὰ ἐεσσὴ 70. ἀοοίτγίπεδ ἰδδ σοπιπιαπάπιοπίδ ὁΥΓ πιέπ, δ ἃ ἱπιρο86 ΟἿ 
πατοῖῦ πιὰ ἐϊπιϊίεα σοτιοορτοη8 ἰηβιοδα οὗ ἴῃς ὄὁγοαά ἀπὰ φεπογαί ἀςοϊαγατίοηβ οὐἨ ϑογιρίιγο, 
Ἐοὸν 'νδῃὶ οὗὨ αἰτϑηαΐηρ ἴο {Π|8 δ᾽ 1 Ρ]6 σα ]6, ΤΩΘΔΠΥ ογοθὰ δηὰ ὑπηδίαγαὶ ἱπίογργει 08 
μάν Ὀθοὴ Ρᾳαξ Προπ ἴδ6 βδογοὰ τυ ηρ,8, ᾿Π ΘΓ ΡΓοΙδ[ΪΟἢ8 ΑἸ Κα σοη γα ΟΓΟΓΥ ἴο 186 ἐτργέδε 
πιοδηΐηρ ΟΥ̓ ΟἸΒΟΙ Ραββαρβοβ, 88 Ὑ611 88 ἀδγορδίουῦυ ἔγοπι δυο ἰάθα νγὸ δ΄θ ἵδυρὰϊ ἰὰ 
ςοηρσοῖνα οἵ {Π6 )πδιϊςα Δη ἃ ἸΠΟΓῸΥ οὗἩ ἴῃ6 Μοβὶ Ηἰρῆ. [Ιὑ ν}}} βυ δῆσα ἴο 11Ππϑιγϑι6 1}}}5 ΓΕ- 
τ κ ὈΥ ΟΠς δβ'πρ]6 ἰπβίδησο: [πὸ Φοῇη 11], 16, 17. νὰ τοδᾶ τμδὲ “" Οὐ δὸ ἰουεά (ἠδ πολι 
ἰλαί ἠε σαυε ἀϊα οπῖν-δεσοίίοπ ϑοπ, (λαΐ ιυλοβοευεν δεϊϊευείν ἐπ ἀἰπι δλα 1! ποῖ ρμεγίβα ὃμὲ λατε 
ευογίαςεΐπρ ἰἴγε; 70» Οοά δοπὶ ποί κὶθ ϑοπ ἰο σοπάοπιπ (δ τυοτῖά, δμὶ (δαὶ ἰλε τοοτίἀ ἰἠγουφὴ 
λῖπι πιϊρἰιὶ δὲ εαυοά." Τα ρ]αίη, οὐνίουβ, δηὰ 1ἰὕετα] 8θῆβα οὗἉ {Πἰ8 ραββαρο, 85 ν70}] 88 οἵ 
18 ὙΠΟ σοπίοχί, ἰ8, (πδὲ (86 σΒ0]6 οὗἩἨΎ πηδηκἰὶπα, ἱπο] άϊπρ; δοῖἢ δον δη ἃ Οἰθηι]68, πὶ. 
οὔ ΔΥ δχοορίίοῃ ἴῃ ἰδυοῦγ οὗἁὨ ἱπαϊνί ἀπι4}8, γοσθ ἱπ 8 σαϊποα βἰδῖθ, δυροιϊ ἴο ῥογίβα δνΈΓ᾽ 
Ἰαβιϊ ΡΥ δηά υἱοῦ τίτπουϊ τη6 Ῥόνγοῦ οὗ τοδουαΐης {Ποιλθογοβ ἤτοπὶ ἀοδβίγιοιίοπ; (δαὶ 
(οὰά ρτονί ἀρὰ ἔον ἐμοῖὶν τοϑοῦ δπὰ βαϊνατίου ὉΥ͂ σίνίπρ Ηἷβ ϑοη ἴο ἀΐδ Ὁ τμοπὶ; δηὰ (δῖ 
8}} τνῖο δοίίδυε ἴῃ ᾿ΐπ), ἐμαὶ 185, γμο θα] ον τῆαὶ Οοἄ μ88 βροκβη δοῃοοσγηΐηρ Οτβί, ἢἰ8 
Βϑογὶ ῆςο, [ἴ6 οηὰ ἴον νμϊοῖ ἰῦ γα8 οβετεᾶ, ἀπά τ[ἢ6 τΔΥ ἐπ ψΏΪΟΝ ἴδ 8 ἴο Ὀ6 δρρ!ϊεὰ τὰ 
ογάθγ ἴο δϑοοὰρ εἰδοίιαὶ; ἐμαὶ αἱ τοῖο ἐλ δεϊίδυα 8.81} ποῖ ΟΠ] Ὅ6 οχοιιρίοά ἴτοτι 
ΞΕ ΣπΙ  τἰι τς τα ον τὺ οι τς λές 7 Ὁ 40 0: ὁ πττο τς 0 54 τ δος} δωσε τ τὸς 

1 Οοσηπι. οἡ οἴδΡ. {ϊ]. 
2. Νον. Τοεβῖ. Κορρίδῃυπ,, γο]. 111. Ῥαγεῖς. 1]. ὑὉ. 85ὅ--- 357, ὅζα. ᾿ 
3. Ἐὸοσ [6 ργϑοβδαϊηρ ἜΧΔΠΊΡ]68, [ἢ 6 ΔΌΒΟΓΔΠΥ πα οχίγαναρδηςο οὗ νη οἢ ἀγα ἴοο ΟἾΥΙΟα 3 

ἴο ΤΟ] ΓΟ ΔΩΥ͂ Θοτητηθηΐ, ἴ6 δυῦθοῦ 18 ἱηπἀο δα ἰο ἐπ6 Τοβϑδγο68 οὔ Ῥγοΐδδβδβοσ ϑιυδτὶ Ἰῃ 
μἷ8 Ἰοίίετβ ἴο {μ6 ἔν. 7. Εν. Ομαπηίΐηρ, 1,ε[ἴ. ν᾿ ἴῃ ΜΙδβοθ ]απῖεθ, Απάογος (ΝοτΝ 
Απποτίοα), 13π|ο. 1846. ΡΡ. 178 --- 182. Οπ τπ6 τορὶς δθοτβ ἀἰβουιββαᾷ, [η6 τοδάδυ ν] ἢ 
ἢπὰ βοπιθ ρα} Υ ἱπιογοϑίίηρ ἀοῖα}15 ἰη Μτ. Φδοοῦβ Αγτίουϊαγαὶ δηᾷ Ῥο]ῖοα] Τοῦ 
ἴῃ Αογίδηγ (Ἰπάοῃ, 1820, 410.}, ΡΡ. 3208---212.; ἴπ 1[Π6 Μαραδίὶη Ἐνδηρέ! αι 
(αδηὸνο, 1820, 8νο.), ἴοπιθ ἴϊ. ρῃ. 26---82.; ἰη γ. Φ. Ῥ. 5πι 0} 5 Βογρίατο Ταβιϊ πιο (0 
ἴγ6 Δθεβί ἢ, νο], 1Ϊ, ραγῖ. 1), ρρ. 684, 635.; δηὰ Μτ. Ηοβοβ ϑίδῖβ οἵ Ῥχοιοβίδηιίβηι 1ῃ 
ΟογπηδηΥ. [ΙΕ ἰβ ῬγΟρΡοῦ ἴὸ δάά, {παῖ [86 ϑγϑβίεπι οὗὨἨἁ ΟὐΒΟουΓΥ δηα ἱπιρ  θεΥ δθουθ ΠΟΙ! 
48 πιοῖ ψνῖτἢ Δ0]6 τοί αιίοπβ; δηὰ Κυϊποοῖ, τνἤοβθο δουη πη ΠΔΓΥ ΟἹ 186 μἰβίοχίοαὶ Ὀ00Κ8 οἵ 
ἐν Νον Τοβίδυλθῶς τγα8 σοτηροθοὰ ῥυϊ ποίαν ἴος Θ΄ γμδηβ, [88 ρίνοῃ δυδέγϑοίδ οἵ [ι0δὲ 
το πε 1018. 



ϑ6η86 ΟἹ ϑογίρέμτο ἀφρβηοαά απὰ ἐἰϊμδέγαξοά. 2δὉ 

εἴοτταὶ μετὰ ϊτίοη, αὶ 88}8}} αἰδὸ υἱεἰπιαίοῖν λανε θυεγϊαδίίης ἰἶγε, ἴθ ΟἾοΓ σπου 48, δ. Ὀσουρῃὶ 
ἴὸ οἴογηδὶ σίοτΥυ. Ὑοἵ ΠΟΥ͂ ΑΓ 656 “ σοοὰ τἰἀἸΠρῊ οὗὁὨ ρστϑαῖ ἸΟῪ ἴο 411 βοορ]ο ᾿ παγγον δὰ 
πηὰ τοβιγιοϊεα ΟΥ̓ σοχίαίη οχροβίζουθ, γῆο0 δάορέ {6 ΠΥροίοβἰ8 {πὶ “6818 ΟΠ γὶϑὶ τ 8 
σίνοῃ [ῸΓ [86 εἶδοί αἰοπε! Ἦον ἴποπὰ οοὐἹἱὰ αοἀ Ὀδ εαἰὰ ἴο ἰονς ἐλὲ ἐσογίά 2 ϑυςὴ οχ- 
ῬΟΒΙΟΓΒ δγὸ σομρα]] δα ἴο ἀο νἱοΐθηςα ἴο 1116 ραββαρδ ἰῃ αυοδβιίοη ἰῃ ΟΥάΟΓ ἴο ΓΘΘΟΏςΙ]6 ἰν τὸ 
πεῖν ῥτα-ςοποοίγεαὰ ποϊΐοηβ. ὙΠΟΥ ἱπίογρτγος [Πᾶῦ σοι ργομοηβῖνο τνογὰ, (Π6 τοογία, ὉΥ͂ ἃ 
«γηροάοςῇο ΟΥ̓ ἃ ρϑτῦ [ὉΓ ἴΠ6 ψ 8016; δηά [ἢ 8 ΒΑ Υ͂ ἴπδῖ ἰξ πιθδηβ [6 ΠΟΌΪΟΓ ροπίοη οὗἉ [ἢ 
ποῦ], ὩΔΙΙΟΙΥ, ἰδ 6 εἰεοί, π ἰοῦ ΟΔ]]Π πρὶ ἴο {πον δἱὰ ὑΠο86 ΟἿΠΘΥΓ ΡΑΓΑΪΟ] ραββαροβ οὗἉ 
δοτίρίατο, ἰπ ὙὙΠΙΟἢ ἴπΠ6 ἀθονο ΘΟΠβΟΪ δΙΟΥῪ ἐγαϊῃ 15 ἜΧΡΊ ΟΣγ Δἰπττηθὰ ἴῃ οἵποῦ 'νογάθ. Α 
δἰταγ ἱπβδίδποο οσοῦγϑ ἴῃ Μαιδ. χυῇ!. 11., Ὑοτο Φ968608 Ογίδὲ 18 βαϊ ἃ ἴο ἤαύα “ οοῖηθ ἴο 
βδνα ἴπδι νὰ] οἢ τγ88 1οβὶ,᾽᾽ τὸ ἀπολωλός; ΜὮΪΟΝ ποτὰ, 48 118 τηϑϑπίπρ ἰ8 ποῖ τοκιγοῖοα ΒΥ 
τὴ6 Ηοὶγ ϑρί τς, ἰ8 ποῖ ἴο Ὀ6 ἰηίοτργοίθα πῃ ἃ τϑβισγιοἰθὰ δθῆδβθ, Δῃ ἃ σοη ΒΟ 6 ΠΥ τηυδὺ ὉΘ 
1ΑἸκϑὴ ἴῃ 118 τηοδῖ ΟὈυἱοῦβ δηἃ ΠΏ ΌΓ58] δ0η86. [Ι}η [ἢ 8 ΨΑΥ ἯΟ ΔΥῸ ἴο πα ογβίδηἀ Πρ, 
χχνὶϊ. 26. δηά 188. ἰχὶν. δ. 

8. Βοίοτο το οοπείμαο μροη ἐλθ 86η.86 Γ᾽ α ἐθαχί, 80 αϑ ἔο ργοῦε αηἱ ἐλὶπρ 
ὃν ἐξ, τσὸ πειιβέ δὲ βεγ ἐλαὲ δμοῖ 86η86 5 ποὲ τορμσπαπέ ἰο παΐωταῖ τϑραβοΉ. 

ΙΓ εὐςΐ εθηβ 6 ΓΟρΡΠσηδΔηΐ ἴο πΑΙΌΓΑΙ ΓΘΆδΟΠ, ἰδ σδηποῖ 06 186 ἴτας τηϑδηΐηρ οὗὨ ἴῃο 
δϑοτιρίατοβ; ἴοσ ἀοά ἰδ 1π6 οΥὐ͵ρίπαὶ οὗ πδίυγαὶ {γα}, 88 τν6}} 88. οὗἩ πὶ γῇ! ἢ σοτηθ8 ὈΥ͂ 
Ῥαττ συ ΑΓ ταν] ίοη. ΝΟ ρῥτοροβίοῃ, ὑποτγοίογο, ὑυ ἢ 8 ταρυρηδηΐ ἴο ἴπ6 Πππάδπιοηίαὶ 
Ῥτὶποῖρ]68 οὐὗὁἨ ΤοΆ80η οδῃ Ὀ6 [86 Β6Π56 οὗ ΔΗΥ͂ ρατὶ οὗ ἴπΠ6 στογὰ οὗἩἁ ἀοὰ; δηὰ ἴπδὶ ἢ ς ἢ 8 
ἴΆ166 δῃἃ ΘΟΠΙΓΑΤΥ ἴ0 ΓΟΘΒΟῚ ΟΠ ἼῸ τηοῦθ Ὁ6 ἔγι 6 δηα ΔρΥΘΟΔΌΪ]6 ἴ0 1η6 γονϑ δι 08 σο0ἢ- 
τὶ ποὰ ἰπ 86 βδογοὰ υτὶηρβ, ἰἤλη Οοα (ν}οὸ ἰ8 ἴπΠ6 δυῖθοῦ οὐὗἁἨ ΟΠ6 88 161 88 ἴἢ6 οἱ ποτ) 
οδη σοπίγϑαϊοϊ Πἰτη561. ὙΥΒΘΠσΘ ἴδ 18 ουϊάθηὶ ἐμεῦ ἴῃ ποτὰβ οἵ Ψ96588 Οηγίσυ, Τὲς ἐς 
"πῃ δοάν, διὰ Τῆϊς ἰδ πῖν διοοά (Μαῖϊ. χχνὶ, 26. 238.}, ὅστὸ ποῖ ἰο 6 υηἀογείοοα ἴῃ ἐδμδῖ 
56η86 Ὑ ΠΙΟΝ ΤΔΚΕΒ [ῸΓ ἴΠ6 οοίτηθ οὗ ὑΥβηβα υϑἰης αιίοη; Ὀοσδῦβα ἰδ 18. ἱπῃροββί Ὁ]6 δαὶ 
Ἄοοπίγααϊοιοηβ βῃουϊὰ Ὀθ6 ἴτπιο; δηά γὙ0 οδπηοὶ δ6 ΤΏΟΤῸ σογιδίη ἰδὲ δηγ ηρ; 18 ἴσα, τμ8π 
ὙΓ ἃΓ6 ἰδδὶ ἐλαΐ ἀοσίγ 6 ͵8 [8]56. 

[1 μᾶβ θθθὴ {βουρμύ αἸοα]ς ἰο δα)υδὺ {π6 γοβρϑοίϊνα οἰδίτηβ οὗ 
ΤΟΆΒΟΠ δηὰ ἔα. ΒῪ τηϑηὴν ὑποῪ ἤᾶγα ὈδΘη ΘΟΠΒ,ἀΘΓΘα 88 δηΐδ- 
δομΙδῦο: ΟὯ6 ΟΥ̓́ Π6 ΟΥΠΟΥ 88 δοηβθα θη ΠΥ Ὀα6θη χαὐθοίβα ; δηά 
ΙΏΘῺ μάνα ΟἸΓΠΕΥ Βη ἱπίο (86 ἀδθρίμβ οὗὨἨ ἀγβασγυ βιρουβί 0, ΟΥ 
ὙγΑΠἀοΥοα ἱπίο [6 ΟΧχίγαν ρΆΠο6 οὗ ἸἹρπογαηῦ ργθϑυτηρίίΐοη, Βαΐ, 88 10 
18. ἃ. “’ ΓΘΑΒΟΠΔὮΌΪΟ βουυῖος ὅ ὉπΠαὖῷ (ἀοα τααυῖϊγαβ οὐὗἨ [18 ογδαίισθβ, δὴ, 
ὈΠΟΠΘΟΚΘα ΔΒΟΘΠαΘΠΟΥ͂ τηπδῦ ποῦ 6 δϊονγθεά ἰο δἰ ὑπ ῬυηοΙ Ρ]6. 
Ἀδαβοη τυϑί πού ΒΌΡΘΓΒΘα6 (ΔΙ ; ΠΟΥ τασδὲ δι ἢ ΘΠΟΓΟΔΟΝ ΟἹ ΤΘΆΒΟΗ. 
“ΤΕ 18 ΟἹ, βᾶγ8 Μυ. Βόροσβ, “" Ὀγ {μ6 τηυσΐααὶ δπα αἰζογηδία δούϊοη 
οὔ {π686 αἰ ἴργοηΐ ἔογοθβ {Ππᾶὺ τη οδη βδέθ Υ πανίραίθ ἢ18 1016 Ὀατῖκ 
Ὠχοῦ ἴπ6 ΠΔΙΤΟΥ βίσγαιίθ, δηὰ ὈγῪ {86 ἀδηρογουθ τόοῖθ, ψ ΒΊΟΝ 
προς [18 σοΌΓΒ ; δηὰ 1ἢ ΕΔ Βργοδα ποὺ {π6 881} ἴο {86 ὈΓΘ6ΖΘ, ΟΣ 
1 Βοάαβοη ἀδβοσγί ἴπ6 [6]η}, νγ8 ἃτθ ἴῃ δαυδὶ ρ611}.᾽} 

Τὺ 18 παροββιῦ]6 [0 ἔγαναῦβα Πόσο (86 ψ]46 Β6]4 οὗὨ ἱπαυΐγῃ τ ΠΙΟὮ 
ΒΌΆΘΝ 8. βυ)οοί οἸἶογΒ; Ὀπὺ ἐπ6 ὈτΊΟΓ βἰαίοιηθηῦ οὗὁἨ οὔθ οὐ ἔτχο ἢη- 
ἀδιθηίαὶ ὈΥΙΠΟΙΡΙ6Β 18 τα υγαα ἴῸΣ {86 ᾿80 ᾿γοσ688 οὐὗὨἨ Βϑγιηθηθυοαὶ 
ἸΠΑΌΣΤΥ. 

Τῆς σομα! ]οη8 οὗὨ Ἰπ 6 ]]Πρσοηὺ ἈΠ ἀΓΘ γ76]} βίαια Ὀγ 1Π6 Ὑτῖΐοῦ 
)υβῦ τοίεγγοα ἰο: “ Τὴ οομαϊοπβ οὐἩ {πῶὺ 1η 6 ]Πρεηὺ ἢ πΠ]ΟὮ 
οὐ τϑαυΐγοβ ἔγοπι ἢ18 1π|6] Πρ οπῦ ΟΥ̓ΒΡΙΙΩΡ ΤΩΔΥ 6 {ΑἸγ]ν Ἰη ογγοά ἴοὸ 
6 βύοἢ .. .. ἔπδὺ π6 Θνιάθηοα ἔοσ {86 ὑγυϊῃβ γγ8 δα ἴο 6 ]1ονα 884}} 
με, βγβί, βοῇ 88 οὐν ἔδου 168 ἃ οομπηροίθης ἰὸ δρργϑοϊδίθ, δηά 
ἀραϊηβῦ στ Ὠ]οῖ, {ποθ ίοσθ, (Π6 ΘΓ ποσδίϊν ἀγρυπιθηΐ, ΔΒ ηρ ἸΤΟΙῺ 
ΟἷΓ Ἰσῃόσϑηοθ οὗ [86 ἔσθ βοϊαίοη οὗὨ βυοῖ αἸ ΠΟ} 168 88 ἃΓ6 ρου} 08 
1η801.}]6 θοοδῦδβθο 1 ἅτ πιο, σδη Ὀ6 ΠΟ ΤΘΡΙΥ ; 8δῃη4, ΒΘΟΟΠΩΪΥ, βιιοἢ 
8 διηοπηΐ οὗ [18 Θυ] ἀθῆοα ἃ8 818] ΚΑΙ ΣῪ ουθυρϑίαπμοθ 41} {π6 ΟὈ]66- 
[ἰοηὴ8 τ μιοῖ 6 σαπ Δρργϑοϊδίθ. 3 

" δδβοη δπὰ ΕΔ ; τΠοῖγ ΟἿΑ] Π)8 δοὰ Οοηβίοίϑ (41 οἀϊξ.}, ᾿. 19. 
5 ΤρΙὰ. Ρ. 34. 
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ΤῸ 18 ΟΠ. ὈΥΪΠΟΙΡΙ68. Κὸ {π6886 ἐπα ψν6 δοὺ ἴῃ οοπηλοῃ ἐπἰηρθ, Ὑ76 
ΓΘΟΘΙΥ͂Θ ῬΓΟΡΟΒΙΙΟΠΒ δηα αββϑϑηΐ ἴο βίδίθηχθηϊθ ὙΠΟ 6 ΔΓΘ ἸΏΔΌ]6 ἴο 
ϑοοοιῃΐ ΓῸΣ ΟΥ ἴ0 Θχῃὶαῖη. Τὴ Θυ άθηοθ 18 βυβηοϊθηῦ ὕο ΒΑ ΠἸΒΕῪ τι8 
{Πδὖ 10 18 ΤΩ οΥ6 ΓΘΆΒΟΒΔΌΪ6 ἰοὸ Ὀ6]1αν 6 ὑπᾶπ ἴο τοὐθοῖ ἰμβθ. ὅ0 ἐδαΐ, 
[δουρὶ ΤΠΟΓΘ ΤΥ 6 βοῃηβ αἰ ΠΟ] 0168 ὑπαὺ γα οδπποῦ βοῖνθ, γοῖ (88 
ῬΓΘΡομάἄσδγδμοα οὗ ῥγοοῦ 18 80 στοδὺ 88 ἴο ργθοϊάβ ᾿θϑι δύο ἴῃ ἔοσγτη- 
Ἱῃρ' ΟΣ )πασιηθηί. [0 18 ἴῃ {118 τοϑροοῦ ἐμαί Βίβῃβορ Βυί ον μαβ 
οΔ]]6α ““Ῥγοθδ "1 ἢ“ [λ6 νοΓῪ συϊαθ οὗ 116." ΤΠ ἀἸ ΠΟ [168 ταν Ὀ6 
στθαΐου ΟἹ 1688, δα {86 ΘΥἹἄθ 08 Τὺ 6 ΠΊΟΥΘ ΟΥ 688 οοηνϊποΐηρ. 
ἈΑπά δοσοσαϊηρ]Υ ΟἿΡ ῬΘΓΒΙΙΆΒΙΟΙ ΤΩΔῪ ΥΑΙῪ ἔγοια 86 δἰσοβί ἄσρτθα 
οΥὗὨ τροσδὶ οογίδιηυ ἴο [86 Ἰονγοδὲ δηα ᾿θαδῦ ργδϑιωρίίου. θΆΒΟ 18 
ἴο Ὀ6 Ἔχϑχοϊβοα οἡ {π18. 10 18 ἴο νγοῖρῃ {ὑπὸ ρῥγοοίβ, ἴο δοῃβιίάδσ [86 
οδ]θοίοηϑ, 884 ἴο μαΐδποα [86 οὔθ ἀρϑϊηϑὶ {π6 οἴσ, 1 ΟΥ̓ΔῸΣ ἴο 8 
τὶ σἰὺ ἀοοἸβίοη. 

Τὰ τοραγά ἴο ἃ τϑοοσὰ κὸ [86 Β10]6 {Π6 οΒοα οὗ τϑᾶδοη 18 ὑπχο-ἴο]4 : 
10 ταδί [οβύ {π6 δ ΠΟΥ Υ οὗὨ (86 τϑοοτά, 8η6, θη {818 18 βα ̓ βἔδοίοσι!γ 
Θϑί ὈΠ18Π64, 10 ταδί Ἰηγοβίραία {Π6 τηθδηϊηρ οὗ [16 οοπίθηίβ. ὙΠ 
[μ6 γϑῦ σα αν {016 ἴο ἀο οτὸ: 1 ὈσΙοηρθ (ο {πΠ6 ἀδραγμοηΐ οὗ 
ΟἸτδδη ουϊάθησθ, [π6 ῥρτοοίβ δηᾶ δγριιμγθηΐβ οὐἨ τ ΉΔΟΙ τὸ δα ἀγοββθά 
ἴο ἸΏΘΠ 8ἃ8 Γϑδβοηδῦϊα ογθαΐατοϑ. Βαΐ, γμθη [Π6Γ6 18 Ὀσοοῦ δηουρἢ ἴο 
Ββῃον ἰμαὶ (ἀοα βρθαῖβ ἰο ὰἃ8 ἴὰ ἴπ6 ΒΙ10]6, ὑπθὴ τησδὲ οὐγ ἔτ 6 
οΆ116ἀ Ἰηΐο 6δχϑῦοῖβθ. ΑἹ] {πα 6 βρϑϑκβ 18 ἰγιι6, δῃὰ πχυϑύ Ὀ6 ΒυΣΔΡΪΥ͂ 
βο]ιονθά, Ηδθ τΩΔΥ τονθαὶ τηγβίθσιθθ ΒΟ μοαγὺ οὗ τηϑὴ Βα ποῖ 
ΘΟΠΟΘΙγΘα ; ὩΘνοσίμ6 1688 ἔΆΠ Ὦ 11 δα γαοθ ποῖ: 6 ΤΑΥ͂ ῬΤΟΓΪΒ6 
ὉΠ] ΚΟΙν ὑπίηρβ, δ μ6 αἰ ἰο ΑὈτάδμάτα; Ὀυῦ (10 Μ{1}} ἐχρθοῦ {Π6 
ΔΟσΟΙΩΡ ΙΒ θηῖ. Βοαβοη πλϊσῦ ἤᾶνθ αποϑ!οηθα (πὸ ᾿πέσγίπβιο Κ6- 
ἸΠοοα ΟΣ ῬοΒβ81 011 οὗὨ (86 ρῬαΐγδγοὶΒ Ὀδοοιαῖηρ {πὸ ἔα Β6. οὗὁἨ ἸδηΥ 
πδίϊοηϑ ; Ὀαῦ ΑΡτάΒδπι, πανϊηρ Θυ] ἀθηο6 (0 δα βίυ δὴ ἱηι6]Πρϑηῦ στωϊηα 
αὖ (ὐσοά μα δοξια}} Υ ϑροΐίκθη 1, Ὀ6]ΙΘνοα ; δῃα 1Ὁ νγᾶβ δοσοιιηίθα ἴο 
Εἶτα ἴον τὶ ρῃίθουδβηθβθ. Βθάβομ, {Ππ6ῃ, 18 ποῦ ἴο ᾶγα [86 ΒΌΡΓΟΙΆΔΟΥ 
ΟΥ̓́ΣΥ ϑουιρίασγθ, ΟΥ 7ἢ0 πχθᾶϑαγο (ἀὐοα᾽Β ἀ68]1ηρ8 ὮὈΥ ἃ βπ16 βίδηαἀασά. 
ΘΌΘΝ, 8. ὈΓΟΟΘΒΒ 18 1ὰ {π6 πϊρσμοϑῦ ἀθρτθα ὈΠΓΘΑΒΟΏΔΌ]6. 

Τι 18 ἔπσίμον 1 η {Π6 Ἰορτ πηγαῖα ρσγοόυῖποα οὗἩ Γϑᾶβοὴ ἴο ᾿ηνοβαραίδ 
[86 τ68] τηοδῃΐϊησ οὗ (86 ἀϊνιηθ υἰἱΐογαηοθθ. Τμ6 βισῃϊδοδίοη οὗὨ {86 
(ΘΥΏ8, [86 σομποοῦοῃ ἴῃ ψ  1οἷ ΤΠΘΥῪ ἀγα ἔουπα, {ποῦ βρσυγαῦνα οσ 
[ΐογαὶ ἐμ θη 1 οη----4}} ταυδὺ θ6 ἰγιθα ομ {86 ΡὈΥΙΠΟΙΡ]68 οὗ τθᾶβοῦβ. ΕῸὉγ 
γδηῦ οΟἵὗἨἁ {818 τῶϑηῃ ἢδνϑ τ ]ΒΆΡΡ]16α δηα ψχοδϑίθα {ῃ6 αἀἰνῖηθ ποσὰ, δπὰ 
Ὦδνο ᾿ρυϊρα ἰο (ἀοα Δ586 08 8Π6 ῬὈΤΟΓΏΒ68 ΒΊΟΝ 6 ΠΘΥΘΥΙ τηϑα6. 

Βοαβοι Δηα ΓᾺΠᾺ ὑπθὴ ἀγα ποῦ 1ῃ Ορροβιίοπ. Ελο ἢ μδ8 118 ῥΘΟΙΪ ΑΓ 
ῬΓΟΥΙΠΟΘ, δπα {Ππ8 ΠΟΥ 816 ἴῃ Βδηοηγ. ΔΙ ΤΩΔΥῪ τοοοῖνα ὑπαὶ 
ΥΠΙΟὮ ΓΘ Άβοη οδηποῦ Οσχρίδϊη ; Ὀυὺ δι ἢ 18 ὭΘΥΟΙ ο4]16α οη ἴο δοοθρὶ 
[παὺ τ] οἢ οοπίγϑαϊοίβ σθαᾶϑοηῦ. ϑρθοΐδὶ 1] βίγαϊ!οὴ8 οὗἁὨ {818 γἴ76 8ΓΘ 
πού σϑαυϊγοα ἴο γὴν. ΕῸγ, ἴῃ γαῖ, {π6 Ὑ80]6 οΥὗἩὨ Βουταθηθυοαδὶ 
ΤΟΒΘΔΙΌΒ 18 ἃ οομίϊπιιθα 1] υβἰχαοη. Τὸ {Π6 16 ]]Πσοηῦ τοϊηα ΘΥΘΥΥ͂ 
τυὶϊο οὗἁἨ 1πἰουργοίδοη τηιβῦ ἈΡΡρθδὶ ; ψ 8116 (μαὺ τ Ὠιοἢ ΒΌΟὮ Ἰηΐοσργο- 
ἰδέλομ Θβίδ  18}68 Ὀθοομλ68 [86 Γοαβομδῦ]6 οἰ ]θοὺ οὗἉ [1 }.}} 

Ἰ ΤΒΟΙΘ δ. ΒΟΠ16 γὙ8]080]6 ΟὈΒΟΓΥ δ ΟΉ 8, ΟἹ [86 δα ͵δοὶ Πογὸ ἰοπομοὰ, τηδὰθ ὉΥ ὮὯτ. 
Ομαλιίηογβ, Εν ἀθηςοβ οὗ ΟἿ ΓΙ δ. Δ} 10 0, ὈΟΟΪΚ 1ν. οὔδΡ. 'ν. 10. ΡΡ, 518, δ14 (εὐϊ!. 18δ5λ. 
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ΒΕΟΤΙΟΝ Π. 

ΟΒ' ΤΗῈ 5υβύξοτ- ΜΜΑΤΤΕΕ. 

ΑΒ 18οῖϑ δῖα σογάβ ὑμπαὺ πανθ νατγίοιιβ στη θδηΐηρθ, βοῖθ ἄρθρτϑο οὗ 
ὈἈΠΟΘΥΤΔΙΠΟΥ͂ ΤΑΥ͂ ΟΧὶδί 88 [0 ψΏ1Οἢ οὗἨὨ {ποὶν αἸ σης Βθη868 18 ἴὸ Ὀ6 
Ῥτγοίοστοα ἴῃ ὑπ6 ρδυυοι αν ΡΑΓΑΡΤΆΡ]}8 ἴπ τ ΒΙΟΝ ΠΘῪ ΘσσαΓ; γαοὺ {Π6 
ἈΓΠΟΙΡΌΣΟΥ ἴῃ Βιιοἷλ Ο4868 18 ποῦ 80 στοαῦ δυῦ ἐδμαῦ 10 ΤῆΔΥ ἴῃ ραπογαὶ 6 
ΤΟΙ ΟΥΘΩ, 8η4 {6 ῬΓΟΡΘΙ βὶρπϊβοδίοη οὗἁ {Π6 ραβϑαρα 'π αι βί] 0 τ δῪ 
ΡῈ ἀοίοστηϊηθᾶ; ἰοῦ {π6 Βυβυξου-ΜΑΊΤΕΕ ---παὺ 18, (86 ἰορὶο οὗ 
ὙΒΊΟΒ (η6 δυΐπογ 18 ὑγααῦϊηρ ---- Ῥ] ΔΙ] Βθονγβ {Π6 ᾿πἰογργθίαϊοι {π8 
τηυδύ Ὀ6 ρσίνοη. 

ϑοπλθ ρδγίβ οὗ (ῃ6 ΒΙ0]6 ἂγθ τυγιλίθη 'ῃ ἃ. Γβροηϑίνο οὐ ἀϊδίοριυθ ΌΤΙ : 
ἢ38 Βα]. χχῖν., 188]. νἱ. ὃ., Δηὰ Εοιῃῃ. 11}. 1--. Απὰά [Π6 86η86 οὗ ἃ ἰοχὲὶ 15 
ΓΥΘΑΌΘΗΙΥ πλϊβίδκοη, ὈΥ ποὺ ορβουνῖηρ ΨῈΟ 18 106 Θρθάκοσ, δηὰ νῆδί 15 
[86 βρθοιῆς ἰορὶς οὗ πθϊο ἢ ἢ6 ἰγθϑίβ; 8δπα 4150 ὈΥ ποί αἰϊοπᾶϊηρ ἰο 19 
ἰγραυθηΐ δηᾶ νϑΓῪ δἱθρϑηΐ ομβΠρ68 8η4 Βιισορββίοηβ οὗἩἨ ρϑῦβοηβ οοουΣ Πρ 
ἴῃ [86 ϑογιρίυγοβ, 8πα Θδρθοί δ} }}γ ἴῃ (6 ῥσορμοίϊος τυ ηρβ. ΟἿΘ οΥ ἔνο 
ΘΧΆΙΩΡΪ6Β Ὑ7}}} Π]υϑ γαίο (86 πΘΟΘβδΙ ἐΥ οὗ σοπϑιἀθτίηρ ἐδ 6 βΒυδ)θοϊ-Ἰηδίίοτ. ἡ 

1. Το Ηοῦτγον ποσὰ Ξ ΠΠΡΟΓΘΙΠΥ͂ δἰ ἢ β68 [86 δκίπ; ὈΥ 8 χιοΙΟΠΥΓΏΥ, ἴΠ6,65ἢ ὈΘΠοΘΙἢ 
{Π6 5Βἰκῖη ; δηὰ ὉΥ͂ ἃ ϑγποοάοοβο 1ΐ ἀδῃοίοβ ευέγν απὲπιαΐ, ἜΘΒρΘΟ Δ} πη σοπδίἀογοα 88 ἰηῆγτῃ 
ΟΥ ὙΘΑΚ, 88 ἴῃ «{6Γ. χΥὶ. δ., Οοεα δὲ (δὲ πιαπ ἰλαΐ ἱσιδίειἦ ἐπ πιαπ, απ πιαλοιλ Ποολ λὶὰ 
αγπὶ: ΤὮΏΘΓΟ ΔΓΘ 8130 ΒΕΥΘΓΆΪ ΟἿΟΣ ΠΤ δηἱρ8 ἀογίνοα ἔγουα τἢ 686, τ ΒΙΟἢ 1ϊ 15 ποὺ πηδίο τ] ΠΟῪ 
ἴο ποῖϊοσο, Βιιὺ τἰδδὲ [Π6 νγογὰ Με} 18 ἴο Ὅ6 ππάἀογβίοοά οὗὨ πιαπ ΟὨΪΥ πη αδη. νἱ. 12., ῬΒ4], 
Ιχν. 2., δῃὰ 9200 χ. 4., νν1}} θ6 ουϊἄθηΐ οἡ [Π6 Β|15 ῃύοδβι Ἰῃβροοίίοῃ οὗ (6 Βυ )θοἰ -τπδίίογ. ΑΕ 
“]εῖ λαά εογτιρίεά ᾿ὲς ταν ---ἰῇαὶ 8, 8}1 θη δὰ ὙΥΒΟΙῪ ἀερατοα ἰγοπλ 186 τι] οὗ 
ΓΙ ρΠ θοῦβῃ 688, ΟΥ δα τηδᾶο {Πεὶγ ΔΥ οὗὨ 116 ΔθΟΓΤΏΔ0]6 Γῃγουρῃοῦϊ ἴπ0 ψοσϊὰ. Απά, ἱπ 
1116 Ῥβδὶπι ΔΡΟΥΘ οἰϊο, τνῆο οδὴ ἀοαδὶ Ὀαΐ [πδὲὶ ὈΥ (Π6 ννογὰ Μεδὴ ταθῃ ἃγὸ ἰηϊθηὰθὰ ; Ο 
λοι (λαί ἢεαγεδὶ ργαψετ, ιἰπίο ἰδλεε δλαϊϊ αἷἱΐ Πεεὴ, {πὶ 18, 411 τη δη Κὶ πὰ, οοπιθ. πὶ 1ΚΘ ΤΔΠΠΟΓ, 
αἷδο, ἰπ Φοῦ χ. 4., Ὁ 8. ουἱάθην τπαὶ Μεσὴ ΔΒ 6 δαῖηθ τηθδηΐηρ : 1ἢ, ἱπἀθοα, [86 ρϑβδβδασθ 
ὍΓΟΓΕ δὲ 8}} ὑὔϑοῦγο, [Ὡς ΡΑΓΔ]]6] 15 γου ἃ οχρ δίῃ ἰὶ : Ταδὶ λοι (δε ἐγέβ 97) α πιαη (ΗοὉ. 
οὐ ἼεεῪλ)} οτ, ϑεεδδϑέ ἰΐοιι α8 πιαῃ 8668 ἢ 

2. Τα ἤγδι σδΑΡΙΟΥ ΟΥ̓ [86 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ οἵἉ βδδὴ αῇογβ δὴ δρροβὶία οἰ αοἰ ἀαιίοη οὗ αἰἑαπὰ- 
ἴης ἴο 186 σμδηροβ δηἃ βυισοοββίοπῃβ ΟὐὗἁἨ ῬουβΌβ ΟΟΟΌττΙηρ ἴῃ [ἢ οΥρΡίΏΓΟΒ, ΦοδοΥδα 18 
ΠΟΓΟ ΓΟρτοβοηϊοὰ 85 ἰτηρ οδάϊηρ δἷ8 ἀἰβοναάϊεης ῬΘΟΡΪθ, [βγαθ]. Ὡῆὴθ Ῥγορδεῖ, νὰ ἃ 
ΒΟΙάποββ δη ἃ πη] 65} Ὀδοοτπίης [6 Ποσϑ]ὰ οἵ [80 Μοὶ Ηἰρῇ, θείη τὶ δατητηοηίηρ [89 
τσ ο16 ογοδίίοι ἴ0 δἰτεπιὶ ἤθη Φομουδὴ ΒρΟΔΚΒ (Το. 2.) Α ομδῦρα οὗὨ ζ»;ΤΌ88 ἱῃ8θ 8: Ὁ} ΠΥ 
18 ἴῃ [Π6 ἡδχὶ νεσβὸ Ὀγτοῦμῆν δραϊηδὺ (86 768, ποβα ρα] 18 Δ} 0}: 64 (γνογ. 4.); δηὰ {6 17 
οὐδιϊπαῖο τὰ]ς κο Π 6858 ΠΙΡὮΪΥ ροτανδιοα [η6 οΠαϑιϊβοσηθηΐβ δηὰ Ἱπᾶρπιοηΐῖβ οὗ αοά, ἱπουρἢ 
τοροδίδα {1} [ΠΟῪ δὰ αἰπιοβὲ Ὀδοὴ ἰοῖ ᾿Κὸ ϑοάοπι δηᾶ (ὐσοπχοττδὴ (5---9.). Τὸ ἱηοἱἀοηΐαὶ 
τοοπίίοη οὗ {8686 Ὀ]Δοοβ Ἰοδ 8 {π6 Ῥγορμοὶ ἴ0 δά γθββ {16 στ] γ8 δηα ῬΟΟρΡΙο οὗὅἨ ἴπο Ψ685, 
ὉΠΔΟΙ [86 ἙΠΔΥΔΟΙΟΥ οὗ [Π6 ῥγίηςοβ οἵ ϑοάοῃῃ δηἀ ΟὐΣΔΟΤΤΔΕ, ἴῃ ἃ 8[γ]90 ηοΐ 1688 βρὶ το 
ἈΠ βονεγο, ἤδη ἰδ 8 οἰαζαηΐ δὰ ὑποχροοϊοά (10.) ΤῈΘ υὙϑηλῦ οὗ ἰγαδιϊηρ ἴο 1Π6 ΡθΓ- 
ἑοτταηςα οἱ {86 ΟΧίΘΓΠΑ] τἰΐο8 δη ἃ σΟσοπ] 168 οὗ Γοϊ σίοῃ ἰδ [μθὴ οχροβοὰ (11 ---Ἰ δ,.), δπὰ 
[8:6 ΠΟΟΟΕΘΙΥ οἵὨἨ ΤαρΡΟΠἴΔΠ06 δηὰ τοίογτηδίίοη 18 Βίγοη σ οπ]οϊηρα (16, 17.), δηὰ υγχοὰ ὉΥ͂ 
ἘΠ|6 τηοδὺ ΘΠΟΟΌΓΘΡΊΠΡ, ΡΓΟΠΊΪ868, 88 Ὅ76}1 848 ΟΥ̓ ἴπ6 πηοδῖ αὐ} ὈΠγοδιθηΐησΒ (18---20.). Βαϊ, 
ΔΒ ΠΟΙΌΠΟΓ οὗ ἰἢε80 ὑῬγοάποθα [86 χοροῦ οἴξοῦ ὕροὴ τὴ ΡΘΟρΙθ, Ὑπὸ ψογα [86 Ργορδοὶ δ 
οδδγρο, ἢ6. ὈΪΠΟΙΙΥ ἸΔπηο 8 ΠΟ ΟΡ ΘΏΘΓΔΟΥ (21 .---28.), δη ἃ οοηοϊαθ8 ψ 18 ᾿πιτοάυοὶηρ 
1.6 ΑἸπι ΠΥ Ὠἰπι86} 0, ἀδοϊασίηρ ἢ͵8 ῬΓρΟΒΟ οὗ ἰηβίοιηρ δυο ἢ} ΠΟΑΥΥ ᾿παρτηθηῖθ 85 ψοῦ]Ἱὰ 
ΘΠΕΓΟΙΥ οὐϊ οὔ“ [δ6 νίοκεοὰ, δηᾶ Ἵχοίϊα ἴῃ [86 σὶρίθουβ, ὙΠῸ ββου]ᾶὰ Ῥ888 ἰβγοι ἢ (δ0 
ἔχσηδος, Δη ΟΥ̓ΟΥ Αϑυης ΒΒ δτηθ ἀπ δΌΠοστγθηςο οὗἨ δυεσγιπίηρ σοπηθοίοα νυ 1ΔΟ]ΔΙΤΥ, τΠ0 
ΒΟΏΓΟΟ οἔἉ 81] (πον σι ΐβοῦγ (24---81.). Τῆς ψἘ0]6 ομδρίογ, ἰπ οὔ 688 οὗ ΒΟ ΕἸ πιθηΐ δηὰ δὲ γ]6, 
Δῇοταβ αὶ Ὀοδα  ] ἜΧ ΔΙῚ Ρ]6 οΥ̓ [818 στοαὶ ὑγοόρ μοῦ 5 πηδη ΠΟΥ,  ΒΟΒ6 Ἡ ΤΙ 58, 16 Β18 1108, δΓΘ 
τουπομοὰ τ] Βα]]ονοὰ ἔγο. 

} Βρ. 1 8 Ιδδϊδῃ, γο]. ἰΐ. ὑΡ. 4--- 27. ϑνο. δἀϊξ, γι αΐηρα, ἰῃ 18 σοτησηθηΐ Οοἡ ἴδ 
δΆΤΩΘ ῬΓΟΡἢεῖ, ΘΠ ΠΟΠΕΙΥ Ἔχ ο 68 ἴῃ Ροϊηιΐπρ; οαὐ 186 ταρὶ ἃ ̓ΓϑηΒ᾽ ΠΟΠΒ ΟὗἁὨ ΡΘΟΓΒΟῊΒ, ΡΙδοοβ, βπὰ 
«ηρθ, ίδηῃ ΤΊ!, ἴῃ ἢΐ5. οο]εδγαίοὰ Ὅρα Αἀπαϊψεϊσιπι, ἮΔΒ ΔΌΪΥ ποιοοά νου βί πλ! ας 
ἐΓαποἰτἰοη5 ἴῃ (ἢ 6 ϑ'ογρίιγοβ σΘΉΘΓΑΙ]Υ, ἀπά ἴῃ τἢ6 ὑ541π|8 ἱπ ραγ σαϊαγ, ἱπουρὶι ἴῃ [86 ἸΔ8ῖ- 
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Βα 1 ἴδ ποῖ τ γον ΜῈ ταίογθηοα ἰο {Ππ6 πιθϑηϊησ οὗὨ ραγυ οι ἶιγ 
ῥδββαρϑβ {πδὺ ἃ Θοηβι ἀϑσδίϊοη οὗ {π6 ϑι)οοί-πιαξίον' ὈΘΟΟΙ68 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο {86 τρηῦ ἀπαἀογβίαπαϊηρ οὗ δοτιρίαγο. [10 18 ἔσο ον οὗ [πΠ6 στοδίοβι 
ἸπροΟΥΆΏ06 ἴῃ ΟΥΘΥ ἤο ΘΟ μ6 Πα [6 ψϑγουβ αἸΒρθηβαοπβ οὗ ἀοὰ 
ἴο τηδῃ, Μ ΏΙΘὮ ἅγο οοῃίδιπθα ἴῃ ἴΠ6 βδογθα Ὑ]ηρΒ. ΕὟΓ, ΔΙ Βουρἢ 
{π6 ΒΙ10]6 σοι ΡΥ 868 ἃ σγθαῦ Βα ΌΟΣ οὗὁἨ ὈΟΟΚΒ, ψτιτθῃ δἱ αἰ ογθηΐ 
ἔλτηθ8, γαῖ ὑπ 6 Ὺ Βᾶγα ἃ τηυίαδὶ] οοππηθοίΐοῃ ὙΣΓΠ οι ΟἴΠΘΥ, δηᾶ Γαίου, 
ἴῃ {Π6 ΟΙα Ταβίαπιοηΐ, νι σνασοὰβ Ὀὰΐ ΡὈΓΟΡΎΘΒΒΙΥ ΘΙῪ ᾿πογθαδηρ, 
ἄεστοοδ οὗ Ἰρηῦ ἀπά οἸθΆγΠ688, ἴο ἃ ζμξωγε Ἐν τρμὶ δα ἴῃ ἴ6 Νοὸν 
Τοβίαιηθηΐ ἴο ἃ ργεδοπὲ ϑανίουσ. ὙΠ στοΐογοῃσθ, ἐποσοΐοσο, ἰο {86 
ΒΟΥ͂ΘΓΑ] αἀἰνίηθ αἰβρθηβαίϊοηϑ (0 πηδη, ἴπ6 δ] οἱ-τηδίοῦ οὗἨ [86 ᾿0]6 
ΒΙΊΡ]6 οὐρμΐ ἰο ΡῈ διζθηϊνοϊυ ΘΟμΒιογϑᾶ; Ὀαΐ, 48 ϑδοῦ 1ἱπάϊνια 8] 
ὈοοΪκς δα ρτ 68 ἃ ραγ οΪαγ βα]θοῦ, 10 Υ}}} α͵8δοὸ Ὀ6 τϑαιυ]βιῦα σαΓΟ ΠΥ 
ἴο νγοϊσἢ 118 β ] οἰ μλδίου, ἴῃ Ὅτάου ἰο σοιργοποηα (6 ἀοβῖση οὗ 
{[π6 δυΐποτ. ΑὮ ἈΠΑΙΥΒΙῚ8 οὗ ὁδοἢ ὈΟΟΙ ποΐ ΟὨΪΥ ν}1}}] πιδίθ σι ΠΥ 8818 
8 ΤαΔΘΡ οὗ {π6 ϑοσιρύσγοβ ἴῃ ἔΟΥΠΊΙηρ ἃ ΘΟΙΡΓΘΏΘΉΒΙΥΘ ὙΙΘῪ Οὗ 108 
οἰἱοΕ βυδ᾽]οοἰ-ταρίϊοσ, Ὀὰὺ ν71}} 180 βΒῃου {6 τα οάϊοαὶ ἀμα ογάουν 
οοἤ θη οὗ 4]} [86 ραγίβϑ οὗ {Π6 ὈοοΟΪκ τι μα δῃοίμοσ. “Ἅ ΒοοΚκβ," 
ΒΑΥΒ 8η Ο]4 τΥΙογ, ““ Ἰοοϊκοα ρου οοηιβεαῖν, ἀτὸ Ὀὰὺ ἀΑγΚΙΥ δηά 
ΘΟ 866] ΔΡργθμοπαθα; ὑαὺ οοπβιἀοτοα αἰδέϊποίζν, 88 ἴῃ {π686 418-. 
τἰποῦ ΔΠΔΙΥΒ6Β. ΟΥ ΤΘΒΟ] αὐ. η8 Ἰηΐο {ποῦ ῬΥΙΠοΙραὶ ραγίβ, τησβῦ πθοα8 
ῬῈ ἀἰβυϊ πο Υ δηὰ σταποῖι τόσα οἰθαυὶυ αἀἰβοογηθα." 

᾿ ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΙ1. 

ΤῊ ΟΟΝΤΕΧΤ., 

Ι, 7Τ.6 οοηπίοχέ ἀοῆηποα απὰ ἐϊμδέγαίοα. 11. ὐμῖοα ον ἱπυεεεϊσαξέηρ {δε 
οοπίοχί. 

1. ΤῊΒ οοπίεχῦ π88 Ὀθθῃ γον τϑξεστθα ἴο ἴον {86 ρᾷγροβο οἵ 
ἀἸβοονοσῖηρσ (6 τηθδηϊηρ οὗ ᾿ΟΓαΒ; 10 τηυσβὲ Ὀ6 ΠΟῪ ΘΟ ΒΙ ἀογθ 88 
ἩΠυδύγαϊπρ' [Π6 τηθϑηϊηρ; οὗ ἃ ῥσοροβι θη. 

Ἴ. Το εοοπίεχέ ὁ} α αἰδοοιιγδα ον δοοῖ ἵπ {λὲ ϑοτίρέωτοβ πιαψ οοπιρτίδο 
εἰϊλοῦ ομ6 υθγϑ6, α ἔδιο υεγδ68, δηἔἶτο ρογίοαβ ΟΥ δεοί!οΟΉ.58, Θηἰἶγο ολαρέετς, οτ' 
εὐλοῖε δοοζξ. 

Τμα5, ἱΓ 1 Οογ. χ. 16. Ὀ6 ἴΠ6 ράββϑαρο ὉΠ ά6Γ Οχαπιϊπαίίοη, [86 ργοσοαΐπρ δηᾷ βυ θβϑοαποηὶ 
ῬΑΓΙΒ οὗ [Π6 6Θρ΄53{16, νυ ἱοῖι Ὀο]οηρ ἴο ἐδ, ᾶτὸ ἴπ6 οἱρδίῃ, πἰητῃ, ἀπά τοπ ἢ σμαρίογθ. ΙΕ 158]. 11. 
θ6 (86 ΟΒδρίοῦ ἴῃ αυοδιίοῃ, [06 Γοβογ τησϑὶ ποῖ 8[0Ρ αἱ {π6 οηὰ οὗἉ ἰδ, θυξ δσοπίίπαθ 18 
ῬόταΒΑΙ ἴο ἴ86 ἔν ἢ γογβα οὗ σἤδρ. 11]. ; ἴῸΓ 18.686 ἰοροίθοσ ἔοόστω οὔ βυ )οοὶ οἵ ἀγραπιεηῖ οὗ 
Ῥτοάϊοείοη, ἰῃ το 116 Ργορμοῦ 18 ἀπποιποΐηρ' ἴο ᾿ἰ8 σου γΥ πιθῃ {116 σΟΥΔΙὨΙΥ͂ οὗὨ ἐποῖτ ἀο- 
Ἰΐνογαῃοα δηά τοΐυση ἴγοτῃ ὑπ ΒδΌΥ]οηΐβῃ σαριϊνγ. ΤῊΪΒ8 οητίγα ροσιίοη οὐρῆξ, τπογοΐοτο, 
ἴο Ὁ6 τεδὰ δἱ οηςβ, ἴῃ ογάοσ ἴὸ δρργοῃμοηα Δ 86 Ῥσορμοῦ Β τοδηΐηρ. ἴῃ 11 τ ΔΠΠΘΓ, 
[Π|6 ὙΕΥΘΟΒ ἔγοσῃ γ᾿ 18. οὐὕἁἩ Ἄομδρ. 11]. ἴο [86 δπὰ οὐἁὨ σἤδρ. 11}. ἔοστη ἃ πον ἀπ δηϊτίσα βοοϊΐοῃ 
τοϊδνα ἴο 16 δι δου ηρ8 οὗ (6 Μοβδβίδῃ. Ηδοτσο, ἱμθῃ, 18 8 σσοηρ ἀἰϊνίβίοη οὐὁὨἨ ἙΠαρίογβ, ἴὸ 
ὙΠΟ πο τοραγὰ βμου]ὰ 6 ρείὰ ἱπ δχδιηϊηίηρ ἴ[μ6 σοηίοχὶ οὗ 4 ὈοοΚ. ΟἼἜδρΡ. 1]. οὐρῇ ἴὸ 

πιο ΠΠΟΠΟα ὈΟΟΚ 6 ἢδ88 ΒΟΙΏΘΕΠ168 10 Π ΘΟ ΘΒ88ΑΓΙΪΥ χα] 1 Ρ|16ἃ ἐἢ 6 ΒρΡΟΔΚΟΙΒ ἰηἰγοάποοά, Τῆα 
νὰ οὗ τ. Μδοκηὶρ ἢ Β γογβίοῃ δῃ ἃ ῬΡΑΓΆΡΏΓΑΒΟ οὗ ΤΠ 6 Θρίβί]ο ἴο ἴη6 Ἠοπηλπβ 18 θη μαποιοὰ 
ὉΥ ἰηῖ8 ἀἰδεῖηραβιΐηρ Ὀοίνγοθη ἴἢ6 οδ]δειίοηβ Ὀγουσῃς ὉΥ ἴμ6 δον, οτὰ 5:. δὰ] ἱπῖτο- 
ἄτι068 85 ἀγχαΐηρ τυ Ὠΐπη, ἀπὰ τῆς ΤΟΡ 168 ἀπὰ σοποϊαδῖνο γοϑδοηΐηρϑ οὗἩἨ [80 1 ρο58116. 

ν Ἐοδοτίδ' ΚΟΥ τὸ 186 ΒΙ0]6, Ρ. (37.) οἄνπ. 1048. 8566. αἷβδο Ἐδηιῦδος, [πϑιτυ τοι 65 
Ἡοπηοηοα(ίορε βϑογο, ρρ. 108---] [1.; δηὰ ΟΝ] αἀοηΐιν, Γηδεϊατίοπο8 Εχοροῖίςθο, ῬΡ. 532., ἃς. 
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ἰηεΐυδα ν.12. οΥ̓ οἴ 8}. 1ἰϊ.; δηὰ οὔμρ. 111, οὐσίις ἴο σοιαπίθησα δὲ ν. 18, πὰ 6 σοηεϊπυθᾷ 
ἴο [56 Θη οὗἁ σΒΔΡ. [1 [Ιπ ἴκὸ τυβηηογ, ἴ86 ἢγβιὶ νοσϑο οὗ ἴπ6 ΤΟυΣἢ ΟΠδρίον οἵ 81. Ῥδὺ}8 
ορίβϑι]6 ἴο ἴ:6 (ὐοϊοϑϑίδῃβ οὐρῇ ἴο Ὀὸ Ἰοἰποᾶ ἴὸ ἐπ τπἰγὰ ομδρίογ: [86 8110, θ8ὲ διίοηζίοη 
ἴο 1818 ρῬοϊπὶ νν}}} ΘΏΔΌ]6 ἃ αἰ] οης δίμάοηὶ το δα ἃ πυϊηθῦυυδ ΟἾΠΘΥ ΘΧΔΙΏΊΡΪ68. 

2. ϑοριεέίηιο5 α δοοῖ Ὁ ϑογὶρίμγε σοπιργίβες οἷν οπα βμδ)εοί οὐ αγσωπιοηΐ; 
ἐπ τολίοἢ οαδὲ ἐλ6 τυλοῖς οὗ ἐξ πειιδί ὃ τεϊεγτεά ἰο ργοοοάοπίβ απα Ξμδδοφμοηπίς, 
απα οὐσὴλέ ἰο δὲ οοπδιογεά ἐοσείλον. 

ΟΥ̓ 818 ἀφϑογρείοη 18 8:. δ} 8 δρἱβι] 6 ἴο [86 Ε 6588 η8, τ ὨΪοἢ ΘΟ βἰδί8 οὗ ἔπ γοὸ ρδσίβ, 
ἀοοισίπαὶ δηὰ ρῥγδοιῖςαὶ, Το ἀοδβίρη οὗ [86 ἀοοσίιγὶ αὶ ρογίίοη ἰ8 ἴο βῇον ἴμδὶ, δἰ που ρἢ 
ἘΠοΙΟ ὙΔ8 ἃ αἰ θσοησο δοΐνγοθη 9618} δηὰ ὐοπε11]6 ὈΘΠΙΘΎΟΣΒ, ᾿ΠΑΒΑ ἢ 88 [ἢ6 ΤΌΤΠΙΟΓ 6ἢ- 
ἡονδὰ ἃ ῥυἹουτΥ οὗ (π26 ἴῃ ρΡοΐϊηϊ οἵ Θχρβδοϊίπρ δὰ δοκηον)οάρσίηρ ΟἸγῖβὲ, δηὰ Ππγοῦρ ἢ ἢ 6 ἔγοθ 
τϑσο οὗ οὐ [ΠΟΥ ἯΟΓΘ ἃ σΠυτοῖ ΟΥ οοηστοραθίοη οὗἁ Ὀ6]Θν ΓΒ Ὀοίοτο [μ6 ΟσηΈ 1168; γοῖ τΠδῖ, 
ποι, Τὴ6 ἰΑΙΓΟΥ Δ͵ΓΘ ὈΘΟΟΙῈΘ ὈΔΥΓΓΆΚΟΙΒ οὗ ἴΠ6 88Ππ16 στασο νυἱϊὰ {Π6 πὶ; 80 (Πδῦ, 88 ΤΟΥ ΔΙῸ 
τηπ5 δαἀπιι δα ἰο [818 σομητητιπίοη οὗἩ ρτᾶςο, ΟΥΘΡΥ σοαὶ ἀἰδιϊποιϊίου Ὀοίνγθθη ΠΤ 18 Δ ο] 86 ὰ; 
δηά, τῃογοΐοσο, ὈΟΓ8 96 γ)7δ απὰ Οδμ. 1168 τορϑίθοῦ ἴοσπὶ οὴ6 ὈΟΑΥ͂ οὗ (Π6 οὔυτο ἢ ὑπ Σ 
οὔθ Ηρβά, ὄνοη 6808 ΟΠ τὶδί. ΟΥΠΟΓ βροςΐαὶ ἀοοίγί 68, ἰη ἀδ6α, ΑΓ 1πο  ἀΘΠΆ}}γ ταοπιϊοηθᾶ; 
Βαϊ οἰἴον [696 Δ΄6 δἀἀμοράᾶ ἴο οΘχρίαϊη δηὰ δηΐογοθ [6 ῥγίηοὶ ρα! ἀοοίγίηθ, ΟΥ ΓΠΘΥ ΔΘ 
ἀογινοά ἔτουμι 0. Τἢδ ργδοιίςαὶ ρᾶγὶ οσ ἐχμογίδιΐίοπ, τυ οἷ ΠαῖΈΓΑΙΣ ἥονβ ἔγοσ πὸ ἀοο- 
τεῖπο ἱηουϊςαίοα, ἰ6 σοποοτὰ δηᾶ Ῥϑβοθ Ὀοίννθθη Ψ6}ν δηὰ (ἀοπίῖ]α, νΒ] ἢ [Π6 ΔΡΟΒΕΪῈ Θη ΟΤΟΟΒ 
ὑ ἢ στεαὺ ῬοδΙΥ δηᾶ οποτργ. 

Το 18 Βοδα ΠηΔῪ 8180 Ὀ6 τοίοστοα (ἢ 6 Ῥ84]π|8, οδοὴ οἵ ὙΠ ἰοδ, πδυΐηρ πο οοπποοίίοη πὶ 
11:6 Ῥγεοθάϊηρ οὐ [0] ον πε Ρ841π|, ἴου [Π6 τηοδὺ ραγὶ σου ρΓῖδ68 ἃ ἀἰβιϊηοὶ δηὰ δηείτο δα Ὀ]οοῦ. 
Τμδῖ βϑόῖὴθ οὗ ἐδ Ῥβδ] π8 ἤάγο Ὀθ6η αἰνϊἀοά, πο οαρἢν ἴο πᾶνο γοτηδὶ ποὰ πηϊτοα, δηὰ ἴο 
Ἦδνο Τοστηθ 6 οὐδ, 18 ΟΥ̓ΪάΘηΐ 848 γὺυ6}} ἔγοτι [Π6 ΔρΡΡ σίου οὗἩ βδογοὰ ογ εἰ ςἰ8η) 88 ἔγοπι 
της 5076 οἰ-τπηδίϊοτ. ΤῊΘ πεπιδοῦ οὗἉ 16 Ρ841π|8 ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη68Π8 ΘΟΥΤΟΒΡΟΙ (8, οἰ ΠΟΥ ἴῃ τηᾶπα- 
δογρῖ8 ΟΥ̓ ἰῃ ἴΠ6 δηοίθηϊ γεγϑίοηβ. Τθαβ, ἴῃ ΒΟΙΏΘ το δηιϑουρῖθ, [Πη6 ἢγει δῃη ἃ βοοοη ἃ ῥβα]πι5 
δὰ ποῖ γοοκοποὰ δὲ 41}, να }]6 ἰπ ΟἸΠΟΣΒ (6 (ΟΥ̓ΠΊΟΣ 18 σοηδίἀογοα 88 ραητὶ οὗ [Π6 βοσοπά 
Ῥ8841πὶ: ἴπδὶ ΤΠΟΥ͂ τὰ ὕνγοὸ ἀἰδιῖϊποῖς σοι ροδιμοῃ5 18 ονϊἀοηῦ ἔγομῃ ἃ. σοιῃραγίδοη οὐὗἁὨ ἴῃ0 
80) 6ο:-Γηδίίοῦ οἵ δδοῖ ρβδί. [Ι͂ἢ ἴπ6 ἢγθι ὑβαῖπὶ 116 σΠΔΓΔΟΙΟΥΒ οὐὗἩ Τ[Π6 Ρΐουβ δὴ δηὰ 
Ἐπ ΒἴπΠῸΓ, 88 Ὑ6}] 48 [πο ῖγ γεϑρϑοιίίνο δ 8, ἃγΘ οοῃίγδδιθα: [Π6 βροοῃὰ Ῥ58πὶ 18 ργορῃδίϊς 
οἵ 160 Μέοβθία ἢ 8 ὀχδιίδίίοη. Το ΠἰπῸ δπα ὑθη ἢ ὈΒ81}18 ΔΓΘ ταἰοἀ τοροίῃοῦ ἰῃ 1Π6 856 0- 
τὐδρίηϊ νογϑίοη ; τ ἢ 116 ΤΠ 6 Βυηάτγοα δηὰ δἰχίθοηιἢ δηπᾶ δαηάτοα δηα ἔοτίγ -Ββαουθητἢ Δ.6 Θδοὴ 
αἰνι εὰ ἱπῖο ἵἴνγο. Τῆς δυραπιθης γ]οἢ ρογνϑά 68 186 (ΟΥγ-δοςοπα δηὰ ΤΟΓῪ ὑπ γὰ ρ88]πὶ8 
Ῥ δίμ]γ βῆοννβ [8αὶ ΠΟΥ ΓΘ ῬΓΟΡΟΥΪΥ δα οὴ6 ἀἰϊνίπο οὐδ, δηὰ το, ᾿μεγείογο, τσ ΒΥ Ἰοϊποὰ 
ΟΘΙ ΠΟΥ ἴῃ ΤΠΔΗΥ͂ ΤΠ ΒΗ ΏΒΟΙΡΙΒ, ΔΙ ΒΟΌρΡἢ ΓΒΟΥ͂ ΟΟΟΌΓ 88 δοραῦδῦθ σου ροΟϑ ΠΟ. ἴῃ 8}1 οὖν 
Ῥηπηοα οἀ!Πἰοη8.2 

11. Τῇ Ἵχδιηϊπίηρ {π6 οοπίοχὺ οὗὁἨ ἃ ραββαρα, 1 Χ1}}} 06 ἀΘΒΙΓΔΌ]6, 

1. Τὸ ἱπυοδίσαέοε οαοἢ ισογὰ Ὁ εὐυογν ρμαδβαρφε; απα, α5 ἐλο σοππεοίϊοῃ, ἐς 
ονπιορά ὃν ρατέϊοίο5, ἐδε8ε δλοιμία αἰτσανε τεσεῖσε ἐλαέ δἰσηπϊοαΐξίοη τσλέοῦ ἐλ 
δι )εοίς-πιαΐίον απα σοπέεχὲε τοχιῖτνο. 

Τῆς Ηεῦγον Οοποογάδηςοβ οἵ Νοϊϊιθ δηὰ Ταγίου, δηἃ 4190 (Ἰδβϑί 88 Ῥῃ]οϊορία 
ϑδογηὅ, ΜΠ τπηδίουα !}γ δβαὶδὶ ἰῃ δϑοογίδἰ πἰηρ [πὸ ἔοτοο οὗ [86 ΗφΌγανν Ῥαγθῖο 68; 88 Μ}}} [80 
οἰαδογαῖίθ σψόοῦκ οὗ Ἠοομονθοη οπ ἴδ6 ϑυδ)εοῖ οὗἨ ϑ[Π0 ατϑεκ ρϑδγιὶς]θβ ἘΌΤΙΒΟΥ, ὙΥΠ6ΓΘ 
Ρασγιὶς]ε5 δ1΄6 ὙΔΏΙ, 88 ἸΠΟΥ͂ ΒΟΙΩΘΙΠΙ6Β 8ΓΘ, ᾿ξ 18 ΟὨΪΥ ὉΥ̓͂ ΘΧΑΙΠΙ πἰηρ; 1ἢΠπ6 ἀγσυπηθηΐ δηὰ 
σοπίοχὶ [Πδὺ γα ὁΔὴ ΣΡ ΠΟΥ ΒΌΡΡΙΥῪ τΠ6 πη. ΕΓ ἰηβίδηςο, [6 σοη αἰ ἾΟη4] σΟΠἸ ΠΟΤ ΟῚ 18 ΒΟΙΏ6- 
εἶπλοβ δ πρ, 88 ἴῃ (θη. ΧΙ, 38., απά [1{] πιώδολὲς δε αϊϊ δα ὃν (δε τσαψ"; ἴῃ Ἑχοά, ἷν- 

1 Μο]οππδγοσ, [πιγοάποιο δὰ Πὐργοβ  εῖ. οἱ Νον. Εωάοσίβ, ΡΡ. 8307, 808.; Ῥγοΐδϑϑου 
ΕΥδποῖο, αὐϊάα το τἴ6 Βεδάίηςν οὗ τς δογίρίαγοι, ἰγδηβι διε ὃν Μι, ὅδοι65, ρΡΡ. 173. ὅσ. 
(εἀϊε. 1815). 

2 ΤΉΟΥ ἀτὸ οοῃβί Δοτοῦ, δηὰ ἐγδηβ δια, ἃ8 052 Ῥβαΐσῃ, ὉῪῚ Βίβῃορ Ηογεῖου. ὅς ἷ8  εῖ- 
δίοη οὗ [6 Ῥβ4]η)8, νοΐ. ἱ. ὑρ. 110---1 14. δηἀ ἴΠ6 ποῖος. 

3. 5.66 Ραγ  Π] Δεῖν, 110. 1. Ἰγδοίξ, ν.--οὐ!ἱ]. ου. δάνοτθθ, ργεροβίτ οη 8, σοπὐ πο ΙΟη8, δῇ ἃ ἱπίογ- 
)εετίομβ, ἴοπι. ἱ- ΡΡ. 86] ----555. οαϊξ, ΤΑ .Ὠ]}. 

4“ Ἠοορενοοη, Ποούγπα Ῥασγιϊου]αγατα Οσθσδγιτη, 2 νοἶδ. 410. 1769; 8 σοτκ νι ϊς ἢ ἰηςὶ- 
ἀσπίδ! 1] υϑίγαίθθ 8. σζτοδὶ ΠιΠΊΌΟΥ ΟΥ̓ ῥϑάβθαχοβ ἰπ τπΠ6 Νον Τεβίδιμοηί. ΑΑ υδὶυδῦ]ο 
Δογίἀρτηθπὶ οὗἉ ἱε, τ τἢ τη6 ποῖδ8 οὗ νασγίομβ ᾿ἰτ γαῖ, τῦϑϑ Ρα Ὁ] 18Π6 ἃ ὈΥ ῬΓΟΙΈΒ8ΟΓ ϑο 2 αἱ 
1αἱρεὶς ἱῃπ 1806, πῆϊς 88 Ὀδὸπ Βαπάβομηοῖν τοργϊπιθὰ δὲ ΟἸδθρονν, 1818. ὅεθ 8180 
Ὧγ. Μαοκηῖρῃιὶ οἡ τ1π6 ΕΡἰ8:168, γ0]. ἱ, οβϑδὺ 4. ὃ 74., ἴο 1Π6 οηά οἵὗὨ [ἢδὺ 0558 Ύ. 

5 Ῥαγνογ Τρ Ὦ]Υ ΒΌΡΡ] 1685 ἰδ, δῃ ἃ τϑη ἄοτθ [Π6 Ῥαββαρο {ππ8, ἀπά δλοιία ἀεαίὴ δεζαϊὶ ᾿ϊπι ἐπ 
λε σαν: ἴῃ ἴῃς διιιπογίζοα Εηρ ἢ δἢ γογβίοη (86 σοπλαηοίίοη ἀπά [8 ομλϊ 6, δηὰ [86 οοηα - 
εἰσηαὶ ἐγ 'β Ῥγοροῦῖν βαρρ] θα, 

ΥΟΙ.. 1. 5 



258 ϑογίρέμγ 6 7ηϊἰογργοίαξϊοπ. 

98., απα [1{] ἰάοι τεΐιδε ἰο ἴεὶ ἡΐπι σο. Ῥατιΐο]65 ΟΥ̓ ΘΟΙΏΡΔΙΙΒΟΙ αἶδο ἅΓῸ [γοα ΠΕ πταηιΐηρ, 
88 ἰη ἀδη. χΥὶ. 12.. ἐδ εοἱϊ! δὲ α ιοἱϊά πιαπ ; ̓ἰλογα!γ, δε εσὶϊ ὅδ ἃ ιοϊϊά ααε πιακ, τῃαὶ 18, [ΠΚ6] 
α ιοἱἰά αιὁ. ἩΟ ΔΡΡΓΟΡΓΙΔΙΟΙΥ 1Π18 ἀοβου ροη ννᾶ8 ρσίνθη ἴο ἴπΠ6 ἀφδοθηἀδηΐβ οὗὁὨ 1βῃπγαοῖὶ 
Ὑν 1} το ἢ] ΔρΡΡοαῦ ὉΥ σοπιρατὶηρ [ἢ ΟΠ γδοῖοῦ οὗ ἴΠ6 τυ 1ἃ 888 ἰη Φοῦ χχχίχ. 5---8, νν ἢ τἢ}6 
νϑηαοτίηρ, ᾿δνν]688, δη ἃ ἔγεθοοιηρ, 1ἰγ68 οὗἨ [16 ΑΥ̓ΔῸΒ οὗἩἨ ἴῃς ἀεβογῖ, 88 ρογίγαγθὰ ὉΥ 4]} 
ἴγδνθ!]οσθ. δα]. χὶ. 1., δίδε [88] δραγτοισβ ἰο ψομγ πιομιπίαϊπ. ῬΒδῖ. χὶϊ. 6.,ο Τε τρογάς οὗ 
ἐδεὲ Ζονά αγὸ Ρωγε τοογάβ [88] δβιΐίυεγ ἐγίεα ἱπ α ζωγπαδε οὐ εατίἢ. Ἰκᾳὶ. ἴχ. 18.. Τεν ελαϊϊ 
πιοιπί ὡρ [88 οὐ |Κ6] ἐδλε αδοεπαϊπο 077 δπιοῖε. δι τα ] δῦ ἜΧΔΙῚ 0168 οσσιγ ἰη ἴῃ Νονν Τοβῖδ- 
τηρηῖ; 85 ἢ Φοδη ν. 17. δ ἴΐν Ταίδεον τσογχείλ δἰϊδοτίο, ἀπά 7 τοοτὰ ; τῃδϊ 18, 88 ΤΥ ΕΔΙΠΕΥ 
πουκοι ἢ ΠΙΓΠΟΓΙΟ, 80 ἷθὸ ἀο 1 ννοῦκ ἱοροῖμοῦ τυ ἱτἢ πΐπι. οι θῖ πη. 8 Ῥαγιο 68 ἀγα τγδητης 
υοιἢ δἱ τπ6 Ὀοριπηΐηρ δηὰ οπὰ οὗ ἃ βεηΐδβησα: ἔπ Φοῦ χχὶν. 19.. [4.9] ἀγομσὴΐ ἀπά ἠεαΐ 
οοπδιαια (δ δϑποῖσ; 80 ἀοιῇ ἐλε σγανο ἴἤο56 ν ἢ ςἢ λασε δἰππεά. Φοτ. χυῇ. 11... [4.8] ἐλε γματ- 
ὑτάφε δἰ(ἰεἰἦ οὐ ἐρρ8, απά δλαίελειΐ ποί ; [30] ἦε ἰδαὶ φειἐειὰ τίολεδ, ἀπά ποί ὃν τισὴΐϊ,ο. Νὰα- 
ΤΊΘΓΟΙΙΒ δ, ΤΣ ΔΓ ᾿πβίϑη 08 ΟΟΟῸΣ ἰῃ ἴῃ0 ὈΟΟΚ οὗ Φοῦ, δηὰ εβρθοῖδ!ν ἰῃ ἴῃ6 ῬΓονοσθδ; ᾿ν ΒΟΓΘ 
ἦν 185 Ὀὰϊ υδιῖο6 ἴο ΟὟΓ δάμη γβῦϊα δυϊῃογΖοὰ νεγεΐοη ἴο δά ὰ τπδὲ [86 Ὀδυς] 68 οπιϊιο ἃ διὉ 
ῬΓΟΡΟΙΙ͂Υ Βαρρ Ἰοα ἴῃ 108}16 ΟΒαγαοῖοσβ, δῃἢ Π018 οΟΙρ] οἵα [ἢ Β6Π56. 

2. Ἐπχαριῖπο δ ἐπεγο ράδδασε τοἱἦ πιϊπιιο αἰέεηεΐοτι. 

ΘΟΙΏΟΙ 68. 8. δΒ1ηρ]6 ῥαϑϑαᾶρο Ψ}Π τοαυΐτο 8 ΠΟ] ΟΠΑΡΙΟΥ, ΟΥ ΒΟΥΘΓᾺ] οὗ [6 ργοσδάϊηξ 
διὰ ἐοἸ]οννίηρ ομδρίοτϑ, ΟΥ Ἔν ῃ {Π6 δηιγο Ὀοοΐ,, ἴο Ὁ6 Ρογυδβοά, ἀπά ἐπδὲὶ ποὺ οἤσ6 ΟΥ̓ ἱννΐςο, 
Ὀυύΐ δεν σαὶ τ. 8. Τὸ δἀνδηΐαρο οὗ [ἢϊβ Ῥσγασιοθ Μ11]1 Ὀ6 στοδῖ; Ὀδοδη86, 88 16 5816 
ἰπΐηρ ᾽8 (ΓΘ ΠΟΥ βίδα τηοτὸ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἰη 1Π6 (ΟΥΠΙΟΓ ρᾶγὶ οὗ ἃ ὈΟΟΚ, νυ σῇ ἰ8 πλογὸ []}Ὺ 
Εχρ] δηθὰ ἴῃ 1Π6 διιϑϑοαποπὶ ροσίίοη, δι ἢ ἃ ΡΟΓα981 Ὑν1}} ΓΟΠΟΓ ΘΥΘΙῪ τηϊηρ Ρ]αίη. Εοι 
᾿πβίβηςθ, ἰμδῇ ΟἸΒογνν ῖλο αἰ σι] ραβδαρο, Βοπι. ἰχ. 18., ΤὝλεγοίογο λαίλ ὧδ πιόγοὸν οπ ισήονα 
ἦε τοἱἱἱ ἔαῦε ππόγον, ἀπά τολοπὶ ὧδ ιοἱϊ ἠδ λαγάεποιλ, »11}} Ὀδοοτηθ ΡογίθοΕΥ ΟἸθασ ΟΥ̓ ἃ ο]οδα 
οχδιηϊηδίίοη οὗ ἴῃ6 οοηίϊοχῖ, δορί πηΐηρ δὴ υογβο 18. οὗ σὨΑΡΙΘΓ Υἱῖ]}., ἀπα τοδάϊηρ ἴο τὴ6 οπὰ 
οὗ τῆς οἰθνθην ἢ ομαρίογ; {118 ρογιίοη οὗ {πὸ ορίβι]6 Ὀδὶῃρ' τηοβὲ ἐπιϊτηδίο Υ σοηποοῖοὰ. 7)]5-- 
τοχδγαΐης [18 δἰ Ρ}6 ΟΘΔΏΟη, ΒΟΠΊ6 ΘΧΡΟΒΙζΟΥΒ ἢν ὀχρίδιποὰ 1 Ῥοῖ. ἰΐ, 8. 88 πηδδηΐηςς 1πδὲ 
οογίδι ἢ ΡΘγβΟη 8 ψογὸ αδεοἰμέείψ ἀρροϊπίεα ἰο ἀσδβιχαοίίοη; ἃ ποϊΐοῃ σοηϊγδαϊοϊίης τ 6 ὙΠῸ] 
ἴθηογ οἵ δογίρίυτο, δηὰ σορυβηδηὶϊ ἴο ἜΥΟΣΥ ἰάθα νν ἰοῖ ἯγὧΘ ΑΓ (Π6Γα ἔδαρῆϊ ἴο οηϊοσίδίη οἵ τῃ6 
ΤΩΘΓΟΥ͂ δηὰ )ι5ί1Ίοο οὗ αοά. Αἡ αἰοηξίὶνθ ςοπβίἀογαίίοη οὗ [86 οοηϊεχὶ δπὰ οὗ [πὸ Ῥγορογ 
Ῥυποίυδίίοη οὗ [Π6 ῥῬάββδαρα δι υἀθὰ ἰοὸ ((ῸὉΓ [6 πηοϑὲ δησίθηϊ πιϑβογρῖβ ἤδνο Βοᾶγοο  Υ 
ΔΏΥ͂ ροΐϊη!8) σου α ἤᾶγα ργονθηϊοὰ 16.) ἔγοπῃ συ πρ 80 ΓΘρυΪβῖνο δΔη ἱπιογργοίδιίοη. Τὴθ 
ἢγδι δρίβι]α οἵ Ῥοῖοσς (11 βιιουἹὰ δ6 γϑοο]]θοῖθ) τγῶβ δἀἀγεβϑοὰ ἴο δεϊϊονίης ὡγειοα. ΑἾἾΟΣ 
σοηρταδιι αἰηρ ἰποτὰ οὐ τδεὶγ Βαρρίηθ6 88 πῃ Ὀοΐης ςΔ]]οἀ ἰο 16 ρίογίουβ ῥγί νι ροβ δηά 
ἢοΡα68 οὗ [86 ζοδροὶ, Βα [δκοβ οοοβδβίοη ἴο Ὄδχρδί δῖ Ὁροη 16 8} 1Π|6 ΤΊΔΠΉΟΥ ἴῃ ἢ οἢ ἰξ 
28 ἰηἰγοάυοοα, θυ0} ὉΥ [06 Ῥγορἤοίβ ἀπὰ δροβίϊοβ; δηᾶ, παυϊηρ δηϊογοοα 8 ρβΈπογαὶ ὁΧ- 
Πογίδι! 008 ἴ0 τγδίο ] 688, ὅζα., ὈΥ̓͂ Δῃ Δῇοοιηρ' Τορσοβοηϊδιίοη οἵ οἂγ σοϊδιΐοη ἰο αοά, ουν 
τοι ριοη ὈΥ͂ [ἢ6 ρτοςίουβ Ὀ]οοά οὗ ΟἸγσίδβὲ, [π6 νδηΐῦ οὗ 41} γον! γ οπἸοΥπιθηῖα, δηὰ [ἢ 6 
ΘΧΟΘΙ]ΊθηΠ6 δηὰ ρογροῖυ ΠΥ οὗ τῃ6 ροβροὶ ἀἰβροηβαίϊοη (οἤδρ. 1, ΤὨγουρ]ου), ἢ6 ῥγοσθααβ 
(ἰϊ. 1---13.} ἴο ὌγρΘο ἴΠδτη, ὈΥ 8 Γοργοϑθηϊδιίοη οὗ τμοῖγ ΟΠ γί δεϑη ῬΥΙΎΣ ]ορ65, το γοσοῖνο τὴ 8 
πογὰ οἵ Οοἀ νι τηροῖη688, ἴο σοῃτΐϊηππθ ἰπ 186 ΘΟ Χογοῖθα οὗ ἕδίτ ἴῃ ΟἾγδὶ 88 ἴ06 στοδί 
Γοσπάἀαιίοη οὗὨ ἐΠοἷγ Θίοσ ΑΙ] ΠΟΡΘΒ, δηα ἴο τπδϊ δίῃ δα 8ῃ ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΥ οοηάαεῖ, 85 της 
δάοτγη ἢὶβ ζΌ5Ρ6] διηοηρ ἴἢ6 Ὡποοηγνεγίεα ΟΟη119.8β. Ἡγλεγοζογε, ΒᾺ 78 6, 'ῃ οοπβίἀογαίίοη 
ΟΥ̓ (6 ΘΥοσ ἀϑίϊης ῬΘΓΙΏΔΗΘΠΟΥ͂ δηἀ ἱπνΑΓΙ80]6 ΟΟΥ ΔΙ ΠΥ ΟΥ̓ τ6 ψοτὰ οἵ Οοά, ἰαψὶπο αεἰάε 
αἰ! πιαϊϊοο, απά αἱ σμῖΐε, απὰ ἀνροοτίδίεθ, απὰ δηυΐεα, ἀπά αἰΐ ευϊϊ-δρεαλίνσα, ἩΓΠΙΟὮ ΔΓΤΟ 80 
ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἐΐα Ῥαπονοϊοπὶ ἀοδῖρη, τ 1} 411 Β᾽ ΠΡ] ΙΟἾΥ, α5 πεισ-δογη δαδεεἾ (ΟΥ ἱπίμβη 8), τ 8ο 
ΔΙῸ Ταροηογαϊδα ὮΥ αἰνίης ρΊδοθρ, ἀεδϑὶγε ἐδ δίποεγε πιὰ γ ἰλε τοοτά], (δαί ψε πιαν φγοιῖο ἰλεγοῦφ 
(μπίο ϑαϊυαίϊοπ), εἶποε (ΟΥ ϑεοῖπο 1081) ψοι δαυε ἰαδίεα ἰδαὶ (δε Ζοτὰ ἐα σγαοίομδ. Το τοδονι 
οοπιΐθῷ 85 ἈΠΟ α ἰυΐπα βίοπε, ἀϊβαϊϊοισεά ἱπαάεεά 4 τιέη, δμί οἤοδεπ 97 Οοά, διὰ μγεοίοιι, 
αἷοο (το Ὀ6]16Υ6) αΦ ἐϊυὶπο δίοπεε αγε διιϊϊξ μρ α εριγιέμαί ἄοιιδε, απ λοίὶψ ργιεδίλοοά, ἰο οὔ σ 

1 83.660 1π|8 ῥγουοά, Ὑ0]. Ι΄. Ρῃ. 599. 600. 
3 ΤῊΪΒ ἜΧργοβδίοη ΥὙΘΥΥ ΘΙ Ρἢ Δ.ΟΔ}ΪΥ ἀδποίθβ ΤΠ ο086 ΤΟ ΔΓΘ ΠΟΎ]Υ σοηνοτγίοα ΟΥἩ ΓΟζθη6- 

Ταϊθὰ, 88 [6 Δροβί! μδὰ βαϊὰ (1 Ῥοῖ, ἱ. 28.) [186 θε]]Ἰονίηρ Φενν8 σογο, ἐπγοῦυρἢ ἴῃ 6 ἵποον. 
γηρεἰδίε τορογὰ 9.7 Ουοά. [Ιλ ἰ8 νψ6}} Κποννῃ {μδῦ τὴῆ6 δηςσίθηϊ ον ἢ ΓΑΒ δ: Σ]ε ἃ ΠΟ 
ῬΓοβϑίγίββ ἴο τοῖν τοὶ σίου, εἶς ολύϊάγεπ πὰ πεισ-δοτη δαδεε; δηὰ Ῥοίδσ, γ8ο νγαὰϑ ἃ 6, 
ὙΘΤΥ͂ ΠΑ[ΌΓΑΙΥ δἀορίδβ [ἢ 6 Β8Π|6 ῬΩΓΑΒΘΟΪΟΘΥ, ΜΉΘ Ὑυτιίης; ἴ0 7 6 νν ἰδῇ ΘΟ, νϑγῖδ ἰὸ [ἢ6 ροΒρεϊ, 

8 ΤΏοδβο νογὰβ (μπίο φαἰυαίίοπ, εἰς σωτηρίαν), ᾿ῃπΠουΡἢ οὐ δὰ ἰῃ Γμ86 σοσασηθοη Ρῥγϊηϊθὰ 
οὐϊιΐοπδ, αγο, Ὁ Οὐ οβῦϑο απ ΤἸδοποηδοτῆ, ἰηδοτίθὰ ἴῃ ἴΠ6 ἰοχῖ, οΥΓ τολίοὐ ἐδεν ἴόγπι απ 
ἐπίεσταὶ ραγτί. ΤῊϊΐδ το ἴῃ 18 πη ἀου δύ αν φεπμῖπε, ἀπα ἰδ οὗ σγϑαὶ ἱπιρογτίδηςθ. [ξ δοννϑ8 
ἘΠ6 γϑϑϑοὺ τοἦν ἴῃ Ὀο] ον Φονγ8 γ ΓῸ Ταροηογδῖθα, ἀπὰ 8160 ὮΥ ΤΟΥ ΟΣ (0 ἀθεῖγο {ἢ 0 
υὐδαυ]ογαῖοα ἀοοίγίποθ οὗἩ 186 ρΌΒρΕΙ, ΥἱΖ. αὶ ἴπογ πείρλί ἰδεγεὸν ἵπογοαδε, ΟΥ «τοὺ κ᾿», 
“πο δαϊυατον. ΤὨΪΐ8 νγὰβ {6 πώ ΠΟΥ βἤοιά αἰνναυ 8 ἤἴδνὸ ἱπ υἱοῦ ; δῃὰ ποιμίηρ Ἄοοπἰὰ 
80 οβδοί ΠΥ ργοπηοίθ {18 δῃ ἃ, 88 ΠΟΙ Πι14}}Ὺ τοοοι νης [Π6 ραγα ἰσυϊῃ οἵ αοα, ῥγαγίηξ 
ἴοε 06 {16 ]πιθης οἵ [18 ῥτγοϊηἶδοβ, δη ἃ δοίης ὑπᾶογ 118 ἀϊοίϊδίςδ, 



7126 (Ονηέοτέ, 2569 

Ὁ δερίγίμαὶ φαοστίβεες, ὃν )εες Ολτγίεί, ( Ἡλεγείοντε αἷρο ἴΐ ἐ6 οοπίαϊμοά ἧκ ἰδὲ δοτγίρίωγε, 
Βελοία 1 ἰαν ὶπ δῖονκ α οὐὶφῦ οογπετ- δίοπε, εἰδεοί, ργδοίομ ; απὰ ἦε ἰλαὶ δεϊϊευείλ ὁπ ἴΐ (οοη- 
δά είς ἴῃ 11) δλαδΐ ποὲ δὲ οοπμπάεά, οὐ δβῃδιαϑά.) ὥϊἠπίο γου, ἰλεγείοσε, σῆο Ὀο]ΐονο, λέ ἐδ 
Ῥτοοϊουβ; ὀμὲ ὠπίο ἰξεηι ἰλας ἀἰ5θ6] ον, ἀπειθοῦσιν", ἐλ δίυπε ιυλιελ ἰδλ6 διιήίάετα αἰδαϊοιρεά, 
ἐλε ξεατεε ἐδ ὄεξοοπεε (ὧδ λεαά ογ ἰζε σογηεν, ἀπά α δβίοπε οὐ διμπιδίίησ, απά α τοοὶ ς οὔεκοε. 
ΤΆεν, ἀϊϑ 6] νης ἰδ6 πογὰ (τῷ λόγῳ ἀπειϑοῦντε:), 1π8ὲ 8, [6 νοτὰ οἵἉἨ [86 ποδραὶ, τ ἢ! ἢ 
ΠοὨ δ1)8 1818 (ΕΒ. ΠΏΟΗΥ͂, σέμπιδίδ δὶ [8 ΘΟΓΠΕΣ .δίοπο, τσλεγεμπκίο (δεν τοεγε ἀρροϊπίεά. ΜΒκὶ 
γ6 (θο ϊονογα, 0 Γαϑὺ ΥΟΌΥ δα νδίϊοη οἡ 10) ἀγα α ελοδέη φεπεγαίίοπ, ἃ εκ μι »γτιεειλοοά, α 
Ῥεεωίίαν Ῥεορίε, ἄς. ἄε. Ἡδξῃοο, ἰξ ἰ8 ον ἀδηΐ τῃδΐ (6 τηολπίης οὗ 1 Ῥοῖ. ἰϊ. 8. ἰ8 ποῖ, τ1Π|δὉ- 
Θοὰ δὰ ογαάαϊπεά το ἰο ἀϊδοδοαΐθηοο ((ῸΥ ἰη [πδὲ σ8δ6 {Πποὶγ οὐρᾶάϊθηςς τοῦ] ἤᾶνο Ὀθ6η 
ἐπιροδϑιὈϊς, πὰ {πεῖν ἀἰβδουθάϊθποθ ουἹὰ μάν ὈΘΘῺ ΠΟ 815}, Ὀπῖ (πεῖ Οοά, [Π6 τὶ ῃϊεοιβ 
)πάρε οὗ 4}} ι})|ὸ οδείῃ, δὰ δρροἰϊπίεά, οὔ ἀθογεβᾶ, ἐμαὶ ἀδβιγαοιοη δηἃ δἴθγηϑὶ ρογάϊ τοι 
δῃουϊὰ 6 ἴ06 Ῥυπίβμηηεηῖ οὗὨ βυομβ: ἀἰβυο] αν ῬΟΓδΟηδ, γποῸ ΣῪ το]οοῖοα 4}} τἢ 6 
ουϊάοηοοβ ἐπδὶ Ψ96805 ΟΝ γθὶ γγα8 [6 Μοββίδῃ, [86 ϑανίοισ οὗ 1296 ψοτ ἃ, ΤΠ πιοάο οἵ 
Ῥοϊητίηρς ῦονο δἀορίοα ἰδ [Π6ὲ ργοροβοὰ Ὀγ Ὦτβ. Φοβη ΤΆΥ]οΥ, οάἀάγίχο, δηὰ Μεοκηϊρεὶῖ, 
δηὰ τεοορηϊσοὰ ὈΥ (ἀὐἹ ΒΘ ἢ ἰπ ἢ 18 οΥἰ εἰς] οἀϊ οι οἵ {ὸ ατοςκ ΓΓοβιδιηθηῖ, δηὰ ἰ8 πηϑδηΐ- 
ἔΈΒΕΥ τεαυϊγεὰ ὈΥ͂ [16 οοηίοχέ, 

8. « νετδε οὐ ραδδασε ημεϑέ ποέ δὲ σοπηεοίρα το ἐἦ α τοηεοίε οοηέεχί, μπΐεεε 
ἔλε ἰαξέεν ἀρτεο δείέεν τοΐἐλ ἐξ λα α πεατεν σοηέεχέ, 

Τδα5, Βοπι. 11. 16., ΔΙ ΠΟΌρΡὮ ἢ Δ 68 8 ροοᾶ 80η8ὲ ἰΓ σοπηοοϊο ΠῚ [Π6 Ὀγεσοαϊΐηρ, γοΓδο, 
ΣΩΔΚο5 ἃ τ. πο ὈοΙΓ6Υ ἤδη Ἰοϊηϑιὶ τὶ ἢ υογβ6 12. ({Ππ6 ἰηϊετιηο ἀἰδίθ νογβο8 θεϊηρ γεδαὰ ρϑγθη- 
το. 8}}}7 88 ἴῃ 186 δαϊδμουζεα Ὑοσβίοη); δηὰ (ἢ βῆονβ 1ΐ ἴῸ ὃὍ6 [86 ἴσῃ δηᾶ ΡῬΙΌΡΟΓ 
οοπίοχί, 

4, Ἐχαριῖπε ιοδείλον ἐδ τογίίεν σσπιζίπιιο8 ἦε αἰβοοίγδο, ἰδέ τὸ δΡ}οδε 
Αἰπι ἰο πιαλὲ α ἰγαπβίεῖονι ἐο αποίλεῦ ατσμηιοηΐ, τσλθη, ἐπ ζαοί, ἠδ ἐς ργοδεομέϊης 
ἐλε δαπιε ἰοριο. 

Ἐοπι, γ. 12. ν}}} Γπγηϊδῇ δὴ ΠΙυδίγαιίϊοη οἵ {μὶ8 Τοπιασς. Ἐτοτα (πδὶ γοσβο ἴο [06 Θῃά οἴ 
486 Ἑ“Βαρίεγ ὅς. Ῥϑδαϊ ῥργοάποεξ ἃ βίγσοῃρ δυζυμηθηΐ ἴ0 ργουο {πδΐ, 88 811] πηθη 8ἰοοᾶ ἰῃ πϑοά 
οἵ τἰδ6 στδσς οἵ αοἀ ἰῃ Ομ γίβι ἴο γοάθομῃ ἴδηι ἤγοιτπι [Ποἷγ δἰ πδ, 8ο {πὶ8 σγαοθ 888 Ὀσθθη δίς- 
ἐοτάδα δα 8}}} ἴο 6]], τ ΒΟΙ ΠΟΥ 76 γ8 οΥ σοηί θα, Τὸ ρεγοοῖνο 86 [Ὁ]}] ἔοτοορ, [Βεγοίογο, οἴ 
116 δροδίϊθ᾽᾿ 8 Θοποὶιβίοῃ, ἯὙὸ τηυϑὲ Γοδὰ (Π6 σοπέϊπημαξίοπ ΟΥ̓ 118 ΔραΙηεδηΐ ἴγοτι Υ0γ86 12. ἴ0 
18Π6. οἶοθε οὗ [6 ἙσΠΔΡΙΘΓ. 

ὅδ. Τῆε ραγεπίλεδες τολίοὐ ὀσσμν ἔπ ἐλο δαοτγεά ιογϑησε δλομία δὲ ραγίϊοι- 
ἑατίῳ τεραταάεά ; διέ πο ρατεηίλε8ες εἠοωϊά δε ἱπέενγροδεά εοἰίδομέ δεμείεπέ 
ΨΤΕἝΘαΒδΟΊ. 

ϑοιιθύϊτῃϑθ ὑπ 6 σταιητηδί] 08] οσοπϑίγυοιίοι, τυ ἢ τ Ι Οἢ 8. δοηΐθησο Ὀορίη8, 
8. ἱπίογτυρίοα, δπὰ 18 ἀσαΐῃ τοϑυϊηθᾶ ὈΥ {Π0 τυτῖῦον ΔΙΌΘΥ ἃ ἸΟΠΘΘΥ ΟΥ ΒΠΟΥΓΟΥ 
ἀϊσταβϑίοη. ΤῊ18 18 ὑαστηθα 8 ραγθη οβίβ. 

ῬΑγθμ ]168668, Ὀθὶῃρ᾽ ΘΟΠΙΓΑΓΥ 0 {86 ροιῃΐα8 πα βίγυσίυγο οὗ ὑπὸ ἩΘΌΓΟΥ 
Ἰδηρτᾶρθ, ΓΘ, ΘΟ ρΑγ νου, οΟὗἨ ΧΆΓΘ ΟΘΟΌΓΓΘΠΘΘ ἴῃ {πΠ6 ΟἹα Τοβίαπιθηί. 
Ιῃ ἔβοῖ, 88 ὑβογθ 18 ΠῸ β'ρῃ ὙΒδίουοσ ἔῸγ [Π6 ρθη 6818 ἴῃ ΗθΌγονν, (86 
ΒΘΏΒΘ ΟὨΪΥ ὁδη ἀοίογῖπο ἤθη ἰΐ 18 ἴο Ὀ6 υδοά. 

ὙΠΟ Ῥῥτορδοεῖίο τ ίηρε, ἰηἀ θεά, σοπίδίη ἰηεττυριίοη8 δηὰ ἱπίου]οσα 08, ῬΑγ ο]ΑΥΪῪ 
1οθ6 οἵ Φετγοιηΐδῃ; Ὀὰϊ γὸ δνα δὴ ΘΧδΠΡ]ο οἵ 8 Γοδὶ ραγοηι μοδὶβ ἰῃ Ζαοὶ. νἱ. 7. ΤΠο 
δον δὴ ΟἈΡΕΪν 68 Πδα βοηΐ ἴο ἱπαυΐσο οὔ [πὴ6 ργορμοῖ, υβεῖθοῦ ὑποῖγ (βδιϊηρ δῃου]ὰ ὃ6 σο0Π- 
τιηποὰ οο δοσομηὶ οὗἉ Τπ6 θυγπίηρ οὗ ἴπ6 Ἰοτηρ]ο, δὰ {116 δβδαδϑιηδίΐοη οἵ (δ δ] δῇ: δ[[ῸΓ 
ἃ ςοῃβί ογϑὺϊο ἀϊστοββϑίοη, Ὀυὶ οἰοβ αν σοηπροοῖοά ννῖἘἢ ἴΠ6 ααθβίίοη ργουροδοά, 186 ὑτορδοὶ δἱ 
Ἰοησιῃ τερ] 68, ἴῃ οὔ Ρ. ν᾽}. 19., (μαὶ [1)6 Β6ΔΒΟῺ (ΟΓΙΊΟΓΙΥ ἀενοῖοἀ ἴο (ἀδὲης; Βῃου]ὰ βοοη Ὁ6 

. ΤΠ νοσὺ ἀπειθέω (ψἤοποο (Π6 ραιτεὶρ͵]9 ἀπειθοῦντες) δηςὶ [18 ἀογίναιΐνο βαδείθηιΐνθ 
ἀπείθεια δἰ Ὁ δα ἃ ἃ αΐδθῥεϊ ἑοῦ δα σοηδβιϊζαῦοβ ἴη6 ῬΑΓῪ στ οὗ ΟὈδίίπϑοΥ, ΟΥ̓ ὙΠ] 
ΤοΙ58] 10 οτεά!ξ ἃ ἀοσίγ 6 ΟΥ̓ πατταεῖνο, [Ιἢ [Π6 Νον οδίδιποπῖ, ᾿ξ ἰδ δρεοσίαϊΐῳ ὑδρ σ0ῃ- 
ςογηΐπρ ἴΒοβο Ὑ8Ὸ ΟὈΘΕΪΠΔΙΘΙΥ Ῥογβίδὲ ἰη σολεσύηρ [Π6 ἀοςοιγίπο οὗ 1Π0 ρμοϑροὶ, τοραγά 688 οὗἉ 
411} ι(ῦ6 ενϊάθηοοθ ᾿μδὲ δεοοπιρδηϊοᾶ ἱξ.Ό Τδυ8, ἰπ Ζοδπ 111. 86., ἀπειθῶν τῷ υἱῷ, λό (δαὶ αἰ4- 
δεϊϊευείλ ἰᾷε ϑοκ ἰδ ορροδοὰ ἰο λέπε ἐλαὶ δεϊϊευεί ὁπ ἰδὲ ὅπ, τῷ πιστεύοντι εἰς τὸν υἱόν. 
Οοἴηρασο Αςἰδ χίν. 3., χυὶϊϊ. δ., χίχ, 9.; Εοπι. χὶ. 80, 81., χν. 3]. ; 1 Ῥεῖ, 1. 1. 
(ατ.). δυῖάδδ (48 εἰϊδὰ ὉΥ βοἢ]ΘΌΒηΟΓ, ἐπ σοσε, ἴὸ τ ῇοπὶ ὙὀΛῸ δγθ Οὔ ΘΗ ἰηἀευῖθα [ῸΥ τ} 5 
ποΙΕ) οὐποίάογ ἀπειθεῖν 88. ΒΥΠΟΠΥΤΊΟΙΒ ὙΥ11}} ἐπιστεῖν : ̓Απειθεῖν δοτικῇ ἀπιστεῖν. ἘῸΓ οχΧ- 
ΔΙΏΡΪο5, ἰἢ τῃ οῃ [Π6 ἀογίναιῖνα βυρβίαπίνο ἀπείθεια ΠΙΟΔΠΒ ἀἰδεῖιε οΥ οοἠξοιρί οἵ [110 

ἰδι δ ἀοοίτ! πο, 5.6 ΘΟὨ]οΌθΠογ, [αἰχίοου, δι υοσε. 

8.3 



200 ϑογίρέι)6 Τηἱεγργοίαζίοη. 

βροηΐ ἴῃ ἸΟΥ̓͂ ἀπὰ ρ'αἄπο89. ΤῊΘ ἰπίογπιθ ἰϑι6 νογβ68, ἱποτγοίοσο, ἔγοπι οἤδΡ. Υἱΐ. 4, ἴο ςἕδρ. 
ΤΙ. 17.,ὄ ΔΓα ΟὈΥΪΟ ΒΥ ραγοπτμοῖςαὶ, του ρ ἢ ποὺ τηϑγκοὰ 88 Β0 ἢ ἰη ΔηΥ οὗ (1Π|6 πιοάετη 
ὙΟΥϑΟἢ8 ΜΠἰσἢ τγὸ να δά Δῃ ΟΡΡΟΓΙΠΏΝΥ ἴ0 ΘΧΆΠΙΪΠ6. 
Α ΓΟΙΊΑΣΚΔΡ]6 ἰηδίδηςθ οὗὨ σοι] }ςοαιοα ραγε μι Ποἰἰς ΟΧ ΓΟ ΒΟ ΟΟΟΌΣΒ ἴῃ ΤΔῃ. Υἱ]. 2, 3. 

Ακὰ 7 φαι΄ ἱπ υἱδίοπ (απά ισῆδη 7 βαιο 7 ισας ἕπ ϑδ᾽ιμαῆαη), απᾶ 1 βαὺ (7 τας ἰλεπ ὃν ἰδ 
τοαίεγ5 οΥ Ὁἱαϊ), απὰ 1 ἰηοά τρ πὶ ενο5, απά βαιο απα δελυῖϊά, ις, ὅ.6 ΟἾΠΕΓ ἰπδίδηςσος ἴῃ 
(θη. χχίν. 10.; ὃ Οἤτοῃ. χχχίϊ, 9.; Εἰχοά, χὶϊ. 15.; Ῥρβδὶ. χὶν. 6.; [54]. 11|..14.} 

Ιπ ἰΠ6 Νέον Τοβίβπιθηΐ, μουσονοῦ, ρΆΓΘ ἢ ἢ. 6868 ΔΓῸ ἔγοα αοηΐ, ΘΘΡΘΟΙΔΙΥ ἴῃ 
ἴπ6 ψτιῖηρϑ οὗ 5ι. Ῥδὰ] ; σψο, δίδυ. τηδκίηρ πυιηθγουβ αἰ ρ ΒΒ: ΟῊ8 (4}} οἵ 
ΤΠ 6 τὰ Δρρτγοργίαϊο ἴο, πὰ 115 γΓαῖδνο οἵ, 118 πλϑῖη 80) 66), γϑία Γη8Β ἴο {110 
ἰορῖα π ἰοῦ 6 μδᾶ Ὀοραη ἴο ἀϊβουβ8β. ΤΟΥ ἅἃΓ6 βΘΠΟΓΘΙΠ ΠΥ ἰπἰτγοάαυσοά ἴῃ 
[116 ἔΟ]]ονν ἱ Πρ ΠΊΒΠΏΟΥ : ---- 

(1.) Ῥῆλενγε ἰδὲ ρατεπιλεβὶβ ἐ5 Βῃοτί, ἐΐ 8 ἱπεοτίρα ιοϊἱβομὲ ᾿διίαίίοπ δεέισεεπ ἔσο οἷαμθει 
εὐλὶοἢ αἦὸ σταπιπιαίοαιϊν σοπποοίεα ; απά ἰδδη, αὐίεν ἰδ σοποϊ δον οὔ λα Ραγεπιλεβὶα, ἰδὲ ἰακίετ 
οἴαιιδε ὑτοσεραϊ, α8 ἱγ ηο ἱπίογτιιρίίοπ ἠαά ἰαΐεπ ρίασε. 'ΓὮαΒ: --- 

ἱ. Ιὴ Αςἴβὶ. 15. Δεΐογ...... βαϊά (ἰλὸ πιιπιδον οὐ παπιοα ἰοσείλεν τσα8 αδομί απ ἀμπαγοὶ ακπὰ 
ἐιρεπίν, ἦν τε ὄχλος, δ.ς.), εν πὰ ὀγοίλιγοη, δίς. 
. Βοπι. νἱϊϊ. 19---2]. Τα δρρ!!σατίοη οὗ ᾿ἢ 6 ῬΑΓΘΠΙ 6818 νν}}} το ἄοσ ἘΠὶβ υΎῪ ἀἰῆου]ῖ 

Ρδδβϑᾶξε οαϑγ. 76 εαγπεβί οαρεοίαίίοπ ΩΓ (ΐ6 ογθαίίοπ ισραϊίεί 7γὺν ἰλὲ πιαπ  εδίαξίοι οἡ δε 
8058 Γ᾽ ανά: ( 3ὺγ ἰλε ογοαίξίοη, γὰρ...... ἡ κτίσις...... ισα8 πιαάΐε ξιιδ)οοῖ ἰυ υαπῖΐν, ποῖ τοὐἰϊ ποίῳ, 
ὁμέ ὃν τέαδϑοη οὗ ἀΐπι τισῆο ει δ)εοίεα 11) ἐπ ἔορε ἰλαί (δε σγεαίίοπ ἐἰξοἰ Γ αἾ8ο δλαϊΐ δὲ ἀεἰἸσετεά 
7 οπι δε δοπάασε 0 εοττερίϊοπ ὑπίο διε σίογίοιδ ἰἰδεγίν 9 {διε ὁοπδ οΥΓ Οοα." 

1,1. Οογ. χν. δ2. Αι ἐδε ἰαδί ἰγιπαρ: (ὃν ἐλε ἐγιμηρεί 8[ιαἰϊ ξουπά..... «ἀπά το6 ελαϊΐ δὲ 
ολαηφεά ; σάλπιγγι" σαλπίσει γάρ, δις.) 30 7 ἰΔὲα οογτωρίϊδίε πιμδί Ρμί οκ ἱποογτερίίοπ, δες. 
ΘΠ ΔΓ ῬΑΓΘΏΓΉΠ6868 Ὄσσα ἴῃ 2 ΟὐΥ. Υἱ. ῶ., χ, 8, 4.; 68]. 11. 8. Α ρῬδγθῃιῃοδβὶβ οὗ θοη- 

Βἰἀογαῦ]ο ἰοηριἢ ἰδ ἰπ 1018 ΨΔΥ ἰπϑεγίθα ἴῃ Εοτα. ἰΐ. 13---ξ᾿6. Ιῃ σα868 οὗ τΠπ|8 Κιπὰ [86 
ῬΑΓΘΏΙΠο5818 ἰβ σου ΟἩΪΥ ἰηἀϊοδίοα ὉΥ [Π6 ῬΑΓς]68 τε, γάρ, δια. αἱ 1158 ΘΟ πιο ποοτηοηῖ. 66 
186 ΘΧΑΙΏΡΪ6Β δῦογο δἀαιυςοορᾶ, δηὰ Εοι. ἱ. 20., χν. 3.; δι! ὰ ΗΘ}, Υἱὶ, 320, ὅζο. [ϑοιῃοιϊ πιοϑ 
[10 Δροβί]θ ἄοϑβ ποῖ γοΐιγη ἴο ἔπ ἐταΐη οἵ τβουρὰν ἂς δὰ απ, ΤμαΒβ, ἰῃ 2 ὙΠ 688. 1]. 
οι [86 οοπβιγαοιίοη ἀπ πο δοηδα δγὸ ἐννῖοα Ὀγόΐκθη οἶδ, δη ἃ ποὶ τοϑασηθα, δὲ [86 δηά οἵ 
νυ. 4. δαηὰ νυ. 7; ὙΠῸ παΐυγο οὔ [86 δα ͵ οοὶ νν}}} δοσοιηῖ [ῸΥ [818.} 

(2.) Ῥράδη ἰδε ρατεπιλοεὶς ἐκ Ἰοηροτ, ἰλδ ρμγϊποὶραὶ υοτὰ ον τοοτάς Γ᾽ (ἦε ργεοεάϊηρ οἰαμεε 
αγε γτερεαίεα, ιοϊ(᾿ ον ιτισξἐλοιιὲ νατίαέϊοη, αἰέν ἐλ6 μαγεπιλεδὶδ. 

ἷ, 1 Ὅον. νἱϊὶ, 1----4, οι α8 ἰομολίησ ἰλίπρε οβετεά πηπίο ἰάοἷἶδ (δε ἄποιο ἰλαΐ τοε αἱ! 
λαυε ἀποιοϊεάσε. ἹΚποιοϊεάσε ρωβειλιρ: δωὶ ολατγιίν εὐὐβειλ, δια. ...... 58. σοποεγπίπο ἰδοεε 
ἐλίπφε ἰλαί ατε οἤετγεά ἐπ δαογίῇου μηίο τάοίθ) τος ἄποιο ἰλαὲ απ ἰάοὶ ἐδ ποίλίπσ, ἅζς. δι πι ἰαΓ 
ἱπδίϑηςσοβ οσσυγ ἴῃ Φοδη Υἱ. 22---94.; ἘΡΆ. ἰἱ. 1--- 5., 12---19.; δηὰ ον. 1], 8---10.: δπὰ 
[ἢ οὐδεγυαπί βιαάοηϊ οὗ 1160 Νον Τοβίδιηθης ν1}} ΘΑΒΙΥ 6 ΘΔ] ἴ0 ΒΡΡΙΥ ΟἴἶοΓ ἐχ- 
ΔιΏΡ]68. 

Αποῖδοσ ἱπβίδησο οὐ [86 ρδγϑη ἢ 6818 γγὸ αν ἴῃ ΡΆ]]. ἱ. 27. ἴο σὮδρ. ἰϊ. 16. ἱποϊυδῖνε; ἴα 
ψ ΠΟ ἢ τῆ6 ΔΡΟΚ116 ἀἰβουβδ68 ἃ δι δήθος, [86 ργοροβιοη οὗὨ ᾿γβῖο ἢ 18 σοπιδιποα ἴῃ οἤΔρ. 1. 27.; 
δηά αἴθεσνγαγάβ ἴῃ σμδρ. 1ἷ. 17. Β6 τοῖϊυγηβ ἴο 186 τορὶς τ ΒΙοΒ δ Π4ἃ Ὀδσοη ἐγορεϊηρ ἴῃ [86 
Ῥχγοσοάϊης οπαρίοσ. “1 σοῃ ουτ  Υ (ἢ {Π|18 διδιοτηθης τὸ ἤπᾶ (οὮδρ. Σ 28.), (δαὶ δι. 
ῬΑ] β8 8 ἢ 8 ἱπδασποορὰ ὉΥ ἔννο (Ὠΐηρ8 --- ἃ ἀοδβίτα θοιἢ οὗἉ "6 δηὰ ἀθϑίῃ; Ὀυῦ ἢς ΚΠΟΥ͂Β 
ποῦ ὙΠίΟΝ οὗ [686 ἴυ οἴοοθθ. οδίἢ ἰ8 ἴὴ6 τηοβὶ ἀοΒΙ γα Ὁ]6 ἴο Ὠϊπη861[; σὰν (Π6 ν᾽ οἰ ἈΓΘ 
οὗ 16 ῬΠΠΙΡΡίδη8Β τραυίγοθ σϑίμον ἐπαὺ 6 ΙΏΔΥ 6 δραγοὰ 8 1{{||16 ἸΟΏΖΟΣ; δηᾶ, μανίην 
118 οοηἤάοπορ, μ6 18 δβϑδυγοὰ [δὶ ἢἷ8 110 τν}}} Ὀ6 ἸοηρΙΠοηοά, δηὰ ἐῃαὺ ἢ 5118}} θὲ 
16 ἀρϑίη ἰῃ ρούβοη, Τίιθη, δέον 186 ἰηϊοττιρίίοη ΜΠοἢ ἢἷ8 ἀἰϊδοοῦγθο Βα τοροϊνεά, 
86 Ῥγοοθϑᾶβ (οὮδρ. ἰϊ. 17.) 88. 90]]ονγα: “Ὑ88, δηὰ 171 " οἴδετοάὰ ὕροὴ [86 βαογιῆος δηὰ 
βούνίοθ οὗ γοὺς (ἰιἢ, 1 007 ἀπά τοὐοῖοα τὶ γοιυ 4]1.᾿ Τθα ἰπιογνοπίηρ οἤαγρο ἰϑ 
ἈΔΡΡΙ πὰ υἀ]οἰου ΒΥ ἱπιγοδυσοά ὈΥ ἴδθ δροϑι]θ, ἰῃ οτὐάεσρ ἴμδαῦ (6 ΤΠ ΡΡίΔΠ8 
τορῶς ποῖ σοπηδ (Ππεῖτ ϑχογιϊοηθ ἀπ} 8 αγγίναὶ, πὸ σοπτοπὰ (ῸΣ ἐ})6 (ΑἸ οὐὨἨ 186 φχοϑρεὶ 
ὙΠ ὉΠ δηὰ Βα γ ΝΥ; 88 Μ 1] θ6 ον άθηὶ ἴο [8086 Ὑγῆ0 δχϑιηΐϊμθ ἴΠ6 ροϊηὶ τυνἱἱῃ δἰΐθῃ- 
Εἴοη δπὰ οδηάουτν.᾽ 

 διυετί, εν. ατδη. ὃ 244. ὑ. 8385. 
2 ΤΏοδα ὙΠῸ ἃζγὸ δοαυδιηϊθὰ τυ τ86 οτἱρσίπαὶ Ἰαπσταρο Μ1}}, ὁπ σοπεϊ ἀθγαιίοῃ, 6885}}7 

Ῥογοοῖνο (86 ἡπ5ιϊοσο οὗ ἴπΠ6 ἀῦουϑ ὑγδηβιδιίοπ, ΕῸΓ [86 Τοβοη8 οὐ ὙἘΙΟΘἢ ἰἰ ἰ8 ἐουπἀοά, δηά 
ἴον δῃ 806 οἰποϊ αἰίοη οὗ ἐμ νυ ἢοἶθ ραββαρο, 866 θυ 08 ὈγαδοἸιϑὰ δὲ ΥΥ εἰ θθοκ ΟΠ δρεὶ, ΒΥ 
[850 ον, ΤΠοιλδ8 ΥἾ Ηἰΐ6, βοστθοη ΧΧ. ΡΡ. 863-380. ΟὙΟΒΌΔΟΝ, δηὰ δου ἶπὶ  αἴδῦ, 88 
Ῥτϊπι θᾶ ἴῃ ἃ Ῥδγθῃί 6818 ΟἸ]Υ [ἢ 6 πιϊἀἀ]6 οἶδιξθ οὗὨ γϑγβο 20. (“ποῖ νν Πρὶν, Ὀυὶ ὈΥ Γραδοπ 
οὗ δίπι 80 βα ᾽οοιοὰ ἱϊ); ὙΔΙΟὮ σοΥιδίη]γ ἀοα68 ποῖ τηδίογὶ ΔΙ] οοπιγὶ υαῦδ ἴο οἸοαγ υρ [10 
αἰ συ} Υ οὗὨ ΓΠ]8 ραββαρθ. 

5. ὙΠΊΠον, αταπιπιασ ἰο ἴΠ6 ατ. Τοβῖ. Ρ. 164. ϑοῖῃιο οὔβοσυδίίοηβ οἡ Ῥβδγθηίῃοβοδ ΝΠ] 
Βα ἰοππὰ ἴῃ ΕΊΑΠοΚο, αὐΐάο ἴο τ δογὶρίυτοβ, ΡΡ. 182---185δ. (Μτ. δἼοαυοδ᾽5 Τγλπαϊδιίομ.) 
οὐϊι. 1816. [Οοπιρατο Β]δοῖκ, Ἐχορειίοαὶ διθαγ οὗ τὰς Οταῖπαὶ βογίρίυσοδ, ρῃ. ὅ0. ἄς.) 

4 Ἐτδηοίο, αυἰάο, ΡΡ. 183---} 85. 



Τῆς (Οὐρηΐοχί. 2601 

ἢ, Τὸ2 τιῖϊθ οἷαθβ τὸ ΤΏΔΥ τοίου {86 [ΟἸ]ονγης Ὀοϑα Ὁ] ΘΧΔΙΡΪο οὗ {π6 ρδγοηιςδἷβ, ἴῃ 
9 Τίηι. ἱ. 16---18. ὙΠῸ ἀροβϊο δοκπον)οάρίηρ [86 ᾿πίτερὶ ἃ δθοοιϊίοη οὗὁἨὨ ΟΠΟΒΙΡΠΟΣΊ8----ν] 10, 
πο η Εἰ πΠΟΥΟῦ9 ῬΓΟΐδεϑοσβ ἀοδεγίθα ἢΪΐπ), βιοοὰ ΕΥ̓͂ Εἶπ δηὰ τχϊηϊβίογοι ἴο Π11--- θορὴη5 ἢ 
ἃ ῬΓΔΥΟΥ ἴῸΓ [Π6 ζΖοοὰ πιδῃΒ (ἈΤΉΪΥ : 7λὲ Ζοτά σταπὲ πιετον μπίο ἰδ ἤοιδε οΥ ΠΤΕΠΡΑζηοΣ 
ἥν Με οἵ! τείγεελεά πιο, ἀπά ισαβ ποὶ ἀελαπιεά ο πιψ ολαὶπ, διιῖ, ιὐἦδα ἦφ τῦα5 ἵπ Ἰίοπιο, ἣξ 
ϑομοὴὶ πιὰ ομὲ σετῃ αἰϊφεπιΐν, απά βομπά πιε. ὅὃι. Ῥϑὰ] [6 δῖορβ ἢΐβ ρεσίοᾶ, αη ἃ βυϑρθῃβ 
μῖ8 δεπῖθηςθ, ἰο τορϑδῖ [ἷ8 δοκηον)εάριηθηϊ δη ἃ ῬΥΑΥΟΥ ἢ τοηθινεὰ ἔδσυουγ δηὰ σγαῖι- 
ταάε --- (7ὰηε Ζωτά σγαπί ἰλαὶ ἦξ πιαν βηπά πιεγον οΓ ἰλὲ Ζονά πὶ ἰλαὶ ἄν), ἀπά ἐπ ἄοισ πιαπν 
ἰλίπφο ἀξ πιϊπὶείετεά ππίο πε αἱ Ἐρλεδβια, ἰλομ ἀποισεδὲ ὑετῷ τοοῖϊ. ἸἹΠ τὸ Ῥδγαδθ Π6 οποίϊςοβὲ 
ΔΌΪΒοτΒ οὗ ατοοςοο δηὰ Βοιηο, γγα 8[|84}} βοδυοθ Βδηα, ἀηοηρ ᾿ΠΟΙΓ ΤὨΔΏΥ ΡΑΓΘΠ πο δ68 δηὰ 
{Υδηϑροδίτἰοπβ οὗ δι υἷο, ὁη6 Ἔχργοβϑοὰ ἱπ 80 ρϑίμεῖίο δηὰ ΠἸΥΕΙΥ͂ ἃ ΤΆΠΠΘΥ, ΠΟΥ ἴῸὉΣ 8 σοβ80ῃ 
80 διιδδίδηι.4] Δηἃ Ὁποχοθριοη Ὁ Ϊ6.} 

Αἀάϊεϊοηα] ᾿πβίδῃσαϑϑ τηϊσ ὺ Ὀ6 οθοσγϑά, ἴο βῃονν (80 ἱηρογίϑηοο οὗ διίθηᾶ- 
ἵῃρ ἴο ρΡδγϑηίθβ68 ἴπ ὑπ6 Θχδιαϊ πδίίοη οὐ {16 οοπίθχί ; θυΐ (86 Ργϑοθάϊηρ 
Ὑ11 δου ἀΔη{1|} δὺο 6 ἔοτ {π18 Ῥυ ΓΡΟΒΘ.3 

θ. Δ εχ“ρίαπαξίοη πιμδὲ δὲ αὐἀπιξίοα, μέ ἐλαὲ ιολίολ δμῖίδ ἐλε σοπέεχε. 
Ϊὴ ἀΐτοςϊ υἱοϊαιϊοη οὐ τῃϊ8 86] }-οὐἱάθης σδηοη οὐ ἱπίογργοιϊδιίοη, (6 σπυτοι οἵ Εοιηθ 

δχρουηᾶβ Μαιϊί. χυἹ]. 17., 17,.ἃ6 νιαπ περίϑοϊί ἰο ἤδαγ ἐλ6 οὐυγοΐ, ἰοὲ ἀΐπι δὲ μπίο (ἦδξδε αὁ ἃ 
λεαίλεν πιᾶν απά αϑ α μεὀίϊσαπ, οἵ τ116 1π.Δ}} 101} ὺ δηὰ πὶ ἀθοϊβίομβ οὗ 411] ἀυοίγίπε8 ΟΥ̓ 
τ΄6 (Βοπιδη) σδίϊοἱς σὔυγοῦ, Βαΐ ὙΠδὺ δαγ8 106 ουὐδηρο δοῦ [1κἱ 8 τοδὰ [16 οοη- 
ἰχ. 720) βΒΆγγ8 οὐγ [ωοτγὰ, ἐὸῤν ὁγοίλενγ δλαϊἷ ἐγεδραδεὲ αραϊπδὲ ἰδεε, 90 απὰ ἰεἶϊ λἀΐπι λὶδ 
“αἰ{ἰ δεξισεεη ἰδές απά ἀϊπι αἴοπε : 7 ἣε ελαὶΐ ἦεξαν ἰΐλεο, ἰλοι λαβὲ σαϊπεά (ὧν ὁτοίλεγν. Βαί, 
{7 δε σι! ποί ἄεατ, ἰαῖε ιοϊἦ ἰδδε οπε οΥ ἐισο πιογε, ἐλαί ἐπ (ὧδε πιομεΐ ΟΥ πα οὗ ίισο ιοἱίπεεδεα 
ἐνετῷ τοογἃ παν δὲ εὐἰαδίϊδδεά. Απά, ἡ δε δῃαϊὶ πεσίεεὶ ἰο ἤφατ ἰλεπι, ἰεἶΐ ἐξ ἀπίο ἰδέ σλυτοῖ; 
δυΐ, ἱΓ ἂδ περίεοιί ἰο ἧδαν ἐμε οδιωτγοῖ, ἰεί ᾿ἴπι δὲ μπίο ἰλδε αα απ λεαίδεπ πιαπ απά α ρεδίϊοαπ 
(νοῦ 1 ὅ----17.). ΤΏδιυ 18, ἢ ἃ πιϑη δυο ἀοῃθ γοῦ δὴ ̓ ΠΊΈΓΥ, δγεὶ δπλοηἑβιὶ ἶπι Ὀσί ναοὶ ν 
οὔ 1ὲ ; 1 τπδὲ ἃν8}} ποῖ, 16}} 10 σΒΓΟΝ; ποῖ [86 πηΐνοσδαὶ ΟΒΌΓΟῖ ἀϊδρογθοὰ ἱΒβγουζδοιις 
16 τοῦ], Ὀὰῦ τῆδὲὶ ραγιϊοα αν σΒΌγο ἴὸ πιο γοὺ ὑὈοϊὰ δ]ο. Απά, ἱἶ 6 ψ|}} ἢος 
τοίοστη ὕροῦ β.ἢ τεργοοῖί, τοραγὰ δῖπὶ 0 ἸΟΏΡΟΥ 88 ἃ ἱτο ΟΠ γί βιίδη, δυῦ 88 ὁ νὶοκοὰ 
δὴ ὙΠῚὴ ποῖ γοὰ σὰ (0 δοϊὰ πὸ γεϊσίομα οοπιτηπηΐοη, Ὁποῦ, 88 6 [Ὁ]]ονγττδη, 
γοῦ οὐα Ὠΐηπὶ οαγησδὺ δη ἃ Ῥοσβουθσίηρ σοοᾶ-Ἐ}}} δηὰ δεῖβ οἵ Κἰμάηοδββ. ΤὨγουρἢ 186 
ΨὯ0]6 οὐ τ ἷ8 σοηϊοχί ἴἤσγο 18 ποῖ ὁπ6 ψογὰ βδ: ἃ δϑουῦ αἀἰβοθογίης ἴῃ6 ἀοιίογιϊπδιίοη οὗ 
[6 σδί ΟΠ] 1 ς συ ΓοΪ σομποογηΐηρς ἃ ἀϊδβρυϊοα ἀοοίτίηο, θυΐ ἀὐουῖ δ᾽ ̓ σ μι ηρ [86 δΔαπιηοηῃίτοι 
οἵ 8 Ῥαγ συ] 8. ΟΠ αγοΐ σοὨσογπίηρ ΚΠΟΤ βίῃ; δπα ΡΑΥΡΟΌΪΑΣ Οὔ ΌΤΟΙ6Β 8.0 οηθαὰ ἴὼ ὃῸ 
[Δ}11}016. 

7. Ῥξλοτο πὸ σοπηεοξίοη 8 ἐο δε Κουπά ιοἱίλ {δὲ ργεοοάϊης απα διεδεοχιοηῆ 
»ατίς οΓ α δοοῖΐ, ποπε ἐλοιζα δὲ βοιισῆλί. 

ΤὨ8 Οὔβοσυδίίοη ΔΡΡ]168 ΒοΙ δ Υ ἴο 86 ῬγονυθγῸβ οὐ ϑοϊοπηοῃ, δηᾶ οἰ ΟΠ ἰο [16 ἰθ πῃ 
δηὰ (ΟἸ] ον ης; Ομαρίογϑ, νυ ἰοἢ ἔογπι ἴ[Π6 βδοομὰ ραγί οὔ ἐμαὶ ὈΟΟΚ, ἀπὰ δῇρ Ἴοοτηροδαὰ οὗ 
δαρδγαῖὶθ γον γῇ ΟΥ αἰδβιίηος Βοηύθῃοο5, ἤδυϊημ ἼῸ ΤῸ 8] οΟΥ̓́ΥΘΓΌ4] σοπηθοῦοη Ἡ ὨΔΌΘΥΟΙ, 
᾿πουρ ἐδ. 8 ἱπάϊν! ἀυ.Δ] πηεχὶπι 18 ῥγόρηδης νὰ 1Π6 τηοδὶ νγο Υ ἱπβισαοίίοη." 

. 

ἱ ΒΙΔΟ Κι 411, ϑδογοὰ ΟἸ ϑββὶςϑ 1] βίγαιε, νοὶ]. ἴ. ὑΡ. 68, 69. 84 εἀϊ(. 
5 Οπ [86 βπ})θοὶ οὗ ρβδζγθῃιοβῖβ, [ἢ6 Τοδά θυ 8 τοίοιγοὰ ἴὸ 186 ΥΘΥῪ τα 8 016 ἰγοδίΐβο οὗ 

ΟἸγδίορῃογ Ομ, θὸ Ῥαγεπίμεβὶ βϑογὰ, 1 ρβίς, ἰῃ 1726, 41ο.ὈὨ ὙῈΘ βδιηθ δβαθήδοϊ 
ἢ49 8150 66) αἰδουδθοα ἴῃ [86 [Ὁ] ον ηρ, ὑγογκβ; νἱζ. Φόῃ. Ετ. Ηἰσῖ, Ὠἰββογίδεῖο ἀθ Ῥαδγϑῃ- 
τηοδὶ, οἵ ραπογδίίπ), δὲ ϑρθοϊδιίπλ βιδοσγᾷ, 4170. ΖΦ. πα, 1745; Φοῖ. Θοι]. Πὐπάποσ, Οομη- 
τηθηϊλιίοηοδ θυ ἀα Ῥατγοπιποβίθυβ Φομαπηεῖίβ, 4ῖο. 1765; Δά. Βοηρά, ΡΠ ΖΠΘΥ, 
Οοπιπιοηίαιῖο ῬΠΠοΙορίοα ἂς Ῥδγοηιποβὶ, 1Γὐυτ8 ϑαοτὶβ Ψ. οἱ Ν, Ὑ΄. δοοοπηπιοάδία, 8νο. 
Τρεῖε, 1778. [Ἐὸγν ἔατῖμοῦ τοιμασκα οἡ ραγοηοβε8 δηὰ αἰρτοββίοηβ, νν ἰς ἢ ἠοῖ ππῖγο- 
αυσηΕΥ οσσυγ ἴῃ ϑδογίρίυγο, ἜΒρθοΐ}]γ ἴῃ 1Π6 τυ ηρ5 οὐ (Β6 Δροβίῖο δῆ, βο6 ᾿ανίάβοῃ, 
ϑαςγ. Ηοττοποαΐξ. σμαρΡ. νἱἷ. ΡΡ. 272 ---276. 
 ὙΥΠΙΌΥ οἡ Μαίῖ. χυλ!, 185 -- 17.; ΒίδηοΡ Ῥοσγίθυβ, Οοπῇιδιΐουι οὐ ἐπ6 Ἑσγοσβ οὔ 1ῃ6 

ΟἸιυτοὴ οὗἩ Εοπιο, ΡρΡ. 18, 1}. 
ὁ ᾧ. Β. ὕδγρζον, Ῥγίπι. 1η, Ηδροττα. ρρ. 86, 37 ; Βάποσ, Ηδογηλ. ὅδοσ, ὑῃ. 192---200.; 

Ρ(Ιβον, στη. ὅδε. ἐὰρ. χ, Ορ. ἴοπι, ἰϊ. Ρ᾿. 656-- 6568.; ΕΥδηζίαβ, [)6 [ηΐ. ὅ΄δογ. Ββογὶρῦ. 
Ῥτεῖ. ῬΡ. 8---1}. Τταςῖ, Ρρ. 48---51.; Μογιβ, ἰπ Πγχηδβῖὶ, τοπ}. ἱ. ΡρΡ. 160---168.; ὙΊΒΕΥ, 
Ἠεστγπι. Νον. Τεβὶ. ὅ8.γ. ραγβ 11]. Ρρ. 189---194.; Υ᾽ οἰδιοίη εἰ ϑϑίη θυ ἀο Ἱπίεγργοῖ, Νου. 
Ταδῖ. ΡΡ. 116---190.; ΕὙΔΠΟΚΟ, Ῥγϊθοιίοηοβ Ηεγιηοποιιίος, ρΡ. 61---94.: ΠἰδιιθΑ ΓΒ, [η8ἴ. 
εσγπι. ὑμ. 197---216.; Φ4ῃη, Ἐποδίγι 4. ΠΟτη. (σπογα 8, ΡΡ. 51--71.; ΟΠΙδάοηίαβ, 
ἰπϑτατίοπος Εχορειίςδ, Ρρ. 866---374.; ὅ. Ε΄. ΓΙ βογ, Τηβουτίοηοα Ηογηι. ὅϑιοσ. ρΡ. 
464--68,, 507---584.; Βιδεοίογ, Γηβυ τας οῃ 65 δου μι Γι δυϊοθο, ρᾶγϑ 11, ΡΡ. 56-62.; Λυτίρ]οῦ, 
Πεσμοπουτῖςα ΒΙΒ] σα, ρΡ. 148--.-166. 

8ὃ ἃ 



262 ϑογίρέωγε Ϊηιξογρτοίαξίοη. 

Ετοπὶ ἴΠπ0 ῬΧοοθαϊηρ ΓΟΠΊΑΓ ΚΒ 10 Μ01}} θ6 ανϊἀϑηΐ, (μαΐ, ΔΙ ΠουρὮ {86 
σοΙΡατΊβοη οὗ {π6 σοηξοχύ ν7}}} γθαῦγα οί ΙΔΡΟῸΣ δηα πηγθι 1 
αἸ]Πσθηοθ, γοῦ ὑΠ 686 "}}} θ6 δου πα δηῦ σοπιροπβαίθα ὈΥ͂ {Πα ᾿πδηδοις ἢ 
ἄδρτοα οὗ Ἰρῃδ τ οἢ π|}}} {ππ8 6 ὑγόνη ἀρομ ΟἴΒΟΥ 156 ΟὈΒΟΌΓΘ 
Ῥᾶββασθθ. Τῇ νΟΣῪ οἰδδογαίθ ἰγθδίῖβα οὐ ΕὙΔηΖίιβ, αἰγοδαυ γοίογτοα 
ἴο, ν0}}} ΒΌΡΡΙΥ πυμηθγοιβ Θχϑιαρθθ οὐ {86 ΠΟΙῪ ϑοτίρίαγοβ, τ ΒΟ δ γ6 
ΤΟ Πἀογοα ρογδου Υ οἶδα ὈΥ {π6 Ἰυἀϊοϊουβ οοηβιἀογαίίοη οὐ [πΠ6 σοηίοχί. 
[ὙΠΘΓΘ ΔΓ ΒΟΠ16 8611] ΓΤΘΙΊΆΓΚΒ ὁπ {Ππ6 υ86 Οὗ ἐμ6 οοπίοχί, Π]υδἰτα θα 
ὙΠ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΧΆΙΏΡΙΘ6Β, ἰπ Πανιάβου, ὥδοσ, Ηδυιλθπθαῦ, ΟὨΔΡ. Υ11}. Ὁ 
231---24θ.] 

ΒΕΟΤΊΟΝ ΙΓ. 

ΟΕ ῬΑΒΑΙ1.ΕῚ, ΡΑΒΒΑΘΕΒ. 

1. ΤΠ ἰοτίοαϊ ραταϊεδηι. 2. Πίααοίϊο ον ἀοοίγίπαϊ ραγαϊοϊέδηι. 

ΙΡΑΒΑΙ 11,8 Βανο Ὀ6οη γοίοστοα ἴο θαΐοσο, δῃα δρρ]164 ἴο {Π6 ΘΧΡ]168- 
[Ἰοἢ οὔ ἰοστηβ. ΤΟΥ πᾶν, ΒΟ ΘΥΘΥ, ἃ ἔαγΠῈΓ 86. ΤΉΘΥ ΤηδῪ 1] δ γαῖθ 
[Π6 τηϑαπίησ οὗ ργοροβιοηΒ, δπα [τον Πρ  ἀΡΟῚ ΒΙβύοτιοαϊ Πδστα- 
ἴν68. ὙΠΘΥῪ ταυδϑῦ, (Ππογοίογθ, 6 σα ΠΥ βίυαϊοα Ὀγ [πο86 Ὑπὸ ν ου]ὰ 
δἰίδιπ 8η 1πί6]]ΠἸσοηῦ Κηονίοᾶρα οὗ δογὶρίυγα. 

ῬΡΆΓΆ11618 σγοῦο βῆονγῃ [0 Β6 ῬΓΟΡΟΥΥ αἰν! 64 ᾿ηΐο νοσρδὶ ἀπά τοδὶ. 
Τὺ 18 τι {π686 Ἰαϑὺ πα 6 αν πον Βρθοῖα ] Υ ὑο ἄἀοθ. Α χεαΐ ραταΐ- 
ἰεἰΐδηι οὐ ἀπαίοσψ 18 θη {86 δϑπια (μὶπρ 18 ἰγοδίθα οὗ, ἀδϑιρση α ]Υ ΟΥ 
1ησ] ἀδη (411, ἰη {86 Βάᾶπλ6 ΟΡΒ, ΟΥ ἴῃ ΟἾΠΘΓΒ ΤΏΟΓΘ Οἶδα ἃπα οορΊουβ. } 

Τπ Θομραγίηρ Χὸ ρδδβασθϑ, ΠΟΎΘΥΘΥ, Μγ)͵ὸ τηυδὺ βου ΜὙΠΘΊΠΟΥ 
116 βδπλ6 ἐμίηρ ἐς γα] ΘΧΡΓΘΒβοα τηοσα ΠΥ 88 γ76}] 88 ΤΏοτ6 οἰ θα Ϊγ, 
Πα α͵8ο τι ποῦδ ΔΠΥ ΔΗ ὈΙΡΪΥ τ Βδίαυου ; Οὐμου 186 110 {180 ΟΥ ΠΟ 
Θαιϑϑἰβίδποο ἂμ θ6 οδίδιποα ἴον 1]]υδίγαϊηρ; οὔβουγα ρίαθεβ. δαὶ] ρδ- 
ΤᾺ] 16} 18Ππὴ8 ἃγὸ ὑσοίο]α ----- ξἰδίοσιοαὶ, δηα ατάἀδοίο οσ ἀοοίγιηδὶ. 

(1.) 44 λιδιοτίοαὶϊ ρματαϊοϊίθπι 97 ἐλίπρε ἰδ ΠΟΘ 0160 βαῖὴθ ὑδμῖηρ ΟΥ 
ονοηΐ 18 τοϊαίθα : 1 18 οὗ ρτοδαῦὺ δηα οοῃβίδην .86 1 ΟΥΘΓ ἴο ὑπαθγβίδηα 
Ασα (Π6 ἔουγν Ο8ρ6Ἶ8, ἰπ Ὑυ ΒΙΟ᾿ [Π6 ΒΆΠῚ6 ὑΠῚΠΡΒ 8ΓΘ [ὉΓ {Π6 ταοϑὺ ραγί 
Γοϊαίθα τοῦθ ΠΥ ὈΥ οὔθ ϑυδηρο δὲ ὑπ ὈΥ ὑπ οἴδογβθ, δοοοσαϊηρ ἰο ἐμ 
ἀοϑίση τὶ γ ο [86 (05ρ0618 γΕΓΘ Γοβρθοίζν νυ τυιΐθη. 

τυ, 116 δοσοῦης οὗ ουγ βαυϊου γ᾿ Β|}Π[{πρ [86 τοιηροδβὲ ἰῃ 1Π6 868 οὗἩ (ΘΠ ΒΔΓΟΙΒ ἴθ ΣΠΟΓΘ 
οορίουΒΥ τοϊαίθὰ Ὁγ 5. Μασκ (ἰν. 86---41.) ἀπὰ 8ι. κκὸ (ΥἹ 1}. 22---25,}, ἔπη 1 ἰδ Ὁγ δι. 
Μαιίῖδον (νἱϊ}. 94--26.). ΒΥ σοι ρΑτηρ [ἢ 6 ΒΟΥΟΓΆΙ Ὡδτταιγο8 οὗ [16 ΘΥΔΗρΈ ἰδί5 ἰΟρ ΘΙ ΒΟΥ, 
Πδιτηοηΐθ8 816 οοπδιτιοίοἃ ἔτοπι ΓΠποὶγ βοραγαῖθ Ὠἰδίουίθϑ [Ἃἢ {8 σαϑηποῦ, [86 Ὠἰδιοσγίςαὶ 
θοοΐβ οὗἩ τὴ Ο]ά Τοβιδι)θπὶ ἀγὸ τηυτπ8}}} 1] 8 γαῖ ὈΥ οοτηραγίηρ ᾿ορϑῖθποῦ 186 ὈΟΟΚΘΒ οὗ 
ϑαπιοῖ, Κίηρβ, δηὰ ΟΠ γοηΐοϊθβ. ἘῸΓΣ ἰηδίδῃοο, ΤΠΔΠΥ͂ ΡΑδΒΑΡ 68 ἴῃ (86 ὈΟΟΚ οὗ (ἀδῃποδὶβ διὸ 
ῬΆΓΑ]16] το 1 ΟὨτοη, ἱ.--τοῖχ.; ΤΩΔΗΥ͂ ρΡατῖβ οἵ [6 θοοῖ5 οἵ Εχοάπβ, νι ἴοιι5, απ ἃ ΝΌΤΌΘΓΘ 
ἈΓΘ ῬΆΓΆΪ1Ο] ἴο ἴΠ0 Ὀοοῖς οἵ Το ϊΕΤΟΠΟΙΏΥ, 48 ΝΠ. χὶϊ!, 1---8. ἴο 1λοπῦ, 1, 22., Ναπιδ. 
χχχν, 9---34. ἴο οαυϊ. χίχ. 4---ξ18.; ἴΓἢ6 ὈΟΟΚΒ οὗ βδίηποὶ δπὰ Κίηρβ, ἴο (86 ὕννο Ὀοο 8 
οὔὗἩ ΟΒγοηίΐοϊεβ; δηὰ, δ}, 3 Κίηρε χυ ἱ, 18---37. δηὰ 2 ΟἸτοη. χχχὶϊ. δγὸ Ῥαγα}]6} τ ἢ 
1εαἱ. χχχυΐ, Ὧγ. Τὐρδυίοοι δά συ. Τον πβοπᾶὰ ἤδγὸ οοπιρὶ]οὰ ν ΥῪ νδ]118}010 ὨΔγτοο 68 
οὗ 16 ΟἹά Τοοίππιθηΐ, ἰπ τ ἢ ἢ 186 Εἰδίοτί 41] δηὰ ῥγορῃϑιλοδὶ ραββαρ 5 Δ΄Ὸ ἸΟΥΓΜΟΥΘΏ 
ἰη ἴΠ6 οτάοΥ οὗ [18|60. 

(2.) Α αἰααοέϊο ον ἀοοίγίπαϊ ραταϊοἶδηι οΥ λίπε 18. ΠΟ γΘ [86 βϑιὴθ 
{πΐπρ 'ἴ8 ἑαωσὴέ: [18 Βρϑοῖθϑ οὐ ρϑγ8}]6] 18 οὗ {89 ρστϑδίθϑξ ἱπηρογίδῃοθ [ῸΓΣ 
οοιμργομοηάϊηρ ἴπ6 ἀοοίγί ποθ ἱπουϊοδίθα ἴπ {86 Β20]6; ψΒῖο ἢ τ) βῃου]ά 
οὐμοννγῖβθ 6 118]6 ἴο σηϊϑίδθ ΟΥὁ στοββὶυ ρϑγνοσί. 

Ὕ7ο ἴανο ΟΧΘΠΊΡΙ68 οἴ ἰξ ἴῃ 411 [Πσ86 γβαὶπι8 ὙΠΙΟὮ ὁσσῦν ἐν ῖοο ἱῃ [86 ὈοῸΚ οἵ ῬΒΑΪΠΙ8, 
δ ἰη Ῥβδ]. χίν. οοπιραγοὰ νι 11]. 1.---Θ.; χὶ. 13---17. ψ τὰ Ιχχ. 1--..5 {νἱ}, 7-πκὶς νἱἢ 
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οΥἹ]ὶ, 1---5. ; ΙΧ. 5---12. ψΣνἢΠΠ ον, 6----18.; δηὰ σχν. 4---8. τι ΟΧΧΧΥ. 1ὅ---18. ϑοπιο- 
εἰπιοϑ ἃἷδὸ 8 ἢγτηη οἵ 1λανί ἃ, νυ ἢ οοσῦγΒ ἰπ 1Π6 ὈΟΟΚ οἵ ΒΑ]πι8, ἰ8β ἴο 6 ἰοπηὰ ἴῃ ϑοπγθ 
οπα οἵ 6 Ὠἰδίοτίςαὶ ὈοΟΚΒ, 85 δαὶ. χονὶ. 1--- 18. οοτηραγοὰ πὴ 1 ΟἾτοη. χνὶ. 38---38.; 
Ῥμαὶ, ον. 1---ἰδ. ἢ 1 (του. χνί. 8---22.. δη ἃ Ῥπαὶ. οἱ. 47, 48. ἱϊ 1 ΟἼγοη. χυὶ. 
38, 86. 

Ιη 6 σο δῇποῦ, ἰη [86 Νονν Τεβίδτηθηϊ, [Π6 ΒΆπ|6 τπὶπ 8 ἰδυρῆΐ ὩΘΑΥΙΥ ἴῃ [86 δδπὶθ 
πογάβ, 85 ἴῃ τῃ6 ορίβιϊα οὗ Φυάο οσοτηρασγοὰ πὶ 2 Ῥεῖ. ᾿'. ἘΤΘΑΌΘΠΓΥ 8160 [6 δᾶπιθ 
ἀοοεϊτί πο 8 οχρί αἰπθά τόσο {Ὁ} ἴῃ πα ῥΐδοθ, νοὶ πὰ ὈΘῸπ τοῦθ ΘΟΠΟΊΒΟΪΥ δίαιθα ἰῃ 
ΔΠΟΙΔΟΥ ; δθο,, ἴοΣ ἐπδβίδηοο, Δγὰ 1ῃ6 δυρογβοάΐηρ οὗἩ [0 Μοβδὶς αἱβροῃβδαίίΐοῃ Ὦγ ἱπδὶ οἵ 
106 ξοόδρεὶ, δηὰ 81} ἴΠ086 ρϑϑδαρϑϑ Ποῖ ΔΤῸ ῬΔΓΔ]]6] 88 ἴο 6 πη ΟΥ 8 )6οἱ ἀἰδουδδοά, 
τπουσὰ ἀἰβυγοηῖ ἰπ νοτάδ; 80 {Π8ῖ, ὈΥ σοΙηρδγίης ἴποη, [Π6 βοορο οὗ ἴδ ἀοοίτγίηθ ἰπς6Ὰ]- 
σδιϑά υν}}} τοδαΣϊγ θ6 σοἸ]εονο ἃ, Οη ἴΠ6 ΟΥΒΟΓ απ, ν᾿ ΒΟΓΘ [Π6 βασπηα βιι ̓ εςῖ ΟΥ̓ ἀοοίγϊπα ἰδ 
ἀοἰνετοὰ νυ τ} ποσὰ ὈΣΤΟΥ͂, 8}} ἴπ6 τϑυουδ Ῥαβδβαροδ τηυδὶ Ὀ6 αἰ ΘΏΌΥ οοἸ Διο, δηὰ 188 
ἀοςεϊτγίης οἰϊοϊεἀ ἴγοπηθ 1ῃοῖ, ΟΥ̓́ (Πὶβ ἀδδβοχιρίίοη ἃῖὸ ἴΠ6 Ὠππιοτοῦβ ῥγοαϊοιίοηβ, ὅζο., 
Τοϊδεῖτο ἴὸ 186 ΤὩϊΌΤΟ ΠΑΡ 688 οὗ τῃηδηκίηὰ, οοπηθοιθὰ ἩΠῊ [6 τοιονδὶ οἵ 186 δον δὰ 
ΘΟΟΒΟΣΩΥ͂, ἃπὰ [Π6 οοηγνογείοη οὗ ἴπὸ 6 11165 ἴο ἴη6 ΟἸ τ βιίδη τοὶ ρίοπ. 

Βαι ἴδ6 π86 οἵ [818 ΡᾶΓΔ1]]6}18πὶ γ7}}} τῆογο (ΠΥ ΔΡΡΘΑΓ ἴγοηι ΟὨΘ ΟΥ̓́ ῊΟ ἱπδίϑῃοοϑ. [6 
τ6 ἰδοῃ σοιραγο 64]. νἱ, 15. ἢ (4]. ν. 6.. 1 Οον. υἱὶ. 19., 2 Οογ. νυ. 17., δη ἃ Βοιι. 1, 28, 
239. [πὸ ἴΌΤΤΠΟΓ ΡΑΒ8δρῸ γῦ τοδὶ, 7π Ολγιδέ “εδια πειίίλεν οἰγομπισίείοπ αυαϊείλ ἀπγίλίπρ, 
ΜΟΥ Ὡποϊτοιπιοίϑιοπ, δμί ἃ πειὸ σγεαίμγο, ΟΥἩ ΤΑΙΠΟΥ [ΤΠ6ΓῸ 18] α πεῖσ ογεαίϊοη. 1 ΟΔ]. νυ. 6., 
16 δροδβῖίς Ὠδὰ ὈτΣΙΘΗ͂Υ ἀεἰνογοὰ 1ῃ6 δαιηθ ἀοοίγηθ ἰῃ [86 [Ο]]ον ἴῃς ἰοττηδ, 7. Οἰιγὶε εκ 
πείίλεγ εἰτοιποϊδίοπ αὐαϊ ει ἡ ἀαπυίλίπο, πον ἀποϊτοιπιοίδίοπ, διὲ ζαϊἦ ολιοὴ ισογλεί ὃν ἰουθ. 
1 ον. νἱΐ. 19., Οἱγομπιοίδῖοπ 18 ποίλϊίπο, απάὶ ὠποὶγομπιοϊδίοη 18 ποίλίπο, ὃμί ἰδὲ ἀεορὶπο οὗ 
ἐλε εοπ:παπάπιεπίς οΥγΓ Οοά. 2 Οογ. ν. 17., Τλεγεΐοτε, ὑ7 απν πιαπ δὲ ἐπ Οἧγιδί, ἐς ἱξ α πεισ 
εγεαῖμγε, ΟΥ̓́, ΤΏΟΓῸ ΘσΟΥΤΟΟΪγ, [{Π6Γ6 18} α πε σγδαξϊον : οἷά ἰλέποε αγε ραδεεα ατοαν; δελοίά ! 
αἱ ἐλίποε ατὰ δεσοπιε πειυ. λοτη. ἰὶ. 28, 29.,ὄ ὲ ἰδ ποί α ὕειν ωὐϊοὺ ἐδ οπέ ομξιαγαΐίν, ἱ.6. 
δα 8 ποῖ 8 σεῃυΐηο ἸΏΘΙΩΌΟΥ οὗ [ἢ6 σΒυΓοἢ οὗὁἨἁ ἧ αοἄ νῆο [88 ΟὨΪΥ δῇ ουδιναγὰ ῥγοίοδβίοῃ : 
πεὶίλεν ἐς ἐλαΐ οἰγοκπιοϊδίοπ ιυϊοὴ ἴδ ομευαγὰ ἐπ ἰδὲ Ἰδοῦ. Βμί ἐδ ἱς α ὕειν, ἃ ἴτ τη ΟΣ 
οἵ 186 εἴυτοῖ οὐὗὁἨ Οοά, ιολίολ ἐξ οπε ἱπισαγάϊν ; απα οἰγομηιοϊδίοη ἰδ τη αὶ οΥ ἐδε λεαγί, τρ τὲ 
“ρἰσί!, απαά ποί ἐπ (λε ἰεἰίον; ισλοϑε ῥγαΐδβε ἰδ ποὶ οὕ πιέπ, ὁμί 9 Οοα. Ἑτοπι ἔΠ686 Ῥδβ88ρ68 
ἰς ἱδ αυιάδης ἴῃδι, νγῇδι δι. Ῥδα], ἰπ 64], υἱ. 15. [ουτηϑ α πεῖσ ογεαΐμγο ΟΥὙἩσγεαίϊοη, ἴα ἰη 64], 
τ. 6. ἀδῃοσηϊηβῖοδ γαξλ τμδὴ νου κοῖς ὉΥ ἰονθ; δηὰ ἴῃ 1 Οὐυ, Υἱὶ. 19. ἀδερὶπο ἰδε σοταπιαπάπιεπίς 
οΓ Οοὐ.. Ἔτοπι τϊ8 ςο]] τἴοη οὗἁὨ ραδδβδρθδ, [Πθη, γγ6 ρογοοῖγε τῃδὲ τ δαὶ 186 Δροδ|]6 ἱπίθπάβ 
ΌΥ 8 πεῖο ογξαίιγε οἵ πεὶῦ ογραίϊοπ 8 ἴπ6 ΘηἰγΘ οΘοηγοσδίοη οἵ [6 ποαγί ΠῸΙῃ βίη ἰὸ αυὰ ; 
δΠἀ, 858 σγϑδιίοη ἰβ [6 ΡγΟΡΟΥ οΥΚ οὗ δὴ Α}}- τ ῖδο πὰ ΑἸπ στ Βείπρ, 80 [815 ἴοῖδ] οἤδηρσο 
οὗ μεδγῖ, 8οι}, δηὰ ᾿ἰ6, νυ ὶςὰ [Δ Κ65 ρ͵δοθ ὑπᾶθυὺ {Π6 ταϊηἰδίγαϊίοη οὗ ἴΠ6 ροβροὶ, 18 οἴϊοιοα 
Ὁγ 16 μον Γ δηὰ ρτᾶςθ οὗ ἀοά, δηὰ ἰ8 ουϊἀεηςοὰ ὈΥ ἴπδὲ (ΑἸ [ἢ ἀπ οὐράϊοηοθ ΜΔ οἢ 8 ΓΘ 
πα  ΡΟΏ ΒΔΌΪΥ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴ0 411 Ὁ τ βιδηβ ἴῃ ογάοσ ἰ0 βαϊναίϊοῃ. ͵ 

Αγραΐη : ἴῃ 2 Οου. ᾿. 21., αοἂ 18 βαϊὰ ἴο πᾶν αποἰπίϑά μὲ: ἴῃ 6 ῬΑΓΔΙ10] ραββαρθ, Π6ΥΘ 
(186 ὀχρχγεβδϑίοη 8 δ0 εχρ᾽ δηθὰ δ8 ἴὸ σίνο δὴ ἰάδβ οὔ ἴη6 {λϊηρ ἰπἰοη θά, '5 1 ΦοΒη ἱϊ. 20.; 
ἩἤΕ͵ο ἔσο ΟὨ ΓΙ δι 85 ΔΓ βαϊὰ ἐὠρ ἤαῦσε απ μποίϊοη ζγοπι (δε οῖν Οπε, απά ἰο ἀποιο αἰϊΐ ἐλῖπρε ; 
δηὰ ἰῃ ν. 27. ἰδὲ δαπιὸ αποὶϊπίϊηρ ἰ8 δαϊὰ ἰο ἐεαοὴ αἵ ἰλίπσε. Νον, ἰῇ τ)6 εἴἶδοὶ οὗὨ ἢΐ8 
πηςείοη ὍΘ ἴδδΐῖ τὸ Βῃου ] ἃ ΚΠΟῪ 411] [πίη ρσδ, [86 δηοϊπίίης Ὑ}}}1 6 ψν αίονον ὈτίηρΒ Κηονν- 
Ἰεάχα ἴο υ.ϑ, δΔηὰ τΠεγοίογο ἐεασλίπσ. ΤΟΙ ὉΠἰ5 ΘΟ ΡΑΥίβοη οὐὗἨ ρϑββαρββ, ὑπο ΓΘ ΌΓΟ, γγ9 
Ἰεᾶστι τῆλ ΌΥ͂ πποϊΐοι ἀπὰ δηοϊητπρ' ἰ8 ἰοϊοη ἀρὰ τῃ6 Ηοὶν ϑριγὶῖ, ψοδ6 οἹοΘ 18 ἴο ᾿οΔο ἢ 
811 τΠῖηρχβ, δηὰ ἴο συϊάθ 18 ἰπῖο 4}1} τγῦ ἢ (Δοϊιη χίν. 26. διὰ χνὶ. 18.); δπὰ νψοβθ ψίδϑ 
δὰ ρσγϑοθβ γε ἀϊθυδοὰ τῃγουρηουϊ [86 σΠ ΌΣΟΙ οὗ ΟἸἾγβὲ, δαπὰ ἱπηιραγίθα ἴο δ σΎ ἐσένα 
τοῦ οῦ οὗ ἰδ. ἘῸΓ [8 885 068 86 ΘΑΌΔΙΪΥ ΠΟΟΟΒΒΑΣΥ ἴ0 8]}, ἴο 16 Ἰοαγηθα 85 ψ6}] 858 ἴὸ 
ἴ:8 ποοαγηθά, το ΓΟΔΟΊΟΓΒ 88 γ»106}} 88 ἴ0 ἸΘΒΓΟΥΒ: Ὧ6 ἴὑ ἰ8 [δὲ ΘΠ] 06 Ὼ8 ΟὟ ταΐπά 8, ρυ τ ἢ 5 
Οὔγ Βοδσγίβ, δη ὦ ἱποῖϊπ 68 ΟΌΓ ὙὙ1}}8, ποῖ ΟὨΪν Ὀορσίππὶης; Ὀὰϊ σΔΥτγἱπρ οἡ δηά ρουίδοϊης ἃ ΠΟῪ 
δηὰ βρί γι 4] 16 'π ΟἿΣ 8008. ΤΏ δχρτγοδϑίοη ἴῃ νυ. 20., απά ψὲ ἄκοισ αἷί (Λίπᾳε, ἰδ ποῖ ἴο ὈΘ 
πηάετγβίοοά ἴῃ ἴΠ0 ἰαγροβὲ ϑθηθ6, θαΐ τηθϑὲὶ Ὀ6 ἸἸπλϊεἀ ἴο τῃο86 (προ Μ ΠΙΣΝ Δ΄ ὩΘΟΘΕΒΑΓΥ͂ 
ἴο0 βαϊνδιίΐοη. Τῆεδο ὀνΟΎ ἵγαο ΟΝ ϑιίδη ποῖ ΟὨ]Ὺ Κῆον 8 δροςι δ Εγ6 }γ -- ἢ δι ἰδ, ἢ6 ποῖ 
ΟἾΪΥ 1:48 8 ποῖϊοῃ οἵ ἴΐοπὶ ἱῃ δἰ τοϊη --- θὰ ὯῸ [88 4180 8. ῥργϑοίίοδὶ δπἃ ὀχ ροσίπηθηιδὶ 
Κηον]εάρσο δηὰ ἴδβῖ8 οὐ ποῖ, ψ οὶ 18 Ῥχοάποίίνα οὐἨ ΒΟΙΥῪ οὐδάϊοοθ. ΤῊΪβ ἐπ οβιϊπηδὺϊο 
εἰ δ ρυγοϊιαβοα ὈΥῪ 1[Π6 Β ἜΓΙΠΡ 6 ἀπά ἀσαιἢ οὐ ΟἸ γῖβι, ππὸ 8. ἤογα βίγ]οα τπ6ὸ Ποίν Οπο. 
ΤὮο τνογὰβ ἴῃ νυ. 27., απὰ γε πεεώ ποί ἰλαΐ ἀαπν πιαπ δἠομίά ἐεαολ ψομ, σδπποῖ Ὀ6 Ἰηϊἰθηἀοά ἴο 
δεῖ βδίάδβ δ]} ουξινασὰ ἰοδοξίηρ; δὰ Ἐμοἰ γ τηϑδηΐης ἰδ, εἰ οΥ τἰδὲ γα πορά οὶ [16 ἰδδοῆὶης 
οἴ δηγ οἵ ἴῃοδο δῃ} ΟΠ 5.8 δά [8166 ἐοβοΠεγβ πηοπιοπαα ἴῃ ναγίουβ ραγὶδ οὗ [15 6 Ρ'81]6, οὗ 
ι8δὲ γα ποοὰ ποῖ ἴδδὶ ΔΏΥ οὔθ Βῃοι)]ὰ ἰδδοῖ γοῦ ΒΟΥ ἴο Ἱπάζο οὗἩ ἴ[ῃο86 ἀδοοῖνθιβ δὰ ᾿Ποῖγ 
ἀοείσείησ685.. 

ΓὙΒΘη {μ6 βίυαν οὗἉ ραγ8}16]8 18 ργι θην Ραγβυθά, [π6 τϑβι} 8 ἴῃ 
[λοι δίϊηρ ἃ σὶρ Ἰηὐογργοίδιοι οὗ [π6 Β1016 ΔΓΘ ὑθΥῪ ᾿πιροτίδηϊ, [ 

᾿ Μοτγᾷβ, Δοζοδβεβ ἢ]ουθηθαίίο δ, ἴοτῃ, ᾿. ΡΡ. 95, 96. 8.00 δ'90 Μαοκηΐρμῦ δὰ ϑςοις 
ΟἹ ἴῃς ἰα6χὶδ αὔογς οἰϊοί, 

8 4 



2604 δογέρίιγο Ἰπίεγργοξαζίοπ. 

158. 1 {π|8 ψδὺ ἱμαῦ ψγ6 ραϊῃ ἃ [1] νἱον οὗὨ ΠἸβίοσ 64] [ποΐϑ ὈῪ ΟΠ ρΑΓΙηρ' 
16 να οι 8 ΠΑΥΓΑΙν ΘΒ, 88 [ῸΓ δχϑίηρῖθ, ἰμο86 οὗ {μ6 (ἀοΒβραἷβ, δδοὴ οὗ 
νΥ ΒΊΟΝ ΤΩΔΥῪ ὈΓΟΌΔΌΙΪΥ ΒΌΡΡΙΥ δοῦθ Ῥαυου]αγϑ οὐ 64] ΟΥ̓ 1688 ἸΆΤΡΕΪΥ 
ρἴνϑῃ ἴῃ ἴπ6 οἴμοσβ. ἴῃ (18 τᾶν, ἴοο, ὑπ6 ἀοοίγϊ πᾶ] (ϑδο!ηρδ οὗ {86 
ἸΩΒΡΙΓΘ ἩΤΙ ΓΟ ΥΒ ἅτ Ὀγοῦρηῦ ἱπίο ἃ οοηδιβίθηῦ ὑν 016, ἤθη 176 σοτὰ- 
Ρᾶτα {π8 ΨΔΑΥ ἰπ τ ΠΙΟΝ 4 συ ἢ 18 ἘχΒΙΙ64 ὑπᾶον αἰ δγθηΐ δβρθοίβ, 
ὙΠ αἰ βι [168 οὗἨ ἀοία!]. ῬοσθδρΒ, 180, [Π18 τηϑί οά οὗ :ηξοσρτοία- 
(ἴἰοπ ΤΑΥ͂ ποῦ Ὀ6 ὙΠ Ποὰὺ ἃ ὈΘΑγηρ᾽ οα {π6 το δεῖνα ἱπιρογίβδησα οὗ [6 
τηδίίοσβ ἀθ  νοσθα [0 18 ἴῃ ΠΟΙῪ τπῦι. ΟἿ6 οἷἶθδγ ἀθοϊαγαῦοη ᾿πα 664 18 
δι Ποϊθηῦ ἰο Θβίβ Ὁ Π188 (Π6 ἔσῃ οὗὁὨ δὴν ἔφοϊ οὐ ἀοοίγιπο ; Ὀαΐ, 1Γ τγ 
βηά, οῃ 8. δΟΙΏΡΑΙΊΒΟΩ οὗ νδυῖουβ ραγίβ οὗ βου ρίαγο, {πα ἃ γα τἢ 18 ἀραΐῃ 
δηα ἀραῖῃ Θηπποϊαίθα ὙΠῸ Οἰθαῦποδ8 δπα 1] υδἰγαίθα 1ῃ γαγου8 γ8Υ8, 
1Π6 βίυἀοηῦ “111 ποῦ [41] ἴο οὔβοσνθ {πὸ ΒΙΡῊ ᾿πηρογίαπορ οὗἨ ἰβϑδοβίησ 
80 ἱπου]οαδίοα, 

Βαυΐ, 1 ϑυρροβοα ρδγᾷ 1165 ἀγὸ ἰδίκθη δ γσϑηάοι, 1 {Π6Ὺ ἀΓ6 ποῖ σᾶγο- 
ΓᾺΠ]Υ δηα δοουγδία! Υ οἰ δββιῆοϑα, 0116 δἀναπίασθ σδπ σϑϑι]. Α58 ρη146 
1η 118 τοβρϑοὺ οοσίδϊπ σὰ]88 αν Ὀθθη ἰαϊὰ ἄονγῃ ἰο ἱπάϊοαίθ {86 
ΨΑΓΥΙΗΡ ἀαρτθ68 οὗ ῬΓΟΡΔὈΙΠ1Υ {παῦ ἃ τϑα] ρδγΆ]]6]18η1 Οχ βίβ, 

1, Ἴηὸ Ἰονεδί δὐίδοιιθθ ὑο ρᾶγ8}16] ραββαρϑβ ἱπά βου! πδίο υ 60]- 
Ἰοοίοθά, 1688 ᾿Ἰπαθ6α βοτδ στοαὺ διπαάδηπιθηίαὶ σα Ὀ6 1π απαβίϊοῃ. 

2. ΤῊΘ ποχί ΒΘ οηρΒ ἴο μάᾶγ8116]8 ραι βοσϑα ρθπουα! ]ν ἔγομι {μ6 ΟΙά 
Τοδβίαπιθηῦ. 

8. ὙΠΟ 18 ἃ γοῦ ΒΊΡΉΘΥ ΓΟ ΔΌΣ Υ ἴο Ὀ6 Δβοσι θα [ο βιιοῖι 88 ΘΟ. 8 
ἔγοιῃ δΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΣΥ ὙΓΊΟΥΒ, 88 ἴπ086 οὗ {6 Νὸνν Ταβίδμηθῃῦ ; 

4, Απᾶ [1ζ 18 ἱπογϑαβοᾶ 16 [Π6 ΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΤΥ ΔΌΓΠΟΥΒ ἬΘΓΘ ΒΙΤΑΙΪΑΥΙΥ 
βι{παἰθα, 

ὅ. Ῥαδββαρββ βοϊθοίϑα ομι αἰ οσθηῦ ργοάδαοίίοῃβ οὗὁὨ [886 Βατὴθ δι μοῦ 
βίδπα ἴῃ ἃ ὨΙΡΊΟΥ ΡΪ806 ; 

6. Απά {ποβ6 811} ΒΊσθοῦ Ποῖ Θοτηθ ἔγοτῃ [ἢ 6 Βᾶπηθ ὙΟΥΚ. 
7. 16 τπ6 νοσὺ Βισμοδί ἀγα {μοβα ἔγοτα {μ6 βδίμθ ρογίϊοηῃ οὗ {86 

βδ16 τ σκ. ἢ 
Ὁ θέα! 1168 οὗ ρᾶγβ}]6] ραββαρδβ βανα Ὀδθὴ οοπβίγαοίοα, Δηα τδῪ ὈΘ 

ἴουπά ἴῃ ναγΐοιβ ὙΟΥΚΒ ; 88 ἴῃ Βδιον, Οὐοα ϑδογα, ὃ 37. αἰβίσι ἱρά 
ὉΠΔ6Υ ἔουγ Π6Δ6β8, ---- ΤΙ. (ἀΘῃθδ]ορίοβ; 2. Η] βίου 68: 8. 178, ῬΟΘΙΏΒ, 
ῬγορΒΘοΐοΒ ; 4. Μαχὶπηβ δηα Ῥγονοῦθβ : 480 ἴῃ [)6 ΥΥ οἴΐο, ΕἸπ]οι παρ, 
δὲ 187, 188., δηα 6ἰβθν ογο. 

Α δ δα! τοδὶ σϑα 08 ΤΑΥ͂ ποῦ ῬουθδΡρ8 Ὀ6 ψιϊπουὺ {Π6Ὶ 86. 
Οὐαγα τησβί θ6 ἰδίκθη ποῦ ἴο ΙΔΥ βίγϑϑβ οὰ [086 τ ΠΙΟΝ ΔΓ6 δρραγϑηΐ σαίῃοσ 
{Ππ8ῃ ΓΘ 8] ρ8γ8}16185.. Ἀπ θχϑιωρίο οὗ {818 ἔλα] μ48 Ὀθθίοσθ θθθὴ ρίνθῃ 
(Ρ. 226.), ΠΟΥΘ ΤΩΘΓΟΙΥ [86 ΒΑΙὴ6 ΟΤΒ οοουχτοα, θυ 1π ἃ ἀϊδοτοαι 
ΒΘΏΒ6 ; 8δη4 ἴ00 ΤΩΒῊΥ ΟὗὁἨ [86 ρΡ418116]8 1ηἀ]οαῖθα ἱῃ ΘΟΙΆΟΠ ΓΘΙΌΣΘΠΟΘΘ 
ΒΙΡ168 ἀγὰ 114 0]6 ἴο {π6 βᾶτμθ οὈ)θοί! οι ; 6. 5.  μθὴ δα]. χὶν. 1, 6, 7. 
198 ΒΌΡΡΟΒΘα ΡαγΆ]16] ἰο 1881. χχχὶ 1, 2, Οὐλγα 4180 πηιιϑὺ Ὀ6 ἴακθῃ 
τῃδὺ {Π6 βαῖηθ δυϑθηΐ, αγσταίθα Ὀγ ὕνο αἰογοπί τυιΐογβ, βου] ποὺ ὈΘ 
ΘΟὨΒΙἀΘΓΘα 88 πλΟΓῸ ἴμδῃ 06, 8Ππ4 Τη8418 ἃ. ρΆΓ81168] (ο 1861; δηᾶ {88 
ΟΡΡοβὶία ἔδυ, οὗ τοσαγάϊηρ ΕὙῚ Ὸ ΠΙΒίΟΥΙΘΒ 88 σοΐουσιηρ [0 [ἢ6 ΒΆ1ηΘ 
Οἰσουτηβίδηοαβ, Ἰηυϑὲ 480 Ὀ6 δνοϊάοθα. 10 ν1}}} θ6 ν6}}, ἰοο, ννῆρῃ 
αι μοῦηρ ρΆγΑ]1618 ἔσο ἴμ6 ΟἹ Τοβίδμμθηΐ ἰο {Π6 Νοῦν, ἴο Ὀθᾶγ 
ἴῃ χηϊπαὰ {πΠ6 Ῥγοργδβϑῖνο ομαγδοίοσ οὗ σενοϊδίίοη. ὙΠογα 18, Ἰπαἀ 666, 

᾿ (εἰ ότίον, Μαπιιοὶ ἀ᾿ Ηογπιζηοιίιια, ρατῦ ἵν. βαςῖ. 1ϊ, 8 119. ΡΡ. 309, 210. 
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8. 8. 0ϑἰδη 1]! ἀιΐν τῇ {π6 ΒΊ0]6, οοπιρ[ούθ απ θηςγα: {Π6 ναγίοιιϑ 
μαγίβ, 1 ἀἸ ΒΊΩΙ] ΑΓ, γΘ γοῦ ἴῃ ΠΑΥΤΔΟΩΥ, Θϑοῖ ἰπ 118 Εἰ πρ' τη θαβο σα 
ὁομ συ πρ ἴἢ0 ΔΚ ὉΡ {παὺ τολοῖο τ Ομ (ἢ τηδϑέοσ τηϊηα οὐ Οοά 
Ἰηἰοπάθα ἤτοπὶ ὑῃ6 ὈδρΊπηΐησ, Ὑοῦ {μ6 [Ὁ}} υπάἀεγβίδπαϊηρ οὗ ἢἰ5 
στοαὶ ρ᾽δὴ τγᾶϑ πού αὖ οὔθ6 οοιημηππιοαίθἃ, ΕὙΘΒἢ ἰΘΒ8Οη8, ἃ5. {1Π|0 
ἤονγθα οὔ, θα ἰδυραῦ {πα ομυτοι οὗ ἀοα. Τηδ πον ὑμῖΠρΒ ΠΟΥΟΥ 
οοπίτϑαϊοίθα τπ6 οἷά; Ῥαΐ [Π6Υ σγογα ἴῃ6 ἔατίμοσ ἀδνθὶορηιθηΐβ οὐ 
(Βε. ὅο {παῦ Μ͵ὺ τηυβϑὺ Ὀαγαγα οὗὨἨ ἔοσγοίηπσ {86 τηθαβυγο οὐ {116 
Κπον]εᾶρσο δηά ἔδ οὗ ΟἹα Τοβίαπηθηῦ ρϑυβοπαρθβ ὑο ἐμ6 τῃθϑϑιιγθ 
οὔ μ6 Κπον]θᾶρα ἀπά ἔδι (ἢ οὐ [οβ6 στο Ἰϊνϑὰ ἢ Νὸνν Τ οβίδτηθηῦ {1Π|68. 
Κιηρσβ δπα ῥγορμοίβ ἀθδιγθα ὑὸ 866 ψῇηδῦ ἴῃ 18 δηξγα Ἔχ] ὈΙ ΠΟῺ νγα8 
Τοϑοσνϑα [ὉΓ δυδηρθ} 88 δηα δΔροβί]68.} 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΟΣ ΤῊΕΒ ΒΟΟΡΕ. 

1. Τὴε δεορε ἀεγηοα. ---Πηρονγίαμοθ Ὁ ἱπιυεδεϊσαζίη ἐδ δοῦρε οΥΓ α δουΐ 
ΟἿ Ραβδα66 οὕ δοτιρέμγα. ----11. 1 μῖο5 γ9᾽ ἱπυοδεϊσαξέπρ {ί. 

1. Α ΟΟΝΒΙΡΕΒΑΤΙΟΝ οὗ ἴπ6 ΒΟΟΡΕ, ΟΥ̓ ῬΕΒΙΟΝ, ΜΑΙΟΝ {86 ᾿πϑριτοά 
Δ Ποῦ οὗ δὴν οὗ 16 ὈΟΟΚΒ οὗ ϑογρίυσε μδὰ 1π νῖθνν, βββθῃθα!]}ν 
[οι ἰδία β [π6 βίπαγ οὗ ἴπ6 Β10]6 ; Ὀδοϑυδο, 88 ΘΨΘΤῪ ὙΥΙΟΥ δα ΒΟΠΊΟ 
ἀοδισῃ Ὑυ Β10 ἢ} ἢ6 Ὀγοροβϑά [ο υηξο]ά, δηα 88 1 18 ποὺ ἰο θ6 βυρροκοά 
ἱπαὶ ἢ6 σου]ὰ Ὄχργθβ8 ἢ: πλ861 1 ἰθγτηβ ἔογοῖστι ἰο ἐμαὶ ἀδδβιρῃ, ἰὺ 
{μογοίοσα 18 θαὺ γθαβοηδῦ]6 ἴο ἀπ ἰμδὺ 6 τηδθ 86 οὐ βυοῃ τγοσὰβ8 
ΔΠῚ ΡΏΓΒ86Β 88 ὝΘΙΓΘ ΘΥΘΙῪ ὙΔΥ Βι164 10 8 Ρυγροβθο. ΤῸ 6 80- 
φυδιηἰ64, ἱποτοΐογο, τ [16 ΒΟΟΡΘ οὗὁὨ δὴ δυΐδου 18 ἴο υπάοσγβίδηα ἐπ6 
ΟὨ 6 ρακὺ οἵ κ18 θοοῖΚ. ὍΤμ6 Βοορβϑ, 16 δ θ6θπ νὑ6}} οὐβαγνυνϑά, 18 τῃ8 
ΒΟ] ΟΥ̓ ΒΡΙΓΙ οὗ ἃ ὈΟΟΙ ; δπά, ὑμαῦ Ὀδῖηρ ὁπο6 δβοογίδι ποᾶ, δυθῦυ 
ΔΓΡΏΙΩΔΘΩ ὕ ΔΠ4 ΘΟΥ̓ΟΤῪ ΝΟΓΙ ΔρΡΡΘΑΓΒ ἴῃ 118 τσ Ρ͵δοα, δπα 18 ρου θοῦ Υ 
106} ρ 016 ; Ὀαΐ, 1 {116 Βοορθ θὰ ποῦ ἀἱγῪ σοηϑιάογθα, ον τῪ ἰδῖηρσ 
Ὀδοομλθ8 ΟΌβουγα, ΒΟΥΤΘνΟΥ Οἶθανῦ ἀπα ΟὈΥ]ΟΙΒ 108 ΤΩ Δ ΠΣΩρ ΙΩΔῪ ΓΘΆΪῪ 
Ὀα. 
ΤῊ β6ορα οὗ δη δυῦθου 18 οἰ Ποῦ φοπογαΐ ΟΥ δροοὶαΐ ; ὈΥ [ἢ 6 ἤογτηοΥ 

6 υηἀΔογβίαπα ἰπ6 ἀθβῖση Β1οἢ Π6 ρῥγομροβοα ἴο Ὠ1πι561} ἴῃ σιν 
ἢ18. θοοΙΚ ; ΟΥ̓ {Π6 Ἰαἰίου τγο πλθϑῃ ἐπαῦ ἀσδβῖστι Ἡ ΒΙΟΒ 6 μά ἴῃ νυἱονν, 
Ὑ Π6η ὙΓΠΙΉΡ ρΑΓΠΟΌΪ ΑΓ ΒΘΟΓΟΏΒ, ΟΥ̓́ΘΥΘΠ ΒΙΩΔΙ1]6Υ ΡΟΓΓΟΏΒ, οὗ μ18 ὈΟΟΚ 
ΟΥ̓ ἰγοα 86. 
ΤΏ πλθδη8, ΕΥ̓ Ὑ ὮΊΟἢ ἴο δβοογίδιη [6 βοορθ οὗ ἃ ραγέϊομίαγ βοοίζοη 

ΟΥ̓ Ῥάθδᾶρθ, ὈΘΙΠρ' ΠΘΑΥΙΥ {Π6 βαάτὴθ ψ] ἢ. {πο86 νυ ΒΙΟΒ τηυβὺ δ6 Δρρ]1οα 
ἴο {π6 ᾿ηνοβυρδαοη οὗ ἴ[π6 σεπεταΐ Βοορα οὗ ἃ ὈοΟΚ, γγχὸ 588}}8}} Ὀσὶθῆγ.. 
ΟΟΠΒΙ δ᾽ ΓΠ6 πὰ ὑορ ίμ6Υ ἴῃ ἴῃ 6 [0] ΟἹηρ' ΟὈΒα δ ]ΟηΒ. 

11. ΤΠ δοῦρε οὗ ἃ Ὀοοϊκ οὗ δογίρίυγο, 85 νν 6}} 88 οὗ δὴν ρϑυυου αν 
ΒΟΟΟΠ ΟΥ̓ ράββᾶσϑ, 18 [0 Ὀ6 οοἸ] οὐρα ἔγοτα {πὸ να ΓΟ ΥἶΒ ΘΧΡΥΘΒ8 τη θη Ἴ0ὴ 
οὗ 10, ἔχοι 118 Κπου ἢ ΟσοΑ βίο, ἔἸῸΠὶ Βοὴθ σΟΠΟ] αϑῖ ἢ ἜΧΡΓΘΒΘΙΥ δἀάθα 
δῖ [Π6 οηὰ οὗὨ δὴ ἀγρυτηθηΐ, ἔγοπι ῃἰϑίογυ, ἔγοπι αἰξθηύοῃ ἴο 118 βῬΠΟΓΑ] 
ἴρπον, ἴο [86 πχδΐῃ βυρ)]εοὶ δῃὰ ἰθηάθηοΥ οὗὨ {116 βθνθύαὶ ἰορὶο8, δῃᾶ ἴο 
ἴη6. ἔοτοθ οὐ [Π6 Ἰοδάϊηρ ΘΧρΥΘββίοηΒ, ἀηα θβρθοῖδ! ]ν ἔγοπὶ σαρθαίοα, 
δίἰο8, ἀπά οοπηοοίοα μογιιϑα δ οὗ {πὸ ῬΟΟΚ 1156]. 



266 : ϑεγέρέμγε Πιίεγργοίαϊίοπ. 

1. ξλεη ἐδε δοορε 9 α τολοῖε δοοΐ, ον 90 απ ραγίξεεΐαν' ρονίϊοπ ο7 1, ἃ 
ἐχργοϑϑῖψ πιεπεϊοποα ὃν ἐδλ6 δαοτοά τογϊξεν, ἐὲ δῃοιἑα δὲ σαγείμεϊ οὐδεγοεά. 

ΟΥ̓ 8]} εὐ τοσῖα τΠ15 18 1Π6 τηοδὲ σοσχίδίη, ὈΥ͂ ὙΠ Οἢ ἴο δδοογίαϊη [ἢ6 ΒΟΟρΘ οὗὨ 8 Ὀοοΐκ. ϑϑοπιο.: 
«ἰτη68 ἰδ 18 τηρηἰοηορὰ δ᾽ 18 ΠΟΙ ΠΟΘΙ ΘΗ, ΟΥ ἤοναὰβ ἰϊ8 οἶοδα, δῃ ἃ δοιῃθι68 ἰδ 
ἱπεϊπχαῖοὰ ἴῃ ΟΥΠΟΥ ραγίβ οὐὗἩ [Π6 ϑ816 ὈΟΟΚ, ΓΑΙΠΟΓ ΟὈΒΟΌΓΟΪΥ, ρΟΓ ΡΒ, γοῖ ἱῃ βυς ἢ ἃ πιδηποῦ 
ἰδὲ 8 αἰ σοπὶ δηὰ διὐθητἷνθ Γοδὰοσ ΤΏΔΥ ΤΟΔῚ ΪΥ δϑοογίδὶη ἢ. ΤῊ [86 δοΟΡα δηὰ εἐπά οἵ 
6 οἷ Β10]6, οοἸεουίν εν, ἰδ οοη αὶ θα ἱπ ἰ(8 πιδη 014 πῈ ΠΥ ; τυ ῖς ἢ 81, Ῥδαὶ ἜΧΡΓΟΕΙΥ 
βἰδίοβ ἰῃπ 2 ΤΊπι. 11ϊ. 16, 17., δηα δδὸ ἴῃ ἔπι. χυ. 4. Ι͂ἢ [|Κ ἸδΠΠΘΥ, 186 ΤΟγαὶ δυῖθοῦ 
οἵ Ἐποϊοδϑίδϑιθθ ΔΏΠΟΌΏΟΘΒ ῬΥΘΙΥ͂ ΟἸΘΑΓΙΥ, δὲ τἴπ6 Ὀορσίπηΐης οἵ Ὠὶβ Ὀοοΐκ, 186 5300 )εεἰ ἢΦ 
ἐπίθηδβ τὸ ἀΐδβοιι88, νἱΖ. ἴο Βῇῆον" ἴδῖ 8}} ἢυστδη ΔΠΆΪΓΒ ἀγὸ ναΐῃ, αποογίβδίη, ἔγδ!!, δηὰ 'π- 
Ῥοτίοεῖ; δηά, βυςῖ Ὀεΐπρ [86 6886, 6 ὑτγοσεθᾶβ ἴὸ ἱπαυΐτο, Ῥζλαέ »γοβί λαίὰ α πιαν ὁ οἷ 
λὲς ἰαδοιν τοὐϊοἢ δὲ ἑακειὰ ἀπάεν δε εωπ (καὶ, 1. 2, 3.)7 Απὰ τοννᾶσάδ ἴἢ6 εἱοες οἵ ἴδ 
βᾶπιθ ὃδοοῖς (χὶϊ. 8.) Π6 τορϑϑίβ 16 βϑηιὸ βιιδ)οςῖ, (Π6 ἴγα (ἢ οὗἩ νος πα δαά ῥγονεὰ ὃγ 
οχρογίθηςθ 80, ἰπ [6 σοιῃπιοποοθης οὗἩ ἴμ6 ὈΟΟΚ οὗ Ῥτγογεγῦβ, ϑοϊομηοῃ ἀϊδιϊ ποι 
ΒΉΠΟΙΠΟΟΒ ἐμοῖτ βοορα (ἰ, 1--τ-4, 6.), Τήε Ῥγουεγδς 07 ϑοίονεοπ, (δὲ δον οΥ αυϊά ἀϊκρ 
οΥΓ εγαεῖ; ἰο ἄποισ ισίδίίοπι απ ἱπείσιιοίίοπ ; ἰο ρεγοεῖσε ἐδε τοογαα ο7 ἑαπάϊπα; ὦ 
γεσείυε {διε ἱπείσυςσίίοπ ΟΥΓ τοϊϑάοηι, ἡμεέῖσε, ἡμάσπιεηί, απὰ ἐγμὶίῳ ; ἰο σίσε φιδιἐϊν ἐο (ἠδ εὐπρίε, 
ίο ἰδε ψομπρ πιαπ ἀποιοίοαισε απὰ αϊδογείϊοπ ; ἰοὸ μα ογϑίαπά α ρτγουεγό, απά (ἦε ἱπίεγρτείαῦοα, 
ἐλὲ τοογα 9 ἐδε ιοῖϑε, απὰ (λεὶγ ἀατὰ ϑαψίπφε. ὅ8ι. Φοῆπ, αἷβο, ὑονναγὰϑ ἴῃ αἷοδβο οἵ ἐϊε 
οβροὶ, δπηοιηοοβ ἢϊ8 ΟὈ͵δοὶ ἴῃ ττϊτῖηρ ἰδ ἴο δε, Τλαί ψὲ πιΐφἰιέ δείϊευε ἐδαί «ὕεδμε ἴδ (δέ 
Ολρῖδι, ἰλε ϑοη οΥΓ Οοά ; απά ἰλαΐ, δεἰϊευΐπα, ψὲ πιϊσὶμ λατε ἵκ ἐλγουσὴ ἀὲθ παπιε. ὙΠεγοίογο, 
4Α}} ἐποβα ἀἰδοουγβοβ οὗ ον 1,ογὰ, νυ ἢ οι ἀγὸ γοοογά α αἰτηοβὲ Θχο αὶ ΌΥ 1818 ΟΥ̓ ρα 
δηὰ δροβίϊθ, ἃσὰ ἴοὸ Ὅ6 τοδά δηὰ ἼἽοηῃβίἀογεὰ τ ἢ τοίογοποθ ἴο 118 εὐρα αι ἀοείχη ; δηά, 
1 ἢ 18 οἰγοιπιβίδησα Ὀ6 Καρὶ ἰῃ νἱοῖν, ΠΟῪ π|'}} ἀοτγῖνο της δα άϊτοηαὶ ἤΌσοΘ δηὰ Ὀοδαϊγ. 

ΟΥ̓ 16 ἀρρ]ϊοδιίοη οὗὨἉ 0} }8 γι ]θ ἴο (86 ᾿]αδιγαιίοη οὗ ἃ ραγέομίαν βοςιίοη, οὐ [86 δβοὀγίδίῃ- 
ἱπρ οὗὨἨ 8 ϑρεοίαὶ Βοορϑ, [10 βαυθηιῃ ΟὨΔΡΙΟΣ οὔ δ5:. δι} 8 ἤτοι αρίβε!ϊθ το 1η6 ΟΟτ πηι Δη8 
Ὑ}}}} ΒΌΡΡΙΥ δὴ οχϑμιρὶθ. [π ἰῃδὺ Ἑομαρίου, [Π6 οὈ͵δεὶ οὐ ψῃΐοἢ} 18 ἴο ΒΠΟΥ δὶ ἐΐ τοας ποί 
συοα ἰο πιάαγτψ, [06 ΔρΟΒιΪ6 8 τορὶ γίης ἴο ἴΓΠ6 ἀπογῖο8 ργοροβαὰ ἴὸ ἰπι ὉΥ 116 Οογηἰδίδα 
ΠΟΠΥ ΓΒ; δηὰ 8 ΓΟΡΙΥ 18 σοπιϊηποα τὨγοῦρη [86 πΒοΐΪα οπαρίοσ. Βαΐ ἀΐά ἢ πιεδῃ 
αὐδοἰμίεἶψ ἰλδὺ πα ΓΙ ΠΠΟΠΥ͂ ἴῃ {6617 τγ88 ποῖ βμοοάῦ᾽ ΒΥ πο τηθϑῃ8: οὐ [Ἃ{1|6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ᾿᾿ ἰ8 
οἷἴθαγ ἤτοι 116 Βοορ6 οὗ :μἷδ βοοϊίοῃ, ίνϑῃ Ὀγ δὲ, Ῥϑὰὶ ἱπ ὄχργοβα τνογάβ, [πὶ ἢ18 ἀεβίρῃ 
ν͵Ὰ8 ποῖ, ἴη φΈΠΟΓαὶ, ἴ0 ῬΓΘΙῸΣ ἃ δβίδίο οὐ οο ἰΌ8ΟΥ ἴο 1Πδὶ οὐἁὨ τηδιτίαρα: πιο [688 τῦδδ ἰξ 
ἴο ἴσδο ἰπαὶ τΠ6 ᾿ἰνὶπρῷ ἀπηπηαστίοα τγ88 ΟἰΠΘΥ πηΟΓα ΠΟΙΥ͂ Οὐ ποῦ δοοδρίδοϊο ἴὸ σοά; οΓ 
ταῦ τῃο80 τνῆο γον ἴο ἰοδὰ ἃ βίηρὶϑ 10 8}}8}} οδγίδι ΠΥ οὐϊαΐη δἴθγπ αὶ 38] νϑιίοη, 45 [89 
οδατο ἢ οΥὨἨ ΒοηΘ ΘΙΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ἰοΔοἢ68 ἔγοῦ [ἢΐ8 ραςθ. Βυΐ Π6 δηδνγογεὰ ἴΠ6 ιεδιίοη 
Ῥτγοροβεὰ ψ τ γοίοσθηςθ ἴο ἴΠ6 [ἤδη οχίἰ βιϊης οἰγοιτηδίαποοϑ οὗ (6 Ογίϑείαπ οαγοῖ ΤῊ 
ΔΡΟΒΙ]6 Ἰβουρῆὶ τΠδὶ ἃ βίη ψία 18 γγ88 Ῥγοίογβ Ὁ] 9 οὐ δοσοῦης οὗἩ (ῃς ρμγεβϑεπί αἰϊείτεδ --- δὶ 
8, ἴ[ῃ6 8 θοσίη)β ἴ0 ψΐϊοΐ ΠΟΥ οτο ἐλεπ 4016. ὙΠῸ Ρογβοουτίοπβ ὕο ψ ΐοἢ ΠΟΥ ΜΤΟΓΘ 
ὀχροβϑᾶ, ψἤθπ ΠΟΥ σϑίηθ ἀροὴ ἴδοηι, τουϊὰ θ6 πῆογο ρτίονουβ δηὰ δ] ον (0 δυοὶ 88 
Παά α ν»ἱἵα δηὰ οἰ] άγοη γῆ0 ατο ἄθασ ἴο ἴΠθπὶ, (ἤδη ἴὸ ἴΠο56 ὙΠῸ Ὑγογα βίπρὶθ; πᾷ, 
(Βεγοίογε, ἀπάᾶογ βυιοῖ οἰγοιπιβίδηοοδ, [16 ΔΡΟΒΙ]6 γϑοοϊωτηθηβ οο  ΡΘΟΥ ἴο ἴθο86 πὰο δά 
[6 αἰ οἵ νης σμαδίοὶν πὶ ποιὶ τηϑγγίαρθ, 

2. 7λε δοορο Ὁ ἐδὲ βαογοα ιτογέξον παν δὲ αδϑοογίαϊπεα ἤτοηε ἐλε ἀποιοπ οσσα- 
δίοπ οπ ιολὶοἢ λὲδ δοοῖ ισα8 ιογϊξθΉ. 

ΤΏυβ, πὶ [ηὴ6 {{ὴ80 οὗὁὨ [86 Δροβίθβ, {ΠΟΓΘ ὝΘΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ὙΠῸ ἀἰδδαπηϊ ηδίο ΟΥΓΟΓΆ, δυὰ 
ἀοίεπάοά Φυάαίδπι: ποῆσα ἰδ ὈΘοδ)Θ ΠΘΟΟΒΒΑΣΥΎ [πὲ [6 Δροβὶΐθβ βῃου]ὰ ἐγεαυηεὶ ττὶϊδ 
δξαϊηδι [8686 ΘΓΓΟΥΒ, διὰ Ορροβα 6 ἀδίδη οὐ οὗ Ψηυάἀδίβιη, ὅϑυοἢ τγδ8 ἴῃ 6 οσοαδίοῃ 
ϑδὺ. Ῥοίοσ Β ϑοοοῃὰ θρίβιϊο; δηὰ 1118 οἰγουπιδίδηοθ Ὑ{]1 αδἷδο δῇοτιὰ ἃ ΚΟΥ Ὁ Ὑδίοδ ἴὸ 
δδοοτίδίη (Π6 80006 ΟΥ̓ ΤΔΗΥ͂ Οὗ ἴΠ6 ΟἴΒΕΙ δρί δι Οἰ ΑΥΎ τί τησβ. ΟΥ̓ τὴ6 βϑηιθ ἀοβογίριϊοι 
ΑἸ80 ὝΟΓΘ ΤΏΔΠΥ͂ Οἵὗ ἴΠ6 ΡΑΓΒΌΪ68 ἀοϊνεγοὰ ὉΥ Φοβυβ ΟἸτίϑι. ὙΠΟ ΔῺΥ 4ιαοδιίοη Μ|ὴ8 
νὰν ιρυλῃ ἴο ἢΐπι, οΥ ἮΘ γγᾶ8 ΓΕργοϑοῃδα ἴοσ μοί ἀΐϊηρ ἰπίογοουτβο τ τ ρα Ὁ] σϑ 8 8δῃἀ δι πη ΓΆ, 
6 δνδ θὰ Ὠἰτηβεὶἢ οὗ [ὴ6 οσοδδίοη ἰ0 ΧΘΡΙΥ, οὐ ᾽ο ἀδίξηα Ὠἰπηβοὶἔ, ὉΥ ἃ ραγδθϊθ. ϑοιμεί πο, 

αἶβο, ἤθη Ηἷϑ αἰδοῖ] 68 Ἰαθουγεὰ ὨμάοΥ ΔῺΥ στη δίαῖκοδ, ἢ6 ἰκἰ Πά]γ οογζοοιθα {πεῖν οστοηθουϑ 
ΠΟΙΪΟΏΒ ΕΥ̓͂ ΡΑΓΔΌΪΕΒ. 
ΤΟ ἱπβοσί ριεϊοηβ ὑργεβχϑὰ [ο ΣηΔΠΥ͂ οὗἩ (ἢ6 ῬΒ6]πι8, (ποῦ ἢ βοπιθ οὗὁἩ ἔποπα δσὸ οὐ᾿ά θη 

ΒΡυΓΙουΒ, Δ ἃ σΟΠΒΟΑΌΘΠΙΥ ἴο δ6 Σεὐοοίθα, ἐΓΘΩΆΘΏΠΥ ἱπάϊσαῖο [6 οοσαβίοη οὐ Ὑδἱοὰ {667 
ΟΓΘ ΟΟΠΊΡΟΒΟΩ, ἀπά τῃἢπ8 τοβοοὺ σοπεὶ 6 ΓΔΌΪ6 Ἰικϑὲ ὅροι {ποῖγ δοῦρα. ΤΉυδ [86 5206 οἵ 
ῬρΑ]π)8 ἰἰ., χυ ]., δὰ χαχίν. ἰ8 ΠΠ]υδίγαϊοα ἔγοτι ἐπ εἷν τοβραοιῖνο ἱπβογριίοηβ, σι μἱοὶι ἀἰδιηο Ὁ 
Δδβοσὶ ὈΡΟῸΠ ὙὙ88ὲ ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ ΠΟΥ ᾿ γα οοτηροβοὰ Ὀγ Παντὶ. [πῃ ᾿ἶἰκὸ σληποῖ, ΠΙΒΠΥ͂ 
ἴπ6 ῬγορΒοοῖθα, τ] ἢ γοῦ ]α οἰ γυν 86 Ὀ6 ΟὈδοῦΓΟ, ὈΘΟΟπιΘ ΡΟΓΙΘΟΙΥ οἶοασ ὙΠ δῆ ὙΘ πὰ Γ- 

δβιϑηἋ [Π6 οἰτοι ηδίδῃς 68 οἡ δοροουηὶ οὗὨ τῇς ἢ τ Ῥγχαάϊοςοἢ8 ψγοσα ατἱοτοά, 

8. 7λε εαρτεες οοποϊμδίοη, ααὐάεα ὃν ἐδ ιυτίξεον αἱ ἐδ ἐπα 97 απ αγσωρηιεπῶ 
αἀεγποηπδίταίες 5 σεπεγαΐ δ00ρε. 
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Τῆς, ἰπη Εοα). 11, 28., ΔῸΣ ἃ ἴοπρ ἐἰβουδβδίοη, 85.. Ῥαὶ] 8145 1}}18 σοποϊαδίοη : ΤΆεγες- 
σε οε οοποίμαάε ἰλαὶ α παν ἐβ )μεί βεα ὧν 7αἰιἀ ιρέλομέ ἰλε ἀεεάς οὐ ἰδε ἰαισ. Ἤρδποο 'τθὸ 
Ρογοεῖνο νυν ἢ τνῆδὲ ἀοδίχη τ[Π6 ὙΠΟ]6 ραββαρο 48 ὙΓ6η, δὰ ἴο ἩΠΐοΝ 41} 1Π6 ταοδὲ 18 ἴὸ 
δα τοίειτοα, ὉΤῆ6 σοποϊπδίουβ ἰη ογβρεσθοα {ΠγουρὮ [Π6 ορἰδι1}68 ΤΑΥ͂ ΘΑΒΙΪΥ Ὀ6 δϑδοογίδἰποὰ 
ΌΥ πηθδῃ8 οὗ ἴ06 Ραγίί 9168, “ΒΘ τοίοσο,᾽ “ βοοίηρ {Π8ὲ,᾽ “1Π0ΓοΙΌΓΟ,᾽} “ 1Π6η,᾽ ἅς. 848 γ6}]} 
88 ὉΥ͂ ἴῃς οεἰτουτηδίλη 68 ΟἸΓΘΟΙΥ τησπίοηρἃ ΟΥ τοίοιτοὰ ἴο. ὙΠ|6 ῥγίποῖραὶ σοποϊαδίοηβ, 
ΒονγοΎοσ, τηπδὲ Ὀ6 δοραγαιῖθα ἴγοτῃ 188056 Ὑῃϊο ἢ ΔΓ οὗ ΘΟ ΡΑ ΓΑΙ ΥΟΙΥ 1.55 ἐπηρογίδηςο, δπὰ 
δυδοτάϊηδῖο τὸ {6 ἔοσιηεσ. Ὑηπβ, ἰη ἴΠ0 ορίδῖ]6 ἴἠο ῬὨἢΠδοη, οὔ διϊθπεΐοη ταδὶ οἰ ΕΗ͂Υ 
νῈ ἀἰγοοῖθα ἴο γβγβεδ 8. δηὰ 17. ; ὙΠΟΠΘΟ θγ ΟΟἸ]Θοὶ παι δ5ι. ῬΔ0}᾽8 ἀο δὶ ΟΥ ΒΟΟΡΘ 88 ἴὸ 
σεσθης]ο Οπεοβίταυδ (πο μαἃ ὈΘΟῊ 8 ΓΌΠΘΥΓΔΥ 514.0 6} ἴο ἢῚ5 τηδδῖοσ, δηὰ ἴο σοβίογο ᾿ιἷπΊ ἴο 
6 ἰαιῦου, 8 ΘΕ ΟΓ Ροσθοη ἸΏΔῺ 86 δὰ Ὀείογα Ὀθθη. [π [δ ορίβι)6 ἴὸ ἴπΠ6 ΕἸρἢιδβίδῃβ, ἴ:9 
Ῥγίποῖρᾳὶ σοποϊ αδίοῃϑ δύ, ἰϊ. 11, 12. δηὰ ἵν. 1, 8. Τδο βυδογάϊηδιθ οΥἩἉ 1685 ῥτἱῃοὶρβὶ σοῃ- 
Οἱυδίοηᾳ δζο, ἱ. 15.. 111. 18., ἱν. 17, 2δ., ν. 1, 7, 15, 17., δηὰ νἱ. 18, 14.} 

4, ΑΙ ἀποιοϊοσε 97 (δὲ ἐΐπιε τιοδοπ α δοοῖΐ τραϑ τυγίϊεη, 9. ἐδο ρογβϑοη 8 
αὐάτγεεεεα, απαὰ αἶδο οΥΓ ἐδε δίαίο Ὁ ἐλο ολιιγοὶ αὐ ἐλαὲ ἐΐπιο, τοδὶ ἐπαϊσαέο ἐδθ 
800Ρ6 ΟΥ̓ ἵπίοπέϊοη Ὁ ἐλε αμέλον ἐπ ιογίπρ δμοὶ δοοΐ. 

Εοτ ἰηδίδηςο, νγὸ ἰθδγῃ γῸΠὶ ΠἰΑΙΟΥΥ, [μὴ ἀσγίηρ (ἢ εἰτηθ ΟΥ̓ Τ6 ΔΡΟΒΙΪ68 ΤΏΟΓα ΜΤΟΓΘ 
ὨΠΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΥΓΤΌΓΒ αἰδϑαπϊηδίοα; δηἀ ἐποΓείογο ΓΠΘΥ͂ ἸΥΤΟΙΘ ΤΩΏΔΗΏΥ ρ8338 068 ἴῃ ΓΠ6ῚΓ ΟΡ 5.168 
ἩΜΠῺ 186 ΧΌΡΤΟΣ ἀδδίρη οὗὨ σοί πῶ ϑΌ 6 ἢ ΟΥΤΟγβ. Αἡ βδοαπαϊηίδηςό ἢ} ἴΠ686 Ὠἰδιοτίο δὶ 
ῬΑΙτ ΌΪΔΓΘ Ὑὰὸ.}} ΘΩΔΌΪΟ τ 10 ἀειοστηϊηθ ὙΠ ΔΟΟΌΓΔΟΥ [86 βοορα οὗὨ δηῃϊτῖγα ὈΟΟΚΒ 88 τ|0]] 
88 οἵ ἀεοίδομοά ρϑεβαρθδ, 
Τῇ, {86 ερί 5:19 οὗἨ δι. δ π|ὲ8 γγαδ γί τδη δϑουξ [6 γδασ οὐἨ ΟἸἩγὶδὶ 6] ; δὲ νυ ῃΐοἢ εἰπλθ 

ἴι6 Ο γβεῖϑ 5 "σατο βιι γί Ρογβοουςοη, πὰ ΡΓΟΌΔΟΌΪ (848 Δρρϑδύβ ἔγοηι οἴδρ. ἰΐ. 6. δηὰ 
οδδρ. τ. 6.) ποῖ ἰοῃρ θοΐΌΓΘ 186 ΔΡΟΒΙ]Θ᾽ 8 τηατίγγάοσῃ; υῃΐοη, Βίβιορ Ῥδδγδβοη ἢ πη κ8 5, ἢ8ρ0- 
Ῥεπϑὰ λ.Ὁ. 62, ἰπ [6 οἱρῇ ἢ γϑᾶγ οὗἩ ΝΟ δ γεῖσιι, τ ἤση [Π6 ἀοδίγισιοη οΥ̓́ΈΠ6 «ἐν ἰδ το 016 
δηά ΡΟ τταβ ἱπηροηαϊηρ (}6Ππ|68 ν. 1, 8... Αἱ τὸ γογίοα τοξοττοὰ ἴο, ἴβοτο οσο ἴῃ 
1.6 σΠυτοῖ Τσετγίδίη ργοίδδβαοίηρ ΟἸ γί βιίδη8, το, ἴῃ Θοπβοααθηςα οὗ [86 Βαηρτι ΠΔΓΥ ρογϑοουτοη 
τῃεη εαττ ἃ ΟΠ ἀραϊηβὲ ἴΠοπὶ θοΙ ΟΥ̓ δον δὰ θη ]65, γσογο ἢοΐ ΟΠΪΥ ἀοοϊπιηρ ἰπ ἰδ ιἢ 
πὰ ἴονο, δηὰ ἱηδυϊ σίηρ νασίουβ δ᾽ η[Ὁ] Ῥγϑοίϊοθ8 ---- [ῸΓ 1Ἰηβίδῃοο, πηᾶσθ τοβροοὶ οἵ ρϑύδοῃϑ 
(εἶδρ. ἱἰ. 1., 8.6.) ; σοηίοτηρὶ ΟΥ̓ ΓΠοῖΓ ῬΟΟΥ Ὀτοίδγοη (οἶρ. ἰΪ. 9., ζο.); δπὰ παηδτιάϊοὰ 
[γτεράοῃι οὐἁὈ δρϑεςἢ (οἤδρ. ἰϊ]. 8.. ὅζς.); Ὀπὺ ΠΟ δἷ8θο τηοδὲ βῃδιη ΠΥ αὐυδβοὰ ἴο ]Ἰἰσοη- 
τἰουδη655 [Ὧ6 ρτδοο οἵ Θοά, νησὶ ἱπ [16 ροβροὶ 8 ρῥγοιηϊδβοάὰ ἴο [πΠ6 Ρεηϊϊοηΐ; δπά, ἀΪδ- 
Τορατάϊπς ΒΟ] ]Π688, Ὀοδϑιθα οἵ ἃ ἔα ἀδδιϊταϊο οὗὨ 18 ἀρργόρσίδίο ἔγιιϊι8, νἱΖ. οἵ ἃ Ὀδτὸ δδβοηϊ 
ἴο 1Π|0 ἀοςτίηεβ οὗ [Π6 ΨΌΒΡΟΙ ; δηὰ ὈΟΪΑΪΥ αϑϊττηοά τμαὶ [Π8 ᾿πορογαῖῖνο δηὰ ἀδδὰ (δ ἢ 
ἯΔ3 ΔΙΟῺΏΘ διδῆοίοηϊ ἴἰ0 οὈἰδίη βαϊ γαϊίοη (οἶδ δΡ. 1). 17.. δ5.). Ἡδηθθ θἴ3ἴΟ, ΣΠΒΥ ΘΒΒΙΪΥ Ρ6Γ- 
οεἶνα τμδὲ 1Π6 δροδίϊο Β ΒΟΟΡ6 ἯΔᾺΔ ποῖ ἴο ἱγϑαῖ οὗ ἴπ6 ἀοοίσίθ οὗὨ ἡπδι: βοδιίοη; Ὀυΐ, 1Π6 
διδῖα οἵ τὴ9 οδυσοῦ τεαυϊτίηρ ἰξ, ἴο οογγθοῖ {Π|086 ἐγγοσα ἐπ ἀοοίγῖπε, απά ἰἦοδε δἰν μί ὑγαο- 
ἔϊσεε, τολίοἢ Ἀαά οτερί ἱπίο (δε εὐιγοὴ, ἀπά μαγίϊοιίατγῖν ἰο ἐχροξα ἰλαΐ “ιπάαπιεηίαἱὶ Ἔττον οὗ 
α ἀεαά “αΐέλ κπρτοάἀκμοίίυε 07 φορά τοογὰδ. 'ΤῊΪ8 οὐδογνδιίου {ΓΠΕΥ βἤονδ ἴΠ6 ἴσιι6 ὙΔΥ οὗ 
ΤΟΟΟΠΟΙΪ πρ' [86 διρροϑοα σοηϊγααϊοιίοη οί ΘΘ ἢ 1.6 ΔΡροΒι]ο5 Ῥδὶ δῃηὰ Ψάπι)68, οοποοσηίης 
δος ἀοςίχίη6 οὗἉἨ δα ναιίοι ὉΥ ἔδὶ ἢ. ὃ 

ὅ. ΤΥ Λοισεδῦογ, ποη 6 οὗ ἐῪλέ86 Ξυδεοϊαϊαγν αἱάς ργεϑδοπέ ἐλεπιβοίσοδ, ἰὲ οπῖν 
γεπιαὶη ἐλαΐ ιοὸ ἡ ροαύθα]Υ πὰ αἰ] ΘΠΟΥ βϑἰυγ 86 οητῖτο ὈΟΟΙ,, 88 τν6]}]} 88 
[86 γι ο 16 βυ)]θοῦ, δπὰ οδγοία ΠΥ δϑοογίδιη [ἢ 6 ΒοΟρΘ ἔγοπι ἔμθιω, δείοσγα ιῦό 
αἰΐοπιρὲ αὐ ἐχαηιϊηαίζίοη ΟΥ απν ραγέϊομαν᾽ ἐεχί. 
ΤΠ τὸ 5808}} θῈ οπδυϊο ἔο υηδογβίδηα 186 τηἰπαὰ οὗ 118 δυιςῃοῦ, δηὰἃ ἴο δβδοουίδίη [86 

Ττηδίη δβυῦ)θςϊ δηὰ ἰδ ΠΟΥ͂ οὗ [6 ὈΟΟΪΚ ΟΥ δορί δι ]6 τ ΠΪΟΝ ΤΏΔῪ 6 ὉΠΟΣ σοηδί ἀογδιίοη ; ΟΥ̓, 
1 ἴὸ ἴδνα ΘΟΥΟΓΆΪ Υἱο 5 Δηἃ ΡΌΓΡΟΒΟΒ ἴῃ ἴδ, Ποῖ πηπίθ!} } Υ ἀδροηάοηξ, ποῖ ἴῃ δυδοτάϊηαιίοη 
ἴο ος ςἢϊοῦ οηὰ, Μὰ 5ἢ}4}} 6 δηδυϊοα ἴο ἀἰβοουοῦ δὶ 1ποβα αἰ ΌΓΟηΣ τηδιῖογθ ΟΓο, 88 
4150 ἰῃ νδδὲ ραγὶ 186 δυΐποῦ σοποϊυἀδεὰ ομδ δηὰ θαρδὴ δηοίδογ; δηὰ, ἰἢ ἰδ θ6 ὨΘΟΘΒΒΔΤΥ ἴ0 
ἀϊν!ἀς βας ἢ ὈΟΟΚ ΟΥ̓ δρίβι]6 ἰῃίο ρδυίβ, ἴο δβδοθσίαϊη Τμοῖσ οχδοὶ Ὀου πμἀδσίθβ. 

Βαΐ, ἱπ {{Π|8 ᾿ηνοϑυραίίοη οὗ {16 βοορα, ἴμογα 18 ποὺ αἰνγαγβ {μδὺ 
οἰθαγη 688 τ ἰοῦ 65 ἴο ἃ οογίαϊη ἰηξογργοίδίοη ; [ῸΥ Βοβ πμη68 Π6ΓΘ 
ΔΓ δευόγαὶ Ἰῃ συ ργοίδ[ λοι τν Β1οῖι βιι ΠΟΘ Ο]Υ ἀστθθ 1 186 νυ Γι Υ Β 
ἀεείρη. [Ι͂{π {Πο86 ρ]Δο68, ἔου ᾿ἰπβίδῃοθ, σῆθγα {π6 οοταΐηρ οὗ ΟΠ τἰδῦ 15 
ἸηΘηΠ]ΟηΘΩ͂, 10 18 ποὶ αἰνναγδ ἀοίογϊποα βοίμογ ἴδ 18. 18 1αδὺ δάνϑθηΐξ 

" Έτϑμοκο, Μαηπάπείίο, οΔΡ. 111. ΡΡ. 87, 88, 292.; οὐ ΕΏρ 8} οἀϊίοη, ΡΡ 60, δ. 178, 
ἃς.; Ετδηοῖο, Ρχρίοοῖ, Ηρστω. ὑΡ. 838., ὅς. 

52. Αηπδ]65 Ῥδῃ)1ηὶ, Ὁ. 31. 
5 20. Ηεην. Μὶςμδο 8, Τηἰτοάλυςιο Ηϊϑιοτίοο- Τποοϊορίοα ἐπ Φδοοδὶ Μἰίηοσὶθ Ἐρίδίοίασι 

Οὐδ μου! οασα, δᾷ Υἱ 1, χὶ, : 



208 ϑεγίρίμγε Ζηιξεγ Υοία,0Ή. 

ἴο ᾿υάσα τπ6 τοῦ], οὐ 818 οοχηΐηρ' ἴο Ἱπῆϊος ρα ηΙβῃπηθηΐ οἡ {Π6 υη- 
Βο]ονίησ 9678. [π᾿ βυοΐ οὔ868 [86 1πίθγργθαίου τυβί 6 οοηίθης 
1 βοῖμθ ἄσρτοα οὗ ργοραὈ γ. ΤΟΥ͂Θ ἅΓΘ, ΠΟ ΘΥΟΥ, ὕῦχὸ ΟΥ̓ ΤῆΓΧ66 
οδυ]οη8, ἴῃ [86 οοπβιἀογβίϊοη οὐ (6 βοορθ, ἴο ψβιοὶ 10 ψ1}} Ὀς ἀ6- 
ΒΙΓΔΌΪ6 ἰο δἰίαπά. 

1. ἤρλετε, 9 ἔισο επρίαπαξίοηϑ, ὁπ6 ἐς ουἱάεπεϊν σοπέγατῳ ἴο ἐδε δογὶοβ οὐ 
ἐλ αἴδοοιιγδε, ἐδε οὐδεν πιμδὲ ποοοδεατὶῳ δὲ ργοίεγτοϑα. 

1ῃὰ Ῥβα]. χ]ϑὶ. 2., 16 ΤΟΥΔῚ ῥβδϊ παιδὶ Ῥδίμ ες 8}}}7 Ὄχοϊδίπηθ, Ῥράεη δλαϊΐ 1 οὐπιε απά 
ἀΡΡεαν δεΐογε ΟοαὉἢὉ ΤὨΪϊδ γεῦβ ἢδ8, ὈΥ̓͂ ΒοΙπη6 τί ΟΤα, θθοη ἜΧρουηἀοά (Πὰ8 ; πὶ ἃ πιδη 
ΓΔΥ τ Ἶβὶι (ΟΥ ἀρδίῆ, ἴῃ ογὰδν ἴδδὲ 6 ΤΊΔΥ [86 ΒΟΟΠΟΙ ΘΠ]ΟΥ͂ (πὶ δἰδίο οὗὨ [αἴυγο Ὀ]οαδοὰ- 
Ὧ688 ὙΈΟὮ ἰ8 ΒΟΠΙΘΙΙΠ168 ἱπίοπάδα ὮὈΥ ἴ[πΠ6 ῬΏγαβθ δεείηπ Οοά. Νον {818 Ἔχροθιίοα ἰ5 
ΠιΔΠ ΓΟΒΌΪΥ ΘΟΏΓΓΑΥΥ ἴο 186 ἀοδβίρζῃ οὐὗἨ [86 Ῥβδὶπὶ; ἰῃ σῇ οἢ Ἰλανὶὰ, Ἔχἑ θὰ ἤτοσῃ Φεγύβα πε, 
δηὰ σΟΠΒΟΠΏΘΏΠΥ ἤγοιῃ ἴπ6 Βοῦδβα οὗ Οοά, «Ὠτοῦρ ΑὈΞΔΙοσα 8 ὑπηδίαγαὶ σοῦ] οη, εΧ- 
Ῥ͵οδε08 8 ἴοσυθης ἀρεῖγα οὗ τοϊυσηΐηρ ἴο Φογαβαίθτα, δηἃ Ῥεβο]άἀϊηρ [μδ΄ ὮΆΡΡΥ ἄδγ, ἤθη 
6 βῃοιϊὰ δραίΐη ὑγοϑϑηξ δἰτηβοὶ ἢ Ὀοίοσε αοα ἴῃ ᾿ιἷ8 ΠΟΙΥ ᾿Ἀδρογηδοῖὶθ. [ἢ {π6 ἴουσι ἢ νυ γεθ 
ἢὯθ8 τρϑοηδ [ἢ6 δδογοὰ ρ᾽θαδασο τψἱτ νος ἢ δα ρῸπ6 (οΓ νου ]ὰ γαραΐγ, ἴῸΓ δοηθ οὗ 
1Π6 ὙΟΓΒΙΟΏΒ γοη ον [6 νοῦ ἰη (Π6 ας γα (686) τ (ἢ πιὰ 06 το τἢ6 ποῦβο οὗ αοΐ, 
ὙΠΟΓο ͵8, τπετοίογο, ἴῃ Τἢ]5 Θοοο πα 56η86 ἃ ΠΕΟΟΟΒΒΑΓΥ͂ δηἃ ονϊἀθηΐ οΘοηηοδαίίΟη ὙΠ [Π6 θοορ6 
Δηἀ δογίθ8 οὗὨ (6 ἀΐδοοιγβθ. [[{ ἴδ, πουουεγ, ποῖ οεγίδίη τ δὶ (18 Ῥβδίση νγ88 οοχηροδεὰ ὉΥ͂ 
Ἰλανὶὰ : πῃ 186 ἰπδογίρθίοι ἰξ 18 αϑεὶρῃθα ἴο 186 8008 οὗ Κοτγβῇ. 

Ιῃ 1 Οον. ἐϊΐ, 17., ν6 τοδὰ, 7. απ πιαπ ἀεβίε (τὰοτα ΘΟΥΤ ΟΕ ἀοδίγου ) ἐλά ἐἱεπιρῖίε 97 Οοὐ, 
ἀἰπι δλαϊΐ Οοἀ ἀεείσον. ΤὮΘ ρῆγαϑα ἐεπιρίε 9.7 Οαοά, ἴῃ (ἢ}}8 ραββαρο, 18 ὑβαδ}}Υ Ἰπιτογρτοιοὰ 
οὗ ἴτἴ86 Βυϊαδῃ ὈΟάγ, δπὰ Ὁν 118 ἀβῇβ)οπηδηῖ 8 αηἀογρίοοὰα ᾿Ι ἀϊπου!β πη ἢ δεν, νοι αοὰ 
ὙὙ11 ἀσδβίγου ὉΥ ἱηβίοιτίης; σοστοβροπάϊης Ραπίϑτηοηῦ οὐ τΠῸ ΠΠδ᾽ ἀΐηοιιβ δὴ. ΤὨΪ8 δθηβα 
18 σοΤίΔΙΠΥ̓ 8 σοοὰ οῃθ, δηὰ ἱβ σοπῆιτηρα ὈΥ͂ 8 διτ 1 Δ΄ ΟΧΡργοδδίοῃ δὲ τἴἢ6 εἰοϑο οἵ ἴῃς δἰχίῃ 
ομαρίοτ, Βαϊ, ἴῃ 186 ἔογηλοῦ ραγὶ οὗ (86 ἰγὰ ᾿ΠαΡίοΥ, [Π6 ἀροβῇὶς δὰ Ὀθθη σίνίηρ τἢ6 
ἸσΑΟἤΟΓΒ οὗἩ ἴ[πΠ6 ΟοΥ τίη ΟἸ γί διΐδη8 δὴ ἱπιρογίδηϊ σδυϊίοπ ἰο [Θ ο ἢ ρυτα δὰ Βα  ΟΑΓῪ 
ἀοοίγπο8, ἱοΟσο 6 Γ τ ἢ 188ὲ τιοπηοηΐοιδ ἀοοίγ]η9 --- Οὐδέν ζομπααίίοη σαν πὸ πιαπ ἰαν ἰδλαπ 
ἐλαί ἐς ἰαϊά, ιυλὶοἢ ἐα 6εια Ολγίδί (ν. 11.) --- ἀηὰ τΒδὶ ΓΠΟῪ βου ἃ ποῖ δὰ ἔαϊβθ ἀοοίγ πε 
ἴο ᾿ ΑΠΟΓ ἰϑΥρ ον ἀἰδουκδβίηρ 118 ἱορὶο, Β6 δι ΘΟ ΘΠ ΓΟΙΏΓΠ8 ἴο ἰΐ ; δηὰ τὯθ ῥ᾽ 
ΑὈυνο εἰϊοά οσουγε ἰηξογηοαϊαίοῖγ. ΕΤΟΠῚ (ἢ 8 νἱοὟ οὗἨὨ ΤΠ 6 δΟΟρθ ἰδ ψ}}} ῦὉ6 ονϊάθης Πᾶς 
ΌὉΥ 186 ἴδηι} ἴοὸ οὗ αοὰ ἰ8 ἴο Ὀ6 ἀπάογβίοος πα ΟἸγδιϊδη οΠαγοἢ ; ἢ] ἢ ἱἴ ΔΩΥ τοδη ἀθῆϊς, 
οὐτΙαυρῖ, ΟΥἹ ἀεδίσγου, ὉΥ αἰδβοιηϊηδιίην ἴΔ]86 ἀοςίγποθ, σα ν0}}} ἀΘϑΊΓΟΥ πὶ 8150. 

2. ἤρλοτε α ραταϊιεῖ ραβϑδασοε ρίαϊπῖν δλοιοδ ἐλαΐ αποίλεγ ραδβϑασε ἐξ ἐο δέ 
εηεγδέοοα ἵπ ὁπ ραγέϊσμίαν 56.586, ἐλὴδ πιμιδί δε αὐἀορίεα, ο ἐλε ἐποϊωδίοη ΟΣ 
δυεγῳ οὐδὸν δοηδο, αἰξλομσὴ ἐξ δλοιμία δὲ βδιρρογίοεα ὧν ἐλ σγαριπιαϊοαΐ 
ἑἐπίενρτοίαζίοπ αϑ τοεῖΐ αἬ ὃν δε 500}6. 

Τῆα8, ἰη Μαιῖ. ν. 25., νὰ τοδά, Ἄἴσγεε ιοἱ(ἦ ἰλίπε αἀνεέγεαγῳ φωϊολἧν, υολίϊοα ἰλοιμ ατί ἐπ 
ἐλε τοαν εοὐἰκὦ, Αἰπι; ἰεδέ αἱ ἀὴν (ἰπι6 ἰδ6 ααυέτγοαγν ἀεἰϊυεν (ἦτε ἰο (ἦε Ἵμάσε, απὰ ἰδὲ ὑμάφα 
ἀεἰ σεν ἐΐεε ἰο ἰδὲ οἤὲίσεν, ἀπά ἰδοι δὲ σαϑί ἱπίο ὑγίδομ. ΤῊΪ8 βαββαρο 88 ὕδοη ἰπιογρσγεῖοά 
ἴο γοῖοῦ εἰ Γ ἴὸ 6 {πἴυγα δία οὗἁἩ Ἔχ ϑίοποδ, ΟΓ [10 186 ῥγοδθης ᾿ἰΐθι [Ι͂ἢ τ ἰὈΥΟΣ Β6η86, 
1Π6 αάνέγεαγν ἰΒ ἀοά; τἢ6 ἡμάσε, ΟὨγΙβι; [Π8 εγέδεγ, ἀδϑιῃ; δπὰ [᾿16 ργίροη, Ἀ6 11] δηὰ οἰσσηδὶ 
Ρυμπβῃπηθηΐβ. [ἢ [116 1806 Γ 86η86, [Π 6 τηοδηΐηρ οὗὨ [δϊ8 Ῥαββᾶρα δἰ πι}}γ 18, “ ΠΡ τῆου ἢδδὲ α 
ἰαννβαΐν, σοτη ρτοτ 89 ἐξ τὴ [86 Ρ] αἰ εἰ 8, ἀπ ὰ τμ8 ργονθης [6 ὩδοΘεϑιτν οὗὨ ργοβοοιτηρ ἱΐ 
Ὀοίοτο ἃ ἡπᾶρο ; Ὀαῖ, 1 του δγὶ πεδαβίγοηρ, απ ἃ νυ} ποί σοπιργοπιῖϑα {μ6 δϑδίγ, υνῃοη ἰδ 
ΠΟΠΊ68 ἴ0 δ6 αγχυθὰ Ὀοίοτο τἢ6 γιάρο, 6 Μ.}} 06 δαύθσγθ, δηὰ νν}}} ἄθοσγοα ἔδδὲ τοῦ [ας 
ΡΔΥ͂ 186 πἰξογιηοϑὶ ἐγ ἰηρ.᾽" Νονν, ΟῚ υἰεϑθ οχροβίεἰοπβ γίο] ἃ ροοά βθῆβθθ, δζτοοὶπα 
ΜΠ 166 δοορε, δηὰ Ὀοΐῃ οοηϊαίῃ ἃ σορεηΐ ἀτριυδης ἴῃ8ὲ γγὸ ΒΒ. ] ἃ Ὀ6 δαβΥ ἀρροϑβϑὰ ; 
δυϊῖ, ᾿ζΓ ννὸ σοιραγὸ [Π6 Ῥδγα οἷ Ῥϑδβᾶρα ἴῃ [Κα χὶϊ, 58, δ9., ννὸ 5|}8}} δηὰ 16 ο856 ἴῃυ8 
διδιοὰ, γλεπ ἰδομ φοεδί ιοἱἐλ (λίπε αἀυεγεατν ἰο ἰδὲ πιασίεἰγαίε, ἃ ἴοι ατγὶ ἐπ ἰλε τοὰν, 
σίυα αἰίφεκος ἰλαὶ λοι πιανεεῖ ὃς ἀεἰϊυεγεαὰ ὕγοηι ἀϊΐπι, ἰεϑὲ ἐς λαῖε ἰλεε ἰο ἐδλε )μάσε, απὰ 
7κάσε ἀοίίυεν (δε ἴο ἰλ6 οδέοεγ (τῷ πράκτορι, ἩΏΟΒ6 ἀυγ ἴδ τγ88 ἴὸ ἰονυ ἤπ68 ἱπιροβοὰ [ῸΓ 
νἱοἰδιίοη οὗ [π6 ἰδνν); απά ἰλὲ οβίσεγ οὐ ποη-Ῥαυτηοηΐ σαδί ἐἰλεα ἱπίο ργίβδοπ. 7) ἰεἰϊ ἰΐλεε, ἑλοι 
δλαΐ( ποί ἀεραγί ίλεποο εἰ! ἰάοι ἠαδί ραϊὰ ἰδε υὑεγν ἰαδί πιϊίς. Τὴ (ἢ 8 ραξβαρο [ἢ ΓΟ '8 ΠΟ γοίοσ- 
ΟὨΠ6 ΒΑΙΟνΝΟΣ ἴο ἃ ἔμϊυγο βίδζο, ΠΟΥ ἴ0 ΔΩΥ Ῥαη τ Θη18 ἡ ϊοἢ νν1}} ΠΟσολοσ θ6 ἱπβίοιοὰ 
Οὐ ἴδ ἱπιρ]ΔΟΔ0]6 ; δηὰ ππ18 ἃ δίῃ ρὶθ ρδγα οὶ ἰοχὶ βῆονβ ν]ιϊοι οὔ [Π6 ὕνγο δθ 868 Ὀθδὲ 
Δστοο5 ΜΠ [Π6 ΒΩΟΡΘ οὗ [86 ἀἰδβοοῦτδο, δῃ: ἃ ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΙΥ ὙγΠὶο ἢ} οὗἩἨ ΤΠ 8 ΡΓΟΙΘΓΘΌΪΥ ἴο 
6 δἀορϊιοἀά."} 

 Βδιεν, δττηῃ, ὅ'Δοσ. Ρρ. 20]---205.; . Β. Οαγρζον, Ήδγμ. ὅδλογ, Ρρ. 88---85.; Ἐγποειὶ, 
[ποιιτιο Ιπῖογρ. Νον. Τεδί. Ρρ. 61, 62.; Μογαϑ, Ασγυὰλδοϑ ἰῃ Ετμοδι, το}. ἷ, ΡΡ. 150---ἰ160.; 



᾿ Τῆς Απαΐοσυ 9 Ἑαϊίά. 2υὺ9 

ΒΕΟΊΤΙΟΝ ΓἹ, 

ΟΕ ΤῊΝ ΑΒΆΑΙΟΟΥ ΟἹ" ΨἙΑΙΤΗ͂, 

Ἰ. Τὴε απαΐοσν οΓ }αἰ ἀοβηεαά, απα ἐἰϊμδέναίφα. --- 11. 705. ἱπιρογίαηοο ἴΉ 
εἰμάγίπο ἦς ξαοτεα τογίη08. ---- 171, 7 μῖος5 70᾽ ἱπυοείϊσαξίηρ ἐδ ἀπαΐοσν 
οὔ [αἰλ. 

1. ΟΥ 8}1} π6 ναγϊουβ αἱἀβ {μὲ οδῃ 6 διῃρὶ ουϑα ἴον ᾿πυθθ  ρσαίηρ πα 
Δβοουίδι πηρ {πΠ6 βθῆβα οὗ δουιρίυγο, [0 ΑΝΑΤΟΘΟΥῪ ΟΕ ΕΑΙΤΗ 18 Ο.6 
οὔ 186 τηοβὲ ᾿τηροτίδης, ΥΥ͂ 6 ΙΔΥ ἀδῆῃο Ὁ ἰο Ρ6 {πδὺ σόπογαὶ σὰ] οὗ 
ἀοοίτιπα τυ ἢ 18 ἀράπιοοα, ποῦ ἴτοτὰ ὕνγο ΟΥ̓ΪΌΓΘΘ ρδγΆ}]6] ραββαρθβ, 
ναὶ ἴοτα [86 Βαιτηοην οὗ 811] ραγίϑ οὗ ϑδουιρίαγθ ἴῃ 186 ἐιαηαδιηθηίαὶ 
Ροϊπΐβ οὗ 1 δηα ργδοίϊοο. 
ΤῊ απαΐοσψ ὁ ζαἰδᾶι 186 ἂἃπ Θχργθβϑίομ Ὀοστονϑα ἔγοτη δὲ. Ῥϑ0}Β 

δρ 5116 ἰο (ῃ6 Εουμδηβ (Χ]1. θ.), μογα ἢ6 δσμοῦίβ {π0868 ὙΠῸ ργορλεῖν 
ἦη ἐμ6 σμαγοῦ ({παῦ 18, [ὰο86 γᾷο θχϑσοῖβα {μ6 οὔοθ οἵ δυὐπογιία νον 
δχρουπάϊηρσ [86 δοιὶρίαγοβ) ἴο ργορεθψ ἀσοογαϊπς ἰο {λ6 ρτορογίϊοη, 
ΟἹ, 8ἃ8 {86 ψοσα ἰβ ἴῃ {μα οτἱρίηδὶ, {πΠ6 ἀπαίοσψ ὁ αἰ. [86 6χ- 
ῬΙΘΒΒΊΟΩ Π6ΓΘ, ΒΟΎΘΥΟΣ, ἀοο8 ποῦ τθδῃ 8 Οὐ͵δοῖϊνα σι οὗ ἔβι ἢ), 
θυΐ 18 Χαμ Υ δὴ οχμογίαϊοη ἴὸ δδοὴῦ ἴὸ δχϑύοϊβα 18 Σὰ ποίϊοῃ 86- 
οογάϊηρ ἰο {μ6 σ᾽ Ὀοδϑίονγοα ἀρο ἢ1πι, πού σοΐησ Ὀογοπά, ποὺ [Ἀ]]Ἰηρ’ 
Βῃοτί, οὔ τυμβαΐ (ἀοα Παά οοπμπγαηϊοδίθα ἴο μϊπ).32 

11. Τὸ 18 δνυϊάθηῦ ἐπαὶ οα ἄοαββ ποῖ δοὺ ψιπουΐ ἃ ἀαβῖρῃ τὼ ἰ(δ9 
δυβίθυηῃ οὗ γσγο]ρίοι ἰδυρῃῦ ἴῃ ὑΠ6 ρΌΒΡΟΙ, ΔΩΥ τόσα ἰδ ἢ6 4068 1π 
186 πουκθ οὗ πδίιγο. Ἰυν [Π18 ἀοβίσῃ ταυϑὺ δ6 Ὁπηοστ ; [ὉΓ, 88΄ 1Π 
ἴῃ6 βγϑίθια οὐ 186 ὉΠΊΨΟΥΒ. ΘΥΟΣῪ Ῥαγὺ 18 ργοροσιοῃθα το [86 τ᾽ 016, 
8 Πα 18 τηβίῖ 6 ΒῈ Ὀϑαυυϊθηΐ (0 10, 80, 1η {π6 βγβίθι οὗ [16 ροΒροὶ, 4}} {π6 
ΆΓΙΟῸΒ {γιλίἢ!8, ἀοοίγ! 68, ἀθοϊγα οἢΒ, ργθοορίβ, δηα ργοιμΐβαβ, τηιιδὺ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠΑ͂ τ 10} ἀπά ἰδπα ἴο {μ6 οηά ἀφδβιρσῃθά. ἘΕῸΓ ᾿πβϑίδῃσο, 1 ΔΩΥ 
0Πη6 ἰπίογρτοὺ ἔποβο ἰοχίβ οὗ ϑδογιρίατα τ Βιο τηδϊπίδιη ΟΟΥ 7.80 1808- 
ἴοη Ὀγ ἔμ} ΟὨΪΥ, ΟΥ ΟἿΓ Βαϊ ναϊϊου ὈΥ ἔγθα σσδοθ, ἴῃ βιιοῖ ἃ ΒΘΏ86 ἃ8 
ἴο Θχοϊιἀθ {ἢ πϑοοββιυ οὗ ροοῦ ἀπο ες {118 1 θυ γοίδ οι 18 ἴὸ Ὀ6 
γε]εοίοα, Ὀαοδυβα 1ἱ ΑΆΩΣ Ὥνς [6 τπηδῖῃ ἀσϑῖρῃ οὗἨ (ΟΠ ΥΙΒΕ ΔΗ, 
ὙΠΙΟἾ 18 ἴο βᾶγα 08 23. γι ΟὟΥ 8108 (αι, 1. 21.}, ἴο τηδκο 9 ΒΟΙΥῪ 88 
(ὐοὰ 18 μοὶγ (1 Ῥεῖ. 1. 1δὅ.), ἀπὰ ἴο οἴθδῆββ ὰ8 ἢ οηι 411 ΑἸ Γ᾽ η6 88 θοίἢ 
οὗ 868}} ἀπά βρισγῖῦ (2 Οὐογ. νἱ!. 1.) [Ι͂π (86 δρρ]ϊοδίίοη, Βουγονοσ, οὗ 
ἴπ6 ΔηΔΙΟΡΎ οὗ ἔλπἢ ἴο [86 ᾿πἰογργαίδίιοη οὗ {μ6 ϑογιρίαγοθ, 10 18 
ἸΠΑΙΒΡΘΏΒΔΌΪΥ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἰπαὶ (86 ἸπΠαΌΪΕΓ ργευϊοιιϑῖψ πα ογβίδπα [86 
ΜΠ0]6 βοβοιηθ οὗ αἀϊνίηθ γὸνοϊδίϊοη ; δηα {πᾶς ἢ6 ἀο ποῖ οπίογίαϊη 8 
ΡΥ] θοίϊοι ῸΣ ἃ ραγέ οἡἱγῦ : σιμουΐ αἰζοπίϊοι ἰο 018, μΒ6 ψ1}1 μ6 

Ἐτδηςκςο, Ῥγαίοςί. Ηδτηι. ΡΡ. 29---ΟἹ.; Ετδηοΐο, Οοτηπιθηϊδιῖο ὧἀθ βοορο Υ᾽ εἰεσίβ οὲ Νονὶ 
Τεβιδιηδηεὶ, Ηδ]α, 1724, 8νο.; ὅαῃη, Επο τ ἀΐοη, ΡΡ. 69---71.; Ἐδιηθαςῖ, [Ιπβὲ. Ηοτῃι. 
ΡΡ. 145--- 197, 2834, 238 -- 240.; ΟδΙδάἀεηίαδ, [πηδεϊϊ, Εχορσοῖ. ΡΡ. 875---887.; 2. Ε,. Ῥίεἰ ον, 
ἵπει. ἤδσττη. ϑ8ογ. ὑρ. 147---151. 267---276.; β΄ ο ρου, 1πϑυϊταιίοηοαβ βου ρίυ τ βεἴοϑα, ΔΓΕ ἰὶ, 
ῬΡ. 62---68.;: [Παντὶ άβοη, ὅδοσ, Ηδσηθη. οἤδρ. υἱϊϊ, Ῥῃ. 266---271.7 

1 Βιβῖορ ΤεΥροῖ ΒΘ ηΘΙ ὈΪΥ Οὔβοστοβ τῃδὲ “ ΨΠδὲ 18 ἱπιθοηἀθὰ 15 ᾿ϊ{{|6 πηΟγὸ ἴμδη (Ὠΐ8, [δὲ 
ϑογρίιγο, 'π σοπιηοπ ὙΓ1Ὲ 81} οἵποῦ ὈοΟΚΒ, οαρῆϊ ἴο ὃ6 ἱπιαγργοῖβα σοπβίβίθη!γ." Ἐγηθδιὶ, 
Ῥηπεῖμ]εβ οὐ ΒΒ]. Ιπέογρ. ἐγαηβδῖοά, νοὶ, ἱ, ρ. 180. “Τὴ οὐ υίουβ ἀπά ἱποοπίσουθσε Ὁ]9 
Β6Π86,᾽ ἬΡ διατὶ, “ οὗὨ ΟἾΘΑΣ ῬΒΒΑρΟΒ οἵ δοιρίαγε Δογα 8 ἃ στ] ὈΥ ΜΠ ΙΟὮ ΓΘ ΤΊΔῪ ΤΟδ5οπ 
απαϊοσιοαίίῳ σοποοττιίηρ [86 πιοβπίηρ οὗἨἁ ΟὔΒΟΌΓα ΡΑΒΒΑρῸΒ; ΟΥ δὲ ἰθ68ὲ ὉΥ ἩΙΟΝ ΜΘ ΙΏΔΥ͂ 
δι ταὶ Οὔδοιτα Ῥ6 888,65 σδπποῖ Τ68η." 

 δὲο Ἑαϊγθαιση, ἤστγτη. Μϑῃη. ρᾶσὶ ἱ. βοςί, υἱ. ὑῃ. 108, 104, 



2710 ϑογίρέμγο Ϊπ|6᾽}16ἐαζἱοῆ. 

1016 ἰο αὐτου. 1 να σοιηθ ἰο {86 Δοσρίθγοθ τ ἢ ΘΗΥ͂ ρτθοση- 
σοἰ να ΟΡ᾿ πΙΟἢ8, 8Π4 ΔΓ6 Το ἀθβίγοιβ ἴο ρυΐ {πᾶ Β686 ὍΡΟΙ {δ ἰδχὶ 
Ὑ ΙΟὮ σΟΙΠΟΙ 468 ΠῚ ΟἿΣ ΟΥ̓ ΒΘ ἢ ἷ8 Γαίου ἐθδὴ τ) [Π6 ἰγυ!ῃ, 
Σι 186 πὰ ὈΘοομθ8 ἴΠ6 ΒηΔΙΟΡῪ ΟΥ̓ ΟἹ ἢ ταῖμοσ (μη ἰπαὶ οὗ {Π6 
016 ϑυβίθιῃ. ΤΏ}18, Ὠγ. (ὐδαρθ 611 ΓΟΙλΑ ΚΒ, νγὰβ [6 ὙΘΥῪ βοῦζοα οἱ 
{π6 ὈΠΠπάμ688 οὗ {π6 6} ἴῃ οἂν ϑανιουγ β {τη : Π6Ὺ δϑδγοϊιοα {Π6 
ΘοΟΥΡίΓγΟΒ ΨΘΓῪ ΒΒ ἀπο Β]Υ ; Ὀαΐ, ἴῃ {π6 ἀἸΒροβιίίοη {6 Ὺ οη οτγίδιποά, 
{πον ου]α πουοῦ 6] ον τυ μαῦ ὑπαῦ βαοτθα νοϊαπηθ ἰθβι 1868 οἵ ΟἸτιεί, 
ΤΠ6 Τϑᾶβοι 18 Οὐνϊουβ: {Π6]Ρ στοαὶ σταϊο οὐ 1πίοργοίδ 0) νγᾶ8 ἐλε 
απαΐοσγ 9 ζαἰξδ, οὐ, ἴῃ οἴμβοὸσ ποσάβ, (86 βγβίθια οὗ [86 Ῥβαγίβοδη 
ΟΣ 68, [Π6 ἀοοίσιηθ ἔῃθῃ ἴῃ νόοσῃα, Ἀπᾷ ἴπ (π6 Ῥχοίοι πα νοπογαίοη 
οὗ νοῦ ΤΠ6Υ μδὰ Ὀδθη οἀυςσαῖοα. ΤὨϊβ 18 (Παὲ νϑὶ] ὈΥῪ πῆ ϊοῖ {ἢ 
ὉΠαογβίληϊηρβ οὗ {86 6078 σοσο ἀδυ]ζοηθα, Ἔνθ ἴῃ σϑδαϊηρ {Π6 ἸΔῈ, 
τπᾷ οὗ πιο δ, Ῥδὰ] ορβοσυϑα {Πα 10 σουμδ θα ἀησοιηονϑα ἴῃ ἢ 
ἀΑΥ; δῃηά νὸ οδηηοί θαῦ τοιλαγὶς ὑπαΐ 10 ΤΟΙ ΔΙῺΒ ὉΠΤΟΠΙΟΥΟΩ͂ ἴῃ ΟἹ 
ΟΥ̓ {1π|0θ.}Ϊ ΤΏΘΓΟ 18, ρΡΟΥΠδΡρ8, ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἃ δβϑοῦ οσ ἀδθῃοιηϊηδίοη οἵ 
ΟΠ ϊδυίδηβ, τ βοῖθοΣ οὗ ἰὃ6 ἀτοοῖς, Ἐοιβἢ, οὐ Ῥχγοίοδίδην ομυγοίοδ, 
Ὀυΐ Πα8 βοῖὴθ ρῬδγ ϊου αΥ βυϑύθηῃ οὐ ἀϊροϑδὺ οἵ ἰθηοθίϑ, ὈΥ ὑμϑῖὰ ἰοσπηοὰ 
1π6 απαΐοσῳ ὁ} 2αἰξι,  λο ἢ ΠΟΥ Ἱπαϊνι ἀν ΒΟ] ἃ 1π (Π6 στοαδίοβι 
ΓΤΟΥΘΥΘΏΘΘ; 8ηα 4}}1] ψῇοβα ἀοοίγιηθϑθ ἰουπαϊηαίΐθ 10 ΒΟΙῚ6 δβδιπηρ 
Ροβιςοη, 80 {Ππαῦ 118 ραγ[ϊξδ 8 ΤΩΔΥ ποῦ οοῃ γα!οί Γμοπηβοῖνοθ. Ῥμοῃ 
ῬΘΙΒΟῚΒ οὗἁ {118 ἀοβουρίϊοη, 1Ὁ 88 Ὀθθὴ ψν6]}} σϑιραυκοα, τθοὶ σι 
ῬδΒΒΆρ68 'π ϑουρίατα Ἡ ΏΙΟΒ ΓΠΟΥ οδπποῦ ΓΟΔΟΊΥ Θχρίδὶπ, σοπβι βίαι] ν 
ΜΙ ἢ {πον Πυροίδιοβιβ, ἰμοῪ δέν ο βοῖνα {μ6 αἰ που] ὈΥ [ἢ6 
ΔΠΔΙΟΡῪ οὗ ἔδι ἢ πιο ὉΠΟῪ αν ὑΠποιλβοῖνοβ ᾿ηνθηϊεα, Βυΐ, 4]1ον- 
ἵηρ᾽ 81} {Π6 }7 δδϑυσαρίϊοηβ ἰο Ὀ6 ἔουπαοα ἴῃ ἐγ, 1Ὁ 18 ΟΥ̓ ΠῸ πηθᾶπϑ 
οοῃβοηδηῦ ὙΠ {86 ΡΥΙΠΟΙΡΙ6Β οὗ βουπά αν 1 Π}Υ͂, ὕο ᾿πἰαγρτγαῖ βουσὶ ρίαγο 
Ὀγ {π᾿ Βυρούμοβιβ οὗ ἃ οπῦγοι ; θθοδῦβα (Π6 βδογϑ γϑοοσάβ ἃγα (ἢ6 
οπἶψ »γοροῦ πιραάϊα οὗἨ δβοθυίδϊ πῖηρ {ΠΘο]ορτοδὶ γα ἢ. 
[ΤῸ δηδίορυ οὗ ἔα μᾶ8 θη ἀἰβιηρυϊθῃθα ἰηΐο ροβίδέυο ἀπά 

φοπογαὶ. 
ΤῊ ροδίξίυο 1ῖ8 ὑπαὶ 1Οἢ. 18 στουηαοα οη ρῥΪαἷπ, αἰδοῖ, ῥγϑοῖβθ 

ἀφοϊαγαίζοηβ οὗ δουιρίαγο. ὙΠ σεπογαὶ 18 [ῃδὺ ΒΙΟὮ ν᾿ 6 ἰθᾶγη μοί 
Β0 τ. 00} ἔτοτη δοίιια] ἀθοϊαγαίῖοηβ 88 ἴγοιῃ (μ6 Βοῦρα δηᾶ ονυϊάθηὶ 
ἰθπάθπου οὗἩ {86 δοσιρίασα ὑθδοβίηρθ, ΒΊΟΝ Βθθη, 88 1Ὁ Μ6͵Ὸ, (0 
Ἰδοῦ ἴο ῥσοάμπιοο ἃ ραγί ον ᾿ργθββίομ οη 8. (6 ]] σου ρῖνοβ ἃ9 
ΘΧΑΠΊΡΪ68 οὗ {Π6 Βγβί, [π6 ἐπιπἀδμηηοηίαὶ ἀοοίγίηθβ οὗ {π6 Ὀαοϊηρ οὗ ἃ 
αοα, {π6 ρἸ οὗ ἃ βανϊουσ, βίη δπᾶ {Π6 ραγάοῃ οὗ ἴὅ ; ἴἰο ψβῖοῖ {86 
Ὑγ8016 ΒΊΡ]6 ρῖνοβ {π6 ρ]αιποδί δηα τηοβί μδγιμοηΐοιβ υυἱμθθϑ. ἀπά 
ἢ Γϑίθυβ, Ὁ δῃ 1]πβίγαϊίου οὗ [ἢ 68 Ἰαζίον, ἴο {μ6 οοπβίδῃς ραΐπβ ἡ οὶ 
ουν 1,οτὰ ἰοοῖκ ἰο ογδάϊοδίθ Του πλἈ] 181, δηα ρα ν Οα Β βοσγνῖσο {πογο- 
ἔγοτη, 

ΤῊ. Ῥαθβαρθθ ἔγοτῃ ὙὙΠΙοῖ [818 ΔΠΔΙΟΡῪ 18 ἀρ πορα τηυϑὲ θ6 ρἰδίη, 
οἾἶ8θ 1ὖ του] 6 ἃ πλθῦθ ᾿ῃ ΛΘ ΠΟΘ; ΠΑΓΙΤΩΟΠΙΟΊΒ, ΟΥ ὑπ 6 }7 (ΘΒ. ΠΟΠΥ͂ 
ΟΟὨΪα ποῦ βίαπα ἰορϑίβοσ; δῃα πη τοι, ἴον (η6 Ὀθου Αγ 1ἄθ8 ἰδ 
1Π6 δι θοαιπηοηΐ ᾿ῃΐο οὁΠ6 οὗ νϑγῖοιιβ ὑθδοησβ ὈΥ νϑγουϑ ἩΓΙΡΟΓΒβ. 

᾿: Ὧγ. Οδπιρθ6}}᾽ 8 ἐγδηβίιίοη οὗ ἴπὸ Εουσ (οΒρδεῖβ, νοὶ]. ἱ. αἱβϑετί. ἦν. 5. 14. ῥ. 116, 8ι} 
οἀϊΐε. 

5. Ἐτδποκο, Ουἱάο ἰο [πὸ βοτγίρίατοβ, Ρ. 77.; ΕὙδηοκο, Ῥσϑϊοσί. σστῃ, Ρ. 185. 
5. Μδπιοὶ ἀ᾽ Ηογτπηέπουζᾳπο, ρατί. ἷν. βοοῖ, ', ὃ 109. ῬΡ. 192, 198. 
4 1Τοιά, δὺ 111, 112. Ρρ. 196---198, 



Τῆς Απαίοσν 9.7 Εαξέλ. 27] 

Απᾶ, φοοοσάϊμπσ' 88 {Ππ686 ΘΟ πα ἸἘ]ΟῺΒ Δ.Θ ΠΊΟΓΘ ΟΥ̓1688 ῬΟΓέΘΟΙΪΥ [Ὁ] 1164, 
[86 ἀπ ΟΟῪ Ὑ71}1 θ6 ΠΟΓΘ ΟΥ̓ 1688 δΔυϊπογὶ  αἰϊνα. 

Ἧ 8 τΏΔΥ Π6ῃο06, 860, ραῖμοῦ βοπια ποίίϊοη οὗ ἴπ6 γοϊαίνο ᾿ταρογίδῃοθ 
οἵ ἀοοίτποβ. Οὐ ταδηΥ ὑμιηρϑ δα ΔΙ] ἔχιιθ, ΒΟΙΩΘ ΤΥ δ6 οὗἉ ργϑαίου 
ῬΓΔΟΏσΑΙ πιοιηθηῦ {Ππ8π οἴποτθ.Ό ἀπά, 1 νὸ Ημηα τῇοτα Ῥτογηϊηθηοθ 
σίνθη ἴο οογίδιη γαῖ, 76 ΤῊΔΥῪ ΘΟμΟΙα46 ἐμαὶ (ΠΟΥ ΔΓ6 οΟὗἁ ὈΥΙΠΊΔΓΥ 
πηροσίδμοθ. 6 αἷβο ᾿ϑᾶσῃ ΠΟῪ ἰο ἱπίογργοῦ ἰδοϊαίθα βἰαϊθπηθηΐβ, 80 
88 ποῖ ἴο ἀγδῪ ἃ τ ΘΠ ΠΩ ἔγομλ {π6πὶ αἰδβαρτοοῖηρ τ ἢ ἴΠ6 ρσθπογαὶ 
ἴθῃοῦ οὗἩ {π6 αἰνὶπα νογὰ, Βυΐ να ἀο ποί Γοὐδοῦ ἃ ἀοοίτπα ΟΥ̓ ἃ ἔδοί 
Βασδυβα 1ὖ 18 βία θα θα} ὁπο6 (σοΡ. Ρ. 264). Τμοὐ 10 Ὀ6 61:8γ (δαί 10 18 
αἰ αν πουπορά, [Ππαὶ γα ἀο ποί τα ἀογβίδμα 1Ὁ ᾿ῃ ἃ ΨΑΥ ἰπαὺ που]α 
οἰαδἢ τ} νν μαῦ 18 τονθα]οα οἰβονῃογα ; δηα οηα βιοἢ μ]αῖη πνογὰ οὗ ἀοά 
18. 1πα ]Βρυ Δ ]ν ἰο 6 στϑοοῖνθα 88 σι, βουρῇ Ὁ ἸΔῪ ἢοῦ ΡῈ 'ποοῦ- 
Ῥογαϊθα ἰπίο ὑπὸ ὩπαὶοοΎ οὗ ἴδ. 8 τοὐϑθοΐ ἀοριηδε ----ϑοῖ,, [ῸΓ 
᾿πδίδῃοθ, 88 βοιῃ)β οὗ ἴποβα τηδι ἰδ πϑα ἴῃ {86 Εομλ 8} οι γοἢ ---- ποῖ 
Ὀδοδυδϑ {86 Δ] εροα ρῥγοοῦ οἵ πο ἀθροηάβ οἡ οὔθ ραββαᾶρθ, Ὀυΐ 
δοδυθθ ἐπαῦ ῥγοοῦ 18 απϑουπηά, [μ6 ραββασθ 18 ᾿λ]81 οΥργΓο θα ΟΥ̓ τηδάο 
ἴο δροδκ ἴπ ὁρροβιύίοη ἰο ἐμ γϑεῦ οὗ βου ρίασθ. δυο ἀορτηᾶϑ ποῦ 
ΟὨΪΥ ἀο ποὺ Ὀοϊοηρ [0 {Π6 δηδίορυ οὗ ἴδ, Ὀαΐ ΠΟῪ ἀγα οοπαἀθιμηρά 
ὈΥ 10, {Π6Υ γα αηίτιιο. 

11. ϑυοῖ Ὀοϊησ {πΠ6 ἱπιροτίδηοθ οὗἉ αἰίθηάϊηρ ὕο {86 δῃηδίορυ οὗ 
Αι, 1Ὁ ΤΘΠλΔΙῺ8 [0 βίδίε ἃ [6 Ὁ Οὐ Βογυ δ 0}}8Β ὙΥΏ1ΟἷἾΝ ΤΩΔΥ͂ ΘΠ4 016 [Π6 
βίυ ἀοηῦ ἴθ ΔΡΡΙΥ Ὁ ὕο {π6 οἰδαγίηρ ὉΡ οὗἁὨ οὔβουζθ οὐ αἰ βου  ραββαρθϑ 
οἵ ϑδογιρίυγο. 

1. ἢφλοτευεν αην ἀοοίγίηο ἰδ ηιαπΐε8, εἰίλον ἤγοηι ἐδό τολοῖο ἑόπον οὗ ἀϊσὶπε 
γευεϊαξίοη οΥ ὕ7οηι 18 500Ρ6, ἰξ πιμδὲ ποὲ δ6 ισραλεηθα ΟΥ 8εὲ αϑἰά6 ὃν α ἤει 
οὗδοιγο ραββασε8. 

ΤῊ ΘΔ ΠΟῸ Ουρι ΘΘρ ΟΊ ΑΙ ἴὸ 06 τοραγἄοᾶ ΌὉΥ ἴΠπο086 Ὑ}Ο ΓΘ δρῖ ἴο ἰηΐοσργοῖ ῬΑ ββθΑρΌ8, 
ποῖ οἵ {ποτ βοῖνοϑ8 ρἰαἰπ, ὈῪ ἴῃ 086 ορ᾿πίοῃΒβ, οἵ ἴῃ 6 Ὁ6]16 οὗὁἨ νι ἢ σἢ ΤΠΘῪ ΔΙῸ ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ροβϑεβδοα; 
ὈῸϊ ἴον νος ἸΠΟῪ παν 11{0||6 στοπη ἃ Ὀεβί ἀθβ [86 τῇοσγὰ δοιὰ οἵ ϑοῖῃς ἰδχίβ, (ἢδι ἈΡΡΟΔΓ, 
ὙΠ Ποη ἤγες ποαγά, ἴο Ὀς ἑγουτγαδῖο ἴο {πον ργο- οποοϊνοα ποϊΐοη8. ἘΝ ΒεΓα85, ἱΓ δας ἰοΧΒ 
ὙΓΓΟ Ποπιρδγοὰ τ ῖἢ 1Π6 50 0Ρ6 οἵὗἉὨ [ἢ δδογεὰ υυυίζογβ, ΤΠ σου Ἱὰ 6 ἰοπηὰ ἴο Ὀ68Γ αὐ 8 
ἀἰθεγεηϊ τιθδηΐηρ. ἘΕῸΓ ἰηδίδησθ, ἢ0 {γπίῃ 18 αϑϑουϊθα τοτο ἰγοαυθ ὨΠΥ ἴῃ ἴΠ6 ΒΙΌΪο, δπὰ 
ἙΟΏΒΟΠ]ΌΘΉΓΥ δ τηογὸ σογίδίπ ἰπ τοὶ ρίοη, ἴμαπ πὶ Οοὰ 15 σοοᾶ, ποῖ ΟΠΪΥ ἴο βδοπια ἱπαϊνϊ- 
ἀπαῖς, Ὀὰϊ αἰδο ἑονγσασγὰ 4}} πηοπ. ΤΏαβ Πανϊά 8878 (Ῥ88]. οχὶν. 9.), Τὴ ζονὰ ἐξ φορά ἴο ΑἹ,1,, 
ἀπά ἀὲκ ἱεπαον πιογοίθθ αγὸ ΟΥΕΤ ΑἹ,1, ᾿ΐ ισογἧδ; δηὰ ἘΖα κῖοὶ (χυῖ. 23.), ἥαυε 7 απὺν »Ῥίοαδιγε 
αἱ αἱΐ ἐλαὲ ἐδλα ιὐἱελεά δὐομίά ἀἱϊε, εαἱϊὰ ἰλε Στὰ Οοά, απὰ ποὶ (δαί ἦι δλουϊά γείμγη ἤγοπι ἠὲ 
τἸοαγε απὰ ἰϊυε ἢ ἙΥΘΟΑΌΘΠΝΥ 4180 ἀοο8 ἴπΠ6 ΑἸπι ΠΥ ἀροΐαγο, ἐπ Ὀοτῃ 1Π6 Οἱὰ ἀπά ἴπ6 ΝΟ 
Τοπιδι)θηἴ8, ΠΟῪ ΘΑΓΠΘΒΟΪΥ Π6 ἀεβὶγοβ {Π 6 δ᾽ ΠΟΤ γοίυ τη ἴο ἢΐπι. 8.66, ΔΙ ρ᾽ ΟἾΠΟΥ ρα β8Ά 068, 
Ὠκαῖ. ν. 29.; Εζοκ. χνὶϊ. 32., δηὰ χχχίϊ. 11.; Μϑει, χχὶ, 57.; Φόπη ἰϊ. 16.; 1 Τίπι. 11. 4.; 
Τίνα 1ϊ..11.; δηὰ 2 Ῥεῖ. 11,2. ΙΓ’ ἸΒΟΓΟΙΌΓΟ, ΠΥ Ρδδβαροθῦ ΘΟ ΌΓ ΜΝ ὨΪΟἢ ἀρρέαν ἴο οοπίγδάαϊοει 
180 ξοοάπεηδ οὗ ἀοά, ἴῃ διιοἢ ολδο [Π|6 ὙΘΙΥ͂ ΟἶθΑΣ δὰ οογίδίη ἀοοίτὶπα γεϊδίῖτο ἰ0 1Π6 ροοά- 
1688 οὗ αοἀ ἰ5 ηοΐ ἴ0 ὃ6 δοῖ δε ὈῪ [ἢσ686 οὔδοιγα ρ] 4668, τ 86, ΟἹ 6116 ΘΟΠΊΓΔΓΥ͂, ΟὔΖὮϊ το 
Ἀε ΠΠ]πδιγδιθὰ ὉΥ 800}} ραββῆροϑ 88 816 ΙΠΌΤΟ Οἷεασ. ΤΉΏΠΒ, ἰῃ ῬΙΟΥ͂. ΧΥΪ. 4., ΔοσΟΓα Πρ ἰ0 πιοϑὶ 
ΤΟ ΘΓ ΨΟΓΞΙΟΠ8, γγὸ τοδὰ [μὰς 7Ὺὲ ζΖοτά λαίλ πιαάε αἰΐ (λίπε 707 λϊπιδοῖ, γεα, εὐεπ (δε 
εσίολεά {0 (δε αν ὁ ευἱ, ΤῊΪ8 Ῥάδβαρα 885, ὈΥ͂ Βουθσαὶ οπληϑηΐ τυ ὑοῦ, Ὀθο βαρροδβεά ἴὸ 
Τείοσ ἴὸ ἐπα ῥγεδοβεϊηδιίοη οὐ ἴΠ6 οἷδοὶ δηὰ [6 τορτοθϑιίοη οἵ ἐμ6 νὶοκοά, θυΐ τἱποῦϊ ΔΗΥ͂ 
Τουπηἀδιίοη,. Φαηπίαβ, Οοοςοίαθ, Μίοδδοὶ 8, ΟἸδϑβίαϑ, Ριοϊθεγ, Τυτγτοῖη, Οπβίοσυαὶά, 10 γ, 
ὙΥΒΌγ, Ὁγ. 8. ΟἸαγκο, δπὰ οἴδον εἰ εἶοβ, αν βῆονγτι (Πδὺ 1 Π18 ὙΟΓΘΘ ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 ΠΊΟΓΕ ΟΟΥΤΟΟΟΥ 
τοηάοτοά, 7Ὺε Ζοτά Λαίὰ πιαΐε αἰΐ ἰλίπρε ἰο ἀπδισεν ἰο (πεπιβείυεθ, ΟΥ̓ ΘΡΌΥ [0 ΤΟΙῸΓ ἴο ΟὯΘ 
ΔΠΟΙΒΕΣ, ψεα, εὐέη ἴλε εοἱκκρα, {τ {λι ευτὶ ἄαν, ταὶ ἷ8, ἴο 6 1Π0 ΘΧΘουἾΟΠΟΥ οὗ οΥἹ] ἰο ΟἴΠ6ΓΒ; 
οη ψη οὶ δοσουπὲ ΤΠῸΣ δσὸ ἴῃ βειρίατα τοστηβαὰ {π6 τοὰ οἵ Φεπονδὰ ([88ἱ. χ. δ.}), δῃἀ ἢ]8 
διγοτὰ (ῬΒ4]. χυὶ!. 18... Βυΐ ΤΠ 6ΓῈ ἰβ ΠῸ ὨΘΟΟΒΒΙΓΥ ΓῸΓ τοὐοοιίηρς {π6 τεςοἰνοα νεγβίοη, ἴΠῸ 
»ἰαΐὶπ δπὰ οὐνίουβ 86η86 οἵ υῇηϊο 8 (δὲ ἸΠοΓΘ 8 ποιδίηρ ἰπ (86 ποτ ἃ ψΠ]ο ΒΒ ἄοα8 ποῖ 
ἐεοπιγίθαξο ἴο τ[π6 ρίοῦΥ οὗ Οοά, δηὰ φρτοπιοῖθ ἴι6 δοσοσῃρ ἰβῃπηθηΐ οἵ πἰ8 δΔάογϑὉ]6 ἀδδίζη8. 
Το ρίουϑ δὰ (6 ννςκοὰ δἶκα σοηάπςοο ἴο {Π||8 ἐπὰ; [86 ψὶοκοά, βοτὰ οα [88 ἀθδιϊποι 



212 ϑογίρίμγο ]ηπἰογργοξαίϊοπ. 

ἴο Ραηἰϑῃπιοηΐ οΝ αο'ομπί οΥ ἰλεὶγ ἱπιρίεῖν, βοῦνς ἴ0 ἀἸΒΡΙΑΥ͂ 118 )ι δῖος (866 ΦῸ} χχὶ. 80.λ, ἀπὲ, 
ΘΟΠΒΟΑΙΘΉΥ, ἴο τηδηϊίοδι ἢ18 ΡΊΟΥΥ. 

2. Νὸ ἀοοίγίπε οαπ δεΐοπο ἐο ἐδ ἀπαΐοσῃ οἵ ͵ατἢ, τολὶοἦ ἐδ (παρα οἡ α 
8116 ἐδαί. 

ΕΥΘΓΥ ΘΒΒΘΠ [141] ΡΥ Ιηοἶρ]6 οὗ το] ρο 18 ἀ6 νογϑα ἱῃ τΏΟσΘ (ΒΔ 006 ΡὈΪδ6θ. 
Βοβί 68, βὶ 516 βθῃύθῃοθβ 86 πού ἴο 6 ἀδίβδοῃθαᾶ ἔγοτι {86 ρ]δοθθ γΠ ΓΘ [ΠΟῪ 
βίαπα, Ὀυΐ τηυϑύ Ὀ6 ἰδ κϑη ἢ σοηηδούϊοη τ] (Π6 Ὑγ 1016 ἀϊδβοοῦγΒθ. 

Ἑτοπη ἀϊδγοχαγᾷ οὗἩ {π|8 τα], [86 ἰΘΙΠΠΡΟΓΑΣῪ ἀϊτοοίίοη οἵ [16 δροβίίθ “81265 (ν. 14, 15.) 
8.48 Ὀδοη φρογνοσιοὰ ὉΥ 186 σμυχο ἢ οὗ Εοτῃο, δηὰ τοπαεγεά, ᾿πμδιοδα οὗ 8 τηϑϑη οὐ ὈΟΑΙΙΥ͂ 
ΤΘΟΟΥΘΓΥ͂, 8 ροστηδησηῦ οταϊηδηοθ, ΠΘΠ ΣΕΘΟΥΘΓΥ 8 ἀσϑρογαῖο, [ῸΓ [ἢ 6 5] γδιίοη οὗ (8 δοι], 
Το πιϊδίακο οὗ ἴθ6 σδυγοῦ οὐ Εοπιο, ἴῃ ἸΟαπάϊηρ, ννῆδὲ 86 ς94118 [16 δασγαπιεπί 7 ἐτίσγεηιο 
πποίίοπ ἀροη τῆ ϊ8 μἷδοα, 18 ὙΟΤΥ͂ Οὐνίου 8; ἴογ ἢη6 δηοϊπείηρ; ΔΘΓΘ το ΠΠοπ θὰ νν8 ἜΡΙΝ ἴο 
1Πο056 ὝΠΟΒα γεσουέγῳ Μγ88 ἐσρεοίοα, ἃ8 ΔΡΡΕΑΓΒ ἴγοπΊ νοῦβο 16., ΠΏ ΘΓ 1 18 Βαϊ ἃ [Βδῖ (πὸ Ιοτὰ 
ἷῃ ΒΏΒΥΟΓ ἴο ἴῃ6 ῬΥΔΥΟΥΓ οὐἨ [810}} δ4}} γαοβϑίογθ [16 βίςκ; ὙΏΘΓΘΘΑ, ἴῃ [86 Ἐοτηΐϊδι σπΓΟΝ, 
ΟΧίγοηθ ποιϊΐοη 8 υϑοὰ ὙΠ ΟΓΟ ἐπογο ἰ8 11{|}|6 ΟΥ̓ ὯῸ ἤΟΡΘ οὗ ΓδΟΟΥΟΙΥ, δὰ ἰβ Ἑςα] δὰ [6 
δασγαηιθηῖ Οὗ ἰδὲ ἀγὶηφ.' ὙΤὮΘ Βδιη6 τοτραγκ 8 ΒΡ] ΘΔ Ὁ]6 το [Π6 ΡΟρἑβὰ βυβίθῃ οἵ δατγίουϊ ας 
σοηΐεββίοη ἴοὸ ἃ ῥγίοβ; νυν] ἢ 15 δἰτοτηρτοά ἴο Ὀ6 δαρροτγίοα ὈΥ͂ 61168 ν. 16. ἀπὲ 1 Φοδη [. 9.; 
οί μοῦ οὗ νοὶ ραββδροβ 88 ΔΩΥ͂ ΓΟΐΓΘΏΘΘ νΠΔΙΘΥΟΥΓ ἴο 186 ΙὩΪΠἰβίαΓΙΔΙ ΟΠΘα, [Ιη [86 
ἔοσταοσ, σοῃζοββίοη οὐἁ ἔβυ} 8 8 Τζοργοβοηῖθα 65 ἴπὸ ἀπ οὗ 186 (Δ}{π] ἴο οαςοὶ οἵδογ; δηὰ 
ἧι (86 ἸΔΙΓΟΥ, 88 1ἴη6 ἀυΥ οὗ [86 ροπίϊοηΐ ἰο ΟΟἀ Δ]οῃα. 

8. Τε νἶιο]6 ϑγϑβέοηι ο γευοίαξέοη πιιδὲ δο οχρίαϊπεα, 50 ἀξ ἐο δὲ οοπδὶδίετιξ 
εὐἱἡ ἐδο, Ἡγλοη ραϑεασεδαρρεαγ ἐο οοπίγααϊοΐ ἐλε σοποταῖ 86η86 0 ϑοτὲρ- 
ἐμγο, ἐπ δμοΐ σαδὲ ἰδλαΐ ηνμδὲ τοσωμζαέε οἷν ἱπέεγρτοίαζίοη ο ἐλοηι. 

Τίιαδ, ἰῃ ΟΠ6 Ρϑδβᾶρο, ἱπ δοοογάδησα ἢ ἱππυτ ΓΑ ΟἴΠον ἰδχίβ, [6 δροβιῖα Φόῇη 
ΒΑΥΒ, 770 ὧδ 9αν ἰλαὲ τσὸ δανε πο βἴπ, ισὲ ἀξοεῖνα ομγβεῖσεδ; απὰ (λε ἐγμίλ ἱε ποί ἱπ α. 7 τὸὲ 
ΘΟ [288 ΟΜΡ δῖπϑ, ἠδ ἐδ ζαϊιῤίε ἀπά }ιι5ὲ ἰο ογσίυε κιι8 ΟἿἿΓ δὶπδ: ὑζιοε δαν τοα ἔαυε ποί δἰππεα, 
ισε πιαλε ἀΐπι α Ἰΐαν; απα ἢϊε ιοοτά ἰς ποῖ ὧι μ (1 Φοδη ἱ. 8---10.}.Ὲ [Ιη δῃοίθοῦ ραββαρςο, [ἢ6 
ΒΔΙΏΘ ΘΡΟΒΙΪὸ ΔΗΓΠι8: Τρλοδοευεν αδιάοίς ἐπ ἠΐπι δἰπποίλ ποίβ. Ῥδοβοεῦεν ἰς οΥΓ Οοά 
ἀοιδι ποὶ οοπιπιῖί δἰπ; ζὺγ ἠΐα δεεά τεπιαϊπείδ πὶ ἀἶπι; απὰ ἣδ σαπποί βἰπ, δέσαιιδε ἦέ ἴδ 4 
Οοά (1 Φοδη ἰ“ϊ. 6. 9.). ΤΪ8 ἰ8 δῇ Δρρασϑηῦ οοηιγδιϊοϊίοη; θα ὉΠ6 ἰ6Χῖ8 τηπδὲ Ὀ6 Ἔχρίαϊποά, 
80 88 ἴο ἄρτοθβ Νον, τοι βδοσγρίισο δπὰ ὄχρογίθηςθ, Ἧ6 ἅτὸ οογίδίη τΠ δὲ [86 Άτϑὶ ραϑδαρῸ 
τηδὶ Ὀδ ΠΠΟΓΆΙῪ ἀπάοτγειοοά, Αἱ τ86 ἀεαϊςαιίοη οὗὨ τ1π6 ΤΟ ρ]6, ϑοϊοσλοη βαὶὰ, 777 ἐλεν δίῃ 
ασαϊπαὶ ἰδεε, απὰ ἰζλομ ὃὲ ποτῷ ( 3ὸγ ἔλεγε ἐδ πὸ πιαπ ἰλαΐ δἰππϑπείδ ποῖ), 1 Κίηρβ γῇ. 46. 

ἢ6 οχρίδηδίίοπ οὗ τ᾿ βοοοπ ἃ ρϑβδβαρο, ἱμογοίοσο, τησδὲ 6 τορι ϊδίο Ὀγ τἢ)0 65:8} 18Π 6 ἀ 
δἰ σηϊοδιίοη οἵ (6 ἤγϑι; πᾶὶ Ὀοῖ  τ,αΥ ἀρτοο. ὙΠ θη ἰν 18 ΔδΙγττηθὰ τὺ ονοη ροοά τηρη 
ΟΔηΠΟΙ ΒΑΥ͂ (ΠΟΥ Πᾶνα ΠΟ βίῃ, [8:8 ΔΡΟΒ1]6 Βροδ ΚΒ οἵ ΟΟΟΑΒΙΟΠΑ] αςίδ, ἔγοιῃ ὙΠ ο ἢ ΠΟΘ ΔΓῸ 
ἴτοο. ὙΜΏοη 8ι. Φοἢη βᾶγβ, ἴπδὶ ἢ6 Ψο 8 Ὀοτῃ οὗ ἀοἀ ἀοῖἢι μοὶ σΟΙπλΐἷδ βῖη, ἢ ον άπ] Υ 
ΤΩΘΔΏ8, λαδιίἐμαϊϊ, 48. 116 βίαγαε οἵ βίῃ ; δηὰ [μὲ8 18 ἱποοιαρϑιὶ Ὁ]6 ἢ 8 βίαϊο οἵ σταςθ. Βοιῖὶι 
ῬΆββαρε8, ἱμογοίυγο, ἄρτθθ, 88 [Π|0 Οὔ Γοίουβ [0 ῬδγΠ]ΟΌ] ΔΓ ἀοοάδβ, πὰ [86 ΟΥΠΟΓ ἰὼ σαποσγιὶ 
Ῥτιδοῖίςο ; δηὰ ἰῇ [Π|8 ΤΏΒΠΠΟΙ Τημδὲ ΘΥ̓́ΟΤΥ δοοιληρ σοηϊταάϊοϊίοη ὃ6 τειηονοὰ. Τῆς 
Ἰητογρτγοϊδιίοη οὗ δὴ ὀχργοβϑίοη τησϑὶ Ὀ6 τερυϊαίθα 80 88 ἴο στῇακο ἰξ ἄρτοὸ νι ἤχοὰ 
Ῥυγποὶρ θα. 

4, Απ οὔδοιγο, ἀοιδιζμῖϊ, αγιδίσμοι, οὐ ἢοιιγαΐίέυο ἐοχέ γειιδί πούυον δ ἐπ- 
ἐεγρτείοα ἴπ διιοῦ α 86η86 α8 0 πιαΐο ἱξ οσοπίταασϊοί ἐδε σοπεγαῖ ἐεαοσλὶπο οΥΓ 
ἐλοδε τολὶοἢ αγὸ ρίαϊπ απὰ [ἰέοταΐ. 

ἴῃ ὀχρ]αϊπίπρ' (6 ογρία ΓΕΒ, ΘΟ δ᾽ ΘΙΘΉΟΥ͂ Οὗ Β6η86 8ηἃ ρΥ]ποῖρ]68 οὐαί (0 
Ὀ6 βυρροτγίοα ἴῃ 8}} {πι6ὶ ΒΘΥΘΓΆ] ρδγίβ ; δηὰ, 1 ΔΏΥ ὁΠ6 ρᾶγί ὃθΘ 80 ἱπίογργοίθα 
88 ἴο 648} τυ Δηούποι, δας ἢ ἰηἰαΓργοίδιϊοη σδηποῦ 6 ᾿υ818 64. ΝΟΣ ολη 
0 Ὀ6 οὐμοσυν 86 σογγθοίθα ὑπλὴ ὈΥ σοπδι θυ ηρς ϑνογΥ ἀουδίι] οΥ ἀϊ ΒΊου]ὶ 
ἰοχί, ἢγϑί Ὀγ 1ἴβοι ἔξ, {πθη 1 1(8 οΘοπίθχύ, δπά {10 ΌΥ οομαρδεὶπρ Ὁ ψ10}} 
ΟΥΠΟΣ ρϑβϑδροβ οἵ δογίρίυτο, δηὰ ἴπ8 ὈΓΙηρίηρ γΝδὲ ΤΥ 860: ΟΌΒΟΌΓΘ 
ἱηΐο 8 σοηϑί δίς ΟΥ̓ ψ ἢ γμδύ 18 Ρ]δΊη δηα ουϊαθηΐ. 

(1.) ΤᾺς ἀοοίγίηα οὗ ἐγϑηῆϑυ υϑἰδηιδιῖοπ, ᾿ς υ]οαιοὦ ὈΥ τπ6 οΠυτοῦ οὗ Βοιησ, ἰ8 Τοιιηἀοὰ 
οἢ ἃ 8ί σι Εν ΠΟ ΓΑ] ἱπογργοίδιίοη οἵ δραγαςῦ !γθ ἐχργοββίοπβ, ΤΖ}(8 ἐς πιν δυάν, δις. (Μεῖι. χχνὶ. 
26, ἃς.}, δηὰ (νν Βοἢ 48 πο σοϊδίίοῃ ἴο [6 δι ρρεγ) εαὲ πιν Πεελ, ἀγίπὰ πιν δίοοά (Φοδπ νἱ. 

δ 8.6 Βίαπορ Βυγποὶ οὐ 6 251:} Ατιίοϊο; ἩΤΏΪΌΥ, Βοπβου, Μδοκηϊρηῖ, δηὰ οὐποῦ 
ΘΟΙΠ ΤΠ ΘΠ ΔΙΟΥΒ Οἡ [818 ἰοχῖ ; δηὰ Ὧγ. ΕἸοίοποσ, Τθοΐατοβ οἡ [6 Ῥυϊηςοίρ᾽εϑ δηά [πϑιἰϊξα τη. 
οὔ τ1π6 Βοπιδη Οδίμο]ὶς Βοἰϊσίοη, ΡΡ. 198., ἄς. Τὰς ΟΠ τί βιίδη απαγάϊδη (ὺγ 1823 (Ρ. 305.) 
σοὨ δ ἢ8 8 ποοὐ ᾿ΠΠυδἰγαϊίοη οὗὨ Φ61108 ν. 14, 1ὅ. 



Απαΐοσυ ὁ Ἑαϊ(λ. 318 

81--58.).. Βυῖ, ἰηδοροη 6 ΠΕ} οὗὨἨ {}||8, γγΘ ΤΙΔῪ ΓΆΤΙΠΟΥ σοποϊα 6 (Πδὲ [Π6 Β6η86 Ρᾳδ ΠΡΟῚ [ἢ6 
πογὰβ, Τ᾽ δ ἐδ πιν δοάν, ὈὉΥ ἴΠ6 σῇυτοι οὗὐἨ Βοπιθ, σϑηποῖ 6 ἴΠ6 {γπ6 ΟἿ, Ὀοΐπρ ΘΟΠΙΓΔΙΥ ἴο 
ἴδς Ἔχργεθϑ ἀδεϊδγδαϊίοη οὗ (6 Νουν Τοδβίδῃχθηϊ ἢ βίο ΣΥ, ἔγοσα ὙΠΟ Ὦ 1ξ 8 ουὐἱάδης [δὲ ΟἿΓ 
Ιοτὰ ἰΒ δδοθηδεὰ ἱπῖο βοαυθῃ, ὙΒΟΓΘ 6 18 ἴο σΘομτπτιθ εἰ ἐδε ἐΐπιε 977 (λα τοδί ἐμέϊοπ 9 αἰ! 
ἐἀλϊποε (Αςἰ5. 11], 21.909; τΠπᾶὶ ἰδ, 1}}1 Ηἷα βοοοῃὰ οουηΐης ἴοὸ ἱπάρτηθης. ον ἴδοπ σδη ἢΐδ 
νοὰγ ὃὉ6 ἱῃ ἴδῃ τπουβδηα βούογαὶ ρ]δοθ8 οἡ Θαγ ἢ δὲ ὁπ6 δηὰ [6 βαπιθ [ἴτὴ0 9 

(3.) ὕ ροῃ 8 βί ταῦ δγ ΠΟ ΓΔ] ἱητογργοίδιίοη οὗ Μαϊι. χυὶ, 18., Τήοω ατί Ῥείεν ; απά Ὡρον {}ιὶ 
τοσὰ οἱ 7 ὀμείά πιν οπεγοΐ, (ἢ 6 στο ἢ οἵὗἨ Εοπιθ 88 ογοοϊθὰ [6 οἰδίτλ ΟΥ̓ δΌΡΓΘΙΊΔΟΥ [ῸΣ 
ῬΕΙΟΥ δηὰ 18 διισοθββοῦθβ Ἡδσπορ, Ὀπ|]αϊηρ οἡ ῬΘΙΣΣ ἷἰβ Θχρ]αἰηθα ΔΊΎΑΥ ὉΥ͂ δοτὴθ ΘοΙ- 
ΤἸηδη ΔῖΟΥΒ 85 ὈΘΙΠρ᾽ ΘΟΠΙΓΑΙΥ ἴο [Π6 ΓΔ} [δὶ (ἸἾ Γἰϑὲ 18 [Π 6 ΟἸἿΥ ἰουπάειίοη (1 ΟὐοΥ. ἰἰϊ. 11.). 
ΤῆΘ τλοδὲ δυιΐποηὶ οὗ ἴη6 δῃοΐϊοθηϊ (ΔΊ ΠΟΥΒ, 88 νγ6}} 88 βοιηθ οὐἩ 16 ΘΑ ΪΥ ὈΪΒΠΟΡΒ ΟΥ̓ ΡΟΡΘϑ οὗ 
Βοπιο, Ῥασεϊ ]ΑΥΪ ΟὙΟΘΟΥΥ ἴΠ6 ατοδῖ, πὰ κου 186 βουογαὶ οὗ ἴΠ6 τηοβὲ ᾿υἀϊοίου! πηοάδοτη 
ΘΟΙΏΤΩΘΠ ΔΙΟΓΒ, ΓΟΒΡΟΟΟΥΟΙΥ [ΔΚ 1818 τοςκ ἴο ὃὉ6 ἴΠ6 ῥγοίοϑβίοη οὗὨ ἰδίῃ, τοι Ῥοῖοσ πδὰ 
αϑι τηδάσ, τὰς Οἶγιίϑέ τραϑ (δλ6 δοη 97 Οοά. ὙΤῆδ οοπποοιίοη, ΠΟΎΤΘΥΟΣ, βῆοννβ ἰἢαὶ Ῥοῖοσ ἰθ 
ἜΣΘ ΡἰΔΙΗΪΥ͂ τοεδης. 7λοι αγί εῖογ, ΒᾺγΥ8 ΟἾγὶδι; δηὰ μροπ (λὶ8 τοοῖ, (δὶ 8, Ῥείεσ, 
Ῥοϊππρ ἴο πὶ; [ῸΓ ἴδ08 10 οΘοπηεοῖθ ἢ 16 Τοαϑοη ἢ οἢ [Ο]]ονβ ἴοῦ [86 Πδπιο, ἴῃ [89 
ΒΔΙῚΘ ἸΠΆΠΏΘΥ 8.8 10:6 ΓΟΆΒΟη ἰβ8 ρίνθη ἴῸγ [πὶ οὐ ΔΌΓΔΒδπι ἰῃ Οοη. χγΥὶΐ. ὅ., δΔηὰ οΥ̓́Ιδγδο] ἴῃ 
Οεη. χχχὶϊ. 28. ΤΊ] δροβιῖοβ δσὸ αἰδὸ Ἵ δ) , ἰἴπ οἵμοῦ ρβασίβ οὗ [80 Νον Τοδίδπηδηΐ, (ἢ9 
ἰουπμδαιίου οἱ ᾿ δίοἢ τς ἙοΒατοὺ 8 Ὀπΐ1τ, αδ ἰη ΕΡΏ, 11, 20.; δπὰ Βον. χχὶ, 14., 818 θοΐῃρ 86 
Ῥεγβοπβ εἰρ ογοα ἰπ ογθοϊησ (86 ἜΠατοῖ, ὈΥ μγοδοῃίηρ. [{ ἰβ ἤοῦθ Ὀσγοπιίϑοά {πὶ Ῥείος 
βου ἃ σοτησο πος ἴ6 δυϊ] ἀρ οἵ ἰδ ὉΥ Βὶβ ργοδοιηρ; τ ἢ 88 (8116 ὈΥ ἢ9 γϑι σοη- 
γογιὶηρ [6 ὅθι (Ασι8 1]. 1.---42.), ἀπ δἰδὸ τῇ Οοπθΐοβ (Αςίδ χ, χν. 7.). ΤΙν8 ραδβαρα, 
τπογείογα, στε Π0 σουπηΐθηδηςθ ἴ0 ἴπΠ6 ρΒΡΆΪ ΒΌΡΓΕΙΏΔΟΥ, ὈθΣ [06 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ; [ὉΓ [Π|8 ῬΓοσοζᾶ- 
ἔνα νγ89 ῬΟΓΞΟῚΔ] δηἀ ἱποοιμγι 80 6.} 

ὅ. “ξλετε δεουεγαῖ ἀοοίγῖηοε οΥ ὀγμαΐ ἱριροτέαποο αγὸὰὲ ργοροεοά, απα τέ- 
φεαϊοα ιοἰὰ στεαΐ οἴδανη 688, ιῦ6 πιιιδὲ δ6 οαγείμἪ ἐο σὶυο ἐο δαοἢ ἐΐ5 {εἰ απά 
ἐφιαΐ τοεῖρ ἀί.ἢ 

“ΤΒακ, τΠδὶ γα ΑΓῸ βανϑ ὉΥ ἴΠ6 ἴθ ο στδοα οὔ αοὰ, δῃηἃ ἐπγουρἢ δι πῃ ΟἸγχίβῖ, ἱ8. 
ἀοοίπθ ἴο0 Ῥ᾽δΙὨῪ αἰσιηθα ὈΥ ἴἢ6 ββδοσϑὰ ἩΣΙΟΣΒ ἴο ὃθ δ8οὲ δδίἀθ ΟΥ̓ ΔῚΥ σΟΠΙΓΑΥυΘηης 
ῬοΟδοη ; ἴον ἰδ ἰ8 βαἱὰ, δ'ν στασε ψὲ αγε δαυεά ἰλτουσὴ 71αἱϊλ, απά ἰλαὶ ποί 7 γοιιγδεῖυεα ; ἰΐ ἐδ 
ἐλ οἱ ο.7Γ Οοὐ (Ἐρῆ. ἰἰ. 8.) Βαξ δο, οἡ ἴῃ οὐδοῦ μδηά, δσὸ 186 ἀοοίγίῃο8 οὗ τορθηΐβῃηδο 
πηῖο 116, δηα οὗ οὐξάϊδησθ πηΐο βαϊνδείοῃ ; [ῸΣ διζαΐῃ ἰδ 18 βαϊὰ, ερεηέ απά δὲ σοπυογίοα, 
ἴλαὶ γουν εἴπ.5 πιαν δὲ δἰο(ίεὰ ομὲ (Αοἰδ 111..19.), δηὰ, 177 ἐλοις τοῦϊὲ ἐμϑίεν ἱπίο ἰὐΐε, ἔεορ ἰδὲ 
εοππιαπάπιεπέβ (Μδιϊ. χίχ. 17.). Τὸ βεῖ οὐἴδογ οὗ [686 γα αἱ ναγίαποα ὙΠῚ [06 ΟἾΠΟΥΒ 
Ἡου]ὰ ὃ τὸ ἔπιδίγαίο 1π6 ἀοοϊαγοὰ μῦγροβο οὗ ἴΠ6 ροβροὶ, δῃᾷὰ ἰο ᾿ζδκθ ἰΐ οὗἨ ποῃθ οἴἶεοϊ, 
Ῥοϊπίβ τπ 8 ΟΙΕΑΣΙΥ ΘΒ Δ Ὁ} }ΞΠ6α, ἀπ ὰ ἔγοτῃ (Βοΐν ὙΟΣῪ Ὠδίασο ἱπά ΒροηΒ80]6, ταϑὲ Ὀ6 τηδὰθ το 
οοστοβρου ἃ νυ εδοἢ ΟἴμοΥ; δηὰ [ἢ Ἔχροβίτἴοη, τὶς ἢ Ὀαβὲ ργοβοσυϑδ ἔμ πὴ απἰτηραϊγοα δηὰ 
πη αἰτιϊηἰδηθα,, νγ71}} 1) ΘΠῪ οΔ56 Ὁδ6 8 Βαΐδ ἱπίογργοίδίίοη, ἀπ σηοϑὶ ΡγΓΟΌΔΟΌΪ [Π6 το ΟΠ. 
ΤῊΟ ΔΗΔΊΟΡΥ οἵ ἔδυ νν}}} (88 Ὀ6 ἱκαρὲ ϑῃξίγο, δηα τν}}} ἀρργουο 1186], ἰΏ ΘΥΘΥΥ τοϑροθεξ, 88 
Ὀοοοπλίηρ ἰ:8 ἀϊνίηθ Απίδου, δηὰ τοογίδῳ 977 αἰϊ ἀσοερίαξίοη.᾽ 

ΤῸ ΟὨΪΥ Τοταδῖηβ ἰο βίδίθ {παΐ, νυ} Ὁ}6 88 (818 αἱὰ 18 ἔοσ δδόδσγίδὶπ- 
Ἰπσ (86 δ6η86 οὗ ϑογιρίαγθ, 1Ὁ τηυϑὺ δ6 δρᾶ 1 σοποιγτοπσο Ὑ{1ΓῈ 1Πο86 
ὙΠΟ Βανα Ὀθθη 1] γαίθα ἴῃ 1Π6 ΤὈταροϊηρ βοοῦοῃβ, πᾶ ἰο βυδ]οΐη 
ΟΏΘ ΟΥ ὕπο οδυ0η8 γοβρθοῦϊηρ [86 Δρρὶοαίΐοῃ οὗἨ [86 Ἀπδίορυ οὗ 
ἴα}, διὐδπίϊομ ἴο μοὶ γ7}}} ΘμΔὉ]6 18 ΒιιοΟΘΒΘ ΠΥ ἰο σοπιραγο ἐδέπφε 
“ρἰγίἐμαΐ ιτοϊἦ δριγίξμαί. 

Ἰ. “1ὰ ἰογπίηρ [86 ΔηΔΙΟΡΥ οὗὨ ἔμ}, 811 [86 ῥ]δΐπ ὑοχ θ γϑ]αυϊπρ' ἰο ὁπ 
δι ]θοῦ ΟΥ δγίϊςϊθ ουὐρῃὶ ἴο δὲ ἰδκθη ᾿ορϑίῃοσ, ᾿τωραγε18}}7 οοπιραγϑά, 1} 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ αὐ οη6 οὗ ἴμεπὶ τϑϑύγιοἰθα ὈΥ͂ ὑπ|ο86 οὗὨἉ Δποίμου, δπὰ θχρ]δϊπρᾶ 
ἢ πλ [8] ΘΟΠΒΙΒΙΘΠΟΥ͂ ; Δηἀ {πᾶ ἀτιῖς]6 ἀοα οοα ἔγοπι ὑπθπὶ 4}} ἴῃ σοπ)υπο- 
ὍΣ; : ῃοΐ, 88 Π65 Ὀ6ΘῊ πιοϑὺ ΘΟΠΔΠΊΟΒΙΥ͂ {Π6 ΡΓδΟιοΘ, ΟὨ6 βοὺ οὗ ἰοχίβ βοϊθοίθα, 
ΥΒΙΘΒ δᾶνθ ὑπ6 Βδηθ δϑρθοῖ, δχρ δι πϑὰ ἴῃ {Π9]γ στγοδίθδῦ ροββ ὉΪ6 γἰβοῦγ; 
δα 411 ΟἸΘΥΒ, τυ ο ἸΟΟΚ δροίμοΣ γΥ, πορ]θοῦθα οΥ Θχρ δ ηθά δύγαυ, δηὰ 
ἰογτίατϑα ἰπύο ἃ οορδι Ὁ] πεῖ [86 ορ᾿ πΐοη ἴῃ ὑΠιϑὺ ΤΔΠΠΘΥ ΡΑΓΙΔΙΥ 
ἀεάυςοάα,᾽ 

1 Βδιτοῦ, Ῥου 8, το]. ἱ, ῥ. 581.; ατοιίαδ ἴῃ ἴος.; ἘΠ516Υ, Απποίδιοῃβ, γ0]. ἱ. ΡΡ. 273 
--275.5. ἀεταγά, ᾿πδιϊαῖοθ, Ρ. 1608. 8.66 αἶδο ἴ[Π|ὸ σομηπηθηοοηθηΐ οὗἩἨ Βίβῃορ Βυγρ 6888 
1κιϊεῦ ἴο Βα ΟἸΕΓΩΥ, οπιϊοὰ, Ολχίρί, ἀπά ποὶ 8ι. Ῥείεν, ἰλε Ποοὰ 9.7 ἐἰλε Οἰνγιδέίαι Ολαγοῖ, 
Δηἀ ἐβρεοΐδ!γ τ. Α. ΟἸαγκο᾽Β ΟΟΠΠ ΠΟ ΠΙΔΤΥ οἡ Μαιῖ, χυΐ. 18. 

" Βίειορ νεπηπ]άοτγι, Βατηρίοη 1κοίατοβ, Ρ. 204. 

ΥΟΙ,. 11. τ 
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2. Τιαβδίϊγ, κ [86 ΘΠΔΙΟΡΎῪ οὗὨ δι ἢ, 88 Δρρ] 1686 ὑο 89 δχδιῃϊπδίου οὔ 
Ρδγυϊου αν ραβϑαροδ, ουραῦ ἴο Ὀ6 ΥΘΓΣΥ Βδογί, 8[ 1016, 8Π4 Ῥυγο ]Ὺ δογὶρίαΓαὶ ; 
Ὀὰὲ τηοβὺ βθοῖβ δομοοῖνθ ᾿ἴΐ, 88 ἰδ κίηρ ἴῃ 411 Ὧ16 σοι ΡΙΘΧ ρθουν 1168, δηὰ 
βοδοϊδϑιϊο γϑῆβποιηθηία, οὗ ὑποὶσς οσσῃ ἕδυουγὶῖθ βγϑίθιῃβ." ἷ " 

ΤΉ8, 88 10 ἢ88 Ὀ6θὴ τοιαυϊοα ὙΜ δαθαὶ σας δπὰ οἱοραποοἶ, 
“ὉὈγ ἀπ αἰξαπίϊοι ἴο {8686 ῬὈυϊποῖρ] 68, ἈΟσοιραη6α τ ἢ [ἢ6 στοαὶ 
ΤΩΟΤᾺΪ ΥΓραυ 81068 ΔΙΓΟΔαΥ Βῃονγῃ [0 6 1Πα ΒΡ ΘΏΒΔ]6, δηἃ 1 παπιθ]6 
ΒΌΡΡΙἸοδίζομ ἴο {86 Τῃγοηα οὗὨ ρυδοθ ἔου ἃ Ὁ] θββίηρ οἡ 818 ἰδῦουτθ, (ἢ 
ἀλ]Προηῦ ἱπαυΐγοῦ δου ϑουιρίασε σας πᾶν ΘΟΠΒΟΘΠΟΥ ΠΟρα ἴοῦ 
ΒΊΟΟαΒθ. Τὰ ἀεβίρηῃ οὗ δνϑυῪ ρογίίοῃ οὗ ΒΟΙΥ τῦυῖῦ, 118 ΠΔΓΙΊΟΗΥ͂ 
τ} (6 τοβί, δῃᾶ (6 αἰνὶηα ρογίβοϊοη οὗ {π6 ψ ΒΟΪ]6, Μ0}1}} τοσα δπὰ 
ΤΏΟΤΘ ΠΠΥ Ὀ6 ἀἸδρίαγεα. Απά τμ08 ν1}}} ῃς Ὀ6 164, γι Ἱπογδδβίησ 
ψοηθγαιοι δηα στοαί ιᾶδ, ἴο ΔοΥα ΗΠΜ, ἴο ΠΟΠῚ ΘΨΘΙῪ Βαογθα θοῸΚ 
ὈΘΑΣΒ Ὑὶί688, Πα ΘΥΘΓῪ αἰνὶπα αἰβρθηβαίϊοη 16 [86 ὙΑΥ͂ ; Ἔνθ ἩΠ 
0 ἰ8 4ἰρδα απὰ Οπιοφα, {ι6 γε απὰ ἐΐδ Ἰαδί, ψέξει Ολτγὶδί, ἐδ ξαπιδ 
ψεδίογάαψ, ο-ἄαν, απαὰ ΚΤ εὐο7.᾽ ὃ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ὙΠ, 

ΟΝ ΤΗΒ ΑΒΒΙΒΤΑΝΟΕ ΤῸ ΒΒ ὈΕΕΑΙΥΕΡ ΒΈῈΟΜ ΕΎΙΒΗ ὙΕΙΤΙΧΟΘ ΙΝ ΤῊΞ ἹΗΤΕΒΡΕΞΤΑΤΊΟΝ 
ΟΣ ΤῊΒ ΒΟΒΙΡΤΌΒΕΒ. 

Ι. Τὴε αροογτψρλαῖΐ δοοῖξβ 0 ἐδε Οἰά Τεβίαπιοηί. ----11. Τς Ταϊπιμ.---- 
1. Τὰε Μόώληα. ----2. Τὴε Οαεριατα. --- υεγβαῖεηι απ Βαδεγνίοπιἢ Ταίὶ- 
»πεκ8.--- Τ11., Τῆς εὐντδηρα οΥ Ῥλίϊο ὕμάσιδ απὰ «ζοεορλι. -- «σοομηὶ οὗ 
ἐβοηι. 

ΒΕΒΙΘΕΒ {86 νΑΥΪΟῸΒ δ᾽ 48 πηθηςοποα ἴῃ [6 ργθοθαϊπρ' Βθοι!οη8, σρυοὶ 
ἱπηροτίαης δββιβίδῃοο 1ἴβ ἰο Ὀ6 οδίδιποᾶ ἴῃ {π6 ᾿πίογργοίδιίοη οὗἉ [6 
ΒΟΙΥ ϑδουιρίαγοθ, ἔγοτα σοηβυίηρ {86 ΔΡΟΟΥΥΡἤδὶ πυιηρθ, δὰ α͵80 
186 ψουκβ οὗ οἴμοὺ «6 ννδἢ δας ΠΟΥΒ, Θθρθοῖα ΠΥ {μο86 οὐ ΨΟβορλι8 δπά 
ῬΆΙ1ο; σι μϊοῖ βασνα ποὺ ΟὨ]Υ ἴο Ἵχρ δὶ (Π6 ρταιηγλδίολὶ ἔογοθ ἀπά 
τοθϑηϊηρ; οὗἩ πογάβ, θυΐ αἷδο ἴο οομῆστα {86 ἔδοϊβ, δῃᾷ ἴο δ ποι αὐ {0 
δυιίομηβ, ΙΘΠΠΘΙΒ, 8 Πα ΟρΡἱΒΙΟΩΒ Οὗ {π6 9678, Ὑ ΒΊΟΝ 8Γ6 οἰ τΠοΣ πιθῃ- 
τἰοποα οΥ πο ΘΠ ]}Υ τοξθστοα ἰοὸ ἴῃ (Π6 ΟἹ δπὰ Νεον Τοβίδσηθηίβ. 

ΟΥ̓ τἈ}6 υτιηρβ οὗἩ (806 Φονθ, (8ὲῈ Ταγρυτηὴβ οσ μα] 66 ρᾶσα- 
Ρἤγσαβεθ, τ μοι αν θθ 6 ποίϊοθα ἴῃ ἃ ἔοστταθσ ραρϑ', 8.6, ρϑύβδρϑ, [Π9 
γηοβύῦ πηρογίδηϊ ; δΔηἀ ποχὺ ἰο {μϑῖὰ ἀσ [86 Δροοσυρβαὶ ὈοοΚθ οὗ [Π6 
ΟΙα Τοβίδιοδηΐ, δπὰ 1Π6 ΤαΑϊταυά. 

1. Του ΑΡΟΟΘΕΥΡΗΑΙ, ΒΟΟΚΒ 816 {π6 ρτοἀυοίίοηβ οὗἉ ἰμ6 ΑἸοχ- 
διηἀγίδη 906 γ)78 ἀπ {μοῖς ἀεβοθπάδηΐβ, ψμὸ Τπουρῆῦ πὰ τυτοίβ ἴῃ (86 
} οἰ ΤπδπΠ ΟῚ: ΒΘΠ6Θ {μ6Γ6 ΒΓΘ ΤΏΔΗΥ͂ ἐπίὶπρθ ἴῃ {ῃο86 ὈΟΟΚΘ ποῦ 
ἰουπά 'π {π6 Ο]ά, {πουρὴ δἰ ἀθα ἕο ἴῃ {86 Νονν Τοβίβηιθην (θοτι" 

" (Θογαγά, Ἰπβιϊταϊοβ, Ρ.ὄ 161. ὙΤῊΘ ΔηΔΙΟΡΥ οἵ ΓΑ ἢ ἰδ οορίουδὶν ἐ]]πδιγαιοὰ, ἰη δά άϊηοα 
ἴο ἴπ6 δας μοῦ τἰθδ δγοδαν οἰϊεὰ, Ὁ ΕΎΔΠΟΚΟ, ἰῃ ἢἷ8 Ῥχθίεοι, Ηδστω, ροδίείο νυ. ΡΡ. 160 
---192.; ΌΥ Βδιηιθδοῖ,, ἰπ Ἀΐδ Ιηβιϊς, Ἠοττα, βδογα, ΕΠ. 1. σ8Ρ. ἐ. Ρρ. 87---106.; ὉΥ͂ ὅδμῃ, ἰῃ 
μΐ5 Ἑπομϊτίἀΐοη Ηδστα. Θβθοσαὶΐβ, δὶ 82. Ρρ. 96---100.; ὉΥ Φ. Ε. Ῥίοίβετ, ἱπ εἰ6 [πδρή!, φετα, 
βδογέθ, σδρ. χὶϊ. ὑῃ. 726---740.; δηὰ ὈΥ ΟὨϊδάἀθηΐαδ, ἰῃ πἷθ Ιηδιϊαϊΐομοα ἘχοζοιΟ, ῬΡ' 
406---42]. 

: Βγ Βίδβορ ψδηπι οτὶ, Βασαρ. 1.οοἷ. Ρ. 316. 
8 Ἡδτ. ἰ. 11.; Ηδ. χὶϊ!, 8, 
4. 866 δὴ δΔοζοπῃηΐ οἵἉ [6 ΤΆΓΡΤΙΩΒ ἴῃ ΡΡ. 58---ὅ9. οὗ 1π6 ῥγοθϑηϊ γοϊθτηθ, 
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Ῥάγο Ηδθδ. χὶ, στ Εςο] 8. χῖν. χν.). Τὰ ΔΡΟΟΙΥΡΒΑΙ ὈΟΟΚΒ ὅσα 4}} 
ουχίουΒ, Δη4 βοῖηθ οὗ ἔοι δχίγολθὶυ να] 80 ]6. [Ὁ 18 ἰο Ρ6 τορτοιίοα 
(δαὶ (86 7υ8ὲ τοὐοοοη οὗὨ ἔμθ86 θόοοῖκα ἔγοπλ {86 βου ρίασαὶ σδθοη ὈΥῪ 
(86 τοίοσιηθα οῃυγοθθδ ἢ88 ἰεπαθα ἰο {86 ορροδίί6 δχίγοιωθ οἵ δὴ 
δπεγο αἸθγοραγὰ ἴο [Π6τὰ 1 {16 τη] πα 8 Οὗ ΤΏΔΗΥ ΒοσΙουΒ δηα βίυαϊοιυϑ 
Ομ γιϑέβηθ. ΑΒ ἃ οο]]δούϊζοη οὗἨ νΟΥῪ δῃοϊθηΐ 618} ΟΥΚΒ, ΒΗ ΘΓΙΟΥ 
ἴο ΟΠ ΥἸΘ ΔΗ͂, 88 ἀοσυμπηθηΐβ οὗ Βιβίοσυ, δῃα 88 1ἰθϑβοῦβ οὗ ργυάθησθ 
δῃα οἴνοθῃ οὗἉ ρἰοΐγ, (86 αστθοκ Δροοσυρῇδὶ τυ πρδ ἃ. ΒΙΡΉΪΥ ἀθβοσν- 
ἱηρ᾽ ΟὗἨ ποίϊοο; Ὀαΐ, 48 ΘΙ ποϊἀδίδηρ, (ῃ6 ᾿Πγαβθοϊοσυ οὗ {86 Νὸνν Τ68- 
ἰδιηθηΐ, Πα 88 Ἔχ ὨΙ ΙΓ πρ' {Π6 «Γ ΘΥΤΙΒᾺ ἸΩΔΏΠΟΥ οὗ παγταίίου, ἰθδοιηρ, 
δηα δγρυϊηρ, [Π6Ὺ οΪαίτα {86 ἔγθασοπὺ ρογυβαὶ οὗ βοιοϊασβ, δηα 68ρ6- 
Οἰδ}}γ οὗ ἐμοοϊοριοαὶ βυπἀθηίθ. Καυϊποοὶ Π88 δρρ]16α 1686 ὈΟΟΚΒ ἴο 
186 1] δ χαίίοη, οὗ 6 Νοὸνν Τοβίδιηθηΐ, τὶῖ ρτοδῖ δυοοθδϑ; δηᾶ Ὦγ. 
Βγοιβοπη θοῦ π88 4130 ἀγα ἢ ΤΩΔΏΥ οἰ ποΙ ἀα (1088 ἔγοσῃ [ἢ 6 ΔΡΟΟΤΥΡΔΙ 
ὈΟΟΪΚΒ ἴῃ 18 Ἰοχίοοη ἰο {πὸ Νὸ Τοβίβιηθης, ΤῈ δροοσυρὮαὶ ροοῖκα 
οὗ 16 Νὸν Τοδίδιμθηξ Ἔχῃ 1 ἃ ΒΌγ]6 ἴῃ ΤΩΔΗΥ͂ σοβρϑοίβ ραγίδκιηρ οὗ 
(δ Ηερταὶο- ἀστοῖς Ἰαΐομι οὗ {π6 σοηυΐηθ ὈοΟΪκΒ οὗ {6 Νὸνν Τ δδίβσηθηΐ. 

Π. Τὸ ΤΑ ΜῦῸΡ (4 ἴθσλ ΔΙΟἢ ᾿ἸΓΘΓΑΙΙΥ ΒΙρΡΉ 68 ἀοοίγίηε) 18 8, 
θΟγ οὗὨ «76 18} ἰανγϑ, Θομ δ! πρ' ἃ αἰμχοϑί οὗ ἀοοίγιη68Β δπα ργϑοθρίβ 
Τεϊδνγα ἴο το ρίοπ δηα τηοσα] τυ. [Γμθ Ταϊηυα σομβιϑίβ οὐ νο 
βθῃογαὶ ρασγίβ, νἱΖ. Τὴ ΜἬφέδῆπα οὐ ἰοχί, δὰ 6 Οόηιαγα αὐ σοϊῃ- 
ἸΠΘΠΐθΓΥ. 

1. Τὴ ΜΊΒΗΝΑ (οΥ γεροίϊξίοπ, ἃ8 τὺ ΠΟΥ βρη 8.68) 18. ἃ 00]- 
Ἰοοοη οὗὨἨἁ νασίοιιϑ ὑγβα!οηβ οὗ [86 «6178, δῃα οὗ δχροβι 0 η8 οἵ 
Βουρίωυσγα ἰαχίθ; ΜΉ1ΟΝ, ΤΠΟΥ ρῥγοίθπα, σοσο ἀοϊνοσθὰ ἰὼ Μοβϑϑ 
ἀυσίηρ 18 δροάβ οἡ {6 Μοιυηῖ, δηὰ ἰγαμδιαι θα ἔτοιῃ μὰ, ἰΒβγοιρῇ 
Αδγοη, ΕΣ] θδΖαῦ, δπα Ψοβμυδ, ἴο [86 ῥγορϑίθ, δπα ὈΥ {Π6πὶ ἴο 186 
ΒΘ Οὗ {Π6 ρτοαῦ βϑδῃμθαγ, ἔἴτοτῃ τ μβοτὰ ΠΟΥ Ραββα 1η δι οοαβϑίοῃ 
ἴο δίπηθοι (ν ο ἴοοῖκΚ ΟἿΣ ϑανίουσ ἴῃ [εἶδ δυτη8), (ἀβηλ4]16], δα α}11- 
τηλίοὶν ἰο ΒαΡΌὶ “Φουα, βυσμδιιθά Πηαλλαάοδὴ οΥὐ ἴῃ6 ΠοΙγ. ΒΥ 
ἰΐτὰ (μ18 αἰἷσεδὲ οὗ οἵὔαὶ ἰδ δηαὰ ἰγϑά!ἴομβ ττ88 οοιρ]οἰθα, Ἰον ατὰ8 
1μ6 οἷοβα οὗ 1μ6 βϑοοπά οθῃΐίυσυ, δήδσ {π6 Ἰδθουσ οὔ ἔογίυ Ὑθαγβ. 
Ετομὶ 818 ἐἶπηθ 16 Πα8 Ῥ6θπ οδγο } ]Υ μαηαθιὶ ἄονη δπιοηρ {Π6 «6078, 
ἴτοτα ροπθσϑοῃ ἴο ρϑῃθγβίοη ; Ἀπ 1 ΤΩΔΗΥ͂ Ο8868 ἢ88 ὕδθῃ δϑίθοιηθα 
Ὀεγοῃα {πΠ6 τσιύθη ἰανν 1861. Τῇ Μίβημπα οοπδὶβίβ οἵ δβδὶχ θόοοῖκβ, 
680 ἢ οὗ τ ΒΊΟΝ 18 ΘΗ 16 ογάργ, δμα 18 δασμοῦ αἰνι θα Ἰηῦο ἸΘῪ 
ἰγοαῦϊβθθ, δ ΟΠ ΥΣὩρ᾽ 1ῃ 41} ἴο βἰχίγ-ἤσθο: [π686 ἀραῖη δγὸ αἰνι θα 
ἰπηΐο ομαρίθυβ ; δῃὰ {πμ6 ομδρίογβ δα ἔυσίμοσ βυραϊν ἀ6α Ἰηΐο βεούϊοηϑ 
ΟΥ ΔρΡδοσΊβιηδ, ἢ ᾿ 

. 2. Τὸ ΟἜΜΑΒΑΒ οὐ (οτηπηθηΐδτ168 οἡ {π6 ΜΙ Ιϑῃπα ἀγα ὑνγοίο]α: ---- 
(1.) ΘΒ Οεπιατγα 9 ὕετιβαΐοηι, ΜΙ Ὠ]ΟΒ πὶ (86 ορϊπΐοη οὗἩ Ῥυίάθδιχ, 

Βυχίοτῇ, Οάγρζον, δῃα οἴμοσ οτηϊπθηΐ οὐ τοθ, νὰβ δοιαὶ ]6α ἴῃ {86 
{νὰ οὐ ἐουγίδ σομίατΥ οἵ {π6 ΟἸγιδιϊδη ογὰ ; {πουρ, ἔτοτα 118 Θου- 
ἰδιπῖηρ ΒΟ ΓᾺΪ ῬΑΥθαγοιβ ποτβ οὗ Οοὐμῖο οὐ απάδιο οχίγδοίίοῃ, 
Ἐμοῦ Μογῖπ σϑίθυβ ἰῇ ἰοὸ {μ6 ΑΠ οοπίατγ. ΤῊΐβ ΟΟΠΑΠΙΘΩ ΑΤΥ 18 
θυῦ 116 οϑἰθοιθα Ὀγ {π6 “68. 
(. ἼΒε6 Ο΄έηιατα 9. Βαδγίοπ ντλβ οοτωρ!]δᾶ ἴῃ {Π6 ΑΓ οοηίαΓΥ, 

δηά 18 Β116ἃ τι ἐμ τποβὲ "Δ ρβυσαὰ 0168. [Ὁ 18 μοα ἴῃ {π διρμιοβὶ 

᾿ ΓΎΤΒοσα ἀσὰ ἴῃ 4}1 βἷχ ογάδσβ, βίχίγ. ἄγοο ἐτοϑεῖβοβ, αηὰ ἔνθ μυηάσοὰ δηὰ {ΝΘ ΠΥ -ἴουῦ 
εἴδρίεσθ, Ἐρὺγ ἱγαοῖβ ποτα ΔΓ δρρεηὰαά.} 
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εβὑϊταδίϊοη ΕΥ̓͂ (π6 618, ὈΥ ὙΠοπὶ 1Ὁ 18 ΒΌΔΙΥ τοϑα δηα οοπδίδηγ 
οομδυϊίοα, 88 ἃ ΒΌΓΘ σαϊαα 1 41} αποϑίϊοηβ οὗ ἀπδου]έγ. 
ΤῈ 68 ἀδειρηδίθ {Π|86 σοι η Αγ 68 ὈΥ {Π6 ἴδγηχ (ἀομλᾶγα, οὗ 

»ετ[εοίίοπ, Ὀδοδαδα [ΠΥ ΘΟΠΒΙ ΘΓ {ΒΘ ΤῺ 88 8η δχρδηδίίζοι οὗ [86 ψΠ0]6 
αν, ἴο ψ Βῖο πὸ ἔγίμον δα: 08 οδὴ Ὀ6 τηδάςσ, δηα δήοσ ψῇῃϊοὴ 
πού ρ ΤἸΩΟΥΘ οδη δ6 ἀεβιγοα, Βα {86 Μιβῆπα οὐ ἰδχῖ, δά (ἢ 6 
ΘΟΠΙΙΩΘΗΔΙΎ ΟΟΙΏΡΙ6 ἃ αὐ «6 ΓΒΑ θη), ΒΟΘΟΙΏΡΑΠΥ Θϑοῖ ΟΥΠΟΙ, τῇθ 
6016 18 0416 {Π6 «ογμδαίεπι Ταϊηπιμα ; Ὀαΐ, θη {Πππ6 ΘΟΠητΩ ΘΠ ίδΙΥ 
ὙΊΟΝ 88 τηϑᾶο αὖ ΒΑΡΎ ΪΟΙ 18 δ Ὁ] οἱ πο ἴο (ῃ6 ΜΊβηπα, 1 18 ἀδπο- 
ταϊμαϊθα {π6 Μαὀγίοπϊδηα Ταϊνιά. μὰ Ταϊυα τγαᾶβ οο]]αϊοα ἴον 
Ὧγ. Κοηππιοούβ δαϊοι οὗἩ {πΠ6 Ηφθῦτον ΒΙΡ]6; δηά, 88 [Π6 ραββασθβ 
οὐ δουρίατο ὑμογοὶη σοηίδιποα ποῦ ἰδκθη ἔΤΌΤΩ ΤΠ ΔΠΙΙΒΟΙΙρί8 ἴῃ 
οχϊβίθῃοο ἔγουγ πὸ βθοομπα [ο ἴπθ βιχίῃ οδϑηϊαγυ, ΠΟῪ 816 80 ἔμ 
ΘΟ ΠΟΥ 168 48 [ΠΘΥ ΒΠΟΥ τ μαῦ 6Γ6 [Π6 ΣΟΔ ΡΒ οὗ ὑμοῖν ἄαγ. ΤΆαθα 
ΨΑΓΙΟῸΒ ΓΟΔαΙΏΡΒ, ΠΟΥΘΥΘΥ, ΓΘ ΠΟΙ ΠΟΥ ὙΘΓΥ͂ ΠΌΤΩΘΓΟΙΒ ΠΟΥ Οὗ γΕΙγ 
στοδὺῦ τηοπηθηΐ, δου βίδίθβ ὑπαὺ ΕὙΟΙ Δ πη ἀ1α ἢοΐ ἀἸΒΟΟΥΘΥ ΤΠΟΓΘ 
ἴ8πη )ουτγίεοπ ἴὰ [6 Μίβῃπα; ἀπά, δ πουρσὰ Ὠζγ. 6111, ννῆο οο] αἰοά 
{η6 Τα]υά ἴογ Ὠγ. Καππιοοί, οοἸ]δοῖοα δρουΐ 4. ἰμβουδβαπα ᾿πβίδῃοοϑ, 
γοί 411 [8686 σοσ ποῖ, 1η βί ΓΠοἴη 688, νϑγιοιϑ ἰθοϊΐϊΐομβ. ΤΠ ΤαΑυά, 
ἐποτγοίοσα, 18 ομιθῆν υδοίῃ]! ἴον 1] υδίταϊηρ ΤΠ ΠΟΥΒ δηα Ουβίοπιϑ 
ποίϊοοά ἐπ (ῃ6 Θογρίυγοθ. Θουλθῦωθβ {πΠ6 ρβββαρδϑα οἱ δα τοι {Π6 
ΟΙα Τοδβίδιμθηΐ ἀγα Ὄχϑοῦν αυοίθα ; πη Ββοπηθίϊ μηδ σαϑηΥ ἰδβίηρθ ἃΓ0 
ον οαὖ, οΥ δΔἀαρα ΔὐθΊ ΓΑΓΪΥ, ἴθ 0Π6 ΒΑΠῚ6 ΣΏΔΠΠΘΙ 88 Βοχηθ οὗ [ἢ6 
(6 γβ αν αυοίοα ἔγοτῃ {πὸ Νὸν Τοβίδιηθηι. 3 
ΤΊ γαδὲῥίπιοαϊ τογίξίπρε οὗ ἰἢ6 “Φ6 78 ἃσθ ἴἢο θ6 ἔουπα ΟὨΠΙΘΗ͂Υ ἴῃ 

(Ποὲν οοπιπιεπίαγὶοα οα ἴμ6 Ο]α Τϑαίδιηθηῖ. 
Α5 41} {π686 9618 τσ! ἰρδ τα Ὀοΐμ νοϊυμιϊηοῦβ δηα ΒΟΆΓΟΘ, 

ἸΏΔΗΥ ἸΘαΥμΘα τηθη αν ΟΠ ΘΠΟΥ οΟ]]οἰθα ἔγοπι (θη (ἢ6 πιοϑέ 
ταλίο τ} ρϑββᾶσθβ ὑπαὶ ἰδηα ἴο 1] υδύταία {π6 δογρίυγοβ. [ΕῸγ ἃ 
ΘΟ ρΟΠϊουΒ δοοουηΐῦ οὗ {πὸ Ταϊτηυα τἀμά τ ΌΙΠ1081 ν τιΐοτα, Ὦτγ. 
Μ΄ αυ]Β ἰτδοί, ργεῆχοά ἰο ὙΒΘοΙοτΒ οἀϊοι οὗ Ῥχιἀθαιχ (ὑοη- 
ΠΘΟΙΙΟη, ΤΩΔΥ Ὅ6 σοηδυ 64, 8366 αἷβο αγί. ΖΤαϊπιμά ἴῃ ἸΚἸοἾΒ Ογ- 
οἰορεάϊα οἵ ΒΙΌ]1οαὶ 1,Ἰτοταΐασο. Α οο]]δοίΐοα οὗἩἨ ἁραβϑαρϑθ ἴτοπι 
δποίθηῦ “9618 ΤΙ ΓΠΡΒ ΒΙ ΠΑΡ ἰοὸ {πο86 ἴῃ ἀἰβἔδγθηΐ ραγίβ οὗἁ [0 
Νονν Τοβίδιηθηϊ ΤΔΥ 6 ἰουπά ἴῃ Μτ. ουρ!β υδοία! σπόσκ, ΤῊ 
Νον Ταβίδιμθης ποία οηϑ οΟ]]α θα πὶ} (πΠ6 ϑοτιρίαγοβ οὗ (λς ΟἹ 
Τοβίδιγοηῦ, ΡΡ. 288ὅ---296.] 

ΤΠ6 Μίβμηα, θεΐηρ οοιαρ!]οὰ ἰονγαγάβ ἐπ6 οἷοβα οὐ {86 βεοοπά 
ΘΘΠΓΌΓΥ, ΙΏΔΥ, ἔῸΣ {Ππ6 τηοϑὺ ραγί, 06 τοσαγάθα 88 ἃ αἱροϑί οἵ [86 
ἰγδα! οη8 γθοοϊνοα ἀπά ρυδοβοα Ὀγ {π6 ῬΒατγίβθοβ ἴῃ {Ππ6 ὕπη6 οὗἁὨ ΟἿΓ 
[ογα, Αοςογαϊηρν, αἰ δυο οοτηπιθπίβδίοσβ παν τηϑθ Θομβι 46 γ8}}}8 

. Βαπον, Οτὶς. β'δογ, ὑγαοῖ. 1, 8.8. 100, 10]. Ρ᾿. 840---843.; Φαῖπ, Ιηιγοὰ. δὰ 0 ῖ. Εωά. 
Ῥ. 174.; Κοπηίοοιϊ, Ὠἰδβδογίδίῖο ΘΠ ογδ 8, 88 32---85.; [,ϑυβάοῃ, ΡὨΣ]οΙοχαΒ ΗΘ Ὀτεθο- πιἰχίβ, 
ΡΡ' 90., ἄς, [Ιη ρΡρ. 95---98. 6 888 ὁπαιηογαίθα {ἢ ῥγίποῖρβὶ σοηΐθηιβ οὗ πο Μίϑβηδ ; 
αὐ τὴ ὑθϑ8ῖ δοοουηΐ οὗὨ [809 ΜΙβῃπ8 δηὰ 8 σοπίθηιδ ἰ8 σίνθη ΟΥ̓ Ὦγ. Ῥοιίΐοῃ, 1) ΒΟΟΌΓΘΕΒ, 

γο]. ἱ. ἀΐδο. ἱ. δῃὰ ἢ, ρρ. 10--120. 8566 αἷδο Ῥδεβπογ, Απιϊφαϊαίοβ ἘΡγθόγαπι, νοΐ. 1. 
ΡΡ. 356---840.; Ρίεϊδεν, Ορ. ἴοηι. ἱϊ. ρΡ. 852---85δ5.; [6 Βοβεῖ, ασίϑε 1,βο οηθβ, ἰ0Π|. 1. 
Ῥγοΐθρ. σδῆοῃβ 78---ϑ81. Ρ. ᾧγι; δηά ΑἸεη, Μοάδγη Ψυάαΐβηι, οθαρβ. ἰἰϊ. ἰν. ΡΡ. 321-04. 
Βυάάδιυβ, ἰπ ἢἶβ Τηϊτοάαοιῖο 28 Ηἰϑιοτίαπι ῬΒΠοβορΐ Ἐγοτιιπι, ρΡ. 93., ὅς. (66ϊε. 1702} 
[88 επίεσζθά τηοβὲ [Ὰ}}} ἰπῖο [Π6 τηοτὶϊβ οὗἩ 1ῃ6 ον δα; Ταϊπιπἀἰοα] απ ὰ τα Ὀϊηΐ 041 πτίἰὨ 68. 

3 Οη ἴἴ6 αἰ]εχοὰ οαδεϊ χαιίοπβ πα δἰ ταγαϊίοπβ οὐ τπ6 Ταϊπιαὰ ὃ τπ6 ὅδονγε, μ9 τοδάοῦ Μὴ] 
βηὰ βοπιο ουτγίουδ ἰουγπιαίίου ἰπῃ Μγ. ΑἸ] π᾿» Μουάογη Φαάείθπ),, ΡΡ. 61---θέ. 
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186 ΟἿ 10 1η ᾿]υθιγαϊ σ᾽ {π6 παγγαίνοθ δηᾷ 41} δ᾽ οὴ8 οὗ {Π6 Ν νν Τοι- 
ἰδιηθηΐ, 88 ὙγὙ6}} 848 1ῃ ΘΧρ] ΑἸ ὨΙηΡ νΑΓΙΟῸΒ ραββαροβ οὗ {π6 ΟἹὰ Τ68- 
ἰατηθηῦ ; ΡΑΓΠΟΙΠ]ΑΥΪΥ ΑἸπδυσουίῃ οὐ ὑπὸ Ῥαοπίδίθυςς, Ὦγβ. (1}} δπά 
ΟἸΑνῖτα ἴῃ Ὁποὶγ δ ΕΙΧΘ δοιημηθηΐϑ Οἡ {π6 δοτγιρίυγοθ, ΥἾ οἰβίθιη 1ἢ Β18 
οὐ [168] δαἀϊίοη οἵ [86 Νεὲν Τοβίδιηθηῦ, δηὰ Κόρρα ἴῃ 18 δα! οη οὗἔἴ 
6 ατοεκ Τοβίαηδηῦ, το ἴῃ 18 ποΐθ8 88 δογἀροα (Π6 τ οσ ΚΒ οὗ 41} 
ἔοτταθῦ Ὑυσ 68 οἡ [ἢ18 ΤΟΡΪΟ. 

Τη δνϑι]ησ Οὐγβοῖνοθ οὐ {Π6 δβαδϊβίδῃοθ ο 06 ἀογινοα ἔτγοταη (ἢ6 
ον 18} τ! ηρδ, γα τηυδὺ (4 Κ6 σᾶγο οὶ ἴο ΘΟΙΏΡΑΓΘ ἰἢ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊ8 
οοσυγτῖηρ ἰὼ [6 Νον Τοβίδηγχθηῦ οο 8ἰγίοιϊψ πὰ {πΠ6 ΤΑΪπιι 1.4] 
απ (δΌθΑ] βοαὶ τροᾶθβ οὗ βρϑδκίηρ; 88 ϑιο ἢ ΘΟ ρΑΣΊβοη8, ὑν ἤθη 
οΑττιοα ἴοο ἴδγ, ἰαπα ἴο ΟὈϑουσα σαῖμοῦ ἰπδη ἰο 1]]υβίγαίθ {μ6 βαογοά 
ὙΤΙΓ ΡΒ. Ενϑη οὐν 1]Π]υδίτίουβ Πρ] οοῦ 18 8814 πού ἴο Ὀ6 ἔγϑ ἔγοπ 
ΟΥΤΟΥ ἴῃ {Π18 τοϑροοῖ; διὰ Ὦγ. (Ἱ}] [88 ἔγοαυθηθ μου θογαά ἢΐ8 
σΟΙΩΤ ΘὨΓΆΤΥ τ ΥΑΌΡΙ 1041 αὐοία!οπθ. Τη6 Ὀοδὲ δηα βαΐδβδί συ]θ, 
ΡδγβΒηρδ, ὈὉΥ ὙΒΙΟΒ ἴο τορυϊαίθ οὐγ γοΐθγθποθθ (0 {6 «7 6νν 188} ὙΥ ΓΙ ΓΘ ΒΘ 
ἘΠοΙ ΞΟ ν 9, 48 ν06}}] δ ἰο ἴῃοβ6 ψῆο πανα πηλᾶδ οΟἸ] οἰ! οη8 ἔγοτῃ {Π6}Γ 
γογΚει, 15 {π6 Ὁ] ηρ ργοοαρῦ ἀα]:νογθα ὈΥ Εὐσποδιὶ : "}7ε αγὲ ἴο 
δεεῖ 707 λεῖρ, θα 08 ἴνθ, οπῖψ ἵπ ἐλο86 οα868 τοΐϑγο ἐξ ἐδ αὐδοϊμέοίψ ποοα8- 
δαγῳ ; ἰλαί ἐθ ἰο δαψ, τολεγθ οἷν ἀποιοίοάσε 97 ἐδε Οτοοὰλ απάὰ Ηδεῦγοιο 
ἐυπσιίεβ αὔογ8 πὸ πιδαπϑ8 07 αϑοογίαϊπίησ αγι ἐαδῳ 86η86, απά οπὸ ἐλαὲ 
οοΥγεϑμοπαβ τοδὶ ἐΐε εοπίοαί. ΤὮδ βαῆλθ αἸ δ υ ρτ 86 βοῦν [88 
Γασίδμοῦ Ἰαϊὰ 10 ἀονγῃ 88 ἃ σα οὐ ὑῃῖνουβαὶ Ἀρρ]]οδίοη, ὑπαῦ Οὐ ργϊη- 
Οἶρα] ἱπίοσιμδιοι 18 ἰοὸ Ὀ6 βδουρδῦ ἔγοια {86 «618 Υ] ΠΠρΡΒ, ἸΏ ΟΥΟΥΥ 
1δϊησ ἰμαὺ τοϊαίθϑ ἴο {ΠΕῚΡ βαογθα το, ἔοστηβ οὐ ἰθδομῖηρ δηα βρϑαῖ- 
ἴῃσ ; ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ἴῃ {Π|6 Θρίβι]6 ἰο (η6 Βομλβηϑ, τυ ῖοἷδ ον] ἀΘ ἘΠ βἤοινΒ 
118 δας Ποῦ ἴο Βανα Ὀδοη δἀπολίοα υπάον (ὐἀπμα]16]."} 

Θολ6 ὙΘΣΥ͂ ᾿ρογίδης Ὠἰηΐθ, οα ἐμ6 αὐ} ὑγ οὗ ὁ 68 δηα τὰ Ὁ] π16 4] 
Ἰ οταίατα ἴῃ ἴΠ6 ᾿Ἰπἰεγργοίδίίοη οἵ ἴΠ6 Νὸνν 7᾽ δδίαιηδπῦ, ὁοσὰγ 1 ΒΊΘΠΟΡ 
ΒΙο 614 8 ἀἸδβοοιγβθ, ᾿πε]6 4 Πείεγοποο ἰο “ειοίδἢ, Τταάϊξοη περε8- 
δατν ἰο αἩ 7Ππίεγρτοίαίίοπ οΥ ἐδς ει Τοδίαπιειέ. Τιοπάοπ, 1817, ϑνο. 

111. Μοτα νδἰυδῦ]α 1 ΟΥ̓ ΓῪ γοβροοὺ ἤδη ἴΠ6 ΤΑΙ πλα108] δῃὰ ταῦ- 
ΒΙ1η1641 τυ ηρθ, τὸ (ἢ6 ψΟΓΚΒ οὗ {(Π6 ὕνο Ἰϑαγηρᾶ 68, ΡΟ δπά 
“Γ΄ Βορμα5, τ Π]οἢ τοῆθδοί 80 ποῖ Πρ οα [ἢ 6 τηϑηπογϑ, συβίοιηβ, απ 
ΟΡἰὨΙΟἢΒ οὗ [Π6]Ὁ ΘΟῸΠΊΓΥΤΊΘΠ, 88 ἴο ἀοιηδηά 4 ἀϊβίύϊηοῦ ποίο6. 

1. ῬΗΙΣΟ, βυγηδιηθα “Ψυάξυϑ, ἴθ ΟΥΘΥ [0 ἀἰβίϊηρι δ; Πϊπὶ ΤΎΟΠὶ 
ΒΕ6ΥΘΓΆΪ Οἴδο τ ΡΘΓΒΟΩΒ οὗ {Π6 βϑτὴθ πϑΠ|63, γῶβ ἃ “60 οὗ ΑἸ]οχδπάσίδ, 
ἀοβοθηάθα ἔτοπι ἃ Π00]6 δηῃα βδοθγάοίϑὶ) [ἈΠ}1}Υ, Δ Πα ργθ-τθιηϊηοπί διηοηρ; 
818 ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΆΣΙΘΒ Ὁ ἢ18 ἰδ] ηΐ8, ΘΪοασθηςθ, απ τ ϊβάοθ. Ηδ τα 
ὀογίδ!]Υ Ὀογῃ Ὀδίογθ {86 {1π|6 οὗ «68ὺ8 ΟΒγιβὺ, ἐπουρῇ ὑπ6 ῥγθοῖβα 
ἀαία [88 ποῖ Ὀθθη ἀβθίθυτηϊπϑα ; Βοὴ8 ὙΥΊΐ ΓΒ ρἰδοίηρ; ἰδ ΙΓ ἢ ὑννοηῖν, 
Δηα οἴ τβ {ΙΓ γοαγβ θείοσθ [παῦ ουθηῖ, Τῇ Ἰδ θυ ΟΊ ΠΙΟΠ ΔρΡΘαγβ 
ἴο δ6 {π6 Ὀδδβῖ βιιρροτγίοα ; σοῃβοαυθπεὶν ῬὮ1]Ο τῦα8 δθουΐ ΒΙΧΟΥ ΥΘΑΣΒ 
οἷά δὲ {π6 {1π|6 οὗἨ (ῃ6 ἀσαίῃ οὗ οὖν Βιϑάθοπιοσ, δῃά 116 ᾿ἰνθα ΓῸΣ βοῃ)θ 

" Ἑχποδιΐ, [Ιηδιϊς, Ιηΐοσρ. Νουΐ Ταβίδιηθηϊ, Ὁ. 274. [Ἷ}π νοὶ]. νυ. οἵ ΜΒ αδθη ,, 
Ἰυϊηοοῖ 5, δηὰ ΕπΡρογΣ 5. ΟΟμππιοηἰδίϊοηθ8 ΤΠ ΘΟ]υχίοβε (ρΡ. 11] 7---197.). ἴΠ6γ6 δ ἃ υϑο.υ] 
ἀἰδδοσίδείοη ὈΥ οἶδα, Ὧὲ τῆοσγο ᾿οιμιΐηΐ ϑοοορίοϑθ ἃ τηδρίδιχὶϑ διαδίοὶδ ἰοᾳφπομάϊ ὃς 
ἀϊδογοη αὶ πηοὰοδ βαρίοηΐοῦ οροηάδηάϊὶ, 

2 Ἑαθτίοία 9 δηᾶ ἰδ εὐΐτογ, Ῥγοίδεβθον Ηδυ]εβ, βανυὸ ρίυθη ποίίς68 οἵ Γογίψ-εἰσὴϊ ρϑγβοπδ οὔ 
τς πϑπιῈ οὗ ῬΆΪΟ, Ὀθ6ο 468 [Π6 Οη9 ΒεῖῸ γοίοστεά ἴοό. ΒΙυ]οίμβοοα Οὔγαδοδ, νοὶ. 'ν. ρρ. 750 
--151. 

τὸ 



218 ϑογίρέμγε Ζηιξεγρτχείαζίοπ. 

γΘΑΓΒ αἰνουνναγάβ Ηθ νγ8 οὗ {{π βδοοί οὔ ἰμ6 ῬΒατιθοοθ, δπἃ πῶ 
ἀθοΡΙΎ νογβοα πῃ {π6 δουρύαταβ οὗ {π6 ΟἹα Τδβίδιηθηϊ, τ᾽ ΠΙΟὮ Π6 τοδά 
ἴῃ 186 δερίυδριηϊ γογβίοη, Ὀεϊηρ 8 Η6]]επ ϑέϊο ἐ εὐν, υπδοαυδιηίοα ( 
19 ΒΌρΡΡοβϑα) ἢ τΠ6 Ηοῦγον, πα πυϊηρ ἴῃ (Π6 ΟὙΥ̓ΘΕΙ ᾿ἰδηρῦαρο, 
ϑοσηθ διυϊηθηΐ οὐ τ 8 μάνα ᾿σηαρίποα ἰπαΐ 6 νγὁ3 4 ΟΒσιβίδῃ ; δαὶ ἐμ 
ΟΡΙΠοη 8 ἀοβιϊαϊο οὗὁἩ οιιπάδί!ου ; [ῸΣ γα αύθ ὩῸ χγϑᾶϑοῃ ἰο (μίηκ 
ἐμαῖ ῬΏΪοΟ δυο νἹϑι θα 988, οὐ ἰμαΐ ἢ6 τγᾶδ8βδ δοαυδιπίθα σι το 
Ἰπῃρογίδηϊ ονθηΐβ τοῦ σοῦ ἰθοσγα ἰαικηρ ρΪδθθ. [πάρθ64, 88 [ἢ8 
ΡΌΒΡΟΪ νγὰϑ ποῦ δχύθηβιυ οἷ δη6α ΟΡΘΗΪΥ ῥτοιηυϊσαίεα ουὔὐ οὗ “υάρα, 
ᾧΠῚ}} ἔθη γΘΔΥΒ δέου [86 τοϑυσγθοίίοῃ οἵ 9 688 ΟΠ γιϑῦ, δηα 85 ἔπογο ἰ8 
ποῦ [86 τηοβί αἰδίαηίς 4]}πδίοῃ ὕο ]Πὶ ---- τ πο 1688 τη οη ΟΥ̓ Π]π|--- 
Ιω8646 ἴῃ 186 Νοὸνν Τοδίδιηθηϊ, 1ὑ οαπηοὶ 6 Βυρροβϑα {δαὶ {Π18 ἀἰδη- 
συϊθῆθα ῬοΥβοη γγχαβ ἃ οοηνοσγί ἴο ΟΠ τ βιϊδη!γ. ΤΠδ δ γι Κὶηρ οοἰπο- 
ἀδῃδ68 οἱ Ββϑηςἰτηθηΐ, 8 ΤΟΤΘ γα ΘΗ οὗὨ ρῃγΑΒΘΟΙΟΡΎ» Ὑ᾽ Ὠ]ΟἾ ΟΟΟῸΓ 
ἴῃ (86 τυῦιεηρ οὗ ῬΠ1]ο, νὰ {π16 Ἰδῆσαασε οὗ δὲ, Ῥαδι] δηὰ δὲ. Φοβη 
1η {86 ΝΟΥ ἢ κειωπδηξ ΔΓΘ ΒΕ (15 ΔΟΙΟΥΪ δοοοιπίθα [ῸὉΓ, ὈΥ [18 Ὀοϊηρσ 
ἀδθορὶν νογβοᾶ ἴῃ [86 ϑορίυλρσιηῦ (ΟΥ ΑἸοχδαπατδη Οὐσαθῖτ) γϑγϑίοη οὗ 
{π6 ΟΙα Τεοβίδσηθηϊξ, ἢ ψΒΙοἢ ἰῃοδο δροβί]οβ ογα 6180 1πΕπιδίοὶ Υ 
ϑοαυδιηἰοα, Τθο τχιηρθ οὗ ῬὮΏ1Ὸ ἜχΒ 10 τῆϑηγ ἡποίδί!οηβ ἔτοπὶ 
της ΟἹα Τοβίδιμοῃϊ, ὙΠΟ Ὦ βοῦν ἴο ΒΒΟ ΠΟῪ ἰμ6 ἰοχὺ ἔμ ϑἰοοά ἴῃ 
ὍΠ6 οΥἱρῖπαὶ ἩθΌγοΥ, οὐ, δἱ Ἰοδϑί, ἴῃ [86 ϑερίυδριης νογβίοῃ ; πὰ, 
Αἰμυυς ὑπο οομίδιῃ ΤΩΘΔΏΥ͂ ΤΆΠΟΙὮ] ἈΠ ΤΥ 8008] ΘΟτητη 8 οἢ [86 
ΟΙα Τοβίαδπιθηΐ, γοὺ 1ΠΒ6Υ δϑουηᾶὰ ὑ 1} }υδὺ Βοη πηθηῖδ Εἰ ΘΠ Υ 
ΘΧΡΥΓΘΒΒΘΩ͂, δηἃ ὙΈΓῸ ΠΙΡΉΪΥ οβίθοιηθα ὈΥ {π6 ῥχϊπεὶτνε Οὐ γιβίϊδῃ 
ΘΒυτοῖ ; πᾶ ἢῖ8 βοῃίταθηΐθ οοποογηΐηρ ἰΠ6 ζΟΘΟΒ, οὐ ῬΟΕΡ, ὕθαῦ 
ΒΟ 6]088 ἃ ΓΟΒΟΙ ὈΪ8Π06 ἴο ἴμοβο οὗ [π6 δροβί]θ «Ἐπ, 88 ὕο μᾶνθ ρίνϑη 
Τἶθ6 ἴο ἐδ6 ορϊπΐοη, υ8ὲ δἀνογίοα ἴο, {παὶ ἢ6 88 6 ΟἸιγιβίδη. 
Ιπ {π6 τυ ηρβ οὗ ΡΉ1ο, να ταθοὺ ψ 1} δοσουπίδ οὐ τοϑηΥ Οὔδίοπιθ οἵ 
{π6 Φεννϑ; οὐ (Π6]} ορίῃιοιβ, ββρϑοίδ ]!ῦ βιιοῖ 88 σοῦ ἀογινϑα ἔγτομι (Π6 
ΟΥΘηἰΑ] ΡΒ]ΟΒΟΡΆΥ ; δῃὰ οὗ ἔβδοίβ ραγιιοι αυ]ν σϑϊαίησ ἴο {Π6}Ὁ δία 
ὉΠάογ [ῃ6 Βοπίδη ΘΠΊΡΘΙΌΙΒ, ν᾽ ἈΙοἢ ἀγα οαἱουϊαἰοα ἴο τἤτονν στοδῦ ᾿ἰρδ 
ΟἿ ΙΔΔΏΥ ῬΆΒΒΑρΘΒ ΟὗἩ {Π6 Εϑογϑα τχιηρ. 

2, Ἐπάν 8 ΦΟΒΕΡΗΌΒ ν88 οὗ βαοδγάοίαὶ δχίσγδοϊϊοη δηᾶ οὗ σογαὶ 
ἀεδβοθηΐ, δῃα νγχὰϑ ΒΟΥ Α.Ὁ. 837: δα τὰ αἰϊνθ ἴὴ Α.Ὁ. 96: ὑυυἱ 1. 18 ποί 
Κηαοτσῃ Βθη ἢς ἀϊοά. Ης χϑοεϊνθα αὶ 1 θογαὶ οἀποαίίομ απιοηρ [86 
ῬΠαγίβθαβ, δου τ ϊοῦ Β6 ψοηῦ ἰο Βοπλθ, ὙΒογα μα ουἰἰναίθα 18 
(ΑἸ οηΐδβ ἰο στοαΐ δἀνδηίαρθ. Οἱ δΪ8 σοίισῃ (0 ψυάαα, μ6 οοπημδπἀοά 
{Π6 ψαΐτίβοῃ δρροϊηίοα ἴο ἀοίδπα «“οἰαραίδ ἀραϊηδῦ ἐμ6 ἔοσοβ οἵ Ὑ68- 

. ΤῊΣ Ἰαίθ Μτ. Βγγϑηὶ δα8 οοϊ]δοϊθὰ 16 ρδδδβαροβ οὔ ῬὨΪ οοποογπίης [6 Ιωροϑ ἱπ ἢ 
γοσκ ἱπο]οἃ ΤῊΘ ϑ'ϑηιιηθηιβ οὐ ῬΏΪΠῸ Φυάδευδ οοποοσηίπρ ἴΠ6 Δόγος οΥ Ῥγοτὰ οἵ ἀοά; 
τοροῖθοῦ ψ]ϊ Ἰασχο Εἰχιγδοῖθ ἔγομι Ὠἷ8 ὟΥ γι ρα, σοτηραγοὰ τε 186 ϑογὶρίαγοδ οἢ ΠΙΔΩΥ͂ 
οἴδιοσ ρατιϊσαϊαγ δη ἃ οδβοηιίαὶ Ποοϊσίμθα οὔ 126 ΟὨγίβιίδη οἰ ρίου (ϑνο. κοπάσῃ, 1776. 
ΑΒ τ[]6 γοϊαπιθ 19 ΠΟΥ͂ ΓΆΓΟΙΥ ἴο0 Ὁ6 τηεῖ τῖτἢ, [Π6 Τταδάδγ νν}}} ὅπὰ 1ῃς τηοδῖ πιδίθι δὶ ρ84- 
δϑρ68 οὗ ῬΈΣΟ᾽Β ἩΣ ηρ8 μοίοειοα δηά ἐΔΙ ΠΡ ΠΥ ἰγαπϑαιδὰ ἴῃ 180 Ἦδν. ὕγχ. 7. Ρ. δπι}:}}8 
δϑογρίαγο ΤΘεε ΠΠΟΩΥ ἴ0 ἴμ6 Μεδβίδῃ, υοἱ. ἱ. ὑῃ. 430---446. Ὁτ. Α. ΟἸασκο ἢ β ρίνεη ἐλιγῶν 
,“υε ἰηδιΔΏςο8 οὗὨ [86 ρΑΓ σα ΪΑΣ τοττὴ8 ἀπὰ ἀοοϊγίποδ ἰουπὰ ἰη ῬΠΐ]ο᾽5 τγοῦῖβ, τὴ ἢ ῬαΓ, 
γα ἔτοιι 116 Νον Τοδίαπιθηΐ, ἰῃ ᾿Ἶ8 σομ πιο ΠΙΑσυ, αἱ ἴδ οπὰ οὐ της ἤτει οΒΑΡΙΕ οἱ 
δῖ. ΦομηΒ αοβροὶ. [αἰΠότγεσγ, Ρῃΐο ἀπὰ ἀΐθ μά ϊθοἢ-α]οχαπὰ. ΤΠοοβορδίο, διυθρ. 1885, 
δπὰ Ἡ ἢ Ἐουν ἰοκοἸ απ σοβομίομια ἀδγ 1βἤγο υοη ἀἐγ Ῥοσβοη ΟὨ τίσι, νοὶ. ᾿. ΠΑΡ Αἰἶδο ὑθ 
ςοηϑυ] τε. 

2 Ἑδυτιοίιδ, ΒΙ οι οοα ατεθοα, ἃ Ηδεὶοδ, νοὶ]. ἐν. ὑῃ. 721---750.; ΒΡ. ατγδυ, Οοππεομοῦ 
μοίννεθη ϑδογεὰ δῃὰ Ῥχοίαπο 1ἰἰθγαίατο (οαϊὶ, 1819.), νοὶ]. ἱ. ὑγρ. 388---802.; ὃτ. 
δεγίμζυγο Τοδι ΟΩΥ τὸ 1π4 Μοδδί δ, νοὶ]. ἱ. ὑῃ. 417, 418. 
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μαβίδῃ, τυ Βῖοι Πα ὈγΑΥΟΥ πλαϊ ἰδ πα ἀατίηρ ξογίγ-βονθη ἄαυϑ. «7086- 
ρδυθ, ΒοΙηρ Βα ΒΟ ΘΟ ἰαΚθη ῥυΐίβοπον ὈΥ Υ ββραββίδη, ὅγχ88 σϑοθινοά 
Ἰηίο ΒΒ ἕΆνΟΌΓ ; δηα Ἧ8Ἃ48 αἷβο ρτϑδί οβίθοιηθα ὈΥ̓͂ ΤΊῦυ8, ὙΠοσλ δ6 
ΔΟΘΟΙΙΡΔΠΪ6α ἴο {πα βίαρε οὗἉ “ γυβαίετη, οα (Π6 οαρίατα οὗἨ ψ ΟΝ ἢθ 
οδίαϊποα 116 βαογοὰ Ὀόοῦῖϑ, δηᾶ τῆϑὴν ἰδυοῦῦβ [ῸὉΓ 18 ΘΟᾺΠΕΓΥΠΔΘΗ, 
ἡ Πμοη ' εβραβϑίδη δβοθηἀεα {πὸ ᾿Ἰτηροῦῖαὶ ἱῃγοπ6, ἢ6 σᾶνθ ὁ οβαρἢβ 8 
ΡδΪαδθ, ἑορϑῖμοῦ στ {π6 ἔγοθάουῃ οὗ [Π6 οἵγ οὗἩ Βοιηθ, δπα ἃ στδηῦ οὗἍ 
ἰδῃ 48 τη δ υἀετ4ΔἪ, Τιΐα8 οοηξοττοα ἀαιεἰοπεὶ ἴανουτβ ροη ἢϊπὶ; δπα 
Φοβαρῆαβ ουἕξ οὔ σταιυ46 Δαϑαπγχοα {Π6 πϑπιο οὗ Εδνα. ΤῊ τυιτηρθ 
οὔ Φοβαριῃβ σοπεῖϑῦ οὗ, 1. ὅδουθῃ ῬΟΟΚΒ, γοϊδίϊηρ (πη6 ἤξαγ' 9 ἐλ ὕεια 
ἀσαϊπϑὺ [η6 ΒΟΙΏΔΗΒ, ῬΥ Ιοἢ (ογτηϊπαίθα ἴπ {μοῖν οἵα] ἀοἔδαῦ, βπὰ (ἢ 6 
ἀοϑισχαοίίοη οὗ  Θγαβαίθη. ΤῊ]8 Ὠἰϑίοσυ νγαθ ὑπαογίβθη δ {Π|6 οοτὰ- 
τηϑηᾷ οὗὅὨ Υ Θβρβϑίδῃη, βῃηα 18 βαϊἃ ἴο αν θθθὴ νυ θη ἤγαί ᾿ῃ ἩΘΌΓΕΟΥΥ 
δά αἴουνγασαὰβ ἴῃ Οὐὑροκ; δηα 80 ΠΙσὮΪΥ 8 {πῃ6 δ ροσοῦ ρῥ]οαβοᾶ 
σψπ τι, (παῇ ἢ6 δυϊποηϊοαίοα 10 ΕΥ̓ ρμυϊιηρ, Π18 βϑιστδίαγα ἴο ἰὑ, δηᾶ 
ογάοπηρ 10 ἴο Ὀ6 ργοϑογυϑα ἴῃ οηδ οὗ (ῃ6 ΡυΡ]10 ΠΙ ταῦθ; 2. ΟΥ̓́ [86 
«ειοίοῦ Απέϊηιίζίο5, ἴὰ ὑσσθ τν ὈΟΟΪΚΒ, οΘοταρτιδίηρ (ἢ ροσϊοα ἔγοτη {88 
οτἱρὶη οὗ (86 νου]ά ἴο {π6 ἐπ] ἢ γοδῦ οὐὗἨ {π6 τοῖρῃ οὗ Νϑῖο (4.}. 
66), βοὴ {π6 “96νγὦὲ Ὀορδῃ ἴο ταῦθ] αραϊηβὶ {πΠ6 Βοιμᾶπδ; 8. Απ 
δοοουῃῦ ΟΥ̓ δὶ8 οὐ Ζύε; δια, 4. Το ὈΟΟΚΒ υἱπαϊοαίηρ (π6 “415- 
ἐϊφαϊέῳ 0 ἐἦκε ειοὶεἢ παξίοπ. αψαϊΐϊπδί 4 ρίοπ ἀιιὰ οΟἴΠΟΓΒ. 

Τῆς πυϊτληρβ οὗ ΦΌβορῆυ8 οοπίδϊῃ δοοουηΐβ ΟὗὨ ΤΩΔΠΥ «6 Ὑγ1δ οὐ 85 
ἰοπΒ 8Πἃ ΟὈΪ ΠΙΟΠΒ, δπα οὗ {π6 αἰ τθηῦ βοοίβ ὑπαὶ οὈίαϊ θα διμομρ; 18 
ΘΟΌΒΕΓΥΤΉΘ ; ὙΙΟΝ ὙΘΙῪ τηδύρυ!}}Υ σοπίγιθαΐο (0 ἐπ6 ἈΠ υδ γα οη οὗ 
186 βδεγιρίατοθ. δυο αν, ΠΟΥ σομίδὶ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ ἔδοίβ γοϊδίϊνο ἰο 
[86 οἰν}} δῃα σοὶ ρίουβ βίδίθ οὐ ἴμ6 “68 δϑουῦ {Π6 τηθ οὗ ΟΠ γιβῦ: 
ψοἢ Ὀοῖτρ Βαρροβοά, Δ᾽] υἀοα ἴο, ΟΥὙ τηϑῃ!οηθα ἴῃ γαγὶοι 8 ΡαΒΒΑρΡΘΒ 
οὗ τα Νὰ Τοδίδμηθηΐ, 6 80]6 8 {Ὁ]]Ὺ ἴο δηΐθυ ᾿Ἰηο {π6 τη θϑῃϊηρ; 
οὗ [λο86 ρβββαρϑβ. Ηἱ8 δοουγαία δῃᾶ πϊπαΐθ ἀοίαιϊ οὗὨ τϑηγ οὗ [6 
δγθηίβ οὗ ἢ18 οσσῃ {ϊπ16, δηα Δθονα 4]], οὗ [ῃ6 «618 8 Γ πα {Π6 516,6 
δὰ ἀοδίγιοίίοη οὗὨ ἐ Θγβαίθπ), δου 8 ὰ8 {Π6 τηθϑῃ8 οὗ ρογοοϊινίησ [(ἢ6 
ΒΟΟΟΙΡΒῃτηθηῦ οὗἁὨ ΠΠΔΩΥ οὗ Οὔσ ϑανιοιτ᾿ ργθ οὕ] 8, ΘΒρΘΟΙ Ϊγ οἶ 
ἢ18 ΟἸΓΟβίδη 14] τιν ἀξ αι γτοβρδοίηρ [Π6 υἱΐον βυνθσβιοη οὗ [ἢ6 
δον 8} ΡΟΪ ΠΥ, παίϊοη, απ σο]ρίοη. Τῃ6 ἰδβίϊμηοηνυ οὗὨ ὁ“ οβορῆυβ 18 
(88 ἸΆΟΓΘ ν] 86, 88 1ἴ 18 8ὴ ππαοβιρηθα ἰοϑίοην, τ] οἢ οδηποὺ ὈΘ 
βυβρεοἰοα οἵ ἔγαυα ΟΥ Ῥαγ]γ. Τῆ6 τροάθγῃ 6 0)71ὲ ἤδνα αἰθοονογϑά 
(818; δηα ἱβογοΐοσο 84 υσιϊου, Ὑθ0 18. ἃ Ῥυϊποῖραὶ ογῃδιηθηΐ οὗ {80} 

1 Τη 81} τλδέξοσβ τοϊδεϊηρ [ο [86 ἰδταρὶθ αὐ “6ττιβαίθη), δη ἃ ἴο “ἔθ τοὶ σίου οὗ [80 Φ΄6Ύγ8, 
ἰδοτὸ 8 3. ΤΟΙ ΔΓΚΑΌ]6 ἀστοοιηθηΐ δοίνγοθη [06 ΔΌΙΠΟΥΒ οὗ ἴπ6 Νονν Τοβιίδιηθηΐ δηα Φοβορθυβὲ 
00 δἃ ἴῃ Ραγκοη Ὀεμοϊὰ τῃδὲ δαοσγοὰ οἀΐῆςθ, δπὰ 1π6 βοϊοτηη γίϊθϑ ροσίογτπηθαὰ ἵποζθ, 
Ἡρηςς ἱς '6 οὐνίουϑ, [μδὺ Η18 βιδίθπγθηΐβ ὉΤῸ ΠΟΘ ἩΨΟΓΙΩΥ οἵ ογοάϊς ΤΠ δὴ 1Π6 ἈΒΒΘΓΕΟΠΒ οὗ 
τῇς Ταϊπιυ ἀϊεῖ8, γῇο ἀϊὰά ποῖ Βουγίβῃ πη] Ἰοπρ δἴνδσ 1Π6 βιι Ὀνυοσβίοη οὗ 1π6 οἷν δηὰ ἴθ ρ]ο, 
δηὰ οἵ τ86 νυῆοϊς Φεν  δῃ ΡΟ] ἶγ. Α βἰηρ]θ ἱπβίδποο ΜῦἪ]}} κυθῆῖσο το ᾿ΠΠαδίγαῖο [Π6 ἱτηρογίδῃοθ 
οἵ τηἷ8 τορατκ. Το Ταϊπιυαῖς 8] τυ ϊϊοτβ δθῖγπιη ταὶ [Π6 ῥγίθδίβ ΟἹἹΥ ΚιΠ]64 186 ρϑβοδαὶ 
ἰαπηῦ8.; ὈὰΣ Φοδαρθηδ (ΠΟ 66 ἐΘ 5 ΠἸΟΩΥ͂ ἰ8 ΘΟ ἢστηϑα ὉΥ̓͂ ῬΗΪ]Ο) το] αἴεβ (παΐ ἰΐ τδϑ αν] 
ἴον τῆς τῃϑβῖογ οὗὁὨ ΘΥΘΥῪ ἔδυ ἴο ἀο ἱξ, πιϊδοῦιί 186 ἱπιοτνοπιίοη οὗὨ ΔΥ ῥσίθβῖ ; δηὰ ἘΠΟΥ͂ 
ἔσῖπον τεϊδίθ ἐπδξ, αἵ τἴ86 {πὴ6 οὗἉ 180 ῬΒΒΟΥΕΓ, {Π6ΓΘ ὝΓΟΓΘ 80 ΤΏΔΗΥ ΓἈ1}}}168 δὲ 6 ΓΠΒΑ]6ΠῚ, 
τῃδὲ ἰξ τγῶβ ἱτωροδδίῃϊα ἔοτ 186 Ῥγίεδιδ ἴο Κὶ}} {πΠ6 Ῥϑβοῖαὶ ἰδ ἴῸΓ ὁδοῦ. [1π ἴπ6 ΝΟ 
Τοδίλιθηΐ νὰ τοδὰ ἴπδὲὶ Φ68υ8 ΟἸγίδὲ βεπὶ μἷ8 ἀἰΐδβεὶρ]6δ ἴο ἃ ὑγίνδίθ ἤουβο, {πὶ [80 
ῬΑΘΘΟΥΟΥ τηΐρας Ὀ6 ργοραγοὰ ὃγ 18 Ῥοξβοϑβοῦ απ ὮΥ τὔθπι, ἰ ποῦῦ ἴΠ6 ῥγθβοηςθ οἵ ΔΗΥ͂ 
Ῥτιοδι, ΟΥ ῬΓΟΥΙΟΙΒΙΥ ἰδικίηρ (Π6 ἰδ το 1π6 ἰορ]6. ΑΒ [86 δἰδίθιηοῃ!ῖβ οὗ Ῥῃΐο δηὰ 
Φορορθμπβ ἃσὸ Ἄοσσοδογαιρὰ ὉΥ 186 ταοϊαϊίοη ἴῃ ἴῃς Νὸνν Τοϑιδιηθηΐ, (ΠΟΥ δὰ ππάἀουδέοα! Υ 
ἐογτεεί, 

τά 
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πϑίΐο βῖηοα {πα οαββαίϊοη οὗ ριῸρἤΘΟΥ, 18 ΠΟῪ ποῖ ΟὨΪΥ πορ]οοίϊοα, δὲ 
ἀΘερὶβοα, δῃα 18 βιιρογβαεάθα διηοηρ [868 ἐονγ8 ὈΥ ἃ ἴογρϑα Ὠἰδβίογῃ, 
ὁοπηροδοα ὈΥ δὴ δυΐμου ν᾽ Πο ᾿ἰνοα τηοσγο ἴδῃ οἰσῃῦ οΘηζαΣ]68 αὔεν ἴδε 
ἐἶπλ6 οἵ “Ψοβδρῇιβ, δῃα ῆὸ [88 δϑδϑυπηθα {π6 πᾶπιθ οὗ “οβίρροῃ, οὗ 
ὁ} οβορὰ Βϑὴ (ἀουΐοῆῃ. Τῇα Ρ]ΑρΊΑΥΒπιΒ δηα ΓἈ]Βο ῃοοα8 οὐἁ {Π18 ρβουάο- 
]οβαρυβ ἤᾶνθ Ὀθθῃ ει δὴ Δα ΘΧΡΟΒΟα Ὀγ Οὐδρηϊοῦ, Βδβηδρο, 
Δηα ΘΒρθοί!] Ὀγ Ὁζγ. Ἰμδγάηοσ. 

ΜῈ 86115 ραΥΟΟ]ΔΥΪΥ ΓΟ  η 48 4 αἰ ροπξ βίαν οὗὅὨ [6 ποτκϑ 
οὗὨἨ Φοβαρῆβ, ἔγοιαι ὑπ 6 Ὀοσὶ ηϊηρ οὗ Η τοῦ β σοῖσι ἴο {Ππ6 δπηὰ οὗἉ ἰδο 
76 18} ΔΗΛ ΑΌ68, 88 ἀἤογαϊηρ [ἢ6 ὙΘΙῪ Ὀδδὶ ΘΟ ὨΓΔΥΥ Οἢ [6 
(ἀο8ρ618 δπὰ Αοἰβ3; δηὰ Μοσγυβ οὔβογνϑβ ἐμαὶ ἰμ6 «ον βῃ Ὠιϑύοσίδη 
18 τηοῦα σα] ἴῃ 1]υδίταϊηρ [16 ᾿Ἰδύογϊ 68 γοαίθα 1) {ῃ6 Νὲον 
Τοβίαμηθηῦ (Πμδη ἕο Θ᾽ υοΙἀδηρ 118 δίγ1]6.5 ΟἿΥἿ ΠΌΠΊΘΓΙΟΙΙΒ ΓΟ ΘΓ ΠΟΟ8 
ἴο ὶ8 του Κβ ἴῃ 86 {π|Γὰ, 48. γν 6] 88 1ῃ {86 ργϑοθαϊπρ νοϊαπηθ οὗ {{18 
ψουΐς, Βυ ΠΟΙ θην αἰΐοϑί ἴΠ6 δαἀναπίαλροβ γοβυϊηρ ἔτοπι ἃ αἸ]Πσϑηὺ εχ- 
διλϊηδίΐοη οὗ {ῃ6π|λ.4 «Γοβαρίνυβ 18 ΒΕ] Υ δατηϊσοα ἔοὸσ 818 ᾿ἰνοὶν δηά 
Ἀηἰπγχαίοα βίγῖα, ([μΠ6 ὈοΪ]ἃ ῥγορυϊθῖυ οὐὨ 18 δχαργϑββίοῃμθ, {π6 δχδοίῃθβδ 
οὗ Ὠϊ8 ἀθβουιρἤοηβ, δα 186 ρογβυδϑῖνα ΘΙ οα 6866 οὗ 818 ΓΟΙΔΙΟΠΒ; οἢ 
τ ὨΙΟ ἢ. δοοουηίβ ἢ6 88 Ὀ66ὴ [ουταθᾶ {πΠ6 ΤνγΥ οὗ {π6 αγϑοὶς δυίμοσα. 
ΤΠΟῸΡὮ 8 βίσιοὶ ῬΠαγίβθα, μ6 μ88 ὈΟσ 6 βυοἢ 8 ΠΟΡ]6 ΘΒ ον ἴ0 {86 
Βροί]6β8 σμβαγδοῖθν οὗ 688 ΟΒσῖβέ, {πδὺ Ψ  σόπλθ σοῃβιοσοα δηᾷ οδ]]ρά 
ἢ ἃ Ομ γιβῦδη τυιίοσ. ὃ 
ΑΒ, ΒΟ ΘΥΘΙ, [Π6 ΔΙ ΒοΣ Υ οὗὨ Ὀοί ῬὮΠ]ο δηὰ “οβορθυβ π88 Ὀδοη 

αἀϊβρυΐϊοά, νγα τασδὶ ἀἸβυϊηρη βῆ, τ 1 σοβρϑοῦ ἰο θοίἢ, τ δῦ 18 ἀ6] γεγο 
88 Ὀαΐηρ᾽ τη γον ὑμοῖν οὐ ΟΡ᾿ ἴοι, δα νβδί 18 βίαιϊβα 48 186 βορυ αγ 
ποίϊοη. Ἧγ) τηυδῦ 4180 Θοπβιάον ταῦ ἱπῆπδηοα [86 ΡΒ ΑΥΊΒα1 081 ργ- 
οἰρ]6β οὗ Φοβδερῆυβ, δπὰ [86 ὑχοΐβῃβ ῬΒῈ]ΟΒΟΡΆΥ οὗ ῬΒ1]ο, πσου]α δᾶγα 
ὍΡΟΙ {πον ΣΙ ΠσΒ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΨΗ]. 

ΟΝ ΤῊΞ ΑΒΒΙΒΤΑΝΟῈ ΤῸ ΒΕ ῬΕΒΕΙΨΕ. ῬΈΟΜ ΤῊΝ ὙΒΕΙΤΙΝΟΒ ΟΥ ΤῊΣ ΟΕΞΕῈΚ ΨΑΤΗΕΒΟ, 

ἿΝ ΤΗΕ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΊΟΝ ΟΣ ΒΟΕΒΙΡΤΌΞΕ,. 

1, ΒΑΈΝΕΌ ΤΩΘῊ ΔΓ ἈΥ̓͂ ΠΟ ΙΏ68Π8 ἀρταοα 848 [0 (86 ρογϑοηϑ ἴο ὙΠΟΠΙ 
{1Π6. νΘΠΘΓΆΌ]6 ΔρΡο]]δἰΐοη οὗ ΕΑΤΗΒΕΒ ΟΕ ΤΠῈ ΟἩἨΕΒΙΒΤΙΑΝ ΟΒΌΒΟΗ 
οὐυρμξ ἰο Ὀ6 ρίνθῃ. 5.111 1688 ἂγὸ ΤΠ6Ὺ ἀρτοθᾶ δ8 ἴο {86 ἄορτοθ οὗ 
ατλονίέν ὕο Ὀ6 οΘοποθαρά ἰο {π6 νγουῖβ οὐ Ὡς ΕΔΙΠΟΓΒ οὗὨ {πὸ ΟἸγιβίϊδῃ 
ΘὨυτΟΝ : ΕΥ̓͂ Βο8 ΠΘΥ δῇ ἀδρτθοϊδίθα βαγομᾷ τηθϑβιγο, ΜἈ116 ὈΥ͂ 
ΟἴΠΘΥΒ ΠΟΥ 8.6 δϑεϊτηδίθα 88 σϑροβιἰοσῖθθ οὗ δυθσυ (Βῖηρ ἐμαὶ 18 νδὶα- 
ΦΌΪ6 ἴῃ βδογοὰ ]ποσαΐαυγα. 

. ψον ἢ Τοδβιϊπιοπίθθ, οὗ. Υἱ, Γδγάποσβ ΟΣ, 8το. τοὶ]. υἱΐ. ρῃ. 162---187. ; 410. 
το]. 11]. ΡὈ. 560---574. 

2 Τηιτοἀποοη ἴο ὑπ6 Νονν Ταοβί. νοΐ, 111. ρεσὶ ἱ ὈΡ. 8389 ---841. 
8 Μογῦβ, ΒΌροΣ Ηοτιτωθηθυιοα Νονὶ Τ ϑίδιηοπιὶ Αοτοββοβ Δοδαογηΐςδα, ὕομ. ἰἱ. Ρ. 195. 
4 Βρ. ΟΙΔΥ͂ 65 {]υδιγαϊοα δὲ ἰοηρίῃ 1Π6 Ὀοπεβὺ το Ὀ6 ἀοτίνεα ἄοσῃ [πο τυσιτἰηρβ οἵ 9066 

} 8, 1 106 {ΠΠπϑιγαϊίοη οὗἉ τ86 ϑοσίρίατοβ, ὅ66 Ηἷβ Οοηπεοίοη Ὀεΐνοοη ϑβδογοὰ δηὰ Ῥτοίδῃθ 
Ἰλιογαΐογο, γ0]. 1. ΡΡ. 8083---856. , 

35. 66 [89 φεπμίπεμπεδϑ οἵ ΦοβορΒι8᾽ 8 (αΒΕΪΣΠΟΩΥ ΘΟποογηΐηρ Φεδιι5 ΟὨγτίθε οβιϑθ  δμοα, ἴῃ 
Μοὶ. 1 μρ. 5678---582. [Οοπρ. Οἴδεοῖοσ, 1βῃγο. ἀοσ Κα ἰγο βου ροδοι., νοὶ]. ἱ, ῥϑδτί. ἱ. ΡΡ. 8), 
82, ποίς 1. (ἀἰοδβοὶοῦ σοί ογ ἴΠ6 ράδδᾶσα σοηυπθ ἢ Βοηγ6 ἸηςοΓροΪ αἰ οη8.] 

᾿ ὙΕΉΒΣ οη ῬΒΙΪο ἃπὰ ΨΦοβορἢαβ τηδὺ ὃς Τουαηὰ ἰπ Πανίάδοη, ὅδογ. ροστω. οἤδρ. ἵν. ὈΡ' 
68., 
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ΤΊ 18, Πούσο νοῦ, ἃ Β᾽ ὨρΌΪΑΓΥ οἰγουτηδίδποα, ἐπαΐ, ἴῃ ΔἸπλοϑῦ 411 ἐμ ] ορῖσαὶ 
Θομ ον σβῖθβ, θοίδ ραγίϊθ8 δ ἀθβίγοιιβ οὐ ἤδυϊηρ [86 ΤΑΊ ΠΘΥΒ οἡ {ΠΟΙΥ 
εἰάθ. (ὐομδί ἀοσηρ [ῃ6 αποδίοπ, {6 πη, πὶ δουύ ργϑ) 66 ΟΓ ρΥ6α1166- 
ὍΟΠ, ὙὙδΟ6 ΤΑΥ͂ ΒαίοΙΥ δβϑϑυσηθ ἰμαὺ 6 ὈΥ να ἔμ 5 ΤΟΥ͂Θ ΙΏΘῊ 
δλϊμθηῦ ΤῸ {Π6}Υ ΡΙΘΟΥ δηὰ Ζϑαὶ, Τδοιιρσῇ ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙΠΥ ἀοβοϊοηΐ 1η 
Ἰβασῃϊηρ ἀπά Ἰυάδριμοηΐ;: [Πδὺ ΠΟΥ ΤΥ ὉΘ Γ6]164 ὩΡΟῚ ἴῃ βΘΠΟΓΙΑΪΙ [ὉΣ 
Ἵδοῖν βίδίοιηθηίβ οὗ βοίβ, θυ ποὺ ἱναγ Δ] [ῸΓ [6 δοπδίγι οἴ 08 
ὙΔΙΟΣ {μ6γ Ραῦ Προπ ἔπθιω, ὑ}1688 ἴπ {86 ΘΧΡοβιοπβ (ΟΥ̓ Π6 ατροκ 
[Δ[ 6158) οἵ {6 Νὸνν Τ δδίαμηθηΐ, τι (μ6 ἰδηραδσα οὗ ἡ ΒΙΟἢ ΤΠΘΥ τ ΓΘ 
ἸηΠτδίοῚΥ δοαπαϊηὐθα ; δῃὰ ἰπαῦ ΠΟΥ δγ6 1Ἀ1{Π|Ὁ] ταροσγίοσβ οὗ 186 
ορ'πίοηϑ οὗ [86 ΟἸ γιϑάδη ομαγο οι, Ὀὰΐ ποὺ δἰ ναγβ ἴΠπ6 τποδὲ )υ]οϊουΒ 
1ηἰογργοίοσβ οὗ δουιρίαγο ΑΚ8 σϑροβιίοσιθβ, (μοσοΐοσο, οὗ Οἢσιδύδη 
ΔΗΠΑΟΪΥ, 88 ὈΥΡΘΟΠΟΙΒ οὗ ΟἸ γιβίδη νἱγίαθ, δηα ἃ8 ἀδθέδηαθιβ οὗ 
ΟἸγϊβὕδη ἀοο πα, ΠΟΥ͂ ΠΊΔῪ 8.11} 06 ΘΥῪ δανδηίαρθουβὶυ οοηϑυ] θα ; 
ΘΒΡΘΟΊΆΙΙΥ 1ἢ τὸ ἀο ποῦ ὀχρϑοῖ ἐμαὶ ἴσοτῃ {πο ὙΙΟἢ ὑΠ6Υ οου]Ἱά 
τοῦ δανθ. ΤΠ ἐδίμουθ δρρ]16αἃ {μοιηβαῖνοθ ἴοὸ {Π6 σϑϑαϊηρ οὐ (88 
ΘογρύυγοΒ τ  υπαϊνιἀοα αὐὐοηίοπ, σι Ἰηΐθηβο {πουρμΐ, δηὰ νὴ ἢ 
ΠΟΙΥ δαγαιγαοη, 848 ἴο ἐμαὶ τ] οἢ γα δίομθ ὙΟΥΤΩΥ ἴο 6 δβιυαϊοα. 
Νο ραεγί οὗ βου ρίυσο γγ1χ88 πϑρ]θοίοα ὈΥ (ἤθη ; Π6Ὺ ὙΤΘΓΘ 80 ΘΑΓΏΘΒΟΪΥ 
Ἰηΐθηῦ ὩΡΟΠ 1, δὶ ποῦ 8. οὕ ΟΥ 1{{}6 δβοαρϑὰ βοῖωὼ. ΤἈ185, Ὑ 1 [86 
δαἀναπίαροβθ Ὑδιοῖ {ΠῸῪ ΠδΔα (ΘΒρθ αν τ1π6 Απίθ- ΝΊοθηθ ἔλΈΠ 678) ἴῃ 
Ροϊηΐ οὗ Ἰἰδηρταρα δηα δηθαυ} 168, οου]Ἱα ποὺ [811] ἴο ρῥτοάμοδ γϑηαυ 8 
ὙΠ ΠΟὮ 10 πλυδί Ὀ6 ΨΟΥῪ Πηρτυἀδηῦ 1 ΔῺΥ ρα ἴο παρίθοῖ. Τὴδ πιϊ8- 
ἴακο8, ὁπβαγρϑά ὑρο [86 βαίμογβ ἴῃ {86 1Ὁ Ἔχροβιομβ οὗ ἐπ ΟἹὰ Τεβία- 
τηθηΐ, οὐἱριπαίθα ἴῃ [μοῖν Ῥοϊῃρ' τα]β]βα ὈΥ με δερίυαρτηῦ νοσβίοη, 
ν οὗ {ΠΟῚΣ Ἰσπότδησα οὗ Ηρρτον, ἰοροῖμοῦ τι {Π6ὲνς σοηίοιηρί οὗ 
186 “68, ἀηα {ΠΟΥ ΠΥΡΊ 688 (0 Ὀ6 ἰδυρῦ (Πα ἰδηρύαρο ὈΥ [Ὠ6 τὰ, 
τπἀπςοοα ἰμ6πὶ ἴο ἰγαδῦ ᾿ρ! ο]γ. Απᾶ {μὲ Θχοθββ οἵ δ] θροσῖοδὶ 1π- 
τογργοίδ!οη ἰηΐο τ ΒΙΟἢ βοπια οὗἩ {Π6 δῃοΙ ἢ 8 ΣᾺ γγ88 ὈΓΟΌΔΟΪΥ οσοδ- 
Βιοηθα ὈΥ ἐπ6}} βίυαγιηρ, ΙΒ ἃ ΔΓ ἹΠΙΔΡΊ ΔΙ, ΡΥΟΡ60168 δπα 
ὮΥΡΕΒ, ῬΆΓΘΌΪΕΒ δηα δ᾽] 810 }}8, δα ὈΥ Οἵ ϑδυϊουῦ Β ποὺ ἀθυθϊορίηρ 
Ἐ86 8016 οὗὨ δῖ8 ρῥἰδῃ ἀυσίηρ 818 116 -1πγ6. 

70 18 οὐυϊουβ ὑμαὺ [86 ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΥΆΓΥ (γΓΙΘ 68 οΟὗὨἨ ΒΥ ὈΟΟῪ οὗ Τη6 
γιέ Κυιονν {πΠ6 Βϑη ἰτη θη 8 οὗὨ [8086 Ἰλ6ῃ τοῦτα δοουγαίθὶ νυ δπα ρου θοῦ] Υ 
188π ὀυθῃ {16 τηοβὺ ΒΑΡ ΔΟΙΟΙΙΒ ᾿ΠΑΌΓΟΥΒ ΤΩΒΠΥ͂ 8068 ῬΟΒΙΘΙΙΟΥ ἴο ΤΒΘΙῺ. 
δυο οὗ 1Π6 ρΥλατγο (Δί Ποσ8, {ΒΟΥ ΓΘ, 88 σομν οσβθα Ὑ11} [Π6 Δροβί]68, 
οΥ τεῦ {Π61Ρ Ἰτητη αϊαΐθ ἔΟ]]ΟΤΟΥΒ, τὸ [Π6 τηοϑῦ ᾿κοὶν ἴο Κηον (ἢ6 
ἴγι6 86 η86 οὗἨ ΠΟΙ͂ ἩΓΠΌΏΡΒ; δηα 1 18 ΒΙΡΆΪΥ ῬτΟΌΔΡ]6 {π80 (86 γγοΥ ΚΒ 
οὗ {8686 ἔλίμογβ τησδὺ οοηΐδιη ἰχαὶ8 δῃα ΒΘ ὨΟἸτη ἢ 8 ΒίΣΟΠΡῚΥ 1]]πδίγαίνο 
οὗ [86 ἀοοίγ!η68 οὗ ἰ86 ΒΙ01.6. Τδο πβ6, 86, Ὑ Π1ΟΣ 18 ἴο Ὀ6 χηδᾶσ οὗ 
186 1 ὙΣΙΠΏΡΒ, 18 ΡΥΘΟΙΒ6Ιγ (ηδὺ ψ ΙΟΝ ἃ ἀἰδβογοοῦ ἰαύσυοῦ ΤΟ] τρδῖκα 
οἵ 411 (π6 θαβῦ Θοῃ ΘΙ ΡΟΓΑΓΥ δυίΐίῃουβ, 80 ᾿νοα ψ ἤθη Μαρτδ (ματγία 
γγ88 οὈίβιηοα, [0 ἴῃ {πδ΄ οοἰο ταίθα οοάθ οὗ οἷν! τὴρμῖϑ δὴν (μϊηρ 
ΔΡΡΘασθα οὔβουσο δὰ αἰ ῆοα]: ἰο θ6 πηάογβίοοα, 6 σου] σοπβυϊῦ 
{6 θοδῦ δυίβοσβ οὗ [6 αρὲ ψγ8ο Βδὰ τυύυϊτθη ἀΡΟῚ {Ππ6 ΒΆΠ]6, ΟΥ̓ ῚΡΟΠ 
ΔΗΥ͂ ΘΟ]]αίοταὶ βυιθ᾽θοῖ ; ἀπ Θβρβοίδ! ]ν σομ θιη ρΟΓΑΓΥ δα ΠΟΥΒ, ΟΥ {Πο86 
τ ἤο ἱπατηοαϊαίοὶγ ἔο]]οννϑά, 1 δὴν οὗ ἴμδπὶ μα υπάοσίακθϑη ἴο 1] υβίταιθ 
ἀπά Ὄχρδίη 186 σΠ016 ΟΥ ΔῺῪ ρατί οὗὨ {πῶ ᾿ῃνα! 80] 6 ἸῃΒί στη θη ΐ, 
Μαρπηδ Οαγία ἰβ ο υ8, 88 ΕἸΠρ] Βῃπηθη, νυ μαὺ {6 νογὰ οὗ Οοά ἰ8 ἴο 
8 456 ΟἸ τἰβίίδμβ: (6 ομο οοπίαϊηβ 4 ΘΟΡΥῪ οἵ οἱ οἷν] αὐ ϊβ δοά 
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ῬΓΥΊ]ορ68 ; [6 ΟΥΠΟΓ, οὗ ΟΌΓ το]σίουιβ ρυιν]οσ68 δπα ἀυϊ6β. Νον ἰδ 
10 ΔΗΥ ἀμ πυ οι οὗ [6 }υ8ὲ δῃα δρβοϊαΐθ δας που οὗ [16 ΒοΙγ βουῖρ- 
ἔαγ68 ἴῃ ΟἿΓ ΤΟ]ΙΡΊΟΙΒ ΘΟΠΘΘΙΏΒ, ἴο ΘΟὨΒΕ]Ὁ [86 ΘΟΠΙΘΙΏΡΟΤΆΤΥ δηὰ δυὺ- 
εραυδηΐ ΓΙ ΠῚρΒ οὗ [86 [ἈΊΒΟΤΕ, ἸῺ ΟΥΘΡ ἴο 866 ΟΝ ἴδ ΒΙ10]6 νγδϑ 
ππαογϑίοοα πῃ [6 Βανοσαὶ ασθ8 ἰὴ ὙΠΟἢ {Π6Υ ΠΙγρα ; ΔΗΥ τηοτς ἰδδηῃ 
1 σψου]ά Ρ6 ἃ αἰπιϊπυθοη οἵ (Π6 )υεὖ ἀπὰ Δρβοϊαὐθ δα οσιυ οὗ Μαρια 
Ομαγίβ, ἴῃ ΟἿΓ οὗ ν}] ΘΟΠΘΘΓΏΒ, [0 ΘΟὨΒΌΪύ (86 ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ 8πα δι 86- 
αυθηῦ νυ τ ηρθ οὗ ᾿ΑΎΤΥΘΓΒ δηα ΠΙΒΙΟΙΊΔΗΒ, 1π ΟΥΘΓ [0 566 ΠΟῪ 1ζ δι 
τππαοτβίοοα 1ῃ {86 Βανοσαὶ ἄρθ8 ἴῃ ὑοῦ ΓΠ6Υ ᾿ἰνοα, ἔδισα αγ (οὸ (ἢ ὶ8 
18 {πη6 οοῃα ποῖ ΟΥὗὨ ΘνΘΙῪ ῥγυάθηΐ ροσβοῃ ἴῃ 4}} (ῃ6 σοϊῃσαοῃ ΟΟΟΌ ΡΒ ]Οἢϑ 
δηἀὦ σΟΠΘΟΙΏ8 οὗ 116. Ασοογαϊηρίὶν, ΟἸὨγιβάδηβ πὶ 811 αρϑθ, δπὰ οἵ 
ΘΥ̓ΘΕῪ ἀσπουληβίοη, πᾶν ΘΑΡΌΓΙΥ οἰαϊπηθα (86 νογάϊοῦ οὗ 186 ἰαίμοτθ 
1η (Ποὶγ οσσῃ ὈΘΠ ΠΑ]; δα ΠΟ ὁΠ6 δ οσ ΠΡΏΓΥ οδίθομηθα {Π|6}ΓὉ ὑΘ ΒΕ] ΠΊΟΠΥ, 
Ὀυΐ (Ποβὲ σσῆοβα ῥυϊῃοῖρ 68 πα ἀοοίσι πο [86 νυ Ωρ Β οὗὁὨ (π6 [λίποι 
σομαοτηηρα. ἢ 

ΤὮΘ ᾿προγίδηϊ ΘΒ ΩΟΩΥ ἴῃ ΘΔ] οὗὨ [π6 σϑμυ 6.688 οὗ ἔπ βδογϑὰ 
τὶ ἰηρθ οὗ [86 Νὸεν Τοβίλμγθηΐ, Ὀογὴθ Ὀγ ἴδΠ6 λίμογβ οὗ [86 ΟΠ γι βιϊδη 
σῃυχοῖ,, δηα ΘΒΡΘΟΊΑΙΙΥ ὈΥ [Π6 ατοοῖκ ἔδίμοσβ, 88 θθϑῃ ὀχ δα ἴῃ 
ἀοίαι! ἴῃ 0]. 1]. Ρρ. θ9---85. ; δηὰ Ἰη Ρ. 107. οὗὨ {π6 ργθϑϑηῦ νοϊαπλο, τοὸ- 
ἔδσθποθ μα8 θ66ὴ 846 ἴο {Π6ὶγ ὙΥΠΠΙΏΡΒ 88 δ᾽ 45 οΣ ἀοδἰδστωϊηϊηρ γαγίουϑ 
Τοδάϊηρθ. [Ὁ ΠΟῪ Γαπηδῖη8 [0 80, ὈΥ̓͂ Ο0Π6 ΟΥ̓ {πὴ ππῸ ΘΧΆΔΠΊΡΪ68, [ἢ 6 
ψαϊιια οὗ ϑυοἢ οὗ {86 λίμοσθ 88. δγ6 ποί ῃγοίβββθα οογπημγχθηίδίοσβ, δηὰ 
ἡῃ ὙΒΟΒΘ ὙΥΙΌΏΡΒ Ῥαββαρθθ οὗ (86 ΟΙΪὰ δὰ Νεον Τοβίδιμθπίδ ἐποίς- 
αἀεπίαϊἶψ οασυγ, ἴον [16 ᾿ηἰογργοίαου. οὗ δογὶρίασθ οἷ Ἰῃύοσργο- 
ἰαἰϊουϑ ψγ βηά 15 (Π6 πΙηρΒ οὗ Βαγηαραδβ, ΟἸοθθηθ Ἐοιηδηυβ, 
Ιρηδία8,  υδϊη Μαγίυσ, δηα οἴμοῦϑ; Ν᾽ ἤΟ86 ὕββ τη 8 ἴο [86 ΑἸ ΠΗ͂ 
οἵ ΟΠ τῖθὲ πᾶν θθϑη οο] δοϊθα ὃγ Ὠγ. Βυγίοη. 6 δνϊάδποα οὗ [δ6 
οαγΪγ ΔΈ Β 8 οα {Π18 [Ὁ Ππαατχηθηίαὶ ἰορὶο οὗ ΟΠ γβίδη ἀοοίγηο 18 ῥθ6ι- 
ἸΑΥῪ προτίδηϊ ; ἔοσ, “1 {186 ἀοοίγπο οὗ [86 τϑαὶ πδύυμο οὗ (μγιδὶ 
88 ΘΟΥΤαρ θα 1π (6 {γα 6 ἢτβί δϑῃζυσιθβ, ὑπὸ πεῖ ηρβ οὗἉἨ (μδὲ ρεποά 
τησϑὺ ΒΟΥ (Π6 ῥΓΟρΓΟδ8 οὗ {παΐ οογτυρίϊυι. Απά, οη [Π6 ΟΥδοῦ μαπά, 
“18 πὸ νδυϊδίϊου Ἀρρθδῦβ ἴῃ (86 ΟΡ᾿πΙοηΒ οὗ Ογιβίδηβ, ἀυγίηρ {μὲ 
ΡοΥϊοῦ, Ὀαῦ ἰμ6 λίπ ογ8 οὗἉ [86 ἴσος θσϑε σϑηΐυσίθβ 411 ἀθ νοῦ (86 β4Π|68 
ἀοοίτῖη6,᾽ δια ““ τ οὯ6 σομβοηΐ βρϑαὶς οὐὗἨἩ ΟἸἈ γῖβϑὺ 88 βανίηρ ἐχἰδιοᾶ 
ἔγοιῃ 411} θυ! 88 ὙΘΥῪ (ἀοα, δῃα {μαὺ 6 ἴοοῖκ ΟὟγΓ υπηδῃ παίαγο 
Ἰηἴο {86 αἀἰνίηθ, γγ ΠαΥΘ ΒΌΓΘΙΥ ροοά ργουπαᾶβ ἔῸΣ βαυῖπρ {μας {ξογ 
ΠΘΥΟΥ ὙὙ88 8 ὕπὴ6 ὙᾺ6η {Π18 γχ88 ποῦ {π6 ἀοοίτπα οὗἩ {μα ομυγοῦ, δπά 
τΠαὺ 1Ἢ νὰϑ {Π6 ἔσθ δῃηα σϑημὶπο ἀοσίγϊηθ τυ 1 οἢ ὑμ6 Δροδβί]οδ (μθη)- 
Βοῖνϑθ ρσγοδοβϑα, 3 

1. Τὴ Φοβη ]. 8., (ἢ6 τοσκ οὗ σγθαιοη 18 ΟΣ ΓΘΟΒΒΙΥ δβοσὶ δ6α ἰο 6808 Ο γίδί. 
Τὸ ονδάθ {Π6 ἴοσοθ οὗἨ {818 ὑθβί του ἴο ἰ8 ἀοὶίγ, Εδυδβίαβ οοίηυβ ΔΗ ΓΠ8 
1ηδὲ τὰ πάντα, αὐΐ ἐλέπρϑ, ἴῃ {818 γοσβθ, τχθϑηϑ (86 τρογαὶ το] --- (δ 9 
Ομ γι βϑιίδη οδυγοῦ ; Ὁ ο {18 Θχροδίζοη {Π6ΓῸ ἃγὸ ὑνγο οδ)θοιΐοῃβ. ἤἜγϑῷ 
ἃ ρϑτί οὗ {πΠ686 τὰ πάντα 18 ἴῃ νΘΓΒΘ 10. Γϑργθϑθηϊθα 88 ὁ κόσμος, ἐδε τοογίά; 
ἃ ἴδθστωη ΠΟΥΏΘΤΘ δρρ)]ἰοὰ ἴῃ (80 Νον Τοβίβιηθης ἴο [86 Ογ βύΐδη ομυτοξ, 

1 Βίπιρϑοη, ΡΊοδ ἴ0Γ ἔπ Ποῖ οὗ ΟΠ σῖδι, ὑ. 4838.; τ. Ηδϑυ, Νογτιβίδη 1,βοίῃγαβ, γοἱ. ἷ. ΡΡ. 
105 -- 119.; ΟὐδΓίο ΣῪ Πονίονν, νοὶ]. χὶϊϊ, ρΡ. 1835---188. 866 δ|30Ὸ 8οῖ)θ δ γα Ὁ] οὐὔϑεγτα» 
ἐἰοπΒ οὗ 186 ἰεασποᾶ 1. Οτ ΟΥΥ ὅΒδῖρο, ἰη ἢἷα Ατρυμοπὶ ἰη ἀοίοηοο οὗ ΟΠ γδεϊδη ν, κοῦ 
ἴγοτῃ ἴ6 Οοποοδβοίοηβ οὗ [6 τηοβὲ δησίθηὶ Α ἀυογβδγίοβ, ρῃ. 90----99. 

" Ὧν. Βυγίοη, Τοδείπι ηἰθ8 οὔ ἴ180 Απΐο- Νίοθηο ἘΔΙΠΟΓΒ τὸ τπ6 ὨΙΤ ΠΥ οἵἩ ΟὨείδί, (οὐϊι. 
1829.) Ῥγεΐ, ὑ. υἱῖῖἌ, 
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ΒΟΥ ὑὸ ΤΏΘ. 88 ΤΩΟΓΆΪΠΥ͂ ΔΙηΘη ἀθ4 ὈΥ [Π6 ζΌ8ρ6]. ϑεοοπαϊν, (18 νοσῪ ψου]ᾷ, 
ὁ κόσμος, ἩὨῖοΝ δ0 ογοαίθα, οά ποὲ ἔποιο οὐ Δοκπον]οᾶρο Πΐτη, αὐτὸν οὐκ 
ἔγνω: ὙὮΘΓΘΒΒ ἐπ ἀἰβε ρα Βῃηρ ἰγαὶξ οὗ ΟἿΣΙ βυ 88 ἴ8 ὑπαὶ ἴΠογ Κπονν 
Ομγδὺ, ἐδαῦ ἐπ} Κπονν [86 ΟὨἹΥ ἰτὰθ Οοἄ δηὰ “6888 ΟἸ τῖδὺ τ βου ἢ ΒΑ ἢ 
δθηῖ, Τὰ πάντα, ἴΒεοη, τ ΒΙΟὮ ἴΠ0 ΤΟρῸΒ οσθδίθα, τηθϑ 8 (88 ΘΟΙΏΤΩΟη υδᾶ 09 
δὰ (Π6 ΟΧΊΡΘΏΟΥ οἵ [86 Ρ858809 ΓΘαΙ1Γγ6) ἐδθ ὠπέσότϑε, {Π6 στοῦ 48, τηδίον! 8] 
Δα ᾿τητηδίογὶ 1.1} [1η {Π18 ΡΆ88866, ὑμογϑίογο, 6688 ΟἸ γι βὲ 18 ὑπα ΘΟ ΘΟΪΥ 
οΔ]10ὰ ἀοά; δῃᾷ (818 Ἰηὐογργοίβιίοη οὐ ἰΐ ἰδ οοσσορθογαῖθα ὈΥ 1π6 Ὁ] ονσίηρ, 
Ρδ38866 οὗὨ Ιτϑῃζοῦϑ, 80 Ὑτοίθ Δ. Ὁ. 186 : -- 

ΦΝΟΙΓ 68 8ηΥ οὗ ἰδοδο ἰδπίηρθ, πο ἤν ὈΘΘῊ τηδᾶθ, δηα Δἴ ἰη βαδ- 
Ἰοείοπ, ὉΘ σοτιραγθᾶὰ ἴο 186 οτὰ οὗ αοά, ὄν τολοηι αἷΐ ἐδίπρε τοετὸ ηιαάε. 
Ἐον ἰμαὺ ΒΏρ6]8 ΟΥ̓ ΔΓΟΒΔΏΡΘ]8, ΟΥ ὑΠΓΟΠΘΒ ΟΥ ἀοτϊηϊ πδίϊοη8, οσθ βρροϊηίρα 
ΌΥ Βῖτα, ψ8ο 18 (ἀοὰ οΟΥ̓́ΘΣ 811, δη ἃ τηδάθ ὈγΥ [ιῖ8 γογά, 9Φοῦπ ἢ88 ὑπ 8 ἰο]4 
18; ἴΌΣ, δύο 6 ᾿δὰ βαϊὰά οὗ {86 γοτά οὔ αοά, ἐπδὺ 6 γγᾶβ 'π {Π6 ΕΔΕΒΟΓ, 
δο δαδοά, αἷξ ἐλέπισε τοοτὰ πιααδ ὃν λίῃι, απα εοἱίλουξ λΐπι τσα8 ποὲ απῖν ἐλίησ 
“παῖε. 3 

2. ἴπ ΗδθΡ. :. 2., ἀοα [8 βαϊὰ ἰο ἢδυθ ογοδίθα {86 νοῦ] 8 Ὦγ ἷ8 ὅοῃ, 
δι’ οὗ καὶ τοὺς αἰῶνας ἐποίησεν. Τὸ ονδάθ [86 ἔΌΓΟΘ οὗ {818 ὑδϑέϊ πον, Β0π0 
ΟΡΡΟΒΟΙΒ οὗ οὖρ 1ογἀ δ αἰ ν ὩΣ Υ Θχρουπᾶ αἰῶνας 88 ἸΠΘΔΠΣΠΡ ΠΟΥ Εἰτη 68, ΟΥ 
ἰδὲ Θοα ὈΥ ΟἸτιβί ογθδίθα δπονν {Π6 του] οὗ τηδηκἰη ἃ. Βαΐ (Π6 δοπδίγαο- 
ἄομ ΜὉ111 ποὺ 7.50} 7 οἱμοσ οὗὨἨ (8680 σϑηδοσίηρβ,; ἴῸγν ἰΐ 18 ουἹἀθηΐ, 1πὰ (ἢ9 
ἔγϑιί ᾿ρβἴδοθ, ἔγοιι ΗθΌ. χὶ. 8., (μδὶ αἰῶνες ἀοο8 8 5 [86 χοῦ] 8 οσ πνου]Ἱά. 
ΘΘΟΟΏΔΪΥ, ἰΐ 18 δὴ σπάθη θ0]9 ἕδος, (λδὲ [86 ὑθη ἢ Ὑ6Γ86 οὗἉ (818 ομδρίοσ ἀοϑϑ 
ὉΒΟ 6 {μ6 σγοδοη οὗ (ὴ9 τνγου]ὰ ἰο Οσῖϑβε.Ό ΤΕ γάϊΪγ, [μδὲ διά ἀοθ8 ποῖ 
ἀθποὶθ ἸΩΘΤΘΙῪ 80 1ηδίγυτηθηῖ8] οϑυ8θ 18 ουἹἀθηΐ ἔγοπι [Π080 ρδββᾶροθ ἴῃ 
ἩΠΙΟῊ 1ὖ 18 8180 βαϊὰ οὗ [6 Εδίμ ΟΣ, ὑμαΐ 411 {1 ρ8 6 ΓῸ οτοαϊρα δι᾽ αὑτοῦ, ὃψ 
λίπι (ΕΘ. 11. 10., Βοπι. χὶ. 86.), 88 4180 ἔγοτα 86 ἕδος (ῃδί διά δηὰ ἐκ δἃτθ 
1866] ᾿π ΟΓΟΠΒΔΠΡΘΔΟΪΝ [ὉΣ Θδοὴ οἵμογ. Βαυΐ, 8ὁ8 ΗΘ. 1. 1, 2. τϑἰδίθ ἴἰο 180 
Ῥοσβοῦ ᾿σοῦρἢ σοὶ Οοα ἱπδίσγιοίθα 8, ΠΔΙΏΘΙΥ {ἢ ᾿πολγηδίθ ΟρῸ8 ΟΥ 
Ὑγοτά, {86 νγογάβ, ὄψ τσλοηι αἶδο ἦΖ πιαάε {λε τοογϊα8, ταδὶ Ὀ6 ππάοτγεϊοοὰ 
ἴπυ8: οὐ οτγροαίθα {890 ννοσϊὰ ΌΥ [80 Β88π|6 ρόγβοῃ ἱβσγουρὴ ὙΒότὴ δ6 ΑΓΒ 
ΒΡΟΚΘΠ ὑπο 1.8, ᾿ΠΒΔΙΩ ΟἿ 88 [Π18 ΡΟΥΒΟῺ 18 (ἀοὰ Ὠἰτηβο ἢ δηα ὁπ6 18 (ἢ6 
ἘΔΙΒΟΥΣ, ἐς. 6. 86 ογϑδίθα {80 σοῦ] ὈΥ Εἰπ861.8 Ὑμδὶ {πὶ8 18 1Π6 οογτϑοῦ 
ἰηἰογργοίδιϊου 8 σοηῆσγιηθά ΟΥ̓ ὑπὸ ὑδβυϊ ποῦ οὗ «“υδιῖη Μαγίγσ (ν80 
βουσϑῃοα δουίΐ Α4.». 160), οΥ (8 δυῦδμον οὗ [16 Θρ 816 ἰο Ὠὶορπθίαβ, τυ πο ἢ 
15 ΘΟΙΏΙΠΟΏΪΥ 88ογ! δα [0 Βἴτη, θυ ΒΟ Ὦ 18, ροσμαρβ, γοῦ θαυ] θοῦ. ϑρθδκίης 
οὔ [86 Βρϑοΐᾷὶ) γσουϑϊδίζοῃ οὐ 818 γν1}} τ δῖσ οα μδά τηδάθ ἰο ΟἸ στ 86 18Π8, 6 
ΒΑΥ͂Β, “ΤὨΪΒ 18 ΩῸ ΘΑΣΙΒΙΥ ᾿ν θη ΠΟ. ὙΥΒΙΟ ἢ 85 Ὀ6οη Ὠδηαρα ἀονγῃ ἴο ἔποπα, 
ΒΟΙΓΠΘΥ 13 10 ἃ. ταογίβ] Πού! οη τ ἈΙΟὮ ΠΟΥ Δ.Ὸ ὈΘηῦ ὩΡΟῚ ΟὈΒΟΣΥυΪηρ᾽ 80 ΘΑΓΘΙΏ]]Υ, 
ΟΣ μαῦθ ΠΟΥ͂ ἃ βυβίθῃ οὗ υσζηδὴ στιυγϑίογ 8 σουιπυ θα ἰο ὑμϑῖὰ; Ὀυΐ [0 
οἵρδηϊροίθηΐ δηἃ 811}- γθϑ ιν δηὰ ἰηυἱβϑὶ Ὁ]9 (ἀοὰ ΒδῖΒ ἰπλβο ἢ ἔγοιῃ ἤθάνθῃ 
Θϑἰ 1564 {86 ἰγχαἢ δπιοηρδί τη, δηα 1Π6 ΠΟΙΥ 8πα ἱποοιηργΘ θη 81 Ὁ]6 
τογά, δηᾶ τσοοίϑα 1 ἴῃ (μοῖρ θαγίϑ: ποῦ, 88 γοῦ τ ]ρῦ ΒΌΡΡΟΒΘ, ὈΥ͂ δοπαϊηρς 
ἰο Ἰῃθῃ ΘΩΥ͂ οὗ δὶ8 βοσυβδηΐϑ, δἰ 8 8Π258] ΟΣ 8 ὈΥΐΠΟΘ, ΟΣ 0060 οὗ (Ποδθ 
ὙΠΟ ΒΤ ΠΙΘΟΣ [86 ΔΠ81.8 οὗ Θαγί, ΟΥ 016 οὗ ἴΠο86 νγὰο δᾶνθ [Π6 τηϑηδρθ- 
τηθηὐ οὗἩἨ θδνθηὶν {πίπρβ ᾿ἰγιιβίθα ἰο {μ6πὶ, θαὺ {86 γαπιεν απαὶ (τϑοαίον 
οὔ ἐλε ὠπέσοτδο Λὲπιδοῖ, ὃν τολοηι ὧδ ογοαίοα ἐλε ἀεαύυεηδ, ὃν τολοηι ἦδ ϑλεξ 
μρ ἰδο δεα ἕπ ἐἐ5 οιἱοῃ δομπα8." 4 
Οὐ 1.18 ρῬαββαρο, Ὧν. Βυγίου σοιδυῖθ: “ ἯὟ6 δύθ ΘΓΘ δὴ ΘΣΧΡΓΟΒΒ 

δ δεπατί, 1,οἰΐοσ ἴἰο Ομδηηίηρ, ἰοἷξ. ἐϊϊ. Ρ. 89. 
3 Ἰγοῦϑαιϑ, δάν, Ηξοσγϑβ, 110. 111, σδρ. 8. ξ8 2, 8. ὑ. 188.; Βατχίοη, Τοβιϊποηἶθ8, ὈΡ. 80, 81]. 

Ὦγτ. Β.᾿5 τεδϑοηΐηρβ Ὡροῖ ἴ86 δϑονο-οἰϊθα ραββαᾶσο οὗ ᾿ἰγϑηθοαδ 8ΓΘ ὙΘΓΥ͂ ΡΟΥΤΘΣΙΪ. 
5 ΒΟ ΌΟΚΟΥ, ΒΙΌ] οὶ Τ ΘΟΪΟΦΥ, νοὶ. ἱ. Ρῃ. 425, 426. 
4 Ἐρίδι, αἀ Ὠ᾽ορσηεῖ. 7, 8.,) ΔΡ. δυδίίη, Ορ. Ῥαγ. 1742, ῬΡ. 237, 238.; Βυσίουι, Τοδιοηΐεδ, 

ῬΌ 54, 66, 
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ἀροϊαγαίοη ἰμαὺ “6808 ΟΠ γιϑὺ τνδϑ ἐδλς ἔγαρπιεν απὰ ΟὙοαΐοΥ οΓ ἐλὲ τοογάα. 
Οοά οΓγϑαιθα {Πθῖλ ὈΥ “968ὺ08 ΟὨγΙβέ, 88 18 βαϊὰ ᾿π {πὸ δρ βι16 ἰο {86 Ηδθτοννθ, 
'. 2.: δηα, 1 τὴ8 ψννογαάϑ αἀυοίοα ον 8γῸ ποῦ 808) οἱ ΘΟ δίσοηρσ ἰο θχοϊυάθ 
(η0 Ἰάρα οὗ (ὐσοά Πανὶπρ οι ρὶογθα δὴν βυδογάϊπαῖθ ἀρθηΐ, τὸ πὰ ἴῃ {π6 
ΝΘΡΥ͂ ποχί ομαρίοῦ {86 δχργθβϑίοη οὗ “ αοαά {πὸ 1οσγὰ δηᾶ Ογθαίοσ οὗ ἐδ9 
ἈΠΊΨΘΣΤΒΘ, ὙΠΟ τη866 4}} {πηρβ δηὰ διγσϑδηρϑά ἴμϑῃ ἰῃ οσάθσγ.᾽ Τῆι, δο- 
οσοογάϊηρ ἰο “5018 οσὴ πνόογάβ, Οοα ογοαιθα 186 νου 8 ὮὉΥ 18 ὅοῃ ; δηά 
δἷβ8 ὅοη, ὈΥ βοτὰ [6 ογθϑίοα {μθτω, νγα8 αοά. "1 

8. ὟὟὙὲο Βηγνθ ἃ βύγικιπρ σοηβτμδίίοη οὗ 811 ἔθοβϑθ ρβαϑβαρθδβ οὗ (86 ΝΟ 
Ταβίδιηθηΐ, ἴπ τυ μ]Οἢ ὑΠ|0 ΔΡΡΘΙ]διΐοη δηᾶὰ αἰγὶ δυαῖ68 οὗ Ποὲ ἃγὸ ρίνθη ἰο 
0808 ΟΒγίβί, ἴῃ {86 ργδοίίοθ οὗ {π6 Ὁ γι βείδῃ σατο ῖ, τηϑηθοποᾶ ὃγ {86 
ΓΆΛΛΟΣ δηἃ δοο] θϑι αϑίϊοαὶ πἰϑίοσίδη ΕὐαΒο Ϊὰ8Β; ΒΟ, ορροβὶηρ {86 Ὁ] ]ονγοσϑ 
οὗ Αγίθιμοπ (0 δβϑϑογίϑα {ῃ6 πιθσθ πυϊηδηΐν οὗ ΟἸ ΓΙ 5.), ἄσβε δρρϑδὶβ ἰο 
ἐῃ6 ον!άθηςα οὗ δογὶρίυτο, δηὰ ἴο {π6 σγογκβ οὗ ὁ υδβιίη, ΜΙ]Δ468, Ταιδη, 
ΟἸοπιθηῖ, δπἃ ὩΔΠΥ͂ ΟΠΟΙ [ἈΓΠΘΓΒ, ἴῃ 8} οὗἨ νυ] ἢ αἰ νΊ ΠΥ 18 ἀβοῦὶ θα τὸ 
ΟὨ τύ, δηᾶ {θη βίαίθϑ [ῃ6 Ὁ] ονσίπρ ἔλοϊ: “Μουθουογ, 411 {Π 6 ρβϑίσωβ δηὰ 
ἩγτὴΠ8 οὗὨ {Π6 Ὀτϑίβγοῃ, τογέξέθη ἔγοηι ἐἦδθ δεσίπηῖπο ὃν ἰδ ζαϊλίμϊ, οοἰεδναία 
ἐλ ρταΐδε8 ὁ (“τίδί, ἐλε Ῥξοτὰ οΓ Οοά, απαὰ αἰξτϊδιίο Ὀτνίνιτυ ἰο λὲηι.ἢ 2 

Τὺ νσοσα πού αἰ ἤου]ς ἴο δ4α οἴμοσ θχαιῃρ]6β; Ρυΐ [Π6 ργθοθάϊηρ δ Ὺ 
ΒΌΒΠΟΘ ὕο ΒΠΟΥ͂ {86 νϑ]6 οὗἩ {π6 ἔα Β, 88 δ᾽ 4β ἔοσὺ αβοογίαϊπιηρ {89 
ΤΩΘΔΏΪΏΡ; ΟΥ̓Ἠ ῬΑΓΓΠΟΌΪΑΓ ράββασθθ, ΤῊ τρδῦοσ 0 18 ἀδβίσουϑ οὗ εχ - 
ΘΙ ΠΊηρ᾽ {861 Ἰπηρογίδηῦ ουϊάθποθ οἱ {86 ΘΑ] Π8] ἀοοίχιπο οὗ ΟΠ γ δι 8 
Πινιμιν 18 τοξοιτοα ἰοὸ Ὧν. Βυτγίοῃ Β Τϑβυϊπηοηθβ, δου οἰταα ; 
οὗ σχῇοβο δἰδθογαῖθ δηὰ ἡπαϊοῖουβ σσουῖς 10 ῃ885 6 θὴ {ΓΌ]Υ 8814, ἐπαὺ 6 
““ Ὧδ5 Ὀτοιρῇῦ Ὀοίουθ τ ἃ οἰουά οὗὨ τιΐποββαθ ἴο ργονα ἐμαὶ {π6 ΚἈ1 ἢ 
ἀδἸνοσθα ΟΥ̓ οὐγ Ἰμογὰ ἴο μἷ8 δροβίΐθβ, αῃὰ ὈΥ ἰδ6 δροβίθβ ἴο {μεὶσ 
ΒΆΘΟΘΒΒΟΙΒ, νγ88 Θ886 }018}}γγ {παῦ ΒΟ Οὐγ σὨΌΓΟΝ ρσοΐθ8868 δπά οἰθ- 
ΤΙΒῃ θα. ὃ 

[ἀγα τπασδί Ὀ6 δίκη, ἴῃ υδηρ ἴ[π6 ατθοκ ΑΊΒ6.Β, ποῖ (0 σὰπ ἱπίο 
ο86 οὗ ὑὑῦχἋἪ οχίγθπιθβ. ΒΥ βοῃδ {6 ᾿ᾶνθ ὈΘΘῺ τηδάθ Ἰυαροβ οὗ (ἢ8 
Θουρίατο: ὈΥ οἴμοτβ (Π61Γ (ΘΟ ΔΟΠΥ ᾿ᾶ8 ὈΘΘῺ ΘὨΓΓΟΙΥ βρὲ 88146. 
ΤὮδ ἰσυΐῃ 18 {μ81, ἢ τηποἢ ὑπαΐ 18 να] 406, τηποἢ ἐμαί 18 ἔτ νου 8 
Δηα τηϊβία θη 18 ἴο Ὀ6 τηοῦ ψιἢ. [1 το ἀο οί Βπὰ ἴῃ πη ἐπα οχδοί 
τ Θο]οσίοαὶ Ἰδησαδρα οὗἉ ἃ ἰαΐον ρουϊοα, 1 τηϑὺ μ6 γϑοο]]θοίδα ἐπαΐ, θ6- 
ἔογα ἴμ6 τἶβα οὗ οσύσόυβ, ἰῦὺ ν88 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤΎ [0 ΟΧΡΓΘδ8 ἀοοΌΣΙ 68 ἴῃ 
[Π6 ῬΓΘΟΙ͂ΒΘ ΨΦΥ ὙὙΠΙΟὮ 88 δἰτουνσαγὰϑ θυ]. Τὴ {ἰπ|6 δηα οἰγοιη,- 
Βίδῃοοϑβ ἴῃ ΒΟ 8Π ΔΌΪΠΟΥ ᾿ἰνθα ἜΘ Χογοὶβα ἃ τηδίθσίαὶ ᾿πἤπθηο6 οἱ ἢ Ϊ8 
ἰγαὶη οἵ ὑἐβουρμέ δηα {Π6 θστηβ 6 '868β. ΤῈ ουδίοτῃβ οὗ ἃ ἰδίθσ ἃρ8 
βῃου]ὰ ποὺ Ὀ6 ἔογοθά 1ηἴο 80-08]164 Ἔχρ]απδίϊοη οὐ δογιρίαγα ἀγριπηθηΐ, 
11 που]ὰ Ρ6, ἔογ 1ηβίϑῃποθ, δὴ υἰπβαίρ ἀδαἀποίίοη ἐμαί, Ὀδοδυδβα Τογίυ]- 
Ἰλῃ ΒΡΘΔΚΒ οὗ μογθίϊοϑ νο δαμιηϊϑίογοα ἃ Κιπά οὗἉ νἱοδγίοιιβ μαρίϊβηι 
ἴο ᾿Ινῖπρ τ οἢ ὈΘμΑΙΕ οὗἩἉ Τπο86 [πδὺ ψγοτο ἀθοθαβοα ', βιιοῦ ἃ ργδοίϊοα 
Ρτονδ]ϑα 1η δ. Ῥδυ} ΒΒ ἀΔΥ8, πα δχρίδίηβ 1 (ὐογ. χν. 298. Αἢ διρυ- 

᾿ Βαυγίοη, Τοβιϊπηοηΐθα, Ρ. 48. ϑϑοῖηθ οἵμβοσ ἐδϑιϊ πηοηΐθ8 ΤῊΔΥ 6 δοθὴ ἴῃ ἴδ6 ϑεγίρίυγα 
Τοοίτίπα οὗὨἨ τ1Π6 ὙΥΪΠΙΥ, ὈΓΙΘΙ͂Υ δβίδιθὰ δηὰ ἀδίδη δά, Ὀγ [6 δαἴδον οἵ ἐμὶ8 Ιπἰτοἀποιίοη, 
ῬΡ. 164---1 88. δοοοῃα οἀϊκίοη. 

2 Ἐπ560. Εδο]. Ηΐδε. Ὁ. ν. οδρ. χχνῖι.; βοιπγυοκον, ΒΙΡ. ὙΒοοΪ. το]. ἱ. Ρ. 418. ΤῊ6 
(οδ ἸΠΙΟΙΥ͂ οὗ ἴπ6 ΒΘδΙ ἤθη ΡΠ Οβορἤοτ, Ῥ]Ϊ ΠΥ, το [86 ῥγασεῖοθ οὗ {86 ΟἸτἰβιΐδῃ ομυγο 68 ἴῃ 8 
Ῥτονυίηςο οὗ Αβία Μίῃουῦ ἴῃ δἷ8 ἀδύ πηαϑὲ ποὶ ὃὉο ονοτϊοοκοὰ. Οαγπιεπ ΟΠΕΙΒΤΟ φκαεὶ ὉΞΟ 
ἄἴσεγε βοοιμπ ἱπυίοοπι: ΤΏΘΥ ὝΓΟΓΘ ὑγοηξ ἴο......δίη ἀπιοπρ ἰλεηιδεῖυεα αἰϊεγπαίοίψ α ἦψποι ἰο 
ΟἾἩΝΙΒΤ αΦ ὅον. Ἐρίβι, 110, χ, ἘΡ. 97. 

" Βεο88} Οτιοὶς ἀπ ὰ Θααγίουγ ΤΉΘΟΙ, Εονίον, Οςὶ, 1827, Ρ. 808. 
Ἢ Ἰοτί. Ορ. Ἐτδποῖς. 1597. 5 Βόοδυτ, Οάγη, 48. πὰ Δάν. Μαγοίοη. 110. ν. 10. ὑΡ. 339, 
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πιθοξ ἔουπάοα οα ἐλὲ: θαρίϊδτα ον {π6 ἀθιᾷ που] ανο δά 11116 
ποσὶ ἀραὶπδῦ (πόθο τὶ πποπὶ {Π6 ἀροβί]α σοπίβπαβ, δπὰ 1 που]ὰ 
ποὺ Ὦανο βυϊϊοα Ηἷ8 οοπίοχί. 1] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΧ, 

ΟΝ ΗΙΒΤΟΞΙΟΑΙ, ΑΝῸ ΚΧΤΡΕΝΑΙ, ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΟΙΒ. 

Ἡμείοτίεαΐξ εἰγομνηδίαηοος ἀεβηεα. --- 1. Οτάδοτ. ---- 11. Τα. .----111. Αμέλοντ. -ττο 
ΙΥ. αέε οὔίλε ξευοτγαὶ δοοῖς οΥ᾽ ϑοτίρέμτγο. ----, Το ρίασε τολοτε ἐογίξίοη. 
--.ἵὟΙ. Οεοαξδίοη οἡ «οὐϊοῖ ἐλεν τσε676 ιογίξέθΉ. ---- 11. Αποὶοπέ ξασγεὰ απᾶ 
»τοΐαπε ἢἤέβίοτψ. --- Ν1Π. Ολτοποίοσν. ---ΤΤΧ, ΜΒιδίϊοαὶ ἀπέϊψιμέϊεα, ἐπ- 
εἰμαίτισ, 1. ΤὴδΦ »οϊεἰοαϊ, Θδοοϊεδίαδέϊοαί, απαὰ οἱυὶΐ δἰαίε; ---- 2. Οοἱηϑ8, 
πιεααῖςα, απα οὐδοῦ αποὶϊεπέ γοπιαϊῃ8 ---- 8. αεφοσταρῆψ;---4. αεποαίοσν; --- 
ὅ. Ναέμγαΐ λιδίογψ ; απά, 6. Ῥλϊϊοδορλίοαϊ δεοία απα ἰεαγπὶπρ οΥ ἐδθ 
ὕειυ5 απὰ οἷδεν παΐξϊοῃ γιοποηεα ἐπ ἐδ ϑοτγίρεμτεδ. 

ἨΊΒΤΟΕΒΙΟΑΙ, ΟἸΒΟΟΜΒΤΑΝΟΕΒ 816 8η ᾿προγίδηῦ ΒοΙρ ἰο ἐπα οοττϑοῖ 
ὉΠαογβίδ πατὴρ οὗ {Π6 Βδογοα νεϊΐοσθ. [0πᾶϑγ [818 ἴϑσῖα ἄγ σομηργιβοα 
--1. Τὸ Οογάρυ; ἃ. Τα ΖΤιξο; 8. ΤΏ6 “κέλον; 4. Τα αΐέο οἵ φαςοῇ 
οὗ {1Π6 Βα ύϑυϑὶ ὈοΟΚκ οὗἁἩ δογιρίασο ; ὅ. Τ86 Ίασε τ θτο 1 τῦδβ τυσιτδῃ; 
6. ΤῈ Οεοαβῖοπ ρου τυ Β1οἢ ἐπ βανογαὶ ὈΟΟΚΒ σγογὰ τι 6η, [ΤΠ 686 
ΡΑγῸΥ 116 τ] πὶ [Π6 ὈΟΟΙ οὐ ὈοΟΪΚΒ οὗ δογρίυτα πάθον δχδπηϊηδίϊοῃ, 
Δα ΡΑΓΟΪΥ ἅτ [0 Ὀ6 ᾿ηνοϑι ραϊθα ἴγοσῃ οχίογῃδὶ ϑουσοθϑ. ΤἬΘΓΘ ΔΓΘ, 
Πονανοσ, ΟἿ 6 Γ ΟἸΓΟυ Πηϑίδη68 οὗ στοαὺ τηοσηθηΐ 1π ̓ πἰογργοίδύοη ἡ 1 ἢ 
ΑΓ ΔΙΤΟΣ ΊΠΟΥ οχίογπαὶ.Ό Αὐηοηρ [8686 Ὑ7Ὑα ΤΔΥ ΤΟΟΚΟῚ :} 7. “ποϊεπὲ 
δαογεά απά ργοΐαπε ἠιϊδίοτψ ; 8. Τα ΟἾὐτοποίοσψ οὐ ρογιοα οὔ {1π|6 
ΘΙ γδοθα ἴῃ {Π6 Θογιρίυγοβ σθη γα υ, παπᾶ οὗ θδο} ὈοΟΚ ἴῃ ραγίϊουϊαγ; ἡ 
9. 2δὲδίζοαϊ απέϊφιζίο5, Ἰποϊ παρ [ἢ6 (ἀΘορταρῃγ, Οδηθδίορυ, Ναΐαγαὶ 
Η:ϑίογσυ δπὰ Ῥἢ]ΟΒΟΡΆΥ, [μϑαγπιηρ, δα Ῥἢ]Οβορ 04] ϑοοίβ, Μδηηθτβ, 
Οὐυδίομϑ, δηα Ῥγναίο [,.16 οὐ {πα 68 δῃα οὐμοῦ παίῖοηβ τηϑηϊοηρᾷ 
ἴῃ 1π6 Β10]6. Ηον ἱπιρογίδηϊ ἃ Κπον]θάρα οὗ [8686 ρδΥυΟΌΪΆΤΒ ἰ8, ἀπ 
ον ᾿ΠΟΙΒΡΘΏΒΑΌΪΥ ΠΘΟΘΒΘΑΓΤΎ ο 8ἃ οογγοοῖ Ἰηἰογργοίδίϊοῃ οὗ [80 ἱπβριγοά 
γοϊυη6, 6 8.6 ΠΟῪ ἴο ΘΟΠΒΙ ΘΓ. 
Ι.Α Κυον]οάσε οὗ {86 ΟΕΡΕΒ ΟΕ ΤῊΕ ΠΙΕΕΕΈΒΕΝῚΥ ΒΟΟΕΚΑ͂, 

ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ θα} 88 γα Πἰδίοσοαὶ, νγ1}} τόσα ΓΘ αβϑιϑὺ {π6 βία ἀοηΐ 
ἴο ἀἸβοονοῦ {86 οτάδν οὗ {μ6 ἀἰξογθηῦ Ὠιβύου!θϑ πὰ οὐποσ ταδίίογβ 4ἀ18- 
ουδδοα ἴῃ {61}, 88 γγ06}} 28 ἴο ἔγαθα [86 αἰν]6 ΘΟΟΠΟΙΑΥ͂ ὑΟ ΑΓΒ τη81}- 
Κιπα Ὡπᾶοσ [86 Μοβαῖο δῃᾶ ( τϊβύίδη ἀἸβροηβδίϊοηϑ. 

ΤΠβ δἱά, 1 7υἀ᾽Ἱοϊου 5} Υ. Ἔχ ΓΟἶΒθα, ΟΡΘΠΒ ἴΠ6 ὙὯΥ ἰοὸ ἃ ἄθορ δοαυδι πίϑηοθ 
ὙΠῚ} [06 τηθϑηϊηρ ΟὗἩἨ δὴ δυΐποῦ; Ὀαΐ, ἤθη 1Ὁ 18 πορ]οοίθα, ΤΔΠΥ {πὶ 9 
ὨΘΟΘΘΒΒΓΠῪΥ ΤΟΠΊΔῖΠ ΟὈΒΟΌΓΣΘ δπἀ διμδίρσαουβ. 

11. Το ΤΙΤΙ,ῈΒ ἅγὰ ἔσο υ του ἢΥ οὗ ποῦλοσ, θθοδαδ6 βοιηδ οὗ ἱπθπὶ 
ΔΏΠΟῦΠΟΘ {86 ΟὨοΥ 80 ]6οὲ οὗ {π6 Ὀοοΐκ ; --- 

Α58 Οεημοϑὶβ, [86 σοηπογαίίοη οὐ ἤθαυθη δηά οαγίῃ; χοάιι, [9 ἀθραγίυσθ 
οὗ (Π6 ΙΒγδο] 168 ἔγοιῃ Εσγρί, ὅζο.; 8116 ΟΥ̓ΠΘΣ {1168 ἀθηοίθ {Π6 ΘΒ ΌΓΟΙ ΘΒ ΟΥ 
ῬϑΓ ΘΏΪΑΡ ΡΟΓΒΟΏΒ ΤῸΓ ὙΓΠΟΒΘ ΤΉΟΤΘ ἱτητηθα δῦθ 1.56 ΒΟΙΩΘ ρδγί8 οὗ [Π6 ϑογ ρίατοβ 
ὝΟΙΘ ΟΟΠΡΟΒΘά, δηά ἴδυ8 δῇοσὰά ᾿ἰρῃς ἴο ραγύϊουϊαν ραββαρϑβ. 

" Ωη 186 ὑδ6 οἵ [86 ἔμ Ποσβ ἰῃ ὈΠΌ]Ϊοδὶ ἱπιεσρτοίαϊίοη, ανίάβοη, βαογοὰ Ἡοιτηοησαεοε, 
εὔαρ. νυν. πιδὺ Ὀ6 σοηβυϊ ρα. 

3. Ἑοῦετῖα, ΟἸανΐδ ΒΙΒ]ογαπι, οσ Εουγ ἴὸ πὸ ΒΙΌ]6, Ρ. (35.) 



280 ϑογίρέμγο Ϊηέεγργείαΐξίοπ.᾿ 

ΠῚ. Α Κπον]οάσε οὗ [π6 ΑΥΤΗΟᾺ οὗἉ ϑδοῖὶ ΒΟΟΚ, ἰοροίμοῦ 1 τα 
896 ἴῃ ὙΠΙΟΝ 6 ]ϊνϑὰ, μῖ8 ῥϑου ταῦ ομαγαούθσ, 818 βϑοὺ οὐ σοὶ] ρίοῃ, 
Δηα 4180 18 ρϑου αν τηοᾶθ οὗ {1 Κιπηρ πα 8{γ}]6 οὗἉ υεϊηρ, 88. νοὶ] 
88 [π6 [ΘΒ ΕΠ Π168 τ᾽ ἢ1Ο ἢ 818 τυσὶ ἰρ8 ΤΑΥ͂ οοη δίῃ ΘΟΠΟΟΤ ΣΡ; ΕἰπΒ6 ] Ὁ, 
πν ΕΠ υΒ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ ἴο ὕπα διϑύουϊοαὶ Ἰηἰοσργοίδοη οἵ δι τίρίατε, 

18, 

1. Το οοπδιἀεγαξίοη { ἐδ ἐδδέϊγηοπὲεβ σοποογπίηρ ἀϊπιδοῖ, τολὶοῦ ἀρρεαν 
ἐπ ἐλε δοοομα δρίδεΐε 9 δέ, Ῥείον, ιοὶϊ! ὁἔοιο ἐλαὲ ἦξ τσαϑ ἐΐλε αμέλον οΓΓ ἐλαΐ 
δοοῖ: 

Τοῦ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ ΒΆΥΒ, 1. ΤὮΔι Βα γῶδβ Ῥγαβθηὶ δὲ [Π0 ἰγδηβῆρυγαιίίοη οὐ Φεβιι5 ΟἩτίδὶ 
(2 Ῥεῖ. ἱ, 18.); 2. Τηδῖ {π|8 τνδβ ἢἷ8 ϑϑοοῃ ἃ δρίβ:]6 ἴο 86 δο] νης 6 νν8 (1Π]. 1.)} δηὰ ἐπδί 
Ῥϑυϊ 'τγὰϑ ἢἰβ δοϊονθα Ὁσοῖμον (1, 15.); 411 τὰ δίς ἢ οἰγοππιβίδησοβ αυδαγαίθ τυ Ροΐοσ. [ἢ 
1Πκ6 ΣΆ ΠΉΘΓ, [86 οοἰποίάθῃοο οὗ 8.}]0 δὰ οὗὁἨ ρου δ γ ἴογτηβ οὗ Ὄχρσγϑδϑίοη, ἡ ῖς ἢ οχὶβὲ Ὀ6- 
ἴπϑοῃ [06 δβοοοπὰ δπὰ [Πϊγὰ ορίβε]68 οὐ δὲ. Φοῆη, απὰ ᾿ἷ8 οὐδοσς πτιἴημδ, ργουα ἐπ δὶ τποβ6 
ΟΡ 51168. ὑγοῦο τσ τθη ὈΥ̓͂ ἢ. ΤΠ18 Ὑ16 8}}8}} Ὀ6 ΔΌΪ6 ἴο δοσουῃϊ [ὉΓ ΟἿΘ νυσί[ογ᾽Β οὐγἱτεἰηρ; 
ΒΟΙΏΘ ἴΟΡΙοδ, δηἃ οχραιἱδείηρ ΠΡΟῊ ΟΥΠΟΙΒ; 85 δι. Μίαν  Β 5ἰἰθῆσο οοποογηΐηρ βοϊϊοηθ δο- 
ΠΟΏΓΔΌΪ6 ἴ0 δὲ. Ῥοΐοσ, δηἃ θη]δγρίηρ ὁπ Ηΐβ ΓΔ]18, Β6 Ὀοΐπρ ἐμ0 σοπηρδηίοη οὗ ἔμ Ἰδίξοσ, 
διὰ ττϊεηρ ἔγοτῃ ἰβ ἰηἰοστηδιίοη, 

2. 71. ογ δῦ ο ὁπέον ζμὲῳ ἱπίο ἐλ τεθαπίπρ ὁ ἐλε βαοτοα ιοτγέξεγε, ἐβρεοίαϊὶν 
ψ ἐλ Νειρ Τεβίαηιθηϊ, ἐξ ἐδ πεοεδεατν ἐλαΐέ ἐλε τοαάεν' πη α πιαππεν ἑαἀεη εν 
ἐριδοῖ ιοἱίλ ἐλδηι, ἀπά ἱπυοεί ἀϊπιδοῖ εοἱέλ ἐλ εῖν αὐδεοίίοτδ οΥ {εεϊΐπσα, απὰ 

60 ΠΑΡ  ἼΔΓΕΣΡ λἀϊπιδοῖ ιοὐελ ἐλθ δοπεϊπιοπίδ, 86. 9 ἐλοδο ἐο τολοπι {δε ἀϊ)ετεηέ 
δοοΐϑβ οΥ ερἐδέϊο8 τσογο αὐατοβδοα.} 

ΤῊΪΒ. ΘΒΠΟΩ ἰ8 οὗἩ οοπδί ἀογϑῦϊα ἱπιροσζίδηςο, 88 Μ6]1 ἴῃ 6 ἰηνοδιϊραιίίοη οὗ νογὰβ δπὰ 
ῬἬΓΑΒΟΒ 85 ἰπ ἴπο ἱπιογρτγοίδιοπ οὐ ἔθ βδογοὰ νοϊπτηθ, δηα ῥδγεϊο]ΑΥῪ οΥὗἨὨ [Π0 ὈΓΆΥΘΙΒ 
διὰ ἱπργθο δι ουβ το] αῖθα οἵ σοπίαἰ θα Γμπογοίη. 1 τὴ0 δϑαδιβίδηοο, τὰ ο ἢ ΤΩΔΥ 6 ἀοτνοά 
ἔγοϊ ἃ ἙΔΓΟΙ] βίαν οἵ τ[86 αἰἴδοιίοηβ δπὰ ζδο] ηζβ οὗἩ 1ῃΠ6 ἱπδρίγοά Ὑσιοτγβ, δ6 ἀἰδτοσαγά θα 
οἵ πορ]θοῖοά, 1ὲ Μ1}1 θ6. ΒΟΒΓΟΘΙΥ ΡοΟϑ8510]6 ἴο δνοϊὰ δὐζοπϑοιϑ Ἔχ ροβί[ἰοῃδ οὐ ἴῃς βου ρίυΓεβ. 
Βα Ϊγ οὐβογυδίίοη δη ἃ ὀχ ρουΐθηοθ ὕγουθ ΠΟῪ του ςδἢ οὗὨ ἐϊβ ΘΠΕΓΟῪ δηὰ Ῥογδρίου ΠΥ ἔδυ ἶδὺ 
ἀϊἸδοοῦγβο ἀογῖνοδ ἔτοτα [Π6 δήθοι 008 οὗ [60 ΒΡΟΆΪΚΕΤΘ; δηὰ δ]8βὸ (μδὲ [ῃ6 β8πη6 σογά8,  Ἀθῃ 
Ῥροποσπεεα ἀηᾶον ἴἢ6 ἰηῆἥποηοο οὗ ἀΐβογθης δσηουοηϑ, ΘΟΠΥΟΥ͂ ΥΟΥΥ αἰ όσοι τηθδηίηρβ. 
ΓΔΏΖΙΒ 88 ρϑϊἃ Ῥαγ συγ δἰιθηϊοη ἴο τη ΐ8 βαδίοος ἴῃ [86 ΘΧΑΠΊΡ]65 δα ἀποοὰ ἴῃ ἢ 

ἐγθδί 86 726 7ηέεγρτείαίίοπε ϑαστα ϑοτὶρίνγα; δῃηὰ ΕὙΔΏΘΚΟ ἢ48 τί θη ἃ αἰβίξηοἱ 6888} οἵ 
1Π6 Βᾶπι|6 ἰορὶς, τυ ἢ, θοίη αἰγεδὰγ οχίδηϊ ἴῃ ον ἰδημύδρο, ᾿ὲ ἰ8 ποῖ ὨΘΟΘΩΒΑΓΥ ἴ0 δοχι χα 
ἴῃ) 1818. ΡΪδοθ. 

ΙΝ. Κυον]εᾶρο οὔἴμ6 ΤΊΜΕ τμθη οδοῖ ΒΟΟΪΚ νγ88 τσ ἐΐθῃ Βοπλο πη 68 
Βῆονβ [6 γθΆϑο δπα ργορυϊ εν οὗ [1 Ὡρ8 βαϊα πὶ 1. 

ὕροη 818 γί ποῖρ]θ, {86 βοϊθιηῃ δα )υγαίίοη ἰπ 1 ΤῊ 658. ν. 27., τσ ὶσο ἢ δ 
ἢγϑὺ βῖρῃϊ ΤΙΔΥ 8661} ὉΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ, ΠΊΔΥ Ὁ6 ΘΧΡ]αΙ θα. [ 19 ῥγοῦΔὉ]6 ἐδιδί, 
ἔγοτα [Πὸ ορὶπηΐϊηρ οὗ {86 ΟΠ γιβθίδη ἀϊδροηβαίίοη, ὑ86 ϑδογιρίαγοβ οἵ {16 
ΟΙά Τοβίδιηθηΐ ννθῦθ γϑϑὰ ἴῃ ΘΥΘΓΎ 8ΒΒΘΙΩΌΪΥ ον ἀἰνῖηθ γοσβῆῖρ. ὅδ. Ραυ], 
Κηονῖηρ [86 ρΡ]οπ 46 οὐ {Π6 ἀροϑβίοϊ ας δοπιτ βϑίοη, ΠΟῪ ἀθιλδη 48 ἐμαὶ (86 
8816 ΣΤοβρθοῦ βῃου)ᾶ Ὀ6 ραϊὰ ἰο ἷ8β τυ ρ8 γὶο ἢ Πδα ὈΘΘη ρίνθῃ ἰοὸ ἐὮο86 
οὗ (860 ἀποϊθηΐ ργορ 6.8 : {{18, [Ππογϑίογοθ, ἰβ ἃ ρσόορον ἀϊγθοίοη ἴο Ὀ6 Ἰῃβϑογίβα 
ἴῃ {Π6 ,,γ8ὲ ΘΡΙΒ[16 υυγι θη ὈΥ εἶτα ; δηὰ {9 σωϑῆποσ, ἱῃ τ ἱοἢ 10 18 ρίνθῃ, 
Βιιρροδίθ 8η διρυτιθηῦ Τδὺ [86 γβί ορἱβῦϊθ ἰο {86 ΤῊ ΒΒ ΟΠ Δ 8 νν88 {10 
ΦΔΙ]ἰοϑί οὐὁἨ [18 δρ]80168β.0 Αἢ δοουγαίθ Κπου]θᾶρο οὗ {μ6 ἀδίθ οἵ 8. ὈΟΟΚ 18, 

1 Ῥγπίαδ, “πιγοἀποιίο δὰ Ν, Ἴἴοβὲ. (εἀϊι. 1722.) ΡΡ. δ6580---552.; Ὑ εἰδίεϊῃ ἀθ6 Ιηἰεγργοῖ. 
Νον. Τιβι. ὑρ. 149---1δ6. ϑ8νο. οὐΐι.; ΕὙάποκς, Ῥγριθοιίοποβ Ἡοτταοπουτίος, Ρ. 192. 
᾿Ξ 3.6. Μι. Δααιιοβ᾿8Β ᾿Ἰγϑηβίδιίοη οἵ ΕὙΘΠΟΚο᾿ Β αυΐάα το [86 Βοδαΐϊης δπὰ διυὰν οὗ "8 
δοιρίαγοδ, ΡΡ. 139 ---Ἰ 72. οἷς. 1815. Αἡ ϑηϊαγροὰ οἀϊιίοη οὗἁὨ [μὶδ ΕΑ  ἷ8 ρίνξῃ ὈῪ 
Ετδηοῖκο Πἰπη86 1 ἰπ ͵8 Ῥχρϊθοιίοπεβ Ἡθττηθηθαϊίορο, ΡΡ. 193---250.; ἴο το ΕδιλΌ δ 8 
ῬΑΓῚΥ ἱπάοθιοὰ ἔογ ἷ8 οπαρίοῦ 6 [πνεβιϊρδιίίοηθ Α ἀϊεοίππη. Ιηεἰ. Ηδοτγηι. β'δοσ. 11δ. 1, 
σ8Ρ. ἰἰ. ἘΡ. 122 --.144. 866 δἷΞο Ομ] δἀοπίαβ, [ηΞεἰϊϊ, Εχοζοῖ. ῬΡ. 35., δα. δὰ ὅ. Ε., 
ΓΓοογ, [πὲ στη. β6ον. σδρ. ἰἰ}. Ῥῃ. 351.---260. 

8. Ἑδωθδος, [πϑὲ, Ηόγιη. ὅδοσ, 110. 11. σαρ. ἰϊ. Ρ. 116. 
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Διγίδοσ, οὐ ρϑου δῦ ρογίδησο ἴῃ ογάθν 0 υπαἀογβίδηα {8} ΡΟ ρΡΘοΐ6Β δηὰ 
Θρ 81168: ἴοτ ποῖ ΟὨΪΥ Μ01}} 1{ ΠΠ]δύτϑῦθ βου Γ8] ΔΡΡΆΣΘΏΝΥ ΟὈΒΟΌΓΘ ρϑΡ Ιου] Δ Γ8 
ἴῃ 8 ῥγοάϊοιϊίοη, Ὀαῦ ἰδ γν}}} 8180 θῇ 0]6 ὰ8 ἰο δϑοογίδ! η δηα ἰ0 οοηξΐαίθ 8 [8180 
ΔρΡΡΙΙοδιΐοη οὗἁ βιι60  ῥγοάϊοϊΐοη. Οτοίίαδ, ἴπ 1118 ρῥγϑίδοθ ἰο {μ6 ββοοπά 
δορί  βϑῖ]ο ἴο πὸ ὙΠΟβϑϑ]οηΐβη8, ἢ88 δπἀθαυουγθα ἴ0 ὑσονθ {πὲ {8:0 ΘΙΏΡΘΙΟΣ 
Οαϊρυ]α νγᾶ8 {π6 πιαη οΥ᾽ δ, δηὰ διποη Μδρὰβ ἐδε τοἱολοα οπ6, ἰοτοιο]ὰ ἴῃ 
[8Ὠὲ βοοοῃά οδμδρίοσς οὗ ὑπδὺ ορὶβϑῦ]6, δὰ [88 ἔγυ Ὁ] 658}Υ Ἰαθουγοα ἴο 880 
1Πδὲ 10 γγᾶϑ τσὶ θη ἃ... 88; Ὀυΐ 18 ἔγυθ ἀδίθ, ἃ. Ὁ. δ2, ΘΧΡ]οὔθ8 (παῦ δρ0]}- 
οδίΐομ, 88 8130 Ὦσ. Ηδιπτοη δ Βγροίμοδὶβ (μ8ὲ σίτου ΜαρῸ 8 νγ88 {πο πιὰπ 
9 δἰπ, δηᾷ ἐλδ ιυϊολοα ὁπ6. 

Υ. Νοὺ υπίγοαυθηῦγ, [86 σομβιἀοταοη οὗ 86 ῬΙΑΟΕ, 1.  Ποτα 
ΔΏΥ ὈΟΟΙ τγὰϑ τ τιίθῃ ; οὐ, 2. Ὑ ΠΟΓΘ ΔΩΥ (ϊηρ᾽ νῦ8 β8]14 οὐ ἀοῃ6, ν]]}]} 
ΤΑΔ᾿ΘΥΙΔΠΥ [Δ0}] 1406 118. Ὠἰϑίογϊοδὶ ᾿ηὐοσργοίδ οη, ΘΒρθοὶδ!]γ ἴἢ δε τὰ 
6 δά, 38. Το "6 ΝΑΤΌΕΕ ΟΕ ΤΗῈΞ Ρ͵ΓΑΟΕ, δπα (6 ουδίοτηθ νοὶ 
οὐίδιποα {Πογο. 

1. Εὸν ἰηϑίβποο, 10 18 ουἱάθηῤ ἐμαὶ δι. Ῥδυ] 8 βοοοῃᾶ θρἱβί]θ ὑὸ {89 
ΤΒΟΒΒΔΙΟ ἶΔη8 τγἃ8 Ἡτὶ (θη, ΒΠΟΓΟΥ ἴον [86 ἢγβί, αἱ Οοσϊηίῃ, δηα πού δὲ 
ΑἸΠΘΏκ, 88 105 8 Ὀβου! ρθη τγουῦ]ᾶ ἱπιρογί, ἔγοτα (15 οἰγουταβίβῃοθ, Υ]Ζ. (ἰῃδὲ 
᾿ΓΙΠΔΟΙΉΥ δπὰ δ᾽ νϑηῸ8 οΥ 51145, γ8ὸ )οἰποάᾶ Πΐπ ἴῃ }}18 γϑὺ θυ οσ, στ γθ 5311}} 
πὶ 1, δηα Ἰοἱποὰ ᾿ἶπὶ ἴῃ [09 Βοσομᾶ (οΟΙρΑσΘ 2 Τἤ688. ;. 1. ἢ 
1 Τμ688. 111. 6. δηὰ Αοὐβ χν!]]. 1--ὅ.). Αηά, 88 ἴῃ {μ18 Θρῖ53.16 ἢ6 ἀθβῖτϑα [ἢ9 
Ὀγοίβγθη ἴο Ὡγαν ἐδαΐ δε πιϊσλέ δὲ αἀεἰξθογεαά ὕγοηι μπγεαβοπαδία απὰ ισἱοκεά 
πε (2 ΤΊι658. 111. 2.}, 10 18 ῬΓΟΌΔΌΪΟ [αὶ ἢ6 νυτοίθ 1 βοοη δέου ὑπ ᾿ΠΒΌΓΣΓΘΟ- 
ἰΐοη οὗὨ [06 6.78 αὖ Οοσίηιἢ, ἴῃ τ Εἰ οἢ {ΠΥ ἀγαρροα ἷτη Ὀοίοσθ (4111 {86 
Ῥτοσο!88] οἵ Αοδαΐα, δα δοουβεά πἰτπ οὗ ρῬογδμαάίηρ πιθΉ ἰο τσογϑῪλὶρ σοπίτατῳ 
ἐο {δε ἰαιο (Αοεῖϑ χνὶϊὶ. 18.). Βαὺ {818 οσοπδβὶ ἀογαίίοη οὗἉ [86 Ρ]δοθ ΠΟΙ ἃ 
ΌΟΟΚ νγὰϑ τ θη Ὑ1}} ΒΌΡΡΙΥ 8 γι ΟΠ6 ΟΥ ὕὑνγο οὈβουν δ ίοηβ ἰῃδὺ ν}1}} 
ΤΏΟΓΘ ΟἸΘΑΓΙΪΥ 1Π]υβέγαίθ δοὴθ ρᾶβϑαρθθ ἴῃ {Π6 βϑτὴθ ορίβίϊθ, Τδυ8 1{ 18 
Ττοδηἑοϑὺ ἔγομη 2 ΤΊι688. 111. 8. {π΄ δι. Ῥδῃ] σου] ΔρΡΡΘ68] ὕο 18 οὐγὴ Ῥθσϑοπδὶ 
ἸδθουτΒ ἴοσ [8 80 08:ϑίθμοθ τυ ὑΠ6 σΎΘαΙοΓ σομβάθῃοθ, 88 6 μὰ ἀ1]1 ΘΟ ΠΕΥ 
Ῥτγοβοσαίθα ἐμοὶ δ ΟΟΣΊ ἢ (οορᾶγο Αοΐϑ συ]. 8, 8 1 ον. ἰχ. 1], 
12, 18.); δῃά, ἴο στῃϑῃ ίοη ὯΟ ΤΔΟΓΘ ΘΧΆΙΏΡΪΘΒ, 1ὖ 18 οἶθδγ, ἔγοτῃ 2 ΤΏΘΒ8. 11]. 
1, 2., τὺ 1τπ6 στοδῦὺ δροϑί]θ οὐ ἰμθ θη ]ο8 ὀχροσίθηοθα τότ αἱ Π οαΪγ ἴῃ 
Ρἰαπεηρ ἃ ΟΠ γιϑυδη σδυτγοῖ δὺ ον δηἀ ἴῃ βοιὴθ ΟΥΒΟΣ ὈΪδοθβ, ἔμ 8ῃ ἢθ 
ἀϊὰ δὲ ΓΠοββδιοηΐοα [}ἢ 8 β' ΠῚ ᾺΓ ΤΏΒΉΏΘΣ, πυϊθσου 8 ὈΘδα 1 ραβϑαρ68 ἴπ 
᾿ἷ8 δρίβι]9 ἰο 186 ΕἸΡΒϑβίϑῃβ νν}}} 06 τόσο }}]Υγ υπάογβίοοα, ὈῪ Κπονϊρ 
1Ππ80 (ΠΟΥ στ ΓῸ τυσιΐθη αἱ Εοπιο ἀυγίηρ μἷ8 θσβὺ σαρονὐγ. 

2. Ουν Ἰμοχἀδβ δαγχηίγβ]θ ἀἰβοοῦγβο, γοοοσάθα ἴῃ {Π0 βἰχί ομδρίοσ οὗἉ 
8. Φο πη (ἀοβροὶ, προ 80 ἸαΔῺΥ αἰδγαραγάοά, 18 βαϊὰ (ν. 59.) ἰο ΒδΥθ 
Ὀδοη ἀρ] νοσγθὰ ἴῃ {Π0 βυπᾶροραθ δῦ δρογηδαπι, ΘΟΠΒΟΑΌΘΠΕΪΥ ἴῃ 8. ΡυὉ]]ς 
Ρίδοθ, δηὰ ἴπ [δὶ ὙΘΣῪ ΟἿ τ Οἢ δα τὶ ποϑϑϑὰ (Π6 ρουϊοσιωϑηοθ οὗ 80 
ΤΏΒΔΗΥ οὗ δῖ8 το γϑοῖθθ. Απᾶ 1ὲ ἴθ (8 αἰγουτηθίδησθο οὗἨ ρ͵δοθ ὙὩῖο ἢ 80 
ΒΙΡΏΪΙΥ ἀρρτανδίθα [ῃ6 τηϑιῖοθ δηά ὑηρο] ἰοῦ οὐὗὁἨ [18 ΠΘΆΓΘΥΒ (σΟΙΏΡΑΓΘ 
Μαίί. χί. 28.). ; 

8. Τὴθ ἤγϑὲ ρβ86]πὶ θϑίηρ γε θη ἴῃ ῬΑ] δίϊμθ, ἐδ 9 δοταραγίβοη (ἴῃ ν. 4.) 
οὗ 1π6 ἀπρΌΙΥ ἴο οὐδ ἀγίνθη αὐγᾶὺ ὉΥ [80 νυ πᾶ νυν} }}] Ὀθοοπιθ τηοσθ ϑνϊαθηῖ, 
ΘΗ 10 18 τϑοο]]θοϊθα ὑπαὶ τῃ6 γβ ἢρ -ἤρογϑ ἴῃ (δύ ΘΟΘΠΓΤΥ ΘΓ τοί 
ὉΠάΘΥ ΘΟΥ̓́ΘΣ 88 [8080 'ῃ ΟἿΣ ἘΏρΡ] ΒΒ θᾶτηΒ ἅΓ6, θα {μδὲ (ΠΟΥ 6ΓΘ πῃ ὑῃ6 
ΟΡΘη αἷγ, τι πουῦ [Π0 γ778}}8 οὗ οἱ(168, δῃᾷ ἴῃ ἸοΕΥ δὲ υ80100.8, ἰπ οτᾶον ὑπαὶ 
[86 τ μθδύ τηῖρηῦ Ὀ6 [86 τηοτὸ οβδοίι 8} 7 βοραγαίθα ἔγοιαῃ {6 ομδδὴ ὈῪ [89 
δοίϊοη οὗ {86 τὶπὰ (εξθ0 Ηοβϑᾶ χὶϊὶ. 8.).. [πὸ ἴΚθ τηϑῆποσγ, (86 Κηον]θᾶρθ 
οὔ 80 παίαγτο οὗ {Π6 Ασὐδθίβδη ἀθϑοσί, (σου το (86 ΘΒ] άτθη οὗὨ 158Γ86] 
)ουγπουθά, 18 ΠΘΟΘΘΒΆΓΣΥ ἴο {86 σογγοοῖ ὑπαθγείδπαάϊηρ ΟΥ̓ ἸΠΔΩΥ͂ ῬαδθΑρΘ8 ἴῃ 
ες ὀὐδὸρε οὗ Εχοάυϑ, ΝΌΠΙΌΟΥΒ, πὰ Ὠοα ΘΓΟΠΟΙΏΥ, ΒΘ ὙΘΙΘ τυσὶ θη ἴῃ 

ἱ ἀοδοσί. 
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ΥἹΙ. ῦε πᾶ 10 ἰο θ6 Ὧο 8π|8}} Πρ ἴο {πὸ πα ογϑίδηαϊπρ' οὗ δποίθηΐ 
Ρχοίδηα συ ηρΒ, 17 νγο οδη ἀἸβοουοσ [86 ΟΟΟΑΒΙΟΝ οἢ ὙΙΟΝ, 88 π6]]} 
88 186 {{π|6 6 Π, Τ[ΏΘΥ Ψ6Γ6 Ραπηρᾶ; πᾶ ἴον ννδηΐ οἵ βιιοῖ Κηον]οᾶρο 
ΤΩΔΗΥ͂ ρΡαββαρ68 ἴῃ Β ἢ πΎϊησ ἄτα θθοοῖηθ ΟὈΒοῦΓΘ 8η4 πη] η6]]1ρ10]6. 
ΤῊΘ 58Π16 ΤΔΥ 6 οὐβογνϑὰ ἴπ [ῃ6 ὈθοΟΚΒ οὗ {μ6 ΟΙά δηᾶ Νεν Τεβ- 
πιϑηῦ (ΘΒρΘοῖα  ]γ ἴῃ 186 ὈοοΪΚ οὗὨ ρβα]πὴ8β δῃὰ ἴΠ6 βιροβίοϊ]ϊοδὶ 6ρί 8168); 
1π6 τὶσῃῦ ἀπαἀογβίαπαϊηρ οὗ [μ6 ἀδδβίρῃ οὗ νῃϊοῖ, 88 γΧ68}} 8δ8 οἵ {δεὶγ 
ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ, 18 τηοϑῦ βββθῃ 8 }Π}} Ῥχοιηοίθα ὈΥ 8 ΟΔΓΘΕᾺ] ΟὈβογνδηοα οἵ 
(86 ΟΟΟΘΑΒΙΟΝ ὕροὴ ΜΒΙΟᾺ ἰΠοΥ πσοσὸ τι θη. 

Τὸ βοῃιθ οὗ {86 ρβ8]η)8, ἱπάθοά, {μοσθ 15 ργοῆχοαᾶ ἃ ποίϊοθ οὗ [86 οδολβίοη 
οη ὙΠ ἢ [ΠΟΥ ΘΓ σοτηροβθᾶ ; 8η4, ΕΥ̓͂ δοταραγίπρ' {8686 νυν ἢ ΟὨ6 δποίδογ, 
δηὰ ὙΠῺ [Π0 βαοσθά Ὠἰϑίογσυ, σσζϑαῦ Πρ ΙΏΑῪ Ὅθ6, δπα ἢ88 Ὀθθη, ὑβγοῦγη 
ὈΡΟῚ {Π6 πιοτὸ αἰ ΒΊου] ΡαΒβαρθ8Β; δηᾶ {Π6 τηϑϑηΐηρ, ὈοδυῦΥ, δ πα ΘΏΘΓΡΎ οἱ 
ΤΩΘΠΥ͂ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΏΒ ἴδνθ ὈΘΘῺ δοὺῦ ἴῃ ἃ Οἰθδσοῦ μοϊηῦ οὗ νῖϑν. Βαΐ, γΒοτθ 
ΠΟ ϑοῖ {{{108 διὸ ργοῆχοαᾶ, ἐδ6 οσοαδίοτ τηυβῦ Ὀ6 Βουρῃῦ ἔγοσῃ ἱμύθγηδὶ 
ΟἸΓΟυΙηΒίδη 68. 

ῬβαἸπὶ χ . τὰ Θυ ἀθη!γ ττὶ θη ὉΥ Πανϊά, θη 6 ὙγὙ88 ἴῃ οἰγοῦπι- 
βίδῃοβϑ οὗ [86 ἀδοροϑϑβί δϑ!οίίοη; Ὀύὰ, ᾿ξ τσθ σοιραγο 1 τυ (Π|6 Βἱβίοτγ οὗ 
(Πῃ6 σοΟμΒΡίγϑΟΥ οὗ ΑὈβδίοσω, δἰἀθὰ ὈὉγ ΑἸΣΠΟρΡ 6], το μδὰ ἀοϑογίθα {86 
δου ηοΐ]8 οΟΥἨ Η͵8 βονοσζοῖρη, 88 τοἰδίθα ἴῃ 2 ὅ8ῃ. Χχῦ., 8πα 8180 νυ (ἢθ 
ΟὨΔΓΑΟίΟΣ οὐὗἨ (Π6 ΘΟΥΙΣΥ ΒΙΒΟΣ αν ἢθα, νγθ 8}.8}} ὕχαῦθ 8 ΚΟΥ ἰο {16 
τηθδηΐπρ οὗἨ μδὺ ρ881π|, ὙγΒ 10} γ77}}} ο]αοίἀαῦο ὁ νὴ Θαῦδὶ Ὀθδυΐγ δηὰ 
ῬτορΓ ΘΙ. 

ΓΒοΙ νυ βδὺ ΔΔΥ Ὀ6 ο4]16ἃ {π6 ΘΟΧ(ΘΓ Δ] δηᾶ ᾿πίθγπδὶ οἱ γουτηβίποοϑ οὗ (89 
ὙΤΙΘΓ Βμου]ὰ Ὀ6 σοπδίἀοσθᾶ. Το Ηοὶγ ϑρίγιτ, νν 116 συΐϊάϊηρ (86 τιϊηά, 
Ἰοῦς ἔγθθ 89 ρϑγβοῃδὶ ρϑου]αγι ἐἶθ8 οὐὁἩὁ (Π6 ρῬϑηταϑη, ψ8ο, δοςσοτγάϊπρ [0 Βἰ8 
Βοοΐ8] δηα ρο]τῦϊο8] ροβιίοη, δοσοσαϊηρ 4180 ἰὸ [ιῖ8 1 6]]Θοῖυ 8] Ομάγδοίογ 
δηα διαὶ ππηθηΐβ, σου] Ἰοανθ 8. ὙΘΣῪ νἱΒ᾽ 010 ΠΏΡΓΟΘ5 ἀροη ἴδὸ σψοτκϑ ἢθ 
Ῥτοάυοοάᾷ. Τδυδβ, δοΐνγθοη {πὸ τυ! ηρ8 οἵ δι. Ῥβ0] δηά {1ο86 οἵ 81. ϑοδη 
{Π6 16 ἷ8 ἃ ἀἰ δγθῃοθ δο ουϊάθπὶ ἐμαὶ {Π6 πηοϑὶ ΘΌΓΒΟΣΥ τοῦ σου] ΒΟΆΓΟΘΙΥ͂ 
οοπίουπά {86 ὁπ6 ψ ὶ [ῃ6 οἰμοσ. 1ὺ 18 ποῖ, ἰιονγθνϑῦ, δἰνγαγβ ἰδ 180 
Δ ΠΟΥ οὗ 8 θοοΚκ οδπ δ6 ἀϊδοονοσθά. ΤῊ 818 ββρθοῖδ! γ {σὰ οὐἹἉἁ {Π6 Εἰ ϑύοτγίοδὶ 
Ρϑγίβ οἵ ϑογρίαγο. ΟΥ̓ 116 τυσίῦοσϑ οὗ [89 θοοΚ8 οὗ Κίῃρβ δηὰ οὐ Οἰμιγοῃίοϊ δ 
νν6 δδη Ὀυΐ ἔοστη ΘΟΠ]ΘΟίυΓΘ68; δηἃ [{ 18 ποῖ ἰπροββὶ 016 ὑμδὺ {Π|6} 816 
ΒΟΨΘΓΑΆΪΙΥ [86 Ῥγοάποίοηβ οὗἁὨἉ ΙΏΟΓΘ θ8η οὔθ ἤδη, Απαᾶ ἴῃ οἰδιοὺ 088868, 
δον θη ΜῈ πὰ ἱπβογι ρυ!Οη8, 88 {Π6Ὺ ΔΓΘ ποῦ ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ 8 ρατγὺ οἵ (}0 
ἱμβρί γθᾷ δοϊῃροϑβι(Ίοη, ΠΟΥ͂ ΤΥ Ὀ6 Θγστοπθοῦβ.Ό. Τἢ8, Βοῖη6 οὗἩ (6 ἱπβογῖρ- 
(ἰοη8 ἴο [ῃ6 Ρ581118 οδῃποὺ Ὀ6 ἀορθῃαθά οπ, δηὰ 8180 βοὴ οὗ (89 βυθϑβογὶρ- 
ἰἰοη8 δρρθπάθά ἰο {6 θρίβι16β οὗ δι. δὰ]. 10 πιυϑύ 06 σδγθία]γ ποίρα ἐμαί 
{π6 ΨΥΙΟΡ ΟΥὗἩἨ ἃ ῬΟΟΚ ἄοθβ ποῖ δ] ΥΔΥΘ ΒρθδΚ ἰπ μἷβ οὐσῃ ρέγβϑοη. ΤΆΪδ ἴ8 
8601 {-ονἹάθηΐ ἴῃ παγγαύγθθ, νυ ῇθτθ {6 βδυίῃσϑβ δηά ἀθϑάϑ οὗ υϑγίουϑ ῬΘΓΒΟΏΒ 
ΔΓ τοοουηΐραᾶ; Ὀυῦ {μ86 οὈδοσνϑίΐοι δρΡ]168 δἷβο ἰὸ οὐμδοὺ ραγίβ οἵ δογίρίυγο. 
}η Εοιι. 1ϊ}., ἕο δχϑπλρὶθ, ἃ Κἰπα οὗ ἀϊδίοραθ 18 μοϊᾷ. Υ. 1, {86 δροβίθ 
Ρυ(8 8 φυρβίϊοῃ, δηᾶ, γν. 2, 8, 4., ρῖνγϑβ ἃ ΓΘΡΙΥ δηᾶ ἰΐθ σοπῆτγπηδίίοῃ οὗ {π- 
Υ. ὅδ., ἃ ον οὈ]οοῖβ, δηᾶ ἰηΐθυβ ἔγοῃ ῆδὲὶ 88 Ὀδθθη 8814 (ῃδῇ Ππι6ῃ ΠΙΑΥ͂ 
Ἰηάυ]ρ6 ἰπ 8ῖπ. Υ͂. 6. Ἔχ μι! 118 [16 Ἀροβι16᾽ 8 τοδιυαίύοι οὗ {1.18 ᾿πέδγθῃςθ. 
Υ. 7. 18 δρβίη [Π6 99. Ἐ οὐ͵]οοίίζοη ; στ ἢ 1]6, ἴῃ ν. 8., 8:. δι] βῆου ἰύ [0 
ἘΠίθμΔΌ]6, 88 10 νου ]Ἱᾶ, ἴ ΓΟ] ονγοά ουἱ, Ἰοδά ἰο ἃ τηοηϑβίτουβ ΘΟπο]υβίοη. 
Υ. 9. εοπίδἰπ8 8 αυθβίζοη οὗἨ [86 Φ6ννἘ, δῃᾷ (86 δροβι]θ 8 δῆβνοσ; "8110 
καρ νυν γε πρυναε σεν σιν συ  ψι ον 

᾿  γτ. ΔΗ ΟΡ μ88 ὙΕΓΥ͂ ΒΔΡΡΙΪΥ εἰαςϊἀαιοὰ 116 τυ μοὶθ οὐ {Π6 ἰογὶγ-δοοοηὰ Ῥβαί, ἤτοι 
δῃ ἰηνεβιϊ διίοη οὗ 180 οςοδβίοη ἴσγοπι ἰῃς ΘΓ 8] εἰτοι πηβίλποοβ, ἰη 8 ΠΙεβοτιβίοη, δι 16 εηά 
οἵ νο]. 1. οἵ Ηἷβ ῖον οὗ (γί ϑιϊδηϊςγ, δος, Οχίοτγά, 1784. ϑνο. [866 Ὀοίοχο, Ρ. 368.} 
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ἤτοαι ν. 10. ἰο ἐπ6 δπὰ οὗ ἐπθ ομαρίου δί, Ῥδυϊ βρθδῖκβ 'π Ϊ8 ΟὟ ΡΘΓβοη. 
{{ι1688 811 1.18. 6. σαΓΘΙΌ] ΠΥ οὈβογν θά, {Π|| τηθαπίηρ᾽ οὗ (Π6 ραββαᾶρθ σδηποὺ ὮὉΘ 
ππδεγβίυοά. ΠΟ ΡΟΓΒΟΏΒ, ΤΔΟΓΘΟΥΘΙ, ἴο Ὑν ΠΟΤ ὑγθδί]5638 ΟΣ Ἰοςίοσϑ ἃγθ 8ᾶ- 
ἀτοββοὰ τηυϑὲ Ὀ6 ἀϊβιϊησυ βοᾷ, ὙὉδο βίγίο οὐὔἩ νυ ηρ ἰο ἃ σῃ τ ἢ, 88 ἴο [Π8ὲ 
Αἱ Εοπιο, ουϊά αἰ 6 γ ἔγοπι {Π8ὲ ἰο 8 ἱπαϊν ἀμ], 88 ἴο ΡΠ ΘΟ. θυ, ἸΒουρἢ 
οἰγουχηδίδησοβ οὗ {18 Κἰπὰ ΙΠΔΥ ρὶνθ 8 οοϊουγίηρ ἰο {Π6 τος οὗ δά γθβ8 
δάοριοἀ, δηὰ τῃουρσ ἢ ἰο6Ὰ] ΟΥ̓ Ῥδγβοηδὶ ρϑγυ σα 8 ΓΒ ΤΔΔῪ ΤΘαυϊ 6 ΡΑΥ ΘΔ Γ 
ἀϊγοοίίοηβ, Ὁ πχϑὲ γοῦ Ὀ6 τοπηθι θΘΓΘα ὑΠαὺ [10 ΘηΒϑιη } 68 οἵ ΠΟΙΥ δουρί Γθ 
᾿ᾶνο 8 τν146 δβρριϊοδίύζοη, πα ὑπαὶ δυϑὴ ὑθιη ρΟΓΆΓΥ ΟσΟΙμΙη8Δη48, ἱμβουρἢ ποΐ 
δΙηἀηρ ὉΡΟῚ τε8, ΔΓΘ ποῦ ψἱιδουΐ {ΠΟΘ ῚΡ βὶρτ ἤσδησα Ἀπᾶ 86 ῸΓ ΟΡ 1ηβῖτι 6 - 
ἴἰοη δηὰᾷ ργοῆϊ, ΤᾺ8 [Ὁ]]ονγ8 ἔγοτῃ (ἢ 6 ὙΘΣῪ πδίαγο οὗ [Π6 ββογϑά τϑοογάβ; 
Ἡ ΠΙΟΝ ΔΓ ποΐ ἃ ΙΏΘΓῸ 6046 ΟΥ [ὈΓΙῺΔ] δοῦ οὗ συ]θὰ δηά ἀοσίγιηθ8, θυ τ δῖ 
ἰϑηοἢ ΌΥ ιἰϑίοσιθϑ, ὈΥ̓͂ ΡτΟΡΒΘοἶθ8, ΟΥ̓ ροθιῦϑ, ὈΥ δρὶβϑί]68, 68]16 ἃ ογ ἢ} οἡ 
νϑιγίουβ ΟΟΟΑΒΙΟΠ8, 8πα δὺ ῥΆΓΙΟΌ]ΑΥ ποία γοβ, ἀπ τ ἢ 80 Ὀθ6δὲ Ἄχ ῖθὶς 
186 ᾿νίηρ Ῥγδοῦϊοαὶ ρῥυὶποὶρ]88 δηὰ ἔγα "8. οὐ ροά]ΐπθββ. Απά, ἱβουρ]ι 8 
σοῦτδα ΟὗὨ ἈΓΡΌΙΤΩΘΗ ΙΏΔῪ ἰδ ῖζθ 118 σμδγδοίου ἔγοιὰ {Π|0 τηοἄθ8 οὗ ὑπουρμῖῦ οὗ 
ἐπο56 οἡ ὑγῇοτα ἀύ 18 υγροᾶ, γοῦ 10 σδῃποῦ ὃ6 δ] ονγοα {πᾶ [Π|6 ἃτριυχτηθη(β οὗ 
δογΙρίυγΘ ΒΓΘ ἱπ ΒΔΗΥ͂ 6886 σγσμπιεηία αὐἱ λοηιὲπεδ; ΠΟΙ τησϑὺ 1ξ Ὀ6 ἀδοιηρὰ 
ἐπουρὰ ἴο δάταϊ -(ἢ6 γα 8 δββογίθα, νν ἢ }16 ἀοργθοϊδυϊηρ οὐ αἰβιορατγάϊηρ 
[86 ΓΟΆΒ0Π8 ὈΥ̓͂ ΙΟὮ (ΠΘῪ 8ΓΘ δηΐογοθα. [{ ψ}}} σοηϊγὶ θα ἐθ ἴο [16 ὈΘίΤΟΓ 
ὑπ εγϑί  ηρ οὗ ἃ ὈΟΟΚ ἰο σοῃβίαον ὙΠοίμοσ 10 18 ιἰδίογι αὶ, ἀϊάδοίὶς, 
ΡοροΑ], δες. ; 8ηᾷ [{ τηιιϑὺ ποὺ Ὀ6 ἔογροίίθη {ἰϊ8ΐ΄, ἃ8 σοτηροβϑά ἴῃ {86 Εὐαϑῖ, 
{Π6ΓΘ 15 8ῃ ογἱ θηίαὶ οδϑὺ δρουΐ 1, τυ σὴ ἃ Κπον]οᾶρο οὗὨ θαβίθγη Δ ΠΠΘΓΒ 
ἈΠ ουβίομῃηβ [648 τηδλίθυι ΠΥ ἰο ᾿]]υϑίγαίθ. Βυΐ οοηῃβίἀογαιοηβ οὗ {}}}8 
Κιμὶ πησϑὶ ποῦ Ὀ6 Ρυδιιοα ἴοο [ὯΓ, 1θβί, γῪ ἐποὶν δθυδβο, τθθη 18} ἱπίο {116 
Προ 168 οἵ ἘΠΘΒΒΟΓΤΏ ἀπά ΒΟΥ, νν 0 δῇἶἕγτα {πδὺ Μοβο5 ἰοοῖκ κἀνδηΐϊαρθ 
οἵ ἃ νἱοϊϑηΐ {υπἀογβίοσπι, ἰο σοργοβθηῦ {πΠ0 ρίνίηρ οὗἉ {π6 αν 458 ββποι οηοᾶ 
Ὀγ 116 ν᾽ 016 ἰογγογὸ οὗ ὑπμ6 )οἱγ. Τὴθ παγγαίνο οὗ σοῦ Β νυ  βι] ηρ 
1} (Π6 ΔηρΡ6], θη. χχχὶϊ. 24---832., δἀπἃὰ {Π6 Βἰδίουυ οὗ δι. Ῥαὺ] Β σοηνοῦ- 
δίοπ, οᾶπηοῦ Ὀ6 δχρίαϊηθα δΌΥΔΥ, 88 ἸΏ0ΓΘ ΟΥΙΘηΐΆ] Πγρογθοΐο, υυἱπουΐ 
᾿ῃραϊσηρ (86 ογϑάϊὶ οὗ {π0 τ οἷο βδογοᾶ σψοσᾷ. Μδϑη οἵ Ὀθίϊοσ ῥεῖ ποῖρ 68 
ἰδδὴ (080 7:8ὲ τοίδισοα ἰὸ ἈρΡρϑᾶσ ἰὼ δᾶνθ ϑοιῃθίϊ πηθβ δὰ ἴοο ργοδαῖ 
δίγεβϑϑ ΟἹ ΟἰΓΟυτηΒίδῃοο8. [Ὁ σογίϑι ἢν ἰἤστονβ ᾿ἰρηῦ οὐ Ῥβδ]. ἰχχχῖχ. 
12, ἴο σϑοο]]θοὺ {πὶ 186 ὕνγο τπουη δὶ 8 ΒΡΘΟΙΔΙ]Υ͂ ΠαπηΘ ἃ ΔΓΘ οἢ {Π6 ὕννο 
81.688 οὗ (Π0 «“ογάδῃ, νγοϑὶ δηὰ δαβϑῦ; Ὀυΐ 10 σβϑὴ Βαγαϊγ θ6 [πουσμς {πῶ 1Π6 
Ἰη) ποίου σίνθη, 1 ΤΉΘβ8. γ. 27., δὰ ἃ Ῥϑοι δῦ βἰσπίἤσδηοθ ἴγομλ [18 οὐ- 
συγτηρσ ἴῃ {Π6 ἢγϑὺ δορί βι]θ υυσὶ θη ὃν δ. Ῥδὰ], οὐ Ὁπᾶ8ὺ᾽ὺ [Π6 τννοτὰβ8 οἵ οἱἿΓ 
Τοτὰ, Φομμη 111. 20, 21., ῃδ ΒΥ Ερθςΐ8) δι ρ ἢ 818 ἔγοιῃ ὑΠ9 ἔβου {μαὺ {ΠῸῪ 
ἽΘΓΘ ΒΡΟΚΘῺ ἴο Νίοοάαοιηυδ, ν μΒὸ νυἱδιίθὰ ᾿ΐτὰ αὐ πρὶ. [Ὁ τγὰβ 1η 4}} 
ΡΓΟΌΔΌΣΠΠΕΥ ὯΟ δα. ΟΥ Βῃδ:ηθ τ 16} ᾿πἤΠυδηςοα Νίσοἀοιηυβ ἴ0 ΡΥ ἢιἷ8 νὶδὶ! 
δὲ ὑπαὶ (πι|6. Ηδ ΟἿΪΥ δοίθα δοοογάϊηρ ἴο {η6 οσυϑίοπι οὗ [86 Θουπίγυ, ἀπά 
ΒΟυσἢ  ΟΟΓ νοι" δὖ ἃ {{π|6ὸ Ὑ]Π6 ΠῚ [6 πλϊρ]ῦ τηοδὺ θαβιΐυ ἤπὰ πϊπὶ ἀϊ8- 
εησασρά.}7 ᾿ 

ΥΙ1. ΑΝΟΙΕΝΤ ΒΑΘΒΕῸ ΑΝῸ ΡΕΟΡΆΧΕ ΗἸΒΤΟΕΥ. Αι δοηϊπαϊηῦ- 
Δη66 ΜΠ 0Π6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗὨἩ {π6 15γη6}1{68, 48 τὸ 6} Ὧ8 (ῃαΐ οὗὁἩ [π6 Μοδθιῖθβ, 
Αἰππιοηλίεβ, ΡΠ] Ἰβέϊηθθ, Εσυρύδηβ, Αϑβυγίδηθ, Μ6ά68, Βαθυ]οῃίδη8, 
Ῥογαῖδηβ, Ατσαθίδηβ, ασϑοκβ, Βοιηδηϑ, ἀπὰ οἴποῦ δηοϊθηΐ ΠΔΙΟΏΒ, 18 
οἵ (6 στοιίοβί ἱτηροσγίδηοθ ἴο [86 ἸΒί ΟΥΙ Α] ἱπίογργοίατοη οὔ π6 ΒΙΡ]6: 
ἴον, 88. [Π6 618} Ῥθορὶθ σγοσὸ οοπηθοίοα ὙὙΠῈῺ {Πο86 παῦοη8, οἰ ὕμον 
ἢ 8 ὨΟΒΊΠ]Ὲ ΟΥ ἴῃ ἃ Ῥδοῖῆσς τρδηηδῖ, ἰμ6 Κπονϊθάρα οἵ {Π6ὶγ Ὠἰβίοτυ, 
ΘυΒίΟΠΊΒ, αγί8, δηά [Πογαΐυσο, θθοοῖλθ 8 {Ὧ6 το γα ἰηίογοβίϊηρ: 88 1ὖ 18 
γ6}} Κποντῃ {παῦ {μ6 [βγαθ] 168, ἐμουσὰ ἐογθιἄθη ἰὸ πανα ᾿ἸπἰθΥΟΟΌΓΒ6 

Σὸν τηυοἢ αϑοῦι! τοπηασῖκ οἡ ἴ86 ἰορίς8 ποζα ἀἰϊδουδββοᾶ, 8δο6 αν άβοη, ϑδογοὰ Ἡοταιο- 
ὨσατΙς8, σΠΒΡ. χ. 

Υ701. 1], ὕ 



290 ϑογίρέιτο ]ηξοεγγγοίαζιση. 

(86 Ποαίπθη, 414 πονογ 6 1698 θοστοῦ δηᾶ βαορί βοιλα οὔ ἐμοῖσ ἴη- 
βαοηθ. Μοτα ραγιου ΪΑΥΎ, ΓΟρΆΣ 688 οὐ [ῃ6 βανδοῦα Ῥγο ἢ! δ! ἰοη8 
ἀο!νοτοα Ὀγ Μοβϑβ ἀπά [Π6 ργορἤοίβ ἀσαιηϑύ 1ἀοἰδί συ, {Π6 Ὺ Ὀοττονοῖ 
14018 ἔσγοτα [86 (ἀθῃ 68, πα δαϑϑοοϊαίθα {Β6ηὶ ἰῃ {116 ὑγουβῃρ οὗ 76- 
Βονδῃ! ὙΤΠΘΙΓ σοτητηοτοῖαὶ ᾿ηἰογοοιτβο 1 1{π6 ΕἸσγμῦϊδηβ δηα Αταῦμ, 
δῃηα ΘΒρθοῖΆ]ν ψΊ ἢ {Π6 ῬΒΟΘὨΙοἴδπβ, νν8 νΘΓΥ ΘΟΠΒΙἀΘΥΔὮ]6 ; δὰ (ἢ ον 
γ6ΓΘ δἰιηοδὺ ΠΟ ΒΒΆ ΠΥ αὖ ψγὰῚ ψι {μΠ6 ῬΒΠΠἸΒύμ68, ΜοδὈιίθβ, δπὰ 
οἴμο ποι ουΓΙηρ παίϊοηβ, 8η4 δἴοσνναγαβ ἢ} [ἢ6 ΑΒϑυυίδηβ δηά 
Εσγρίϊδηβ, α} 1] {ΠΟΥ τ γα ἤηΑΠΥ Θοπαυθγοα, απα σαγγιθα ἱπίο οαρ- 
Εἰνῦγ Ὀγ 106 Αβδβυτῖδηθ δπα Βαδρυ])οηΐαηβ. Εαγί!ον, [16 ῥγορβείβ, ἰη 
161. ἀδπποΙ [08 ΟΥ ῬΥγΘαΙοίοπ8, ποῦ ΟὨΪΥ δἀάτοβα ἘΠ 6 Ὁ Δαπηοη  [Ι0η8 
δηά {ῃγραϊθπῖηρϑ ἴο {π6 [Βγαθ] 168, Ὀὰὺ 4180 ἔγθα ΘΠ ΠΥ πλθπδοθ ἐογεῖσῃ 
ὩΔΕΟη8. νὰ ἀοδίσιιοῦοη. Τὴ ὙΠ ΠσΒ οὗἨ [5418}}, «“ογοιηϊδῇῃ, δπά 
ἘΣ ΖΕΪΚΙ6], σοί ὙΘΥῪ ΠυΙΊΘΓΟΙ8 ὈτΘἸο 08 ταῖν ὕο {6 Ποία, 
γγ ΒΙΟἢ που] θ6 υἱΐουν ππ!η τ] 1 0 ]6 του {Ππ6 δ]α οἱ ρῥτγοίδηβ 
Ὠϊϑίοσγ. Τμ6 βδῆλθ γϑιηδυὶς ν}1}} ΔΡΡΙΥ ὕο {Π6 αἱ ν]ΒΊ ἢ 8 οὗὨ {{π|6 δηὰ {πιὸ 
ἔοστηϑ οὗ σονογητηθηῦ {παΐ ΟὈίδΙΠ6α αὖ ΑἸ τοῦ ροσιοάβ, τυ ΠΙοἢ οδηποὶ 
Ὀ6 δϑοογίαι θα ἔγοπὶ [Π6 Ῥ6Γ 88] οὗ {π6 βαογϑά Ὑυὶ τ! 8 τ ΘΓΕΪγ. 

Τὴ ῥγορογίίοῃ, ποινανοῦ, 88 {Π6 Πϑίουυ οὗ {π6 ἀποϊθηῦ παίῖοῃϑ οὗ 
Αϑ184 Ὀθοοιηββ ΠοΟθαβαΤΥ (0 {Π6 ἱηἰογργοίδειοι οὗ [86 ΒΙ0]6, 10 18 ἰο δ 
τοστοί[οα {παῦ 10 18 ἔογ [ἢ6 τηοϑὺ ραγύ Ἰηνοϊγθα ἴῃ 80 ταυοῖ ΟὈβου ΠΥ 
δη4 σοῃξιδβίοη 88 ἴο γθαυΐγα πὸ βλ8}} ἰδθοινῦ Ὀδίοστα τα οδὴ οχίγοδία 
10 ἴτοπι {Π6 ἰγδπγη16}8 οὗ 016, πα εν δἱ δὴν {πιπῸ ΠΠ|κ6 σανίδι πίγ. 
Α58 [Π6 Βιιβίοσι δβ οὗ ἀποϊϑηῦ ὑσγρῦ βανα ρουιβῃθα, πιὰ Π6 Θχοθρίοη 
οἵ ἃ ἔοινν ἔγαστηθηΐβ ργϑβοσνϑα ἴῃ {86 υυιηρβ οὗ Φοβορῆυ8, 1 θεθ 3, 
δΔηα οΟΥΠΟΥ δι μοῦ, ον Κπον]οάρα οὗ [Π6 ΘΑ] 1680 βίαίο οὗἩ [Πδὲ ΘΟυΠΙΥ͂ 
(]οἢ 18 Βυ ΕΠ οἰ ΘΠΕ]γ οοη 864 δπὰ ᾿ηἰγοαίθ.) σϑ ΟΠ]ΥῪ 6 ἀογίναα ἴγομ 
Ἡδετγοἀοίυβ, Πιοάοτγιιϑ, ἀπά βοὴ οἵπον ασὐοοῖκ ττιΐοτα, ψγῆο (δηηοί 
ΔἸΙΜΑΥΒ 6 ἀαρθηαθα οη. Τ7])}10Ὸ ψῦιησβ οὐὗἩἨ βαπομοῃιαίμο, πὶ [88 
δχοθρίϊοῃ οὔα ἴδ ἔγαρτηθηίβ, Δ8. ν76}] 85 {π6 ψψουκϑ οὐ Η]βι1πθι18, δπὰ 
οἴπον ῬΠαηϊοίδη ἰδίου 8, αν Ἰοηρ βῖποθ ρϑυιβῃοα: δῃᾷ, ἴογ οὖγ 
δοσοπηΐβ οὗ 1π6 Αβϑυγίϑηβ, γθβοοῦτβα ταδί ΟΠ] ν Ὀ6 Παα ἴο {Ππ| δογὶρ- 
ἤυγα8β {ΒΒ ῖνοΒ; ἢ8 ΠῸ οοηβάθηοθ ἩδίΘΥοσ σὰ 6 ρμ]αροά ἴῃ (6 
ὨΔΤΓΘΓΟΙΒ οὗἩ Οἰοβίαθ, ποθ Βα 6 ΠΥ δηά γογϑοὶ υ παν ΒΕ δθοα 
ααθδϑίϊοποα ὃν Ατιβίουϊθ, δίγαρο, αηὰ Ῥ]αίαγοῃ. [10 18 δἰτηοβὺ 806" 
ἤσοιιβ ἴο σι πα {Π6 δια ἀοηΐ {παΐ {Π6 ΓΟΘθΆτο 68 οὐ [μα γαγα, ΠΑ π]1η- 
Βοῃ, δπά οὐιθιβ, οὗ ἰδία γϑᾶῦβ, Ββανα Ὀγουρμδῦ ἰο ἸΙρμῦ ταοϑί ναἰυδ]0 
τηδίο τ 418 ον 1Ππδβίγαϊϊπρ Αϑδυτίδη απὰ Βα ]οη δ ἰβίοτυ.}] Τῇ 
ἨΙβίοσυ οὗ [86 Ατηιμοηϊΐοβ, Μοαδθίίοθ, [ἀππιαηβ, ΡΠ ΠἸβέϊμ 68, ἀπά 
ΟΠΟΥ ῬοΙΥ παρ θουχίηρ παίϊοπβ, ψὸ μαὰ πὸ ιἰβῥογϊδηβ οὗ {δεῖν 
οἸνη, 8 ἰηνοϊνθα ἴῃ δαυδὶ οὐβουγΥ ; ἔου {μ6 Π{Π16 {Ππαῦ 18 Κποόπαη οὗ 
[Β6πὶ, τὴ ἢ οογίαἰ ΠΕΥ, γγ6 8τα 6βχο αϑῖνοὶυ ἰμϑορίθα ἴο {ῃ6 ΠΟΥ δοῦρ- 
{Γ68. 

ΤῊΘ βουγοθ8, ἐπογθίογθ, οὐ ἐμαὶ ᾿ἰϑίουϊοαὶ Κπον]θᾶσα, ποῖ 18 80 
Θβϑθιίαὶ (0 δπ ἰπίθγργοίεν οὐ (6 βαογθὰ νυιηρθ, το, ἴπ 86 ἔτεϊ 
Ρἶΐβοθ, [Π6 ΟἹά διὰ Νὸν Τοβίδιμθηίβ, δηὰ ποχὺ (886 ὑγουκκβ8 οὐ βθρδιιϑ 
Δα ῥχοΐδῃο διιΐμοτθ. [{ 18, βονονογ, ίο θ6 ουβογυθά {παὺ, σβογο (86 
Ἰδῦῦου Βρϑακ οὗ (μ6 “678, {Π6 0 τοὐ [μἱϊψ πιϊετεργεθοπὲ ΤΠ πὶ ; 88 18 ἀοπε 
ὈΥ Δυδίϊη δηὰ Ταοϊίαθ. ὙΠ ἃ νίθιν ἴο γθοοόποῖϊα {Π686 ναγίοιιβ 60η- 
ὑγϑἸουομΒ, ἀπά ἰο ὀνθγσοπια {π6 ΑἸ ΒΊ αι] 165 (ητι5 Ἰητογροβοα ὈΥ {Π6 υ- 



Ἡϊϑδίογίοαΐ απαὶ Ἐτίογηαὶ ΟἸτοιμηηιϑβέαησοϑ, 29] 

ΘΟ ΑΙ ΠΥ Οὗ δῃηοϊθηῦ ῥγοΐδῃθ ΒΙβίουυ, ναγουΒ ἸΘΑΓπΘα τθη Βᾶγα αἱ 
ἀἰδγοπὶ {1π|68 οαρ] γα ἐπ πλβαῖναβ πῃ αἱ οβίϊπσ' {Π6 Γοτηδὶ ἢ ΟΥ̓ ἀποίδος 
μἰϑύογΥ, δῃἃ σομαραγίηρ ἢ 1} Π6 Βογιρέαγοβ, ἱπ ογᾶθν ἴοὸ 1]υβίγαΐα 
ἔθοπη 88 τα οἷ ἃ8 ρΟΞβΙὉ]6 ; ἀπ {π6 Οοππηδοίϊοηβ οὐ βϑαογεᾶ δηὰ Ῥχο- 
ἔληα Ὠϊβίοτυν, Ὀγ Πγβ, Βμυοκίοσα, Ρυϊάθδυχ, δηὰ Ε586}}, ΘΒ δοϊ ουβο Β 
Ἡϊβιίοτυ οὗ {πὸ ΒΙ0]6, δηὰ τ. Ταγάηθνβ Οὐθα! δ 1γ οὗ ἐπ ἀοβροὶ 
Ἠϊβίογυ, ἀγϑ ραγε οι αν ψοσι οἵ ποίϊοθ. 

ΥΙἼΠΙ. ΟΗΒΚΟΝΟΙΟΟΘΥ, οὗ {86 βοίθηδθ οἱ οοπιρυζηρ᾽ 8ηΩ δἀ]υδιίϊηρ,. 
Ῥευοβ οἱ {ἴπλ6, 18 οὗ (Π6 στοδίθϑε Ἰῃρογίδποθ ἴουγαγβ ἀπά ογβέαπαϊηρ 
ἴδε ἰδίοτῖ 41 ρατγίβ οὔ 186 Β10]6, ποῖ ΟὨ]Υ 848 1 ββονβ ἐδ6 ογάοσ δηὰ 
οοηποοίΐοη οὗἩ (6 ναγίοιιϑ ουθηΐβ ἰπογοίη τοοοσγάρα, θυΐ κα νν 186 88 11 
ΘΩΔ0]68 18 (0 αϑοδγίδίη (86 δοοοιρ ! ]8ῃπηθηΐ ΟΥἨ Τ8 ΠΥ οὗ δ ργορῇβοῖββ. 
ΟἸΡΟπΟΪ ορῪ 18 {γί μοῦ οὗ βουνῖδα ἴο {π6 ὈΙΒΙ164] οὔθ, )8 10 βουηθεϊπλθϑ 
ἰεδβ ἰο [6 ἀἸβοόνθσυ δηὰ οογγβοίϊοῃ οὐ τιϊβίαίςϑ ἴῃ πυη 6 18 δπα ἀαίο8, 
ὙΠΟ} παν α ογαρῦ ἰηΐο ρασγίϊου αν ἰαχίβ. ΑΒ Θοῃβίἀθγα]α αἰ γΘηο 68 
οχἰϑὲ ἴῃ 16 ΘΠ Οποϊοργ οὗ (μ6 Ηευτον ϑογιρίαγοθ, ἐπ 6 ϑατηδγιίδη Ῥθη- 
ἰλίβισῆ, {π6 Θορίυαρτηξς νουβιοι, δηα Φοδορῆυθ, ἀἸδγθηΐ ᾿Ἰθαγπϑά ποι 
ἰιανθ Δρρ] 164 ἐπδηηβεῖνοβ ἴο [6 ᾿ηνθϑιϊραοη οὗ {μ686 ἀἰ Πα 168, ΔΠ4 
δᾶνα σοτατη ϊοαίοα (Π6 ταβαϊῦ Οὗ {Π6ῚΓ ΓΟβοαγο 68 ἴῃ δα δογαίθ βυβίθιηϑ. 
ΘΟΠῚ6 Οἠ6 ΟΥ̓ἁ Τῃ686, ΔΓἾἼ6Υ Θχαπιϊπίηρ {μοῖρ ναγουβ οἰαΐπηβ, 10 Ὑ}}}1 6 
ἀδβῖγα Ὁ] ἴο Πᾶνα ΘΟπΒί ΠΟΥ αὖ βαθα. ΤΠ ῥγίποῖραὶ βγβύβῃβ οὐ οἶγο- 
ὨΟΪΟΟΎῪ τ ἰῃοβα οὐ (δρροὶ, οβϑίιιβ, Αὐοβοίβμορ ἴὔβομον, Βαεάίξοτά, 
δβοίβου, δῃᾶ τ. Ηδὶθβ [το σῃοπὶ τ ΔΎ θ6 δαάοὰ ΟἸἸπίοη, ατοϑν 1}, 
Βτοτπα, δηα ΟἰΒαΣΒΊ. 

ΙΧ. Α Κηονϊεάρσεα οὗὨἨὨ ΒΙΒΙΙΟΑΙ, ΑΝΤΙΟΌΙΤΙΕΒ (Ἰπο]υϊπρ {868 
βΔοΓοα δῃᾶ Ῥτοίδηθ Ηϊβίοσυ, ἀθορταρῆγ, Οἰβπθαίορυ, Ναΐαγαὶ ΗἸβίοσυυ, 
(οἴηβ, Μοάα]8, ἀπὰ οὐμοσ δποϊθπὲ τοιηδῖηβ, δῃᾶ ῬΑ ΒΟΡΉΥ, ΤΠ ρατηϊηρ, 
8η4 ῬὨΠ]ΟΒΟΡοΑ4] ϑϑοῖβ, Μαππθυβ, (πιβίοπιηβ, ἀπά υγϊναία [216, οὗ ῃ6 
δενβ δῃὰ οἴδιεγ παίϊοπβ πιθηθϊοποά ἴῃ {πὸ ΒΙ16]6) 18. ἱπά!βρο Βα] 
ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο {Π6 τἱρῆῦ ὑπαἀουβίδηαίϊηρ οὗ [Π6 βασγοα γο] 16. 

1, Ὑμεαῖ 1π6 ῬΘΟΌ]ΙΑΓ τἱῦθϑ, Δ ΏΠ6ΓΒ, Δη4 οἰιϑίοιῃηβ οὗ {π6 Ἡοὔγανν8 
8η4 οἴἕδσ πιδίϊοηβ δοίια!]γ μι θγα, ἱπαῦ ἀγα οἰ ἐμοῦ δ] υἀ6 ἃ ἴο ΟΥ πιθη- 
[᾿οποά ἴῃ [Π6 ϑογίρίαγοβ, οἂπ θ6 ἀβοουίδίηθα οῃ]υ ὈΥ [μ6 βίαν οὔ πον 
ῬΟΜΙΤΙΟΑΙ,, ΕἸΟΟΙΕΒΙΑΒΤΙΟΑΙ,, 8π4 ΟἾΤΨΙΙ, ὅΤΑΤΕ; Ποὺ δὴ δο- 
ὀυγαῖθ Κηον]θάσα οἵ νι Β]οἢ, 41} ᾿ητογργοίαιϊοη τητϑὺ Ὀ6 Ὀοΐδ ἀδίδοίινο 
δπὰ ἱπηρογέδοί, 

Ι Ὁ ἴῃ ογῶθν ὕο θπίου (ὉΠ ἰπίο {ἢ 6 τηϑϑῃϊηρ, ΟΥ ΘΟΥΤΘΟΙΥ Ἀρρτθθηᾶ {}8 
γΑΓίουΒ Ὀοϑαί68, οὗ {86 ατθοκ δηᾶ Εομηδη οἰαβδίςβ, ἰζ ὉΘ ΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ἰὼ ὃ 
δααυδ᾽ 64 νι ἢ (Π6 ρΘΟυ ΑΓ ἔογΊΩ8 οὗ ρογνοσησηθηῦ τ᾽ δἰο γον]; ὑποὶγ 
Ουδίοτηβ, αἷν!], το] σίουβ, πὰ τα τΥ ; {πο ῚΓ ουὶναῖθ ΠΠ6, ΤΠ ΉΘΓΒ, 8πη4 
ΔΙ ΠΒΟΘΙΘῺ ἐ8 ; {Π6ῚΤ ΘΟΠΊΠΠΘΓΟΘ, ΠΙΘΆΒΌΤΟΒ, δηὦ τνοὶσηίθ, ὅτο. ὅζτο. ; ΠΟῪ τυ ἢ 
δτεδίοσ αι Β] ου 0168 νν}}} Ὀ6 ἱπίοτροβοᾶ ἴῃ λὲβ ννΆγ, γνἤο αὐϊοιηρῦβϑ ἴο 1 ΟΓΡΓοὶ 
ἴπ6 δογίρίατοβ τυ βουῦ ἃ Κπον]θᾶρα οὐ {π686 ἰορίςβ' ἘΕῸΓ, 88 [Π6 συβίοῃηϑ 
8Πα ΠΙΔΏΠΟΙΒ ΟὗὨ [86 οΥἹ 6 ηᾺ] ρΘΟρΙΘ ἃγὸ ΜΊάΘΙῪ ἀἰβογθηῦ ἔγοπι [μο86 οὗ 1Π6 
ὙΘΒΙΘΓΏ ΠΕΓΟΠΒ ; 8.8, ὈΣΓΠΟΓ, ΓΠΟΙΓ βδογο σγὶΐθα αἰ ον τηοβί ΘΒ6ΘΠΠ18}}Ὑ ἔγοπη 
ΘΥΘΓΥ ἰπΐηρ, ΤΣ} τ ἢ τγϑ ἅΓΘ δοαυδίηϊδα, δηἀ 88 {Π6 76 0)0Ὺ8 ἴῃ ΡΑΓΟΟΌΪΆΓ 
μανθ ἀγϑνη ΠΌΠΔΘΓΟΙΙΒ ΤΑΘΙΔΡΠΟΓΒ ἔγοῖα (6 ψΟΤΚΘ οὗἨ πϑίαγθ, ἔγοια {Π|0 
ΟΥ̓Δ ΠΑΤῪ Τσσαρδίϊο8 δηὰ δγίβ οὗ 11{8, ἔγοπι σϑὶ σίοπ δηὰ {πϊπρ8 οοπηθοίοα 
ὙΠ 1, 8286. "781 48 ἴγοια ὑποὶσ πϑύϊ ἢ 8] ἸΒίουυ ; ὑθαῦα Δ.Θ ΤΩΔΗΥ ΚΙ Ὼρ 8 
τερογά6ά, Βοίἢι ἴῃ {πὸ ΟἹά δπὰ Νονν Τοϑίβπιθηίβ, νυ 1 6}} τουβῦ ΔΡΌΘΆΓ ἴο Εμτο- 
ῬΕΔη8 ΟἸΠΟΓ ΟὈβουγο, τορυ ϊθῖνθ, οὐ ΔὈβυγα, 1}1638, ἔογρούι οὐγ ΟὟ ἢ 

υ 2 
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Ῥοουϊ αν ΠΔ 118 δῃ ἃ τηο468 οὗὨ {Π1πΚίπρ,, τα ὑγαπβρογὶ ουγβοϊ νοϑ ἸΠ 8 ΠΙΔΏΠΟΥ 
το {π6 Εδδί, δηᾶ ἀρ ΠΕΥ βίυγ {16 ουϑίοτγδ, νν ΠΟΙ ΠῸΓ ΡΟ] 1168], βδοτο, οὗ 
οἶν!, νυ δ οἢ οδίαϊπρα τΠσο. [Ιἢ {πὸ {Π|γὰ νοϊατηθ οὗ {1118 νγοῦκ, {16 δα {0 
1148 δἰιοπηρίθα (0 ΘΟΠΊΡΓΘΟΒΒ5 ὑδ6 ταοϑὺ ᾿πηρογίδηϊ ἴβο(β τοϊδύϊνα ὕο ὉΠ0]10δὶ 
ΔΗ ΑΙ ΟΝ, 

2. ὙΠ τοσαγὰ ἰο ΟΟΙΝΒ, ΜΈΕΡΑΙ,Β, ΑΝῸ ΟΥΗΒΕ ΑΧΟΙΕΝΤ 
ΕΈΜΛΙΝΒ, σΟΠΒΙΔαγοα 85 ἃ βοῦσγοα οὗ ᾿πίογργοίαίομ, ἃ ΤῊ τοπλλτκϑ 
δηα 1} δ γδ ]ἢ}8 τὺ Ὀ6 πἰτοάυοοα, ὙΤ]ια ὀχϑιημ]68β ρίνϑη ἴῃ Ὑο]. ], 
ΡΡ. 188---199., 85. ΟΟἸΪαύογαὶ ὑθβεϊ ΟΠ] 68 ἴο {π6 γα! 1 ΠΥ οὗὨ ἢ 
ΒΔΟΓΘα ἩΥΙΘΥΒ, ΤΊΔΥῪ Ἰηἀ66α 6 ΘΟΠΒΙΔΟΓΘα 88 80 ἸΏΔΩΥ δἰ ΠΟΙ ἀΔΏοΙΒ οἵ 
{πὸ ραββᾶρϑθ ἴῃθγα γϑίοισοα ἴθ. [1 ψ}}} ΡῈ βιιῆϊιοιθηΐ, {Πουθίογθ, μοτο 
ἰο Του ἴο οὔθ οὐ ἔνο Ἰ᾿υδβίδησοθ, Ποῦ π|}}} βοῦν ἴο ΒΠΟΥ͂ {Π6 1π| 
Ῥογίδηξ Βουιηθηθαίοαὶ δ] ἃ τυ Π10}} τιν 6 ἀογινοα ἔγομι {Π|688 ΤΘΙΊΔΙΠ8 
οὗ δποϊθηῦ γί, 

1. Αοἰβ χὶχ. 85. Οομηπιοηίδίουβ ἢδνθ ὈθΘη τη ἢ ΡΟΓρΡΙ ΘΟ χϑᾶ σΟΠΟΟΓΉΪΠς 
[μ6 ἑπμπούϊοη8 οὗ {πΠ6 γραμματεύς, ΟΥΓ ἰονγΠ-ΟΙογκ οὗ ΕΡρ]ιθευβ. 

1ι 15 ὨΙΡΏΪΥ͂ ΡΥΟΌΔΌ]6 τὶ 1μ18 γραμματεύς 88 ἃ ῬοΙποη ΟὗὨ ΡΤΟΔΙΟΥ Δι ΠΟΥ Πδη ἰδ 
οἸογκ οὐ γοοογάογ οὗ Ἐρθθβυθϑ.Ό Απὰ ἴὑὺ πα8 Ὀδ6θη ἱπηαρίποα (᾿ξ ἢς νᾶ ποῖ ἃ οἷν], δαὶ ἃ 
δϑογοὰ οβίοοσ. ΤῊΪ8 ἢπ8 Ὀ66η σοῃ ἢττηθα ὉΥ 8 ςοΐη, οὗἩ τ] ἢ δὴ δοσουηΐ 18 σίνοῃ ἴῃ Υοὶ, ], 
Ρ. 197; ἀπὰ τὸ 566 εὖ ὁη06 ΨΥ [18 ΟΥ̓ ΠΟΥ ἜΧογοίβοα βα6}} πα σποα." 

2. Αοἰβ χ.ὄ 1. (ΟὐὈγποὶῖαβ Ὀοϊοηροα ἰο ἴΠ6 1] απ οοἸιοσ, Βυΐ ΜῈ 
Βῃου]α {18 σοογ Ὀ0 αὖ ἰθϑαγοδῦῷ Αἢ ἰηβογιρύϊοη ἴθ Οσυεῦ ψ|}}} (}Υ 
ΘΧρ αἴη. οϊαπίοον Ζαϊίαῃ οσοἰιογίβ βογσνϑα ἴῃ ϑυγίᾶ. 

10. “ογΟ ποῖ αἰ ῆσ]Σ ἰο δάάιισα ΠηΔΠΥ δα ἴο πὶ ᾿πβίλποοα ἴπ ΠΟ ἢ ἐπ σΟΙΠΙΡΑΓΑΠΥΕΙΥ 
τιπιγίοα Δρρ]ςδιΐοη οὗ οοἱπΒ ἀπὰ ᾿πβουίρίϊοΠΒ 15 σα] α]αϊοα ἰο οἰιιο! ἰαῖθ ΡΥ ΓΙ ΌΪΑΓ νγογάβ δηὰ 
ἔογτηβ οὗ δχργοβδβίοη ἴῃ ἴῃς Νὸνν Τοβιδηθηῖ. ΤΠ εἰπάεπὶ ψΜὴη0 ἰ8 ἀδβίγουδ οὐ ῥὈγοβθοῦιηρ 
1018 δι δ)θοοῦ γί ΠοΥ 1 Δ ἃ δι Ρ]6 πιδίθυα}8 ἰη [μ6 μι]! οαιίοΠΒ οἵ Βίβῃορ Μύηϊοτ." 

Τὴ {Ππ|027 Δρρ]ϊοαίίοη οὐὨἨὨ Οἱ ὈΠ1ΟᾺ] δπυϊᾳαΐ 168. ὑο {Π6 Ἰηἰογργοίδίϊοπ οἵ ({0 
ΒΒΟΓΟα νυγὶ]ηρ,8, 10 18, Βονγονογ, Οὗ {π6 αὐτηοβὲ ᾿πηρογίληςσο, {παὺ ννο βου ά 
Ὀ6 συϊάρά Ὀγ {μ6 Θχϑγοῖβθ οὐ ἃ ΒΟΌΘ δῃᾶ οδαίϊίουϑ ᾿υἀρτηοηΐῦ, απ ὉΥ (Π0 
ἰπῆἤυσεηςθ οὗἩἨ ἃ οογγθοῖ ἰϑ8ὲθ; ἰϑϑὺ τγθ 880} 06 ἴο (Π6 ᾿ῃηϑρ᾽ γϑα δῦ ο ΓΒ βθηι1- 
τηθη 5 Ὑν] 1 ἢ ΡΟΓΒΆΡ8 ΠΟΡΘΓ Θη ΘΓ {Π|6 Ὶ τηΐπ 8, οὐ ἰπηδρὶπα σαδίοιιϑ Τ᾽ Βοἢ 
ΠΟΥΘΓ δὰ ΔΗΥ Οχ᾽βίθηθθ ἘΕἾοτῃ {818 τα βίδκο, ὑμα΄ δουΐο 1016 4] οὐ εἰς, δηά 
τηοϑύ ἀἰ]ἰσοηΐ ᾿ηπνοϑύ σίου οὐ ΟΥΘΠ(Ά] ΤΩ ἈΠΉΘΓΒ 8πα ουδίομῃβ, ΜΠ Οἢ 8018, 8 ποί 
Θχθιρί. 

Ιη Ῥτονυ. χ. 14. ὸ γοδᾶ, Ῥίβε πιέπ ἰαν ἱρ ἀποισϊδασο, ὑπαὶ ἴδ, ἰΓΟΔΘΌΓΟ ἰδ ὮΡ, δι: γόβεττθ 
ἢ [0 ἃ ρΓΟΡΘΥ ΟΡΡΟΓΓ ΠΥ ἴ0 ΤΆ ΚΘ 86 οὗἁ [ἰ ; μέ ἐλε νποιεέλι οὗ (διε 7οοἰἑεὴ ἰΒ πεαγ ἀεείγωοίϊοι ; 
80 ἢ ἃ ΟΠ68 ἰ8 ΔἸ  ΔΥΒ [ΑἸ Κρ, ἀπά βοϊ ἀοϊὴ ορεπβ ἢΐδ πιοῦτῃ δι ἴτ᾽ ρύονεΒ ἃ Ῥγοϑθης πιϊβο  οΐ 
ἴο ὨἰπηΒ6}Γ ἀπ οἴμοτβ. ΒΥ οδαπρίπρ ἴμ6 ροϊπίβ ἴῃ τῆς Ἰαζοῦ οἴαιβο οὗὨἉ ἐδ ϊ5 νετβο, ΜΊοΝδο 9 
τοδδ : ἐλὲ πιομίὰ 9 ἰλ6 γουϊιδὴι ἐδ 88 α σεη8ὲγ πεαγ αἱ λαπα ((λιτιδιίμπι ργορύνχωμη) δὰ δ 
Π]Παδύγαίοβ 1018. ΟΧρτοϑδίοπ ὈΥ̓ 186 οτίθπία] συδίοπι οὗὨ οὔτ ρογίαπηο8 ἴο ἃ σαθδι, ὙΠΙΟΝ 
(ἰὺ ἰ8. νν6}} Κποννὴ) ἰ8 δὴ ἱπιϊπιδίίου τὸ Ὠΐπὶ {Ππῶ0 16 8 εἰτὴ6 ἴῸΓ Ὠΐτα ἴο ἀορασι. Το δέπδὲ 
ὙΠ ΟὮ 6Π}18 ῬγΓοίοαπα ΒΟ ΠΟ] ΑΓ Ρυϊ8 προ ἴΠΠ|6 ῬαΒβαρ6 18 85 [Ὁ] ]οὐν8 : Τὴ6 ΤΟ] 8} πηδη αἰϊεηδῖεβ 
ΟΥ̓ΕΓΥ͂ Οη6 ἴτοπιη δΐπὶ ὈΥ ἢὶβ Β|}}Υ δπὰ ἱπεὶρίᾳ ἀϊβοοῦγβοβ [5 ποῖ τἰεἷβ Τοττυτίπρ τοσάδ, δηὰ 
ἀϑιυτὶδίηρ το [86 βδογθα ρϑθηπηδῃ δῃ 8]]υδίοῃ υν οἷ ἢ ΠΕΥΎΘῚ ἀοϑἰσπαὰ ἴο τη κο ἢ ἢ 

ι Βίβοοσ οἡ [πε Αοἰδ, νοὶ. ἱ, Ρ. 806. [10 ἄοξβ ποῖ πθοβββαυ!]γ ΓΌ]οὺν {π8ὲ [86 γραμματεύς 
ἴν88 ἃ δδοτοὰ οϑδοοσ, Ηθ "ἱρῃν ὉΘ ΑΒΔ ; [ὉΓ [6 δα πὶ6 Ῥϑσβοῦ, 88 δῇ ᾿πϑογίρῃου ἰπ 
Ἰβοθοκὴ βῆοννβ, γγ788 ὁσσβ βίο! γραμματεύς Δηὰ ΑΒβἰκΑτοῖ ; δηΐ, 8 ἴῃ Αδίδγον ῥγοβί δὰ δἱ 
186 ζ8Πη68 οοἰευγαϊοα ἴῃ Ποπουγ οὗὨ [λίαπα, μα οσουρίδα ἃ Κι πὰ οὗ βασοσάοιδι ροβίος. 868 
ΑἸονά, ατγεοκ Ταβι., ποῖ. ἴῃ ἰος. - 

3 ΘΥπθοῖα δὰ πιογργοιατ πο Νον. Τοδβί. οχ Μαγπιουίθυϑ, ἰη Μίβο. Ἡδβηϊηβία, τοί. ἱ. 
Ῥδσῖ '. 866 4180 ΔΙκοσιιβπη, Νατηϊδιηδῖῖς ΠῚ Β γαῖ ἢ 8 οὐἉ τὴ 6 Νενν Ταδιδιηθῶῖ. 

8 Βδυοῖ, Ηοσιη. ὅδ. ῥβδγΒ ἱ. β6οῖ, 1], 8. 70. ρΡΡ. 2375, 276. 



Ἡϊείογίοαὶ απα Ἐχίογπαϊ ΟἸγοιηιδίαηο5, 903 

Βυΐ, τηογὸ ρϑυυου]Ασὶγ. 
(1.) »ὲε «λοιϊά ἐπυεσεεϊσαίε ἐδλε ἰαιοβ, ορίὶπίοηδ, ἀπά ρτὶποΐρίοβ ὁ ἐΐοδε 

παίϊοη5 ἀπιοῆς τὐἦοηι ἰδὲ Πεδτειοα γεδιοά ἔν α ἴοπρ ἐἕπιο, ον τοἰλὴ τολοπι 
ἐλεν λεία α οἴοδε ἐπίεγοομτδο, απα ὕγοηι ιολοηὶ ἐξέ ἐδ ρτοδαδίο ἐΐλον τεοεϊοεα 
δοτηε οὗ ἐλέηι. 

Ἐτοτα 1Π6 Ἰοῃρ' γθϑίἀθηοθ οὗ {πὸ ἩθΌτγον ἰὴ Εργρί, [{ ἢ858 Ὀθθη οοπ)]δοίαγοά 
ὈΥ δοπιθ ἰδθαγηθα τθῃ {παᾶὺ {Π0Υ ἀογίνοα (ῃ6 ργθδίοσ ρδγῦ οὐ {πεῖν βδογοά 
ἰηδί υὐοη8 ἔγοπλ (ῃ0 Εργριϊδηδὶ; θυΐ {818 ΒΥΡρΟΙ 6818 18 ποῦ ἰθηϑ]ο, {110 
1βγβϑο 68 ὑοῖηρ βοραγδαίθα ἔγοτπι (89 Επργρίϊβηβ ὈΥ ὑπο ὶγ ρδβίογαὶ ἢ, 
Ὑν ΠΊΘ ἢ ΓΘΠαΘΓΘα ἵποτὰ Δ ὈΟΙΑ  Π8ΪΘ πὶ {Π6 Θγ68 οὗ (Π6 Ἰαὐΐοῦ. Αὖὐ (Π6 βδ:ηθ 
ἘΠ Π.6, 88 [ΠΟῪ Ρβ8864 Ὀρτναγὰβ οὗ ὑνγο πυπάγοιὶ γϑασβ ἴῃ ὑμαύ σουπίγΥ, {ΠΥ 
ΘΥἹΔΘΠΟΪΥ ἀογὶνοα ΤΥ ΟἾΥν1] 8868 ἴγοπὶ {6 1} ΟΡΡΥΘΒΒΟΣΒ, 88 δ᾽. ΘΆΛΟΣ 
ἩΠΚίπβοη δηὰ Ὧγ. ΗἩθηρβίθπ γα μᾶνθ βονγῃ. Α 16 Ὁ ἰπβίβποθθ νΜ}}} 
οἰυςϊάδίθ {}}18 ΓΘ ΔΓΚ. 

Ἰ. ὕπάαεον {86 “εν ἢ ἘΠΘΟΟΤΆΟΥ 1ΠῸ Ἰυάχοβ δγὸ τοργοβοηϊθαὰ ἃ58 ΠΟΙΥ͂ Ῥδῦβοπβ, δηὰ δ8 
εἰττἰπρ' ἴῃ τἰἸ6 ΡΪδοο οὗὁἩἨ Φοδονδῃ.Σ Τῇο Ἐργριΐδηβ τοραγάοα {Π ῚῚ δονυογοῖμηδ ἰὴ τι 8 μη. 
Ἡδησε Μ|ςἢ 6115, ἴοὸ ποτὰ ᾿ν6 816 ἱπάθυιϊοαὰ ἴον τὴ}ϊ8. ἴβεῖ, σοι)οσίιτοβ ἐπι [Π6 ΙΒΓμ 6] 168, 
αδὲ οἡ 18οῖγ οχὶἑ ἔγοτη Εργρῖ, οδ]]οὰ ἰποῖὶγ συ ]ογβ φοάβ, ποῦ ΟΥ̓ ἰ" ΡΟΘΙΤΥ, Ὀιΐ ἀ]εὸ 'π 
186 σοηπιοη ἰδηρθαρε οἵ {ποὶν 1Δνγ8 (ε66 Εχοά, χχὶ. 6.}; ννίογα ἴΠ6 ννογὰ ἡμάφοβ ἰβ, 'π 1110 
ογἱρίηδὶ Ηεῦγον, σοάβ. Αγϑὶι, δρτίςα] γα νγα8 [6 Ὀδδὶα οὗἉἨ τῆ6 ῃοΐϊο Μοβαϊς ΡΟ] ΠΥ ; δηά 
δ νν88 ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἔτομῃ [86 Ἐσγριυίνηβ ἰπδὲ τὴ6 Ψον 8 Ἰορίαῖογ Ὀοττον οὰ ἴΠ6 γγηοῖρὶο οα 
ΨΉΙΟΩ ΠΙ8. ῬΟΙΠῪ Μὰβ ἴἢπ8 ἰουπά οι. ὙΤΠ6 Ρῥυοβϑίϑ, πὰ δεροοία!} }Υ τ1Π6 ΤΟΥ 68, αηἰτοὰ 186 
Ἀγοίοββίοῃ οἵ τη ϑύο ΥΒ οἵ σοὶ σίου τ ἢ δὲ οὗὨ ᾿Ογατὶ διηοηρ [Π6 οννδ, ἴῃ [ἢ 6 ΒΆΠ)6 ἸΠΔΠΠΕΟΥ͂ 
5 ἴῃς ΕΎΡΙδη ῥγίοβὶϑ δὰ ῥδυοποα ᾿Ἰ ογαταγΘ Ἀπ οη ὉΠ ΟΠΊβο͵νοβ, δὸ παὶὺ (Ποῖγ ἰπ81}- 
{10} Δ 85 Ὑ ΠΟΝΥ ἘπΥ μι δη ἴπ [18 οτσὶπ.5. Απε, ἴο πιοπιὶοῃ ΠΟ {ΓΙ ΠΟΥ ᾿ηϑίλης 08 οὗὨ 1}}}9 
Κιηα, τὴς πηοϊΐθη σδ]Γ ἡ ἢ οἢ τΠ ΒΓΔ. 08 τοαυϊγοὰ οὗἠἨ ΑΆΓΟΏ Β66Π18 ἴ0 ἢᾶγο ὈΘῸΠ Δ οχϑςῖ 
ΤΟΒΕΙ]ΔηςΟ οὗ (86 σεἸοὈγαίςα Εργριΐδη σοὰ ΑΡρἷβ, γῇο νὰ 8 ὑγοσβῃϊρρεὰ υηὰθγ [86 ἴογπι οὗ 
Δ οχ.ῦ 

2. Δ βυθβοασποηΐ ρογοᾶ, ἀπνγίηρ {ποἷγ σΟΡΕΥΥ, βόῖὴς οὗ τ[ῃ6 Φοτν8 ΔρΡΡοΑΓ ἴο ἢάνο ἷπ|- 
δἱοά τῃ6 δρευγά ποιΐϊοη οὗὨ ἴΠ6 Ῥογβίβηβ, {πᾶΐ ἐἤογα γοτο 20 ΒΌΡΓΟΙ.6 Ὀοίηρδ, 8Π ΟΥ̓] δπὰ 
ἃ Ξοοὰ οὔθ, ΓΟρΡΓΕΒΟΠΕ Πρ Πρ δηἃ ἀδγκπο88 ; δπα 18}, δοσογάϊπρ' ἴο [Π6 βου θη! οὗ 0Π6 
ΟΥ οΟἴδοῦ οὗ {Π|686, κοοκ 16} ΠΆΡΡί "655 ργουβ οι ΒΙΠΟΠ ΠΟ Π, ΟΥ̓ ΟΥ}] δη(ὶ ΠΙΙ ΒΟΥ δροιμπάεά. 
ϑυςῇ, δἵ Ἰοδβί, νΥ859 τὴ 6 δυδβιιγὰ οΟρί ποι τυ] ςἢ κα δἢ ( ἢ δΡ. χὶν.) τοίαϊς 8. ἰη [110 τηοεὶ 8᾽8.- 
πἰβοδπὶ ππὰ ᾿οιηϊθα ΤΩΔΠΉΘΥ. ὃ 

3. 1π ΟἿΤ δανίουτ᾽ β {πὴ ἴθ Ἰοαγηΐηρ οὗ τΠ6 στο κβ νγχαὰ8 σα] ἰναῖοα ὈῪ 186 20», ὙΠῸ 
«ἀορτοα {Π6 ρΘΟπΙ αΣ ᾿ς ποῖ οὔ βόπηο οὗ {Π6]Ὶ πιοϑὺ δπιϊπεπὶ ΡἢὨἰοβορῆθτθ. Τ] ῬΠαγίβοοθ, 
11 Ὑ78ὁ5 ΜῸ]1 Κπόν, Ὀο] να τἢ6 ἱπη που 1} οὗὨ [86 Βοι] ; ὑυῖ 10 ΔΡΌΘΔΓΒ ἔγοπὶ Φοβορί 8, ἐΠαᾶῖ 
1πγ ποίη οὗἩ δ ἢ ̓ πηπι τ Ὑ νν δὲ τηὴ6 ᾿ΥΓΠαρογοδη πη ΘΙ ΡΒ ΟΠ οβἷ8.5 Ετοιὰ 106 Ῥῆὰ- 

᾿ Τῆδι αἰ ἰῃ6 Ἡοθτγονν ᾿πβοϊτ]0ἢ8 σγοτο οὐἩ Ἐν ριίδη οτἱρὶπ 15 ἀη ΒΥΡοΙ ΠΟ 518 ΠΟῪ σοηὺ- 
ΤΆΪΪΥ δὐδπάοποά, δἴποθ 1Π6 δὺ]α γοξζαϊα οι οὗ ἰδ Ὁ 6 Ἰοασηθὰ Ηριπίδη ΥΥ ̓ἰδίυ8, ἴῃ ἢ 8 
“Ἐρνυρίίδοα (Αἰηβιοϊοάδηι, 1696, 41ο.), ἀπὰ ἴπ ἣἰδ Μίϑ.θ ]δηθα ὅδοσδ, ἰοπ,. 1. Ρῃ. 429, ὅς, 

2 δεῖ, ἱ. 17. δηὰ χίχ. 17. 
8. Ὀἱοάοτυϑ δίς 8, 110. 1. α. 90. ““Ετοπὶ 1Πἷ8 οδῦδο "ἢ (ΥἱΖ, σταιθ ἴο θοπείδείογα, 

ΔΙΏΟης Ῥΐοπὶ (ΠΟΥ͂ Γρο Κοηθαὰ βοῇ 8}1Π|8}5 88 νυ ΟΓῸ ῬΟΓΏΠΙΔΓΙΥ 56] ἰο 1.6 σΟΙΓΥ, δπὰ 
.ι6] ἃ τΠοπὶ δθογοα), “ τΠ6 ἘΡΥρΐδη5 βεθπι δ0 0 γεύθγοποα Πρὶν Κίηρβ, δ ἃ ΠΌΠΟΙ ἴο ἀν 88 
{6 πὶ 88. 1 εν τρεγὲ σοάθ. 'ΓΉΘΥ ἀνϑιὶ δ ον ὑπαὶ 10 18 ποῦ ποῦν [Π6 ὈΘΟΌΠΔΓ σατο οὗ 
Ῥγονίάεηος δὲ [ΒΟΥ ἀΥγῖνο δὲ ΒΙΡΓΟΠΊΟ ΡΟΨΟΓ ; δηὰ τῃδὲ {Ππο86 τ 0 πᾶγο [6 Μ1}} πὰ [δ8 
Ῥονεγ ἴο ρογίοστῃ ἀθϑὰϑ οὗ ([ἢ6 στεδίθϑε ὑσηςἤσθησο ΓΘ Δ] ΤΆ ΚΕΓ8 Οἵ ἴῃ6 αἰνῖη6 παίυγρ.᾽ 

4 ΜΘ 6118, (τ τ ΘΠ ΣΊ68 οἡ ἴΠ6 Τνγ5 οἵὁἨ Μοεςβ, νο]. ἱ. ᾿. 192. 
5. ἸΡ)α. νοὶ. 1. Ῥ. 14. 5 ΤοΪϊὰ. το ἱ]. ἱ. ἢ. 288. ᾿ 
1. Βοδυϊήδοῆογ, 6 Οαΐτα Απἰ πα! πὶ ἱπίον ΖΕ σγριίοβ οἱ  ἀεθο8 Οοτωπιθηίαιῖο, ΡΡ. 40-- 

47. Ουτ Ἰοατηεὰ σου ΓΥ πηαῃ, ϑρεποον, ἴῃ ἢΐ8 σοῦκ Πο 1ρίθυ8 Ἠςδγθόγυμ, ἀπὰ Μίοπας 8, 
π᾿ Ὠἰφ Οὐπηπιοηίατε8 ἀθονο οἰϊεα, ἤν βῆοννπ, ἱπ ΤΏΔΠΥ δααἑ0Π8] ΟΧΘΠΊρ 68, [ἢ 6 δἰ ΓΙ Εἰπρ; 
ΓΟΒΟΠῚ 4 Π06 θα ΘΠ ΠΙΔΗΥ͂ ΟΥ̓ 1116 ᾿πδιϊτα τη 8 οὗ 1})6 Ιδγϑϑ 1168 διὰ 1056 οἵ [86 ΕΠΥΡ 1818. 
ΟὐὈπηρασὸ δ6] 6η, 1)6 Ὠ118 ϑΚὅὲ' υγβ 

" γιιγίησα πὰ Τπτῃ, οἡ βίῃ χὶν. 7. : 
9. Τυδορῆπθ, ΠῈ ΒΟΙΪὸ Ταάαῖοο, 110. 1]. οαΡ. γῇ}. 8 14., ἀπ Απεὶᾳ. 110. παν}. σ6Ρ. 1. ὃ 8. ΤΟ 

Τ᾿ αγίδοοβ Π6]4 πὴ ΘΥΟΓΥ 801] νγὴ8 ᾿πηπη ΓΔ], δὰ 1Ππαᾶὶ ΟΠ]Ὺ [86 5οῈ}8 οὗὨ [Π6 Τὴ Ὠίθοι 8 ἴΓΒ1)8- 
ταϊχταῖο ἱηΐο οἴμοῦ Ὀοάϊο5; ἢ 116 186 800]8 οὗἨ ὑαὰ τη ἃγα δ 7θοὶ ἴο οἴθγπαὶ ρῳπιββτηθις, 
Αἱ ἢγεὶ εἰρῆϊ 118 δοσοιιηῦ Βρρβαγβ ἴο οοπιίγαάίον τῃς βίδιεπιοιῖ οἵὗἨ 81. Ῥαὺ] (Λεῖβ χχὶν, 
15.) δυῖ 106 ΤΟΡΙΡΠΒΠΟΥ 8 ΟΑΘΙΥ οὈνίαιοά νπαπ ἰδ 8 οοπδίΔογεὰ (Πᾶὶ { ΟΞΘΡΠῺΒ. 8 
Ἐροδκίπρ οὔ ἰῃ6 ῬΒΔΓίθθ08 ΟΠ]Υ, δὰ: {Ππ6 ἀροπῖ]ς οὗὨ τ) 6 Φοῖν8 ἴῃ βόποΓαὶ, δηὰ οὐἨ Ὠ 501 ἱπ 
Ῥδυι ΌΪΑΓ. 

υ 3 



2.4 δεγὶρίμγο Πιογργεζαίίοπ. 

τἰβοοβ [ηἷβ ἰθποῖ ϑῺ8 ῬΌΠΟΓΑΙΙΪΥ τοσοϊνοα ὉΥ (6 76 88 ΡοΟρ]α ; δη, οι  βδίδηἀΐης 9 
νεηοῆι ἀοτίνοὰ ἔγοπι μοδυηρ ἴΠ6 ἀἰβαοοίΓθ68 δηἀ σομγογβδίοβ οὗ οὖν Τυγά, ἰδ ἀρρϑαγβ ἰὸ 
παν Ὀοθη Ποϊά ὈΥ δοπλα οὗ ἢῖ5 ἀἰδβοΐ 68. 

(2.) δε πιιιδέ ἐαΐλο σαγὸ ποὲ ἐο αϑογῖδε οοπιραταίίσοἶῖψ πιοάεγη γἱέθθ απα 
ομδίοηιδ ἐο ἐδε απεΐεπέ Ἡοδτεοισδ. 

Ετοτὰ ποῖ διτοηδἰηρ ἴο [Π18 ΤΌ ]ο [86 96» }5ἢ τΟδοἤ γα, ἀπ ἰἤοβο ΟΠ τι διΐδη ἀοσίογβ τγῆο 
ἢανο ἱπηρ] ]οἾ}γ [Ο]]ονν οἀ ἴμοπ, να οδυαβοᾶ πιαοὶ! ΡΟΥΡΙΧ  Υ ἴῃ 1Π6 δηλ αὐ 68 οἵ τη6 768, 
Βανὶπς διϊγι θυϊοά ἴο ἴΠ6 δπεΐθηι ἨδΌγοΒ γίϊο8 δη ἃ ΘΟΥΘΠΊΟΙ 658 (αὶ ἀϊά ποῖ ὀχίδβὲ 11}} ἰδοῦ 
δἰ πη68 ; δηά, ἔγοπι ποὶ αἀἰδιϊ ρο δῃΐηρ [Π6 αἰ γος ἀροβ, ΓΠΕΥ͂ ΠΑΥΘ ΘΟΠΒΟΘΙΙΘΏΠΥ σοηίοιηἀοί 
ΔηΟΙοη ΠΙΔΏΠΟΙΝ Δηα ουδίοτῃδβ ἢ τθο86 τυ ἢ ὅγὸ οἵ τηοάογη ἀεί. Ὁ6 Ταϊπηθυα βίβ, διὰ 
Οἵποῦ Φοννϑῃ ᾿τΊ 6 ΓΒ, δῃου ἃ ποὺ 6 οοπβυϊοαὰ πνἱἱϊοαὶ [Π6 στοδῖοβι σδυτίοη ; [ῸΓ, ᾿ἰνἱηρν ὃ9 
ἀπο ἀἰὰ ἰοηρ δον {86 ἀοδιγιιοιίοη οὗ τ Φον δῆ ΡΟ Υ, ΠΟΥ ποῖ ΟἿΪΥ̓ ΘΓ ἱπηρογίθο ] Υ 
δοαιπδη σὰ ΠῈᾺ ἴδ, θα: ΕΠΟΥῪ ᾿ἰκον 'δο δου γδάϊοῦ θοῦ οἴὮΟΥ, 88 νν6}} 88  βθρ δ δηὰ ῬὨ ]ο, 
ΔΌΓΠΟΥΒ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ὙΥΒΥ͂ ΤΏΟΓΟ ὙΥΟΓΙΉΥ οὗ οσοηδάσηοσο, ε5 ὑοίηρ σΟΠΙΘΙ ΡΟΓΆΓΥ νγῖτ}} {Ππ|η0 σνοηῦ : τιοῖ 
Ὁ} ΓΟ ΘΠΕΥ ἰηἀοοα ἀο ΠΟΥ σοπίγαάϊοι τΠ6 ϑδογρίαγοβ ᾿Πποπβοῖνοβ, διὰ, ἱπἀυ]σπρ τῃ εἶν οὐγπ 
ΒρΟΘΟυΪ Δ Ι0Π8, ΠΟΥ Ῥγοάπος ΟΠ ΠΊ ΘΠ ΔΓ65 ΠΪςἢ ἃῖὸ ἰγαὶγ τ ἀἸσα]ου8. ΤῊΘ ΠΘΟΘΕΒΑΓΥ σοΏ- 
δοηθ6ι66 ͵ἰ5, [δὶ [8086 ἸδΑγΏΘἃ τηδθὴ ἡ ἢ0 Ὠᾶνα ἱτῃΡ] 1 ΠΥ (ΟἸ]υσεα τ6 ΤΑΙμλ 518 ἤδνο ὈΘΘη 
Ῥτγιοοϊμι διε ᾿πῖο να ο8 Ἔὐτοῦβ. ΕἼΌΣΩῚ [Π086 ΤΪδΙΆΚΟΒ ποῖ ονὐοη Βοίδπα δηὰ Ἱκοπΐα8 ἃγο 
ἐχοηιρῖ ---ἰἶινο οὗ 1πΠ6 Ὀσδῖ Ψ ΠΟΤ, ΡΟΓΏΔΡ5, Κ᾽ 0 δδνο ΔρΡ]ο {Πα πηβοῖνοδ ἴο [86 ἱπναβι χαϊίοι 
οἵ δεν 8ῃ δητ] 4 }}0168.} 

(8.) 1 αδεΐψ, οἱν ἀποιοίεασε οΥ δίδίἑοαϊ απέῤγι ίε8 πμμεδέ δο ἀοτίσοα (γον 
»ῶγε ϑοιίτοαβ. 

ΤῊ ἤγοι δηὰ πιοβὶ ἱπιρουίδηῦ ΒΟΌΓΟΘ 18 ΠΑ. ΘΒ ΟΠΔΌΪΝ ὑπὸ ΟἹὰ πὰ Νον Τοϑιδπλοηΐδ ; ἰδ 6 
ΘΑΓΘΙῺ] ᾿οἸ]]ἀιίοη οὗὨ τυ οἷ Ψν1}} Θη Ὁ Ϊ6 8. ἴο “0]]6οῦ δοσουηᾷβ οἵ ἴΠ6 τηοΐο8 οὗἉ ᾿ἰνίην πηϊοῖ 
οδιαὶ θα δἰηοηρ 1|6 δηοϊθηῖ ὅονν8. Μυοδ Ἰ’ρἂν νν}}} Γὰγῖμοσ Ὀ6 οὐϊδϊηοιὶ ἰηῖο (ἢ6 βίδϊθ οἵ 
σον Ἰ5ἢ Δθ 8 ἴγοτὰ οοηβαεῖηρ [86 ΔΡΟΟΤΥΡΒαὶ Ὀοοΐκ8; δηοπρ ποῖ ἴῃ ἄγει θΟΟΚ οἵ Μας- 
σΔΌσοΒ 18 ΑΓ ΘΌΪΑΥΙΥ υδ]υδῦϊθ. ΤῸ [Π666 ΣΏΔΥ ὃς δἀάοά ἴα ντί τη ρ8 οἵ ῬΉ1]ο, Φοϑορῆιβ, 
δηὰ (ἢ6 ΤΑΙ ἀἶβι8. ἘΠ ΒΟΓ, ἃ πα ϊοϊου 8 σοπιραγίϑοῃ οἵ {Π|Ὸ ποι! οη8 ἴἢδ᾽ οὈιδἰποα δος 
δηςίοηΐ δηἀ σΟΙΏΡΑΓΑΙΎΘΙΥ ἀης] ναῖοα Ὡδίοηβ, τ ἢ 1Π|056 Θπιοτίδἰηδαὰ ΌΥ 106 Ηοῦγοννβ οὗ 
Φοινθ, Ὑ|}1, ἔγοτῃ ἐμοὶ γ δἰ] 6, ΘηΔὉ]6 8 ἴο ΘΏΪΟΙ ΤΏΟΓΟ ἔα}}γ ἰηΐῦο 1Π6 τηθδηΐϊηρ οἵ 106 
βαογοὰ τυίοτβ ΤὨὰ5 ΤΏΔΗΥ ΡΙοαϑίηρ 1} πδιγαιίοῃΒ οἵ ρῬαιγίαγο δὶ 1{{8 δ ἃ ΠΙΔΠΏΘΓΒ ΤΏΔΥ 6 
οδίαϊ πο ὈΥ σοπιρατίπρ ἴπθ τυτ ρ8 οἵ ἩοτηοΥ δπάὰ Ἡδδίοὰ ν]} 086 ἀοσουηῖδ χίνθη ὉῪ 
Μοβοβ. Τρ ΠῚ4, ἴῸΓ ἰπδίδησο, 18. Γῖθ8 Αγ ἢ δπλ᾿ 5 τδηποῖ οἵ αἰνιἀϊηρ τΠ6 βδογιῆςο. 
ΤΠΘ γδιγαγο ἢ] ΠΟΒΡΙ ΑΙ 18. δ Πὰγ τὸ ἴμδὲὶ ἀοβογιυοὰ ἰπ ἴη6 Οάγεδβου.ἢ [ΠΟΥ ΘΆΓΥ ἃ 
ΒΟΥ ἢ 16 τ ἢ ἸΒΊΣΥ οΥ̓ Δηρσοἷ8 ΟὈιαἰ πο διηοηρ [86 ποδί Θη ΠδιΪ ΘΒ ἰΒ δου ἀοπὶ ἤγοτ οοὰ- 
ρμαγίης (86 δοοουπὶ οἵ Ηοδιοα " ἢ 1Πδὶ οὗ Μοβοδῆ; δηὰ ἰδ ἔυγηΐθηοθδ δὴ δα ἀπ οηάὶ ῥγοοῦ 
ἴο δῆονν ἐπὶ 411 (Π6 Κπον]οάρο οὗἉἩ ἴῃ6 δηοίοπιβ ΨᾺ5 γϑα ΠΟΠΔΙῪ ἀεγνοα, τοι ἢ 1 ἢ 
ἸΏΠΌΠΊΘΓΔΌΪΟ σΟΥΤι ΡΕ0η8, ἔγοῖλ τ[ῃς Ηοῦγον 8, 

ΕἸΠΑΙΙγ, ἢἢ τὸ [Π656 δοιιγοοβ νὸ δὰ δὴ δοαιδίηίδπος ὙΠῸ (86 τηοάσγηῃ οαυδίοπι5 δηὰ 
ΤΏΔΠΠΘΓ8 ὙὙΒΙ ἢ ῥγον δὶ! ἴῃ 16 Ἐπδῖ, 88 ΠΟΥ͂ ᾶγοὸ σγοϊαἴϑα ὈΥ ἰγάν] ]ο ΓΒ οὗ δρργονυθα Ἅμδγδοῖου, 
ΜΘ 8}2}} ἤᾶγὸ ἃ ΒΓΘ Δηἃ ΘΑΒΥ͂ 6,688 ἴο [Π6 Κπον]εάρο οὗ βδοσοὰ δηιίυϊ ἶοβ; ΤΌΣ, 88 τὴ 
οΥ̓ θη ἴ4]8, ἡτοπὶ τΠ οἷν Λοηδοίοιι8. δά θγθηοο ἴο οἹἀ πϑαρζθ8, ἀτὸ ποῦ ᾿Π ΚΟ Ὺ τὸ αἱ ΕΣ τ βίου 4}}γ 
ἤτοι {Π Ἷγ δποοβίογθ, τγ ΠΑΥ͂Θ 10 ΥΕΙΥ͂ ὕτεδῖ γοᾶβοη ἴ0 06 ΒΡΡΓΘΠΘΏΒΙγΘ, τοῦτ σοι ρατγίπρ ἢ 6 
ἸΠΆΠΠΟΓΑ, ὅζο. οὗ 1Π6 τπιοάοτγῃ ϑυσίδηβ, Αὐαῦδ, δηὰ οὐδοῦ ᾿π δ ἐαπῖϑ οἵ 1π6 Εδϑι, υγϊτἢ τῃοβ6 
οὗ 1Π6 δηςίϊοηπὶ ΗἩοῦτοννβ, {παὶ νὰ δῃοπϊ ἀ διυϊγὶ αῖα ουδίοπηβ ἴο 16πὶ ὙἙΝΙοἢ πονοσ οὐϊδὶηοὰ 
δος ἴθ. ὙΠοτο, Ἰηἀοθα, ΔΩΥ͂ ΠΟῪ υδᾶρθ ἀο068 οχὶδὲ ἀπιους [86 οτἰδη 818, ἰδ ΤΏΔΥ 6 
ἀϊδοονοσοὰ τι πουΐ τηπςῖ αἰ ΌΪΕΥ͂ ὈΥ τηθη οὗἁ ᾿Ἰεδγηΐης δηὰ ραποιγαϊίίοη. ΤῊΘ ἱπίογργοῖδ- 
εἰοῃ οἵ Π6 ΒἰΌ]ο, [Πογείογο, 8 ποῖ ἃ {1{||60 ἔδο  !πταῖοὰ ὉΥ (6 Ρόγυβαὶ οὗ [Π6 γσογαρζοδ διὰ 
Ἰγαν 8 οὗἩ τπ086 80 πᾶν Ἔχρίογοὰ [6 Εδβδι. Απηοὴρ [8656 γα] 8 Ὁ]6 ΘΟ ΓΙ θυΐογ ἴο 16 ὑγο- 
τηοίζίοη οὗὨ ὑ1}0] ς 4] βοίοηςσο, [6 πδη68 οὗ Ὠ᾽ Ατνίευχ, Μαυπάτγοὶ!, Τποιρδοη, Οδαγάϊη, αν, 
Ἠββο] αυϊδῦ, Ῥοοοοκ, ΝΙΘ αἢγ, δοοίζοη, ζ. Ε. Ὁ. ΟἸαγκο, 1ωοσὰ Υ᾽ αἰθηιία, ΥΥ αἱ ροΐϑ, Οπβϑὶου, 
Μαΐον, Πἰρσῶς, Ἐ.556}}, ΟΠ δα τ δη, Βυγοκἢαγῆς, Βυοκί ἤδη), Βοϊζοπὶ, Ὧγ. Εἰοδαγιὶ- 
ΒΟΠ, ἴ6 ον. ἮΝ Δονοεῖῖ, δι. ἢ. Κι, Ῥογίογ, ὕδὴ ἀθ Ψε]άο, Ὦγ. Βοδίηβοη, Ζ. 1.. Ῥοσῖοσ, 
τ. Κιιῖο, Οδῆοη δίδηΐου, δηὰ οἰ θγβ, δΓῸ }.5}}Υ οεἰουτγδιθα; θα, ἃ8 ΤΩΔΠΥ͂ οὗὨ 1ΠΟΙΡ ΤΟΥ ΚΒ ΓΘ 
γοϊα πλοῦ 8η ἃ ΘΟΒΙΪΥ, γατίουβ τυτί 6.8 ἤδνο ἡ] οἱ ΟΌ 8} Υ ΔΡΡΙ6α ΓΠΘΙΏΒ6Ιγ68 ἴο βοϊθοϊίηρ δὰ 

1 βοδυῖς, Οοιηρεπάϊπιη Ατοδεθοϊορσί Ηρθῦγαϊορο, Ῥγοϊαροπηθηα, Ρ. χυὶ!. ; Βδαθγ, ριτη. 
ὅΔΟΓ. ῬΑΓΒ ἱ. βοοί, 11, ΡΡ. 276, 277. 

2 Ἡοπιοτὶ Πίαβ, 110. 1. γν. 460, 461]. οοτηρατοᾶ τι αδη, χν. 9,10. Με. ΤΟ Ορα ἢὰ4 
ἘΔΡΡΙΥ Δρρ δὰ 16 Ηοτηογῖο Θχργοβϑίοηβ ἴὸ ἴ86 οαἰυοϊάδιϊοπ οὗἉὨ (ἰξς δδοσίριυγοβ, ἰη δθοιιξ 
ἴον πυπάτοά ἰηδίαποοδ, ἰη ἢΐ5 οἀϊίοη οἵ ΗἩοπιοῦ νυ ΕἸ] Ἰδἢ Νοῖοβ. 1 πάρῃ, 1827. 
4. νοΐβ. ϑνο. 

5. 6 εη. χνὶϊ!. 6---.8. σοτηρδγοὰ υυνἱἢ τς ΟΟΥ̓́ΘΒΟΥ, ἰδ. χὶν. νυν. 7]---6, 419 -- 430, 
4 Ορεῖὰ οἱ 1)ῖ168, 1{}νν ἱ, νυν, 19]---126. δ ὅση. χΣχὶὶ. 1, ὡ. 
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ΑΙτα σιρ; ἐπ6 τηοδὶ τηδίοτίαὶ Ῥαβϑαροϑ οὗὨ {Πποῖγ ἴσαν ο]9, τ] οἢ ἀΓὸ σαϊου]δίοα ἰο εἰποίἀαἴο 
186 ΒΟΙΥ ϑεείρίυτοβ. [Ιπ {ῃΐ8 ἀορατγίτηοδηϊν οἵ ββοῦβα 1 ογαΐιγα, [ἢ σοι ρΙΔι10Π8 οἵὁὨ Ηδττηοσ, 
Βυτγάετ, δηὰ τς οἀϊίον οἵ (δ᾽ λοι β Ὠ οι ΟΠ ΤΥ οὗ τπ0 ΒΙΌ]6, ἀγὸ ραγίισ Υ] ἀἰδυϊ συἰϑηοά. 

3. Τηϊπλβίο! Υ οοπηροίοα ΜΠ ΠΙΒΙΟΥΥ δηα ΟὨΓΟΠΟΙΟΡῪ 18 δηοϊθηΐ 
ΑἙΟΟΒΑΡΗΥ͂, ΘΒρΘοΐΆ}}ν {μαὶ οὐ Ῥαϊβθϑίϊπθ δῃᾶὰ ὴθ ποῖρῃθουγίησ 
οουηίτιο8; (86 Κπον]οᾶρα οὗὨ ψ 16}, ἐδ 18 ΠΊ ΒΑ ΪΥ Θοηΐεββϑά, ἔθ η68 
ἴο 11 πίγαϊο αἰ πιοβῖ πη αΠ] ΓΔ ὉΪ6 Ραββαροβ οὗ ϑουιρύασο. Τμ6 ρυϊηοῖραὶ 
ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ βδογθα σοοΟρΊΔΡΗΥ ἅγὰ {π6 ϑουιρίαγοβ ὑπϑιηβοῖναβ, πα ἰἢ6 
ϑηοϊθηῦ (ἀσθοῖς δπαὰ οὐμονῦ τυιζοτθ, πὸ πᾶν ἰγοαύοα οἡ {ῃ6 αἰβογοης 
οουπίγιοβ της οηθα ἴῃ 1Π6 ΒΙ0]6; δηᾶ ἰο ἴπθ86 τηδυ 6 δἀαοὰ {86 
ψΟΥΑρῸ8 8η4 ἔγανϑὶβ οὐ Οπαγάϊη, ϑϑοίζθη ἷ, δῃα οὐμϑῦβ, τϑη!οπρά 
4θονθ, 0 μβανα ὀχρίογοὰ (6 Εδϑί, δὴ ποθ ΠΑΥσγ 68 οοηΐδὶη 
ΤΩΔΠΩΥ͂ ὙΘΓΥ͂ ΠΆΡΡΥ οἰ οἰ ἀδίϊοηϑ οὗ {π6 ρῇγϑιοαὶ δηὰ ρο 108] ρΘΟσΥΡὮΥ 
οὗἨ (16 ΒΙδ]6. Τῆθβο βοισοθθ ἤν θη αἰ] ρ ΘΒ ΟΥ σοηβυ θα ὈΥ τηοβῦ 
οὗ 186 Ἰοαγποα πιο ὴ0 ἤᾶνθ δρρ 164 {πῃ 86 νο8 ἴο [86 1] ϑίγαοι 
οὗ {818 ἱπηρογίαηϊξ ἑορῖο. Τὴῃδ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙ ὑοῦ ΚΒ Οἡ βδογοά ρδορυαρῃΥ 
8τ6 (μοβα οὗ Βοοβαεγί, Μιοἤδ6] 18, ϑραπηδίπι, Βοἰδηά, δηα ΥΥ 6]18.3 

4. Νοχὺ ἰο διβίοσυ δηᾶὰ σϑορυαρῆυ, ΟἙΈΝΕΑΙΟΘῪΥ ΠΟ] 8 δ ἱπη- 
Ροτίδῃὐ ρἷδοθ ἴῃ ἰμ6 βίυαγ οὗ 16 βαογοά ψχιησβ. ΤΠ] ον άθιοαβ 
οὔ ΟὨγιβυδαϊν οδημοῦ Ὀ6 ΘΟΥΓΘΟΙΥ, 1 αἱ 4]1, τιηἀογβίοοα, ἀπ }688. {{16 
σΘΏΘΔΙΟΡΎ οὗἉἨ ἴῃς Μαεβδβιαϊ, δῃὰ [8 (ϑβοθηΐ ἴσγοα Αργδῆδηι ἀπά 1)ανὶά, 
Ὅ6 αἰβεϊμουΥ ἰγαοθα, ΤῊΪΒ 15 οὐνίουβ ἔγοπι [Π6 Ῥγορἤθοῖθβ; ψὨϊοΣ, 
αρο8 Ὀοΐογα [18 δαἀνοηΐ, ἀδίδγιηϊηθα {π6 1ἴη6 οὗ [8 ἀσβοθηῦ, δῃὰ ἰἸοῖς 
ποίδιηρ ἴ0 Οἴδηοθ ΟΥ̓ ἱπηροβίασο οα ἴπ6 ᾿ἱπηρογίππί βυδ]οοῦ οὗ {6 
ῬΙΟΙΩΪΒΘα 8666, {μα΄, ἴπ {η6 ξιϊποθθ οὗ ὕπηθ, ψὰϑ ἴο ““Ὀσγαϊδ (6 
ΒΟΥΡΡΘΩΒ ΠοΔα,7 δηα ὈΥ͂ 18 ὁπ6 οὐ]δίϊοη οὗ ΒΙπλβο] ἢ, ὁπο6 οἴἶεγοα, ννᾶ8 
ἴο τῇᾶκο 8 [}} ἀπᾶ ρογίδοϊ δἰοποιμθηῦ [ὉΣ {Π6 8108 οὗ ὕΠ6 ννῆο]6 ὑου]ά, 
ΜΔΩΥ Ὠδαὺ ρΘὨΏΘΑΙΟΡΊΟΑΙ {4068 ἀγα ἰο 6 ἔοι πα ̓ ῃ Βοτηθ οὗ ὑπ Θδυ] 6 
φηα ᾿ΑΥσῸΓ ΘΙ ΠΟῚΒ οὗἩ ὑπ6 Β10]6. 

δ. Οὗ δαυλὶ] ᾿πηροτίδποαβ τ ἢ οἶμον οὐ [ῃ6 Ῥγθοθαϊησ Ὀγάπο 68 οὗ 
Κπον]εᾶρε 185 ΝΑΤΟΒΑΙ, ΗΙΒΤΟΕΥ ; ΕΥ̓͂ ΒΊΟΝ ΔΙΟΠ ΒΘ ΤΔΩΥ Οἰ ΠΟΥ ΕΘ 
οὐϑοῦτα ραβϑϑαρθβ οὔ δογιρίαγα σὴ Ὀ6 δχρίαϊπθά. ΓὮυβ, ἔγθαιθηῦ 
αἰγεοῦ ταθηΐου 18 τηδά 6 οΟὗὨ 81Π14]8, ἴγθ 68, υ]αηΐβ, δηα ῬΥΘΟΙΟΒ Βίοῃοθ : 
ΒΟΙΉΘΟΣ 68 [6 ΟΥΙρίαΓΘ ἜΧρΡΓΘΒ868 Βοη τθπδ οἰ ΠΘΓ ἰὴ Δ] 8] θη ὕο, 
ΟΥ ὈΥ τρϑίλρῃοΥΒ [Κθὴ ἔγοιη, βοῃγθ ἔδοῦ ἱπ παύυγαὶ ΒΙΒΙΟΥΥ ; Δ δοιηθ- 
ἘΠΠ.68 ΟὨΑΓΔΟΙΘΥΒ ἄσῸ ἀθβου 6 α ἴῃ 4] δοη ἰο Ὡδίμυγα] οὈ]δοίβ; δηά 
τ πουῦ [Π6 πον ]οαρα οὗὨ [686 γγα οδῃηοῦ ραγοοῖνα {π6 παίισο οὗ 
1Πς σμαγδοίεσβ ᾿πίομαθα, ΜαοΐΝ ᾿πίοσγηδύϊοη σοῃοογηϊησ [818 ἱτηρογίδηῦ 
[ΟΡΙΟ τηΔΥ ὃ6 ἀοτιγοα ἔγομῃ {1|6 ἰἸαθουτβ οὗὨ [8μ6 οὐἹθηΐ8) ἔγαυ θ  ] 6 γ8 ΔΙ γοϑα ν 
ΤΟ ΠἸΟηΘ4, Δηα ΘΒρ οί} 1Πο86 οὗἩ ὅμεαν,, Β586}}, Ἡδββοἰαυϊδί, ΕῸγ- 
ΒΚΆ1, δπὰ Νιθθυῆγ. ὙΠδ τηοϑὲ βιισοοββα! ἱμνοβαραιοηβ οὐ {Π|8 
Ἰα θυ ϑί!ηρ (ΟΡΙΟ ἅγα ἰο Ὀ6 ἰοπηά ἰπ {πὸ ψυϊτηρβ οἵ Βοοδαγί, (ὑ6ἰβῖ 8, 
ϑομουοῃΖον, Ῥτοίδεδου Ῥαχίοῃ, δῃὰ ββρϑοίδ!]ν οὗ {86 ον. Ὁ γ. Ηδυτίβ, 
οὗ ͵οτοδοβίογ, ΝΜ βϑβομυβοίίβ. 

᾿ ἼΒε τοϑαὶῇ οὗ Μ. ϑβεοίζοῃ᾽ Β γοβοδγοΐοβ γγᾺ8 ΡῈ] 8Ππο ἃ ἴπ ἃ {μὶπ αὐυδτίο ἰγϑοῦ, Θηε1|6 ἃ 
Α ὑγίοῦ Αςοουῦπῦ οὗἩ ἴΠ6 (ὐοπηιγῖο8 δα)οϊπίης ἴῃ Τκο οὗἩ ΤΊ γῖδβ, (μ6 Φογάδη, δπὰ τῇ 
᾿κδὰ 8.68. διὴ δηὰ [,οπάοῃ, 1810. ΜϑδηΥ Ρῥίδοοβ ἰπ Ῥδ]θϑίηθ, 1} ΔΙ ΘΌΪΑΓΙΥ Ὀογοπὰ [6 
Φοτγιίδη, δὰ βδιϊδϑίβοιογ!ν ἀδδοτὶ ναα ἰπ [Πϊ8 11:1}6 τγδοῖ. 

2 Το πυριτῖηρβ οὗ ἴῃς δρουθ- ποιϊοεαὰ σΘΟσΓΆΡἤογΒ απα γᾶν] γ5 ἤᾶνο Ὀ6Θη σοηϑυ] θα [ῸΓ 
0 Βα ΑΥΎ οὗ ΒΙΌ]1οΑῚ Οδορταθῃγ δπὰ Δηιᾳυϊῖοδ. Του τΠ6 τὨηϊγὰ Ὑ᾽ο]ιπι6 οὗὨ εἰ 1ἰ5 
ποῖκ. 

υ 4 
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6. Τ,αΒυ]γ, ἴῃ ρΡογυδιηρ (Π6 βαογθα νοΐαπιθ, {Π6 αἰζοῃίνο γοδ θυ οδῃ- 
ποῦ [1] ἰο Ὀ6 βίγσυοκ ἢ 4} 5οη8 ἰο ΡΗΠΠΟΒΟΡΗΙΟΑΙ, ΝΟΤΙΟΝΒ δπά 
ΘΕΟΥΤΒ, ἃ8 Μ06}} 88 ἴο οδϑγίαϊῃ Ὀγδηο 68 οὗὨ ᾿Ἰσαγηϊηρ, τ ΠΙΟἢ τν όσα οὐ ]1- 
ναϊοα ὈΥ ἴπ6 ΠδίΟἢΒ ΟΥ̓ Ρδορία ἐπογθὶῃ τηθηθοηθα : Ὁ 18 ᾿πηροδ81}}6 
(ΠΥ ἴο Δρργθμθηα (86 ἔοΓΟ6, ΡΓΟΡΥΙΟΙΥ͂, δῃα δαί οὗὨ {Π|686 4] 5108 
ὙΠ Ππουΐ ἃ Κπον]εάρα οὗ [ῃΠ6 ποίϊοηβ, ὅζο. γοΐεσσοὰ ἴο,9 Αὶ βῃοτί βκείοῃ 
Οὗ [Π6 ῬΥληςῖραὶ “6 188} δϑοῖβ οσου 8 ἴῃ (πα τὰ νοϊυαπηο οὗ [818 σοσῖ 
θυ (π6 ΟὨ]Ὺ τυίογ, το {86 Ὀαϑὺ οὗἩ [ἢ6 δὐς που γθοο ]θοϊΐομ, τγῃο Πα8 
αἸβοιιββοᾶ {18 βυ δ] θοῦ ἴῃ ἃ βαραγαΐβ ὑγθαίβθ, 18 {π6 Ἰοαγηθα δηᾶ 1π46- 
αισα}]6 Ῥτγοΐδββος Βυάάδθαβ, ἴθ πἷ8 “πέγοαμοίξϊο αὐ Ἠϊδίογέαπι λο- 
δορἠΐωα Πεδτγαογηι, Ηαϊα, 1720, ϑνο. ; οἵ ψιῇο86 ΙδθουΓϑ ἢ6 παβ αν] 
861. ΤΠ ρΡΒ]]ΟΒΟΡὮἾο4] ποῖοηβ ἩΒιοΐ ΟὈίαϊ πο δπιοηρ ἴπὸ “αν 
ΔΓΘ 8180 Ἰποϊἀθηία!γ ἰγοαϊβα 1π τηοβί οὗ {86 ἸΆΥρῸΥ ΘΟΙΆΤ ΘΏΑΓΙ6Β, 88 
γ76}} 88 1π τηοβύ οὗ (ποβα οσκβ, ἡ ΒΙοἢ ῥγοΐδθββ ἴο Ὀ6 [πἰτοἀυσίοηβ ἴο 
{π6 ΒΙ1Ὀ]6."} 

[ΒΕΟΤΙΟΝ Χ. 
ΤῊ ἘΧΤΈΝΤ ΟΥ̓ ἹΝΒΡΙΒΑΤΙΟΝ. 

1Τ 18 ὈΓΌΡΟΓ ἴο Οὔϑοσνα ἰπαὺ βι ] Θοΐβ οοῃποοίθα τ] ὨδίυΓΑΙ δοῖθ ποθ, 
δΔηἃ βοπλα οὗ {ῃοβθ ποίϊοοά ἴῃ {π6 ἰαδί βϑοίϊοῃ, ἃτὰ ἰουοῃθα οἡ ὈΥ͂ {Π6 
ΒΔΟΓΘΟ ὙΣΊΟΣΒ ΔΙ͂ΟΣ ἃ ῬΟΡΌΪΑΓ ΔΉΠΟΥ, Δπα ηοῦ τ] {Π6 ΔΟΟΌΓΔΟΥ͂ οὗ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ἈΝ ΩΟἢ τούτη (ἸΒΟΟΥΘΙΥ͂ Β6Θτ8 ἴο ταῦτα. (ὕὑδη, {Π 6}, 
ΟΕΥΤΟΡ 080} Υ θ6 ἰτηρυϊοα ἰο {Ππ6πὰὶ οἡ {818 ΟΥ̓ ΔΏΥ ΟΥΠΟΙ δοοοιπηΐ ὃ 

ΤΏ6 νΥ Στ οὗ ([Π6 δουιρίαγο οἷδῖμλ ἃ ῬΘΟΌΪΠΑΥ δα μουν. Θι66- 
[10Ππ8, ΒΟ ΘΥΟΥ, Μ01} ἀγῖδο, ΗΟῪ [ΔΓ αοοβ (818 Δ ΠΟΥΠΥ͂ οχίθμα [5 
10 ροτγίδοῦ ἴῃ 118 τηραβυγο ἢ [2068 10 Ὀαοϊοηρ ἴο 6 ψΠ0]6 οὗ σψῇΠαΐ νγ6 
ο8}} πὸ ΒΙΌ]6 ἢ ΜδὴΥυ ψ|]] δατηϊ ὑπαὶ (ἀο Β νογὰ 18 ἐπ (ἢ 6 δουιρίαγο, 
αῃὰ τπαΐ 4}1} νγο Ὅδη τσ ν Ἰθάτη οὗ 18 ΡΌΓΡΟΒΕΒ ὑονγ δ 8 τ18 18 ἴο 6 
ἔου πα {Π6γ6, οὐ ἀραμοοα ὑπογΘ ΠὍΠπι, ὙΠῸ γεὺ Βαβιίδίθ ἴῃ στ ραγαϊηρ; 
(πΠ6 Β10]6 88 ΡΓΟΡΘΕΙΥ δπᾶ δηζγοὶυ {π6 ποσὰ οὗ (σοα. 
ν᾽ 6 τηυδὲ ἰπαυΐϊγο γ μδῦ {Π6 δοτὶρῦαχα βαΥ8 οὗ 861. 1ὴ (μ6 Νον 

Ταβίαπιθηξ 6 γ6 δῇ ἔγεαυθηΐ τοίθγθῃοοθ ἰὸ {μ6 ΟΪά, ἴο {16 γὉῦῪ 
ΒΆΤῚ6 ὈΟΟΪΚΒ ὙὨΙΟΝ γὲ ΠΟῪ ὑπαογβίαπα ὃν {Ππδΐ ΔΡΡοδ]]δίίοη ; δηα {Π6Ὺ 
ΔΓ Δρ06416α ἴο οΟἸ]ΘΟΙΥΘΙΥ ---- [Π6 [μανγν, [16 ῬΒΑΪΓη8, απὰ (86 Ῥ͵ΟΡΠοίβ, 
ΟΥ {π6 δου ρ[ΓΕΒ --- 28 ἴΠ6 δίδηδατα οὗ (Οα Β ταηϊμα δηὰ ψ1}} (8668 
οἢπ ν. 39. ; 2 Ῥεί. 1. 2].; ἅς. ὅις.3). [Ιζ 18 ποῦ ὩΘΟΘΒΒΑΤΎ Πογα ἴὸ 
ΔΓΡῸΘ [818 ροϊηΐ δὖ Ἰθηρίῃ ; {Π6 1688 Ὀθοδιβα 1Ὁ 866 118 ἴο Ὀ6 οοῃοραοά 
δνθῃ ὈΥ (ἢο86 ψγῆο γο]ϑαὺ (85 βίγιοίθὺ {ΠΘΟΓΥῪ οὗἉ δου ρίυγα ᾿μβριγϑίίοη. 
Τῆι ὙΠοΙυοϊκ, ἤθη πα πᾶ8 ἴῃ {π6 δριβῖ]6 το ἰῆἢ6 Ἡθῦτανγθ {86 
Ἀποίθης υὐξοτάποθβ οὗ [86 ργορμοίβ δβοσι θα ἴο {π6 ον Οδοβῦ (ε. σ. 
ἩΔ6Ρ. 111. 7.. 1χ. 8.), 18. ἔαϊη ἴο βαὺ μαῦ {π6 δαῖμον οὗ {π6 δρίβϑί]6 τγϑϑ 
τησοα 1} {π6 ΑἸοχαπαγίηθ ΡΒΙ]ΟβοΡἢΥ, απᾶ Ὀοϊονοά τη {Π6 ᾿πδρίτα- 
ὕΐοη οὗὨ {π6 δορίμαρίπς γοσβϑίοη Μυ. Μαοηδυρᾷῦ ροθβ ξασίμοσ. Ηθ 

᾿ Πλανί ἄβοῃ, ὅμοσ, Ηογιῃ. σΔΡΧΥ. ΔῪ 6 σοΠΒβι] 6 νυ 11} δα νδηΐδρο οἡ ἴῃ6 Β)θοῖδ οὗ 
1}}}8 Β6 οι 0Π, 

5. (οπιραγα Φοιιαὶ οὗ ϑδογοὶ Γἱτογαίατα, Οςῦ, 1854, Ρ. 147, ὙὙΒοτο 106 Οδ.ΓΏΟΩΥ οὗἉ [86 
Ν. Τ΄ τίνοσ 15 χίνϑη ἰῃ ἃ οοηἀοηβοα ἔογιη. 

. 8. Οἰιδιίοπδ οὗ πὸ ΟἹὰ Τιδβί. πη ἴῃς Νὸνν ἰη Βιθ]ίοι. ὅδοσ., Φα}γ, 18δ4, ρΡρ. 613, 618. 
δδο Ὀείοτγο, Ρ. 200. 



Ἐχίεηΐ οὗ Ϊπδρίγαίζίοη. 29] 

ἐπ68 ἴο δχαρἰαϊῃ νὰν ἰπ6 βίγοηρσ ἰαησυαᾶσο οὗὨ οἷν Ἰωοτᾶ; Ὀαΐ, ἠοῖ 
θοΐῃσ ΥΟΥΥ͂ Βι:ΙΟΟΘΒΒ[Ὼ] ἴῃ [818, ΒΘ ϑυσραοϑίβ [ἢδὺ Π]8 ἀ͵8610168 αν (πηϊη- 
θη 0π8}γ) τηϊεσορογίθα δῖα ; ὑμαῦ ““ [Ποβ6 Ψῆ0 80 Ιοῃρ; 8ῃηᾷ 80 δ γοὶν 
(6 ἀ 1π απ ἀογβίαπαϊηρ ὑμ6 παίυτο οὗἨ Μρθββ:}}}8 Κίπράοπι ἼΘΓΘ ΘΆΒῚ]Ὺ 
δοίγαγϑα ᾿πίο {π6 ἰάοα {πα «6808 Βμαγοα {61} ΟὟ ΒΡ βου θ6] 16 
ἴῃ ὈΣΌΠΘΑΙΪ 1η ] 1011 ν ; ἀπά ἔμυ8 πον σϑργαβοηίθα πὶ 88 δῖ ηρ᾽ ΒΟΙῺΘ 
ΘΧΡΓΟΒΒΊΟΠΒ ὙΠ ΊΟΝ, ἀρατὺ ἔγομι {Π6 ΟἾ6Γ δυϊάθῃοθ οὐ {π86 οα86, πιϊριῦ 
Ἰεραὰ 18 ἴο βῃρροβα {παὶ [86 1π|8}}10]6 “688 βαηοιϊϊοπθά ἃ 6] 16 ἴπ 
Ἰηϑρί τας 4] 1η|Δ}110}}0}.} Τιδηρπαρθ Πκ6 {818 18 στίονουβ ϑπουρῇ. 
τ τῆλ 6 οββουυϑά (μαῖ ἤθσα 18 αδβοσίίοη ψλπουῦ {π6 βηδάον οὗ 
Ῥτοοῦ; ἔοσ {86 ρᾶγβ! 68] δηγοὶυ ἴκ118.Ό ΤῊΘ Δροβί]68 ταϊϑυπάογϑίοοα 
185 πδίαγα οὗὨ ἝΟἸ γϑυβ Κιηράοιμ, {1 {ΠῸῪ γόσο ἰδυσμί Ὀγ (86 ϑριγῖῦ; 
αἴϊου τ ΒΘ ἢ ἰοδομίηρ {Π6Υ οἰτοα ἴῃ {18 ροϊηΐ Ὡ0 πόσο. Βυΐ {86 Υ 
ἀἸὰ ποῖ σοσῃροβα {Π61Γ πασγϑίῖγϑβ δηα δρ᾽βι]68 Ὀδίογα {Π6γΥ μι8α τϑοοϊνοα 
ἴΠ6 δ] ὐδηϊησ ϑριγιί, Απά, {ὈγΊΠ ΘΓ, ον Ἰμογα γγᾶ8 σοηδίδ]γ οογ- 
Τοοηρ ἘΠΟΙΤ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ νἱθνδ οὗ [18 Κιηράοῃι : 10 18 Γθαβοθδθ]ο {ΒΘ 
ἴο ΒΌΡΡοβα ἐμαί, 1 {6 ῖν 6] 16 τη Ὀ10]1ςΑ] τη |4}}1 0} }ν γ ΓΘ “’ Βα ρογϑίὶ- 
[ἰοιι8,7 Βα ου]ὰ μανα οογτϑοίθα {πα ἴοο. Εἰ ΥὈθαγηρ, μουγονοσ, ἴο 
ἈΤΡῸΘ ἴΠπ686 μοϊπίβ, 0 τηυδὺ Ὀ6 ποϊρα παῖ Μίγ. Μδοπδυρῃί δοποθάθβ 
10 1ῃ6 Δροβϑίϊθθ δηά ἱπηπιθαϊαί ἔυ]οσοτθ οὗ οὐν Ἰωοτὰ 8 ΡῈ] 16 ἴῃ 
ὈΪΌ] ΘΑ] 1 Ά]ΠΠ10}1γ, δπὰ ἢπάβ 1Ὁ μαγάὰ ἴο οχίσγαοῦ ἔγοτη ΟἸ σαι 8 στη 
ὙΟΓ8, 88. ΠΟΥ 8.6 ταρογίθα ἤο 18, ΔΩΥ ΟΒ6Γ τηδϑηϊηρ ἴμδη (δαὶ Πο 
Δαπη6α 10 ἴοο. 

1Γ1Π6 ἀϊβοῖρὶς8 πο] {πΠ15 Ὀ6]16Ὲ, 10 πορα ποῦ ΒΓ ΓΙΒ6 8 ἴο πὰ (Παὲ 
'ῖ γγδναῖ θα ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ διηοπρ ἴμο86 ΠΟ βασοθοθαοα (πο. Ὁγτ, 1266 
1115 δεξοπείοη ἴο “ 186 ἀπο ἘΠῚ ουν ΒΟ ὯΔ8 ῬΓΘνΔΙ]Θα ὌΡΟᾺ 
{ΠπῸ χυδεῦζοη οὗ ᾿πβρίγαιοη ἴῃ ΘΥΘΙΎ ἃσο. 7 Απα, ΤΒουρἢ αἰοηρίδ 
"τα Ῥθθο πηδᾶδ (0 ΒΠΟΥ {μαῖ ἸΟΟΒΟΙ νἱοννβ ομδγαοίο Ζοα (Π6 ἐΔίΠΟΓΒ, 
γε {6 δα ποῦ δὲ οἰϊοα μ88 80 ἐβογου Ἤν Ἔχϑπλποα ὑΠ61Ὁ ὑδβιτποηΥ, 
ἃ] μγγοάδιασοα ον] άθποθ 80 δοηνιηοϊῃρ᾽ 88, ΟΩ6 τα ὐ σΟποοῖνβ, [0 ΒΜ ΕΒΓ Ὺ 
ΝΟΥ ἱπαῦΐγοῦ {μας {μ6 αίμοΥΒ σθηθγα! ν αἰ θυϊοα (ἢ6 Ὠϊρ]ιθδῦ 
Δ ΒΟΥ ἤο ἐμ6 βδοσϑᾶ τ υϊίοσθ 10 18 Ἱπηροββι]6 ἤθγα [0 40 πιουθ 
{πα ἴο γϑίου {π6 γοδάδν ἰο Ὠγ. 166 οἰαυογαίθ ἀϊβαυ δι οη. 
ὙΠΟ Ρ]ΟΠΑΓΥ ἱπϑριγαίίοη 18 τηδιπίαιποα, 10 18 οὗὁἨ ΘΟΌΓΒ6. ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 

ΤΉ Τγοσίγίηθ οὗ 1πβρίτγδιίοη, δοοῖς 1ϊ. οἤΠΆΡ. 1". (Ὡπὰ εἀϊ..) Ρ. 78. 
Ὁ ΤῊ Ιηδρἰγαιίοη οὗ ΗοΙΪΥ ϑεοτγίριαγε, ἰθοῖ. 11. (2 πα εἀϊῖ.) Ρ. 71. 
5 Ἰριἀ., Δρραοπά. α., ρρ. 484---527.0 Το ἰοϑυϊπιοπῖοβ ὑγοάυςοα δγθ ἴΠπ8 ο 8881 : 

[. τοϊαιπρ ἴο 16 ἀϊνὶπο ᾿πβυθηοο Ἔχοσγιθα ἴῃ [86 σοπιροδβίεοη οὗ ἴ86 Β[0]ὸ ; σοπλὶ- 
»ηβίηρ : (1.2) Ὑποβο {Πυβιγαῖῖνε οὗ {πὸ δγιίε]ο οἵ [Π6 ὀγεθα “ Ἧ ε Ὀε]ον ἴῃ ἴῃς ΗοΙΥ Οδοδῖ, 
ἈΠῸ δρακοὸ ΕΥ̓ ἴ6 ῥγορδοῖβ." (2.) ϑυςῖὶ 88 Ἄχ δὶς 1Π6 φεπόγαί ΤΔΠΠΟΓ οὗ δ ΐηρ τὸ 10 
Ἦοὶγ ϑρίσιι᾿Β ἰπδυδθηοο Ὡροη τπ6 ττίϊοσβ οὐ ϑεγρίαγο, ἰοαπά θὰ οἡ 16 ρτίποῖρὶς Ἰαϊὰ ἀονη 
ἴῃ ἴδ6 ραββαροδ Ὀοίοσγθ οοπδίἀθγοά, (3.) ϑυο) 88 πηδίϊδίη ἴῃ6 ἐοο- ογάϊπδίθ δι ποτγῖν οὗ 
1.6 ΟΙὰ δηὰ 126 Νονν Τοβίδιμθηϊβ. (4.) ϑποῖ 88 Ἄχ ἢ Ὁ Ὁ [86 ἸΠΔΠΏΘΥ ἰῃ ν ΒΙΘἢ ἴπ6 ἕι ΠΠ6 ΓΒ 
ἀρετιαίϊν ηποῖς τῆ6 ϑοτρίατο. (5.) ϑοῖ κ8 σοπίϑίη [Π6 Θρὶἰποῖ8 ἀρρ οἀ ἴο δογίρίυσο 

(α) φψίνοῃη ὧν ἱπερίγαιϊἝοηπ ὁ Οοά; (βὲ[ εριγιμαὶ, οὐ τε τὐοτάξ ἐλε ϑρίγιί; (γ) ἀἱϊυΐπε; 
(δ) ερίκίϊεα ἥϑονι Οὐαὶ ἰο πιαπ; (ε) οαποπίσαί. (6.} ΤΠοϑο ΟΧΙ Ὀἱηρ 88 ἃ τόβαὶν [06 Βαΐς- 
βοίθπογ, 186 10 (Ὰ}}10]0 φοτιδίηιΥ, δινὰ τ6 ρεγίθβοιίοη οὗ δογίρίατο, (7.) ϑιςβ ἃ8 ργουθ δαὶ 
(86 [ἴῃοτα πιδἰπιαἰπεὰ {86 Ἰοίης ραγ οἰ μδίοη οἵ 16 ἴον! Ῥ͵ οτὰ ἀπὰ οὔ 1π6 ΗΟΪΥ ϑρίτί! 
ἴῃ ὑτίηρσίησ τς Θοτγίρίυγοβ ἰπίο Ὀοΐπρ. 11. ΑἸ]υβίοῃβ ἴο 186 οβδιεῖ οὗ 110 ἀϊνίπο ἰπβαθηςθ 

ὍΡΟΙ; 186. ἐπι !]εοίυΑ} [ΒΟ] 168. οὐ 1Π6 Ῥγόρμαίβ, σοπηρυδίηρ : (1.) ῬΑδδαμῈ8 ἴῃ ΜΟΙ ἃ 
ΤηΔίοτΙΔ] οἰπι! ταὰ6 ἰδ ἐπιρ!ογεά το ἡ] ιδιγαῖα {Π18 εἴτε, (2.) ΕΧΟΙΏΡ 685 οὗ ὑε]ϊεῦ ἴῃ τ8Ὸ 
οὐ-Εχίείξ 66 οὗ ἴπ6 Βαπιδη ψῖιἢ 116 ἀϊνιπο ἱπιο! ἔμοπος. 1Ἁ{Π. ΤΕβεϊπηοιῖθδ νυ] ἢ ταϊαϊα ἴὸ 
ἰο πρέατο οὔ τῆ6 ΒΙΌΪ6 δ8 ἃ σὑτϊ!οη ἀοοσιταοηῖ, ἴῃ 7οῖπι γτοάποεϊ οἵ 180 ΗΟΙΥ ϑρίηϊι διὰ 
(δο ππεη οἵ Οοὰ. 
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ἴο ἀοῆπῃο τυ ἢδὺῦ 15 τηθαηΐ. [ὑ 18 ηοῦ τηραπῦ {πα ΘΥΟΣῪ ΞΒΟΥΟἢ ἴῃ (δ 
ΘΟΣΙΡΙΟΣΘ Θομλθ8 ἤῸπη (ἀὐοα, ΟΥ 18 Θνθὴ ἴγτῃβ. ΕΣ νγὰ πᾶ ἐδοτγοίη 
ΒΟΠῚΘ ΟΡΙΠΙΟΏ8 ΟὗἨ 400 ππᾶ 18 ἔτ θηάβ, τυ ῖοἢ τὸ δἴθογυσαγάβ οαπβυγοά 
δηά τοξυϊοα!; νὰ Ηπαὰ τγϑοοσάθα τη βίδδουγηθηΐβ αἰ το ΟΥ̓ σὶοκοὰ 
ὨΙΘΠ, ὨΔΥ͂, Ογ6ὴ ΟΥ ϑαίδῃ Ὠϊπη86]., Υ͵α τηυδϑί, {πογθίοσο, πρλῖα ἃ 
ἀϊδποοη. ὙΥ̓Βαΐονοσς (ἀοα ἀθοίδγοθ, δ ΠΟΥ 1 ΙΒ ΟὟ ῬΟΥΒΟΙ, 88 
6 Β6 Ῥτγοπιραίθα ὑπ6 ἴθῃ σοιωηδηδιηθηΐθ, ΟΥ ΟΥ̓ ΒΒ Βογυϑῃΐβ 
ΒΡοα ΚΡ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ, ΟΥ̓ ὈΥ͂ ἸΠ}0]1ΟΔ 010, ᾿π Π1Β ὭδΔΠ16, 18 ροτγίδοι ἔπι, 
υΐ, ν δη δου ρύαγο βἰ ΡΥ σίνοα {86 παγτδίνο οὐ Ὑμδῖ πηθῃ δ] οὕ 
ἀϊα, {Ππ6η 10 18 Ὀὰΐ [Π6 Ὠαγταῦννο ὑπαῦ 15 1 Ὁ] δηα ἔσθ: {86 δθηῖ)- 
ΤαθηἿβ8 ΘΧΡΙΘΒΒΘΩ͂, [86 ΔοίζΟη8Β ἀΟ0Ώ}6, ΤΩΔΥ͂ ΟΥ̓ ΤΩΔΥ ποὺ ὃὈ6 δύ Δη4 ῥγταϊδ6- 
ψοτίῃΥ. 

ΤῊΘ ψΠ016 οὗ [86 ΒΙδ]6 νγᾶϑ ποΐ ἱπητηθαιϊδίο Υ βυρροδβίοα γ Οοί, 
ΤῊ ἔοι Ὁγ. 1,66 1] βίγαΐθβ ὈΥ ἀἸβρ Βῃϊηρ Ὀαύνγθθη γονοϊδίϊοη 
Δ ΒΡ ΓΔ οη. “ΒΥ τανοϊδίϊοῃ, βᾶυ8 δ6, “1 υπάογβίδηα 4 ἀϊγθοί 
σοιηπιαποαίοη ἤῸπ (ἀοά ἴο τηδῃ, οἰἴπον οὗ βυσῖ Κπον]θᾶρα 848 τοδη 
σου ]α ποῖ οὗ ΒΙπι86}} αὐίδιη ὑο, Ὀθοδαβα 118 βυ Ὀ] οἰ -ταδίϊοσ ὑγδηβοθη ϑ 
Βυϊηδη Βαρϑοι Υ ΟΥ̓ Ὠυτηδῃ ΓΘΆΒΟΩ ---- ΒΌΘΟὮ, [ὉΓ ΘΧΘΙΏΡΪ6, Ὑ6γ6 [ἢ6 
ῬτΟρΡοίῖοαὶ δηπουηοοιμθπίβ οὗ (δα ἔαΐίγο, ἀπ [Π6 ρθουν ἀοΟ ΓΙ 68 
οὗ ΟΕ ΔΏΗΙ --ττοῦ ΟΥἨ Ἰπέοστηδίίοι τ Ποῖ, δἰ Πουρ 10 ταῖρι πᾶγο 
Ὀδθη αἰἰαϊηοαὰ ἴῃ (Π6 ΟΥΙΠΑΣΥ͂ ὙΑΥ, 88 ποῖ, ἰὴ ροϊηΐ οὗὨ ἔλοΐ, ἴοΥ 
ν᾽ αΐουοσ οδι86, Κηονσῃ (0 [86 ῬΟΙΒΟῚ ὙΠῸ Ταοοινθα {86 τονοϊδίϊοπ, 
ΒΥ ̓ ηϑρίγαιοη, οὐ ({6 οΟἴμοῦ ῃδηᾶ, 1 απαοτβίδηά {Ππαΐ δοίι ΔΕ Πρ ΘΠΟΓΡῪ 
οὗ {π6 Ηο]γν ϑριγι, ἴῃ τ παύουν ἀθρυθα ΟΥ̓ ἸΩΒΏΠΘΓΡ 1 ΤῊΏΔῪ ᾶνα Ὀθθη 
Θχογοῖβοα, ρσυϊἀοα ὈΥ ποῦ [86 Ὠυϊίδῃ ἀσοηΐβ, οἤοβθῃ Ὀγ (ἀοά, ᾿ᾶνθ 
οὔ᾽οϊαϊϊψ Ῥτοοϊαϊπηθα Π18 ΜΨ{1}} ὈΥῚ σογὰ οἵ τηοὰίδ, οΥὁ παν δοχηηο4 
ἴο στϊησ {Π6 Βαν γα] ρογίοπβ οὗ {Πη6 Β10]6.᾽" 

Βονο]αίϊοη πα ἸΠΒΡΙΓΑΙΟΣ ἈΦ΄ ΒΘΡΑΓΆΌΪ6. ΜδΗΥ {Ὠϊηρδ ΠΑΥΘ 
ἀουθέϊοθθ θθθη γοναὶ ἰο (ὐοα δ βεγυδηΐβ, σῇ] θῇ ΠΟΥ Ὑγ6γ6 ποῦ 
ἸηΒρΙγοά οὐ ἀϊγοοίθα ἴο Ὑσῖῖθ, 88 1 {Π6 6486 οὗ δὲ. Ῥαυ} 8 θϑῖηρ οαυρὶὶ 
ὋΡ ἰπΐο ὈῬδγϑαΐβο: ΙΩΔΩΥ͂ ἔπῖηρθ ἤᾶνα Ὀθθὴ τγιίίοη ὈΥ ᾿Ἰπδβριγϑίοη 
ΜΒΙΟΩ {6 ψυιίογβ Κπὸνν ππουῦ τονοϊαϊοη. Βυΐ ἴῃ 1818 ἰαϑὺ οᾶθθ 
(ΠΥ ΓΘ ΒΌρογδἰΌΓΑΙ Υ συ]άοα τμδὺ (0 τῦῖίθ. ὙΥο πα ἴῃ δ γρ- 
ἴα τα ---ἰη {Π6 ΘΡΙ50168 ραγ ἸΟΌ]ΑΥΪΥ ---- ΤΩΔΠΥ ΒΊηρΡ8 Μ ΠΙοὗ τρί! Πᾶγ6 
αἀγορροᾶ ἔτομῃ δῇ γα ἸΘῪ ρΡῈη. Βαΐ 10 18 υ.86]688 ἴ0 ΓαΪ86 δῇ οὐ]θοί!οη 
Οῃ {πρὶν δοοουπί, Τὴ πιβάομῃ οὗ (ὐοα ἀδοϊἀοα ἰμαῦ ϑαοῖ (δ ϊηρθ 
Βῃου α Ὀ6 ργϑβοσνϑα ἴῃ (Π6 βαογθᾶ σϑοογ. ὃ 

" 566 Τόν, Ψ᾽παϊοδιίοη οὗ τ[π6 Τὐνίπο ΑὐἸ ΒΟΥ Υ δηὰ Ιηδρὶγϑιίοι οὐ ἐς Ἡ πείηρϑ οἵ 
16 Ο. δηὰ Ν, Τ᾿, 1692, οΠΔρΡ. ν. ΡΡ. 236, δος. 

3 ΤῊο πβρ᾽γδιίοῃ οὔ ΗοΙγ δογρίυγο, ἰθοῖ. 1, ΡΡ. 37, 238. Α ὙΓΊΟΥ ἴῃ ἴδ6 ΒΙΌΙΟἴΠοΟΑ 
ϑδογα, 8η. 1858, τ 8116 ποιΐπρ [86 Ἰπηροτίδποο οὗἉ ἴΠ6 αἰδιϊηοιτίοη Ὀοί γοο σου] δθοη δηὰ ἰῃ- 
ΒΡΙΓΒΙΙΟΠ, ΟΌΒΕΓΥΘΒ: “ ΤῊΪΒ ἰδ γ᾽ ἢδι τνὸ ΠΊοδη Ξρϑοῖ β δ! γ ὈΥ ἐλε ἱπαρίγαίϊον ο7 (λὲ ϑετγίρίαγεε -- 
δαὶ ἀορτγοο οὐ δϑβδβίβίδποθ δῇογάθά ἴὸ {6 ἩΓΙΓΟΣΒ τ ΠΟ νγ88 ΠΟΟΟΒΒΆΓΥ [0 Ῥγθβοσυα [δ 0πΠὶ 
ἴγοτῃ ἱπιρογίδειϊομ δῃηὰ οσΓΟΥ ἴῃ τηακίηρ ἴΠ6 τοοοτὰ οὗ Οοὐ δ ἰσατἢ δὰ νν}}}, Ρ. 83. 

5. “Ἠβᾷ 8 ρογβοῃ Ὑἢο γ8 ηοὶ δρροϊηϊεὰ οὗἩἁ αοά ἴο ττίτθ ἃ ροσγιίοῃ οἱ ἢἷβ ποτὰ (ον εἶ 
{π6 ϑανίουτ, ᾿ἰδίεποα ἴο ἷ8 νογάβ, ρεπηθὰ {πε πὶ ἀόνγῃ αἰτοῦ, δηὰ ρίνθη υ8 ἃ Ὀοοΐ [τῸΠ| 
νορίηπίηρ ἴο ἐπὰ οοηϊδίηΐϊπας ἴΠ6 ϑανίουτ᾽ Β Ῥνογάβ, ἀπὰ ποίμίηρ οἶδα, υνουἹὰ τ ΐ8 βάν δεδη 
Ποῖγ βογρίυτε Ὁ [τ ποι]ὰ Βανθ ὕθθη ΟἾγῖδὶ βροδκίηρ' [γοῦν ουΐῖ, ποῖ ῃγου ἢ δὴ δροβίϊο, 
Ὀυΐ ΟΥ̓ΘΠ ΡΟΓΒΟΠΑΙΙΥ͂ . . .. θαζ ἐξ τοοιϊὰ ποὶ ἔλαυνε ὅδεπ ϑογίρίμσε. ἍΜ ῊΥ Ὁ Βοοδῦδο ἴδμ6 ΗΟΙΥ 
ΟΠΒοβὲ πονοῦ ογάοσοα {πὸ ἩΓἰηζ, ΠΟΥΟΣ σάνο 1ἴ ἢΐ8 ΒΑΠΟΙΊΟἢ οἵ δ ΠΣ ΕΥ̓... Μδη είς ἴὸ 
Ηἰπηβο] Γ τοῦ] ἐπέ} 110] 7 Πᾶνα τηϊδ θὰ πϑ: Μὸ 4}} ἤἴδνθ ΟἿΣ οὐνὴ ῥγοροβεθδϑί δ: πὸ δεδζ 
ὙΪῊ ΤηοΓο ἰπίογοδέ οἢ δοόηθ δαδ᾽θοῖδ ἤδη ΟἸ ΠΟΥ; γῸ ΔΙΎΓΑΥΒ ΤΔΟΓΘ ΟΥ 1688 ἀἰδίοτγὶ [86 Ρίἐ- 
ἴαγο Ὑἰςἢ τα ἀΓΔῪ ΟΥ̓ ΒΩΥ͂ ΠΌΠΙΔΙ ΟΠαγαοίοῦ, ΚΠΟῪ ἰδ 88 τν0}} ἃ95 "ἴ1Ο ΠΥ, ἴ0 80πιοι πῇ 
δἤεοιϊοά νυἱ1ἢ οἷν οὐγπ ῬΟΟυ Αγ 168. ΕἾΟΠπὶ ὉοΟΚ ἴοὸ ὕοοῖκ σίνοι τι5 οὐἨ οἷὖγ 1,οτὰ δ ΒΑ γ Πρ 
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γε πορᾶ πο ἀϊδβρυΐε 848 ἴο {Π6 οχίθηϊ οὗἩ ὑπὸ ὅρι γι ἶδβ ̓ηἤμπθηοθ, ΟΣ 
(86 ΤΩΔΠΏΘΡ ἴῃ ὙὙΠΙΟΙ Ὁ δοίθα; ψΒΘΙΠΟΥ ΠΊΟΤΘ ᾿πητη αἸίοΙ Υ ΟΥ ἴῃ 8 
ΒΙσθοῦ ἄσρτοθ ἰῇ ΟΠ6 6Ά86 [88ὴ 1 Δηοῖ Υ : {86 γΘΒῸ]Ὁ Δ]0η6 18 {παῖ 
τ} τ ΠΙΟὮ γγ7ὸ ΔΓΘ ὈΓΔΟΙΘΆΙΥ ΘΟΠΟΟΤΏΘα, ΤῸ βοιηθ, 88 ἴο Μοβϑβ, 
(ἀοὰ βροῖκα “ἔδεβ ἴο λοβ," ἴο οἴμβοσβϑ ἴθ Ἀρρθαγθα 1ῃ ὙΥἱβίοηδ, οὕ ὮΥῪ 
ἀγοᾶπηβ. ϑοιιθ οὗ (86 Νοὺν Τοβίδιηθηῦ Ὑυϊοβ ΜΕΥ ὈΘΥΒΟΠΔΙὶ 
«αἰἰοπάκηίβ οὐ Π6 Θανιουγ: Οὐ ογ8, 80 (ὩΣ 88 γὸ ΚποΟῖν, ΠΟΥ ΘΥ ΒΑ Πΐτι. 
Βα (86 ρτγοάἀιποίίοη οὗ ΟΠ6 18 8 νϑῇϊοὶο οὗ ἀϊνιηα {τα ἢ πο 1688 ἐγυιδὺ- 
Ἰνοσίἢν ἰπδη [δδί οὗ δποίθογ; Ὁ 18 ΘαΠΔ4ΠΥ ἃ Θομροηθηῦ ρατύ οὗ {86 
ἸηΒρΡΙΓΟα Ὑ0]6, 18 88 {ΓΌΪΥ δαἀδρίοα ἴον [πα΄ ΑΓ ΟΌΪΑΓ οὈ]θοὶ τ ΒΙΟἢ 
10 νγὰ8 1πίθηρα [0 ΒΕΥΥΘ. 

Α ἀϊνῖμα δηά ἃ υγτηδῃ οἱοιηθηΐ τητιδύ ἤᾶνα ΘΟ Ὀ]Π6α ᾿η ἴδ6 ργοἄυο- 
τίου οὗὨ {86 δογὶρίαγο ; δηᾷ 10 18 ̓ ηρογίδης ἰο ἀϊβοθγη {Π6 ἄπ Ργορογίϊοπ 
οὗ ἐδοῦ. 1 ννὸ σῖνϑ ἴοο τηυοῖ ργοϊηΐηθποθ [0 ἴδ ἢγδῦ, τῦὸ τλδῖκα (Π6 
᾿υπδη Δ ΠΟΥΘ Ὀα ὑΠπ6 ΤΔΘΓΟ ὑγδηΒοΥΊ 6.8 οὗ [Π6 δυνἊ}]} 'ννοσάβ ἀϊοίαϊοα 
Ὀνγ ἐδ6 ϑριγῦ; δπᾶ {πθη τ86 ΑἸ γθηοοδ οὗὨ βίυ]6 ἀγα ἀπδοσουηίβθϊο. 
1 νὰ αἰγιθαία ἴοο τσοὶ ἰο [86 ἰαδὺ, γ6 ᾿πίσοα 66 ̓ ΠΗΥΠΆΠΥ ἰηΐο {Π6 
ΠΟΙΥ [πϊηρ, δα ἀθβίγου {π6 δυυ ΠΟΥ ΠΥ ὙὨοἢ, δ8 γ6 αν Β60ῃ, ΟἹΓ 
Τιογὰ δῃα 18 δροβίϊθβ οἰδίτὰ ἕογ 10. Βαΐ, 1 τὸ βυρροβο [π6 ὙΥΙΟΥ 
Δ]ονγοαὰ [Ὸ ἜΧργθθθ {π6 1688 6 88 δρργομοπαθα 1 δῖ8Β οσσῃ ου8 
αηα δἴζου 18 ΟΥ̓ ΤΩΔΏΠΘΓ, τοῦ 80 (μα [ΠΥ Γ6 ΘΧρυΘββοα τ] ρογίδος 
{τυ  Β] 088, 76. 88.8}} σου ὈΪγ πὰ μαῦ {118 ψ}}} βα δέν {π6 ρββϑηο- 
τ 6 η8, Ὀτοδοηΐβα. 

0 15 φυϊία ΡΟΒΒΙΌ]6 ἴο Ἔσρύϑββ {π6 βαιηθ 1άθα δοουγαίθὶ υ δῃὰ σὰ - 
ΤΠ ἴῃ αἸδγοηῦ πτοσγάβ. Α Ἀπ ΠΥ ΘΧΑΙΏΡ]6 18 ἔαγηιβμθα ὈΥ Μαγὶς 
ν. 41., οοτηρασοα ψιτἢ 1ὐΚ6 γι]. δ4. 1ῃ Ο͵δΘ ο886 ΟΟΤΓ [μοτἀ δ ψογὰ 8 
ΑΓ ΤΕΟοΓάΘα 88, “ ΠὨαιηβοὶ, 1 β8ὺ πηΐο ἴΠ66, ἈΓΊΒ6 : ἴῃ [6 ΟΥΠΟΓ 88, 
“« Ὠδιη86], ἃγῖ86.ἢ Βαΐῦ νν}}} ΔΏΥ ΟἿ Β8Ὺ {πα [Π6Γ6 18 Π6 5] 1ΠσὨϊοδὺ ἀϊβεν- 
6ῃ66 ἴῃ {π6 1466 οΘοηνογοαῦ Τῃο ἐροίβδϑίπια υογῦα “Ἐιοΐ ΟἸγῖϑὲ αἰΐογορα, 
ποτα οδῃ δ6 [1{{16 ἀουθί, ἀγα ρίνθη 8 τη {1|6 παγγαῦννο οὗ δύ. Μαγκ: 
Γαϊέλα οσμπιῖ; ΜΆ16 ἢ18 ὑγδηβίαὐϊοη οὐὁἨ {ῃθῖὰ 18 1688 βίγι Ο]γ ᾿Ἰἴογα] 
{πη (δαί οὗ δῦ. [0Κὸ; Ὀαῦ ἴΠπ6 τοϑα το [Π6 το ΘΓ τ] Πα 185 ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ͂ 
ἘΠ6 βαπλθ: {Π6 1668 18 ΘΧΔΟΙΥ σομγογϑα Ὦγ οδοἢ. ΕγΓΠοΥ, ᾿ῃ τονο- 
Ἰαίίοι ἀϊνϊηα που ρ ἢ 8 ἀγα γληβίαιβοα Ἰηῖο πυτηδῃ {ποι 8; δηα 1{ 18 
αυϊία ροββιθ]6 ὑπαῦ ἃ αἀἰνῖηθ ΘΟΠμοοροη ᾿ΔΔΥ ὉὈδΘ ἴοο ἰάᾶγρα [Ὁγ Πυπηδῃ 
αἰΐοσαποθ. 80 {μπδῦ, 1 ὕνσγο Ῥθῦβοῦβ 8.6 ἴ0 ΘΧργθϑδ 1ὕ, (Π6Υ ν7}}} ΟΧΡυ6 88 
1 Ἰ γο Εἶν, Ὀοοαῦδβ {Π6 νοσὰβ οὗ ποιῦμον οοιαργθμβοηα (Π6 τ ο]6. 
ἘΔΟὮ ἜΧΡΓΘβϑίοη 18 78, ἃπΠα ΘΟΏΥΘΥΒ 8 ἀχδοῖ συ, δηα {86 ἀϊ δγθμοο 
Ὀοΐνοθη {πὸ ὑννο 18 ποῦ Ορροβιίζοῃ : δὲ 88, 16 το ᾿πηη σβ ἀ οἰ] ηοαίοά, 
οη6 ἐδ [1}}1 ἔδοσ, [Πς οἴ ῦ [86 ΡγΟΙ͂Ϊ 6 οὗἉ [6 βαῖὴθ Ῥϑσβοῃ, {π6 ρογίγαϊ 8 
ταϊσμύ ϑδοὰ ργαϑθηΐ 8ῃ δχδοῦ γθβϑι Ϊαμοθ, ὑπουρ ΔΒΒΌΓΘΑΙΥ {Π6Ὺ 
ψοῦ α 6 ψΊΔΟΙΥ ἀἴνοτβθ. Ὀινπα Ἰηβρίγαιοη, (θη, 18 ποῦ ἴο ὃ6 
Ἰοηϊοά, 1 βοῖμθ αἰ ἴδσθησ Ὀ6 ρογοθρῦθίθ ᾿π (86 τηοάς ἴῃ ΨΒΙΘΝ ἵτνο 

“ὁ εβουϊά πονοῦ μᾶνο δὰ ἰδ ροσίεοϊ ὀχμὶ δἰείομ οὗ οὐὖγ ϑανϊουγ Β ομασδοίου πο ἢ τν6 ΠΟῚΡ 
δᾶνθ, ἰπ [Π6 δΥΤΩΙΙΘΙΓΥ ΟΥ̓118 ΡΑΓΙΒ; ΠΟΥ ἴ86 ἰ014] οὗ γῆι δῃοιι ἃ Ὀ6 ᾿λαρῆϊ Α ἰη 411 118 ἄυο 
ΡῬΓΟΡοσι 5, 88 ννα άτο ἰδ πον πη ϑογίρίαγο,"" 2. ΟοΥγ. χὶ. 17. ἴο χὶϊ, 11., δηὰ 1 ον. νἱὶ. 

ἐχϑιηΐπεά, ἱπ οζγάοσ τὸ οδυΐδίθ βοπιθ Μίδαμρρτι μβοῃβίοπα, γ τὸ Ββδν. Φ. Ἐ. 1λα]ίοη, Β.1)., 

Ἰαῖς ΕΦΊΙονν δα Μ᾽ Ίςο- Ργοδίἀθπι οἵ ιςοηδ᾽ ΟοἸϊεχε, Οππιυτάρα, 1858, ΡΡ. 20, 21. 

ΙΑ τΔ0]16 οὗ Ῥαδεαρεδ ὙΠοΥῈ ἴΠ6 διιπια ἀφοϊαγαιίοηϑ οἵ οἷν [ονὰ ὅγὸ ψίνθη ἴη ἀϊβόγειςξ 
νοτὰβ ΟΥ̓ αἰ ετγθηϊ ἐνϑηρο 1818 ΤΩΔΥῪ Ὁδ [οιηὰ, Φουγηδὶ οἵ ϑαςγοά [υἱτογαίαγο, ΑΡΙΙ, 1854, 
»ρΡ. ὃ] --89. 
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ΒΔΟΓΘΩ͂ τ ῖίο β Πα α]6 ἃ ἐσαίῃ, δὲ. Ῥαδὺ], ἔου δχϑιῃρθ, δῃὰ δὲ. Φαπιοα, 
ΤΊΘΥ ἀγα θυΐ σἰνίηρ' ἔνο δβρϑοίβ οὗἉ {ῃ8 βαπι6 {π]ηρ : γοῦ Ὡρ6ἀ ποὶ 6 
δίτγαϊα : ϑδοῦ 18 πιαίΐον οὗ ἰδοῦ : ρυῦ {ποῖ ἰοσοίμοτ ; ἐπαὸν ψ}}} ποί 
ἀΐβαρτθο, Ηδπορ {ΠῸ Αγ η688 οὗ οὐν Ἰμογ δ ἰθδομίηρ. Ηἱ8 ἀἰβοὶρ 68 
ΜΚ γα Ὀαΐ πιο : {Π6}Γ ΟΥ̓́ΘΒ ΘΓ ΒΌΡΟΓΠ Δ ΌΓΑΙΥ οροηθϑα, θυ ποὶ (0 
Β66 81] ρο581016 [πϊηρδ ; αἶβα ἐπ ἤπιῖθ σου] παν Ὀδοοταθ {Π6 ᾿πΗπιε, 
ΤΠΟΥ βαν δοουγαίοϊγ {π6 ρῬαγὺ {πῈῪ ἋἸἃ 866: [πΠ6 Μαβίδυ ἘΔῊ δ.- 
ουταίογ, απᾶ [Π6 8016. ὅδὸ {πῶ {Π6Γ6 18 ἃ ΠΘΟΘΒΒΙΓΥ [ῸΓ Οὐχ ἰλγίηρ 
[οσϑίποῦ [6 ναγουβ ρᾶγίβ οὗ ἀρετὴ Νοῦα οὗ [π6 τουοῖο8 οὔ (ἢ 
Ρογίγαϊξ οαπ Ὀ6 βραγϑ. Εὔδοῦ 18 {41 {Ὁ} πὶ 118 ἄσρτθα ; Ὀαΐ [ὉΓ οοπ- 
Ὀ]οἴθηθββ 6 τοδί μανα {Π6η] 4]}. 

ΤῊΘ αυδϑίϊοη τηυδβύ Ὀ6 Ἰοοϊκοα ἴηΐο Ποῖ ΠοΥ Ἰηδριγαύϊου, οἰ πηθά 49 
6 ἢᾶγα 86 6ῃ 0 Γ {Π6 βαογοᾶ ᾿ΥΘΥΒ, ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ͂ ΘΙ ΡΡΟΒΘΒ 1Π]8}} 1  }γ. 
Το τα ποῖ αἰ δγθηοα οὗ ορὶπῖομ βυβιδίθϑ. ὅϑοιηθ σπου] ἔδαν δαί, 1 
ΔΗΩΥ͂ ΠΟΥ δο 0 ΟΥ̓ ΘΥΓῸΓ ἴῃ [86 ΠΟΙΥῪ ὈΟΟΪΚς Τ6Γ6 ΘΟποΘαΘά, 18 ΔῈ ΠΟΙΙΥ 
νοῦ ἃ 6 ἐΠΟΥΘΌΥ 8ὸ [ΔΓ ἐπραῖγοά, {μαῦ 10 οου]α πὸ Ἰοηρογ θ6 Ἰοαποά 
ΡΟ 88 ἴπ6 (ΔΙ {Π{Ὁ] ἀχροποηί οὗὨ {π6 αἀἰν!ηα νν1}}}. Απά, ἐβουρᾷ οἴει 
τυϊοΐη (Παὺ ΘΟΥΓΟΥΒ, 1 ΔΏΥ, ἅγ6 οὗ ἃ τρϊποῦ ΟΠδγϑοῖοσ, ΒΟση 6 ̓ΠΔΟΟΙΓΔΟΥ͂ 
1 ΘΠΓΟΠΟΪΟΡΎ, ΒΟΠ16 τηϊδρ δοοδιηθηΐ οὗὁἨ ἢ] βίοτιοαὶ ἔδοῖβ, βουὴ τῃοαθϑ οἱ 
Βροακίηρ τ] οἢ τηοᾶάσδγηι αἸβοου ΥΎ Π88 ργονθα ηδυ "406; {μαΐ βυοὴ 
ΘΥΓΟΥΒ 8Γ6 ΟΥ̓ ἃ ΒΟΙΘΠΗς ταμον ὑμδη ἃ ΓΟ] σΊοι8 ΟΠ γδοίον ; (δ {ΠῸΥ 
ἀο ποΐ αἴδοί {86 ΟἸσιβίύϊδη ἔδυ τ, οὐ τοῦθ (ἢ 6 οογίδι τΥ οὐὁὨ {16 στοαί 
ἀοούγϊη68 οὐ {π6 ρΌΒροὶ, γοῦ βυοἢ ΤΘΡΙΥ 18 οἴῃ 6] ὑο θα ὑιπβα[βίδο- 
ἴοι. [ὑ 18 [610 ἐπα ἐμ Ἰοοβθηΐηρ οὗ 84 β' ρα βίομο ἱπηραὶγθ (ἢς 
ΒΟ ΠΥ οὗ (Π6 οἀϊῆἔρο, δπὰ {μπαῦὺ 1Ὁ 1ῖ8 Βητά, 10 18 γγ6}}- Ίρἢ ἱΠΊροββ10 6, 
1{ γοι δοησδοᾶς ἱπρογδοίοη αὖ 8}}, ἰο 1ἸπηῖὉ 10 τὸ {Π18 οΥ̓́ΘΠαὺ ἀσορατί- 
Ιηθηΐ, ΟΥ ἴο ἀγα {π6 θη6 ᾿1ὴ6 ΜΈΙΟΝ 8}.8}} ὈΠΟΓΓΙΏΡΊΥ βανοσ στ Πδί 
τησϑὲ θ6 τοραγαρα δ8 {86 ποτὰ οὗ (ἀοα ἔτοπι δῦ ΤΥ Ὀ6 ὑγοαί θα 88 
ΤΊΘΧΟΙΥ {Π6 βου ο ΟΥ̓ [86 Ορὶπίοη οὗ [1110 16 τηληῃ. Ῥουῆλρβ (6 
ἴδαγ 15 οαυγὶϑα ἴοο ἴγ. 10 18 ἱπα!βρυίδο!οα [πὲ ὑπ6 Ό10]6, α5 το ἤανο 1ξ, 
18 ποῦ ΨΠΟΙΪΥ ἔγθο ἔγομη ΟΥΤΟΥ. γγ6 ἢδνθ 10 ΟἾΪΥ ἴῃ πηρογίδος ἐγδηβα- 
[Ἰ0η8, ΟΥ, 1 6 δα {86 οΥἱσίμα]β, ἴὰ δὴ υὑποογίδιη ἰοχί, ΝῸ οπδ πὺΐῖ 
4 ϑ]οη8 {Π6 ἔδοῦ [μαῇ ἐγ βου ὕ6γΒ παν οΥγοα, ὑπαῦ ἸηὑογΡυθίουβ ΠαΥΘ 
δας τηϊβίακοβ, ἴπη]6 88 {ΠῸ0Γ6 ὝΕΥΘ ἃ Ῥουρϑίμαὶ πιΐγβοὶθ, αβθοθηρ 
ΘΥ̓ΘΕΥ͂ ΘΟΡΥ ΙΒ, Δ ΘΥΘΤῪ ΡΥΙΠΐΘΟΥ, Δα ΘΥΘΟΓΥ ἰγϑηβί του, νγα πιυδὲ 80- 
Κηον]θᾶρα {παῦ τ πᾶν πού {πΠ6 ὈΟΟΪ ὀχαοέίν ΔΒ 10 ργοσθϑαρα ἔτοπὶ 
[Π6 Δυΐπουβ: 1 δ ορϑίμοσ ρογίθοι {π6η, 10 888 Θοπλ6 ἀπ ἔο 0.8 Β0Π16- 
Ὑ] αὐ ἰΥΠΙΒΠ6α τ αἢ {Π6 ταϑί ΟΥΓ ἀρ68, Βο]] 64 Ὀγ 1π6 Πυϊηδη μδηά8 τ Β10Ν 
ἢχανα οαΥΓΙΘα 1{ αοηρ. Βυΐ πῇῃδὲ π6η 2 068 {}18 δοκηον]εαάρσοα ἔδοί 
πη 86 0016 {Π6 (1 ΟΥ̓ ἱπέουέδσα 1} (86 Θοπβοϊαίίοη οὗὨ {π6 Ὀ6]1ονογ ῦ [6 
{16 ὈοοΪκ 1688 ἄθαγ ἴο τ ἢ Το εΒ μ {Π6 688 τεραγά 1 δ8 (οὐ  νοϊοοῦ 
18 ΔῪ οβϑοηίαὶ ἐδαΐαγα οὐὗἁὨ {πΠ6 Ὀ1016 ἀϊδίογίδα ἢ [18 δὴν ργδοίϊοαὶ 1π- 
οολγ θη 610 Τα 8π18}} ἀπδύ το 1168 ἸΡΟῚ 10 ἀΘΒΕΓΟΥΒ ποῖ 
{π6 {γα Ὁ] 688 οὗ {μ6 ρῥιοίαγθ. Απιεὶ 10 πιὰν "6 δβδκαᾶ, ψῃγ, 1 ἴα 
(οὐ ργονϊάθῃοθ ἢ6 π88 ρϑγῃλ 64 ΒΡ. ἸΠΘΟΟΌΓΔΟΙΘΒ ἴο οχὶϑὺ ΠΟΥ͂, 
ΜὮΥ ΒΒου]α 10 Ὀ6 ᾿τηροβ810]6 ἴο ΒΌΡροβθ πΐπη ὅο μανϑ ραοστωϊ 64 8] σι 
᾿ΠΒΟΟΘΌΓΘΟΙΘ8Β ἔγοιῃ ἰῃ6 Εγβί, ἴο αν ροστηϊ 64 (6 Πυπηδη οἰθιιοηὺ 
ΔΙΥΑΥ8 ὕο δυπο 6 Ὠυτδη ᾿ροσ οἴ οι ὃ 

ΤΠ6 ἔραν ἔθη οὗὨ παραϊγίησ {π6 οογία! ἢ οὗ ἔα, Ὁ Δ] ονίηρ μδί 
ἱπβρ γα θη ἀοα68 ποῦ πθοθββα νυ ΒΌΡΡΟΒΟ 1 {4111} }7, ταΔῪ Ὀα οαΙτῖ 
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ἴοο ίαστ. Απὰ γοῖ ἴθ γὸ 18 80:16 σϑᾶβϑοῃ Ὁ 'θ. γε ἀο πᾶ τηθὴ ΨἘο 
μανα σοηςοαοα {δαὺ {Π6 ΓΘ ΔΓ ΘΥΤΌΥΒ 1Π ὨΙΒίουυ, ΘΠΤΟΠΟΪΟΡΎ, ὅζο. ἴῃ [ἢ 6 
Β10]6, πού τ !]γ Κηονῖπρ 6 Το ἴο βίορ. ΥΥ πουὺ παγεγ ης οα [Ὠγουρἢ 
{πα ἀϊεαβίγουιβ οοῦσγβο ὙΠΟ Πᾶ8 οημἀθα ἴῃ ῬΤΟΠΟυΠοΙηρ ὈΓΟΡΏΘΟΥ 
ἐπηραββιοηθα ροῦν, ΤΙΓΆΟ168 οχαρροσγαίθα Ὠυρογθοΐοβ, ἀπα βαογοά 
Βιβίουυ ἃ πλγτ, τηθη οὗ ΠΠΠῸῈῈ ΔΠἀ ΡΙΟΙΥ πᾶν βίαρσογοα ἔγοτη ΟΠ6 
σομοἰ βῖοη ἤο δηοίμον, συ ἢ 116 (πο ρὮἢ 580}}} τοί! μῖπρ ὨοΪὰ οὗἉ {Ππ ρτοασῦ 
{τ ἢ 8. οὗ τον 0) ΠΟΥ πᾶν δοηβαγθα Ἀροβίο!ο δγριπιθηΐ 88. υἢ- 
τδι Ὁ ]6, ἀἰβογθ θα ἀροβίο!ο ᾿ηἰαγργοίδίοῃ οὗ ἰἢ6 ΟἹ ΟΣ βου υίιγ 68, 
Θηα ὄνθῃ, ἢ Μγ. Μδομπαυρῃΐ, ομαγρθα ῥσορμοῖβ δηα ἀροβίϊο8 στὰ 
ΤΟΙ ΙσἸΟΙΒ ΟΥΓΟΓΒ.ἷ : 

Ατποηρ ἴμοβα πὸ ἀο ποὺ δαπηῖῦ {π6 1π|81}} 0} } οὗὨἨ δοειρίυγο, Ἀζ. 
ΤΠΟΪμΟΙκ βίη 8 ργοταϊπθηΐ. [ἢ 8 Θβθδαύ οἡ {6 Ποοίγηθ οὗ [πΒρ᾽ γα οη, 
ΔΕΟΥ Θηἀθανουσιησ ἴ0 ΒΠΟῪ {πᾶ ὑπ6 βίγοίου ὑΠΘΟΥΎ 18 οὗ ἰδίθν ἀαΐθ 
{π4π τ6 Βοίοστηδίοη 2, μ6 ῥγοάμοθβ ἢ18 ΟὟ γρυμηδηΐβ ἀρϑϊηβὲ (6 
ΔὈΌΒΟ] ἴα ̓ πβριγαίίοη οὗ (Π6 Βογιμίασο. ΤΏΉΘΥ 8.6 ΠΊΔΙΗΪΥ ἀοτινοϑα ἔγοση 
{πὸ οοπαϊίοη οὗὁἩ [π6 Ὀ1Ό]10Ὰ] τυ Πηρ8 {ΠΘΠΏΒ6Ϊν 68. 

Τῆυ8 6 ἀν 6118 ροη {Π|π προ υ [ΘΟ οἢ8. οὗἩ βίγ}]6, ἔου ᾿πβίδηςθ, ἱπ 
σέ, δὰ], ἐουηα θα οἡ [μ6 ρδου Αγ 1168 οὗ {π6 νυυιΐοσ. ““Η18 γἱνβοῖίυ," 
6 ΒΆΥ8, “ΟΓῪ ΓΘ  ΘΠΕΪῪ ΟΟΟΆΒ1ΟΩΒ Ὦ1π ἴο ἰθανο ἃ βοηΐθῃσα ὉΠ Πη:ΒΠοΩ, 
τὰγοῦρῃ ἐοσσοίησ {Π6 σοποϊυβίοη. Απάᾶ δα ἄγριιθ8 {Παΐ, 1 ἀϊν!η8 
ΘΟσΟΙΙΠΟἀδίοἢ 185 ἰο Ὀ6 οχίθπαρα ἴο {π6586 ᾿παϊνΙάυ 8] ἀοίδοίδ, 1Ὁ 18 οαγ1- 
οαἰυγοα,. [10 18 Δρργοῃοπαρα (μδῇ βιιοἢ. ἂπ ἀγριμηθηῦ 88 {Π18 σα ἡ 6] ἢ 
11 01|6 ὙΠ {Π6 τοῆδοίηρ ταῖὶπά, [1 δὲ, Ῥ δ} 5 βαπίθῃηοοβ δ ΓΘ Βοιλα. 68 
ΔὺτυΡί, το γο ἀϊὰ Ὦγ. ΤΟΙ οΙ Ἰδασὰ {πμαΐ 10 γὰ8 θόλο μ6 ν 8 50 
ἸΠΘΟΠΘΘΙΥΔΌΪΥ ἐποῸρΒ.1688 88 ἰο “ογφεξ ἴο σομποϊαθ (Βοη ἢ δύ. Ῥω] Β 
ὙΠ ΏΡΒ ΒΠΟῪ ἰο {π6 σΑΥΟΙἋ] Ἰηαυΐτοῦ ἰμαῦ Π6 γγχὰ8 δηγίμιηρ Ὀυΐ ἔοτ- 
σοι]. ΑΠον Ἰοπρ αἰ ρτθβϑίοηβ ἢ γοίυσηβ ἴοὸ ἴαἶτο ἃρ {μ6 ἐπγοδα ἢθ 
Πιαα ΤΙ ΡΟΥΔΥΥ ἀγτορρθα, σοπ γα Υ σορϑδίηρ' ἃ ογα ὈΘίοΓΘ οιυρ]ογοί, 
ἴο πα !οκίο {6 οΘοημηθοῦοη. Βαΐ, δατηϊὑϊησ [πα΄ Ὠ18 ΒΌγ}6 νγᾶϑ υἱνδοῖοι8, 
{Π6 ΓΘ 18 ΒΙΙΓΟΙΥ͂ ΠΟ ἹΠΙΡΓΟΡΓΙΟΙΥ ἴῃ Βαρροϑίπρ (μαῦ Ηδ, ψγἢο του ]αβ 186 
1115 οὗ τηθῃ ἴο εἴἶεοί δὶβ ον ῬΌΓΡΟΒΟΒ, ὙΠ Οβ6 ΡΊΟΣΥ 1Ὁ 16 ἴο ψγουΚ 
δγ {Π6 νι οαϊκοβί ᾿πμϑίγαμαθηΐβθ, δῃου ἃ παν ἀδοα {Π6 δγάουγ οὐ 16 88 
γ6}}] 828 {Π6 Βοαάλίθῃβεβ οὗ δηῃοίθου ΨΧΙΘΓ 0 ΘΟΠΥΘΥ͂ 818 Μ{11]] ἴο πηθῃ. 
1 5 116 ὨΙΡῺ ψ]ϑάοιι οὗὨἨἉ (ἀοα, δβοοϊηρ (μαῦ {ῃ6 ἀἰδΒροθιίομβ οὗὨἨ 1ηά]ν1- 
ἄυ.818 νἈΓΥ, ἴ0 ΘΙΡΙΟΥ͂ σϑυϊουΒ αἀἸΒρΟβι 08 ἴο δοὺῦ ΡΟ ἰβθ. {21ΚΘ 
15 ἄγανῃ ἰο πκὸ. Απά {Πγοὰρἢ ΤΔΩΥ ΟΠ ΔΠΉ6]8; ᾿ηβίθδα οὗὁὨ οῃ 6 8106, 
4068 {Π6 ουγτοπὺ οὗ ἔγσατῃ ἤονν, δ πγ Ό]ν δαἀδρίβα ἴο [86 ΤΏΔῺΥ ἰαβίδβ 
το} Βηα {ΠΘῃ βοῖν 8 σοβροοῦ γἰ Υ ὀομ δα] 6α," 

1 Το Ὠοςεῖγίπο οἵ Ιηδρίγδιίοη, ὈΟΟΚ ἱ. οἤδΡ. ἷν. ΡΡ. 4ὅ.. δα. 
2. ΤΥρδηβίδιθα ἰπ ἴῃ Δουγηαὶ οὗ ϑαογοὰ 1 ἰογαῖα! 6 ἴογ Ψυ]γ, 1854, ΡρΡ. 381---369., δηὰ 

δεσοτηρηπηίοα τ [ἢ δοπηθ δϑηβὶ Ὁ]6 Ὠοΐο8 ὉΥ͂ (ἢ ᾿ΓΓϑηΒ] δου, 
5 ὝΒοΟΙΠΙΟΚ 8 ποῦ ΠΔΡΡΥ͂ ἱπ [18 ΔΡΡΘΑΙ ἴ0 ἴῃς ἔβίΠΕΓΒ δηἃ ΟἰμοΓ οἱὰ τί οσβ. ὅοσῃ οὗ 

ἢΪ8. πιΐδίδ κοβ ἤλυθ ὕθθῃ σογτγοοϊοα ὈΥ )ζγ. 1.56, Αρροηά. 6. 
4.“ Τῇ ἀϊνὶπο {χυϊ, ΔΟΌΌΙΥ Πυπιαηίζεα, ἤγβε ὉΥ οηϊογῖπρ' πο [86 ΠΠ {6 οὗ 186 ἱπάϊν᾽ ἀυα] 

ἯΠΟ 85 115 ΟΥ̓ΡΆ, παχῖ ὈΥ σοτηΐπρ ἱπῖο σοπίδοϊς ἢ ἴΠ6 1" οὐ 186 τἰπ|6 πη ὙΥΒΙ ΟΝ 11 τ 88 
ἀεἸ]ϊνεγεά, τ ἢ} 16 ᾿ξ Ἰοβὲ ποίη ᾿ΠΟΓΘΌΥ οΥὗἁὨ 118 ΟΒ86} 14] ρυ ΣΙ Υ, σαϊποὰ ἃ Ῥγαο 8] ρΟνσοσ, ἃ 
ίοτςς οὗ ΓΕ ΠΥ ὈΟΪΠ [ῸΓ [Π6 (η6 ἴῃ τ ΠΙΟἢ τ γ8585 δηποσησεά δηα [ὉΓ 81} δασοοοάϊηρ᾽ {1π|68, 
ν  εἢ 11 συ! ἃ ποῖ δᾶνα 84 οὐπογν 86, ΣῈ τγαϑ πὸ Εἰρίιοδι ου]οσίαπι οὗ δοογαῖοβ [δαὶ ἢθ 
ὑγοιρσῆς ἀοννπ ΡΠΙΪΟΒΟΡΏΥ ἤοπὶ ἴπὸ δόσίαὶ ποῖρῃῖδ ἤἢ0 τἢ6 Ὀιιδίη688 δη ὈΟΒΟΙΩ8 ΟΥ̓ Πη6η." 
δῖ πὸ ἰ665 στ ὃο δαϊὰ οὗὨ τονοϊαιτίοη ἤδη ἴπδὲ ἰν Ὀγοιγῆς ἀονη τῃ6 ἴσα! ἢ 6 πιοϑὺ ἀσδορὶν 
πρδι], ἔγομλ {Π|6 νΟΓΥ ἰουπίαϊη ΟΥ̓ 811 ἰγαϊῃ, ἴθ 16 σοι ρταποπϑίοη οὗ [86 ρΡοογοϑὲ δηὰ [ἢὰ 
ΜΟΒΟδὶ οὗ οὐ γασὺ, ἢ ΒΙυ]ΠοΙοσα ὅὅδογα, Α ΡΥ], 1853, Ρ. 8386. 
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Ὧν. Ὑπο]αοὶς γι ΠοΥ τϑιημαγκβ ὑμαὺ ἀΙἴδγαπὺ Δροβί]68 βθθτὼ ἴο ἢαγθ 
αἀἰβδγθηΐ σγουπα 14688, δπα (μπ18 ““Ῥγϑβϑοηῦ ΟἸγιβίδη γα ἀπάον ἀϊ- 
γοΥβ Πα μοϊηΐβ οὗ νυἱον." ΤὭΏΘΓΘ 18 δ0 ΟἹ ΠΟΥ ἴῃ δαταϊτηρ {88 ; 
δηα (Π6 ΟὈΒΟΥν ΙΟἢ8Β τη8α6 ἃ [Σ{{16 ΜἘ116 ἀρῸ ἸΏΔΥ βαεσν ἴο ῥγουδ ἰδδὶ 
(818 18 ΟὨΪΥ͂ οη6 ραγὺ οὗ [Π6 ἀϊνίπθ ρ΄δη ἔῸΣ [86 δομλρ] ἴθ 688 οὗ σγεν- 
ἰαύίομ. ὙΠοΟΪυοΙς οἱἴοβ (ὐο] τἄρα 88 1]]υϑίσγαϊηρ δηὰ δοηῆγπιηρ ἢἷϑ 
ΥἹΘΥΒ ᾽; δαῦ (ΟΟἸογΙάρ ΒΒ γογβ ἴῃ {Π6 οἰζαίοη. ΟὨΪΥ ρὸ ἰο ῥγογα {δαὶ 
{86 ΒΔΟΓΘα ΓΙΓΟΓΒ Τ6 6 ποΐ δι ϊοπιδίβ, ΤΏ6ΓΘ Β6Ώ86688 τηραϊα, {Ππγουρὴ 
γΒΙΟἢ {6 ἀἰν!ηθ νοΐσθ τγᾶϑ παδ6 (ἰο δουπά, Απά {Π6 ἰγβηϑίαΐογ πε}] 
Β. 0) οἷ ἢ8 ϑοῖὴθ δα: 010Π 8] ουϑοσναίίομβ οὗ (ο]οσιάρο, ουϊποῖηρ Π18 ἴη- 
ΘΟΠΙΡΘίΘΏΟΥ ἴο ἀφοϊάα {ῃΠ6 ᾳφισδίοη. Ηδ6 τδῖκοβ ἐλὲς “16 ογυοίαὶ ἰοβὶ 
οἔἩ ἴῃ6 ἀοοίτϊηθ : ὅν {π8ὺ {π6 ὈοΟΚ οὗὨἩ 900 {πτουρμουΐ τγδ8 ἀϊοίαίρα 
ὈΥ δῃ 10[Ἀ}110]6 16] ]Πσοποθ. ΤὭθη σοτρογυβ {86 ὈοΟΪκ, δα 8.}]}, δ 
γοῦ Ῥγοσθαά, (ΓΥ̓͂ ἴο ΔΡΡΙΥ {πὸ ἰδποί: {γῪ 1 γοῖι οδῃ δυθὴ δἰΐδοϊ δὴν 
ΒΘΏ8Β6 ΟΥ̓ ΒΟΙΔΌΪΔΠΟΘ οὗ τηδδηϊηρ' 0 {πΠ6 Βρϑϑοῦθβ ἡ Ὠ1οἢ γοὺ ΔΓΘ τοδάϊηρ, 
δ5.7 (ὐοἸεγαρα [α8 [8}16 0 Ἰηΐο (86 Οσο οὗὨ ἱπιαριπίηρ ἐμαὶ (δ6 
ϑδανοοδίθβ οὐ ΡΙΘΏΔΣΥ ᾿ηβρίγαύΐοη Ὀϑίονο ἐμπαῦ 00 δῃὰ 18 γι θη 8 
αὐΐοτοα 811 ΠΟΥ δα]ἃ δ8 τηονϑᾶ ὃγ (86 Ηοὶγ αμοϑέ. Ὦζγ. 1,66 δχροβθ 
[818 ΟΥΤΟΥ ΟΥ̓ δβίκηρ' [ἢ 6 Του ἴο βιιδϑυα 6 ““ οοτητα δα ἰο ν᾿ γιησ 
ὉΠ ον (Π6 ρσυϊάδησο οὗ" ἔον “ αἸϊοίαιδα Ὀγ." ὙΤὨδ ρτοββῆθεβ οὗ Ὁ ψ}}]} 
᾿πητ] ΘἀἸδί ΟΙ Υ ἈΡΡΘΆΥ, 

ὙΒΟΪυΟἷκ βθοιη8 ἴὸ ᾿δΥ̓ ΩΟ ΥΘΙΥ͂ στοαύ βίγοβϑβ οὐ ὙὙμαῦ ἢδ88 Ὀθ6Θη δ]- 
ΤΟΔΑΥῪ 4]]6ροᾶ, Ἠδ ροοϑ οἢ {0 ὑτρο, Ὑμδύ ἢ6 ΘΟΠΒΙ6Γ8 οὗ ΓᾺΓ ρτοδίου 
ἸΠΠρΡΟΥΐδη66, ὨΠΤΊΘΓΟΙΒ Ργοοίβ οὐ ἱπδοουγθου ἱπ δβίδίθιηθηςβ οὐ ἴδοι 
οσσυγτηρ; ἱΒτουρθοιῦ ἐπ6 Ὀ10]16. ΤΠθ τὶρΊἸΥ οτι ποάοχ ἤανα ἀδιοά 
ΒΌΟΘΝ ἸΠΔΟΟΌΓΣΔΟΥ, Ὀαὺ ΤΠ6Υ ανθ δοσοιαρ]βῃ6α {πο ῖγ οὐ͵δοΐ, 6 ΒΆγ8, 
““ΟΩΪΥ ἈὈΥ͂ 80 ΠΙΔΗΥ͂ Δγ ἢ οἷα] δπα ογοθά βυρροτγίβ, ἰῃδὺ [Π6 Θογιρίυγο, 
βού στρ δέον (818 [ἈΘΏ1ΟΠ, ὙγΘΑΥΒ ΠΟΥ ὕΠ6 ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΟ οὗ δὴ ο]α ρᾶγ- 
τηθηΐ ψ11}} ἸΠΠΌΣΊΘΓΆΒ]8 ΒΟΔΠῚΒ 8η6 ραΐομοβ, [ἤδη οὗὨἨὨ ἃ. ΠΟῪ οπ6 πιλάς 
ουῦ οὗἩ οῃδ θη ρῖθοθ." ὙὍΠ18 18. ΠΑΓΪΥ γονυ 141] ἰδηρυασο, δυΐ, 
16 ΔΡΡΙΊΟΔΌΪ]6 ἰο {π6 Ὀ10]6 δῇ 41], 1Ὁ ταδί θ6 80 ὉΠ 66. ΔΠΥ͂ ΟἸΓΟτηϑίδηοοϑ; 
Ὀδοδῦδβθ ἃ ὈοΟΚ οοπίδἰ αἰ πρ' Ἰοῦίασβ, βίου! δ, ρῬοθλ8, ΣΠΟΓΤᾺΪ ΤΑ ΧΙΠΊ8, 
ῬΓΟΡΏΘΟΙΘΒ, δ ὩΘΥΘΓ δ6 ᾿Κοηθα ἴο ἃ ΠΕῪ ρβϑγπιϑηῦ ““ τηδάδ ουΐ οὗ ὁη6 
δηΐιτα ρ1666. Απάᾶ ΟὙοαδ ργονϊἀθηίαὶ σονοσηηηθηΐ τηὶρὐ δἰ πα ]ΔΓ]Ὺ 
06 οὐή͵θοίεα ὕο, Ὀθοδῦβθ ᾽ξ βϑοίὴβ [0 ργοοθϑα οἡ σδοῃεπρϑῃοίθβ δαὶ 
οχρϑαϊθπίβ, ἀπά 8 {1}}} οἵ ἀϊββου 168 λοι (Π6 Πρ Ὁ ΟὨ]Υ οὗἁὨ δηοίβοῦ 
ΟΣ] Μ01}} ΔΙ Τορ ΠῈΣ οἰθασ, 
Α ραγίϊουϊαν δχδιηϊηδίίοῃ οὐ [Π6 Δ] ρβὰ ᾿ηβοουγαοῖθθ 18 πϑϑα θδὰ 

Πογθ, Ὀθοδιβα {ΠΟΥ ΓΘ ΘοΟηβι ἀογϑα 1 δποίμοῦ μαγὺ οὗ [818 ὈΟΟΚ ; οπὶῦ 
ἃ ἴθ 7 σΘΏΘΓΑΙ ΟὈΒΕΓΥΔΕΙΟΠΒ 8}8}} πον Ὀ6 τηδάθ. Τθδβα 8]]16ρϑα ἱπ8ὸ- 
ΟΌΓΒΟΙΘΒ ΔΓ ΘΟΙΏΡΑΓΑΙΨΘΙΥ ἔα, ἰῃ ΠΌΤ ΌΘΥ, δηᾷ οὗ {(ὙἹΕἔπρ' ἱπιροτίδῃοθ. 
Α ρτοαῖ ἔδαΐαγε οὗ {86 Ὀ10]6 18 108 τηαγνθ ]ουβ οοπδιβίθηου Υὕου ἢηά 
ΟἿΘ Ρασγί οοῃπῃηροβθά ἴῃ οὔθ ρα διϊ1ηρ Θχλ ον τὰ Ὁποίμου πτιίθῃ 
ΟΟΠίΣΙ65 ἰαΐαῦ : δηα {π6 ἔδλοϊβ γοοογάθα ἤανὸ βιοοά {6 ἰδβὶ οἵ [86 
Κοϑοηθδὺ οσγοϑδ' χϑιηϊηδίίοη. Τὴη6 ομᾶγρα οὐὁὨ Ἰῃδοσυγδοῦ δὴ Ὀ6 τη868 
ΡἾδαβι 0]6 ΟΕΪΥ ὩΟΥ δηᾶ Π6η. ἈΠΟ. 0168 ομσο ξουτ! 4 Ὁ]6 μανα ἀἰ8- 
ΔΡΡΘΑΓΘα; δηά 1 18 ποῦ ἴοο ταποῖ [0 ὀχρϑοΐ ὑπαὶ τ ἢ ἐἢ 6 ῥσόστεβϑ οἵ 
ἀἸΒΟΟΥΘΥΥ οἴμογβ Ὑ11] 4180 θ6 σϑιηονυθά, ὙΤ]ιδῦ βοΐ 88 τουχαΐη δγὰ οὗ 

1 (ὐοπίεπβίοηβ οὗ δη Ἱπᾳαπϊγίηρ ϑρίγιε (εὐΐι. 1840),, ἰοιξ, 11, Ρ. 86. 
3 1αςοῖϊ. ἱ, Ρ. 38. 8566 αἶδο δοίυγο, ρ. 298. 
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Π0 φτοῦ πποσηθηΐ 18 ἰ6801ῆ 64 Ὀγ {πὸ ἀγσυιηθηΐ οὗ Οὁρροῃθηΐβ, (παῖ, Ὁ 
[Π6 ΔΙ]Ιοὁσαηςα οὗ βυιο ἢ ΟΥΤΌσΒ, ὯὨῸ Βδοῦ ἔσο οὗ ῥγιηοῖρ]6 Μν1}} 6 τηϑᾶθ, 
{πδῦὺ 16 δ Ὀϑδ [18] Δα ΠΟΥ οὐἩ (6 1016 νν}}} Ὀ6 Τλογ6 ΘΑ τηδίη- 
ἰδιπϑά. 

Τὸ βῃου]ά, ἔαυίΠοσ, 6 τθοο]]θοϊοα {Παΐ ἀἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ͂ 18 Ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ͂ 
οοπίσγδαϊοοη. ὅνο αἸδγθηΐ δοοουπίβ τΔΥ Ὀ6 ρίνϑῃ οὗ ἃ ἰγβηβδοίιοη 
ΒΥ οΥ6- ΜΠ 68368, 686. ΟΥ̓ ΝΜ ΠΙΟἾ ΤΑΥ͂, ΟἹ ΘΧΑΠΆΪ Δ ΓΊΟΏ, ΓΤ ουὖ ἴο Ὀ6 
Ποταν ἴσιο, Ὀδοα8ο οδοῦ τὶ 688 το αίθα ΟὨΪΥ μδ΄ ραββθὰ πᾶν 
δ18 οὕ ΟὈβογνδίοη, δηα αἰ πού Ὠοίϊο6 δηυτηρ 6186. [ἢ ἔδοί, βίου 
18 ΦΘΠΘΓΆΙΪΥ ΘΟΠρ ἃ Ὀγ 186 σαγο αι] σ᾽] δηἱηρ; ἔγοτα ΤΔΩΥ βουγοθβ οὗ 
1 οσταδίϊοη, δηα σοι ιηϊηρ {μοὶ ἩΥΠΠ ννῖδα ΒΘ] ΠΥ Ἰηΐο ἃ οοπβιβίθηϊξ 
γγΠ016.} Απὰ 1 18 ΟΥΑΪΏΑΥΠΥ Τορατα ἃ 48 ἃ τρατκ οὗἉ ἰγυβίνουι ῖη 688, 
8ηα 885 βῃονίηρ {παὲ ἴΠ6γ6 πᾶ8 Ὀθ66ῃ ἢ0 ΘΟ] ] 8:0 η, ἡ ΒΘη δι οἷι ΒΟΌΓΟΘΒ 
ΔΥΘ πού ὁΠ6 [Π6 ὀχδοῦ οουπίογρασγί οὗὨ ἀποίπου. 

᾿Αραϊῃ, 78 8ΓΘ ποῦ ἴο οχρθϑοῦ πηοῦα οὗ [88 βδοσϑα τυϊουβ ὑΠπΔῃ ὉΠΟΥ͂ 
Ῥγοΐεββ ἴο σίγα 8. δι. Μαδίμον δηα 81. Τα παγγαΐθ {ἢ 6 βϑιὴηθ 
ανϑηΐβ, θυ ἴῃ ἃ ἀϊ Ἔογθηΐ βεαῦθηοα ; {Π6 ἸΔΓΓ6Γ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ τρογα ΘΧδοίΥ 
ἴῃ σὨγοποϊορίοαὶ οσγάοσ. Βυῦ ἄοοθβ δι. Μαίμον ΟΥῸσ ῥγοΐθβϑθ ἴο 
ΔΥΤΆΠΡΘ Ὦ]8 ἀοἴ8118 ΟὨΓΟΠΟΪΟΡΊΟΘΑΙΥ ἢ δηα ἀο ποῖ διιῖποῦβ ΓΘα ΘΠ 
οἤοοβα αἰ δγθηῦ Ἰη06468 οὗὁἁὨ στουρίηρ {π6 ἔδοίβ (Π6 Υ τϑοοσὰ, νι ποὰΐ ΔῺΥ 
δῦ Ἰροδοβιηθηΐ οὗ {πεῖν νου νυ 32. [Ὁ 18 ΠΟΟΘΒΒΑσΣΥ (0 ψοΙρἢ μι 6]]} 
ΘΟΠΒΙΔΘΤΆΓΟΠ8 οὗ {π|8 Κιηα νυ Ὦθη οϑιτηδίηρ (ἢ 6 προ ἰγουραι ἴοσ 1Π6 
οδάτσα οὗἁὨ Θυσοσ ἴῃ [Πη6 Ββογβα τυιίαγϑ. 

ΤΒΘΥΘ 18 8η δγρυμηοηὺ ὑγροα Ὀγ Μτ. Μαοπδαρμύ ἣν ΠΙοἢ ἀθτηδηα8 ἃ 
τηοση θη ΒΒ αἰζθητοη. ΤΠ ρο8ρ6] τυιίοτβ ἀθβοῦιῦθ οὐν Ἰμοτὰ 48 γϑΐογ- 
τίπρ' ἴο {πΠ6 ΟἸΙα Τοβίαπηθης απα βαγσίησ {πα΄ “186 δογιρίαγαβ τασδὶ δ6 
Ἐ01811.α. Νοῦν, 6 γϑαβοῃβ, οὐῦ ]οτὰ πόνον οοὐἱὰ δαγο δρᾶ βοὴ 
ἰοβοπίπσ, ἘΕοτ, θ681468 1παῦ μ6 τγου]ὰ πᾶν {πα ΥΘὈΥ ρυδτγαηίθθα ἐμ 
1η0Ἀ1Π|0}10ὺ οὗὁἨ ἃ ὈθοοΚ ψ τοι, ᾿ῃΏ Μνυ. Μδοηδαρἢβ οριπΐομ, οοηίδ!ἢ8 
““ ῬΔΙΡΔΌ]6 ουγουβ,7 Πα τησϑί να Κπόῦῃ {πα 4}} ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 18 ΘΟΠ6]- 
οπα], Απάᾶ τ, Μ. δάἀάποβϑ, 88 Ἔχαιιρ]68 οὗὨ [Π18 Θοπα ]Ο ΠΑ] 1ν, Βοἢ 
ῬαββδσΘ9 88 «61. χυἹ]. 7--- 10, ΕὔΖοϊς, χχχῖ, 18 ---1ὅ. [10 δ ΟὨΪΥ 6 
ΟὈΒογνθα ἤθτο, (Παῦ {π6 Ῥαβϑβαρθθ τοξοστοα ἴο ἃγ ποὺ τοϊθναπί, δῃὰ 
{π40 [6 Ῥγοροβϑα {μθουΎ ἀδσταθβ ῬΓΟΡΠΘΟΥ [0 ἃ τηϑγα Ὠυμηδη ΤὨϊηρ, 
ΑΠἿΥ οπα πρῦ ΡΓΟΡΠΘΒΥ, 1 {Π6 ονοπῦ ΟΓΘ ΘΠ ΓΘΙΥ͂ ΘΟΠαΣΠΙΟηδΪὶ. 
Βυΐ (ἀοα ΒΒ ῥγϑβοίθῃμοα 18 οὗ δ ποῦ] ον ομδγδοῖθσ. Ηαδ ἀθοίαγοβ 1π6 δηά 
ἔγουῃ ὑπ Ὀορσιππῖηρ. Ηδ τδάδ 10 Κπόνῃ, ᾿πα 664, ἰο τη6η, {πδΐ 1 {6 7 
τοροηίοα ἢ18 Γπγθαϊθηθα Ἰυάστησηΐβ του ποὺ θ6 Ἰηῆτιοίθα. Απῃά δὸ 
6 τορϑαίθα νυ τναγηρα [βγδο]. Βυΐ πθ βὰν ἐμαὶ ΠΟΥ σου] ργονθ 
ἸΠΟΟΥΤΊΡΊ]6, ἀπ ἐμοσοίοσα ἢ6 ργοοϊαϊπιθα {Π6 ταϊβοσϑῦ]θ ἄοοπι τ ΒΙΟΒ 
σοῦ αὶ ΘΘΥΔΙΠΪΥ σοπιθ ὌΡΟΣ ἴΠ6Ππ|. [0 18 υ86}688 [0 ΒΥ {παΐ μδα (868 
Πυτ]6α {Πποιηβοῖνοβ ὑπ Ὺ ψου]ὰ ἤᾶνο οϑοδροά, ΤΉΘΥ αἱά ποΐ λαπι Ὁ ]6 
1Βουηβοῖνοθ; δηὰ {818 νσὰβ πόση ἀπ ργοἀϊοϊοα Ὀοίοσομαπα (866 ἐἶθγ. 
Χ]}.). Βαΐ γοί [ἢ18 ἀοἰοτταϊηδίθ ργοαϊούϊοι ἀ14 ποῦ οοσαρεὶ {Ποὶν ἀ18- 
ΟὈδάϊθηοθ. ΤΉΘΥ δοίθα φοσοράϊηρ ἴο ἐπ6 δίαιτα] ᾿τραΐθα οὗὨ {Π6ῚΡ 

} Οοιηρδγε ἔδυ οἡ [ηδρ᾿τδιίοη, πῃ ΒΙ δ] οιποοα ὅδογα, Δρτῖὶ, 1858, Ρ. 333. 
 βοπιε οὔ Οὔὐ [ογὰ δ Βρεθοῖ 68 Οὗ δἀπηοῃἑ ἴ0Π8 8661 (0 Ὀ6 ρ]δορα ὉΥ αἰ γος ουδηρο [818 

αἱ ἀἸ ΒΈΧοΩς Ροΐη8 οὗ τἴπ|6. [8 ΠΣ δηγιπίηρσ δυδαγὰ οΥἩ ἱηρΡΓΟΌΒΌΪΘ ἰη δι ρροβίηρ τῃδὲ ἢ6 
βοπλοέϊηλοβ γεροδίβα ἰῃ ἃ Πα ὈΪδ06, ΟΥ ΟἿ ἃ ΓΕΒ} οσοδλβίοῃ, γμαὶ ἢ6 δα ὈΓΟΥΪΟΌΒΙΥ εἰξογοὰ 
ἰῃ δυῦδίδηος 
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ΟΥ̓ τ 6] Ποὺ Ποατίβ. Μγ. Τλανίβοη ᾿α8 δαμλι γα Ϊγ 1] πδἰγαύοα [ἢ16 
[ΟΡΙΟ ; δπά ἰο ἢϊ8 ἀϊἸβουββιίοῃ {π6 βίιἀαηῦ τηυδί δα τοξογεοά, 

{18 οἴγδηῃ Δ] 6ροά {παῦ, νν αΐονοῦ Ἔχ ρἰδηδίϊοη τηλὺ 6 ρίνϑῃ οὗὨ οἴποῦ 
Ἰηδίϊουβ, 1 ΥΟρΆΓα 0 Βοίθποα {Π6 βδογθα Ὑγιίοῦβ 6ΓΘ ρΑΙΡΔΌΪ αἱ 
ἔδυ]; 8ο (Πδὺ {ποῦ ἰδηριδρα οδηποῦ Ὀ6 ᾿η846 ἴο Βαυαγα ὙΠ τηοάστη 
Κηον]οᾶρσθ. [0 18 δαπηι6α, τ ὁαμποῖ. ΕὟὉΓΥ {π6 Βα 18 ἀοβογιθαα “88 
ἃ ὈτΙΔορτοοια σοπληρ ουἵ οὗὨ Π18 ΘΠαΩθΟΥ,) δηα “ ἢ 18 σοϊηρ ἔογί ἔτοια 
ἴπ6 δῃηᾶ οὗἨ ἤθανθῃ, ἀπα ἢ18 οἰσουϊῦ ἀπο (86 Θη68 οὗ 11 (881. χὶχ. 
ὅ, 6.); ψδρογα ἰμαὖ το ] οἢ 18 δὐἰγιθυϊοα ἴο [86 δὰπ ψὨΙΟῆ γα πον Κπὸν 
18 6 ἴο ἴπ6 τανοϊυτοη οὗὨἩἨἁ [π6 δαγίῃῃ οὐ 118 αχὶβιυ Βυΐύ ναὶ {μοηῦ 
Τὴ6 δογιρίυγο νγαϑ Ἰηἰθηαἀθα ἴο Ὀ6 1π|6]]Πρ10]6; δηᾶ ᾿ξ που]ὰ ἢᾶνο 
Ὀδθῃ υὐίου]Υ πὶ 6] 1 10]6 ἴο {Π6 τη888 οὗὨ τωδῃϊιηᾶ, δα 1: βροόκϑῃ ἴῃ 
1018 γαβρθοῦ τ ἢ Ρἢ]ΟΒΟρΡὮ1οΑ] ΔοσΌΓΔΟΥ. [{ 18 ΘΠΟΙΡὮ ἴο ΒΑΥ {δαί ἴο 
{118 ἤοὰν [Π6 ἢτβι δϑίγοῃοιηθυβ βρϑαὶς οὗ {Π6 βὰη τιϑίῃρ; δῃὰ {86 βυη 
βούηρ., ὅτο. 1.80 85 ΘΟΙΊΠΟΠ ΡΘΟΡΪΘ ἀο. 
Α ποσὰ [οστηϊἀδὉ]6 ορ] οοη 18 ἴδοη ἔγομλ ρθο]οσΎ, το ργονοδ 

1Π6 ΠΙΡῊ ΔΗΒΔΌΜΥ οὗὨἨ [Π6 δαγίῃ, 1116 (ἀθη 6818, 1Ὁ 1ἴ8 βδ1α, β38:0Ὲ8 ἃ 
ΘΟΙΏΡΆΓΔΓΙΨΘΙΥ ΝΟΓΥ τοσϑηΐ ἀαΐο ἴοσ 118 ογθαίίοη [6 {116 ὕνγο γθοογαβ, 
1πΠ6 Μοβαῖο δὰ {π6 σϑοϊορσίοδὶ, Το γο τ δ] γ ἴῃ σοῃίγδαϊοίίοη, (μ6 
ἀοΐθπαον οὗ Ρ᾽ΏΔΥΥ ᾿ηβριγαύϊοη σου] ἀου 61688 Ὀ6 ἴῃ βοσίουϑ αἰ ἤΠου γ; 
ἴΟΥ οπα οὗ {886 οαβ68 νοι α παν οοουγγοα ἴῃ ὙΠ]Οἢ Τοάβο τηυϑί 
πὴ [α108, Βα ψ ΒΘ ͵}1ὸ ΘΧΔΠΔΪη6 [Π}6 ΘΑΥΪΥ ΟΠαρίοτβ οὐὗὨἨ Οὐ θῃ 6818 νν8 
σδηηοῦ Βηά {πδ΄ {Πθγ6 18 δῊγ ϑυαοἣ οοπίγααϊοίλοη. Τ7δ6 οδ]ϑοῦ οὗ (ἢ 
ΒΔΟΓΘα ὙΎΠΟΥ τγ88 ἴ0 ἀββαγί [Πδὲ 4}1 {ΠῚ 08 ὑγ γ6 ΟΥΡΊΠΔΠ]Υ ἐογπιϑά ὉΥ 
(πΠ6 ὁπ6 ρστραῦ (ἀοά, αηὰ ἴο βῇονγ ον 86 ἢ] θα ἢ18 ποδὶ δ ογοδίιγο 
Δ ὉΡΟῚ {Π6 ΘΑΥ]Ὶ ---- ἃ ογθαῦισα Ὑ80 ΒΟΟυ ἰογἔο! [64 ἢ15 [6] 1οἸ ἐγ, γοῖ 
Δ {86 ῥγόσηῖ86. οὗ σγοϑίογαϊου. ρίνϑῃ ὨΪτὰ ---- [Ορ108 [8656 τὺ ὨΙοἢ. ἡ ΘΓ 
ἴο δ6 {π6 {Πγοδᾷ οὗ 4}} ἑαΐαγο διβίοσυ. Τὸ [Π686 ΤΟΡΙο8 {π6 ται 6Υ οοη- 
ἤπ68 ᾿ἰτηβοῖ ς Π18 ΟὨΪΥ ὈυβιΏ 688 τῦῶ8 [0 1] δίγαῦθ [Π686 : 10 νγὰ8 0186688 
ἴον 818 ῬΌΓΡοΟΒΘ το ἄοίδιὶ {π6 σϑνο 108 ὙΒΙΟΝ σοΟποδγ 6 α ποΐ πιλῃ, 
ΒΆΝΘ 88 ῬγΓορδγιηρ (Π6 δαγί ἔοσ 18 ΒΔ Ὀϊ ΑΓ ΟΠ, ΟΥ 10 ἀθβοσῖθα {Ππ6 Ὀγαΐο 
ΤΆΘΘ8 ὙὙὮ1ΟὮ οπο6 οχὶϑίθα θὰ νυ ϊοῖ πᾶν ραββθα αὐσαῦ. Βυΐ ἰδουσὶι 
6 ἀο68 ποῦ τῃϑῃςῖοη 411 {8686 ἢ6 ἀο68 ποί ΒΑΥ ΠΟΥ͂ ΠΟΥΘΥ ναγο. Η!8 
Ιλησύδρα 18 Το Κα} ]6. [0 νγᾶϑ ἰοηρ' ρῸ βθϑῃ {μα 1 1 ὩΟ νἱοϊο ποθ 
ἴο 1 ἴο ὈδΙΙονα (μαΐ ἃ Ἰδεηρίμοηρα ρογϊοα ταῖρῇῦ ο᾽αρθα Ὀθίνγθαῃ {Π|8 
ΟΥΡἾμ8] ογθδίϊοη ἢγβὺ δηπουηοο, δηᾶ [ῃ6 ᾿ΚΕ ΤΣ ἀἢ οΥ̓͂ οὐγθαξβα τηδίου 
δἰτουνδγβ ἀθβουιθοα. Απά ἔμογα 18 ποίδιηρ, τὴν Ὀ6]16ν6, ἰο ΠἸπὶ} 
186 ποτὰ “΄ ἀΔΥ," 1 ἀο6η. 1.. ἴο [Π6 Βρᾶοα οἵ ὑνϑηΐγ -ἴουΥ [6 Γὰ] Ὠουγδ. 
1018 ποῖ 80 ᾿ἰπη6 4, ΘΥΟΥΥ οπ6 Κηον8, ἴῃ ΟὐμοΓ ραγίβ οἵ βου ρίασο ΤΠθ 
τηοϑῦ ϑιῃϊηθηῦ ροο οσ βίβ ἤανο δ᾽] ον οα, {Πποτοίογο, ἐμδὐ {Π6ῚὉ ἀἰβοουθγθϑ 
68 Ὀ6 πι86 ἴο Παχτηοηΐζο τὰ π6 ἀϊνὶπα σοοοσά. [11 18 οὐυἹουβὶν 
ἸΠΙΡΓΔΟΙΘΑΌ]6 ἴὸ ἀϊδουβθ μοσο {Ππ6 τοϊαίοη οὐ ρϑοϊοσῪ ἰο {πὸ Ὀ10]6: 
{π6 βίυδοηξΐ τηυδὺ Ὀ6 τοίογγοα ἰο {π6 ψουκβ οὗ μο86 νῆο αγο ῥγὸ- 
ξαββϑά]υ ἰγϑαίθα οἡ {Π6 βυ)οοί.3 

Ῥαγεουϊαν Ἔχ ργθβϑίοηβ ἤᾶγα Ὀ6θὴ ουπά, τ ΠΊΟἢ ἀγα ποῖ οοπῃραί!}]6, 
10 18 βαϊα, τὰ ἢ μοῖ, ΤΒυδ, ἴῃ Ῥγον. 111. 20., ““ (Π6 οἰουβ ἀτὸρ ἀονη 
{π6 ἀεν." Βυΐῦ [Ὁ 18 ΠΟῪ δϑοοσίδι θα ποΐ οὐἱυ ἰμαὺ ἀθνν ἀοοϑ ποί 

᾿ Τ)ΙβουῦΓΒ68 Οἡ ῬΓΟΡΒΠΟΟΥ͂, ἀἶδο. νυἱΐ. (οι, 1856), ΡΡ. 256---278. 
3. ΑΠποηρ 1Π666 ΤΊΔΥ δα πηοπιϊοηοὰ ὙΠΟ Ταβιϊπηοηγ οἵ ἴῃς Ἐοοκβ, ὉΥ Ἠυρα ΜΊΠΕΓ; δηά 

ϑΟΥΠΙΟΠΒ δ} Θίοησδ, ΟΥ βδογίρίαγο σοηβιτηρὰ ὉΥῚ Οὐοϊοσν, ὑγ 1). Μ'Οδιυϑαπὰ, 



Ἐείρηΐ ὦ 1 πδρίγταξίυπ. 90 

ἀθδοοια οπλ ἐπ οἷοι8, θὰῦ ἐπὶ [π6 ργθϑοποα οὐ οἱοιι 18 βρϑοίδ!ῦ 
ὨΠΙΔΥΟΌΓΡΑὮΌΪα ἴο [η6 ργοἀιποίοη οὗὁἨ ἄονγ. ΥΥ̓́6 τυ γγ6}} ρδϑι86, ἰὸν - 
ΕΥ̓ΘῚ, θαίοτα τὸ ῬγΟπΟΌ Π66 {Π158 ἀ6οῖδινθ. [,6[ 8 ΘΧΘΙΏΪΠ6 8οιηθ ΟὔΠΟΥ 
ΡΑϑβᾶσοϑ ὑγΠοῦΘ [6 58Π|6 ὙΟΓΑ ΟΟΟΌ ΓΒ, ἃπά ἰδὲ 18 566 1 10 18 ΡΟΒ810]6 
ἴ0 ϑρροβθ {πα {π6 ἀδνν, ΠΡ ΘγΆ ΠΥ ὉΠ6 ἀονγ πα ποίμιπρ τῆοτθ, οδη 6 
πιραπὶ ἴῃ Οδη. χχνὶϊ. 28, 39. ; Ζδοῆ. νἱϊ. 12, ὙὨ6 ννογὰ "Ὁ 18 ἀογῖνϑα 
ὉΥ εϑθηίυβ ἔγτοπι ϑ29, νυ ἴοι μ6 Θχρίδίῃβ “Ἅ ἰο τροϊβίθη ΘΕ, 88 {Π6 

9 . . ᾿ Φ . ώς΄ Φ ΄ 

ἄενν, Ἰρμῦ ταῖῃ : ἢ Μ͵ὸ ἤδνθ, αἷβο, ἴὰ Ασα (.» ἔτοπι ψ Ἀ]οἢ Ὧ» 
ω 

ΕΠ σῃὶ ταϊη. Ὁ 566 (το]. 1,6χ. Αὐτὰ. ΘΌΓΟΙΥ 1Ὁ 18 ποῦ δῃ δχίγανασδηῦ 
ϑΌΓΙἾΒ6 ΤΠαῦ [Π6 πηϑαηϊησ οὗ Ῥγον. 111, 20, 18 ὑπαῦ (π6 οἰουἀβ σὶνβ 
ουὐ [πο ὶγ σαηι]α ἐγαου γ᾽ ησ ΒΠΟΎ ΘΒ. 

ΤΏΘΓΘ 18 ἀποίμοῦ ας ΠΥ οἵ ἃ ΒΓ Κἰηά, {00 δοὔυλ}]} ν (χχῖχ. 18.} 
Ταΐοσβ ἰ0 ἃ ἰασθπ ΆΓΥ ΒΙΟΤΥ : Π6 Βρθαάκβ οὗ πὰ] ἰρ᾽ γῖησ [ι18 ἀαγ8 |Κ6 
{6 ὑβαηῖὶχ ; ὯὮΓ 80 νγὲ αγὰ ἰοἱὰ {ὴ6 σογὰ οἷ 15 ἴο Ὀ6 ἐγαπδβαζοιὶ, 
Βυὶ, ἀνϑῃ 1 ρῆαπῖχ Ὀ6 [πὲ ἔγ ΓδΒἸδίιοη, [6 ΟὈ]οοίϊοη ἔγομι 10 νν}}} 
ποῦ μο]Ϊ 4. «[οὉ πιϊσηῦ θο]ονο ἴῃ {Π6 ἀχιβίθποο οὗ [86 γῆς πῖχ, δπὰ γοῖ 
ἴῃ6 ᾳυσϑίϊοι οὗΓἹ ᾿πϑριγαίοη ηοῦ Ὀ6 ἰουο 66], ΔΠΥ͂ ποτα (ἤδη ἴ0 15 ἑομο οά 
Ὁγ τΠ6 θα] 16 οὗὨ {16 ἀροβί16β {πα τποῖν Μαβίογβ Κἰησάοπι του] 6 
οαυίμ]γ, οΥΓὁἹ ὈΥ {86 ᾿Ιδὰ {Π6Ὺ ΡΥΟΌΔΌΪΥ δηίογίδι ρα {πα ἃ τλδι ΒΒ Ὀοίηςν 
Ὀογῃ ὈΠ1Π4 νγ88 ἴῃ σομβοαῖθησδα οὗ ΒοΠη6 Βῖη Ὀθίογα ᾿18 διε. Η6 ν ῃὸ 
ν τοί {πΠ6 ῬοοκΚ οὗ Φοὺ τνυγοίϑ ὈΥ ̓ ῃβρισχαίοη, απ μὰ8 ρίνθη ἃ γι 
Τοοογα, θὰ ἢ6 Πλ8 ποῖ ὑΠΟΓΟΌΥ Ἰπαἀογβοα 88 ἔσα 4]1 {Π6 βαγίηρβ οὗ δοὺ 
δῃ4 18 ἔτι επάβ, ΑἸ]ονιηρ, Βονονοῦ, {πΠ6 ρτοαῦ ᾿δαγηΐηρ οὐ Εὐννα]4, 
ἢ)ὲ ήοιία, δηὰ οἵἤοῦβ, ννιο ἀρίοπα 1Π6 τοπάοσγϊηρ “ ῥῃοωηῖχ," δηᾶ 
αἰνιηρ ἄὰ6 ψοῖρὩῦ το {πὸ ΤΟΝ, δ σοργοβοπίηρ [Π6 «6 18}. (γα θη 
οἵ ἐμοὶν ἀθν, ννα πιᾶὺ γϑῖ ἀουαδὲ ψ μθμον ὉἽΠ 18 ἴο δ6 ομδηρϑά ἰηΐο ὅ)Π, 
Δηἀ την Ὀ6 οοπίοηϊ ἴο ΔΡ146 ὈΥ (ἀοβθη 88 Ορίηΐοπ: “ δϑαπὰ 18 τῃ6 
[τρᾳυδηΐ δε] θη οὗὁ Πυμ ΓΟῚΒ ἀΔΥΒ ; ΠΟΣ 18 ἴΠ6Γ6 ΔῺΥ ΓΘΆΘΟῚ ἴο ἀδρετΐ 
ἴτουα {Π6 σογηπλοη 81 σ πη! Ποδιὶοη. 

10 15 ποῖ ργοίθη δα ὑπ {π6 Ηοἷγν δρὶτγιῦ, ἰῃ ᾿Ππαδηοιηρ (Π6 βαογοά 
ΤΙ 6ΓΒ, ΔΩ ΙοΙραίεα ἴο {μ6ηλ τηοάθγῃ ἀἸβοονογθβ, πα νυ ἢ 116 (ΘΔ οῃτηρ; 
ἐμοὶ αἰνῖπθ {πῖηρθ αι ρθη {π6 πηᾶγν}8 οὗ βοίθποα 10 {Ππε6ὶγ νίθν.. 
Βυῦ 10 ἰΒ ὁπ οὗ [86 ῥϑου γι [168 οὗἩ Βοτιρίαγα, ΟΥ̓ ΠΟ πηθὶῃ βίρῃϊἤσδηςα, 
{παΐ, τ 8116 οΟὐΒῈΓ ὈοΟΪκ8 ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΆΓΥ, ΟΥ οἵ ᾿ἰαΐθυ ἄδῖθ, δροιιπὰ ψἱ ἢ 
δἰαγηρ ΘΟΠ ΓΔ οὕΟη8 ἴο τ μαῦ 76 ΠΟῪ ΚΠΟΥ͂ ἴο θ6 [δοίϑ, {Ππὸ Ϊληρᾳασθ 
οὗἩ [π6 βαογρὰ ψυιῦθιβ ἀοθβ ποῦ οὔἥεπά ρμῃ}]οβορῆϊο (τα, ἀπ ᾿ῃ πλὴν 
ΟΆΒ68 ΘΟΥΙΏΘ68 ἃ βίσδηρο ἀδορ ᾿πϑσῃΐ Ἰηΐο (6 ΤΠ 6 ἀπκπονῃ βοογοίβ 
οἵ παίαγθ. ΕὟὌΥ δχϑιρ]θ, [Π6 8ἴδβ δ΄ ἀθβου θα 88 ΣῃΠ 6 ΓΆΡ]6 
(ἀεη. χν. δὅ.); ἀπά γαϑὲ {Π6 ΘΑΓΙΥ οαἰΔ]οσλθ8 οὐ δϑίγοπμοπιθῦβ γθοκοη 
ἴεν τόσο ἴπδη ἃ Γπουβαη: ΠΟΥ ΜΟΥ τροῃ δ Ϊ6, {1}} (ηΠ6 ᾿Ἰπνϑηίοι οὗ 
{ἰ6 (6 βοορθ, ἴο ἔὌστλ 8ηΥ στοὰ] 1άοα οἵ {π6 σου! }688 πιὰ ἰδ 468 οἵ {Π|6 
δίατγν ἤοϑῖβ. Αρδῖω, γχἷὰ Πηὰ 416 δαγἢῃ Ροϊβθα ἴῃ βρδοα (« οὉ χχνὶ. 7.), 
8 ἰγᾺ ἢ ΠΑΓαΪΥ πη δηοιθηῦ Καοσ]θάρο. Τῆδ ὑθΒΌ  ΠΔΟΠΥ 1ῃ ΔΠΟΥΠΟΥ 
ΡΑΓῸΟΙΪΑΓ οἵ μα οὗ 1π6 πιοϑὺ διηϊηθηῦ ρἢ]]ΟΒορ ογΒ οὗ {Ππ6 ἀΑΥ 18 νὺ8]] 
ΟΣ ὈΓΔΏΒΟΣΊὈΙ Ωρ: “ΤῊ ἱπά ἸΒρυῖ8} 16 ἴδοι, βαυ8 δῖν Κι. 1. Μυγοῃίβοῃ, 
“18 1Παὐ [86 οἠέε φμαηέϊέϊος 9 φοϊά, Ἰπο] αατηρ; 8}} [Π6 ΘΟ ΒΙ ἀΘΓΔ]6 ἰὰπ 08 
δπα ραρὶίδϑ, πανιὴρ Ὀ66ἢ ΟΥ̓ΣΊΑΙ δαὶ θα ἀθὰ ἴῃ [6 ὩρροΓ ραγίβ οὗ 
{πὸ νϑ᾽ η-ϑίοῃθϑ, βανὸ Ὀθθὴ Ὀτόκθη ὕΡ 8πᾶ ἰγαπβρογίθα νὴ τὸ ἀ6Ὀγ 19 
οἵ [τ τηοαπίδ! - ΟΡ 8 ἱπίο 8100 68 δπὰ δα]ασθηΐ να] θυβ.... Μοάδεσι. 

ΥΟΙ,. 11. Χ 
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Βοΐθῃδθ, ᾿ἰπβίθδα οὐ οοπίγα Ἰοίϊηρ, ΟὨΪΥ οοπῆγμηβ {86 ἰγυτἢ οὐΓἹ 188 
ΔΡΒογΐβιῃ οὔ {πὸ ραίγγοῃ Φ 00, νυ δι οἢ. (8 βδῃδάου δα Όγ {Π| ἀονγη- 
γα ρῥοσβιϑίθποθ οὐ {Π6 οὔθ, δπᾶ {6 βιιρογῆςια! ἀιδίυι α οη οὗ {Π6 
οὔδοῦ : “ δυγοὶν {ποτα 18 α υεΐπ ἴον [Π6 Β|]ν ον :᾽ ὁ“ ΤῊ δαγῖῃ δίῃ ἀπδέ 
ὉΟΥΓ φοϊα.᾽)} Ὕδποη, ἀσαϊη, ἴῃ 2 ῥοῦ 11}, 10. {ποῦ 18. 16 αἰπγοϑῖὺ 
ΡΒΙ]ΟΒΟρἢϊΟΔΙ ργθοϊβίοη ἴῃ {Π6 νγογβ τ᾿ἰδο64ά. ΤΠ δά γϑαβ οὔ Φοβία, 
ἴοο, ἴο {πΠ6 δ δηα πιθοπ 18 Του Κα ]6. Τὴ τηοομδ Πρἢΐ 88 πού 
πΘΘαρα 1 {Π6 βὰπ νγὰβ ἴο οοηάίπιια ἀῦονα {Π|Δ Πογίζοη, Απά ψ8 οδῃ 
ΠΆΓΟΥ ΒΌΡΡΟΒΕ 1Ὁ ψαηθγα! ν Κποόνη ἴῃ ὑπαῦ ἅσα ὑμαῦ, θη {Π6 διιη Β 
ἈΡΡΑγθηῦ Τοῦ Οθαβοᾶ, ἴπ6 Ἰηοοη 4'80 οοιϊὰ ποῖ αυἱῦ πὲ ρ]αςθ. 
Απά δνϑὴ ἴΠ6 νοσζὰ "9 ((ἀβη. 1. 7.) πᾶν Ὀ6 ἴαϊκθη 88 δὴ 1 ϑιίγαιϊοη 
1η ροϊηῖ. [0 18 ὑγαηβαὐβα, Ἰη 4664, στερέωμα, 1, Χ Χ.; ἀπά Μεπιαηιθη- 
ἐμηι,  αἱσ. ; δπα ΟΥΓ08 Πᾶνα ἀβοσι θα [Π6 1Ιάθὰ οὗ βο αν ο 10, δης 
μανα ἀϊδοουγβοα οἢ {π6 βίγϑδηρα ποίϊοπβ (ἢ6 δηοιθηΐ ἩΘΌγοΒ δηΐογ- 
ἰαϊηοα οὗ ἃ 8011 οι βρῃθυῖο ἀγοὴ ονὸσ [Π6 Θαγίῃ, [χοῦ Ορθηϊησβ 
1η ἡ ΒΙΟἢ {Π6 ταΐῃ [6]1. Βυΐ {Π6Υ6 Β6θπι8 ὨῸ ρΟΟΑ γοδβο [ῸΓ ΔΓ ας; 
ΒΔΏΥ͂ τηρϑηϊπρ Ὀὰΐ ἐχραπβίοη ἴο ν; δηᾷ (ἀοδβθηΐιϑ Ὠϊπηβοὶ βὶ δῦ. υοο. 
Δα πῖ8. {Παῦὺ {Πότ ἀτὸ Κιπάγοα ραββασϑϑ (( θη. 11. 6. ; ΦοὉ χχχνυΐ. 27, 
28.} ἴῃ Ὑ ΒΙΟὮ {Π6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῚΒ Δ. ὈΠΙ]ΟΒΟΡ 10 4}}Υ ἴγ6. 

10 ψ1}} ποὺ ἀο ἴο Ὀ6 ἀορτηδίϊο οἢ ἃ βιι)]εοΐ, ἔγοση {Π|ι ἀἰβουιββίοη οὗ 
ΠΟΙ Βυχηδη ῬΆΒΒΙΟἢηΒ δπα ᾿υπηδῃ ΡὈγΘ) 1668 βῃου]ὰ 1 ροββι ]ο 8 
οχοϊυἀθα, δπὰ {π6 {τὰ αἰοπα, 80 ΝΟΙΡΏΓΥ [ῸΣ ΟἿΓ Ὀεβύ ᾿ηϊογαβίβ, 
Βῃοι ἃ θ6 αἸΠ ΘΏΠΥ βδουρῃῖ, Απά, 1 δὴ ᾿παϊνιάυαὶ που] 6 Βοαγά, 
6 τησδὲ ἰδασῃ ἴο Βρθᾷὰκ ψ 1 τηοάοβίυ ; θυΐ γοῖ [Π6 σοποϊαδίοη οὗ ἃπ 
᾿π ἀντ 18] βιποογαὶν ἀθβισουβ οὗ βιηρ οὐδ (Πα ἀγα ἢ οΥὮἨ ΓΠπ6 τηδίζον 
βῃοι!αὰ ποὺ 6 ἀδβριβθά, ΒῸΥΣ τὴν οὐῃ ρᾶτγύ ἰθὺ τὴ8 βᾶΥ {πδΐ, αἴϑασ Ἰοηρ; 
Δα σαΓ ]γ πνορπίηρ; [Π6 ἀγραμηθηΐβ οὗ ἴΠπο86 πὸ (Ἀ1ηκ αἰ ου θαυ, 
αἰΐου ΔΏΧΙΟΙ ΒΥ ΘΟΙΩΡΑΓΠΙρ βου ρίατα Σὰ Βουρίυγα, δηὰ υὑδίηρ {86 
Π6ΙΡ8. ἀνδι] 0 ]6 ὕο πιὸ ὉΣ ἀπά ουβίδπαϊπο 1, τὴν ἀ 6] οσαΐθ δοηνιοίίοη 
185 τ1πῷ {Π6 βδοιθα ὙΥῖοΒ ΓΘ ὈγΘβοσυθα ἔγοιη ᾿ΠΔΟΘΌΓΆΟΥ ου ἢ ἴῃ 
{1Π6 Ἰονγοσ ἀοιημδῖῃ οὗ Πἰβύογυ, βοίθποθ, ὅζο, ἢ βῖπ66 τηοβύ οὗ [86 ρραγϑηΐ 
ΟὈ] ΘΟ ]Οἢ8 8.6 ΟἈΡΔὈΌ]6 οὗ ἃ ΓθαΒΟΠΔΌ]6 βοϊ αὐϊοπ ; δπα Ὁ νου] ὰ δ6 γαβἢ 
Ροβὶ νον ἰο ἀθοίασθ ἰπαὺῦ {π6 γοϑῦ ἃγθ Ἰποχριοαῦ]θ. Ἐὸγ, 1Ε Π6 
οιπμδπῃάαίζιοη οὗ {86 ἰοχί, απα {πὸ γοβϑϑαάγοῆθδ οἵ ἐπ 186 δπα ᾿οαγηρά 
(νοῦ μανο ἔγοα θην Ὀδοπ ογον δα ὙΠ τι] ΟΟἸΚο α- Ὁ Γ 80. 6688) 
{1}, ἴῃ οὖν ἀδΥ, 1ῃ 1ΠΠ|5 γαῖ! ηρ, ΘΥΘΥΥ ῬΑΓ ΙΟΪαγ, γγ6 Βμου]α ποὲ ἰδὲ 
{μ6 ΑἸ ΟΌ 165 ν ΠΙΟἢ γοτηαῖη Ἤνοῦον αἱρῇ {Π6 δοουμηυ]αίοα νάπος {μαΐ 
[π6 ΔΓ ΠοΥΒ οὗ ἴπ6 δου ρίατο πτοία ἀηάθν ἀἰνίηθ συϊύδησθ, δηα {μα 
(ἀοα Β νογάβ, ἀβ]νογθα Ὀγ ὑμ6πὶ, αγὸ ““Ῥαγα ᾿νογ 8,7 Οἡ βοπι οὗ [6 
Ρϑρ68 οὗ 186 ὈοΟΙ ἃ ο]οια ΤΔΥῪ γαοῦ (ΆΤΓΥ ; Ὀαΐῦ 18 ΘΥΘΙΥ͂ [ἴπ6 ἴῃ {Π6 
οἴ μασ θοῦ 8 οὗ αοα, ἴῃ παίτγο δηὰ τὰ ργουπίθησο, ρογίθοι νυ 1η06 1} 1010} ἢ 
Μίδη πυϑί ὈοΝ Ὀοέοτγα {Π6 ταδ)]δύν οὗ ἢ18 Μαβίου, δηΐ, 16 ον ἀὲβ ταϊπά 
6 Γαυθβ] θα “ {βγουρἢ ἃ ρ͵]δ88 ἀδγκὶν,ἢ᾿ γ)1ὸ τὴν Ὀ6 ϑυγα {ῃι6γθ 18 ἃ δύ 
Βιαϑέϊησ οἢ ἴῃ ΜΨΏ1ΟΙ τν 6 8ΠῚ}} 866 ἢϊπὶ ““ ἴλοθ ἴο ἔδοβ," 

1,οῦ ὰ8 αἰτταγβ Ὀ6 σδυίουϑ μαῦ 6 Ὧο ποῖ Θδχίθηα οὔ ἰοῖβιι Ὀογομπὰ 
118. 1υ8ὺ Ἰτϊῖ8, Τὸ ἰηνοδίιρσαῖα {Π|6 το γι 8 οὗὁἨἮ ΘΟΡ168 δηἃ νϑΥβΊ 8, ἴο 
Ι6δὰ 8 ἅΡ, ὈΥ̓͂ ἃ σαγοῖλϊ! ργοςθβθ οὗ ᾿παῦϊγΥ, ἴο {Π6 νΘΥῪ ταχύ, ἃ8 ΠΘΆΡ 
ὯΒ ΤΩΔΥ 6, 88 1 νγχὰ8 ῬΡΘηη6 ὈΥ̓͂ (Π6 γΑΓΪΟῺΒ δυίῃογβ, ἰο "Ππδίγαϊα ναὶ 
ΤΠΕΥ͂ ἤανΘ ΒΑ14, δῃα 801}}αὉ8 {π6 ππαογϑίδησίηρ οὗὨ [Π6}Γ Ἰνογα8 ---- [ἢ18 
15. ἼἸ6 οὈ]θοοῖ, {Π18 186 Δ }0} 16 Η6]4 οἵ βαογρᾶ οὔ οίβθμ. Βαΐ δὴ δινλυ 

1 δι]υντῖα (οἀϊι, 1854), ΡΡ. 457, 458. 
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ΣΟΒΡΟΠΒΙ ΟΣ ΠΥ 18 ποι γΓρα, 16 ̓ γ6 οἱοναίθ 1 ᾿πίο {1Π| ἡυαᾶρσο οὗἨ ργορβμοίβ 
δηἀ Δροβί]68, ἰο ὀθῆϑαγο ὑπθπὶ [ὉΓ δῦ {πον λαῦε μοὶ δηἀ ἴοὸ ρῥῖὸ- 
ΒΟοη66 ΜΠηΐ ΤΠοΥ δἠοιία λαῦο βαϊα, ἴο ἀθοϊαγα ὑΠ0ῚΓ Γθαβοπῖηρ Ἰῃδοη- 
οἰυβῖνο, 8η4 {πον βίαι οπηοηῖβ ἱπαοσαγαῖθ, ἴο γοσαγὰ ὑἤθιη ἃ8 16 αβϑίγαν 
ψ ἢ [4186 ΡΒ] ΟΒΟΡΏΥ, ἀπά ον] ἀογθα γ νδηῦ οὗ τγϑοο]]θοίίοη, ἴοὸ 
ἰπγυδβῦ {μθτῃ, ἴῃ ἔλοῦ, ἔτ ΒΘ ΙΟΥ ἃ βιιγονν ῥγυΐθεβου ἴῃ ἃ (ἀθυπδῃ υηϊ- 
γΟΓΒΙγ, 20 ΘΟἸ]α ἢδνα ἰδυρθῦ (Π6 νοῦ] πιοτὸ ΒΚ} }}} ὉΠ {πο Ὺ 
ἀια--- ἔγοσα {π1ὶ8 1πΠ6 ἀδνουῦ τϊπα βῃουϊα ᾿ἰπ νον βῃσιηκΚ. ΥΥ 6 
ΔΓ ΠΟΙ Π]8η 666 πα 666 ἴο ““ρῥγονβ 811 ὑπῖηρβ, γα ἅτ δποοιγασοα ὈῪ 
{π6 Βοος 1561} ἰο βϑαγοῖ τ βοίμοῦ 186 Τπλημβ 10 [6118 8 Βα δο. Βιυΐ, 
Βιγοῖγ, (Π6 ΔΓ ΘΙ ΌΟΙΟΥ δ πα ρΘΏΘΓΑΙ ὑγα Π ]η688 οὗἩ {Ππ6 τοοογὰ θϑίηρ 
ΕΒ Δ }15Π66 ---- πα {Π686 παρα ποὶ ὃ6 ρῥτγονοά ἤθγ ---- ἰδ ΟὟ (ΘΒ ΓἸΔΟΏΥ͂ 
18 δι: Ποῦ ἴο υἱηαϊοαίθ 18 πὶρμοβῦ οἰληβ, ΟΥ̓ {πὰΐ ὑθβ ΠΟΥ͂ 
ΒΡΘΟΙΠΏΘηΒ πᾶν ΔΙΤΟΔΟῪ Ὀδθοὴ δαἀάμοαα;: δηα 10 18 πού ΠαΟΘΒΒΆΓΥ (0 
ἰΓΑΏΒΟΓΙ 6 {86 οδίδϊοριο οὗ ἰοχίβ, 0 ἢ. ἢανα [ΓΟ ΘΠ] ν Ὀ6θὴ ἀγάνγη 
ουΐ, αὐβουίϊησ (86 αἴνη6 οπατγαοίοσ οὗ (ῃ6 δουιρίαγα οὐδ 68. 

[με 10 θ6 Θπουρῇ ἴο ΒαῪ {δαὶ {π6 τπᾶπποῦ οἵ {16 Βδογοα νυ 6 8, 80 
ΟΔἸΩΪν δυϊπουι δνο, {Π6 ἱητοααοίϊοη οἵ 80 τ 0}} --- 88 ματα οὐ 
ἈΠ Ώ56] 18 βαϊα ἴο βρϑϑᾷκ --- [πδΐ, 1 ποὺ ἸπΕρΙΓγθα, 18 ρμ]αίη ἱπιροβίαυγα, {6 
ΘΟΠΙΠῚΙΒΒΙΟῚ ΠΟΥ Πδα ἴο ἄθοϊαγε (ἀοαΐβ νν}}} τ {π6 ῥτοιηβα οὐ 4}} 
ποραεα δββιϑίδησθ, δα ἔοσοθ ἰὸ {π6 οἱαϊπιβϑ ψν ]οἢ Ππ6Ὺ δάναποθ [ῸΓ 
{ποιίβοῖνοβ, δῃᾶ ἴο {86 δββϑυοηβ ὙΠΙοἢ Π6Ὺ τραῖκα ομα οὗ δῃοῦθοι, 
ἃπα ρῖνθ ὡσγοιμπηα ΘποιΡἢ ἴογ {π6 τονογθηΐ θυ δ ΊΊ0 0 ἴῃ ΨΠΙΟΝ, ΔΒ 76 
᾿ανθ Β6θ, ἔγοπι {π6 θαυ οϑὺ {ἰπλ68 6 ΘΠ ΌΓΟΙ Βᾶ5 τοραγάοα {π6 ΒΙΡ]6 
88 ὑΓΘ- ΘΠ} 1 ΘΏὉ]Υ (Π6 ποτὰ οὗἩ (ὐοά." 
{18 ἔγοσῃ πὸ δηδαυδίθα μγο)υάϊοο ὕΠᾶι {Π18 σοπο  αϑίοη 18 δυτινοα 

αὐ: Ὁ 18 ποῦ ἴῃ Ἰσῃόγάποα οὗ {π6 ἀτραπιθηῖβ ἡ ΒΙΟὗἢ δῇα ἀγρθα ἀσαϊηϑὺ 
δ : 16 18 ({Π6 Θομοϊ αβίοῃ Βοποβίυ θοἰανοα ἰο 6 {|| ἐγαίμ, δῇογ Ἰυηρ; 
ἸΔΟΎ, δ πα (Π6 ἀοἸΙθογαῖο νθρμίηρσ οὗ τ μδῦ δάνογβ νυ οῦβ πᾶν 
Ρῥτοάαορά, 3] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

ΟΝ ΟΟἩΜΕΝΤΑΕΙΒΑ͂, 

βαπῇ .  ίδενοηπέ οἰαδοος 96 σογηπιογιίατίο8. ---- 11. Νιαέμτο (Γ᾽ δολοῖϊα.----Ἴ11. (ο»η- 
"ποπίατξεδ. ----ἸΥ. δοαετη υεγδίοηδ απαὰ ραταρήταϑβε5.---. Ἠοριδεδ. ---- 
ΥΙ. Οὐἰϊεοίίοτις ὁ. οδεογυσίίοπς ον» λοῖψ ιυτῖί.-- Ψ7Π1. Τὸ μεϊϊέψ ἀπά 
αἀυναπέαφε 0} εοπιπιοπίατίο5.---Ὑ711. 7)εδίρη ἰο ὅς ἀερέ ἵπ υἱεῖσ, ιολέη 
εοηϑείνισ ἐλεηι.--ἼΧ. Πίος γον σοπεριπς σοπιριοπέατίεα ἰο {6 δεβὲ 
αὐἀναπέαφε. 

1. ΤῊΒ ἸαὈουγΒ ΟΥὗὨ Ἔχροβίϊογβ δηᾶ οοϊημχθηδίογβ ἤν Ὀδοη ἀϊν! δὰ 
Ἰηῖο νὩγῖουΒ οα5868, δοοοσάϊησ (0 {π6 παίαγα οὗ {πεῖν ἀἸδγοπὺ ΜΟΥ; 
ἴον, Δ ΠΠουρἢ ἔδνν σομῆπθ ἐμαοιηβοῖνοβ [ο ὁμ6 πηϑίμοά οὗὨ 1ιἱογργθίδιοη 
Θχοϊ δίνουν, γοῖ θα ἢ σΘ ΠΟΥ] μαΒ Βοπη6 ῥγθαοιηϊηδηΐ ομαγδοίοσ, ὈΥ 
τ ΠΙΟἢ [6 18 ῬΘΟΌΠΙΑΥΪΥ ἀἰβιιηρ 8η 64, ΤΠυ8, ΒΟΙῚΘ 816, 

8566 ΒΝ] οἴδοοα ὅδοσα ἴῸσ 98η. 1858, ρΡ. 87. ὅς, 
5 ΤῊο δίπάοπε ἐβοι]ὰ τοίεσ οἡ (δ ]8 βιιδθος ἴο 186 ᾿ὨγΔΙΌΔΌΪ6 ὙΟΥΚ 80 ἔγοαμ ΠΟΥ Ὀεΐοτθ 

εἶτοά, Ὁ, 1.968 1πβρίγϑιίοη οἵ ΗΟΙΥ βοσίριατο ; 6 ΤΩΒΥ σοηΒα]: 8180 Κίτιο᾽ Β σγεὶ. οἵ ΒΙ0]. 

1ηι., ατῖ, Τηϑρίγαϊοη. ὙΠΘΓα ἰ8β ἃ Β6}810]6 ραροῦ ἴῃ ἴμὸ Τωοπάοῃ ον ον, Δυ}γ, 1868, ΡΡ. 
485---848.; ἴῃ τ ἰςἢ συστοηϊ ἈΠοοΥίε8 οὗ ἱπβρίγαϊίου ἃγὸ ὀχϑιηϊπϑά. 

χϑ 



308 εν) ἐρέμγε 1ἐεγρτοίαξίοη. 

1. ΠΟΙ φρίγέἑμαϊ οὐ βριγαίίυο; 88 Οοροοίυ8, δᾶ {Πο86 ἴογεῖση «οπ- 
τηθπίβδίουβ ὙΠῸ πᾶγ6 [Ὁ]]ονν θα Ϊ8 ἀπίθη δ ͵6 βγϑβίθα, ν]Ζ. {μαὺ 116 δοσγιρίυγα 
18 ΘΥΘΓΎ ν᾽ ΠΟΓΘ (0 6 ἰάκδη ἴῃ {86 []]68Ὁ 5686 10 νν}}} δάτηῖ; δηᾶ ἴῃ ΟὟΓ νη 
σουηίγυ, Ὠγ. ΟἿ], Ὁγ. αν κοῦ, δη ἃ Βοπ16 τΐ ΠΟΥ ΨΥ ΓΙ ΘΓ8. 

2, 7ἰογαὶ απα οτγὶἰσαῖ; δυο ἅτ Αἰηδνογίί, ΤΥ εἰδιθῖη, Ὦγ. ΒΊΑ ΠΟΥ, 
ΒΙΒπορ Ῥαϊγίοκ, ότι, ἀπά ΜΓ γ, Οα]πιθῖ, ΟΒαῖβ, Βίβμορ μον τι, Ασοῖ- 
δίϑιορ Νονοομιο, ἯὟ 411, θγ. δ ρ6}}, τ. ῬΓΊΘΒΟΘΥ, δα οἴβοσβ. 

8. ἢλοῖϊν ργαοίϊοαϊ ; 286 Μαβου]αβ, Ζαΐϊηρ]θ, Βαχίον, Ηθησυ, Οβίογνδ]ά, 
Ὧν. Εδνοθιῖ, ἴΠ6 “ ΕΒοέοσμγοιβ᾽ ΒιΌ]ο,7 ὅτο. ὅτο. ' 

4. ΤΏΘΓΘ ΓΘ 8180 βουὴ Τ᾿ ἰοἢ ααἶτ6 οὐ 168], ΡὨ]]οΟ]ορίοδ], δηαἃ ρῥγδοίῖσδὶ 
ΟὈΒΟΓν ΔΙΪΟἢΒ : ΒΟ ἢ ἈΓΘ {Π6 οὔθ η αγῖ68 οὐ Ὧν. Ποάά, ΒΊ5ῃορ Μδηὶ δηά 
1)γ. Ὁ ΌΥΙΎ, Ῥοοΐθ, ϑοοίι, Μαγῖη, Ὀγ. Α. ΟἸαγκο, Μγ. Βθηβομ, ὅζο. ον {116 
οι τἶσο Β1016, δπα {1Π|ὸ ρϑγδρἢ 8568 οὗἨ Ῥυ]6, δῃᾷ οἵ Μν. Ογίοπ, οπ ἴδ ΟἹὰ 
᾿Ι δϑίαπιθηῦ; οὐ {86 Νὸνν Τοβϑίδημθηϊ, Ὁγ. 5. ΟἸδυῖκο, δπὰ Ῥγίς, Ὧν. )οά- 
ἀτίάρο, Μγ. ῴοοκο, Ὀγ. Βοπβου, Ὁγ. Μδοκηῖρμῃι, Μν. ΟἸρίη, το. δες. 

Α πιο οογτϑοὺ οἰδβϑ βοδῦοη οὗ ΘΧρΡοβιίοσυ ΤΙ ΠΡΒ ΤῊΔΥ δ6 ᾿πἴο 
ϑολοῖϊα, Ρεγροίμαϊ Απποίαξϊοπϑβ, (οπιπιοπίατίο5, πὰ δαγαρλτγαξεδ; ντἤοβα 
πηϊρα ἀοϑὶρσ 18 ἴο ἰοδά {Π61]Γ γΘΔάΘΥ8 (0 {π6 τὶσῃΐ υπαἀογϑίαπαϊηρ οὗ 
(Π6 δυίμοῦ τ Βοῖὰ {Π6Υ ὑπάογίδκο ἴο οχρίαῖθ. Ηθησθ {Π6 1 Ῥτουπο6 
16 ἰο ΠΠ]υδίγαία οὔβουσα ραββᾶρθδ, [ο γθοοῇ 116 Δρραγθηὺ Θοπ γα] οἴ 08, 
ἴο οὐνϊαία αι που 168, Ποῖ μοσ υεγδαϊ οἵ γοαϊ, ἀηα, ἴῃ Βῃοτί, ἴο γτθπίον 6 
ΘΥΘΙῪ {πϊηρ; {πα τηΔΥ ἰδπά ἴο Ἔχοῖϊΐα ἀοιδῖδβ ᾿η {Π6 ταϊπα8 οὗ {Π6 το θτβ 
οὔ ΤΠ Β10]6. 

11. ΟΆΗΟΙΙΑ ἃγὰ βῃοχὺ Ὄχρίϑμδίουυ ποίθϑ ου {86 βδογθα υυσιῦογ ; 
γΠΟΒ6 δυίΠοΥβ, θυτηθα 8σλοϊαδίβ, ῬΑΥΓΟΙΪΑΥΪΥ δἰ αὖ Ὀγονιγ. [Ιἢ 
{Π18 ΚΙπα οὗἢὨ Ἔχροβιῦουυ τυ σθ, ΟὈΒΟΌΓΟ νογ8 Δηα ρΡἤΓΆΘΕΒ ΔΓῸ 6Χ- 
ΡΙδιθα ὈΥ δι οἢ 88 Δ.ΓΘ ἸΏΟΓΘ ΟἰΘαΓ; βραγαίνα ὈΥ βιοῖ 88 Δ΄ΓΘ ὈΓΟΡΟΥ:; 
δηα {86 ρσοΘηῖη6 ἔογοθ οὗ βοὴ πογὰ δηα ρἤγαβθ 18 ροϊπίθα οαῦ ΕἾτ- 
{Π6γ, 1π6 Δ} 8] 8 ἴο διηοιθηῦ ΤΒΏΠΘΙΒ 8η4 Οἰιδβίομηϑ 8Γ6 3] υδίγαί οα, 
Δα ἩΠδίθυου πτὰν ΤΑΥ͂ δα ἐγον ὉΡΟΠ [Π6 Βϑοσρα ὑτῖογ ἔγουῃ ἢ18- 
ΤΟΥΥ͂ ΟΓ ρσΘοργαρην 18 ΘαΓΘ ΠΥ οοποδηίγαϊθα, ἃπα σοποίδοῖψ ἐσργευβεά ; 
ΠΟΙ ἄορϑ {π6 βοῃο δῦ [1] ἴο βαοϊθοῦ ἀπά ᾿πίτοαιιοα [86 ῬΥΙΠΟΙρΡΑὶ δηά 
τηοϑύ ψϑπ ]6 νϑυῖοιβ ΤΟ ηρσθ, ΏΟ86 Θχοθ ]θη6θ, δης]αυγ, δηά 
βοηιηθηθββ, ἴο [86 μαεβύ οὗ ἢ18 Ἰπάστηθηῦ, ρῖνα {Ποῖ ἃ. οἰδίτα ἰο 6 
ποιοῖ, ΤΠ ἀϊδοογάδῃηΐ Ἰηϊογργοίδιίομβ οὗ αἀἰβῆσυ]ῦ ραββαρθθ ΓΘ 
βία θα δῃά δχδιαϊηθα, δπα (Π6 τροϑὺ ργοθ]6 οη6 18 ροϊηίοα ουΐ, Ὀυΐ 
πουῦ ἜΧΠΙ δ᾽ ησ [πΠ6 στουπαβ οὗ {π6 δχροβιοη. Τμοβα ναγίουϑ 
ἰορίοδ, μου ΘΓ, ΓΘ γαῦθοῦ ἰουομοα ἀροη, ἴπδῃ ὑγοαίθα δὲ θηρία: 
1πουρσῇ ΠΟ πηδίθυϊαὶ ραϑβαᾶσθθ ἃγὸ (οὐ αὖ Ἰοαβδὺ ουσιῦ [0 Ρ6) ππηο- 
664, γαῖ ΒΟ ὙΘΙΓΥ͂ Οὔϑοῦγο δηᾶ αἰ ον ραββᾶσθϑ ἀγὸ ἰοἱ᾽ ἴἤο 6 
ἀϊβουββθά δηὰ δχρουμαάθα ὈΥ οὐμοῦ ἰθαγποὰ θη. δυο γὰ8 186 
τι μοά, δοοογάϊηρ ἴο ΜΓ Ώ1ΟΝ [Π6 ἀποϊθηῦ βοῃο]ϊαβϑίβ οοιηροβοα {μον 
Β6 0114 ἔυγ ΠΠ]υδίταῦηρ Ηοπιοῦ, ϑόρμοοοβ, Αυϑίορμαποβ, Ηογβϑορ, 
ὙΊΓΡΙ], δηα οἴμον αὐτοὶ ἀπὰ 1 αὔϊη οἰδβϑῖοβ; ἀπά [Π6 βϑῃλθ ταοάθ [δδ᾽ 
θδθη δἀορίοα Ὀγ {᾿οβθ Ὁ γιβάδη τυγιῦοσβ σσῇο ᾿νε τι τῦθ ἢ 80} 0118. οα 
{86 ΒΙ1016.} [Βοβοημ 16 γ᾿ Β ΒΌΒΉ}18 οα τπ6 ΟΙα Τοβίβπιθης οοπίδὶῃ 
Τα ἢ (μδὺ 18 γα] 806. 

1 Βοπιονῆδί δἰ ΑΓ (0 Βοο] 8 δὼ [06 Ομυοθέξοπδ ΟΥ̓ἱηαυΐγθ8 σοηοσγηΐηρ ΑΓ σαἶ ΑΓ 
ΒΟΟΚΒ οὗἉ δογίρίυγα, ψν ἢ ἢ τνογο σοῃηροβαα Υ δησίοηϊ ΘΟοΟ] δία βοῖ 8] ἩτΊ ΓΟ Γδ: ΤΏ 6 Υ αἰ ἴον ἔγοιη 
ΒΟΠΟΙ ἃ ἴῃ [ἢ ]5 ταβρθεῖ, ἐπι απ βίο τὰ δχοϊαβίνο Υ οοπδποὰ το 186 σοπείἀοτεκίοη ΟΥ̓ 5οῖνε 
αἰ βουε ράβοαροβ ΟἾΪΥ, ἡ ῃοθα πηϑϑηΐης ινᾶς αἵ τἴηδὲ εἰπηθ δὴ οδ͵οοὶ οἵ ἀϊθουδοίοπ; νυ ἢ}}ς ἐς ἰ8 



Οὐρπιιέπέαγἴοϑ, 809 

1Π. ΤΕ ναγοὰβ ἰορὶοβ, νυ ΠΟ οῆσασα {86 δἰθηϊοη οὗ {86 βοῆο- 
1ιλϑὲ. ΓΘ 4180 ἀϊδοιιββθά, δὰ: τόσο αἱ ἰθηρίῃ, ΌΥ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΕΒ, 
ΜΓ ἢ080 ΟὈΒΟΓγΔΙΟΏΒ ἔογτι ἃ Βουΐθϑ οὗ οοῃί οι δηπούδι 0:8 οἢ 188 
βοτὰ τσ 8, δηἃ 0 ῬοΙϊπῦ οὐἱὖ τηογὰ Οἰθαυϊν Π6 γαῖ οὗὨ {μ6ὶγ 
τπουρ δ, 88 γὺ6}} 38. {πΠ6 σόμογθηοα οὗὨ (861 ΘΧΡΓΘΕΒΙΟηΒ, πα 4}1 (Π68 
ΥΆΓΙΟΙΙΒ ΓΟΘΟΊΏΟΒ ὙΥΠΙΟΒ ΓΘ οὗἨ ΔΥ ᾿προγίδμοθ Τη6 ΘΟΙΠΙ ΠΗ δΙΟΥ, 
1μογοΐοσθ, ποῦ ΟἿΪΥῪ ἔΙΓ 1868 δυμλτηδτῖθθ οὗ ὑπ δγρυτηθηῦ, θὰ 4180 
ΤΌΒΟΙΥῈΒ {86 ΘΧΡΥΓΘΕΒΙΟΠΒ οὗ Βὶβ ΔυῦΠΟΥ ἰηΐο {ΠΡ ΒΟυΟΓΆΪ ραγίβ, δηθὰ 
ΒΠΟΥ͂Β ἴῃ ὙὙΠαὺ τοβροοίβ ΤΠΟΥῪ ἄσίθθ, 88 106}} ἃ5Β Θσο (ΠΘΥῪ 8.6 Δρρᾶ- 
ΤΟΠΠΥ δ γϑγίδηοθ.. Ηἢδ ἔγίμοῦ σοὶρῆθ πα δχα με αἰβογοης 
Ρᾶβϑϑᾶρθβ, ὑπδαῦ δαπεῖ οὗ ἀμ ἶἴογοηῦ ᾿πίογργοίδιιομβ ; δηα, 116 ἢ6 ΟΠΘΓΒ 
8 οὐῦπ συν 8, Π6 ΘΟΠΗ͂ΤΙΩΒ {Π6 τὰ ὈΥ̓͂ ΡΓΟΡΟΙ ἀγρυπιθηΐβ ΟΥ ὑτγοοῖβ, δηὰ 
80 γ68 ΔΩΥ͂ ἀοιιδίβ ὮΙΟἢ ΤΩΔῪ αἰοπα ἢ18 οὐνὰ Ἰπίογργοίδιίοη ΕἸΓΙΒΟΥ, 
ἃ πα! οἸοι8 Θομηπχοηΐαίοῦ Ὑ01}} ἀνοϊα 411 ῥσοὶἱχ, οχίγαπθουϑ, δπα ὑπ- 
ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ͂ (ΒΟ ΒΒΙΟΏ8, 88 Μ096}] Δ8 ἔδγ- δίομοα οχρ]απαῦοη8, ἀπα νν}}]} 
Ὀγησ ΕΥ̓ΘΓΥ ΡῥΒΙ]Ο]ορίοαὶ δα ἴο ὈΘΑΓ ΠΡΟΣ ραββαρσθθ μα [6 ἴῃ ΔΩΥ 
ἄοστοο ἀἰβδῆσου] οΥ τς Οομηχηρηίαίοτβ ομσἠϊ ποὲ ἴο οτἱύ 8 β:ῃρ]6 
Ῥάθθασα {δμαῦ ροββθββθβ το το {Ππδῃ ΟΥΑΙ ΠΔΙῪ ΟΠ ΠΟΙ] ; ΤΠπουσ [Π6 
ΘΟΠΊΓΆΓΥ 18 {86 οΆ86 ΜΠ ΤΏΔΏΥ, γὙὴ0 ΘΧρδίδῦθ ΥΘΥΥ ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ οἢ 86 
ἸΔΟΓΘ ΘΑΒΥ͂ Ραϑδισαϑ οὗ δογιρίυγα, νυ 1116 ἸΠΘΥ ΒΟΆΤΘΘΙΥ τοῦ οα {ἢ 086 
τ ΒΟ ΓΘ ΧΟΆΪΥ ΟΠ ου]ῦ, 11 ΠΟΥ ἀο ποῦ δ] οσϑίμοσ ομοτέ ἰὸ ἰγϑδὺ οὗ 
116}. [ἢ ἃ ψοσα, 1Ὁ 18 [Π6 σοτητηθηΐδίου Β γον ποθ ἴ0 ΣΘΙΏΟΥῈ ΘΥΘΤΥῪ 
ΑἸ ΟΟΪ τΠαΐ σδη ᾿τηροάθ {π6 Ὀ101104] τοϑάοσ, δῃὰ ἴο ρτοάυσα ψῆδὺ- 
ΟΥΟΥ οδῃ 1Δ01]1816 ΠῚ8 δι 168, ΟΥ̓ ΤΟ ἀοσῖηρ' [Π6 Β6η86 οἵ {ῃ6 Βαοσγρᾶ 
ΤΠ ΠΡΒ ΤΏΟΓΟ ΟἰΘαΓ Δηα ΘΑΔΥ ἴο Ὀ6 ΔΡΡΓΟΠΟΠαΘα, 

ΙΝ. Α ρϑουϊαγ δῃὰ ἱπιρογίδηξ τηϑίμβοά οὗἩ οχροβιίοη 18 μὲ οὗ 
ΜΟΡΕΕΝ ΥΕΒΒΙΟΝΒ δηαὰ ῬΑΒΑΡΗΒΑΒΕΒ. ΝΟΙΓΠΟΙ οδῃ 6 ΡΓΟΡΘΙΥ͂ 
οχθουῖθα 1688 ΓΠ6ῚΓ δα ΠοΥΒ πᾶν ΡΓΘΥΊΟΙΒΙΥ τηδϑίογοα {Π6 ῬοΟΪς ΟΥ 
Ρᾶββαρϑ νυ ῃ]οἢ ΠΟΥ Ἰηΐθηα [0 ὑγαηβίαίθ ΟΥΓἹ ρϑγΓΑρΡγαΒθ, δηα ἃσγὸ νγ6]] 
γοσβοὰ ἴῃ (6 ἰαλησιαδρο. γογβίοηβ οὗ ἀιβδγοπὶ ὈοΟΚ8 δπὰ σῇ 
ἀϊετοεμε ἀαδβῖρσηβ βῃου]α ποὺ 4}1 Ὀ6 οοπαπιοϊοα ἀροη {Π6 βαῖμα ρΪδη. 

1..Α ΨΕΆΒΙΟΝ 18 6 τομαογίηρ [Ὸ1Υ, Ρουβϑριουουβὶν, δηαὰ ἔμ }- 
[]γ, οὗὁἨ τπ6 σογὰβ ἃπα 146848 οὗ 8ῃ δυΐπου ἰπίο ἃ αἰἔδγθηῦ ἰαηρααρθ 
ἴτουα (μαῦ συ πιοῦ Πα 866, ΤΠ ῥσγορογίιθβ οὗ ἃ σοοά νϑύδίοῃ 8ΓΘ6 
οΟΥΤοοίμ 688 δηα βάθ] ΠΥ ἴῃ ΘΧργθβϑίηρ [Π6 ΡὈΓΘΟΙΒΘ ΤΏΔΏΠΟΙ ἴῃ ὙΠΙΟἢ 
(16 Ἰάρα 18 ργοδϑηίθα, {π6 ἤρυγοθ, ογάθγ, οοπηθοίίοη, δηά ποάς οὗ 
ὙΠΠηρ; γαῖ πιϊμβουΐ Ὀοϊηρ ΑἸ Υ8 11ὔογαὶ ἀηα οχργθδϑίηρ ΟΓ [ῸΓ 
νογὰ. ΕἸγίποτ, 10 Βῃο ]α Ὀ6 δοοοιητιηοάαϊθα ἰοὸ {π6 Ἰάϊοπι οὗὨ {86 ἰΔη- 
σύυδρο, νΒ1Ο ἢ ὑμ6 ὈΥΔηΒίδίοσ 18 πβίῃσ, δηα αὖ 186 Βδγθ {π|6 Ὀ6 Ρ6Γ- 
ϑρσιου 8 δηα βονίησ. ΄ 

Ϊὴ τοΐδσγθποα ἰο ψϑυβίουβ ἰὖ τὺ Ὀ6 Ἰπαυϊγοά, 1. Τῦμαάου τ μδῦ οἷν- 
Ουμηβίδ 668 1Ὁ ΤΔΥῪ δ6 αν [1 ἰο ἀδρατγί ἔγοτα {86 δβύυ]6 δηα τϑΏΠΟΙ οἵ 
11||ὲ οτἹρίηδὶ δυΐμου ἢ (ΤΠ ΘΓ ἀγα ψοτγᾶβ, θρυγοβ, πα τηοᾶθ8 οὗ οοῃ- 
δίγυσ( 10, Ὑ ΒΙΟἢ οαπποῦ δ6 1 ΓΑ ΠῪ ἜΧΡΓΟΒΒΘα ἰὴ ἃ αἰ γα πὺ ἰδηραδρο.) 
2. Ὑγμοίμοσς (6 ἩθΌγαϊο οοηβίγαοι!οη. 18 ἴο θ6 τοίδ πα ἢ [Ὁ Β66πὶ8 ὈΥ͂ 
ὯΟῸ ΤὩΡΆΠΒ ΡΙΌΡΟΙ, ὑπαΐ {ῃ6 ῬΘΟΆΪΑΓ ΤΩΔΏΠΟΡ οΟὗὨ Δὴ δποιϊθηῦ δ ΠῸΓ 
βῃοιυ ἃ Ὀ6 ΘΩΌΓΟΙΥ ΟὈ] ογαϊθα ; τποὶὶ 1688, ὑπαὶ 4 αἴ γθηΐ τρδηποῦ Ὀ6 

(ἢο ἀεεῖχη οὗὨἁ δοῆο! α τὸ ποιΐοα ἐυεγν αἰ ἔσαν ΟΥ ΟὈδοῦγα ράββᾶρο ἩΠῺ ὈΤΟΥῪ δηὰ ροῖ- 
δρίουγ. Αὐρχυδίῖπο, ἀτθοπς οἵποῦ ὈΪΌ] σαὶ ἐγεϑιῖβοθ, σοῖο ὑνὸ Ὀοοΐζα οὗ ΑΟιμρεέίοπφε 
Ἐυαηφείϊςα, οὐ ἴῃς (ἀοβρεὶς οἵ Μαιθονν δηὰ 1μικο. 
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οδἰγυδοα ρου μἷπι. 8. ΥΥ̓ ΒΘΙΒΟΣ {Π6 ὑδομηῖσαὶ ἰθστηβ Ἡ  οῖ οοσαὰτ ἴῃ 
[ἣἢς Νὸ Ταβίδιηθηῦ βῃου]α Ὀ6 ομαπροα ἴον οἔ]ιοσβ. 

2,. Α ῬΑΒΚΑΡΒΒΑΒΕ [Β {π6 ΘΧΡΓαββίοη, ἴῃ στοδίοσ οχίαπί, οὗ {86 
ΤΑ Δ ΠΪηρ οὗ {Π6 βδογοα διυῖμοσ ; ἴῃ ὙΠΙΟΝ 18 Ἰηβογίθα ἩΒδίθΥοσ 18 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΤΥ 0 δχρίδίη {Π6 οΘομηθούϊζοη δπα ΧὨ 1} [Π6 Β6ΏΒ6: 80 ἐμαὶ 
ναί 15 ΟὔΒοῦΓα 18 {π 8 ΓΟΠαΘΥΘα ΤΏΟΓΘ ραοσβρίουοιβ, ἴῃ οη6 σοί παρὰ 
8:4 ὩΠΌΤΟΚΘΙ παγγαίῖνθ. ογουϊαεά ἐδ ἐπέοστὶἐψ 9 ἀΐδ αμέλοτ᾽Σ ξεηδε 
δ οὐδογυοά, [ἢ 6 ῬαγΑρΡῃγαβὺ 18 δὲ ΠΡ συ ἴο αὐτί ρα τυ μδῦ 18 πασγγαῖθα δὲ 
Ιεπρτῃ, ἴο ΘΏΪασρα οἡ υπμαῦ 16 τ σι ἴθῃ (ἢ Ὀγου νυ, [0 ΒΌΡΡΙΥ διρροεεά 
ΟἸΩΙΒΒΙΟΠΒ, [0 81] ὉΡ οἴαβηηβ, ἰο 1] δίγαϊθ Οὔδοῦσθ 8η4 ΔΡΡΑΓΘΩΩΥ 
ΔΏνοΪ γα ραββαρθβ, ΟΥ̓ ρ]δῖπ, οἰθαγ, πα Ὠθα γ -ἰγ6α ΟΧΡΥΘΒΒΙΟη8, ἴο 
οοῃπϑοῦ ραββαρθ8 Ὑ ΠΙΟἢ ΒΘΘῚ ἴ00 ἌΓ ἈΒΌΠΑΘΣ, ΟΥ̓ ποὺ ἀἸΒρΟΒΘά ἴῃ ΟΥΘΓ 
οἰ μ τ οὗ τη6 οὐ βυ ]θοῖ, δπὰ ἴο ἀγγϑηρα ἴΠ6 ὙΒΟ]6 ἴῃ ἃ ΓαρΌ]ΔΓ ΒΟΓΙ68. 
ΤΊἼ686, πα 666, 10 πιυδῦ θ6 δατητ6α, ἀγα ἱτηροτίδην ΠΟ Γί168, ποὺ ἴο Ὀ6 
ἰδ κοὴ ἢ (ῃ6 δουιρίυγοβ Ὁ ἀπν Ρδγαρῃγαδὶ πιπουΐ (πΠ6 υπποδὲ 
οϑυ θη, δηα νθη ΤΠ6ῃ ΟὨΪΥ ἴῃ {8Π6 τηοδβὲ ΒρδΥ ΠΡ ΠΊΔΠΏΘΓ. : 

ῬΑΓΑΡΏΓΑΒ6Β ἢανα Ὀ66η αἰνἀοα Ὀγ Ῥγοίβββου Βιαιηῦδος, δπὰ οἰμοῦ 
ΜΙ ΓΘΓΒ οὐ {π6 ἱηογργοίδίοη οὗ ὑπ Β1Ό]6, Ἰηῦο ὑνγο 6148868 --- ἀξδέοτίεαὶϊ 
Δηα ἐεχέμαϊ Ἰῃ (16 ΤΌΣΟΥ οἶδ οὗ ραγαρῆγηδβοα, {π6 ἀγρυπιθιΐ οἵ ἃ 
ὈοΟΪς ΟΥ Παρίου 18 ρυχβιθα ΠΙΒίΟΥΙ ΔΙ ; δηα (Π6 μαγαρἢγαδῦ 6 ἢ- 
ἀδάνουσβ ἴο σῖνο ἢ18 δα ΠΟΥ Β Τ᾿ δ ηρ 'ῃ ρουβρισιουβ ησυᾶρο. [Ιῃ 
τῆς Ἰαίί6. Ἰηβίδποθ, {Π6 Ῥδγαρηγαβῦ Ἀββιιτηοδ, 88 11 γ6γ6, {16 ροσξοὴ οἷ 
[Π6 βδουθα ᾿υ ΘΓ, ΟἰοΒΟΙΥ Ῥυτγβιθβ (6 (Πγοδα οὐ ἢ18 ἀϊβοοιιγβθ, ἀπά 
Β1ΙῺ8 δί ΘΧΡΥΘΒΒΙΩΡ ΘΥΘΓῪ ποτὰ δηα Ῥῆγαξθ, {που ἢ ἴῃ ΟἸΓουβουιθοὰ 
᾿π108, γοῦ ἴῃ ἰογπηβ [Πα ἀγα Ὀοίἢ οἶθαν δηὰ οὔνιουβ ἴο 1Π6 ΘΟ 801 1168 
οὗ ᾿8 τοαάθσβ. σηοδ 1 που] ὰ ἀρροδγ {ἰπαῦ ἃ Ραγαρῆγαβο 18 [Π6 πιοβῖ 
ἀἸἤο] δρθοῖθϑ οὗ Ὄχροβιίουυ τ ηρ : δηά, 88 (πΠ6 πα. οἵὗἩ ραγὰ- 
Ρἢγαβδίϑ οὐ {Π6 ϑουϊρίυσα 18 οι ραγα ΘΙ. 8128}} (ργ Δ Ό]γΥ ἔγοπι 1}}}8 
οἰγουχηδϑίαηο6), (ἢ6 ἱηρδηϊοι οἰαβϑιοδίίοη οὗ ἴα πὶ ργοροβεα ὑὉγ δπι- 
ὈΔΟἢ 18 ποῦ βι Πο ΘΠ Εν Ἰταρογίδπῦ [0 ΓΘΠΟΘΥ 1 ΠΘΟΘΒΕΔΙΎ {πα΄ ννα «που]ή 
ἔοστῃ ἴθι Ἰπΐο ἃ βδραγαΐθ οἷα88 οὗ ἱπίδθγργοίοσβ, [Ὁ 18 οἵ ᾿ηβηιῖ ον 
σγθαΐον πχομηθῦ ἰοὸ ΒΙ0]6 Το ϑάθυβ, ἤθη Ρυγομδβίηρ του κ οὗ {18 
(ἀοβογιρίάου, ὑμαὺ {ΠΟῪ βϑίοοῦ ὑπόξα νν ΠΟ ἅτ ὩΘΙΓΠ6Γ ἴοο ῬΓΟΪῚΧ ΠΟΥ͂ 
ἴοο ἜΧρθῇβιθ, 8η4 ν'οβα διΐπουβ ἀνοϊὰ δνοτΥ {πιηρ Κα ρατγγ-ϑρὶτι; 
ΠΟΙ͂ΟΣ Θχίο σ᾽ ὈΘΥΟΠα ΠΘΆΘΌΓΘ ΔΩΥ {π|ηρ δποϊθηῦ, ΠΊΘΓΘΙΥ͂ ὈΘΟΔ.86 
1{ 18 οὗ γουχοῦθ δ, ΠΟΥ ον ηοίησ ἃ βρὶ γι οἵ ἀοσπιαζοαΐ ἑππουα-- 
ἔοι; Ὀὰΐ ὙΠο, “ΤΙΡΏΓΥ αἰνιάϊηρ {πὸ ψοτγὰ οὗ ἰτυΐῃ," πἢ116 {ΠΟΥ 
ΘΧΡΓΘΒ6 ὑΠ Ομ Ι ν 8 1ῃ ΟΙΘδΓ 8 πα ΡοΥβριοιοι8 ἴθύτηβ, ΒΠΟΥ {Ποιηβ6} ν 68 
ἴο ὃὕ6 νγ6}} 58Κ1116 4 Ὀοΐ᾿ 1ῃ τπ6 ἰΠΘΟΥΥ πὰ δρρὶολοη οὗ βουπα ρμγῖη- 
ΟἾΡΙ68. οἵ βογιρύισαὶ 1 γργθίδ 0}, δηὰ 0 Πᾶνα αἸΠΡΟΠΕΥ δυδ] θα 
{6 ΠΊΒ6Ϊν 68 οὗ ΘΥΘΥΥ͂ ΘΓ] Δα ΘΧίρθυ αὶ δ᾽ ΤῸΓ δβοογίδι ϊησ {Π6 
Βοη86 οὗ (86 εδογοα ντὶίθγ, 
Τὴ Ό}}Υ οὐὁἨ θοΓἢ νϑυβιομβ δηα ῬδγΆρἤγΓΑβ68 18 στοαῦ: δυῦ ΠΟΙ ΠΟΥ 

08 Βυροιβοάθ {Π6 ΠΟΟΘΒΒΥ οὗ τόσο οχῖθηαθαὰ δηὰ πϊησῦα ἰηΐοτῦ- 
Ρτγοίδ!οη. 

Υ. ΗΟΜΙΠΙΕΒ ἃγὸ ΔῃοῖμοΓ Κιπα οὗ ᾿πἰογργοίδ μου πὰ ΠΟ. ΟΠ ῸΓ 
Αγ ῸΓ ΡοΟΥΓΟΏΒ οἵ δογιρίαγα ΟΥΓ βίπρὶθ ἰαχῖθ ἃγα δχρίαι ποὰ ἀπά ρῦδο- 

} δες Εγποβιὶ, Ῥγίηςὶρ]68 οἵ Βἰ0], 1Π΄οΓΡ. ἰγδη8]. ὉΣ Βρ. Τοστοῖ, ρατί ἰΐ, 8 6 ---Ἰ10. νοἹ]. ἱ, 
ΡΡ. 189--- 198. 

5 ἨΔ ΌΔοΝ, [π5ε||| ΠΟΤ). 110. 11]. ΠᾺΡ. ἰχ. ΡΡ. 706, 707. 



Οὐπιπιονίαγὶι 5. 411] 

ΕἸΘΆΙΥ ΔΡΡ]Ιοα ἴο {Π6 866 γᾺ] ρυγροϑοθ οὗ ἱπβίγυοίίομ, δαἀπηοπ: Ἴ οη, Οἱ 
σΟΠΒΟΪΔΓΊΟΩ : [686 ΓΘ Ῥγορουν ἀδϑιϊποά ἴο {Π6 βΒούνοα οὐ ἐπα ομυγοῇ, 
Ε] οπλ]168 ΔηΒ ΓΘ [0 ΟἿΓ ἀἸΒΟΟΌΓΒ68. Οἢ ῬΟΓΓΟΩΒ οὗ βογιρίυτα, τ» 
ουῦ [16 ἔοστωδὶ αἰ νιβίοη δηα Ἰοσίοαὶ βοαῦθησα τ ΒΙΟὮ ῬΤΟΡΘΟΓΙΥ οἢ8- 
γβοίογιζα {Π6 βϑύτθοθ. Τἢ6 Ὀθϑὺ Πουλ1]168 Ἔχίδηϊ ἃγα [πο86 οὗ Οτίρεηῃ 
δ πα ΟἸὨΒγυβοβίοιῃ. 

ΥΙ. ΟἸοβοῖν 41116α ἴο Θοτημη  ἴἈΓ168 ἃγο {Π6 ΤΟ] ] οἰΐοηΒ οὗὁὨἨὁ ΟΒΒΕΕ- 
ΨΑΤΙΟΝΒ 1 ΒΤΕΑΤΙΥΕ ΟΕ ΤῊΕΒ ΒΑΘΒΕΙ ὙΥΕΙΤΙΝΟΒ, τ οἢ Πᾶνα 
Όδοη ἐοτηηθδα οὗὨ ἰαΐθ γϑαΐβ, πα γα γα ἴο 6 ΘΟΠΒ] 64 Ὑ1ΓΠ Β᾽Π}}}Γ 
σδιιζοηβ, δηα ἴῃ [ἢ6 ΒΆΠ1|6 ΤΏ ΠΟΘΙ. 1686 ὈΟΟΚΒ οὗ ΟὈΒΟΥυ ΕΠ] ΟῚ 8 ΓΘ 
δἰ ΒΥ σταιηπΊδ [108] Δα ΡὨ]]Ο]ορΊοαΙ, ΟΥ̓ πι]Β0 6} ]ΔΏΘΟΙΙΒ ; ΒΟΙΩΘΕ]Π168 ΠΟῪ 
ἀἸβοιιθθ ΟὨΪΥ ἃ ἴδνν ραββᾶρβϑ ψ ΠΟἢ ἀγα ρθου τὶν αἰ ΠΟ] ἀπ οὔδοιιγα, 
δηἀ βοιηθίμηθβ ἴΠ6Ὺ Δρρϑδῦ 'π {Π6 ἔοστα οὗ ἃ ργδῃητηλίο8] ἀπα ρ}1]Ὸ- 
Ἰοσίοα] δομαπιθηίδσυ, [Ὁ] ον πρὶ [Π6 οΥάΘΓ οὗἩὨ ἰπ6 βδογϑᾶ θοοῖκα. 

ΝΠ]. Ορϊπίομβ ψ]άοὶν αἰδγθηῦ μανα θθθη δπίογίαϊ θα σοβρθοῖηρ 
{η6 Ό]Υ δηὰ δἀναηίαρο ΓοΒ ΠἸηρ’ ἔγοσῃ σοι πηθη 8 7168, ΔηΠΟΙΔΙΟΠΒ, 
Πα ΟΥΠΟΥ ἜΧΡροΟΒΙ [08 οὗ {μ6 βαογθὰ συ ησθ. ΒῪ βοηιθ, ὙΠῸ Πο]ά 
811 Βαπηδη μ6108 ἴῃ σοπίοπιρῦ, ΘΟΙΙΙΩΘΠΙΆΓΙ68 8.6 ἀοβριβοα Δ] οσοίμοσ, 
85 ἰϑῃάϊηρ ἴο ἰζυπὰ Οὐν ἈΠ ὁπ {Π6 ΟΡΙὨΙΟΠ8 οὗὨ πιδὴ ταίμοῦ ἰἤϑη οη 
1π6 ἀϊνίηθ ΟΥ86168; ὙΠ116 οἴπογβ, ὑγαδίϊησ Θχοϊυϑῖνοὶν ἴο (6 ΘΧροϑβὶ- 
ἘοηΒ οἵ βοῖὴθ ἵδνοιγιῖθ σοιηταθηςδίουῦθ, γθοοῖνο 48 1η 1 }110]6 τ ΠΑῖΟν ΟΣ 
ΨΊἸΘΟΥΒ ΟΥ̓́ΟΡΙΠΙΟῺΒ [ΠΟΥ ΤΩΔΥ ΟἤοοΒβο ἴο ἀ6] νου, 88 ἐλεὶγ δχροβι οηβ οὗ 
1Πὴ6 ΒΙ0]6. Το εαἴθδὺ ΔΥ ἴῃ (Π]8Β 6886, 88 ἴῃ 4]] οἴμουβ, 18 (0 ἰδκθ 
{Π6 τα] 116 ρϑι!, ἀπ ΟΟΟΆΒΙΟΠΔΙΥ͂ (0 ἀνα] οὐγβοῖνοϑ οὐ {Π| Ἰαθουτβ οὗ 
σοιηπηδηΐδίουβ 8η64 Ἂχροβίοσθ, ννἢ}]86 ψγὸ αἸΠΡΘΏΓΥ ἱηνοβασαία (ἢ 6 
ϑουρίυΓΘΒ ἴῸΓ ΟἼΓΒΟΙ 68, ν᾿ Ποὰὺ το Υἱηρ ΘΧΟΙ ΒΊΟΥ ΟἹ ΟἿ ΟὟ Υν18- 
ἄοπι, οΥ θεοΐηρ᾽ ἰββοϊπαίθα ὈΥ [86 δ ΠΟΥ Υ͂ οὗ 8 ἀἰβίϊ σα Βα Πδιη6. 

ΤῊΘ Ἰαίθ 1).᾽. (ὐαρθ6}} τνὰ8 οὔ οριπῖοπ ὑπαῦ ἴπ6 1016 δῃου]ὰ 6 
ἢγβι γοδα δηᾶ βίυαϊθα εοὐξλοιιέ 8. σοι ἴΔΓΥ ; αῦ ἢ18 δήάν!οθ 88 δι - 
ἀγοββοά ἴο βίπΔδοηῖβ ν ἢΟ 6 ΓΘ ργουϊομδῖν ἀοαπαϊηναα ἢ [86 οΥἸ σἼ Π418, 
Α δοῃβϑιῦϊοα τσὶίοῦ 848 ορβογνθα, {παῦ ὑπ6 ΒῚ016 15. 8 ἰσαγπεά Ὀοοΐ,, ποῖ 
ΟΠΙΪΥ͂ ὈΘοδιι86 ἰζ 18 ψυυι θη 1ὴ ἴΠ6 ἰοραγπθα ἰδησυδᾶραβ, Ὀὰὺ 4180 ἃ8 Θοη- 
ταϊηϊηρ ΔἸ] υΒῖοη8 ἰὼ νϑυϊοὰ8 ἔποῖβ, οἰγουμηβίδηοθθ, ΟΥΥ Ουδίομηθ οὗ 
δηϊαυϊγ, ὙΠ]οἢ, [0 ἃ ΘΟμπΟη ἃπὰ ππηϊἰοίίογοα γοδᾶθσ, Ἅραυγα 
Ἔχρ᾽απβίίοη. ὅὸ ἌΓ, Ἰπά 666, 88 ταϊαίθβ ἴο {6 ὙΔΥ οὗἁὨ βαϊ νδίίοη, “ ἢ6 
{Ππαΐ ΤῸ ΠΒ ΏΔΥ τοδα : 7 Ὀυύῦ {6 Γ6 8.6 ΠΠΔΠΥ ἱπιρογίδηϊ ροϊηΐδ, 1 ποί οὗ 
186 ἢγϑὺ ᾿πηρογίδηοσ, ἴῃ ὙὙΒΙΟΝ 76 ΠΙΔΥ͂ ῬΓΟΡΟΓΙΥ 80 411] Οὐ βο] γα 8 οἵ 
{π6 Ἰαρουγβ οὗ ᾿παυϊγοῦβ ῇο πᾶν ργθοθαβα ἃ8; ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ Οἰθατὶηρ 
ἀΠΒΠΟΙ 168, δηδν οσιηρ; ΟὈ)ΘοἰοηΒ, ἀπ ΓΘΟΟΏΟΙ]πρ' ράϑδθαρθθ ψῃϊο δἱ 
ἢγϑί βρη ῦ Ἀρρθαᾶγ οοῃίγδαϊοίουυ. 

ΥΠΙ|Ι. Το ὕ88Ε ἴο "ὈῈ πιδα οὗ Ἰῃίογργοίοσβ δπα οοσηπηθηίδίοσβ 18 
(γοίο]α : ---- 

ΕἾΒΒΤ, ἐλαέ τοὸ πιὰ αοφιιγο ὕγοηι ἐΐεηι α πιοίλοα ς ἱπίεγρτείπο (δε 
ϑογίρέμτεδ οσογτεοίψ. 

Ι ἰ6 ποὶ βαδιείοης [Πδὺ χα Ὅ6 ΘπδὈ]οὰ σὶρ ΒΕΥ ἴο υπἀΔεογβίδη [6 ΒΙ0]6 ΟΌΓΒΕΪν 8, δαὶ ἱξ ἰδ 
Ε5δ6 ἢ 1141}7 ΠΟΟΕΒΒΑΙΎ (μὲ [8086 ὙΠΟ τὸ ἀθϑιϊποά (Ὸγ 116 δδογεὰ οὔἶος Βῃου]ἀ 6 Δ0]6 ἴο ὁχ- 

" Ατίρίον, Ηοττηθηθαϊίοα ΒΙὈ]ῖςδ, ΡΡ. 256 -- 268.; Εγτπαβιὶ, [πδι|ϊ, [πίοῦρ. Νον. Τοδβῖ. ΡΡ. 
278---286. Μογχγαβ, Αογοββοβ, ἴοπι. ἰϊ. ρΡ. 204---840., [48 σίνθη 8 (ἀοἰδ 16 δοοοιπὶ οὗ 100 
γατίουδ ἰδ. οὔ σομλπιθηϊαγ 68 8η ἃ ΘΟΙΠΙ ΘΠ ΟΥ̓Β. 
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Ῥ᾽αἴη ἰδ νι} οἰ Πν, ἀπ αἶδο ἴο σοπηπιιηϊςαῖο 118 δοη86 δῃἀ τηθαπὶπρ 1} ρογβρ σαν (0 
οἴποσβ. Αβϑ, ιοννόνοσγ, [ἢ}}8 ἤσαν 15 ἢοῦ τὸ Ὀ6 διίίδίηθα τ ΟΓΘΙΥ ὉΥ δἰαάγίηρ σι}: ἰοτ τς 
ἱπτογρτοιδιίοη οὔ τπ6 δογίρθαγεθ, Βα δίταδὶ δη ἃ σοηδβίδιν Ὀγαοῖοα πιιϑὲ ὃὉς διυρεγαή δὰ ; δηά 
ἀξ νν 1} Γαττ ποτ ργοῦθ οὗ δι πρΌΪΑΓ δάνδηΐαρο ἴ0 ρΐδεθ Ὀθίυσα 8 βοιπα σοοὰ ἐχροβίϊζυγδβ, 86 
τιοάο]8 ἴον οὐν ἰαχἰϊατίοη. [ἢ οτάοσ ἴο ΔΟσοΙρ 18 τ} 18 ἀοβίγα 016 ΟὈ͵θοξ, νγα τηαδι οὶ δο- 
οὐτητίαῖα δηὰ τοϑὰ ΘΥΟΓῪ ἱπίουργοῖοσ ΟΣ σοι ηπιοηϊαῖον ἐπ ϊπογιπιπα εἶψ, Ὀὰϊ δῃου ]α δεϊεςῖ ομε 
ΟΥὐἨ ἵνγο, ΟΥ̓ ἃ ἥξιυ αἱ πηοβϑῖ, οὗ δοκπονοάροα ΟΠ ΓΒΟΙΟΥ [Ὸγ Ἰδαγιΐηρ απ Ρίεῖν ; 8πά, ΕΥ̓͂ γεᾳαεηῖ 
ῬΟΓι88)] οὗὨ ἔἶιθπι, 88 γγ6}} 88 ὉΥ βία γἱηρ τΠΟἿΤ ΤΩ ΔΠΏΘΥ οὗἨ ἀχρουῃάϊηρ, Βῃοπ] ἃ ὁπάεδνοῦγ ἴὸ 
ζογπι οὐγβοῖνοβ δή ἴῆοσα, ὉΠ} τγ ΤΟ ΘΟΙΏΡΙΘΓΘΙΥ τηδϑίογβ οὗ ΓΠογ πιο μοᾶά, Βαϊ ἐδ 6 
τοδαΐηρ οὗἉ σομμτηθη δ γίθδ Ὑ7}}} Τασί μοῦ ἀιβδίδε α8, 

ΦΈΟΘΟΝΌΙ,, ἕο ὠπαογϑίαπα ιυλαίουον Ραβδασεδ ἀρρϑαν ἰο ιι8 ο δο αἰβὲειέ 
απα οδϑδοιιγο. 

71 6 ποῖ ἴο ὃ6 ἀεπίοα τπαῦ ΤΏ ΘΓ αΥΘ ΤΊΛΠΥ ῬαΒ88ρ68 ἰῃ ἴΠ6 βαστᾶ τυ7τἰηρβ Ὀοϊ᾿ ἀπ σαϊ: 
απὰ οὔϑουγο, ἰῇ σοηβοαθπθποα οὗἁὨ [86 νδγίοι8 τἰπιὸ8 βοη [86 ἀΠἴδγεηῦ ὈΟΟΚΒ νι Γο ττιιίεα, 
ἴμα ἀϊθόγοης ᾿ορὶς8 οὗ νυ ῃΐοἢ το γῪ ἴγοδῖ, δπὰ {πεῖς Δ] ϑίοηβ τὸ διοίθῃϊ ουδβίοιηβ, ἅς. ὅδ 
Π0108, ὈΥ τ ΒΟ ταοδὶ οὗ ([688 αἰ ΠΠςα]1165 ΤΑΥ͂ Ὀ6 τεαιηονοῖ, αν ΔΙ γοδὰν Ὀδοη δἰδιοὰ ἴῃ Ἐδ6 
ΠΟΌΓΒΘ ΟΥ̓ ἔπ6 φγεβθηὶ σοσκ. Βυΐ ψὸ σαπηοῦ ΒΌΡΡΟΒΘ ἴπδὺ [Π6 30} ΠΑΡ δηὰ ἀπαδβείβιδα γὸ- 
ΒΟΆΓΟΪΝΘΒ δύϑῃ οὗ ἴπο τηοϑὺ ἰδαγπθὰ Ἔχ ροβι του τὰ δἀθαμπαῖθ ἴο [ἢΠ6 ΓΟΤΔΟΥᾺ] Οἵ ἜνοτΥ ἀμ αἰέν, 
ΟΥ ἴο ἴπ6 οἰυςϊ ἀδιΐοι οὗ ΘΥ̓́ΘΓΥ͂ ΟὐδΒΟΌΓΙΥ, ΟΥ [88 Π6 ἷ» ποῖ ᾿ΐΔ0]0 τὸ πλϊδίακο [Π6 δεη86 οὗ τῃ6 
βϑοσοὰ ρϑηηδῃ, ΒΥ ἴδ πηϊϊο Ἰαθοιτθ, βου υδῦ, ΟὗἨ ΠΊΔῊΥ Ἰοαγηοὰ διὰ ρίουβ τηεπ, οὗἁ 
ἀἰϊβογοπε αρδ8 δπηἃ σουηίγῖοβ, γγα ΔΓ Ραϊ ἰπ ροδβϑβθβϑίοηῃ οὗ ασσομπιμίαἑεά ἰη ογπιαζίοη τεϊδεῖνο 
ἴο 1Π6 Βίνϊἷο; 8ο τπαὶ νγγθ ΠΙᾺΥ ἀδτῖνο ἰαυσα δοςρεϑίοῃβ οὗ ᾿πηρυγίὰπῦ Κπον]οάρο ἤοσι ἴδ6 
7μαϊοίοιιβ ἀδὲ οὗ [86 νυ 8 οὗἁἉ σοπηπλομ αίοῦβ διά ΟΧΡΟΒίτΟΥΒ.' 

ΙΧ. ΤΙῃ οτάοσ, {π6η, {πα νγ7θ ΤΥ ἃν 81} ουγβοῖγοθ οἵ {ΠῸῚὉ γα] 0408 
ἸΆθουτβ ἴο {π6 αἱἰτηοβϑὺ δΔἀναηίδσα, [Π6 ΤΟ] ον ηρ 118 ἀγα δα θη 66 ἰο 
(16 σοπϑ!ἀογαίίοι οἵ [π6 τϑδάρυ: --- 

1. σε «λομῖα ἐαΐο σατο ἐλαΐ ἐδ γεααϊπρ ὁ σοπιπιοπίαίοτξ 068 ποὲ ἄταιο 
"35 αισαν ὕγοηι βίμανίπρ ἐδθ ϑογίρέενγος ον ομγδοίυοδ, ἤγοπι ἱποδ σαξίπρ ἐλεῖγ 
γεαΐ πιραπέπρ, απα πιραϊέαξηρ οἡ ἐλεῖν ἐπιρογίαπέ σοπίοηΐβ. 

ΤῊ 8 σου ὃ ἴο [τυϑίγαῖο 1ῃς ὙΟΤΥ ἀδεῖρη ὉΓ ΒΟ ΠΟΙ ΘΠ ΔΤ 8 ΤῸ Υ 6 Π, ΠΑΙΏΕΙΥ 
ἴο [ΔοΠΠἸταῖθ ΟἿΓ ἸαθουΓε, ἴο ἀϊγθοῦ υ5 ΑΛ ν ΠΟΤΘ νὸ ἀγὸ πη ἀδηροσ οἵ ἴδ! Πρ ἰηο οττυτ, 
ἴο τοπῖονο ἀουδίβ δὰ αἰ ΠΟ. 1686 τ οἢ γὸ ἈΓῸ ΟΌΓΒΟΙν 8. πη ΔΌΪ6 ἴ0 βοῖνο, ἴο σϑοοῃςὶ δ 
ἈΡΡΑΓΘΏΠΥ σΟη ΓΙ ΟΙΟΥΥ ρΆβϑαροδ, δηᾶ, ἴῃ βῃοσγί, ἰο οἰποίδῖθ νν αίθνυοῦ 18 Οὔβουγα ΟΥὁἨ υπ- 
πηι } Πἰρσὶοὶα ἴοὸ α8. Ὑἶ 6. τηιιβῖ, τπογοΐοσγο, ᾿ηνοβιραϊο [6 βδογοὰ τυ πρδ [ῸΓ Οὐγβοῖνοβ, 
τηδκίηρ 86 οὗὨ ΟΥ̓́ΟΥΥ ρσγα τ αἰἷ 08] δηα ὨϊἸδίογι 8] ἢ εῖρ, σοιηραγίηρ [ἢ δοορο. ςοηϊοχῖ, 
ῬΆΓΆΠ16] ραββαροε, [6 ΔΗΔΙΟΡῪ οὗ (Δ, ὅζ6., δ᾽ Πρ ΠΟΠΊΤΠΘΏΓΆΓΙ68 ΟΠΙΥ͂ 88 δβδιδίδηῖβ, δηὰ ἴῃ 
δι θδογνίοηςσο ἴὸ ἴη6 ἴοχῖ. ΤΗΐβ πηϑι Ποά οὗἉ βιπαγιηρ ἴΠ6 βαογοὰ νοϊαπιθ ΜΝ1}}, αη α 50 ΟΠ Δ ΌΙΥ, 
Ῥῦονο ἃ Β]}0.7 οπϑ; δυῖ τΠ6 δια ἄσην 1}}}} ργοσθοὰ νυν "ἢ ΟΟΓΙΑΙΠΙΥ͂ ; δὰ, ἢ 6 Βδνα Γοδοϊυμοῃ 
ἴ0 ῬΟΥβού σα ἴῃ ἱτ, 6 ΜΠ] ὉΠ πιδίο Υ αἰΐδιη στοδίύογ ῥγοβοίθπου ἴῃ ἴπ6 Κηον]οάρο οὗὨ τὴ9 
δδογίρίαγοβ ἰἢδη [ἤο56 Ψ»ῆο 5}8}} ανο γϑοοῦγϑθθ ΧΥΒΟΙΪΥ ἴ0 δ55δίδ ποοβ οὐ οἵμοὺ Κὶμ 8. Ετοιι 
1π0 τηοᾶο οἵ δία ὐγ ἰἸογὸ γοσοπμηθη ἀοὰ ΤΙΏΔΠΥ δάἀναπιίαρος 11} Γοβυϊῦ. [Ι͂Ιἢ [Π6 ἢγει ρμ͵δςα, 
[πὸ ταϊπα ν}}} θυ ργδάθδ!Υ δοσυδῖῇλοπιοά ἴο ΠΔὈΪ5 οὗἁὨ πχοἀ δου : που τσ ἢ Μὰ οδηποὲ 
ΤΟΑΒΟΏΔΌΪΥ ΠΟρῈ ἴο διίδίη οὐθὴ ἃ τῃοἀογαῖθ, στηυοἢ 1685 8 Ὀχγοίουπά, Κπον]οάσο οὗὨ 1}6 
ΒΙΌΪὸ ; βϑοοπαϊΐϊῃ, τποδα ἔγατἢ 8 Ὑ}}} 6 ΤΏΟΥΘ το ΠΥ ἃ5 Ὁν0}} 88 ἰπἀ 6} 10} ἱπιργοββοὰ οἡ ἔθ 
ἸΏΘΙΔΟΤΎ, ΜΠ] ΟὮ πάνθ {Π|π8 ὕθθη “ τηαγκΚαὰ, Ἰοαγτιοα, δηα ᾿ν ΓΑ ΪΥ αἱροδιδα ᾿ ἴπ ἐπ ταϊηὰ ὉΥ͂ 
116 ηῦ ὉΠοπρ] δηά τοβοςσίίοη ; δηᾶ, τηϊγάϊγ, ΌὈΥ Ῥαγευΐηρ ὉΠ58 πιοιποά, νγ 8}}4}} ροσοϑῖνο 
ΟἿΓ ΟΥ̓́Π ΡΓΟΡΤΟΒΒ [ἴῃ βϑογϑα ᾿ἰοΓαί ΓΘ ΤΏΟΓΘ ΓΟΔαΙΪΥ ἐδ ᾿ἶ να αδὴ ἀσνουῦ δηἀ οχῆδαβι ἐδ 
δίογεβ ὑχγου θα ὈΥ͂ τ86 ἰᾶθουτ οἵ οἱ οΥ8.2 

2. ψε ελοιιά ποὲ ἱποοπδιἀογαίεῖψ ἀϑϑοηπέ ἰο {ΐ6 ἐπίογρτοίαζοη 90 απ ν 
οφροδίίον, οὐ οογιπιοπέαίον, ΟΥ̓ ψίοία α δἰϊπαά απα βοτυΐΐε οὐεραϊδησο ἐο δὲ 
απέῤοτιέψ. , 

ΤΠ6 σδποῦ σίνοη ὮΥ δι. δὰ] (1 Ὑη688. ν. 21.), Ῥγουε αἷΐ ἐλίπιφε, ποία ζαεί ἰδλαί τολιοΐ 
5 φοοά, ἰβΒ ᾿ΠΘΓΘΙΌΓΟ ῬΔΓΕ ΟΠ] ΑΣΙΥ ΟΣ οὗὁἨ ΟὟΓ ποίϊοο ; ἔοι, βίῃεσθ ΠΟ τηδῃ 18 δὴ ἱπία 16 
πάρα οὗἩἨ 186 δ6ηδβε οὐ ϑδοτγίρῖαγο, ποῖ ΟΠΪΥ͂ ἴΠ6 ΘΧροδβ το ἢ 8 συ ΟΥ̓ ΘΟΠΊ ΟΠ ΆΙΟΓΒ οὐδὲ 
ἴο 6 σΔΓΟΙ ΠΥ Θχδτηϊποα, θὰ 6 ΒΒ] ἃ α͵8δὸ ῬΑγι οι] ΥΪΎ ᾿πνοβιραῖα {Π6 ὑγοοῖβ Ὁγ ψ ΒΙΘΝ 
1 ΠΟΥ ΒΌΡΡυτι {Π6}Γ ᾿πιοΓρτοίδιυϊοηβ, υηΠθησοὰ ὈΥ [Π6 ΠΟ] Ὀγυν οὗὨἨ {οἷν παπιθδ, τπ6 βοῖὰ- 

[᾿ ὙΠογα ἀγῸ 806 ΘΧοο ]θηῦ γϑιηγ Κα ΟἹ ἴΠ6 τι86 ΟΥ̓ ΠΟΙ ΘΠ ΓΒ, ᾿πΠ Βοηροὶ, Οποπιοη, 
Ῥτεῖ. 8 4.1 

Ὁ Βδιοῦ, Π ση. 56 ογ, ΡΡ. 802, 3038.; 560}. Οι.886η, [)158. ἄς αὶ. διειιά, '"ΓὮ60]. Ρὑρ. 36--- 
27.; τ. ἨφμγΥ νοι,  ϑυος 05 ἔου Υοιημ διά ςη!β ἰη 11] ηῦγ, Ρ. 87. δι(ἢ οἀϊξ, 
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δῖδησα οὐὗἁὨ ἱπρϑηθ εν δη ἃ πονεῖν, (6 ἈΡΡΘΆγδηοο οὗἁὨ ᾿δασηΐηρ, οὐ ἰδ ἐτοοίϊεπον 07 ἐρεεολ." 
Ουπιηνοπίδιογα, πη ἔλοῖ, ΒΓΘ ὙΠ ΈΠ6Βδ68, ποῦ Ἰπάσε8: τ 6]Γ Δι ΒΟΥ Υ͂ ἰδ ΠΙΘΓΘΙΥ ἢυπηδη, δηά 
ἀσεα τῦϊ βιιγραβὲ ἴΠ 6 Βρῆεσο οὗ δυμηδη ὑο ες, Βαϊ ψὸ βῃοπ)ά ποῖ τοδὰ, Ἔχ. δι νο  Υ, οοτ- 
τηρηϊδίοτβ οὗ 8. ῬΑΓΟΘΌΪΑΓ δολοοί, ᾽ὸ ΟΝ ΘΟ ΔΓΘ ῬΕΥΠΆΡΒ διϊδοῃϑὰ; δηὰ, ἐβοιρἢ τΠ6 
πτιιΐηχ8 οὗ ἔΠ0586 ὙΠῸ ἱπου οδῖθ ὀστόπθοιιϑ ἀοοίγί 68 Δ. ἴο δ6 τοσοϊγοὰ τ [6 ρτοδίοει 
βαςρίςοΐοπ, γοῖ (ΠΟΥ͂ ἀΓΟ ποὺ ἴο 6 Δἰτοοῖθ 6 αἰδγεραγάθά, 88 ΠΟΥ δοηιείϊηιοθ σοπ δίῃ να 80] 
δηὰ πωροτγίδηϊ Πίηἴδ [ῸΓ [86 οἰποϊαδιίοη οἵ ἀἰβῆσυ!ς ρϑδβαροδ οὗ βογίρίατο. ὙΠῸ, ἀπβουπὰ 
δ ὑσετὸ τ. ῬΥΙεβι ]οΥΒ 1πεο]ορῖςδὶ ΥὙῇοννβ, γεὶ ἢἷβ Νοῖθβ οἡ 8}} ιτἴ6 Βυοῖβ οἵ ϑοτγίριαγο 
Δ1Ὸ, ΠΟΥΘΣΊΠ6] 658, νν6}} ΤΟΤΕ οὗὨἨ Ὀεΐηρ σοηδβι]οα ; δηὰ εἶδ γοΥὶς σοηΐδίηδ ΤΩΘΗΥ͂ γα]. 80 ]6 
οὐϑεσυδιίοηθ, ραγ ου ]ΑΓῚῪ ἢ ἴμὸ ρλιοφυρῆψ, παῖμγαὶ ᾿ϊείοτψ, σεοσταρὴν, ἀπά οὐγοποίοσυ οἵ 
[6 Βεσιρίυγοι. 

3. 7Τ7ε δε5ὲ οοημπθηέαίογξ ἀπά ἱπέογργείογϑ ομἷνψ ατὰ ἐο δὲ γοαά. 
50 ΠυΙΠΟσΟΙΒ ἀγα ἴδ6 σΟΙΏΠΘΏΑΓΙΟΒ δὲ ργόβοηξ δχίβδηϊς οὐ [86 δδοτεὰ ττὶ ρα, ὑπαὶ ἴο 

Ὡοξοε 1Π 6 8}} ννου]ὰ γοαυίγο ἃ ἀΐδιϊποὶ νοϊπιθ. Νοῖ ἴο τηϑηϊίοη [6 τηδρηϊααἀο οὗ ἐΠοὶτ 
οοεί, τα. ἰδῦοιγ δηιὶ ἰδείμυθ οὗὨ τυτηΐηρ ΟΥΟΥ δηἃ δχαπιηΐηρ' Βα ἢ ἃ τι ]ἰταἀ6 οὗ ΤΩΔΕΒΥ 
γοϊπταοδ ἰ8 βυβίοϊοηϊ (0 ἀδίου ΔΗΥ͂ ΟΠ6 ἔγοτῃ ἴμ6 βίαν οὗ ποτὰ, Δπὰ τηιϑὺὲ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΠΥ͂ 
Ῥτενθηϊ δὴ ἱωρεηιοῦβ βίμάσπὶ ἔτομι ἀογί νης δὴ γΤοαὶ δἀνδηΐαγο ΕῸΓ εἰϊποῦ [Π6 ροΓ- 
ΡΙΕΧΙ͂ οὗὨ τοϊπὰ δγίϑιπρ ῸΠῚ 80 .τεδὶ 8 ὙΔΥΙΘΥ οὗ σοηβίοϊίπηρ ορίηΐομβ νν1}} αἰδζιιβὲ 
δίπι δἰτορθῖθοῦ Ὑν ἢ βαδογοὰ βία ἶθδβ; ΟΥ π6 Μν}}} 8οὸ θθνν 6 ἢ! πλ56}{, [παν ἢ6 νν1}} ποῖ ὃς 4010 
ἴο ἀεϊοττηΐπο νυν πο ἢ ἴὸ (ΟΠ]ονν ΟΥ ΘΠ ΌΓαςΘ. 

ΑΙΕΒδουρὴ τΠ6 ΠΟΤ δηοίθηΐϊ σΟΥ ΘΙ ΟΥΒ ἀϊὰ ποῦ ῬΟΒββ8688 ἴΠ086 [Ὧς}]1{|68 [ῸΣ ἱπιίογργοι πη 
186 ϑετίρίαγεϑ, νυ ἢ νυ ἢ ἢ νγὸ ἀσὸ πον ἰανοῦγοά, γοῦ ΠΟΥ͂ ἀγΘ ἠοῖ ἴο δ6 δἰ ΓοροῖθοΓ ἀοβρίβοά 
ΌΥ 1Ποβε, ἡ πλὰγ ἤδνθ ΟρΡΡοΥ αΠΙΙΣ ἴο σοηδι)ῦὺ (ἢ 6 πὶ, ἔογ ἴ1Π6 ῬΏΓΡΟΒΘ οὗ ἱγδοΐπρ' {6 εἰπὶθ 
ὙΠ 6, δηὰ τῃ6 Δι ΠΟΥ ὮΥ͂ Ψ ]οτι. ρΑΥ ΓΟ] ΑΓ ΘΧΡροβι ἰοἢ 8 οὗ σογίδὶ ἢ ραββδρ.8 Ὑ6ΓῸ ἤγϑὲ ἴῃ - 
ττοἀπςεά, ὙΤἢδ πιογο δηοίθιϊ ᾿πίογργθΙοσβΒ, θεΐηρ' σοῦγα] ΟΥἩΏΘΑΓΪΥ 80 Ὑυἱτἢ ἴῃς βδογοὰ ν᾿ γ16Γ5, 
δηὰ 1ἰνίηρ ἴῃ [86 ποῖ θΟυτ Πρ σΟῸ ΠΙΓΙ68, αγο ἔππι8 τοη ἀογεὰ σοοά ονϊάθποο ἴον ἴΠπ6 σϑοοϊνοά 
δ6 86 οὗ ςογταίπ Ἰγυγὰβ ἰπ (μοὶγ ἄγ. Ηδποθ [ῃ6 96 .)}18 γε θη (τον τπποὴ ρσἢῦ ὁπ ἴδ 
πιρδηΐηρ οὗ ΗρΌτγον ἡνοσγὰβ πὰ ὑβᾶρθδ, 88 ΠΊΑΥ ὯΘ 866ῃ ἴῃ ἴΠ6 Ἔχίγδοίβ ἔγοπι υἰογ τγὶτἰηρ8 
οαπ ἃ ἴπ 41} [Π|Ὸ ΑΥΡΟΓ ΠΟΙ ΠΙΘΠΙΒΓΪΟΒ: δηὰ ἴῃ {πὸ ΠΙΒΠΠΟΥ ἢη6 ΟΥΘΟΚ [ΔΙ Π6ΓΒ γα ὀχοα ]θης 
ἐν άεησο ἴωγ 1Π6 τιϑαπὶπρ αἰἰδοῃοὰ τὸ τοῖς τγογάβ, ραυυς]αΥΪῪ ἴῃ σοπίγονογεῖθ8 το]διης 
ἴο ἴδε ἀεί οἵ Φό6θιι5 ΟἸγίβι, (6 ΓΤ ΘΠ δηὰ ΟΠ σΆΟΥ οὐ ἢἷ8 δἰοποιηθηῖ, ας. Απά, βίηῃοα 
ἴΠπεγο ἅ.Ὸ δοπια ἐχροδιίοπα οὗἨ ὙΘΤῪ ἱτηροτίδηϊ ρϑβδαϑθϑ, ἴῃ τ Πἰο ἢ 8}1 ΟΥ̓ ΘΑΓΙΥ 411 ΟΧροϑίίουβ, 
ΒοΙἢ δηοίεπὶ 8η4 τηοάογη, αγέ ἀσγεεά, (Π 680 Βανο ἃ Ὠϊρ οἰαίπι [0 ΟἿΐ διδοηζίοη 
ΤΠ τῆογο σποίεπέ ἱπΊΘΓΡΓΘΙΘΙΒ ογτοὰ ἴῃ τα ρ ΠΩ ἴ00 ΤΊΔΗΥ ἀοοίτ 8] ἀϊδουδδίοηβ ἴῃ {Πεὶγ 

ἐχροδίεοπα; ἱπ ἱπίγοάπο!πρ' ἴ00 της ἢ οὗ ΠΙΒΕΟΣΥ͂ Δ ἃ ΔΓΟΙΘΘΟΙΟΡΎ, ποῦ ἱπηπιθα ἰΔι6 } Υ σοπποοῖοά 
πῖτὴ τῃ6 ραβέδαᾶρμα ὑπάογ οοηβίἀογδιίοη ; δηὰ ἴῃ ἱπνοβιϊραιίηρ ἴοο Ἔχε βίνοὶγ [86 δγρι θη 8 
οἵ {πε βδογεά ψγίϊοσβ. οάσετγη ἰπιοσργοίοσβ, ΟἹ [86 ΘΟΠΙΓΑΣΥ, μᾶν ἐστϑὰ ἴῃ ἴ00 γε αι ΠΥ 
διὰ ΠφΟΡίουΒ Υ ἀϊδριεῖπρ δδουΐϊ {π6 ἀνοπίμ οὗὨ ϑογρίαγο, αη ἃ 4180 ἴῃ ἈΡΡΙΥ]ηΡ 80 Θχιθ βίυοὶ Υ 
ἴο ΤΏΟΓΆΪ9 106 ρᾶβδβαρϑϑθ Ποῦ ΠΥ πηάοιοοξ ἴο οἰ αοἰά αἴθ. ἘῸΓ, αἰτΠου ἢ τΠ6 τηοῖῃοάβ οὗ 
ἐχροβιτίου πηαῦ ΡῈ αἰ ΈΣΘηῖ, 88 δῖ ῆογα ἤδνο αἰ δγθηῦ ΟὈ]ΘοῖΒ ἴῃ νον, γοῦ [Π6 οδῆοο οὗ 1ῃ6 
εσίες, 186 ἰῃ ογργοῖοσ, [ἢ6 ΓΠποοΪορίδη, δηὰ [Ὧ6 ῬΟΡΌΪΔΓ ἰοδοῦοσ, οὐδ πονοῦ ἴ0 Ὀ6 ὁοη- 
ουπηἀοή." 

ΟΥ̓ 86 τροχὸ πιοάϊεγη οτητηοπίδίοσβ, ἴῃ δεδὲ οπἶν τηβὶ Ὀ6 Βε]οοίοα, γῇ πὴ ὙΥ6 ΤΩΔΥ σοηδαὶς 
88 (εΐά685; δηῃὰ ἴἢ086 ΤΊΔΥ 6 σοηϑιἀογο 88 ἴΠ6 6 δῇ ΘσΟΙΏΤΗΘΗ ΔΙΌΓΒ, ν᾽ ΠΟ ΔΓ6 πιοδῖ ἀθορΙῪ 
διγηβμοα τὴ ἢ τς γοαα! δια οΥ 64] 51Κ1}1; ὙΠῸ πηοβὲ αἰ ἢ ΠΟῪ Ἰηνοδιραῖθ {Π6 ΠΟΤ] 8686, 
8Π4 ἄο ποῖ διοιηρὶ ἴο Θβί Δ Ὁ} ἰδὲ} ἃ ΤΥ 8110 8] Β6η86 ΠῚ] (Π6 ᾿ΠΠΟΤᾺΙ Β6ΠΒ6 18 ποδὶ ΟἸΘΑΥΥ ΔΒΟΘΓ- 
ταϊποα; ψγῆ0 ἀὁ ποῖ 56Σν 6} ΘΟΡῪ ἴΠ6 ΤοΙΏΆΓΚΒ οὗ ργεςοάϊηρ, οοτητηθηνδῖοῦβ, Βαϊ, τ᾿ 8116 ΠΟΥ 
ΔΥΔ1] {ΒοτηΒοΪ]γ ε8 οὗὨ ΘΥΘΤΎ 86 ]ρ (ογ [86 ἱπιοσργοϊδοη οὐ τῃ6 βογρίγοΒ, 6] οἷν νν ἢδὲ ἈΡΡΟΔΙΒ 
ἴο ὃὈ6 1ἘΠ6 (χυς τηρδηΐϊηρ, δηᾶ βυρροτῦὶ ἱξ ὈΥ͂ δθς ἢ}! οοροηΐ δυρμτιηθηΐδ, δηὰ βίδίθ 11 τ δυο ἢ 
Ῥοσβρίοα γ, 45 σοηνίηοο8β ἴῃ6 Τεδ γ᾽ Β Ἰυδρτηθηῖ, Τὸ ἴΠ686 δου τεπηθηῖ8, ἰδ ἰδ ΘΟΒΓΟΘΙΥ͂ 
ὨΕΟΘΒΒΑΣΥ ἴ0 δἀὰ, ἴπΠαὶ ἀδεὲρ ψεί δοῦογ ρίείψ ἀπά ὠμρτὶφλίπεδε αγε ἱπαϊδρεπδαδίν πεοοδβατῳ ἰο α 
εοπππεπίαίογ ομ δοῖν ιυγὲξ. 

Οπ τδ6 δυῦ)εοοὶ οὗὨἨ σοΥΙΩτ ΘΠίΑτΙοΒ ἰδ 18 Δὴ ΘΧΟΟ]]οηὶ δάγϊοο οὗ ΕΠ Ο81}᾽8, [πὲ τὸ 8Π4}1 δηᾶ 
ςοπαιἄεσα)ς δάνδηϊαρο ἴἢ τηδκίπρ τηοτηοσαηᾶδ οὗ [Π6 ποτὰ ἀἰ Ἴς} Ὁ ραββαρ 68 οὗ (86 δδογϑὰ 
ἩΓΙηρ5, ἡ Ὠοἢ Πᾶνα ὕθθη υδσϊοιβὶν Ἔχ αἰηθα ὈΥ̓͂ ΘΧρΟΒί ΟΥΒ, 88 γ 61} 88 οἵ {Πο86 ἴῃ νυν ἢ 
1ῇ6ΓΟ 18. ΒΩΥ͂ ΓΕΔ ΚΘΌΪ]6 αἰ γογϑυ οἵ σοδαϊηρ, θα σοποοσπὲηρ Ἡ Εἰσἢ ΟΤ ΟὟ ΣΟΒΘΔΥΟΠΟΕ, ΟΥ 
ἴδοδθα οὗ οἴδοσβ, μβανὸ 1ἰ]θὰ ἴῃ ῥγοσυγίηρ βαιϊδίδοιοσυ ἱπέοττηδιίομθ." Τυδ, ἩνΠΘΉΘΥΘΥ ΒΩΥ 

ἸΟ Ὁ. Πεοῖκ, Μοπορτασητηλία Ηοστηθπουϊίς68 1 Ὀγοση Νονὶ Τοδίδιθηϊ,, ΡΔΙΒ 1. 
. 174, 175. 

ῬΡ Ώχτ. Α. ΟἸαγκο, Οθῆοσαὶ Ῥγεΐδοο ἴο γ0]. ἱ. οὐ ἢΣ5 ΟΟσ  ΘΠΙΔΥῪ οι ἴδ ΒΊΌ]6, Ρ. ΧΙ. 
8 Βδῦογ, Ἠδρττω. ὅδ. ὑρ. 804, 805.: Τυττοιίη, ἀ6 ΙὨ’οΥρ. ὅ80. β'οσὶρ. Ῥδγϑ 11. σα. ἰχ, 

τορ, 21. ἡ. 333. 
᾿ Βιοῖ, ἽῬΜοπορταιηπηδία, ἤσττῃ. Νον. Ταϑῖ. Ρ. 184. 
" Ιηιμεἰτυεῖο [πίογργοῖβ Νονὶ Τοϑιδιη θη, ΡΑΓΒ 1ϊϊ, σαΡ. ἰχ. ὃ 44, Ρ. 306. 
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ῬΓοΪοββ ν᾽ πεὶσ ΠΟΤ ΠΠΟΠ ΔΓΥ͂ ἢ1}}8 ἰπ0 ΟὟΓ ἤδη Ἶ8, 6 σδη ἴπη ἃ βῃοτε {{π|6 Ἀβοοσίδίῃ Ἡδοῖῆε ἢ 
οοηϊδί8 Θηυτΐης; ἱπιΓΙ δι Δ ΠῪ ΠΟ ΟΥ̓ γὙδ]ιϑΐθ, ΟΥἨ 1:8ὲ ΤΏΔῪ Ἰοδὰ 18 [0 δϑοασγίδίη τἢς 
δοππΐηθ Β6η86 οὗ ἃ μᾶβδδᾶρθ. ΒΒ. σοῃδβυϊπε σΟΙ πηι ϑίοσθ δ ΘΧΡΡΟσΊΟΓΒ ἴπ [{|8 τηδθθετ, 
γγ6 8041] 06 4010 ἴ0 ἀϊδείησυ δι ̓ ἀ688 οὗἨ τπΐηρΒ ἸΤΟΩΨ ἰάθαδ οὗ δου δ ; δηὰ, ἰῃπ Ὀδοοπιίης 
Βδοιϊιδίοα ἴο 186 ἱηνοβι χζαίίοη ἀπά σοπβίἀδγδίίοη οἵ [Ὧ6 βδογεὰ ττὶεῖηβ, τὸ 8}}8}}, ὑηι0; 
ἀἰϊνίπο ὑοδοβῖης, 06 Θῃδυϊοθὰ το πηἀοτγεμιηὰ ἐδδ πιὶπά ΟΥ̓ ἰδε ϑρισίἐ ἴῃ τ ϑογίρίαγοι, 

4, ξλονε ἰὲ αἀοο8 ποὲ ἀρρεαν ἐλαξ εἰίδεν αποὶοπέ ΟΥ᾽ Ὠιο ΤΉ ἱπέοτρτοίονε 
λαά πιοτε ἀποιοϊξασε ἑἐδλαπ οεγδεῖυος τεβρεοίϊις ρματίϊομίατ Ῥαδεασεε; απὰ 
«οἦοτε ἐΐλον ΟΥῇεν οπῖν σοη)οοίμτγεβ, ἐπ βμοΐ σαδθ5 ἰλοὶγ οχροβέξϊοτδ ομσὴϊ ἰο 
δὲ ομδ)εοίεα ἰο α δίγῖοεί ὁχαπιπαξίοη. 10{{λοὶν τεαδβορ!δ ατὸ {λεπ ὕομπὰ ἰο ῥὲ 
υαἰϊά, ιοὸ δλοιΐα σῖσο οἱεν ἀδϑοπὲ ο ἐΐόμι; διέ, οπ ἐδ σοπίγατγψ, ἐ δεν ργοτε 
ἐο δε [αἴξε, ἐριρτοδαδῖε, απά ἱπειβέεϊοηί, ἐἦον τπμδὲ δὲ αἰξοσείλον τε)εσιοά, 

ὅδ. 7 αβέϊν, αα ἑλόντα ατὸ βοηϊ6 σοπιριοπίατίοδ, τσλὶοἦ ατὸ εοἰέλον τολοίϊγ σοιη- 
»ἱϊοα ὕγοηι ἐλ ργουίϊοιι5 ἰαδοιιτδ 9. οίλεγδ, οὐ τυλὲο σοπέαϊπ οὐδοτυαίίοιε 
εχσίγαοίοα ἤγοηι ἐλοὶγ τυτίέπσϑε, ὑ ἀτν λίπα ἀρρεὰτν σοη[πεδεα οὗ Ῥεγρίεζεά ἴῃ 
δϑμοὴὶ οοπιπιθηίατίε5, ἐλε ογσίπαὶ δομγοοϑ ιρηδηοο ἐλεν ἰσόγο οοπερεεα πηιϑί δὲ 
γοίεγτοα (9, απα αἰισοπίίψ σοηϑειζέερα.' 

[18 ποῦ ΟΑΒΥ ἴο βοϊοςί, ουὔῦ οὗἉ 1[Π6 τη] εἶτ 46, ΠΟΙ ΠΙ ΘΠΔΙΊ165 [ῸΥ ΓΟΟΟΙΊΤΩ ΘΠ δίΐίοη; δδρε- 
εἰ} 88 ἔῃ ογαἤΑΤΎ ἀσγνοϊίοπαὶ γοϑᾶθγ απὰ [Π6 ἘΠ Θο]ορὶς δὶ δια ἀοηῦ τγοαιϊγο αἰ δγεηι Κίηάδ. 
Βαβι 68, 4}} (Π6 τϑαιι Ἕδὲῖο8 ἄγ ποῖ οἴζϑθη ἰοιιπὰ πηϊοὰ ἴῃ {ἢ δαῖηθ νγνογὶς.υΌ [Ιῃ δβοπιδ {ποτ αὶ 
Ετοδῖ οτος] 5Κ}}} ουνϊησθὰ Ὑ}} 6 ἀεέδοιϊνθ ἈΠ ΘΟΪΟΡῪ ; ἰῃ οἴ ΓΒ γγ ἢν βουτηοηϊζίηρ, δουπὰ 
δηὰ χοοὰ ἴδ ΤηΔῪ 6 ἴῃ ἰΐδ6], Ὀπὶ ποῖ 186 Ἰορίϊτηαῖς ἀχροβίιο οὗ {6 ἀϊνίῃθ τεοογὰ, 
ἩΘΏΓΥ δηὰ ϑοοίϊ ἀγὸ ΒΑΡΎ 'π [Π0 ῬΓΌΡΟΙ Β6η80 ἱπίογρσζοίογβ, θαϊ (ΠΟΥ δ.Γ6 [1}} οἵἉ υδ] αδθϊο 
τοι δὶς δὰ ἰηίογοηςο, ἀπ Ὑ01}1 Ια 8 ἀθβογυθ ἴπ6 δἰζϑηϊίοη οὗ [Ὡ056 ὙΠῸ τοδὰ (οσ ῥτγίναις 
οἀϊβοδιῖοπ, ΒΑγμο8᾽8 Νοῖβθβ οἢ 6 Νονν Τοδιδπιθηΐ, ἢ} βουὴ ρδγ ΑΙ ΠΥ ̓ ῃ 8 οοἸουπης 
Δηὰ ορἰηίοηβ ἴο Υἱοὶ ΟὈ͵ ΘΟ ΟἹ ΤΩΔΥ Ὀ0 ἴδίκθῃ, 511}} ἤδνθ τοῦς ἴο γϑοοσηπιθπὰ ἰδέαι, 
Οαϊνίη 8 δῇ δάπιῖϊγδῦ]θ σοῃιτηθηΐδζοσ, δ] πηοδῦὺ ἱποι νον βοϊ χης τῃ6 δοηθ86 οὐἩ ἴδ ββογοά 
Ὑτίοσθ, δηὰ {ΠΠ 08 γαίης ᾿Ὁ νὴ 186 αἰτηοδῖ (ΓΒ. Π688 δηὰ νἱσζουγ. ΤΠ δβίπμάοηὶ Μ}}} τοδοῖ 
ἴο 1ἴῃο8ο τΐο οδ δΙΡΡΙΥ πἷπὶ τι} 186 ἔ0]]6δὲ οἶς] πὰ Ποττηοπϑι ῖςα! Ἰηϊοιπηδίοη ; 
ΒΙΏΟΩΣ ὙΠΟ ΤΏΔΥ Ὁ6 οἰααδοὰ Ηδιηποηᾶ, Βοηρεὶ, Μεοκηΐῖρῆε, ΑἸέογά, ἀπὰ οἴβεσα Μεηγ 
τί ὕουβ ἤᾶνο ἀδνοῖθα τ οτηβοΐνοδ ἴο ἴΠ6 ᾿Πυϑ γατίοη οὗὅὨ ρϑγι σα ]αῦ Ὀυοΐκθ. Ητα δοῦια οἵ {πὸ 
ΤΏΟΓΘ οὐμοάοχ αθγτηδῃ αἀἰϊνίηοβ, ΗἩοηρνβίθη θογς, ϑιῖοῦ ΟἸβῃμδυϑοη, δη ἃ οἰἤοσα, γ7}}}} 6 ἰοσηά 
οὔ ρτοδι ι.96.. ϑαςῇ δ8 1)6 Ἦ εἰἴο, Εννα]ά, δίο., πηιιδὲ Ὀ6 σοηδι 6 ἃ ννἢ σδυϊίοη, Ὑ δἰ αδθϊο 
ὙΟΥΚΒ οὗἩ τηἷ8 Κἰπὰ ἴδνθ ὑὈθθη ρῥγοἀυοσοᾶα ΟΥ̓͂ ΝοΙ Απιογίοδῃ Ὑσίίοτβ : Βι 888 Νοίεδ οἱ 
Οὐδπεβὶβ ΙΩΔΥ͂ δ6 Παιηθα 88 8Π ΘΧ0]6. ΑἸοχδηάοῦ οἡ ᾿βαϊδῃ 18 δῃ δ χοῦ ]θηὶ ΘΟπηπηεῆ- 
ΔΙΥ ; δηά, ἴῃ ἴδ6 ορἱηΐοη οὗ 8 τῦϑῃ νὙ0}} φυλῆς ὰ το Ἰυάρο, ἴΠ6 Ἰαῖς ὕδποη Ἐορεγε, ἤεπ- 
ἄἀογϑοη οὔ ἴδ δαιὸ ὑγορμοὶ ἀθβοῦνοδ ἴῃ6 Πιρῃοδϑὲ ὑσγαῖὶθο. Ηηΐ8, ΠΟΊΥΘΎΟΓ, 8ΓΘ 81} (μὲ «δὰ 
Βογα ὕ6 χίγϑη, δῃ ἃ ἔθου οἽδηποῖ ὃ6 ΟἿΟΣ ἴ[Ὠδη ἱποοιῃρ οίο.7) 

ΒΟΟΚ Π 

ΟΝ ΤΗΞΒ ΒΡΕΟΙΑΙ, ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΒΙΡΤΌΕΕ. 

ΗΑΥΊΧΝα δἰδίθα δπὰ 1] ϑἰγαϊοα (Π6 σοηθτγαὶ ρυϊῃοῖρ]68 οὗἁ Ἰηἰογργοίδίϊοη 
τη {6 ρυθοο!ηρ σμαρίουβ, γ6 δάνδησο Το ὉΠ 6 ΒΡΘΟΙΆ] 1 Γογργαία τ η, 60Π|- 
ῥτιβιηρ [6 Ἰἰογρτγοίατοη οὗ {π6 1 Ἰἰσεγαξίυο απᾷ {ἰπ6 Ψ οοἰϊσαὶ Ζιαπφιαφε 
οὔ τπ6 ΒΙ0]6, δμὰ αἰβο οὗ ("6 ϑρέγίξμαϊ απὰ Τυρίοαὶ, γορλοίοαὶ, [)00- 
ἐγὶπαϊ, ἀπὰ ΛΔοταϊ ρατίβ, οὗ {π6 Τγοπιΐδοβ απιὰ Ζ)ιγεαίϊδηϊΐνσε οοπίαἰϊποί 
ἴῃ {Π6 δοτὶρίαγεαβ, ἀπά οὗ {αβδασες αἰϊοσεά ἰο δὲ σοπἐγαάϊείοτψ, ἰοροίβεῦ 
ΜῊ {μα 7π γοναὶ Πεαάΐηφ, ἀπὰ ἰμαὺ γαοίϊοαϊ 4»ρίϊοσαξίοπ οὗ {ποπὶ 
ἴο {π6 μοαγί ἀπὰ οοηδβοίθησθ, ίτποὰὺΐ τ 16 411 Κπον]θᾶρο Μ}}} δ6 ἴῃ 
ναῖη. [10 ᾿Ἰπα 664, [μ6 ργϑνίουϑ ᾿ηνοβϑισαίοη οὗ [6 βΒθῆβα οὗ δου ρίιγο 

. ΟοπαΡ. οἡ ἴπα βιιδ)οςῖ οὗ (Π18 δοοιίοπ, Ετποβεί, Ῥγίποὶρ]οθ οὗ ΒΙδ]. 1πτογρτγοιδιίου, ἐγαμβὶ, 
ὉΥ ΒΡ. Τογτοῖ ρασῖ ἰϊ. νο], ἱ. ὑῃ. 185ὅ---210. ᾿ 

3. ΒΘΨΟΤᾺΪ οὗ {Π6 τορίς8 ἰγοδιϑὰ οἡ ἴῃ ἴῃ6 ργϑοράϊηρ Ἵμαρίοῦ γα Ὅ|}}1 ΠΠπδιγαιθὰ ὃγ δὶ. 
Ὀαΐγῃ, Ηοσιη. Μδηῃ. ὑαγὶ ἱ. βοοιίοῃβ 111., ἷν., γ., δηά νὶ. 
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δὲ ππάοτίακόη νν ἢ [Ποβ6 πιογαὶ ἀπᾶὰ ἀδνουῦ 48} σα !οη8 τ ιοἢ ἤανθ 
θ66η ϑἰαἰ64 ἴῃ {86 ργθοθάϊηρ νο]ιπηθ᾽, 10 18 ΒΟΆΓΟΘΘΙΥ͂ ρΟΒ51016 ὑπαὶ τ 
Δ [81] ἴο υπάοχβίαπα {μ6 τπηθδηϊηρ οὗ {π6 ψογὰ οὗ (οα. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1. 

ΟΝ ΤῊΒΕ ἹΝΤΕΗΡΗΕΕΥΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊ ΕἸΟΒΑΤΙΡΨΕ ΤΑΝΟΌΛΑΘΕ ΟΡ ΒΟΕΒΙΡΤΌΞΒΕ. 

ΕἸΟΌΒΑΤΙΨΕ ἰδηρύδρο Πδα 118 Υ86 ἴῃ {Ππ6 γϑῦ ρ68 οὗὨ τῃδηκὶπά: [ἢ6 
ΒΟΔΓΟΙΥ ΟΥ̓ ὙΥΟΓΒ Οσοαβιομθα ἰἤθῖὰ [0 Ὅ6 864 (ὉΓ γαγῖουβ ρυΧΡΟΒΟΒ; 
δηα ἐπ8 σαγαίνα ἴθγιηβ, τ ΒΙοἢ οοηβθςαα {Π6 Ὀοδαῦν οὗ ἰδηριαμγα, 
ΔΙΌΒΘ ΠῸΠ} 108 ΡΟΥΘΙΙΥ ; δηα 1Ὁ 198 80}}} (16 βδιὴβ 1 4}1 ὑποὶνι]]Ζοιὶ 
ΠΆΓΟΙ. 

ΤΙο ΒΙΌ]6 δθουπαᾶϑ νυ {Π6 τπαοϑὲ Ὀθαι 1.1 ἱπιαοθβ, δηα 1} ΘΥΘΥΥ 
ογμδιηθηΐ οὗ ἡ ἢ δίυ]6 18 βυβοθρί 0 ]6. Ὑοῦ {π686 ὙΘΓΥ ΟΥΑΙ 6.8 
ΔΓΘ ΒΟΙΏΘΕ 68 ὕΠ 6 ΟΟΟΘΆΒΙΟΏΒ οὗ αἰ ΘΌΠΥ ; ἴοσ [Π6 θοΟΚΒ ψν Ιοἢ οοηίαϊη 
(6 τενϑἰαὕϊομβ οἵ (ἀοά, Ὀοΐηρ γ ΥΥ. δῃοιθηῦ, Ἀγ τὶ (6 ΟἸΠ6Γ ἴῃ {Π 6 
ἰδληρστιαρθ υϑ6α ὈΥ͂ ταδηκιηα 1η (Π6 βγϑῦ ἄρϑβ, οὐ ἴῃ ἃ ἰδηρτιαρθ ΠΟΑΥΪΥ 
8116 το 1. ὙΠΟ βίγ]8 οὗ ἔμεβθ τυιηρδ, ὑμογθίογθ, θθϊηρ νϑτῪ αἰ - 
ἰεγοηῦ ἔτοπι ὑπαὺ οὐ τηοάθγπ σοϊηροβιτοη8, [0 ἱπίασργοὺ ΤΠ πὶ ΘΧΘΟΙΥ 
18 ἔϊεδο ἈΥΘ τιΒΌΔ}} 7 Θχρουηδοα 18 ποῦ ἀουδύ ἴο πιΐδ-ἰπίοτρτγοῦ 
ἴθοτα ; ΒοσογαἸΡΊΎ, ΡΘΥΒΟΏΒ Ἰρῃογδηῦ οὗ [Π6 ομαγδοίοσ οὗ ἴῃ6 ργϊ πη ἶν 
ἰλησᾳαρεϑ μᾶγα, Ὀγ ὑπδΐ τπιϑίμοα οἵ ἱπίουργοίδοη, θθθη 164 ἴο ἱτηαρὶπθ 
τθαῦ {π6 Θοτιρίαγοβ σοηΐδῖῃ ποίοη8Β ἁμπουίῃυ οἵ (οά, απᾶ ὑμ8 ποῖ 
ΟΠ παν Θχροβϑά {Π|6886 Ὑθῃ γ Ὁ]6 ΧΙ ΩρΒ ἴο {Π6 Βοοσῃ οὗ 18.468, 
δυῦ πᾶν α͵8δὸ ἐγατηθα ἰὸ {πϑιυβαῖναβ δυο θοὰΒ πούϊοηβ ἴῃ τοὶ ρίοπ. 3 
Τὸ ῥρτευθηῦ ΒΙΠΆ]ΆΓ τηϊβίαϊςθθ, δηᾶ, 10 1ἴ8Β μορρά, ἰο σεμάθυ τόσα ἀ6- 
᾿σμια] (ῃ6 ΒῦυαΥ ΟΥ̓ 1Π6 βδδογϑὰ νοϊιτηα ὈΥ δὴ ὀθχρ] απαίϊοῃ οὔ 118 ἄραγα- 
ἔν ἰδλησυδσα, 19 1π6 ἀδβίσῃ οὗ [π6 ργϑβϑῃΐ σμδρίου. 

ΕἸΡΌΓΘΒ, 1π ΚΘ ΠΟΓΑΙ, ΠΔΥ 6 ἀοβου θα ἴο θ6 {μα΄ Ἰδηριαρο, πῃ] ἢ 
18 ὑσοιηρίοα οἰ ὈΥ {86 ᾿τπηαρί παίϊΐοη οὐ ΟΥ̓ {π6 ραβϑίοπβ. ΒΠοίο- 
ΤἸΟΙΔΠΒ ΘΟΙΩΤΩΟΙ]Υ͂ ἀν] 46 {Π6πὶ Ἰηΐο ὑνγο ρστοαῦ οἰδββθβ, βφιγο8 Ὁ τρογς 
δη4 ἤσαγες ὁ ἐλοισλί. 

ΕἸσυγοα οὐὗἩἮ ψογάβ ἃτθ ἀβιδ}} Υ ἰριτηθα ἐγόρθβ, πα σοηβὶθὲ ἴῃ {Π6 
δἀναηίασρουβ αἰ ογαίϊοι οὗ ἃ ψογὰ οὐ βαπίθησο ἔτομι 18 οτρ ᾽πὶ απ 
ῬΓΟΡΘΟΓ ΒΡ ΠΟΔΌΟΩ ἴοὸ ὩΠΟΥΒΟΥ ΠΊΘΔΠΙΩρ : 881Ὲ 2 ὕδιη. χχὶ!. 3.) 7116 
Κοοὶ ὁ ]Ἔγαοἰ ςραΐε ἔο πιΘ6. Ἡρτα 1Π6 ἰγῸΡ6 1168 ἴῃ {Π6 ποτὰ γοοῖ, τ ὨΙοἢ 
18 ΠΔηροα ἔγοτῃ 118 οὐἹρίηαὶ 861188, 88 πῃ’ μα Ἰηρ οπα ΟΥ̓ [Π6 βίτοησοϑὲ 
ἼΟΓΚΒ ἃηα τηοβῦ οογίδ! η ΒΠ6] [6 Ὑ8 ἴῃ παίασα ; ἃπΠα 18 ΘπΊ ]οΥ δα ἰο βι ρα 
ἴθαι ἀοά, Ὀγ ἴθ ξΑΙ Π ] 6858 απ ῬΟΥΤΟΥ, 15 [Π6 Βατηθ ΒΘΟΌΓΙΥ ἰὸ {Π6 
8βοιιὶ ψῃϊο ἢ ἰγυβίβ ἴῃ Ὠΐτη, 848 (Π6 ΤΟ 15 ἴο {Π6 τὴᾶπ ψῆο δι1]45 
ὍΡΟΙ ἰΐ, ΟΥ ἤδεβ ἴῸγ βϑίδίυ ἴο 118 πηροηθύγα Ὁ] 6 Γθοθδθθθ, ὅ0, 'ῃ Π0Κ6 
ΧΙ]. 32., Οὐγ Τ,οτὰ, ἐροακίηρ οἵ Ἡτοά, βαγ8, ΟὉ γε, απά ἐεϊϊ ἐπα ξοα : 
μετ (Π8 τνοτὰ γ0Σ 18 ἀϊνεγίβα ἔγοπι 18 ρτορϑὺ πηθαῃϊηρ, γν μΊοἢ ἴ8 {παᾶΐ οὗ 
ἃ Ὀεαδί Οὗ ὈΓΘΥ δῃά οὗ ἄθερ ουπηΐηρσ, ἴο ἀθποίθ ἃ ογιθὶ, δηα οσϑ 

1 866 Κο]. 1. Ρρ. 466 -- 468. 
ἢ Μαδοϊκοῖρῃς οἡ τη6 ἘΡίδι168, νοἱ, ἱν. 41ο., οὐ νοἷ. νἱἷ. ϑνο. θββδὺ ΥἹἱ]Ἱ. δ6οῖ.]., Οἡ 86 σρδςε 

[ηϊεγρτγοϊδίίοη οὗ βοσίρίασο. ὙΠΟ τηδίοτἑβ]8 οὗ 118 σμαρίον αγὸ δυσί ἀρϑὰ δ οΗῪ ἔτοπὶ Ῥ͵Ο- 
ἴδδβου ὈΔΙΠ 6 5 οἀὐϊτίοη οὐ ΟἸ]αβϑί 98 ῬῃΠοϊορία ὅϑδογβα, 110. 1ϊ. ἐογπλίης [86 ψῇοϊο βεοοπὰ 
γοΪαπιθ οὗ τῃδὲ οἰαδοταῖίθ οῦκ, 8.66 δ]εοὸ Ζάῃη, Ἐποἢίτ ἀϊοη ἩτΠΊΘη 6" 1085 αὐθηΘΓΆ} 18, 
ΟΔρ. ἱν., Ὧοὸ Ττορὶβ Βοοῖο [πἰοτργοϊδη αἶα, ΡΡ. 10] ---127.; δηὰ Ἰλαπι δος, [πδι! πἰὶοπο 8 
Ἠεπποηρυτίςθς βδοτα, ἰδ. 1}. σαρ. ᾿ϊ., Πὴ6. Αἀπλϊπίς 118 ΒΒοιουὶς 8, Ρρ. 429 --- 440. 
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ὑγταπῖ; δπᾶ {πὸ δρρ!οαοη οὗὨ (88 ὕδστῃ ρῖνοβ 18 ἃ οοιηρίοίε ἰάρδ οἱ 
1.18 ΒΠΥΡοοΥδΥ. 

ΤἼΘ οΟἾΒΟΥ 6488, ο4116ἀ ἤρσίγοβ οὗἩ 1πουρμῦ, Βαρροβοθ ἰδ6 σογήβ ὦ 
6 υδοᾶ ἴῃ {π6ὶγ [6 γα] Δ Πα ΡΓΟΡΘΓ τηιθδπίηρ,, ἀπά {Π6 ΕρθΓΕΟ ὑ0 σοῃειϑέ 
πη {Π6 ἕυγη οὗὨ {86 {πουρὶ; 88 185 [Π6 6856 ἴῃ Ἔχ δια ! 0Π8, ἈΡΟΒΙΓΟΒΒΟΒ, 
8. σΟΙΩΡΑΥΒΟΏ8, ΒΟΓΟ, ὑπουρἢ πγ7ὸ ΛΑ {86 ποσγάβ ἐδαῦ ἃγὰ υδοὰ, οΥ 
τγϑηβὶαία ὑῇθμι ἔγοπλ ὁΠ6 ἰδηστᾶσο Ἰηἴο ΔΠΟΙΠΘΥ, ᾿Υ6 ΤΩΔΥ͂ ΠΟΘ ΠΟ 688 
811}} ῥσγαβοῦσα {6 βᾶῖὴθ ἤσιγο ἴῃ (86 ὑπουσῃ, Τὶ ἀἸϑιϊποῦοη, Βοπ- 
ανον, Ὁγ. ΒΙαΙγ τοηλαυῖθ, 18 οὗ πο ρτϑαῦ 086, 88 ποίμιηρ οδη ὃ6 ὃ0}}Ώ 
ὌΡΟΣ 1 1 ῥγϑοίοα:; πο Π6Γ 18 1Ὁ Αἰ ΥΔΥΒ ὙΘΤῪ Οἷθαγ. [{ 18 οὗ [1{{|6 ἴπῃ- 
Ῥογίδῃοθ, ΟΊ 6 σῖνα [0 Βοῦι6 ραγίϊ αἶΔΓ πιο δ ΟΥ̓ ΕΧρΓοβδίοη ἴΠῸ 
ὨΒΙΩ6 Οὗ ἃ {7ῸΡ6 ΟΥ̓ Οὗ ἤριγο, ργον! ἀ6α νγχὰ γϑιθιαῦοσ {μδ΄ βρσαγαίγα 
Ἰδηρσιασθ ΔΙ ΔΥ8 ᾿πηρογίϑ βοπλα ΘΟ] ΟυτΊ πο οὗ {Π6 ΤΆ ΡΊ Δ .ΙΟΏ, ΟΥ̓ 80ΠῚ8 
Θιῃούοη ΟΥ̓ ραβϑίοῃ Ἔχ ργθββθα 1η΄ ΟἿΪ βίγ]α ; δῃά, ρϑυ αρβ, ἥφιγες οὗ 
ἑγιασίπαζίοπ, Δηα ,σιιγος οΥΓ Ραδϑείοι, τισὶ 6 ἃ τλογα 86 [Ὁ] ἀἰἸδίτ] υ (θη 
οὗ ἰῃ6 βυ)]οοί. ἢ 
Ὑν βουῦ τοραγαϊηρ, ἱμογοίοσο, [Π6 ἐθοβη]οαὶ ἀἸ 80 πού! 08, τ ΒΙΟἢ ΠᾶγΘ 

θδδϑῃ ἰηἰγοάιπιορα ὈΥ τηϑίοτγιοδὶ τυ τι [οσβ, 18 584}} ἢγϑί ΟἸῸΥ βοπλα ἢΙηίϑ 
Ὀγ νυ ΒΙοἢ [0 δβοογίδιπ ἃ Πα ΘΟΓΓΘΟΙΥ ᾿ηἰογργοῖ τῃ6 ΠΌΡ68 δηᾶ ἤσυγοϑ 
ΟσσΌγ σ᾽ ἴῃ ὑπ6 βδογθα ὙΓΙΕΠΡῈ ; ἀπ 1 {86 [Ὁ]]Ονγηρ Βοϑοίϊομβ ΜῈ 
Β[4}] πού!οα 186 ῬγΠΟΙρΡαὶ οὗὨ {μ6ηι, 1" υϑίγαϊοα ΟΥ̓ ΘΧΔΙΏΡ]68, ἰο ὙΠ ΟΝ 
ἃ ἀΠἰσοηΐ ΓΟΔΔΘΓ ΤΩΔῪ ΘΆΒ1]Υ 80) ΟἴΒΘΓΒ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙἹ. 

ΘΕΝΕΒΑΙ, ΟΒΒΕΒΨΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤΗΒ ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΈΟΡΕΒ ΑΧῸ ΣἸΟΌΒΒΕΟ. 

“ΑΥ, Ἰαησαλραβ ἈΓΘ ΤΟΥ ΟΥ̓ 688 βραγαῦνα; Ὀυΐύ ΤἼΘΥ͂ ἀΓ6 (Π6 πιοϑὶ 
80 ἴπ {πο}. πιοβί δϑυ]υ βίαίθ. Βϑίοτο ἰδησιιασο 1Β ργον: 64 Ὑὑ ἢ} ἃ βίοοκ 
οὗ νογάβ, βυιβῆοϊοηΐ ἴῃ {ΠΕ ᾿Σΐθ ταὶ Β6η86 ἴὸ ἜΕχργαβ8 ψΠ]ιαῦ 18 νυδηςθα, πηθῃ 
ΔΓΘ ὈΠΑΘΥ {86 ποορβϑι υ οἵ Ἄχίθπάϊηρ {86 τ186 οὗὨἁ {εἰν τνογδβ δογομπά [ἢ 
1Π6γὰ] βθη86. Βυΐ Π6 Δρρ]Ἰοϑίίοπ, τ θα οποα Ὀθσαη, 15 ποῦ ᾿πιϊ ρα ὃΥ 
[86 θοιπαᾶβ ργθβουι θα ΟΥ̓ πϑοθβϑγ. ὙΠδ ᾿πηασὶ πείθῃ, Δ] νύαγ8 οοουρ' οἀ 
ἢ ΓΘβθιμ ὨΪδησ68, ΓΟ ἢ 16 {π6 Τουπούαίϊοη οὗ ἤσιγοϑ, ἀἸΒρΟ868 πιθῃ 
ἰο 566 Κ ἴον συγαίίνα ἴθγπηϑ, ΒΘ τα ΠΟΥ τὶρῦ μΒαγα Ἔχργοββϑα {μαπι- 
Βοῖνϑϑ ἴῃ [1068] ἴθττηβ. ΕἸραγαῦνο ἰδηρύδσα μγαβθηίβ ἃ Κἰηα οἵ ρἱοίατο 
ἴο 186 πιά, ἀπά ἔπυ8 ἀο] σἢ8 τ 116 ἴδ Ἰηδέγιοίβ : ΜΠ 6 ποα [Π6 186 οὗ 
1, Ἡπουρ ἢ πιοσγα πΘΟΘβΒαΓῪ Ψ ΒΘη ἃ Ἰδηρίδρα ἰδ ρΟΟΓ δηα που] ἰνδίοα, 
18. ΠΘΥΘΥ ἰαἸἃ δ 8146, ββρθοί!ν ἴῃ (Π6 τὶ ηρΒ οἵ οτϑίοσβ δἀπά ροοίϑ.ἢ ἢ 
ΤῊ ἰδηρύασοα οὗὨ {π6 δογρίατθβ 18 ΠΊΡΉΪΥ Εσαγαίνα, Θβρθοίδ! !ν ἷπ ἴδ 
ΟΙα Τοβίαμηθηί. ΕῸΣ {{||8, ὕνγο γθάβοηβ αν Ὀ66 πη δβϑισηρά; οπὲ 18 
{παῦ {π᾿ ᾿ΠΠ8 1 πίβ οὗ {πΠ6 Εὐαβί, παίαγα! ]ν Ῥοββθββιηρ υἱν] ἸΠ]ΔρῚΠ8- 
(ἄοηϑ, ἀπά Ἰἰνίπρ᾽ ἴῃ ἃ γϑστα οἰ πλαΐθ, ἀο]ρηὲ ἴῃ 8 βσιγαίίνα βίσς οἵ 
δχργθββίοῃ, δηά ἃγὰ [Ὁπ οἵ βιτη πα θβ ποῖ ἴο {86 ου]υλναῦοα ἰαδί6 
οὔ Επτοροδη τϑϑᾶάθυβ 40 ποὺ δἰ αγβ ἈρΡρθαῦ {π6 τποϑί οἱερδηί. Τῇθ 
οὐδοῦ ΥθΆβοι 18 {παῦὺ τὴν ΟΥ̓ ὑῃ6 ὈΟΟΚΒ οὗ 6 ΟἹ] Τ᾽οβίαπιθην 8ΓῸ 
ΡοΘίϊοΑ] ; δῃά ἃ ροϑὲ ἱπάῃ]ρθβ ἴῃ ἤρτιτοβ δηα ἱπηαρθβ ἀγάνῃ ἔοπὶ 
δἰμηοδῦ ΘΥΟΣΥ δι 76οὐ {πα΄ ργαβοηΐθ 1086] ἴο 818 ἸπηδρΊ Δ οη. 

ἱ ΒΙαῖγ, [οΐαγαδ, νοὶ. ἡ. Ρ. 8320. 
Σ Βίδῃορ Μαγβὰ, 1βείατοδ, ρατῖ ἢ, ΡΡ. 68, 69. 
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ΤῊ ἰαπρύλσο οἵ [6 Νον Τοβίαμμοηϊ, ἀηα ΟΒρΘοία ΠΥ {86 (ἰἸἰδοοῦγβοθ 
Δῃἀ Βρθϑοῖθβ οὔουγ ϑανιοιγ, ἃΓ6 4180 Πρ ϊν βραγαῖνα ; “ Δηἀ Πυιη σοιΒ 
τα δία κο8 ἤανα Ὀ66η τηδθ ὈΥ ἃ ᾿ἰἴογα] ρρμ]]οαύοη οὗὁἩ τ ῇῆδὺ γα ἔριατγα- 
ἄγον πλθδηί. ὙΒθη οἂν βανὶουτν β81α [0 {Π6 ἐΘ'ν8, "εβίσου {18 ἔθ ηχ- 
016; διὰ ἴπ ἴγοθ ἄδυβ 1 Μ01}] Γα1Β6 10 Ἀρ,᾽ {πὸ γα ἀπάογδείοοα {6 νυοτά 
ἐεπιρίε ἴτὶ 118 1 ογαὰὶ βθηβθ, δηα Ἀβκθα ἢϊπὶ Ποῖ Γ ἢ6 οου]α ΥΑὶδ6 
Ἀσὰ ἴῃ ἴἤγαα ὅαγθ ψῃμδῦ δ δκθη Β1χ δῃα- ΓΟ γοᾶσβ ἰοὸ δι}]4, 
ΤΒΟΥ αἀϊά ποῖ ρογοοῖνα {ῃπαὺ ἢ18 ἰδησιασο γγὰ8 ἢΠρυγεῦνο, πα (μδὺ Π6 
Βρϑῖκα οὗἩἨΓΠ6 ἴθιαρ]α οἵ μὶ8 Ὀοαγ.᾽"} 

Ιῃ ογάοσγ, ἔθη, ἴο υπαἀεγϑίδηα Ὁ} πὸ Ερυγαῦνο ἰδησυαρα οὗὨ ἰῃ6 
δοτρίυγαθ, Ὁ 18 τοαυ δια, 378έ, ἴο δϑοογίαϊῃ ἀπα ἀοίθγιλϊηθ νῃαῦ 18 
τοα γ Πρπγαῦνα, 680 να [ΚΘ {πα ἴο 6 [1ῦογαὶ συ] ἢ 18 Ηρσαγαίνο, ἃ8 
(86 ἀ18610168 οὗ οὐγ Ἰμοσὰ δῃὰ (πΠ6 “6008 ἔγεαυθηίν ἀἰά, οΥ ᾿θβδύ γι 6 
Ρεγνοσὶ πα [ἸΠ γα] ταθδηΐησ οὗ ψογὰβ ὈῪ 4 βριγαίίνα ᾿ἱπίθγργοίδίου ; 
ΔηΩ͂, σεοοπαϊν, ΝΜ ὮΘΠ 16 πᾶν δϑοοτίαδιποα γἢδῦ 15 ὕθα} }γ Βρυγχαῦνο, [Ὸ 
Ἰηίογργοί 1 ΘΟΥΤΘΟΙΪΥ, δηα ἀο νοσ 18 {γὰ6 8686. ΕὌΓΣ [818 ΡΌΓΡΟΒΕ, 
Εγποϑίὶ 88 σίνβη {π6 [Ὁ] οσῖηρ σΘΏΘΙΆΙ τὰ]Ὲ: Υ8 ἸὩΏΔΥ δβοογίδὶη 
ὙΠΕΙΠΘΥ ΒΥ ΘΧΡΓΘββίοη 18 ἴο θ6 ἴἌΚϑη ]Ις16Γ8}}Υ οὐ Ερσυγα νου, ΒῪ το- 
ΟΑ] Πρ’ 1π6 (Βῖηρ Βροίζθῃ οὗ ἰο 108 ᾿πύδγ μα] ΟΥΓὁ οχύθσηαὶ 86η86, (δὲ 18, 
ὉΥ βοοϊκῖηρ οὔ 118 ᾿πίθγηαὶ ΟΥ̓ ὀχΐθγηδὶ πιθαπίηρ; δηα {ἢ|8 ΤΠΔΥ ἴῃ 
ξθηοτΆὶ 6 ΤΟΔΟΊ]Υ αϑοογίδι θα." Ηδρποθ 1ὖ 158, ὑπαῦὺ ἴῃ Πυπηδῃ οοπὶ- 
ῬοΒΠΟη8 ͵Ὑῇα ΔΙῸ ΥΘΓΥ͂ ΓΆΓΕΪΥ 1Γ ΘΥΟΥ 1 ἀουδύ ΠΟΊΟΙΣ ἃ {ἰηρ Ὀ6 
ΒΡοΚθῃ ἸΣΓΘΓΑΙΥ͂ ΟΥ βσυιγα νυ ; Ὀθοδιδα {Π6 {Πὶπρ' ΟΥ βιδ)] θοῦ Βρόκϑῃ 
οὗ θεοῖσ Βυχάδη, πα σαρΆθῖα Ομ οὐὨἨ οχίθσπαὶ δῃα ᾿ηύογηδὶ Β6ΏΒ6Β, 
ἸΏΔΥ Ὀ6 ΤΘΟΔ]]οα ἴο ἃ Ὠυ πη 86η86, ὑπαὶ 18, [ο ἃ Β6η86 ᾿πίο Πρ] ] 6 ὈΥῪ 
ἸΏ8Δῃ. ΤῸ τπηαογβίδηα {118 δι} Ὀ]θ οἵ τρογα ῬΑΓΟΪΟΌΪ]ΑΓΙΥ : -- 

Ἰ. Σισωταΐσο ἰαπσμασο ἐδ [οιοια ἴ685 ἴπ λὲ λιδίονίοαϊ δοοΐξδ οΥΓ ϑοτίρέιτε 
ἰλαη ἴπ ἐΐοδο τολίοἶ ατὸ ροείϊοαί. 

Ἐν ἱξ ἰ8 τ6 ἀπ οὗ ἃ δἰβίοσίδη ἴο γοϊαῖθ ἰγδηβδοι 08 ΒἰΓΩΡΙῪ 88 {ΠΟΥ͂ ὨΔρροηθὰ ; τν}}}}6 ἃ 
Ῥοεὶ 88 Ἰσθεοα ἴο ΟΥ̓παπηθηῦ ἰδ 5076 οἱ ὈΥ ἴῃς δὰ οὗ ἄραγεοβ, ἀπά ἴὸ γθπὰοσ ἰΐ πιοῖὸ ᾿ἰνο ] 
ὉΥ ΔΥδι προ εἰ τη 561} οἵἁἉ βἰπι}}68 δη ἃ τηθίϑρῃοσβ. Ηδηρδ [Π6 8.16 οὗὁἉ πατταϊτίοι ἰῃ [86 Ὠἰδβίοτίςαὶ 
ΒΟΟΚΒ ἰδ β' πη ρ1]6 απὰ σφεπεγαίϊψ ἀδνυοὶὰ οὐ ογπαιηεηῦ, νυ }]6 1η6 ροθοα] ὕΟΟΚ8 ἀδουηὰ πϊεὶι 
Ἰηδσεβ; ποῖ, πάἀεοὰ, ἐπαὲ 1Π6 Ὠϊδίοτς 1} ὈΟΟΚΒ τα δν ἐγεἶν ἀοδιναϊο οὗἩ ἤρυγαινο Ἔχ ργεβδίοῃβ; 
ἴοτ, πβαίουθγ ἰδηραθρο ΤηΘἢ ΤΩΔΥ͂ 86, [ΠΟΥ 8ΓΕ 80 βοσυδβιομηθὰ [0 τῃἷ8 πιοὰδ οἵ δχργεβδϑίοῃ, 
ἴδιδι τΠῈῪ σδητος ΠΠΠΥ ΘΟΉΥΘΥ [δεῖς τηοδηΐηρ ἴῃ ἢ ΓΟΓΑΙ τνογάβ, Βὰς δγα οοπιρο!]ϑα ὮΥ [Π8 ἔοτγοθ 
οἵ ΒαὈϊς το τηβ κα υ86 οὗὨ βυοἢ 85 ἃτα ἤρυγαῖϊναθ Βαϊ νγ6 τηῦδὲ ποῖ Ἰοοῖς [0 ἃ ἢρατγαίίνο 81}}6 
Ἰη τῇς Βἰβίοτί δ] ὈοΟῖκα; δηά βι}}} 1688 γὸ ἢἰβύογί 8] παγτγαιΐνοβ ἴο θ6 σῃδηροα ἴηΐϊο 8]]6ρσΌγ 68, 
Πα ρβΑΓΑΌ]68, ὉΠ]1688 τῃ686 Ὀ6 ΟὈΥΪΟΙΒΙΥ ΒΡρασεπὶ. ΕὙοτ ἱπαιτοηϊοη ἴο ἐπΐ8 ἱπιροτγίδηϊ τὰ ]θ, 
“ ΒΟΤΩΕΙ ἱπιουρσεῖογθ, ἴῃ δηοίθης δηὰ πηοάσγι! τἰπ268, ἢᾶνο ταγηδὰ ἰηῖο δ᾽ οροσΥ ἔπ ν]οὶθ 
δον δῃ σοτοτηοηΐαὶ Ἰαν. 80, ΤΟΣΤΔΟΥΙΥ δη ἃ γοοΟΏΓγΥ, [6 Π δίοτΥ οὗὨ ἴ86 οτγοδιίοη οὗ 116 υνου]ά, 
1} [8]}] οὗἨ πιδῃ, [6 Βοοά, ἴπ8 δοοοιπῖ οὗ 1π6 ἴοννοῦ οὐ Βαθοὶ, ὅζο. ἤανα Ὀ6θῇ δχριαἰ πὰ οἴσμον 
Ὧ5 μῦθοι, ΟΥ 8 ὈΠ]]ΟδοΟρ ἶσα] Δ] σογίοβ, ἑ. 6. ΡΒ] Οβορ οὶ βρϑουϊδιίοιβ ὧπ ἴμ 666 8076 οἴ, 
οἰοιδεα ἴῃ τ6 ραγὺ οὐὗἩἨἁ πατγαϊίοπ. ΒΥ τῇδ βΒδη6 ὈγΓΙΠοΐρ]68 οὗ Ἔχορϑϑὶβ, ἴπΠ6 (ὐοβρϑὶβ ἀγθ 
ἴγρδῖοα ἃ8 μῦθοι, τ ὨΙΟὮ ΘΧὨΪΟΙς δῇ ἱπηαί ΠΑΥῪ ΡἰοΐυΓο οὗ ἃ ρεσγίδεϊ σπδγμοῖογ, ἰἢ 1Π6 Ῥογθοπ 
οἵἩ Φεβυϑ, [π 8 νγογὰ, δνθῦγ παγγαίίοη ἴῃ ἴῃ6 Βίυ]6, οὗὨἨ δὴ ὀσούγγοηοο ν ῃἰοἢ 8 οὗ 8 τηΐγα- 
ἑ]οπ8 παίπιγα ἴῃ ΠΥ Ταδραοὶ, ἰ8 μῦθος; ὙΠὶοΐ τηθδη8, 88 [18 Δ οΊΓΟΥΒ βαύ, [μὲ ΒΟΠ16 τ684] ἔλοξ 
ΟΥ ὐσπτγρηρα [168 δὲ ἴῃ Ὁδ58 οὗἨ [86 ΒΙΟΓΥ, ἩΒΙΟὮ ἰΒ [014 ΒρΡΥΘΘΔΌΪ ἴο [ἢ 6 ὙΘΓΥΥ ἱπηροτίδος 
“Οπξορθοῃδ δηά Ὀἢ]Π]ΟΒΟΡὮΥ οὗὨ δποίθηϊ εἰπι68, ΟΥ ἢ85 ὈδΘη δαρτησηίθα δηὰ δἀογηθὰ ὮΥ͂ ἴγαὰ- 
ἀϊτίοη απὰ [ΔΠΟΥ͂. 
Ξε ρου πο ἐο τῶξι οἐροέουοἔροοἐοξἔιοοοιοιοου.5.ν..........- ὕὕώ0.Ὁ Ὁ νὁ τ ὉῦὉῸὉὉὉὖῦᾷᾷὃΞῦϑϑΨὃϑϑν......................ὕϑΨ 

' Βίεδορ Μαγβδ, 1,ϑοΐασαδ, ραγὶ ἢΠ, Ρ. 69. 
Γ᾿ Βίεμορ Τεῖτοῖ ῃ88 γοτηαγίκεὰ ου [818 βοιηθν δὲ οὔβοῦγα συΐθ, [μὲ 41} Εγποδιὶ ἱπιεπ θὰ 

ἰο ΒΑΥ '|ὰβ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ταὶ Φαῆη ἰθ08 δηπηοίαιεβ: “ΙΓ ἴΠ6 δα)εοῦ απὰ ρῥγεάϊςδίθ (οὗ 
ΔΑ αποι}) ὑθ βαοὶ (μδί, ἱπ (μοῖγ ῬΓΟΡΘΥ 86η86, [Π6Υ͂ ΔΓ6 ἱποοπείϑιθηϊ, νγθ τηδὲ Θοποϊαᾶθ {δαὶ 
- ΟΥ̓ ΟἴδΕΓ δ ἱτορίςβ], ρτονϊἀεὰ ὑπαὶ ΒοΙδ Ὅ6 οἸσαΥΥ Κποινπ, πὰ τπ6 τοραρηδποθ Ὁ6 τηϑῃΐς 
ἴδει. Ἐτηοδιὶ, ῬΗποῖρίον οὔ ΒΙδ]. Ιπύρσρ. ἴγϑηδὶ. Ὁγ ΒΡ. Τεττοῖ, νοὶ]. 1. Ρ. 189.} 
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“κι δὲ βυςὶ Πἰθογιΐθ8 τυ ἢ ΤΠ Ἰαηρτιαο οὐὗὁὨ δογίρίυγο ἀγὸ υἱΓΟΥΪΥ ἸΠοοΙρ δ Ὁ19 τυ τ 6 
ΒΟΌΘΓ ῥυϊηοίρ 68 οἵ ἱπίογργειδιίοη ἰβ β ΑἹ ΟἸ ΘΠΕῪ τηϑη δὲ ἔγοτη ἴῃ 6 ὈδᾶΓΘ βιδίθπιοηϊ οἵ ἴδοση, 
Το οὐ͵οοὶ οὗὨἁ 16 ἱπιογργεῖον 18 ἐο πα ομΐ δαὶ ἰλε δαογεα ιυΥγί(εΓ8 πιδαπί Ι0 δαᾶψ. ΤῊΪϊΒ ἄοπο, 
Ἠΐβ [81 ἰβ ρεσίογι) δ ἃ. ῬΑΓΙΥ͂ ῬὨΠΟΒΟΡΒΥ ΟΥ δβοοριἰοἰδπὰ οδηηοῖ συΐὰθ ἢπὸ ἰηζοτργοίδιίοη οὗ 
ἰδηρυασο."" 

2. Τλο Ἰἱεταῖ πιραπὶπο ο᾽ τοοταϊ ἐξ ο δε σίυοη τ, τ ἐξ δο οἰἐδον ὑμιρτορον, 
οΥ ἱπυοῖυε απ ἐμιροδεϊδιψ, οὐ τυλϑγο τσογα δ, ρτορμοτῖψ ἑωΐοπ, οοπίαϊπ ατψ 
ἐλίηο οοπίτατῳ ἰο ἐδς ἀοοίτίὶπαΐ οΥ πιοταὶ μγεσορίβ αἀοἰϊυοτοα ἐπ οὐδοῦ ρατίς οὗὗἁ 
ϑοτίρέμτο.3 

(1.) ΤὮθ δχργαβϑίοῃβ ἰη {6Γ. ἷ. 18. Γδ ΠΘΟΘΒΒΆΣΙΪΥ ἴ0 δ6 απἀεγϑιοοῦ ἤραιιίνοῖγ. Οοά ἷκ 
{Πυγὰ ΣΟργοβοηϊθὰ 848 βαγίπρ τὸ 116 ργορδοῖ, 7 λαῦε πιαάε (δε α ἀεενσει, οἱέψ, ἀπά απ ἴγοι 
ἐὰν, πὰ ὅταζεον τοαἱϊς ἀφαϊπδί ἐλ τιολοίε ἰαπά,. Νονν, {π80 ΘΧΡΓΟΒδίοηΒ τὸ ἢἤραγαῖνο ; 

ἀπεῖν δ, 1 τακοη ΠΟ ΓΑ ΠΥ, (ΠΟΥ ἱην ῖγο ἢ ἐπι ΡΟΒΒΙ ὉΠ γ. ὙΤΠδ σΌΠΟΓΑΙ ηροτῖ οἵ (Π6 αἰνηθ 
Ῥ͵Γοπιίδα ἰ8 ἐπι αοα ψουἹὰ ἀείδηα ΦΨοτγοι δ δραϊηδὶ 411] ορθη δϑβδ0}18 δῃὰ βθογεῖ οοηίσὶ- 
ΥΒΠΟ68 ΟὗὨ ἢΐδ ΘηΘηκΐο5, ΠΟ δῆου ἃ πὸ τοῦτο ὃὉ6 80]6 ἴο ρῥγεγαὶ! δισδὶ δὶ αι (ἤδη (Π6Υ σου]ὰ 
Ἀσδίηβι δὴ ᾿ργο βρη δῦ νν8}} οὐ [ογίγοβθ. 80 [09 [6 Γ4] 5686 οἵ [84]. 1. 25. 18 ΘΑ ΌΔΙΥ ἱπαρ- 
1 ̓ ἰσβῦϊο ; δαΐ ἴῃ τῃ6 ΤΟ] ον ηρ γογϑὸ (86 ῬγοΟρίιοὶ Ἔχ ῥ᾽ Αἱ ἢ Ὁ ἴῃ 106 ΡΓΟΡΟΥΓ ογάδ. 

(2.) [π Ῥραὶ. χυἱ., αὐ ͵ἰ8 τογπιϑὰ 8 σοοΐ, ἃ “υτίγοςβ, ἃ οἰ ἰνέτεῦ, ἃ διολίεν, ἃ λογη οὗ 5α1- 
υαίζίοπ, πιὰ ἃ Αἰσὴ ἰοισον : ἴὰ ἰ8 Οὐ Ου5 ἴηδὺ [Π686 ργοάϊςαῖθβ δγα τη ΔΡΠΟΥΟΔΠῪ πιδ6ά. 

(3.) Μαῖῖ. νἱν. 92., Ζεὶ ἰζς ἀεαά δισν (λεὶγ σδηηοῖ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 6 Δρρ δὰ ἴο τποδο γἢο 
ΔΓΘ ΤΟΥ Δηὰ παίιγα}]ν ἀθδὰ ; δη ἃ, ΘΟΠΒΘΟΌΘΏΙΓΥ, πλαδὲ Ὀ6 πη ἀεγϑιοοὰ ἢσιυγαιίνοῖγ, κ ραν 
1ποδ56 ννῆο ΓΘ Βρ᾽ ΓΙ (}}Ὺ ἀοδα ἴο πε οὐ ἡἰν τ 68 οὗ Ὀυγῖα]ὶ ἴον δι οἢ 88 ΔΓα ΠΑΙΆΓΑΙΥ ἀοαὰ. ἢ 
Ιῃ 88]. οσχχχ. 1., ἢν) ὰ ἰβ βαϊά ἴο ἢδνε οσγέοα μπίο ἰδὲ Ζογά οἱί Ὁ (δὲ ΘΈΡΤΗΒ, ὈΥ͂ ΠΙς ἢ 
νγογὰ γγἶὁ 8ΙῸ τηοῖΔ ΟΣ Ο4}}}7 ἴὸ πη ἀογβίδη 8 δίδὶο οὗ 126 ἀδορεδὶ δος ομ. Θ᾽ Πλ118 Ὁ ἀκ - 
ΡΓΟΒβίοἢΒ Οὐσυγ ἱπ 1 ΟὟΥ. 111. 18, δηα δν. νἱ. 18. 

(4.) Τῆο οοπηπηληκ τοϊαϊοα ἱπὰ Μαῖῖ. χυνῆ!. 8, 9, πηιϑὲ Ὀ6 ὑπαογβίοοά ἢραγαίίνοἶγ. 8.0, 
ἴπ6 ἀδεϊαγαιίοη οὐ 96επ8 ΟἾγίδυ ἱπ Φοδη χὶν. 28,, ΜἤΡ Ἑαΐλεν ἐς στεαίεν ἰλαπ 1, ἰβ ἴο Ὀ6 
πηαἀοτγοιοοά οὗὨ Ὠἰπηδο} [, 88 ἢ0 ἰβ ϑη. ΤΠΐδ ἰ8 ουϊάθης ἴσοι 1ῃὴ6 σοπίοχι δηαὰ ἴτοπλ [ἢ 
πδίαγο οὐ ἢϊ8 ἀΐϊβοοιγβο. ἴη Φοδῃ χίν. 234., ΟἸγῖβὲ [6119 ἢΪ8. ἀἸ5ο 1 0168 τῆδι ἴ1η6 ἘΔΊΠΟΙ Π8ὰ 
δεπί Ὠΐπι ; [δῖ 18, πῃ ΠῚ5 6} οὗὨ Μεβδιαλ, ἢ τγὰ8 δθηΐς ὉΥ 111|ὸ ἘδίθοΟΥ τὸ ἰηδίσυςσϊ απά ἴο 
δΑΥΘ πιδηκίηά. Νον, δἃ5. ἴπ6 δεπάεργ 18 συϑαῖδσ (ἴδ ἢ6 ἯὮΟ ἰ8 ϑεπέ (χ᾽ ϊ!. 16.) δο, ἰῃ τ 8 
δ6η86, ἴα ἴ1Π6 ΕΔΙΠΟΙ στοδίοῦ (ἤδη [80 βοη, [1 ΘΟΓΙΔΙΠΙΥ͂ ΓΟΑΌΪΓΘΒ ὙΘΤῪ {1016 ἀγζυπιοηῖ, δηὰ 
ΤΟ ΒΟ ΒέΓΥ, ἴο ΓΘΟΟΏς [6 (818 βαγὶηρ ὙΠῚῈ 1ῃΠ6 πιοεῖ οὐ βοάοχ ποίίοῃ οὗ [πὸ ἀοὶτν οἵὁἩ ΟΠ τγῖϑι; 
85 ἢ6 18 ΓΟΡΟΔΙΘΑΙΪΥ βροακίηρ οὗὨ δἰ8 ἀἰνίπο δηὰ οὗ ἢἷ8 ατηδη ἡδῦαγο. ΟΥ̓ [Π6 “ύγπιοῦ ἣὯθ Βα Υ5 
(Φοπη χ. 80.), 7 απά πιν Ἑαίλογ ατὲ οπε; δηὰ οὗ 1ῃ6 ἰαέξεσ ἢθ δβίδῦθϑ Ὑν 1 ἴΠῸ βδῖηθ {τυτῇ, 
Μψν Ἑαϊλεν 5 φγεαίον ἐλαη 7. [18 τηοής οἵὗὨ γϑοοῃςϊϊηρ ἴῃς αἰ σης το Χῖβ 18 δι; θαϊ [ἢ 
ΟΧΡΓοββίοηΒ υδοὰ 1.0 ποῖ ἤριγαιϊνο, [ΠΟΥ ἀ͵Θ ἰῃ ΘΟ 6880 ᾿ΠΟΓᾺΙ ΜῈ} ἃ ΑἸ ΤΘΠς ἀρ] ςδ- 
τίοη. 
Πἢ ὙΥδίονοσ ἰβ τορυρηϑηῖ ἴο πδίιγαὶ τοΆβοη σδηποῦ 6 [06 ἰΓὰ6 τησϑηΐϊηρ οἵ δοσίρίαγο; 

ἴον αοἀ ἰ8 (Π6 οΥἰμῖπαὶ οὐ παίαγαὶ ὑγιἢ, 85 νν 6}] ἃ8 οὗἁἩ τ᾽ το ἢ ΘΟΠ68Β ὈΥ ῬΑΓΟΟΌΪΌΣ ταν ]ὰ- 
εἰοη. Νὸο ῥτοροβίίοῃ, 88 ὈείΌγο οὐδεγνοά (Ρ. 358.), γαριυσηδηῖ ἴο πα [Πα Δ ΘΏΓΑ] ᾿σὶ πο  Ρ]65 οὗ 
ΤΟΔΒΟΙ ολἢ Ὅ6 [Π6 Β0Ώ86 Οἵ ΔΗΥ͂ ΡαΓΐ οὗ ἴ6 ψοτγὰ οὗ ἀοὰ ; ἤδποα [86 ψογάβ οὔ Οχίβι, Τὶς ἐς 
μιῳ δοάν, διὰ ΤΊις ἰα πιῳ δίιοοά, Μαῖϊ. χχνὶ. 26, 28., ἃγθ ποῖ ἴο ὍὉ6 ππάοτγβίοοα ἱπ {Π|4| βθῆβε 
ὙΠΟ ΠλΆΪκ68 (ῸΓ [Π6 ἀοοσίτ 6 οὗὨ ἸΓϑ δ Ὀϑἰδηϊ διίοη, οὐ οὗ ἴπ6 σοηγογβίοη οὗ 1Π0 Ὀγοδὰ διὰ 
ννΐη, ἰῃ ἢΠπΠῸ βασγαπηοηῖ οὗ (ἢ6 [γ᾿ Β ΒΡΡΟΓ, ἱπῖο {Π6 βου] ὈϊΪοοὰ δηὰ ὈΟΑΥ͂ οὗ ΟὨτῖίδι ; 
Ὀδοδαδα ἰΐ ἰΒ ἱπιροδβϑὶ Ὁ16 πὶ σοη ΓΔ ἸΟΣΟἢΒ Βῃου]ὰ Ὅς γα; δὰ 6 σδϑηποὶ ὈΘ ΙΏΟΤῸ σογίδίη 
{πὲ δηγτπς 18 ἔσυθ. (ἤδη θγ6 Δγὰ [Πδὺ ἐλαέ ἀοοσιίγίηο 18 (4156θ. Ὑοἱ 1 18 ΡΟ ἃ Ἰἰΐογαὶ σοη- 
Βῖ Γι οι] οη οὗἨ ΟΌΓ 1ωογὰ 8 ἀσοϊαγαιίοη, {πᾶὶ [ῃ6 ΒΕοΙἶΒἢ ομυγοὶ ἢ88, ΟΥ̓ΟΣ δίποο ἴἢ6 τηϊτί ἢ 
σοηζΌΓΥ, ὀτγοςιοα δηἀ πιαϊηϊαίηοα τἢΠ6 ἀοοῖτίποὸ ΟΥ̓ ἴγϑηϑιι Ὀβιδη τ δου; 8. ἀοοίτί πο ἡ ὨΙΟΝ 18 
ΤΩΒΗ  ΘΘΓΥ “ ταρυρσηδης ἴο [η9 Ρ]δίη νγοτγὰβ οὔ βδογίριυγα, ονυθσι γον θῖῃ ἴῃ6 Ὠδίυγο οὗ ἃ Βη Γ8- 
τηθηΐϊ, δηὰ δίῃ σίνθη ΤσοβδίΟῺ ἴο ΣΩΔΗΥ͂ ΒΌΡΟΥΒ ΤΟ" 5. 1πἰ (μοῦ, ἡ τ νογάβ, Τλὶϑ ἐς 

1 ϑιοαῦθ δ ΕἸ]ο 5 οὗ Ιη ογργεϊδιίοη, ρῬᾶγ Υ. σἤδρ. ν. Ρ. 112. (οάϊι, 1827); Μογιιβ, 
Αστζγοδβοϑβ, ἴοσῃ, ἱ. ρΡΡ. 281----291. 

2. 41] Πο]ὰ ἱι,᾽" δδγ8 ἴπΠ6 ἰδαγηθὰ δηἀ Ὑθηογαῦ]ς ΠΌΟΚΟΤ, “ [ῸΣ 8 τοδὶ ἰη.Ὰ}}10]6 τα]α ἴῃ 
ἜΧΡροβιτοΩδ οὗ βδογοὰ ϑογίρίαγο, ἰὨδῦ, ΠΟΓΟ ἃ ᾿ἰἴ6γὰ] σοῃδίγιοτ οη Ἡ}}} δίιαπά, ἐμ ἔδει ῃθϑὶ 
ἔγοπλ τ06 ᾿οἴἴοΣ 8 ΟΠ ΠΠΟΠΙΥ͂ [6 ψγογθῖ. ὙΠΘτΘ 18 ποι ΐηςς ποῦ ἀβηρθγουβ τἤδη (ἢ 18 ᾿ἰσθῃ- 
εἰουδ δηὰ ἀοϊαάϊΐηρ τί, νυ οὶ Θησεῖ (Π6 τηοδηΐϊηρ οὗ νογάϑ, 88 δ᾽ σον ἀοιὶὴ οσ σ-ουἹὰ 
ἀο 106 δι δαίδποο οὗ πλοί8}8, τι δ κοῖ ἢ οὗὨ δηῪ της γμ δι ἰξ ᾿ἰδίοιῃ, δηὰ Ὀγίῃζοῖ ἰὼ 186 οῃὰ 81} 
ἐγατῃ ἴο ποϊδῖης. ἘΟο]οβἰδβιὶςαὶ Ῥο ΠΥ, ὈοΟΙ ν. ς. δ9. 

8. Ατί. χχυῖὶὶ, οὐὗὁἨἁ τῃΠ6 σοηίεδδίοῃ οὗ [ῃ6 Απρ]ΐεδὴ ΟΠυσοἢ, ΤὨ6 ἐόγπὶ “ ἸΣδη δα δι δητ- 
διΐου "ἢ νγ͵ὸ8 ποὶ ἱπυθηῖϊθαὰ η0}1 [6 ἐἀέτίξεπίλ σΘΏΓΌΤΥ ; ἴπΠ6 ἢγβι ἰάθα οὐ Ογίβυβ θοά!!ῦ 
Ῥτεβεποθ ἴῃ [6 δυο Πα γὶβὲ γγὯ8 δίδσία ἴῃ [6 Ὀορίππίης ΟΥ̓ ἴΠ6 εἰρλίλ σϑητατΥ ; ἴΠ6 Ηγδβὶ τυ τοῦ 
ἯΟ πιδί πιδί ποὰ {ῃ6 ἀοοίγίηο 'ννα8 Ῥαβοῃδδβίῃβ Ἐδαδοτιιβ, ἱἰπ της πὲπέλ σοηίατΥ, Ὀοίοτο 1ἴ νν 88 
ἤστΩΥ οι Δ Ὁ] 86 5 δηὰ τς ἢγϑθι ρΌ ]ς αβϑοιτίοη οὗὨἁ ἰδ τὴᾶϑ αἱ ἴῃς (πἰγὰ Τριογδη Οόυης!], 
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π᾿ δοιῖψ, ταῦεὶ Ὀ6 {ίεγαῳ ππἀοτβιοοῦ, ΨὮΥ δγα ποῖ οἵας ὑγογὰβ οὔ ϑί τι ἰτηρογί αἶδὸ 
10 "Βα ἴδοι ΠΠΟΣΓΑΙΥ 2 [Ιπ ψνὨϊοῖ οα86 6818 ΟἾ γί τησδὲ Ὀ6 8 υἱπέ, 8. ἄοον, πὰ ἃ γοσῖ; ἴῸΓ 
δὺ ὃς 5 ἜΧΡΓΣΟΒΒΙΥ τοτγιποὰ ἰῃ Ψωδη χ. 9., χυ. '.. δηὰ 1 ογ. χ, 4. Απά, ἰη 16 ΟἾΠΟΥ ραγὶ οὗ 
186 δβοσδιηθηῖ, 6 σΠΡ πιδὶ 6 (Γαδ Ὀ5ἰΔης, διθὰ, Ὠοἱ ἰηῖο ἴ[η6 Ὀ]οοά οἵ ΟἸγίϑς, θαΐ ἰηῖο τὴ6 
Νενν Ἰεβίαπιοηϊ; ἴου ἢ6 βαϊ, 7.λὶ5 ουρ ἰε ἰδε Δίει. Τεείαπιοεπέ οὐ σονοπδηῖ (1λικο χχίϊ, 
90.}, δὲ ἰδ, [Π6 ΓαΡγοβθητΑ ΓΟ. ΟΥ̓ΠΙΘΙΠΟΓΙΑΙ οἵ ἴδ. ΕΤΙΠΕΥ, 18 (Π6 τογάβ, Τλὶβ ἐδ τῖῷ 
δαΐν, ἀπὰ, ΤΑϊα ἱε πιῳ ὀίοοά,, ννεῦα Βροκθπ ΒΕΡΟΒΕ ΟἸγίδι 8 ὈΟΔΥ νγὰ8β ὈγΌΚομ ἀροῃ ἴΠ6 
ἙΙΌΒΒ, δπἃ ΒΕΡΟΒΕ ΠἰΒβ ὑϊοσὰ τν88 βῃο ἃ, ἢ σου ]ὰ ποῖ ργοποῦηςο ἔποπα νυ ἢ (ἢ ἱπίρηιίοη 
κθαῖὶ ΠΟΥ δβοι ἃ ὕ6 ἴδκθη δηὰ ἰμτοσργεῖοα ᾿ΠΠΘΓΔΠγ ὈῪ πὲἷδβ ἀἰδεῖρ]68. Ἧς σου]ὰ ποῖ ἴακα ἰδ 
δον ἐπ ἢΪΒ πδηάβ, ποῦ οἴεσ' (πε τὰ ἢἷ8 δορά ἴῃ 1Π6 οὔρ; ἴογ ἰξ δὰ ποῖ γοῖὶ Ὀόδη διδσα, [ 
τὴς Ὀτοδαὰ νῃϊοἢ ἢ6 Ὀγοῖκα ἤμμὶ ὕθδη σιδηροῖ, ἢ ψου]ὰ ἢάνο δὰ ἔνο Ὀοάΐοβ, οπο οὔ νι ϊοῇ 
σοῦ] Ὠδγὸ Ὀό6η ἐπδι ΓΟ ἢἴ4] ᾿ἰπ ργοδοπιίηρ [6 ΟἸΠοΥ ἴο ἴΠ6 ΔρΟΒι]ο5. ΟΥ̓ Βς ἢ ἃ ᾿γαηβίοστη- 
αἰἰοη πο Υ ἀο ποῦ ΔΡΡΘΔΥ το μᾶνο δὰ τῇς βιη!} ]οβὲ ἰάοα : δηὰ, {{ τ ἀϊὰ ποῖ Κα ρῖδβος ἰπ τ ΐ8 
ἔτει βϑσγδζηδηῖ, ν δὶ Γοδβοὴ οδπ Ὑ ἢδνο ἴὸ δο]ονο [Πδὲ ἰΐ 88 Ὀδοη οἰἴ]εοϊοά ἰῃ ΔΠΥ οἰ οΓ ἢ 
Ἠξεπδα ἰδ ἰδ οἰθαγ ἴῃμδὲ 16 ἀοσιτίηο οἵἉ 1Γαπδο Ὀδιδη τ δίϊοπ ἢδ5 ηο Τουπἀδιίοη ἰῃ [π6 Ἰνογὰβ οἱ 
ΓΒ γῖβε, πιοἢ πλιιδὺ ὨδοοβϑαγΪγ Ὁ6 πηδεγπϊοοά, ποῖ 1 ΓΑΠΥ͂ πὰ ᾿γοροσΐγ, θαι σιωγαίίτεῖν, 
ἈΘΤΘΕΔΌΪΥ ἴο ἔπ νγ6}}- Κπόνγῃ τηθιο γτηΥ, σοπιηοη ἰπ 8}} ἰδηρτιαροθ, θα ΘΒΡΘΟΙΑΠΥ ἴῃ τῃ6 
Ἡεῦτεν (186 ᾿πρταεββίου οὔ ψῃἱοῖ τὴ9 Οὐσοεκ ΒΕΓ ὨδίΌΓΑΙΠΥ (ΔΚ68). ἰη νΠὶςἢ τῆ δἰ χη ἰ8 ρηὶ 
ἴοτς τὸ τηϊηρ κἰριῆεά. ΤΏυϑ, ἰη τη. χΙ. 12.. ἐδε ἐάγεο ὄγαπολδβ τὸ ἰόγεε ἄνα, διὰ, ἴῃ ν. 18., 
ἐλείλσεε δαεζείς τὸ ἰἦγεε ἄαψα; ἰῃ ΧΙ]. 26., ἐλ6 βδευέη σοοά Αἰπε ΑΥῸ ϑούξη ψεδαγα, πα (ὃς δεύεη 
σοοά εατε ΔΥΘ δευεπ ψεαγεῖ; διὰ, ἰη ΖΕ. χχχνὶ. 11... 106 ΟΥΥ ὄοπϑα αγὸ ἰδ τολοῖε ἢοιιδ6 Ὁ 
7αταεὶ.} ΤὍΤὨΟ 8δῖης ΙΩΘΙΟΠΥΠΙΥ͂ ΟχίκπῖΒ ἰη [16 ΒΕΓΥΟΟ ΤῸΓ ({16 οοἰευγαιίοη οὐὗὨ [Π0 ῬΆΞΒΟΥΟΡ 
δηλοΩς ἴπ6 τηοάσθτη {68 ; 'π ΠΟ ἢ [Π6 τη πο Υ οὗὁὨ τῃ ΓἈΠῚΠῪ δια 4}} [Π6 ρσιιοβιβ 4 Κα ΠοΙὰ οὗ 
1πε ἀἰδῃ σοηϊδὶπὶηρ [Π6 υη]οδνεηθά Ὀτγοδα, ψ ὶςἢ ἢ δα Ῥγονϊυυβγ Ὀγόκοη, δηὰ 88ὺ, Ζο 
Τλὲδ ἰ6 ἰδὲ ὀτεαά οΥ αὐδῥὶοίίοπ, ιολιοΐ οἱ οι ἀπορβίογς αἰὸ ἐπ ἰλὲ πνς οΥΓ ἔσυνι Τῆθ βϑιηθ 
Ῥἢ ΓΘ ΒΘΟΪΟΡΎΥ 18 οἵ ἔγσγοαυοηϊ ὁσσιγγθιοο πη τῃ6 Νονν Τοδίαπιοηῦ. Ἴι8, ἰῃ Μαῖῖ, χί, 38, 89.., 
Τὴε Πείά 16 [το ργεβθηίβ] ἐλέ τρονία ; ἐλε σοοά 5εοαά ΑΒῈ, [τερτοβοης] ἐλε οὐ άγεπ ὁ ἰδέ ἀϊηφε 
εἴυτα ; ἐλε ἐατει ΑἘῈ, [ΓΟρτο86η1} ἐἦε οὐἠϊίώ ἐπ 9 (δε ιυἱολοά οποθ. Ἴλο ἐποπὶψ 18 [τα ργθβοηῖ8] 
ἐλε ἀευϊὶ ; ἰλε λαγυεδὶ 18 [ΓΘΡΓΟΒΟΠ05] ἐλε ἐπὰ οΓ ἰλε τοοτία ; ἰλε τεαρότβ ΑΒῈ (δὲ απσεία. Απὰ, 

ἴπ 186 γεδν 1215. δου ἰι πὰ Ὀδθὴ [ὉΓ ΒΟΠῚ6 ἴη6 δνονοὰ ΟΥ̓ {Π6 Βοπηδη ῬΟΡεδ, δῃὰ ἱπου]- 
εδιεᾶ ΌὈΥ [86 οἰοΥΡῪ ἀορεοπάρσηϊ οἡ ἴπ6πι, ἐῃ Οὔκ ΐεποα ἴο ἐΠοὶγ ἱπ)αποιίοπβ. Βεΐ [Π6 ἴΟΓΠῚ 
ἦϊθς.} νγσδ8 ποῖ Κηονπ Ὀεΐοτο ἴΠ6 ἐῤγίεεπίλ σοπίυγυ, ΒΘ η ἰδ νγ85 Ἰηνοπίρα ὈΥ ϑιορἤση, Ὀἶβθορ 
οὔ Αὐυΐὰηῃ, Δοδι οὶ πη 8 Εςς]. Ηἶ9ῖ. γνο]. 111. σεηῖ, χ δ]. σἤδρ. 1}. 2, 14. Ρ᾽. 217, 231. [}ὈὈα8- 
οΒδβι 8 6 οΪαἰ πγοὰ Ὁν Βοτϊηῃδηϊϑίδ ἃ ἰπεὶγ σμδιηρίοπ ; Ὀπὶ [Πόγὰ 18 ανασἢ ἴο Ὀ6 Του πὰ ἴῃ ἢἰ5 
νΟΥκ Ὡοὶ ΘΔΒΙΪΥ ἴο0 Ὀ6 τοσοποϊϊοὰ νι τἢ Βομηδη ἀοςίτίπθ. ΤῊΘ εἰπηα ἢ η ϑίθρμοη οὗὨ Αὐΐυη 
( Δυρηβὶ8) ᾿ϊνοὰ ἢ88 Ὀδδη ἀϊδρυϊοὰ. Ῥροῖον οὗ ΒΙοΐβ (ΒΙοβεπδϑὶ8) πιαᾶν ἔδυνε Ὀθοὴ [6 ἢγβι [0 
0.86 ἴῃ ἴοτχῃ ἰπ αποδίίοη. ὅὲε6 Βρ. Οοβίη, Ηἰβῖ, Τταηβ. Ῥάδρα]. σὰρρ. ν. 1, 29.; υἱῖ. 17. 

. Μεῖι. χχγυΐ. 26, 28, δηἃ Δίαγκ χὶν. 22, 24., οὐπηραγοὰ ὙΠῺῈ [Κὸ χχίϊ. 19, 90. δπὰ 
1. (ον. χὶ. 24, 25. 

3. δοϊεῖ δυΐοθπι γο8, 4188 δἰ βοδι, 67.158 τοὶ ποτηΐη σύδτα βρη σαὶ Παπουρατσί, βίοι βουῖρ- 
ἴὰπὶ 68ῖ, ϑερίεπι δρίδΣ σορίεπι ἀππὶ ΘΌΝΤ; ποῦ Θηΐπὶ αἰχίϊ, δορί Π ΏΠΟΒ δἰ μηϊἤοδηῖϊ: οἱ 
ϑερέεπι δουεδ δορίεπι ἀππὶ ΒΌΝΤ, οἵ τπηαϊϊὰ Πα) 5πηοάϊ. Αἀπριδβεῖπα, Οὐ δηϑι1 0 ῃ 68 ἰη [εν τἰσυπ, 
110. 11. παι. 57. Ορ., ἴοπι. 1. ΑΓΒ 1. «ςο]. 616. Ῥαγίβ, 1679---1700. [π δποῖδοῦ 
ρίας ἴμὸ Βα4π|6 ἬΓΙΟΓ 5ϑΥ8, ἴπά6 δρῖ, αιοὰ αἷὲ Αγροδβίοϊιιβ, Ῥείγσα αμίεπι Ἐπ Ολγιβίια 
(1 ον. χ. 4.), ποῦ εἷϊ, Ῥεῖγβ βἰχζυ!  ἝἼδει ΟὨγίβέαη,. 14. Τόσυϊ. ἀθ (φπηοδβὶ. ας. χὶὶ. 
Ομ. ἴομ. 11}. ΡδῚθ 1. οοἱ. 8385. : 

" Τῇο Ἠεῦτονβ, μανυίπρ ὯΟ ΡΥ ου]Υ τνογὰ ἀσποίϊηρ ἰο γερτοϑεπί, ΒΌΡΡῚΥ 118 ρἴδοο Ὦγ 186 
νογὉ β θειβηΐίνο, τ}: Οἢ 18 Βοπηθίϊ Πη68 ἰοδν ἴο Ὀ6 ἀπάοτγδίοος, 88 ἴῃ ἴδβαὶ. νυ. 7., δῃ ἃ βοπιο τί 68 
5 ἐχργοβϑεά ΕΥ̓͂ [26 ῬΘΥΒΟΙΔΙ Ῥγοπο 88 ἴῃ 106 Ῥαββαοβ ΘΌΟΥΘ οἰϊοά, ἈρτοΟΘΌΪΥ ἴο [86 
Ὑγο 1 -Κποῦσῃ τὰ] οὗὁἩἨ ἨΘΌΤΘΥ ρτϑῃνπΊΑΓ, Υἱζ. {Πδ, ννἤοτε {Π686 ῬΓΟΠΟΙἢΒ βίδπα δ᾽ ΠΙΡΙΥ [ῸΓ 
1Π6 νϑῦῦ οΥἉ ὀχίϑύθηςο, ΠΟΥ ἀγ ἴο 6 ἐΓδη βίαια ΒΟσΟΥ ΪΠΡΙΥ; 88 νὰ γοδὰ ἴῃ 16 δορίπαρὶηϊ 
Οτοοκ δηὰ 1 δι Ὑαυϊραῖο νουβίομθ, δ ηἃ α͵80 ἱπ ΟΥ̓ΟΥΥ͂ Τηοάθγῃ νογείοη οὗ ἴδ6 Β:0]6. 
Ψαγίουβ δά ἀ 98} οχϑῖιρε8 οὗἨ ἁ[Π18 σΟΠΒΙΓΠΟΙΪΟΠ ΤΑῚ 6 Βοοη ἰῃ ϑίιατι᾽ β Ἡδῦτον 
Οταπηπηδῦ, ὃ 649. Ρ. 168, (Οχίοτά, 1881}; ἰῃ Βοδογίβοπ᾿β Ηθῦτ, αταζμπη). 110. ἱν. ο. 2; ἴῃ 
ΘΟδγοθάοΥ δ ϑγηαχ, Πορο]α 38.; Φ18η8 ΑΤΑΙ τ βίοι Ἡρθτεα, ὁ 92.; (οἸ] τίου 8 ασδπι- 
πιϑῖγς ΗἨοδγαΐααο, Ρ. 306.; δηὰ ἴη ΟἸαδββ 1188 ῬῃΠ]ΟΙορ α ὅδογα, ὕοπι. ἱ. ΡΡ. 149, 150. (εἀϊε, 
1)α181}). ὙΤδὲ τΠ6 ΒΆΤ 6 σΟΠϑιγιιο 0 ὁ χα ὶβῖ8 ἰη 116 ϑγγίας δ απσμασε ἰΒ εὐϊὰθπὶ ἔσοπὶ τἢ9 
ἜΧΔΙΏΡΙΟΒ σίνε ὈΥ͂ Βίδῃορ Βενογί ἀρ ἴῃ 5 ὙΤατηπηδιῖοα ϑγγίαοα, ὑ. 830.; ΒΥ Φῆη ἴῃ δἰ 
ἘΠοΘη8 Ασϑιηδίςθ βεὰ ΟΠ δ] ἀδο- ϑγγίδοβ ἱηραδ, ΡΡ. 24, 25. ; ὈΥ ΜΊΞἢδ6]15 ἴῃ 18 αἀτδτη- 
τηη ἰοα ϑγτίδοι, 85. 79, 1832.; δηι ὃὉγ ΠΟβπαηπ ἴῃ ἢἷ5 αταπιπαιῖίςι ϑγτγίασα, ΡΡ. 814, 877. 
ἘΠΔ1}., τΠ6 58πι6 ἰάΐοπι οὗἁἨ δὶς ἴἢ6 Ῥγοποιὴ ἰῃ Ρῥΐἶβος οΥ̓͂ [Π6 νογὉ βι: Ὁ δια πεῖτο Ῥγου 4118 ἴῃ 
{6 Αγαδίο  απσιαφε; διὰ ΘΧΒΙΏΡΪ68 Οἱ 1 ΔΓ6 σίνεπ ΌΥ ΕΟ γάβοη ἴῃ ἢ 18 Ασαδὶς ΟΠ ΠΊΔΓ, 
αΒδΡ. υἱΐ!. ; δηὰ ὈΥ Βοδβθητῃ ἅ]|6γ ἰπ ἢΐ8 [πϑιϊτυτοηο8 Γἰηριθ Αγαθίςα, |ἰδ. ν. ὃ 88. 

4 δε6 {ῃς Ἐοττηθ οὗ Ῥγαγες ἴον [πὸ Ἐδοδενα δ οὐἨὁ Ῥδδβονοῦ δηὰ Ῥαηϊοσοβῖ, βοσουγης ἴο 
τς Οαποπι οὗ ἔπα ϑρδηΐβῃ δπὰ Ῥογίυρσυρβο 9678, ἰῃ ΗΘΌΓΟΝ δηὰ Ἐπρ]) δὴ, Βγ ανὶή 
1μεν!, Ρ. 30. ᾿ 



420 Ὃ ϑογὶρίμγο 7Ζρεἐογ γοία οη. 

1η 1 Ὅον. χ. 4., 71αί γοολ γγλ8 [τοργοβοπιοὰ] Οὐγίδί. ϑιπη 8 Ὁ τηοᾶοδ οὗ ἜἘχργοαβίο οο ον 
ἐπ μιϊτο υἱἱ!, 9., χν. 26. ατ., δπὰ χυι!. 86. Ογ.; Φοδη υἱΐῖ. 36., δῃὰ χ' 6.; Αςῖδβ χ 17.:; 6]. ἐν. 
34.; δηἃ Βδυ, ἰ. 20. Οτ. [{ 5 ον δηΐ, ἐΠογοίογθ, ἔγοαι ἴπ6 οοηίοχί, ἔγομι ὈΪΌ] 155] πδαρο, πὰ 
ἔγοπι [6 ΒΟΟΡΟ οὗὨ ἴ6 ρβββᾶζο (ἰδ ταῖν 4180 ὃὉ6 δἀ θά, [{ 1Π6 1ἰπλῖ18 ὨΘΟΘΒ8Α ΓῪ ῬὈγοβοσι θὰ 
ἴο 1818 ρδγδοτδρὴ τουϊά Ῥογιΐϊ, ἔγοστῃ [86 ᾿6βε ΠΟ Ἷ68 οὗὁἨ [Π6 [ΔΙῚ Π6ΓΒ οἵ [1πΠ6 ΟἾ γί διῖαπ σΠΌτο ἢ 
δηὰ οὐ οἾΒΟΣ Θος 65] 5501. 4] υτί θυ, Ὀο ἢ ατϑοῖὶς δηὰ 1, δεΐη..), τ8δὶ 106 1Π6τα] ἰητεγργείδιίοω 
οὔ Μίδιι. χχυὶ. 26, 28. τχυδὺ Ὁ Δοδηἀοποὰ; δηὰ τ τ ἰϊ ΠΟΟΘΒΒΑΥΥ 4118 ἢ τηοάστη οι ἢ 
ἰοηοῖ οὗὨ ἸΓΘΏΒΌ ὈΒ Δ Π|Ι8[]ΟΏ. : 

(6.) Το ολαπρε αν ἱπίο πίσλέ (οὐ χνίϊ. 12.) ἰδ δῇ ἱπιροβϑὶ ὉΠ Υ, πὰ τηῦδὲ ὃς Δ ρυγα- 
τἷνο οχργθβδϑίοῃ. ἴῃ [86]. ἱ. δ, 6., 186 ΨΦ6 νυν 188} ἡδίίοη δγὸ ἀδϑογ ὑς ἃ 88 Ὀδίηρ βογοὶῃν δέγισάεε 
οὐ ομαβιὶβεά, {πὸ ἃ σζϑῃ τσ ΠΥ νου θα, δηὰ ἀσδιϊιαῖϊα οὗ τηράϊοὶπο, δηὰ οὗ ἐδ τηοδπς 
οὗ οὔγτο. ΤΠδὶ (δῖ8 ἀεδδβεγὶ ριίοη 18 ἢρυγδιῖνο, ἰ8 ουἀθηῦ ἔγοπι ἴη9 σοηίοχῖ; [ὉΓ ἰπ πε ἵπὸ 
ΓΟ] ον τ γβο8 ἴη6 ργορῇοῦ ἀ6] 1 Πποαῖ68 [ἢ6 οοπαϊτοη οΥὗὨἨ 186 685 ἰπ ΠΠ6 ΓΑ] (ογτηδ. 

(7.) “1 ἃ ραβϑβαρὸ οὗ δογρίυγο Ὀ60 8 ργϑοθρῖ, ὑγο ἰδ ρ δοπια ἢοίηουιβ τϊοκεάποδο οὐ 
στο, ΟΓ Θομηϑηἀϊηρ 8 ἴο ἀο χοοά, ἰΐ 8 ποί Πρηγαιῖνο; Ὀσϊ, ἰἔ ̓ ξ βϑθῆι ἴο σοπιπηδηὰ ἈΠΥ͂ 
Ποϊηοιβ τσ Κοά 688 ΟΥ̓ ΘΓ Π.6, ΟΥ̓ ἴὸ ἑογ δι ἃ ἐπδὲ νυν δῖοι ἰ8 ργοῆίδ ας οὐ Ὀεπεβςοία! ἴο οἰδεῖ, 
ἧς ἐς βμυτγαῖνοα," δηαά πηῦδὲ Ὀ6 ἱπίογργοϊθα δοςοογαϊηρὶγ. 

“1η Δοδη νἱ. 58., ΟἸ τί δὲ βαγβ, Ἐχορρί γε εαὲ (δε Πεεὴ ο ἰδὲ ὅοη ο ἴα, απαὰ ἀγίκπα δἰ 
δίοοά, γε δαῦε πο ἰἰϊ ἴπ ψοιι. ον 118 δοῃ πο Β06Π18 ἴ0 σοπηπηδηα 8 Ποίπουβ το κοάηο98 
ΟΥ̓ ΟΥ̓ ΠῚ : ΘΟΠΒΟΟΌΘΠΙΥ ἰὰ ἰ8 Ἡρσαγαῖῖνθ, σοπλη ΘΠ ἀρ 8 [0 σοϊῃηπηπηίςδίθ οὗὨἩ ἴ[Π6 μαβδβίοῃη οὗ 
οὔν τά, δηὰ τὶ τἢ ἀο] σῦν δηὰ δἀνδηΐδρο ἴο ἰΔΥ̓ ἊΡ ἰΏ ΟἿΓ ΠΙΘΙΊΟΓΥ, [δὶ 5 68} νδδ 
γννουηάρὰ δηὰ οτυςϊβοα ἴοτ 8.5 

1 18 ποῦ, Ββουουοσ, βυ δ] οἰθηῦ ὑο ποῦν τ Πού Γ 8Π οχργοβϑίοη Ὀ6 ἤρυγβίνα 
ΟΥ ποῖ, Ὀυΐ, ΒΘ η {Π18 Ροϊηῦ 18 δϑοουίδἰ ηθά, δηοί! ον οὗ δα] ᾿προγίβηοθ 
ῬΓΘΕΘΗ 5 1186] ΠΔΙΏΘΙΥ, ἰο ᾿πύθγργθὺ τ ΙΆΡΠΟΥΘΆΙ] ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ΟΥ̓ ΠΟΓΓΟ- 
Βροπάϊηρ Ἀπ Δρρσοργίδίθ ἴϑγιηβ. [π ογάθσ ἴο δοσοιηρ 8} {Π|8 οὈ]θοῖ, 1Ὲ ἰδ 
ΠΟΟΘΙΒΆΓΥ, 

8. 7Τλαέ ιτοὸ ἵἱπφμῖγε ἱπ τολαΐ τεβρεοίβ ἐλε ἐλίπο οσοπιρατεά, απα ἐλαέ εοἰ ἐᾷ 
τοὐἠέολ ἰέ ἐξ σοπιραγοά, τεβρεοοζυεἶῖν ἀστεέε, ἀπά αἶδο ἴῃ τολαί γεβρεοία δεν ἔαῦε 
αἣν αβ[ὲπὲέν ον γοβεηιδίαηοο. 

ΕΓ, 88 αὶ 5ἰ πὶ} 46 ἴδ σοποθα]οα ἴῃ ΘΥ̓ΘΟΓΥ͂ ΤΟ ρΒοΥ, ἰΐ 8 ΟὨΪῪ ΟΥ̓ ἀΠΠροπὶ δια γ ἐμαὶ ἰξ 
ἐδ δα οἰϊοϊϊοα, ΌὈΥ σδΓοί ἢ Ϊγ οὐβοσυϊηρ ἴπ6 ΡῬοΐϊηϊβ οὗ δρτοδπιθηΐ Ὀοΐννθοη [ἢ ΡΓΌΡΕΙ οὗ 
Ἰτόγαὶ] δηὰ εἶ ρυγαίῖίνο τπηοδηΐηρ. ἘΕῸΓ ᾿πβίδησο, ἴῃ6 Ῥγορῃοῖϊς ττῖοτβ, δηὰ ραγιϊσυ Δ 
ἘΖΟΚΙΕΙ, νὉ ΡΥ Τγοα ΠΥ σἤαγρο ἴΠ6 ΙΒΓΑΘῚ 68 νΥ ἢ ανῖς; σοπιπ το α δ ΠΟΥ δηὰ ρῥἰαγοὶ 
1Π6 Παγὶοῖ, δηἃ νἱτἢ ἀσβογίίης Φοδονδῆ, τποῖτ Ὠυβυαηα. ἙἘΎοι ἱπβροοιίοη οὗ ἴῃ6θ6 Ρ86- 
ΒΑΓ68, ἰξ ἰ6 αὐνϊάδηϊξ τπδὺ βρὶ εἰ] δά αἰζοτν, ΟΥ̓ ᾿ΔΟἸΔΊΓΥ, 5 ἱπίο πάρα. Νον (6 οὐ χίη οὗ ιμὲ6 

" Ατὐουΐβῃορ ΤἸ]οΐβοη ἰῃ ἢἷ8 Ὠδοοῦσβα οπ ΤΥθηδυ δϑιβηι) διίοη, ΡΡ. 14--28, (19 π|ο. 
οἀϊι,.), απὰ Βίβῃορ Βυγηοῖ (οη Ατί. χχνῆ.) αν ίνθη ΠυΠΊΘΓΟῸΒ ρΑΒΘΑρΡ68 ἴγοπι ἴΠπ6 ἴδι πο γς 
δῃὰ οἸδοΥ οςο]οεϊαβοςαὶ ΨΎΙΘΓΒ, ἔγοπὶ [6 βεσοπὰ ἴω ἴπι6 δ'χι ἢ σΘηΓΌΓΥ, ἴπ ἡ ὨΓἢ 1ῃ6 ῥγοῖεσ- 
τἀηῦ---οῦν {γιι6--ἰηταγργοϊπιοη οἵ Μαῖῖ, χχνὶ. 26. ἰδ πιδϊηϊδί πὰ, δῖ 16 (6 σὲ νον οὗ 
ΟἸ γιβιίδη δηθαα Υ οἡ 118 8 Ὁ) θοῦ Μ|1 Ὀ6 ἰοαμὰ ἰπ ἃ ςΟἸἸ οι ΟΥ̓ τεΒυ πη οπῖοδβ ἤγοτῃ ἐδα 
δβοοοπὰ ἴο ἴδια ΤΠ γθ ἢ σΟΠΓΌΤΥ ἱποϊαδῖνο, ἰγϑη 8] ἴοι] ἀπὰ ρυ δ] ἰδηθὰ Ὁ Ατοδοῖδπορ δ Κα, 
ἐπε ]οὰ, Αἡ Ηἰδοτίοαὶ Ττθδῖδο σι θπη ὉΥ δὴ Δυΐθυγ οὗ ἴῃ6 Οοιμημππίοι οὗ 6 ΟΒυγοῖ 
οἵ Βοιρο, ἰουποπίης, ΤΥδπβιι θη διίοη. ὙΠογοὶη 8 πιδα ἀρρϑογ, ἴΠδὲ, δοςογάϊηρ ἴο ἔἢο 
ῬγϊηοίρΙεθ. οὗ τπδὲ ΟΠ τοῦ, [18 Πϑοοίτιη6 σαπποῖ ὕὉς δ Ατιοϊὸ οὗ δι. [οηάοῃ, 1688. 
410, Το γοδεγ, γἢο 5 ἀοδίγοιβ οὗ ἱηνθδι δαί ηρ [ΠΟΥ (18 ΥΟΥῪ Πωρογίδης δυδ]οςὶ, 15 
τοίογστοα ἴοὸ τἴη6 ἔου. 7. Η. Τοαι Β οὐϊοι οὐἨ Ατομυΐδιορ ΟΥ̓ πιηοτ᾿ Ποίρηςσε οὗ ἴῃς ἴγὰς 
απὰ σδΊ ΠΟΙ οκ Ὠοσίγπο οὗ {Π6 δϑειαογβηιθηῖ, ἄς. (᾿πάοη, 1825, 8νο.); ἴ0ὼ Μίσ. ες κ 8 
ΟΒατγοὴ οὐ Επρίαπὰ 8 Εδὲι 1} ὙΠ 658 ἀραΐϊπβὲ [6 Εττοῖβ οὐ ἴθ6 Ὁμοῦ οἵ Ἐυπιο, 
ΡΡ. 156-191. ([οηάοῃ. 1884, 8νο.); ἴο Μτ. ΕΑ ΡοΓγ 8 ὈΒ σα 66 οὗ Ποπιδηΐδβηι, Ρρ. 89 
--ἰ6, 813---446. (ϑοοσοπα Εοὐϊοη); δηὰ ἰοὸο 1)ὺ Μοι]η 8 υπδηϑνογοᾶ διὰ ὑπδηβνεγ- 
ΔὮΪ6 ΑἸπδιίοσῃγ οὗ ἔἰ6 Μδ58, γα πὶ αοὰ ἔγομι [ΠῸ ὙΟΥῪ Γαγο Εγοης ἢ οΥἱρ πὶ ὈΥ τς ον 
Ἐοδοτιὶ Θ΄ δη ΚΒ, Α Μ., γῆ [88 ργοϊ χοά ἃ σοηοῖβα βηὰ νϑ] 0]6 ἩἸδίοσυ οὐ 106 Εποδαγίδο 
ἘΚΔΙΠθατρΉ, 1838, 20. ὅ566 δἷδο Βίβῆορ Τυτγίοπ᾽ Β (οἵ Ε}γ}) Βοπιδὴ Οδίδοῖς ])οςῖνς οὗ 
το Ἐπ αγίος σοηδ ἀγα, Οδηδ. 1837, δηὰ ἰδ Οὐδβεγνδίῖοιβ οἡ ἴδο ἴδον. Ὦγ. ΥΥ̓ ἰδεπηδ 5 
ἘΡΙΥ ἴο τπδὲ νοῦκ, Οδοῦὺ. 1889." 

3 ΤῺῊς ρῥγεοθάϊηρ τὰ]6 δηά 1} υδιγαιίοι ἀγα ἀοδίσηςαϊγ ἰδκοη ἴγτοπη Απραβιΐηθ, Ὀΐδῆομ οἵ 
ΗἴΡρο ἴῃ Αἴποδ, ἃ νπυσϊϊοσ, ἰη 1Π6 Β΄ἢ σοηΐγΥ, οἱ ἴΠ6 φτεδίοδι οοἰ ὈΓΙΟΥ ἴῃ τῃ6 Ἰευπηΐδὶν 
Ἑοδυγοῖ, ἰῃ ἴ[Π6 οδίδίορας οὗ γῇοΒα δΒυρροδβεοὰ φαϊπία ἢ6 18 ΘητΟΪ θὰ ; Ὀεοδυδϑο Φοδη νὶ. 583. ᾿5 
οπο οἵ [86 γροᾶ ὈΥ τ1Πδὲ συγ ΒΒ ἴῃ Βυρροτί οὗ ΠΟΙ πονυοϑὶ ἀοζιηδ οὗ ἰγαπδυθδείδη- 
εἰαϊίοη, Τθ6 τεϑοῦ ν1}}] ποὶ 811 ἴὸ οὔδεσνθ, ὨΟΥ͂ ΘΟ ΡΟ ΘΙ Αὐμαδβιίηο δομὰἀιτληδ πὲ 
ἄορηδ. 8666 8 Γοϑιϊδο δ Ποοιτίπὰ ΟΠ γι βιλαπᾶ, 1. ἐϊ}. σαρ. 16. Ορ. Ῥαγίβ, 1679--- 1700 
ἔοηι. ἐϊϊ. ῬΑΥΒ 1. 00]. δ2. 



Ττορε8 απὰ ΕΊσιιγο8. 321] 

8 ἴοὸ 6 Βοπρῆϊ ἔγοτ ΟἿ6 δηά ἴΠ6 βαηθ ποίΐοη, ἴῃ ὑνὶοἢ ἘΠΟΤῸ 18 δ δρτοοιηθης 
Βοΐνοοη δαυ]  ΓΥ δηὰ [6 ννοσβῃρ ρα! ΌΥ͂ [86 ΒΓΔΕ] 65 ἴο βίγσβηρο σοὰβ. Ὑἢδὶ ποιίοι Οὗ 
ἑάδα ἰ5 πηι ι]πε88: ὉΥ ΜΒ οἾ,, 85. 8 "6 ἀθοοῖνοβ ΒΟΥ ὨυΒοαη, 80 ΤΠ6Υ͂ ΔΓ ταργοβοηϊοα 
Δ8 ἀεοοϊνίηρν αοἀ, ἀπὰ 88 νἱοἰδίίηρ ἐπ οἷν Βἀ 6] ἐγ, ἰη ἰοτδακίηρ μἷπ). 

Τὸ οσρίαἱπ 1818 σθῆαγαὶ ΓΘΙΊΔΥ Κ ΤΉΟΓΘ ΡΑΓΓΟΌΪ]ΑΥΪΥ. 

(1.) 7Τὴε 8εη8 οὕ α Ξουταξίἧσο ραβδβασε ιοὲϊΐ δὲ ἀποιοη, {γ᾽ ἐδ γοβοηιδίαηεε 
δεοίισεεη ἰλε ἐλίπρε οΥ οὗγεοίδ σογμερατεα δε 80 οἶθατ α8 ἕο δὲ ἱπιπιεαϊαίεῖν 
»ετοεϊσυεα. 

ἼΠα8, 1 ΔΗΥ͂ ΟὁΠη6 ὃ ϑ8ϊ]ὰ ἴο ἐσαϊᾷ ἐπ ἐδδ τοᾶν ΟΥ̓ 1ἋᾺλὲ ὠπροάϊν, οΥ οὗ [06 σοαΐψ, τὸ τϑϑα ΠΥ 
ΔΡρυοδοπὰ {πὲ 1Π6 ἰπιαλίοη οἵ τ[Π6 σοπάποϊ οὗἉ 1Π086 ἙΟΒΔΥΘΟΙΘΙΒ ἰ8 ἴπ0 ἰά6α ἀδείσποα ἴο Ὀ6 
ἐχργοββοὰ. ὅ0, γῆ6:} ΟἿΘ ἰδ σοπῃηρθγοα ἴὸ ἃ ἐΐοπ, ΘΥΟΣΥ ΟΠ6 ὑπάογεϊδη δ ἴπδὲ δίγοηρι οὗ 
λλπιῦ5, ἅγιπποδδ οὗ ἤθῦνο, δηὰ πιδρ ΔΗ ΪΠΊΪΥ, ἀγα [06 ἰάθα8 ᾿ἱπίοηἀρὰ ἴο Ὀ6 σοηγογοὰ, [π 
ἄξεη. χ]ῖχ. 9., δα δῇ 18 βἐγ]6ἀ ἃ ἐΐοπ᾿β ιὐλείρ, ἀπὰ 18 οοτηραγοά ἴο 8 ᾿ἴοῃ δηὰ ἸἸο 688 σουοὶ- 
ἴηρ, ΠΟΙ ΠῸ 9Π6 ἄδγο5 ἴ0 γοβθ. ΤΠ ΜΑΣ ΚΟ σΠΔΥΔΟΙΟΓ ἀπά [6 συπαπο8ῖ8 οὗ 1Πἰ8 ἰγῖθ6 
ΔΙῸ ΠΟΙ ῬΓΟΡΒΟΙΟ ΠΥ ἀσθογδεα; δῖ (π6 1} ἔοτοθ οὐἨ [86 ῥῬϑββαρσ ν11}} ποῖ 06 ρΡεγοοίνοα, 
ὨΠ|688 γγὙῊὰ ΚΗΟΥ͂ {πᾶ ἃ ᾿ΐοῃ ἴδ, Δ ο ρ᾽ 106 ΟΥἹΘὨ1 818, υϑεὰ ροται νΟἿ Ὁ ἴο ἀδηοίδ ἃ ἤόσο, δηὰ 
4130 ἴπδί ἃ ᾿ἴοι οὐ ἰἴοποβϑ, νβθη ἰγίηρ ἀονγῃ δἰνδῦ βαι δέγίπρ [[5 Πα ΠΡΌΓ, Ὑ01}} ποῖ δἰίδοῖς ΔῊ 
Ῥέγβοῆ. Μχσ. Ῥάασκ Π88 τοοοσά θα δὴ ᾿ῃπβίδῃπος οὐ ἢὶβ ὑσγουϊάθῃκῖαὶ οϑοαρο ὥότα ἃ ᾿ἰοὴ ἴμυ8 
οἰγουτηδίαηοοα, τ ΒΙΟΒ ΒΘ Βα Ἰγίηρ ΠΡΔΓ ἴΠ6 τοδὰ, δῃὰ ρϑβϑδβοὰ πηδοτσί. 

(2.) 44, ἐπι ἐλε ϑαοτεα τεοέαρλοτ5, ὁπ6 ρατίϊομῖαν ἰδ σεποταῖϊῳ ἐδε ρτὶπρὶραϊ 
ἐλίπο ἐλεγεῦν οαλιδιίεα, ἐλε δεη86 ΟΥΓ α πιοείαρῆδον «οἱ δὲ ἐϊμεέγαίεα ὃν σ0η- 
εἰαογίησ δε σοῃίεχέ οΓ α ραάδϑαφε ἴῃ τολιοὶ ἐξ οσοιτγδ. 

ΤῊΒ τῦΐὸ ῬΑυ  ο ]ΑΥΪῪ ΔΡΡ]168 ἴο δροβ Ἡ οι ἀο ποῖ ΔΙ νγΑΥΒ ΠΟΏΥΘΥ͂ 0Π6 δη {Π6 ΒΛΙΏΘ 
τοοδηΐης. Τῶι, Πρἢς δηὰ ἀΔΥΚΉ688 ποῖ ΟὨΪΥ ἀρηοίβ ΠΔρΡΡΙΠ688 δηα ΓΪΒΟΣΥ, Ὀαΐ 4180 Κπον- 
Ἰεάρε δῃὰ ἱσπογδησο; Ὑ ἢ οἢ οὗἩὨ 1Ππ6 86 ὕννο ΑἸ ση ΠοδΙΪΟΠ8 15 ἴο ὈΘ ΡὈΓΘΙΟΓΑΌΪΥ δάἀοριοά, [ἢ6 
ςουῖοχὶ ἈΪοηΘ οδὴ βῆον, [ἢ Ῥβδ]πὰ οΧχὶ]. 4., ννὸ τοδὰ : ὕζὐπίο ἰδὲ ὠρτὶσὴξ ἰδέτε ατίδβείλ ἰἰσλὶ ἐπ 
ἐλε ἀαγάπεεβ. Ἔϊβῆορυ ΗΟΓΒΙΟΥ {πίη κ8 {δῦ {Π 18 18 δὴ αἰ] υβδίοη ἴο πὲ Ὠδρροποὰ ἴῃ Εργρῖ, 
Ὑ ΠΟῺ ἴπο 1δγδο 65 δα Πρ ἴῃ 4}} [μοὶν ἄν ]Πηρ8 ἴῃ ἀοϑἤθη, 116 ἴπ6 τοδὶ οἵ ΕρΥρὶ νγ88 
ἐμγο]οροὰ ἴῃ ἀδγκημοβ8. ΒΒ (πΐ8, ΠΟΎΓΟΥΟΥ, 88 ἰδ ΤΩΔΥ͂, βίῃοθ [6 ἀδδίρῃῃ!. οὗ ἴ[Π6 Ρ88]6) ἰῃ 
ᾳυοσϑιίίοη 8 ὕ0 βδονγ [ῃ6 Ὀἰεδβαίηθαθ οὐ [86 τἱρηίθουβ δηὰ {μ6 πα] ρεγάϊτίοη οὗ [86 υη- 
φοάϊγ, [86 οοηίοχὶ τι }}} Ρ]ΔΙΏΪΥ ἱπάϊςαϊα ὑἐπαΐ ΒΑΡΡί 688 ἰ8 ἴη6 Ιάδ6 ἱπίοῃάἀοὰ ἰῃ 1}}8 νΟΤΒΘ; 
ἔοτ, 1 νγὸ σοηβὺϊ δὲ ργθοθάθβ, γα 8Π|4}} πὰ 1πδὺ ἰθτ ροΟΤᾺ] ΡΓΟΒΡΟΥΙΥ ἰδ Ῥγομπιϊβοα ἴο {Π0 
τ Ὠίδοιδ, δηὰ Πδὲ, ἀμοηρ ἴπ 6 ΡΑΣ σα ΓΒ ἰῃ τ Ὡ]Οἢ ἢΪΒ ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ ΟΠ Βἰδῖβ, 1ὺ 18 βρεεϊβοὰ 
ἐλαὶ ἀὴε “εεα ἐελαϊὶ δὲ πιϊσλίν ἰροη εαγίλ; ἰδὲ φεπεγαζίοπ οΥ ἐλ6 μρτισὴί 8λαἱΐ δὲ δίἰεδεοά ; ιυεαϊιλ 
απὰ γχίολες δλαϊΐ δὲ ἱπὰ ἀϊ8 ἤοιδε. Οτι ἴ26 ΘΟὨΙΓΑΓΥ͂, ἰῃ ΒΑ]. χῖχ. 8., σἴδγθ (Π6 σοιμτηδηά- 
τηοηΐ οὗὨ Φεπουδῇ 18 βαι ἃ ἴο οπέϊσλίση ἰδ ἐγοθ, ἴ86 Ἰάθδ οὗἁὨ βρί γί] ἀποιοίδασε ἰ8 Ἰηϊοπάεά; 
δια (Π]8 ῬὮΓΣΑΒΘ ΠΟΥΓΟΒΡΟΠΑΒ ἴο τΠπδῇ ἴῃ [86 ῥγθοθ! ἢ ΥΟΥΒΘ, ὙΠΘΓΘ [6 (ΟΕ ΔΟΠΥ οὗ Ψ6Πο- 
ὙΔῈ ἰδ βαδιὰ ἴο πιαζε ιοίδε ἐλε δἰπιρίθ. Τὰ ἴῃ6 Νεὲνν Τοβιδιηθηῖ, Πρ δηὰ ἀδυκπθ88 ἀγὸ οὗ 
ἔγοφαθηξ ὁσσύττοηοο, δηα ἴῃ ̓ ἰκθ ΤΠΔΏΠΟΥ ἀσδίρηδίο ἃ βίδίθ οὗ Κπον)θᾶρο πὰ ἃ βίαϊβ οὗ 
ἐχηοσϑησθ. [δ ΣΩΔΥ 6 δ εΐοηΐ ἴο τοῖον ἴοὸ 1ῈΚο 1. 78, 79.; Αοἰβ ΧΧυΐ. 18.; Βοχῃ, 1. 2].; 
ἘΡΈὮ, ἵν. 18., δΔηὰ ν. 8.; 1 Ῥοῖ. ἰΣ, 9. 

(8.) Τὴε δοη8ὸ οὔα βοιιγαξίυο ἐαρτοϑϑίοη ἐ8 οἤεη ἀποιση ἤγοηι ἐδε δαοτοα 
τογιίοτ᾽ 5 οιση οχρίαπαίζίοη ΟΥ τί. 

ΤΏ ἰπϑρίγοά ροηπιθη γοα ΘΉ} δα )οὶη ἴο πραγϑινθ ΟΧ ΡΓΟϑδί ΟΠ 8 ῬγΟΡΟΥ ΟΥ ΠΠ6ΤΆ] ἰΘΓΏ,Β, 
«αὐὰ τυ ἐχρίδίη τΠ6 τηρδηΐηρ ἴὸ ὉΘ σοηνογοᾶ ὈΥ̓͂ [Π6 ἱπηᾶρσοδ [ΠΟΥ͂ ΘΙΏΡΙΟΥ. Τδυδ, ἰῃ 
ἘδϑιὮοΥ ΥἱΠ]. 16., Ὁ 18 δαϊὰ τῇδε ἐλε ͵ειοδ λαά ἰἰρἠΐ απά οἰαάπεδα, απαὰ 7ον απα Ποποιγ ; ὮΘΓΕῈ ἴῃ 0 
ΘΧΡΙΔΠΆΙΟΤΥ ΒΥΠΟΉΥΤΩΘΒ τηαγῖ [Π6 ρΎΘΑΙΠ689 οὗ ὑΠΟ ΙΓ ρΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ Δὴ ἃ ογ. [9ἡ ῬΒβαὶ. χου]ὶ. 11.. 
ἐϊσλὲ ἐν δαϊὰ ἴοὸ ὍΘ δοιση {γ᾽ ἰδὲ γισλίοομα : τὴ6 Ἔχροβίτοη ἔθ] οννθ, ἀπά 7οὸν 70. λὲ μρτισὴέ ἴῃ 
λεαγί. 1π| ΠΠἰκα τ δηποΥ, ἤθη ἴΠ6 ργορῆοί Ἠοβθα σοι Ϊδ᾽Π8 {Πδῇ ἃ Βρ͵ ΓΙ οὐ ἰδβεὶ ν ΟΌΒη 688 
δὰ ἀσίνοη τὴ 1βγϑ6} 168 διγαυ (Η8. ἵν. 12).}, ἢ6 ποῖ ΟἾΪΥ οχρίδὶηβ [ἰδ τηθδηΐηρ ὈΥ 850Ὁ- 
λοϊπίηρς ἐππδὲ ἸΠ6Ὺ ἴοσγβοοκ ἐμοῖς αοα, θαι ἰπ [Π6 ΓΟ] οννΠΒ, συ γβο ἢ6 δίδίαβ ἴῃ οἰθαγ δηὰ ᾿Π06Γ8] 
οΙτΩΒ ἴΠ6 ΘΆρΌΓΙ685 ὙΥ1ἢ νν ἰ ἢ (ΠΟΥ͂ σοπιπλ 6 ἰἀΟἸΔΙΊΓΥ, προπ (δὲ ἰορ8 97 ἰδὲ πιομπίαϊη8 
ἐλεν εαοτίβος, απ ἀροπ ἠδ Αἰ δεν δμγη ἱποαπδο, δα. 

(4.) Τλε δεπδβὲ οὕ α φιναίίυο δαρτοβδίοη πιαν αἶδο δε αδοοτίαϊποα ὃψ σοη- 
σἰππσ ραταϊοῖ ραδεασοδ; ἐπ τολίοὐ ἐδ δαπιθ (λίπ ἰδ ἐχρτγεβϑθά ργοροτῖν 

. ΤΥδνυοἷβ ἰη τη Ιηἰοσίοῦ οὐ Αὐτίοα, Ρ. 810. ᾿οηάοῃ, 1807, ϑνο., ΟΥ ἴῃ ῬΙηοτγίοη  Οοἱ- 
Ἰοσξίοη οἵ Ψογαροβ, γο]. ΧΥΪ. ἢ. 848. 
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απά ἐἰεγαϊἷψ, οὐ ἐπ τολίοἦ ἐδε δαπιο τοοτὰ οδσιτδ, 80 ἐδαὲ ἐλε δοπδε πιαν ὅδ᾽ 
γσεασίν αρρτελεπάεα. 

ΤΙο Ηθθτονν ὑτορἢοῖβ ὙΟΥῪ οἴη ταργεβοηῦ Φοθονυδἢ 88 Ποϊἀΐηρ ἴῃ ᾿ἷα Βαπὰ ἃ ΠΡ, δηὰἃ 
Ῥγοβθηϊτίης ἰδ ἴΓ0 τρθῃ ΥΠ0 ΔΓΘ ςοπρο]]6 ἃ ἴο ἀτίηκ ἱξ Ρ ἴο {Π|6 στ σγ ἄτορβ. Το ἱπιοχὶςδιοαὰ 
Βίδρρεγ, δηὰ, (]Π}π|ρ Ῥγοβίγαίθ οἢ ἴΠ6 στουπᾶ, 8 θτηθ } } 7 γοτηΐτ ΓΟ (ἢ6 τΐπο ΠΟΥ Βδγθ 
ἅτυηκ. Τΐδ τηϑί ρου 18 ΤΟ ΘΠ γοροαῖθα ἴῃ νϑγίουβ Τα γ8 ὈΥ (6 βδοσοὰ Ῥοεῖβ, ῇῆο 
ΒΟΠΊΘΙΪΠ|08 ΟΠΙΥ͂ ΡΊΔησΘ δὲ ἰδ, ψ Ὲ16 δ Οἴμοτβ (ΠΟΥ͂ ΠΏΟΓΘ Γ}]γ 1] πδέγαῖθ ἰ, Οὐταραγα 
Οὐδά. 16.; Ναῆιπι 1}. 11.; ΗΔΌΔΚ, ἰἱ. 16 ; Ῥβαὶ). ἰχχυ. 8.; ζ6γ. χχυ. 15---927. διά Εζεκ. 
Χχὶϊ!. 88,84. Νον, ἰἴ τΠ6γ6 ΟΓΘ ΔΠΥ͂ ἀοιϊ 48 ἴ0 ἴπΠ6 τηοδηΐηρ οὗ 1ῃ6 ἱπηαρθ οσσαγτίνς 
ἴῃ ἴΠπ680 ῬΑΒΒΑρΈΒ, 118 Β6ἢ56 τη ἱρηῦ 6 ἰτηπηθα Διο Ὁ δδοθγίαϊ θὰ ὉῪ σοι ρδτίηνς [86 Ρδγαὶ]ρὶ 
Ῥαββαρα ἰῃ 184]. 11. 17-- 28, ἴῃ ψ ῃϊοῦ τ6 Ῥγοριοῦ ΡΟΓΊΓΑΥΒ ΦΦο ΓΒΑ ΘΙ ἃ8 ἃ ἩΟΙΏΒ 80 ἰπ- 
ἰοχὶ δια 88 ἴο ὃ6 πη 8016 ἴο δίδηὰ; ὃυῖ ἴῃ νν ΐσ ἢθ ἰηϊγοάυοοδ΄ δοηθ σπογὰβ {δὶ οἴθασὶ Υ 
ΤΩΑΥΚ [06 56η86 Οἵ ἴπ0 τποίϑρμοσ. ΤΠ Ῥαδββαρθ [ἴ86117 Βίβῃορ ον! ΒΟΥ τϑαχαγίκα, ἰ8 
ῬΟΘΙΓΣΥ͂ οὗ ἴΠ6 ἤτβε ογάθγ, β}] πὰ ΠΥ οὗὁὨἨ [8 Βὶσῆθβὶ ὑσοοῦ, ; 

(6.) ρηϑδίάεν λἀϊδίονῳ. 

Α οοπβίἀογαιίοη οἵ ουθηΐβ γοοοσγάἄθα ἴῃ ἢ ΒύΟΓΥ νν]]] ὙΟΤῪ (ΓΟ ΌΘΠΗΪΥ δθον,, ΠΟῪ ἔδυ απὰ ἰπ 
Πα 8656 ΔΗΥ͂ ΘΧΡΓΕΒΒίΟη ἰβ 10 ὃ0 ὑπάογοιοοῦ ρατγαινοῖυ. ΤΊ ΠΊΔΠΥ ἀπὰ ναγίουϑ 
(Πΐηρθ ἅγὸ βαϊὰ τοϊαἶνθ ἴο τπ6 σοπιΐηρ οὗἩ ἢ γί βῖ, ΗΒ Κίπράοπι, σονογητηθηις, δηα δἀνογβαγίθδ. 
Νον ΒΊΟΥ ἱπίογτηβ υ8 [ῃ δ΄ ἢ6 σδῖηο, αἴ [π6 ἀθκετιοιίίοη οὗἩ Φογαβα]οπι, το τὰ]ο δηά Βονθγῃ 
ἴατ διὰ τνῖάθ ὈΥ̓ 1π6 δρτεδάϊηρ οὗἉ [86 χζοβρεὶ. [π Μαιι: χ. 84., Ομγίβι βαγβ τὲ δ6 Οβτηθ 
ποῖ ἴο βεηἀ ρεᾶςθ οἡ εϑτῖῃ, Ὀιὺ α δισογά. [Ιῃ [86 ΡΔΓΆ116] ραδβαρο, ΓμΚὸ χὶϊ. 51, ἢ 88γ94 
παῖ δ6 οδπὶθ ἴο ολπδ6 αἰυέκίοπ. ὙΠ βΈΠΟΓΑΙ ἱπηρογὶ οὗὨ τῃω8Ὲ ὑνγοὸ ραββαρδδ 'ἴ8 τῃδὲ ἣδ 
σοῦ] οδι186 ἀϊθοοτγά, βη ἃ 88 1 ὙΓΟΥΘ ΒΟΥ ἀἰδϑθηβίομβ. Βυῖ ἱῃ τῆλ δθηβα οουϊὰ [ἢ Ὀοεβοὰᾶ 
ϑαυουῦ πιθη [Πδὲ ἢ ᾿νου]ὰ οδα86 ἀἰδοογὰ ἢ 76 ἰδάγη ἴτγοπι [ἰβίογυ {Πδῖ, ἰῃ ΠΟΠΒΘηΠΘΏς6Θ 
οἵ τη αἰ διιδίοη οὗ [π6 ΟἨἩ γί βιίδη γα] ρίοη, πϑιϊοη δ πὰ ΓἈπ} 168 θδσδπις ἀἰνίἠδα : 80 τΠδὲ 
δοῖηθ ΘπιὈγασεὰ ἰΐ, ν᾿ ἢ}16 ΟἾΠΘΓΒ γοἠθοῖθά ἰδ, ἀη ἃ (ῃ6 ἔογΠΊΟΣ ν γα ρογβθουϊθα ΒΥ τ Ἰδιῖοσ οα 
δοοοσηΐ οὗὨ {ποῖ ΟὨτίβείδῃ ργοίβϑβίοηβ. ἊΑ Γαγιμοῦ Θχροβιτοη οἵ 118 ραβϑαρα ἰ8 φίνθη ἱπ 
Ῥ. 328. ἐπα. 

(6.) Οὐρπεβίάν ἐδθ σοππθϑοίϊοπ 9 ἀοοίτἴηο, ας τροἴϊ α8 ἐλδ οοπίοαί 9 ἐδε 
,"σιιγαίξυε ραδδασα. 

Α οοππίἀοτβίΐοιν οὔ τπ6 σοπποοίίοη οὐἁἨ ἀοοιίγῖπθ, 88 νγ6}} ἃ9 οὔ π6 σοηπίοχί, πὶ}} οἴδη Ἰοδᾶ 
ἴο ἴδο οτἱρὶη οἵ 16 ἤρυγαιίίναε οχργθββίοπβ δι] ογθαὰ ὈΥ ἴῃ ββοσοᾶ τυτίζογα, δη ἃ οοπβ6- 
ἉΌΘΠΕΙΥ͂ ΘΠΔὉ]6 Π8 ἴο0 δϑοθγίαίῃ ὙΠΕΙ͂Γ ΠηθΠῃρ ἢ [ῸΓ ὙΘΓῪ ἔΓΘαΠΘΠΤΙΥ βοπθ ποσὰ ῬΓΘΟΘάΟΒ ΟΥ̓ 
{Ο]]ονγϑ, Οὐ ΒΟΠῚΘ ΕΥ̓ΠΟΠΎΥΤΊΘ ἰ8 ἀπ ποχοή, {πδὲ Ρ] ΔΙ ΠΥ ἰπαΐσδῖθ8 τ ῖθοσ τΠ6 ΟΧΡΓΟΒΒΟη ἰ8 ἴο 
6 ἴδίκθῃ ῬΓΟΡΟΓΙΥ οὐ Βραγα νον. ΕῸΓ ᾿πδβίδῃοο, 1Π6 υγοσγὰβ δὲπ δῃὰ ἐπιφείίψ, συ ϊοἢ ἀτὸ οὗ 
δυο ἰγεαιιθηῦ οοσύττοηςο ἰη {ΠῸ αν οὗἩἨἁ Μοβθ8, ἃγ ἰγορί δ!  Ρὰΐ ἴοσ ῥα ηἰδηπιθῆῖ; δηὰ τῃδς 
ἴδε ῬὮΓΑΒΘ, [0 ὑξαν πε δἷπ Οὐ ἱπισωϊίν, ἰΒ οα αἰ γα ]θὴς τὸ τ6 βυυοτίπρ οὐ τπῸ Ῥυπίβηπηθηξ 
πε ἴ0 εἴτ), ρρθᾶγβ ΕΠ Ὅπι [Π6 ΒΥ ΠΟΥ ΠΙΟῸΒ ἜΧΡΓΕΒΒΙΟΏΒ ΟὗὨ δείπο ομ ΟΠ ἤγοπι ἰλδ ρεορῖίε, απὰ 
ἀγὶπο Ὀεΐπρ νΕΤῪ Οἰἴθη δηπμοχοὰ; 85 ἰῃ 1 ον], χῖχ, 8.; Εχοὰ, χχνῖ:. 48.; ΝΏΠΙΒ. χῖν. 834., 
διὰ χνὶϊ!. 22, 82, ἅς. ὅ0 ΠἰΚον 186 ἰη θη. χχχὶ. 42, 58., [η6 σοηϊοχὲ ΤΩΒΗΣ ΟΒΕΥ ΒΏΟΥΒ 
8 ἐλ γεαγ οΓ 7Ξαας, ἀπιὰ ἐδλε ἤξατ οὗ ἠὴδ βαίλετ, ἀτὸ Ῥὰὶ ἴοσ Φεβονδα, τμ6 οδήδθοὶ οὔἉ ἔδασ 
δά σενεσοποθ. Οπεθ πιοσο, ἩΠ6η, ἱπ 1 Ῥεῖ, ἰϊ. δ,9,, "ΕΠ ΘΥΘΤΒ ΔΓΘ βαϊὰ τὸ ὃ ᾿ἰνίπρ; ϑύοποβ, 
8 δρί γι ἃ] ἤοι86, δ) 8. ΤΟΥ] ρυθβιῃουά, ἃ5 [686 Θχ ρσβδββίοῃβ δγὸ ἀογίνεα ἔγοιῃ ἴδ6 ΟἹὰ 
Τοβιδιηθηΐ, νγγὸ Ὠαδῖ ΓΟ ἴ0 ΕΧΟά, χίχ. δ, 6., ἰη οΥάδὺ ἴο δϑοοσίδίῃ π6 [Ὁ}} οχέθης οὗ ἐμαὶγ᾽ 
Ῥτίν!οσε8. ΤὮΘ σΘΠΘΓΆΪ ἴθῃογ οὗὁὨ 1[Π6 δροβι θ᾿ β δά ἀγθεβθ τῃθῃ ν}}} θ6, " ΟΟμδίάοσ γΟΏΓΡΟΪγοΒ 
8.8 [ογπλΐη Ῥαγὶ ΟΥὗἨ Δ ΠΟΙΟΥ͂ τοτρὶο τπὰπ τΠδὲ οὗἩἨ 1Π6 Φενδ, δηά ἴῃ Ῥ  ΐοἢ 8 ταποῖ ΓΟΣσΘ 
δρί σι π}8] βου ῇοα ἰ8 οἤετεὰ τὸ αοἀ (μτουρὴ ΟἸγβῖ, Υοῦ, τγῆο ἴδνα δι γβοθὰ [ἢ 6 βοβρεὶ, 
δῖα σοηῃδίἀογοὰ ὈΥ αοἀ 88 ἴπμογίζοτβ οὗὨ 411] [ἤοδϑθ ΒΟΥ Ὀ]οδδίησβ νος ΤΟ γο ῥγομ θεὰ τὸ 
[Π6 6 νν8.᾽ 

(7.) 1 Μαύιρ ἐλὲ δέπδβο ἐχλϊδιέεα ὃψ α πιείαρλον, ἐδο σοπιρατίϑδη ομσὴϊΐ 
πεῦεν ἰο δε εχέεπθά ἐοὺ ὕατ, ον ἱπίο ἀπῆν ἐλίπρ τολὲοὴ σαπηοί δὲ γτοροτὶν 
αρρίϊοά ἐο ἐδε ρογϑοηὶ οὐ ἐλὲνς᾽ὶ τορτοβοηίεα. 

[ῃ οἵμοῦ πογάϑ, ἃ σου ραγίβοῃ ὑγῃ ] ἢ ΟΥ̓Δ ΠΑΥΪΥ Ἠ848 Ὀαϊ ὁπὲ ρανίϊεμίαν υἱεῖς οα σῆς ποῖ ἰῸ 
Ὀ6 δίΓαϊποά, ᾿ῃ ογάθι ἴο τη Κο ̓ ξ ἄῦτϑο ἴῃ ΟἾΠΟΥ τοϑρθοία, τΏοσα ᾿ξ ἰ8 ονυϊάοης (δῖ [Π 6 γα ἰδ 
ποῦ ἃ Β' πα  Πτπἀ6 οὗἁἨ ἰ4618. ΕῸΓ ἰηβίβποο, ἰπ 1βα]. χ], δ., νγθ τοδά, αἱ Πδιλ ἱα φγαλδ; ἰῃϑι ἰδ, 
811 πιδηκίπα δγὸ 1ἰ80]6 ἴο ψῖθθοῦ δηὰ ἀθοδυ, δπὰ νν}}} τ ὴτμοῦ δηὰ ἀθολν {Πκ σταθβ. Βαυΐ 
1818 τ οῖθ ΡΟ σου] θὰ τοτίαγεά [0 8 πηδηϊηρ, ν᾽ δἰ οἢ, ἃ8 ἴξ 18. [0 0115}} δῃὰ δὑβισά, νν ΠΙΑΥ 
Ὀ6 δι 0 Ὑ͵Ὑἃ8 ΠΕΥΘΓ ἱπιϑη θὰ ὈΥῪ [86 ἰηβρίγεαά ὙΌΣ, ἰ γ6 ΨογΘ ἴ0 Β8Ὺ {παῤ τηδηκίηα ὑγοῖθ 
Εἰκὸ χτϑβ8, ΟΥ ῬΟΓΘ Ρ͵Ά88 ἴῃ ΘΟΪΟῚΓ ΟΥὙ διδρε. δὶ υυνἱὰ, δπὰ ἱμάθοα ψβαὶ πὶοκοά, αθιβθ 
ποῦ] 6 πιλὰς οὗ [8Π6 δογίρίησε δχρχγοδβϑίοη σοποθγπίης οὐγ ωτὰ ἐδπαὶ ἢε τοὐϊ οοηκὸ αϑ α 
(ἐς (Βον. χνΐ. 15.) Γ γγὸ 6 γθ Ὡοΐ ἴο σοῃέϊα [6 δριδὸ ἴο [ὴ0 διά ἀοῃμηρδο διὰ δυςρεὶναὶ 
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οὐ τῆο ἐπίοῖ, θαξ μου) οχίθπὰ ἰδ ἴὸ ἴΠ:ὸ ΤΟ ΠΡΟΓ δηὰ ἀθεί χη οὗ [80 νἱ]Παΐη το Ὀγθακ8 ρθη 
Βουεεϑ ἴῃ τ86 πἰρῆι 3) Ηδθπορ, ΠΟ Οπ6 το ΟΣ ΠΙΔΥ͂ θ6 ὈτοῦρὮῦ ἴο δἰ κη ν πιαπν 
τοῖτι 5 ἢ γοϑροοὶ ἴο βοπὶθ αἰ εγεπί ἀπ 168, δα ἀυεγϑε αἰγὶ 168, ἰξ Πουθγί 6688. ἷ8 
γεγΥ ουϊάσδηι ἴδ ἐἠαΐ δοηδ6 ουρτῦ οὨϊοΗν ἴο 6 διλοπαάθὰ ἴο Ὑϊο ἢ ΔΡΡΟδΓΒ ἰοὸ ὃδ6 ἀθεϊρποὰ 
Ὀγ τς ϑρίτγίιι οὗἠἨ αοάἄ, δηὰ νι] ἢ 18 οὈνίου}Υ ἤραγοα ουἱϊ ἴο τπι8 ἴῃ [6 παίαζθ, ἴΌΓΤ, ΟΥ 1189 
οἴ 1π6 τπίηρ, ἔγοπι τνβίοἢ [6 ΤΔΟΙΆΡΒΟΥ ἰ8 ἌΚΟη, Τῆαβ, ΟἾγὶδὶ 18 σα] ἀ ἃ ἐΐοπ (ον. ν. δ.) 
Ὀοοδῦδο Π6 15 ποῦ, Πεγοὶς, δηὰ ἰηνίποὶῦ]ο: ϑαΐδῃ, ἴ[Π6 σταπὰ δἀνογΒΑΣΥ οὗ βου]β, ἰ8 οδ]ϑὰ 
8 ἐἴοκ ἴῃ 1 Ῥεῖ, ν. 8., ὈοσΔῦ86 Πα ἰδΒ Γαρδοίοιϑ, γοϑγίηρ, δηὰ ἀθνυουτίηχ. Απὰ πὶςκοὰ πηθῃ 
δτο τογτηδὰ ἐΐοπδ ἰῃ 00 ἷν. 10, 11., δὰ 2 ΤΊτα. ἷν. 17., ὈΘΟΒΌΒ6 ΠΟΥ͂ ΔΓῸ ἤσσοθ, οαἰϊγαρθοουθ, 
δια σγ16] ἰ0 ΘΔ ΚΕΙ τ]6Ώ. 

(8.) 1.5 ἐδε ἱπίογρτοέαξίοπ οΥ᾽ βσιτγαίυε ἐχρτοδδίοηδ σεπογαϊἧ, απα ἐδοδε 
εολὶεὐ ρμαγομίαγίν οσσιτ ἐμ ἐλ6 πιοταΐ ρατίβ 91, ϑοτρέμτε, ἐλδ πιραπίης οΥΓ 
διιεῖ οχρτγοβδίοτιδ ουσὴέ ἐο δε τεγμίαίεα ὃν ἐλοδε τολίεἦ ατὸ ρίαϊπ απὰ οἴεατ. 

ΑΙ] ποσὰ πηδχί 8, ΠΟΙ ΟΓ Ἀ]δίη οὐ χυγαῖνα, τηυδὲ Ὀ6 πηἀεγβίοοα ἴῃ ἃ ΠΙΒΠΠΟΓ ΟΟη- 
δἰβίθπῖ Ὑἱτἢ ρΡΟΒδΙ ὈΪ ΠΥ δηὰ τὴ6 γα ϊὸ8 οὔ Ὠπμδηνγ. ὙὉΠ6 σα] 1180 Βιαϊοα ἰ8 Θϑροοία!ν δρ- 
Ῥ}ΊσΔΌ]6 τὸ [π6 τίρῃηϊ ᾿πἰογργείδιίοῃ οὗ Μαιῦ, ν. 88----42., νυν Ποἢ ΘΠ) 0] Π8 18 ποῖ ἴο Γοίδ]ἑαῖα, 
Ὀὺΐ το ὈΟΔΥ 51}8]} 1Π}Γ]68, ἀηὰ Μαῖιῖ. νἱ. 19, 81, 84,, ΓΟ ἢ Ῥγο  ῖ5. που ἢ] 688 δου 
ἙΟΓΙΔΙΥ σοποοσπδ; ἩΒΙΟΝ 1) απο. Π5 ἤᾶῦθ Ὀθθῃ ΟὈ]οοϊθα ἴο, 88 Ὀεὶηρ ἑπρτγασίσαδίε σεηογαὶ 
ἀιυιίεα, ἰηοοηδίβιθηϊ τυ} ΠαΙΌΓΣΑΙ ᾿πδίΐηςὶ δηὰ αν, δηα διοροῖθοῦ ἀέόδίτιοιίνο οἵ βοσίοῖγ. 
Τῖ, Βονόνοῦ, (86 ργοδθηΐ τὰ] 6 Κορὶ ἰη νἱρνν, δῃὰ ἱ γγὸ αἰνοηὰ ἴο ἴ86 διιάϊοτβ δη ἃ οσοῖ- 
δου οὗ (58 ἀϊδοουγθα δηὰ ἴὸ (86 σοηϊοχῖ, 16 ἴζπ6 δεηδε οὗὨ [ἢ6 ῥργοομίβ Ὀφίογθ υ8 τὰ}} Ὁθ 
δνιάρφηϊ. 

Τῆς αμρ ογα σοτα ἰδ 6 τη] θ δηὰ [Π6 ἀἰβο: 0168 οὗἨ ΟΕ Γβῖ ; 88 ἈρῬοδΙβ ἴγοτα {π0 οοηίοχὶ 
Ὀοιὴ ργοσεάΐης δηὰ (Οἰ]ον ηρ [Π6 ΒοτΊΠοη, Δηα 4180 ἔγοτῃ ἴ.6 σοποϊυβίου οὗὨ ἰϊ.3 

ΤὨε οσσαδίον οὗἉἨ [8 ΒοΥΠΊΟη 88, ὑοτναγάβ [86 Ὀο ὶππίηρ οὗὨ Ὠ8 Τα ΠἰβίσΥ, ἴο ἴθδςοΐ (Π6 ἵττιο 
πδίυγο οἵ ἰῃῇς Μοβδία 5 Κίπράοχω, ἴο μὶνο ἰανγ8 81 8.016 ἢ ἰδ, αηὰ ἴο οοσγϑοῦ [ἢ6 ἴδ |80 
δηά νου α]γ ποῖοι! οὗἁὨ ἰδ, νν ίοἢ τΠ6 96 }78 ἴῃ φσἝΠΕΓΑΙ οηϊογίαἰποά, ἤρδησο ΟΠ γβὶ Θπ)οϊἢ 8 
[υγὈΘΑΓΆΠοΘ δὰ Κἰπάπθβϑ [0 [ῃο66 ΠΟ ᾿π᾽ιγθ ἃ8. Απὰ ἐσίυεαί ἰπϑί8Δ 608 ΔΓΘ δρϑοϊβεά, μγο- 
ὈΒΔΌΪΥ ἴο φροϊηϊ οὔϊ ἴπΠ6 ποοδδϑίν οὗ ὀχίθηαϊης 8 ἰογθοαγίην ἀἰβροβί θη ἴο 81:18}} οἰγοι πηδίβ σι 8, 
ἴῃ οτὰεσ ἴο ρεγνδὰθ θυθγγ 806 4] βοη πθηΐ δηὰ δοίΐοι ᾿Ὶ ἢ [6 ΤΟΙΏΡΘΟΓ οὗ κἰηπε88. ὙΤῆδὶ 
τῆθδ6 σοι δηάδ ΔΓ ἢοῦ (0 Ὀ6 ἐπκθη 8858 δη)οϊηΐηςς ὑΠ6 ραγιϊοιϊδσ δούϊοηθ ἤογα δροοϊβε, 80 
τιυςἢ 88 1Π6 αἰδροείκίοπ οὗὈ Γογρίνθηθδβ ἀπὰ Ὀθηδν  θηο6, 8 Δρραγοπῖ, ποῖ ΟΠ]Ὺ ἔγοαι [18 θεὶς 
ὉΒΌᾺΆΙ ἴῃ 186 Εδϑι τὸ ραϊ [δ6 δοϊίοη γ {Π6 ἀϊδροδίζλοη ἢ, Δη ἃ ἔγοπι {Π6 τϑηποῦ ἰπ ἡ Πἰσἢ 186 
Ῥτγεςορίδ ᾶγὸ ἱπιγοάυςοα, θυ 4160 ἔγοτῃ οὖν [ογὰ 5 ον οοηάᾳοῖ Θχι Ὠ18 ἰγ 4]. ΤῊΘ ᾿πβίβποαβ 
οἵ ΟἸτδε δ ἀἰβόγοηῦ ὈοῃδνίουΓ ἀπο Γ ἃ νυ δύίοη οὗὨ οἰγοαΠδίβϑῃ 68 δον τἢδὺ Βὸ Ἰηθϑηϊ [ἢ 680 
Ῥγθοθρίδ ἴο δ6 ἰμνογργοῖοά, δοσογ ης ἴο ἴ86 πδλίατα δη ἃ γοαϑοὴ οὔ [ἢ ΟἾ86. 

ΤῊο ᾿η͵υποιίοῃ, ποέ ἐο ἰαν μΡ ἰγεαϑιγεβ ερὸοκ εατίή, δεί π ἀδαυεπ", ἀδοογαΐηρ ἴο ἴπ6 γον 
Σά ϊοῖα, πλθϑηδ ἴο ῥγείεσ ΠΟΔΥΘΏΪΥ ἴο ΘΑΡΌΥ ἰγοᾶδαγοδ, ΒΘΟΒΌΒ6 ΠΙῚΔΚΙ ΠΡ ΘΑΣΓΠΙΥ ἰΓΘΑΒΌΓΘΒ 
186 ἌἙΒίοῖ οὔ]δεοὶ 18 ἱποοιιδίίδηῦ τι ἢ τῆ6 ἰονα δηὰ βογνίοθ οὗ ἀοά. Ο γίβὶ δὰ 48, "“ ἡπογϑίοσθ 
[ΔΚὸ ὸ του ἢν, “ Ὀ6 ποῖ δηχίουβ δδοιϊ 004, ἀτγίηϊ, οὐ οΙοι πέρ," θαΣ, 1} τποάογαῖθ οαγΘ 
ΟἿΪΥ δῦυυϊρ {π6πὶ, ἰγιιδὺ [πὸ ργονίάδησε οὗὁἨ γοὺΓ πον ΕΑΙΒΟῈΓ. ὙΠῸ δυάϊογβ δηα οοσδ- 
βίου οἵ 86 ἀϊϑουσγθο, ἱοροῖμβοῦ ἢ 186 ἰδημααρμα δὰ οοπηθοζίοη ἴῃ ννοἢ ἴ86 ἀἸ ΓΘΟΌΟΙθ 
ἌΓΕ ψίνϑη, ΒΏΟΥ ἴδθ86 ἴ0 θ6 [86 ἰά688 ᾿ΒΙΟΝ 68:15 πιοληϊ [0 ΘΟΏΥΘΥ. ὃ 

4. 1 Ἀ51]1γ, ἐπ εαρίαϊπίησ ἰδὲ ἢσιτναξίυο Ἰαπσιασο ο7 ϑονίρέμτο, σατο ηριδέ 
δε ἑαζεη ἐλαΐ τρο ἀο ποὲ )μάσο ὁ ἐλο αρρίἰϊσαξϊοη ὁ ἐελατασέοτε ἤγοπι πιο γ 
δαρε; δεσαιιδο ἐλο ἱπλαδὲέαπέβ οἱ ἐδὸ Ἐαϑὲ λαῦϑ πεν ἡγεφμοηεῖν αἰζαοσλεά α 
ολαταείεον (ο (ἦε ἑάεα εἐχρτεβδοά, ιοαοῖν αἰεγεηέ ἤγοηι λας τολίεἦ ὠδμαϊῳ 
»τεϑεπές ἐἰδοίΓ ἰο οἱν' υἱειυδ. 

ΤῊ ἐπ ΒΔ Ὀ  Δη18 οἵ 186 Εδϑῖ, ἔγοτῃ μον ᾿ἰνοὶγ ἱπηα ρα. ΟΏ 8, ΨΘΟΓΥ ΟἰΟῺ τᾶ κα 186 Οὗ [ᾺΓ- 
εις δὰ σοτηραγίβομς, δὰ Ὀγίηρ ἱορσοῖμοῦ ἐπ ρ8 νυ ἢ! ἢ, ἢ ΟἿΓ ἡυάρτηθηῖδβ, ΔΥῸ 1116 πηοβὶ ἀ1881- 
Ταϊΐαγ. Βοβίαἀ 65, βίῃησα {πὸ Ηεῦτενν πιοάθ οὗ ᾿ἰνίηρ ἀἰαγοα ρΎΘδΟΎ ἴτῸπιὶ ΟΌΓΒ, γγο Οὐ ποῖ 
ἴ0 Ὀ6 δυΓργίβοα, 1 τότ 6 8 ὙΟΓΥ ννὶὰ6 αἀἰβύγομος δα θ5ἰβιηρ Ὀοίννθοη 1Π6 τηοίδρδογίςβὶ ὁχ- 
Ῥτοβδίοῃβ οἵ ιμ6 Ηοῦγονα, δὰ τἢο86 ῬνΒΙ ἢ ἀγὸ ΓΆΠΠΔΓ [0 8, δηἀ 1 ΤΟΥ 5που]ὰ βου πηθ 5 
ΔΡΡΟΔΓ Πάτα, απ Β66ΙῺ ἴο ΘΟΠΥΟΥ͂ 8 Αἰ βδγθηΐ πιοϑηπρ ἔγοπι ἔπδὺ ΜΒ] Ο ἢ τν 6 Δ΄6 δοσαδιοσηθα 
ἴο τοοοῖνο. ΤΏυβ, ἰη Πεαϊ. χΧχὶϊ, 17. [1.6 ΒΊΟΥΥ οὔ ὑπο ἐγὶόθ οὗ Φοόβθρῇ ἰ8 οοῃηραγαὰ ἴο [86 β'γϑὺ- 

" Νυϊηογοιῦβ βίταασ ἰπβίδποοβ ἀγὰ μαίνῃ ΕΥ̓ αἰδββίιβ, ῬΒΙ]οΙοσία ὅδοσα (οαϊδ, Π4081}), 
110. 11. ἐγαςῖ, ἱ. οδρ. νἱ. ΡΡ. 918---921. 

3. δῖ. γ. 1. ; Υἱΐὶ. 34, 28 ; υἱϊῖ. 1. 
5 Μά ιῖί. νυ. 38.; [πὸ χίχ. 13, 14., χχὶὶ, 86. Φοδῃ χὶ!. 14, 15, 17. 
4 Μαῖιι, νὶἱ. 19---34.; Φοδη Υἱ. 27. 
8 Ἠ]αΐγς οὐ ΟἾ γί δι᾽ Β βοσωοῃ οὐ ὑῆ9 Μουηῖ ; Νονοοῖηο, ΟὈΘΟΥΥΔΙΪΟΣ5 Οὐ ΟὟΓ ἴωογὰ Ἦ 

οοηδαςῖ, ρασὶ ἱ, οὔδρ. 1. δοοὶ 92. (9ηὦ οἀϊϊ.}) ᾿. 84, ἄς. 
τῶ 



924 ϑογίρέιγο ]ηἰεγργοίαζίοπ. 

Ἰΐπρ οἵ ἃ θυ] οοῖ ς ἴῃ ΠΠΚ6 ταδῆποῦ ΑἸΩΟΒ (ἿΥ. 1.) σομμΑΓ68 [86 ΠΟΌ]6 νυοπήθη ΟΥ̓ [εγκο] τὸ {{1ὁ 
Κίπο οὐ Βαϑδη; δηἀ Ηοβϑϑ σοῃραζοβ [δ6 [ΒΓΆ 6} 1068 ἴο τοίΓβοΟΥΥ Κὶπο. ὙὍΠῸ ΡαϊΠ τοι Φάρου, 
ἐῃ δῖβ υδ᾽ϑά οι συ βά ἀγοββ ἴὸ ἢἷ8 ομ]άσοη (θη. χὶϊχ. 14.), 1η ψΒ !]οἢ Π6 ἔργο }}9 ΓΠοὶγ οννη 
διὰ τποὶς ἀοδοθηἀδηϊθ᾽ αΐατα σοηἀ οΠ,, ἔοΓΠῚ8 Ιββϑο δῦ ἃ δίσγοπο α88, ᾿ἰῦΘΥΑΙΠΥ ἃ δίσοπσ- δοποά 
ΟΓ πη τ τα α2ι. Νον, ἰδ τὸ ἴΓΔΚὸ 686 τηρίϑρῃοτθ δοοογάϊηρ ἴο 1 Ἷγ ργθβθηϊ 5686, 
6 τΘΔΙΙΥ οὐτ. ὙΤὨ6 οχ ἔγίδα οὗἉ διιΐτηα]8, νΒοβο στοδίεθί ὈΘΘΌΪΥ δπὰ βίγοηρτη 16 ἱπ 
1:18 ΒΟΓΏΒ, 88 μοϊὰ ἴῃ νΟΥῪ ἰσ ΠΒΟΠΟῸΣ διηοηρ ἴΠ6 δηοίθηϊ Ὡδίίομδ, δπὰ νγ88 τοῦς 
οδίθοιηθὰ ου δοοουηὲ οὗὨ 118 δριἱτυ 6 ἴῸΓ δρτίουϊέαγαὶ ἸΔθΟΌΓ : θποθ Μοβοβ δρθοΐδ!!γ οηδοίϑ, 
τῃδιὶ [Π6 οΧΣ δμου]ά ἠοῖ δθ6 πχυζΖὶοὰ Μ᾿ 116 ἰσοδάϊηρ ουϊ τς σογη. ΤὨΘ 848 1106, ἰπ 186 Εμλδὶ, 
5 τοδυσὶ, δηᾶ τῆοσὸ Βαπάβοπιο, 85 Μγ6}} 85 πιο ἢ αὐΐοκογ ἰῃ ἰξ8 Ρᾶ66, [Δ ἴἰ096 ΔὨΪΠ18}5 ΔΓΘ 
ἴῃ ΟἿΓ ΘΟΌΠΙΓΥ ; δηἀ ᾿μογοΐογο ὑσίποθδ πὰ Ῥοσβοῃβ οὗἩ ποῦϊο Ὀἰγι Ἰπουρὴϊ ἰδ πὸ ἀορτδάβδ- 
τίοη ἴο τὰθ οἢ δ88ει8. Ηδῃσα, ἰη ἴ86 ορ᾿ηΐοη οὗ 186 ἐμ Δ 0] 1818 οὗ [Π6 Ἐπὶ, ἰἰ ἰδ ποῖ τοοκοποὰ 
ἀϊδβατασοῖμ! το Ὀ6 σοπηραγοὰ τ] [ἢ ΟΧΘῚ δηὰ 888686. [Ι͂ἢ [26 οοαρδγίβοῃ οὔ [86 ἔτῖθε οὗ Φοδερᾷ 
ἴο ἴῃς βγβι ηω οὗἩ ἃ Ὀυ]Π]οςΐκ, [π6 ροΐπὲ οὗ Τοϑοσρ Ὁ]δῆοθ 8 δέίγεποίλ ἀπά ρμοισεν.1 Ιῃ [.6 Θοπι- 

ἰδοὺ οὗὁἨ ἔπὸ πιαίστοπα οἵ ϑδαιηαγία ἴο ἴπ6 Κίηθ οὗἩἨ θ Βαβῆδῃ, ἴμ6 ροϊηΐ οὗ ΓΕΒΕΟΙΠΌ]ΔΏΟΘΟ ἰθ 
᾿πφίηιοι απά ιυαπίοππεδ5, μάαμα 9 οπι ἐλεὶγ αὐωπάσποε.2 ἴῃ ἴῃς σοτηραγίβοη οὗ [βββοῖδσ ἴο Δ 
8.88, ἴῃ Ροΐην οὗἁἉ Τοβοι Ὁ] Δη06 8 ὈΟΔΙΥ ἀΠέκυη απά υἱσομγ; ἴοτ ἴῃ τῃδὲ δηΐπ)δὶ [6 ΗΘΌγχονγβ 
ὝΤΟΓΟ δοοιδβίοιμηθα ἴο Γοχαγα βίγοηρί, ᾿πουρσῇ τγὸ ἀϑιδ}}ν ἀϑϑοοίδῦο τ ἰξ ἐμ 6 ἰάθδ ΟΥ̓ βοτ- 
Ὧ648 Δηὰ Βιῃρία γ.} 

[ΤῊ τι ]65 τίς ΔγΓ6 οἰ ΠΔΥΙῪ ρίνϑη (ῸΓ τη6 ἀπά οΥβίδη ΔἸ ηρ᾽ Δη Ἔχρἰδπαιίοη οἵ ἤχυτα- 
εἶνο Ἰδηζυδρο δγὸ γάρας δηά ἱπαάϊδείηςὶ; δηὰ γεῖ ἰζ 8 ἀἰ δος το βδρα ἴθι πο σΓΘΆΪΟΣ 
Ῥγοοϊϑίοθ. 016 δΌΪΠΟΥΒ Ὦδνθ ὑγίοὰ [0 ἀϊδβε! ρα βἢ Ὀοΐνγοθη ἤραγαινε ογὰβ δπὰ βριγαινθ 
δχργοββίοηβ, 1016 ργδοῖςδὶ Ὀεποῦϊ, πονγονοῦ, 18 οἰ πο ἔγουῃ 1ἢ8, 848 8] Ππγοϑὲ Ἔχ δ οῦ}Υ [86 
ΒΑΓ. ῬΙΌΘΘΔΒ ΤηΠδῖ Ὀ6 ἰπ 81} ὁ8508 γοβοσίθὰ ἴο; δῃᾷ ὑπ δ) ιηεῖβ οΓ οἵ ΠοΓ ραγίβ οἵ 8 βεπῖθῃοθ 
τηῦδι δἰπηοϑῖ ἱπΥΥ Δ ΌΪΥ Ὀ6 ΘΧΑΠΙ πο ὈΘίογα ἰζ σλη 6 ἀριογτηϊηθα ὙΠΟΙΠΟΓ 8 τγογὰ ἷβ ᾽ὸ Ὀ6 
ΠΠΕΟΥΑΠΥ οὐ ἥραγαινεῖυ ἵκοη, Βυῖ γεῖ ἴῃ ῬΓΒΟΓ 6 8 ΠΆΓΟΙ] ἱΠΊΟΓΡΓΟΙΟΥ 18 ποῖ ἘΚΘΟΙῪ το (Ἁ}} 
ἰηῖο βουίοιϑ οὐτόοσ, [186 νν}}} σοπβίἀοὺ τ ΠΟΘΙ ΒΟΥ ἴΠ6 Βα 76 εἴ 18 Β.6 ἢ} 85 ΟΓΑΪΏΔΙΥ ἰδηραδρο δα 
ἐπ [8 Π|ΟΓΑΙ ἱπιογργοϊδιίοη δά θαπδίθὶ Υ ἀθβοσὶ 6, τυ ΘΙ ΕΓ Δ ἱπη ΡΟΒ5᾽ ὈἸ ΠΥ, Δἢ ΔΟΒΌΓΑΙΥ, ΟΥἩ ἃ 
οοπιίτααϊοτϊοη γγου]ὰ ὑς ἱηγοϊνοθὰ ΓΒΟγΟΌΥ, ᾿ἶ, ἰῃ οΓά ΘΓ ἴο ἔογπι ἰδ ξα ἀστηρηΐ οἡ [ἢ 686 Ρυϊηῖ8, 8 
Ὑ7}}1 ΘΟὨΒ0}} [86 βΌΠΟΓΑΙ σοπίοχί, δη ἃ σαί μ τ τ Πδὶ Πρ! Β6 σαῃ ἤτοι ΡΑΓΆΒΟΙ ραββαρεβ, δθ ἢ ἃ 
Ῥδίϊθης ἱηνοδίϊ ζαῖοῦ 11} ΓΆγΟΪγ Ὀ6 ἀδοοϊνο, Αἡηά, 1 ἴῃ 1ῃ6 ΔρΡρΙ]Πσαίῖοη 86 νν}}} 6 σατο] ἐπ 
ποίη ἴΠ6 Βρθςΐα] ροΐη!8 οὗ δὐζγοοπιθηῦ Ὀούνγοοη ἴΠ6 Τηϊηρ ἀθβοσ θα α δηα 180 δα 0766 ἴο γν οἷ 
16 δρυγαίίνε ἀϊοτίοη πρϊ θῸ ΔρΡΙΣεὰ ἐπι 08. ΠΙΓΘΓΆΙ Β6η86, ἢ 6 101}} πϑυθ]} 7 πᾶν ἃ ΚΟΥ͂ ἴο 
186 πηραπίηρ, ἱπιοη δ. Α Κπον]θάρσαε οὗὨ {πε΄ φαδὲὶ οἵ ᾿πουρῦ παΐαΓαὶ ἴο οτἱθηϊαὶβ, δπὰ ἰὸ 
[6 δογιρίαγα ΓΘ ΓΒ ἴῃ ραγι σι ]γ, νν1}} ἔγοαποιν 1Ππδίγαῖθ; δηὰ ἃ τοίδγθηοθ ἴο ᾿ιἰδίουΥ 
ΜΠ βοιποιτηθδ σοπῆστῃ [ἢ6 ΘΧΡΙ δηλ ΟΏ. 
ΤΏ ΟΧΔΙΏΡΙ68 σίνοη ἰῃ [6 Ῥγθοθάϊηρ ῬΑΓΑΡΤΆΡΉ8 ΘΧ Οἷς [6 ΔρΡΙοαιίοη οὗἩἨ νῆδὲὶ ΠΔ8 

ἦπδι θοθη δαϊά, “ΓΘ [δοὺ πηυδὲ 6 ΘΥΟΓ Καρῖ Ῥγοπα ΠΘΠΓΥ͂ ἴῃ σίου, ἱ ΠΥ 6 δάἀοά, (Πδὲ 
0 παίυγο απὰ βυϊεϊβίθηςθ οὗ [πὸ Ποῖ, Ὠ18 ἀδα]ηρβ ἰῇ 106 ὉΠΙΎΟΓΒΟ, δπὰ [110 δίδίϑ επὰ 
σοπάϊιίοη οὗὨ [μ6 ππβθοὴ νγοῦ]ὰ περδέ ΠΟΘ ΒΒ ΓΙ ΓΟαΌΪΓΟ, ἱ ΤΠ 6566 [Πρ Αγ ἴο 6 τηοποηοᾶ 
δὶ 4]}, [ἢ 86 οἵ ἰαπχζθδρο ἰῇ ἃ ὙΑΥ αἰ ἴασις ἴγοῦχ 118 1Π6 ΓΔ] ΟΥ ἢππηδ Β6η86. Ὑοἱ ΟΔΓῸ 
Σαυδὶ ὈὉ6 ἰδκεη Ὡοΐ ἴο ρυδῇ [Πὶ8 δαπι δὰ ἔδει ἴοοῸ ὩΣ. ΕΥΤΟΓΒ Ὦδγτο Ὀδθη σοτητη θὰ οα 
ΒοΟΙᾺ δἰὰθδ. Απά, ἱἴ βοπιθ, ἔγοπι [Π6 ᾿πδάδθαιδου οὗ [6 Ἔχ ργοδϑίοῃϑ τὶς ἢ σου ]ὰ ποῖ Ὀαϊ ὃὉθ 
υϑοὰ, ἢανὸ σοηϊγβοῖθα ΠΟΙΟΠΒ ἴοο ἴον δηὰ ψνου] ]γ οὗ τ1π6 ΠἰχὮἢ τηγδίοσίοδ ἰηϊοη 6, ΟἸΠΟΣΒ 
Βᾶνθ Ὀθθὴ σεϑὰγ ἴὸ ρψὶνθ ὕρ, σπάογ [ἢ 6 ρὈγοίθῃοθ οὗ Γδί Δ} ἱπιογρσγειίης ἤσατγδῖίναο ἀϊςιίοη, 
δοῦι6 οὗἩ [86 τηοδὺ τηοπηθηΐοι8 ἀοοςΓῚ 68 οὗὨ ουΐ γο] σίοη, δηᾶὰ ᾶνο ἀἰββοϊνϑά ρὶδίη ἔσαῖὴ8 
ἐπῖο γα ζΟΠΘΓΔ 168, ΤῺΘ τῦῖδα ἱπίθγργοίοῦ πηυδὶ δάνϑῃοθ Βα ΌΪΥ δηὰ οΘαςΟΌ5}Υ, ΟὨ]Ὺ “68 
βογρίατο ἀοι}} (88 τ γγ6Γ6) Ἰοιὰ Ὠΐτῃ ὉγΥ τπ6 Παηὰ,᾽ 

᾿ Με, Βγονὴ ἢδ8 γϑοογάβα ἃ βία αγ ἄραγα, νυ ἱοἢ 18 ἢ ὯΔ6 δὴ 186 ρῥγοδϑηΐϊ εἰ πὴθ ἴῃ 189 
οοατὶ οὗ ἴΠ6 8βα Δη οὗ Ὁὰγ Εὖγν, ἰη Αὐτίοδ; νογο, ἀατίηρ Ρυδ]ὶς δυάίθηοιβ, ἃ Κἰπὰ οΥ̓ δἰγεά 
δηοοπηαδὲ βίδηἀβ δὶ [6 ΠΟ ΘΓΟἢ Β τίν Πδηά, ογγίης οὔΐ, “ 8660 τῃ6 ὈυΒΆ]ο, [Π6 οδερτίπο οὗ 
α δεαϊίο, ἰο Ὀ8}1] οἵ δ}18, (16 ΘΙορἤεηῖ οὗ ἃ βι ροσγίουῦ βίγηρίῃ, μ6 ρονγογα! δα] δὴ Αὐά-6}- 
τϑοβιηδη- 8] «ΤΑΒΗὰ 1 ΦΟΌΓΠΟΥ τὸ Πὰγ ΕΓ, σμδρΡ. 1. ἐπ ἥπε, οὐ Ῥιηκογίοι Ββ ψογδρεδ, νοὶ. χν. 

, 122. 
ἠ 2 ΤΠ ῥΤΟΡτΙ ΟΥ̓ οὐἉ {18 ΠΟΙ ΓΊ800 υν}}} ΔΡΡΟΑΓ σῆοη ἴδ ἰ8 γϑοοὶ]οςιοὰ [πὶ ΒαΔΏδη νῊΔ8 
ςαἸ]οὈταῖθα [ῸΓ [06 Γ]ΟΠη688 οὗὨ 118 ραϑίυγοβ, δηὰ ἰ18 Ὀγοοὰ οἵ σϑῦι]6 (806 ΝΡ. χχχὶϊ, 4.; 
Ὁοαϊ. χχχὶϊ, 14.; δηὰ ΕΖοκ, χχχίχ, 18... ΤᾺΐβ τερίοῃ βε}}} τείδἰηβ 18 δηοίθηι ἔδυ ΠΥ ; δηὰ 
118 τοῦαδῖ, Βαηάδβοπιο, δηὰ ἱπάοροπάθηϊ ἱπΠ Δ ὈΠ ΔΗΪ8 γα βυ οἢ 8 γ76 ΣΩΔΥ͂ ΠΟΠΟΟΙγΘ [18 δησίοηξ 
Ῥοβδοεβοῦβ ἴὸ δυο ὕθθοῦ. ὅ66 Βιιοκιηρ πὶ ἸΓΑΥΟΪ8 ἰῃ α]οδιϊηθ, Ρῃ. 325 ---8ὃ829. 

8. Βδυοῦ, ογι. ϑδοσα, ὑῬ878 1. βϑοῖ. 11. 88 49., ὅζο., ῬΡ. 206,210---218,916---291].; Εγηοδεὶΐ, 
Τπδιῖς, [ηΐογρ. Νονυ. Τεβί. Ρρ. 99---110,; Μοπιδ ἴῃ Ετηοδιὶ, ἰοι). ἱ, Ρρ. 360---801.; Φαδῃ, 
Ἐπομίγ ἃ. Ἠδγτηθηθαϊ. ΡρΡ. 10]---ἰ 19. 

4 ΤΉΟΘΥΘ ΔΓΘ βοὴ υδεῖα!} ΓΟλαγκ8 οἡ ἴδ ἤρατγαίνο ἰδιζυαμα οὗὨἨ [0 δοτίρίῃτοξ, ἴῃ 80 
ΒΙΒΙϊοἾλιθοα ὅδογα, Νο. 1. Αρζγ. 1856., Ατῖ. 11}. ρΡ. 314---8294. 866 αἾδο Εαϊγυδίση, σσια, 
Νίλι). ριγὶ ἰ. βθοῖ. Υἱῖ!. Ρ. 186, ὅς. - 



ἡΜείοηψηιῖοϑ. 828 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΠ, 

ΟΝ ΤῊΞ ΓΧΤΕΒΡΕΒΤΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤῊΚ ΜΕΤΟΝΥΜΙΕΒ ΟΟΟΌΕΒΙΝΟ ΙΝ ΤῊΒ ΒΟΒΙΡΤΌΙΕΒ. 

͵Ναίωτε 0 α πιοίοηψηιν. ---1. Μείοηψηιν οΥ 1}:6 σαιιδο. ---2, Μείοπψηῖν Ὁ ἐς 
εἴ εεί.---- 8. Μοίοπψηιν 4 ἐδα δμδ)εοί. ----4, Μείοπψηιν 9 ἐλε αἀ)ωποίῖ, ἐπ 
τολέολ ἐδε αἀγωποΐ ἐδ ρμὲ ἔὸτ ἐδ διεδ)εοσί. 

Α ΜΕΤΟΝΥΜῪ [88 {1ῸΡ6, ὈΥ ΜὨΙΟΝ πὸ δι δδυϊ αὔθ ὁη6 ΔΡΡΟ]]Δ ΊοῺ ΤῸΓ 
ΔῃοίΒον᾿, 88 [6 σαϊιδε ἴοΥ [Π6 εὔεοί, [ῃ6 εἤεοΐ ἴον ἰ86 σακδο, [86 διιδ)εοῖ 
ἴου 186 αἀ)ιποεῖ, οὐ ἴπ6 αἀωποΐ ἴον [86 διιδ)ϑοί. 
Α πιοίομπψπιν 90 ἐδι6 σαιι86 1ἰΒ αΒρα ἴῃ ϑουιρίυχα, σ ἤθη {Π6 ΡΘύβοη δοῦ- 

ἴηρ ἴθ ρυΐ ἴον 6 ἐῃϊησ ἄοπο, οὐ (86 Ἰηδίγυμηθηῦ ὈΥ ΜΙΝ ἃ ὑδιηρ' ἴδ 
ἄσπρο 18 ρυΐ ἴον {6 {δὶηρ οββοίεα, οΥ θη ἃ {πϊηρ᾽ οὐ δούϊοῃ 18 ραΐ ἴοσ 
186 εἴξοί ργοάἀδυορα ὈΥ ὑμαῦ δούϊοη. 
Α πιοίοηψπιν 0. ἐδ6 εὔεοὶ οοουτβ, ἤθη {86 οἴἶθοί 18 ραὺ ἔον (89 
οἰ οι π σϑι186. | 
Α πιοίοηψτην 97 ἐδ διιδ)οοξ 186 τ ἈΘη {πὸ δι δ᾽] οὐ 18 μαΐ ἴῸΣ [86 Δα]αποῖ, 

τμιαΐ 18, ἴῸΣ Βοῖηθ οἰγου βία 6 ΟΥ Δρροηάδρθ Ὀδ]οηριηρ ἴο {π6 Βυδ]θοῦ; 
ὙΠ 6η {86 ΤὨηρ ΟΥ ὈΪδοα σοπέαϊτέπο 18 Ῥαΐ ἴῸΓ {86 {πἸηρ᾽ σοπέαϊπεα οΥ 
Ῥἰαορᾶ; σὴ [86 }οδ868807 18 ραὺ ἴον [88 Τρ ροδϑ6886α ; ΜΆΘΩ [88 
οὐ)εοὶ ἰα Ῥυὶ ἔογ (86 τπϊηρ' οΘοηγοσβδηῦ δρουῦ 10; ΟΥἩὨΧΒΘΩ (86 (δίηρ 
δἰ ση ρα 18 Ραΐ ἴον 118 βῖρῃ. 

Α πιοίοηψην οΓ ἰδ αὐἀ)ιποέ ἰδ πιμθὴ ἐπαξ τ ΠΙΟὮ ὈΘ]οηρΒ ὑο δηγίμηρ᾽ 
ΒΟΙΥΘΒ ἴο τοργοβοηΐ [86 [δῖηρ 1861. [11 [8686 ἃγο οἵ ΔΆ} ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘ 
ἸῺ ΟΥΙΠΑΓΥ τυ ησ πα οΘομγογβδίοῃ. 

1, ΜΕΤΟΝΥΜΥ ΟΡ! ΤῊΒ ΟΑὕΒΕ. 

1. Τγεφιοηέζν ἐδε ρεγβοη αοἰΐπρ ἰ5.ρμιέ 707 ἐδ ἐλίπο αἀ0Π6. 
1. Τα, Ολγέβέ 18 ρυὶ ἔον 818 ὠοοείγῖμε ἴῃ Βοτα. χνἱ. 9. 

ϑαίμίε ὕγδαπεδ οἷν λεῖρον ἵπ Ολγίδί, (μδὶ ἴ8, ἴῃ ῥσγοδοιιίηρ [6 ἀοοισίη68 οὗἉ [6 φσΌΒΡ6Ι; Ἦἢθ 
Βεανίηρ ὕδεη ἃ [8] ον -᾿ΔὈΟΌΤΟΓ Ὑἱ} [86 ΔρΡΟΒ᾿168, δ᾽ ΠῚΪ Δ ἰηβίΔη 68 ΟΟΟῸΓ ἴῃ 1 ΟΟΥ. ἵν. 1ὅ.; 
βηά ΕρΗ. ἐν. 20. 

2. ΤῊο Ππηοῖν ϑρέγεξ ἰδ ρυὺ οῸΓ 18 ογ) εείβ, 88 ἴῃ 2 Οοσ. ἰἰ. 6, 
Ῥῦλο λαιὴ πιαάο μα αδῖε πιϊπιι βίο γ8 οΥ (ἦε πειο οουεπαηΐ, ποί οΓ ἰλε ἰείίεν, δι 9 (λ6 αρίγὶἐ; ὃν 

ἐλε ἰειίεν ἀἰϊεις, μὲ (δε δρίγιὶἐ σίυειλ ἰξθ. Ἤρτο, ὈΥ 116 τυογὰ ἰδέίεν γὸ δ΄ὸ ἴὸ υπάογϑίδπα 
16 ἰαιο πτὶτθη οἡ [ΔὉ]68 οὗ βίοπθ, ἢ ] οἢ τοααϊγοα ροσίδοϊ οὐϑάϊθῃσοθ, διὰ τυ ἢ ὯῸ πιδῃ 
ὁΔΠ ΡΟΣίογπι ὈοσδΏ86 οὗὨ 1:86 σοτταρίίοη ΟὗὨ ἢΪ8 παΙΌΓΟ ; ὑῃογοίογο (ἢ6 ἰδὺν ΟΥ̓ ἐδέίον αἰεί, 
ἰῃδι 18, σ ἢ ῬΓΟΠΟΌΠΟΘ ποίδίηρ δῖ 8 δοηΐθηςθ οὗὨ σοπἀοιηηδίίοη πὰ θίθγηδὶ ἀθδῖῃ ἀραϊπεί 
τη. Βαὲ ὈΥ [Π0 σρίγίἐ 18 Ἰητοπἀθὰ ἰΠ6 βανίηρ; ἀοοιτίηο οὗ [π6 ροδροὶ, ψν ΐϊοἢ ἀοτῖναβ 118 
οτὶσίῃ ἔἴτοτῃ ἴΠὸ ΗΟΙΥ ϑριγῖς, [Π6 ΟΟΤ ΌΣΟΙ, νῆο ἴοϑομο8 ΟΥ̓ ΪΠδίγαςῖβ, πὰ ὈγΟρΡαΓΟ5. τππϑῃ 
ἔογ δἴογῃδὶ 1. [Ιη [Π6 88Π|6 Β6η86, 68:18 ΟἸ ΓΙ 5 δα γ8, Φοδη νἱ, 68., 7λε τοογἀβ ἰδαὲ 17 δρεαᾷ, 
ἐμέν αγε ερίγιί απαὰ ἰΐζε, ἰλαὶ 8, ἸΠΘῪ δγὸ ἔγοτη (πὸ ϑρίτιε οἵ αοἂ, δηά, ἱΐ σεοοϊνοὰ ννἱἢ 
ἴγις (ἢ, ψ0}}} Ἰοδαὰ ἴο οἴθσπδὶ 118. Α δι ἶασ πποᾶθ οὗ δχρυθϑδίοη οοσυγθ ἰῃ ΒΟ), υἱ}]. 2, 
Ηετε, ὉΥ ἐλε ἰαιυ ὁ ἰλε «ρίχὶΐ οὗ ἰϊδ ἰΒ ταθδηΐ 1π6 ἀοοίγίπα οὗἩἨ 186 ρΌΒρεὶ, θοσδυβο ἰδ ἰ8 ἃ 
ῬΕΟΏΪΑΓ ἰπδιστιτηθηΐ οὗ ἴῃ6 ορογβιίοη οἵ ἴπ0 ΗοὶΪγ ϑρίγι ; σχῇο, ὈΥ δ ἀϊνίπηο οἤσΔοΥ, σμδηροδ 
τῆς Βοδτῖ, δηἀ νυσῖτθ8 Πἰ8. ἰἴᾷνν [Π6γο, τ ΙΟΙ ἢονν 18 Ποῦ ΟΠΙΥ ἰηβοῦ θα Οὐ ἰδ 016 18 ΟΥ̓ ῬΑΙΟἢ- 
Τρρηϊδ, Ὀαὶ 4180 ρεποίγϑίοδ [Π6 ΤΟΣ ᾿ιθασὶ οὗἉ πηδῃ, δῃὰ 41] Ἰκ6 8 ἴ[Π16 ΒΟᾺ] [0 Βρ᾽ γἰἔπι4] πηοϊΐοτβ 
Δηὰ δβοι]οηβ.Σ 

8. Το Ηοὶγ βϑριγὶῦ 18 Ρυΐ [ὉΣ 18 ορογαίζίονϑ : 
ἙοΥ Τοπονίης, 886]. 1ϊ. 10., Εζεοκ. χχχνὶ, 26, 27., εοιηραγοὰ ὙΠ ἘΡΉ. ἱν. 28., Εοσα, χὶΐ. 3.) 

᾿ Ουϊης ἴδῃ, 110. Υἱ 1}. σα ρ. νἱ. ἴοπι. “Ϊ. Ρ. 108. οἁ, Βίροηξ. Τ}ν15 βοοιΐοῃ ἰδ τ 0} ἰη οἰ κοὰ 
ἔο ΟἸαβεῖυβ (οαϊο, Τ)6 16), ΡΡ. 818, δα. 

5. ἙΪδεοῖυδ 1ΠἸγγίσυδβ, ἰη ΟἸδν. δογιρῖ, (οὐ. 1695), ΑΓΒ 1. ς60]], 1188, ὥς, 
τᾷ 



820 ϑεγίρμέμνε 7πϊίογρτγοίαξίοπ. : 

ψ ΠΟ; Ῥαδβαροδ ἱπηΡ} ποι πίπρ 1688 ἴπαπ ἃ ταάϊοδὶ οἰδηρα, ὈΟΓ᾽ ΘΧΙΟΓΠΑΙ ΟΥ̓ΆΤηοΓαΐ, δὰ 
ἐῃίογῃ 8] ΟΥ ἐπίαν Ὑ τοῦ ἰη {Π|ὸ δοιὰ] Ὀγ [Π6 ἱπῆποησο οὗ ἀϊνίηο τῆςα. 

4, Τὴ Ηοὶγ ϑρίτις ἴθ ρυΐ ἴον ἐδλε ἐπμοηοες ον σὺ 9 ἐδὲ ϑρίγίέ, 88 ἴῃ 
1 ΤΠ658. ν. 19., ὠμεποῖ ποὲ ἐδε ϑρέγιέ. 

ΤΠδ δἰπ τ 46 18 θοττοννοα ἴτοπι ἴἢ6 δηποίθπί δ] Αγ οἵ δαγηοὔογίη, ἢ τ πο (πὸ ΓΟ 
ΓΔΒ ἴὸ Ὁ6 Κορὶ σοηεῖ ΠΥ Ὀυτηΐης. Τῇ ΗΟ]Υ ϑρΡΙΓΙ 5 ΠΟΓσ Γοργοδοηϊθα 88 ἃ γέ; ὈΘΟδυι8θ 
ἦς 18 Πἰ8. ργονίηςα ἴο δ] θη, ψαΐίοκοη, μα, απ τεῆπο ἴῃς βοιι!, δὰ ἴο ὀχοῖϊς δπὰ 
ταδὶ 81 ἢ ἘΥΕΓΥ͂ ρου δη ἄονοιΐ δθδοιςίοη. Τῆς ΟΠ γι οζίαη, τΠογοίογα, τησεὶ ποῖ φιθηο ἢ 
186 βαογεά ἤδπι οὔ 16 ΗοΪγ ϑρί τίς ἰῃ δὴν οὐἡἨ ἢΐ58 ἐπ ἔμεοποεδ ὈΥ͂ σΟπ ΠῚ ΠΣ ΒΗΥ͂ δοῖ, υἱτογίηςς 
ΔΗΥ͂ νογὰ, οΥἩὁ ἸηάυϊσὶηςΣ ΔΗΥ͂ δ6 8118] ΟΥ τηα]ονοίεηϊ αἰδροκίτοη, το ΠΙΆΥ ργόνοκα {πὶ 
ἴο υΠ  Π άγανν θΟΙἢ ἢΐ8 ριῆδ δὴ ζγασοθ, ΝοίιΠΟΥ πχαβῖ τὸ ΟἾ τ 5.4 Ἔχοϊηρτιν ἢ τ᾿ σὶ δ ο 
ἐλε ϑρίγιί, Ὀὰς Καορ 1πθ ἴῃ σοηδίδηῦ οχογοῖίβο, ἃ8. ἰόνϑ, ἸΟΥ͂, ὑΡθϑᾶςβ, ἰοπρ- δι δ ΓΙηρ, ρθη]. - 
6538, ροοάηοβη, β 6} 1Υ, ΠΊΘΟΚΠ688, ἅς. ὅ8)0, ἴῃ 2 Τίπι. ἱ. 6., δι. Ῥ᾽Ὸ}  δάνίςο, ϑὲγ μρ ἰδὲ 
σὺ ῳ Οοά ισλίοὶ ἐδ ἐπ ἐἦδο, πιοδηβ ἐδε σὶ7ι ὦ ἰδλε Ἠοῖὶν ϑρίγὶὶ, ὅδεα δ]5ο 1 Τίπι. ἰν. 14. 

Αμαΐῃ, ἤθη ΟὟ δανίοοῦ “ Ἔχῃυγῖβ 18 τὸ απκ ν ἰῇ σοπἤ θη 66 [ὉΓ δρί γι] δἰ, ἀρρθαϊης 
ἴο ἴΠ6 σοηδυςὶ οἵ πιοη, ἢς δ5, 77 γε ἰἄεπ, δεὶπῳ ευἱΐ, ἔποισ ἦοισ ἰο σίσε φορά σία ἀπίο ψοὺν 
εὐιϊἸάγεη, ἦἄοισ πιμοὴ πιοῦὸ δὴαΐ ψοὰγ ἀεαυοηὶν αίδεν σὶνο ἰδ6 Ηοῖὶν ϑρίγι ἰο ἰῤλεέτα ἰδλαί ἀνῇ 
ἀϊπι (ἸΚο χὶ. 13.) ΒΚ πδίορ;. ἢς νου] ἤᾶνο τι ἀἰδιϊμ ον πἀογοιδπα (Πδῖ, ᾿Γ τηλπ, νῖτἢ 
811 Πἰ8 ἱπιροι θοῦ οηδ δηὰ 4}} Βἷϑ απκίπάηοκη, οὐη γοῦ Ὀ6 το ἀςΓ- οδγιθα ἴο ἢΪ8 ςὨ] άτϑη, διὰ 
ΒΟΔΒΟΏΔΌΪΥ Ὀῤδίουγ οἡ ποτὰ Ὀυποῆςϊαὶ μ 8, πιιοῖ τπαοτο ψν}}} Οοά, ψιἢο ἰ8 ρεγίβει!οη δὰ 
ΘΠ ΗΝ ἰἴ86 1, πηοϑῦ ἈΒδγΟαΪγ ἱπιραγὺ ἴῃς Ὁ] βδίηρ οὗἨ ἢἷ8 ΗΟΙΪΥ ϑρίτις ἴὸ {Πο86 ν}ο 
ΘΆΓΠΘΘΪΥ δηὰ ΔΗΧΙΟΙΒΙΥ ἱπΊρ]ογο αἰνίπο Ποῖρ; τπᾶὶ Π6 10 τ ῖςἢ οδὴ 1] τηϊηθ δὲ ἰ8 ἀδγῖ, 
ΟΠ βίγθηρίῃθη ὙΠδὶ 8 ἰγΥθβϑο ἴθ, σδῃ τοδίγαϊῃ ἢδὶ ἰ8 υἱοϊομῖ, οδῃ σομγίογί δὲ ἰ8 
δἰ οιοὰ, ἰῃ 800 ἢ} ΤΠΔΏΠΟΥ, ἀπὰ ἰὼ βαοῖ ἀορταθι, 88. ΤΑΥ͂ Ὀ6 τοαυϊδίϊα [ὉΓ ἴπ6 800} πο 
δἰγασ] ης πη ον ἀἰόγοης Ὀυϊ ἀϊ ήσαν ὑαπιριλιίοηβ; ἐμδὲ ΒοΙρ, τιοὺϊ ΒΟ πλδη, πα- 
δδοϊδίβ , σϑῆηοὶ ῬΘΥΒΘΥΘΤΟ ἰη σοοϊϊπὰο οὗ ᾿Βουρῃϊ απὰ ποιίοη.᾽""} ᾿ 

ὅ. ϑρίτιἐ 4150 ἀϑῃηοίθϑ 8 αὐυσέμα ροισοῦ ΟΥ ΘΠΏΘΓΡΎ, τοὶρηΐπρ ἰῃ {16 Βοὰ] οἵ 
ἢ. ΤΟΠΘΥΘα τηδῃ. 

Οομρδτγο ἴμλικο ἷ. 46, 47. αἰτ 1 ΤΉ 658. ν. 28. ; δηὰ, ἴου οὔδοσ ρίδοθβ στ ἤοτο ἴ86 πογὰ 
δριγὶξ ἰδ Ῥὰῖ (ὉΓ {Π6 πεὶ πιαπ πιὰ “ρίγιίίμαὶ “ἰγεπσίδ, 866 δαὶ. χχνὶ, 9.; Εζοῖ, χυ!. 81. ; 
Μαῖῖ. χχυῖ. 41. ; οπι. ἱ. 9.;1 ΟοΥ. ν. 8-.-5., δὰ νἱ. 20. ; 64]. 1. 8., δίς. 

6. Μοτθ δβϑρϑοί! Υ {Π6 ΗοΙΥ ϑρίγιῦ ἰ8 ραΐ ἴῸν (ἢο86 ρεομίαν απὰ επέτα- 
οταϊΐϊπατν οἱβ οΥΓ ἐλὲ ϑρέγεξ, τυ Ἀ1οἢ, [ῸΣ νυίουϑ 568, ὙΒΘΙΒΟΙ ρυ Ὁ] οΓ 
Ῥγιναίθ, βρί 8] ΟΥ̓ ΤΟΙ ΡΟΓΑΙ, ἈΓΘ Ὀοϑίονγθα οἢ τηδῃ. 

Τῆπϑ, ἴῃ 2 Κίηρβ 1. 9.. ἘΠΙδῃ ἃ ΘΑΓΠΘΘΉΥ Τοαμοδβίϑ οἵ Εἰ) ἢ, Ζ.εἰ α ἀοιδίε ροτίϊοπ ὁ (ὧν 
δρίσιί τεδέ ὡρὸπ πιὲ ; ἴῃαὶ 8, Δ ΘΧΙΓΑΟΓΑΙΠΑΓΥ͂ ΤηΘΑΒΙΣΟ ΟὗὨ ἴΠ6 οἷ 8 Οὗ ΡῬΓΟΡἤΘΟΥ, δπὰ οὗ 
ῬΟΨΟΥ ἴῃ τνογκίης; ταΐγι 168, ΠΟ ὅτ Ποῦὸ σα] δὰ τΠ6 ρογέϊοπ οὗ (δε φρίτίί, 8.66. 4180 
Ναπιῦ. χὶ. 17, 25.; θη. ν, 12. Τὸ ρῥγορδοῖ 1)απὶε] λαά α πιογὰ ἐοεϊϊεπί δρέγὶὶ, τμδῖ ἴδ, ἃ 
ἸΏΟΤΟ Θπλίηοηϊ μί οὗ τἴπ6 ϑρίγὶῖ, ποι 6 Κπονοάγψο, δὰ τόσο πη ἀογβιδηάιηρ, 

7. Τπο δρίγέξ 18 8180 ραΐ ἔὺγ σϑνϑοπβ, ν᾽ϑίοἢ8, ΟΥ δοϑίβϑίθ, ὙΒΘΙΒΟΣ 
ΤΘΑΠῪ ἴγοαι ἴ6 ΗΟΪΥ δριγὶῦ, οσ ργοιθη θά ἴο ὉΘ 8ο. 

Ἑχοκ. χχχυὶϊ 1., Τε λαπὰ 9 (δε Ζοτὰ σαγτίοά πιὸ οὐ ἐπ ἰδὲ «ρίγὶἐ 0 ἐδ Ζιογά, (αὶ ἰδ, 
ὉΥ 8 υἱβίοῃ οὔ γαρίατο οἵ βρίγιι, 2 ὙΠ688, ἰὶ, ., Τλαί ψε δὲ ποί ἐεδαλέῃ ἐπ πιϊηαά, πείίλεν ὃψ 
Φρίγιι, δις.. 1πᾶι 18, ΕΥ͂ ταν] [ΟΠ 8 Ὀγθίθη ἀΐηρ᾽ ἴο σοπια ἔγοπι {π6 ϑϑρίγιι. ον. ἱ. 10., 7 τσαϑ 
ἐπ ἐδε δρίγὶί, τα ἴθ, ἴῃ δὴ ΘΟΒΙΔΒΥ ἀπᾶ ροσυ] αν τουθατίοη οὗ τὴ6 ΗΟΪΥ ϑρί τι, 88 8 ἀθ- 
βοτί δεὰ ἴῃ ον. ἵν, 2., χνὶ! 8., χχί, 10.; ἀπά 2 Οὐγ. χὶϊ. 2. Τὸ τι }8 Ὠρδα ΤΩΔΥ Αἰϑὸ ὃ6 
τοίοιτε [ἢο86 ῬΑΒΒΑΡῈΒ ὝΠΟΓΘ Βρ τὶ 18 Ρὰξ (ογ ἀοοίγη68, νυ Ποῖ ΠΟΥ ΓΘΔΠῪ τουθα]οα ΟΥ Ῥγό- 
ἰοπἀοά (ο Ὁθ 80 ; 88 ἰη 1 ΤΊ). ἷν. 1., ὙΏΕΓΟ ὈΥ δεαάμοῖπο ὁρί γί ἐα σὰ ἰητοπ δα [Ὰ]86 τος ἤΟΓΒ 
ὙΠῸ ῥγοίθηᾶ ἴο γτϑοοῖνο {Π61Γ ἀσοίγί 6 ἔγοπι τῃ6 ϑμίγι οὔ οὐ ; δηὰ 1 Φοδη ἱν. 1.,  ΒΟΥΘ 
δρὶ ς 18 ραϊ ἴοσ ἀοοίγίηο ῥσοϊοπαάθά τὸ Ὀ6 τοςεἰνοῖ ὈΥ̓ 1Π6 [8186 Τοδοοτβ τοῦ αοά, 

8. ατοηΐδοῦ ἀποσδίοτς 8τΘ ρυΐ ἴον (Ποῖγ ροδίογε : 0818 τηοάθ οὗἹὨἍ βροακίηρ 
18 οὗ γΘΥῪ ἰγοᾳαθηΐ ΟσσΌΓΓΘηΟΘ ἰπ {Π6 βδογοα τυ ηρ8. 

Τῆι ϑλεη, ͵αρλεῖ, ἀπὰ (απααη, τὸ Ῥαϊ ἴον τη οἷν ροσίεγιίψ, ἰη αοπ. ἰχ. 27. ; “αεοῦ δηὰ 
]εγαεὶ ἴοΥ τ 7εγαείιίεα, ἱπ Ἑχοά, ν. 2. ; Νυτῃδ. χχί!. 21., χχὶν. δ, 17.; Ποῦῖ. χχὶἰϊὶ. 98. ; 
1 Εἴηρδ χυ ]ἱ. 17, 18. ; Ῥδαὶ, χῖν. 7., δηὰ Ἴχχχυ. 4. ; Αἴῃοβ Υἱὶ, 9.. ἰῃ ὙΠ ΙΟΝ νοῦβθ ἤνωαο, 88 

 Βίδμορ Ἡππεηρίοτἀ᾽ 6 οἴβαῦρα, ἱπεϊ]οὰ Ῥγθρδσδιίίοῃ ἴοσ [86 ΗΟΪΥ Οτάον οἵ 1λοβοομδ, 
Ρ.14 
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ἴῃ Υογβο 16., [π6 ἦονδθε Ο7 7δααο, πιθδβ (ἢ δϑηθ ρεορῖθ. ΤΏΘ δεφα 9 Αὐταδανι, εϑας, 
δηὰ Φαςοῦ (07 τύλονι; ασοοταϊπο ἰο ἰδὲ Πεελ, (Ἀγὶδέ σαπιο, Ἄλοτι. ἰχ. δ. 8 ρυὲ ἴον Ολγίδέ 
Βέθε ἢ, ἴῃ Ὡ, ΧΧῚΪ, 18.. χχνὶ. 4., ΧΧΥΪ. 14.; 85 8 ουϊἀσηῖ ὈΥ σοτῃηραγὶην Αοἰδ ἐἰϊ, 25. 
δὰ 6]. 1. 16. [Ιη 2 Οἤγοη. χχυ. 34., Οὐδά-οάονε ἰδ Ῥὰὶ ἴον ἢΐβ ἀεδοεπάαπία, τ Ὦο, ἰδ 
ΔΡΡΕΆΓΒ ἴτοῃ 1 (ἤτγοη. χχνὶ 15., ᾿οΓῸ ῬΟΥΐΕΓΘ δῃὰ Κϑοροῦβ οὗἩ [ἢ δβδογοὰ ἰγεαϑῦγεβ. [ἿΙἢ 
Ἑσξοῖὶ. χχχῖὶν, 28., Ζαυϊά ἰΒ ναὶ ἴον αυΐά᾽α Ζογά, ἴμ6 Πυδιγίουϑ Μεδβδίδῃ. 

9. Το υυγέζον οΥ αμέλον' 18 Ραΐ [Ὁ δὶ8 δοοῖλ οὗ τοοτᾷ : 

ΑΒ ἷἰπ ἵ[λικ χυΐ. 29., χχίν, 27. Αςῖἰδ χν. 2]., χχὶ. 2]. ; δηὰ 2 Οὐου. 1. 15... ἴῃ τ ηϊοῖ 
Ῥδδβαεβ 7οϑε8 δῃὰ [06 ρὑγορὴξίβ τϑβρθοι ΤῸ} Υ πηθᾶπ ἴὴ6 οδαϊς απὰ ργορλείίο ιυτγίείπρα, 
ςοτηροβοὰ ΒΥ ἴπδπὶ ἈΠΔΟΣ αἀἰνῖπθ ἰπϑρίγαίίοη, θὰ Ἰγαηβη θα ἴ0 ΡΟΒΙΘΓΠΥ 88 {Π6 ΓὨ]6 οὗὨ 
[Αἰἢ. 

Τὸ {18 ἤτβι βρθοῖοβ οἵ τηθί οΠΥἹΩΥ ΠΙΔῪ 6 ἈΡΡτΟΡτΙΔΙΟΙΥ γοογτοα, ΕἸΕΒΥ, 
811 {πΠ086 ραβϑᾶσϑε  Π6ΓΟ 186 δοιέ Οὗ πιάη ἰ8 Ῥαΐ [ὉΓ 8 ἐΐίδ, νυ ΠῚ ΟὮ 18 118 οβδει; 
45 ἴῃ (θη. ἰχ. δ. (Η60.); Εχοά. ἵν. 19. (Η6Ὁ.): μὲν. χν!!. 11.; Ψυάρ. ἰχ. 17. 
(ΗςὉ.); 1 ὅ4:. χχνὶ. 2].; 1 Κίπρϑ 11. 28. (Ης}.); 2 Κίηρϑ νι]. 7. (Η 65.) ; 
Ῥ588]. χχχίϊὶ. 19., χχαχνι!. 12. (Η60.), ἵν]. 18.; δ6γ. χὶν. ὅ. (Η6}.); 12πὰ. 
νυν. 9. (Βο0.); Φοπδὲ 11. 6. (Η 90.) ; Μαῖι. 11..20 (6τ.), χ. 89. (6 τ.) χνὶ. 2. 
(6 τ.) χχ. 28. (6 τ.); Φοδη χ. 17. (6 τ:.), χὶτὶ, 87, 88. (6τ.), χν. 18. (6 τ.) ἅτ. 
ΘΕΟΘΟΝΌΓΥ, {Π080 Ρ8888 6,68 8180, Ὑγ 6 ΓΘ {Π6 δομέ 15 μαὶ ἴον (86 «οὐδὲ, αὐ εοΠ0Ή8, 
απὰ αεδέτεβ, Ὠϊοἢ ΔΓ 118 ΟΡΘΓΑΙΟΠΒ; 88 ἴῃ ὑπ οΥ̓ΡΊηΔ] οὗ {116 [Ὁ] ἱπρ 
Ράββαρθϑ, ὙΠΟΥΘ [Π6 ΤΠΘΙΟΠΥΤΩΥ͂ 18 ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ τοπαογοά ἴῃ ΟὟΓ δυϊμογζοα 
νοτείοη, νἱΖ. ἄθη. χχὶ!. 8.; Εχοά. χχὶϊὶ. 9.; Ὠδαῖ, χχῖϊ, 24.; ΤᾺ], χν]]. 9. 
χχνυὶϊ. 12., Χ]!, 2., αν. 22.; Ῥτον. χχιϊ. 2.; δῃὰ Φοβη χ' 24. (11 |6γ}}γ, λοίά 
ον δομῖ ἐπ δδρεπδο). Απάὰ, ΤΗΙΒΌΧΥ, 81 δ οἢ ῬΆβδα68 τ θγΘ [86 δρέγεξ 
( Β]οἢ 18 ἔγθα ΘΏΤΥ ΒΥΠΟΠΥΙΩΟῸΒ τυ] ἢ [66 500] οὗ τη8Π} 18 864 (0 ΘΧΡΓΘΘΒ 
186 πιοϊΐϊοηϑ ΟΥ αϑθῷδούϊοπβ οὗ [Π6 βουϊ, γγῇοιμοῦ ροοά οΥ ον]. ἘΕΧδπλρ 68 οὗἁ 
118 Κἰπὰ σοῦ ἰπ ἀθη. χὶν. 27.; Νυ. χὶν. 24.; Ψυάρ. νἱῖϊ!. 8.; νν ῃθτο, 
ἴῃ {π6 Ηρῦτγον,, ΠΟ. 7 ἰἴ8 δρίγίί; 2 ΟὭγοη. χχὶ. 16., χχχνὶ. 22. ; Ῥβϑ]. ᾿χχνΐ. 
12., Ιχχν]]. 8.:; Ῥγονυ. 1. 28., χΧΥἹἹ. 14., Χχῖχ. 1].; Εσοϊοβ. υἱΐ, 9. ; 154]. 
χχίὶχ. 10., χχχν. 7.; “Ἐν. 11. 11.; ΕΖοκ. χῖϊ. 8.; μη. ν. 20.; Ηδ5. ἱ. 11].; 
Ηδρ. 1. 14.; οῃι. χὶ. 8. (6 τ.); 1 Ὅον. 11. 12. (ατ.), ὅς. 

171. Σοπιοίίηιθ8 δε σαιι86 οΥ ᾿πϑίγιιπιοπέ ἰ8 ρὲ ζὸγ ἐλο ἐδῖπρ εΠεοίεα ὃν {ξ, 
ΤΉυ8, 

1. Το »πομέλ, 16 ἔρ8, δηὰ (6 ἐοπσιε, 16 τ βρϑοῦ νον Ρῥυΐ ἔοσ (Π9 
δρεεοΐ. 

ΤὨαβ, Πεαϊ. χνὶ!, 6., 41 ἐλε πιομι(ὦ οΥ ἔισο ιοϊέπεαεε8 ογ ἰ΄ἧγσεε ιοϊίπο58εε ([᾿αὶ ἷδ, τῃΠοἷγ βροθοῦ οὐ 
ταδιϊποηγΥ}) δλαὶϊ ἧς ἰλαΐ ἰα τοοτίὰν 97 ἀεαίἢ δὲ ρεῖ ἰο ἀφαίλ. ϑ8ο Ἰ)εαϊ. χίχ. 1δ.; Μϑῖι. χυῇ. 16. 
Αμαῖι, τον. χχυ. 15., 44 0 ἢ ἰοπσμε ὀγεαλείῃ (λε δοπε; ᾿Πδῖὶ 18 ἃ τη}}ἃὰ δῇ ἃ σουτίοοιιβ ὙΥΔΥ οἵ 
δρθοηκίηρ βοίζεπβ ἢ παγάσϑι ἤοαγὶ δηὰ πιοϑὶ οδβίϊπαῖα γοβο τ] 0Πη8. ὅδ᾽ ΠῚ Γ ἰπδῖδησοδ ΟΟΟῸΓ 
πη Ῥκα], νυ. 9.; Ῥγου. χ. 20.; ὅ6ζσ. χνἹἱ, 18. Ζ7όπσιιε ἰδ αἶδοὸ ρμῃϊ (ὉΓ 1Π6 σὺ οὐ 7υγεῖψη ἰαπσιιαφοε, 
ἱπ Μιγίκ χυΐϊ. 17.; Αςῖβ 1]. 4, 11.; δηὰ 1 (ον. χὶν. 19. [1Ιῃ 6θη. χί. 1., νγὸ ἤδνο, 7Ζὴε τοὐοῖδ 
εατίλ τραϑ 97 οπε ἰαπσμαφε (ἩοΌ. ἐΐ}), ἀπά οΓ οπε φρεοοὴ (Ἠθοδ. τοογα). Ιπ τπὸ Ὀοοκ οἵ Ῥτο- 
γογθδ, 186 ἐΐρ ἰ8 ὙΘΙΥ͂ ἰγδαθθΏΠ μὰ ογ φρεεοῖ. 866 Ῥτου. χἱϊ, 19, 22.. χῖν. 7., χυΐ!. 7.) 
χνὶϊ!. 7, 20.; Φοῦ χὶϊ, 20. (πιαγρίη 8] το ἀθ ΓΙ 5). 

2. ΤὮΘ πιομέδ 18 4180 ρμαΐ ἴον οογμπαπαάπιθηξ ἰῃ θη. χὶν. 2]. (Ἰπϑγρίηδὶ 
ΤΠ ον ηρ) (ΗΘ. πιομέδ); Ναυπιῦ. 11. 16, 89., χχ. 24., χχν]!. 14. ; Ποαΐ. 1. 
26, 483.; δηά ἴῃ γον. ν. 8. [6 ραζαξε (τηλῆρὶη 8} γοηἀ θυ] 0) 18. 4180 ρα [ῸΓ 
δρεεοή. 

8. Το ἐδγοαξ 18 α͵8ο ρυὶΐ ἔογ ἰομα βρεακλίηρ, ἴῃ Ξαὶ. 1ν11}}.1., ΟὔΥν αἰομά 
(Ηρ. νι {πὸ ΤὨγοϑῦ). 

4, Το λαπα ἰδ ΟΥΑΙ ΠΑΡ Ὺ ρυΐ [ὉΓ 18 τογέξέησ, 1 Οὐοτ. χνὶ. 21. ; Οὐἱ. ἵν. 18. 
ΒΥ 186 βαπιθ ἔογτῃ οὔ ϑρϑοοῇ α͵80 ἑαδομγ 18 ραϊ [ὉΓ ισαρ68, ΟΥ 16 γα ϊϊ οὗἩ Ἰαθουτ, ΕΖοκΚ, 

ΧΧίϊ,, χθ9.; ἀπὰ ἐλέησε ἰδαὶ ατε εοἰά, ἴον ἴ06 ρῥγίοδ αὖ νυ ἢ]. [ΠΟῪ ἀγὸ βο]Ϊ ἃ. Ὑῆμπβ, ἰη Μαῖὶ, χχνῇ, 
9., ἰξ ἰδ δαϊὰ της οἰπειηθηὶ ταὶς πανὸ Ὀ66η βο] ἀ Ὸγ τηυςῆ δηὰ ρίνοη ἴο 16 ροοῦ.0 ὅθε ᾿᾿ο- 
νῖβε Εχοι. χχὶ. 21. ὙὍΏΣ σισογά ἰβ ριυι [ὉΓ σαν ΟΥ̓ βἰδιιρηιον, Εχοὰ, ν. 8. [κε νυ. ΧΧΥ͂Ϊ, 6.; 
ῬΑ]. οχ]ῖν. 10.; [δ]. ἱ. 20.; Φογ, χί]. 11. ; Εοιη. Υἱ}}. 85. 

τά 
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ὅ. Τὴ δισογά, ζαρεῖπο, ἀπ ρεβέϊοποο, ᾿ἰκονν 180 ΤΟΒρΘΟ γΘΙΥ ἀοποίθ τἴῃ6 
οἴἴδοίβ οὗ [0860 ΒΟΟΌΓΡΟΘΒ. 

ἘΣοκ. υἱΐ. 15., ΤᾺ: διοογὰ ἐξ ιοϊϊλοιί, απαὶ δε Ρεδέϊεποο απα ἰδὲ γαπιῖπε ιυἱέλίπ; τῃδϊ 18, 
ἄδδι δηᾶ γχαΐϊη 8ΓῸ ΟΥ̓ΟΥΥ Βοτα βοϑιίογοὰ ὈῪ ἴΠο86 ΓΟΓΓὉ]6 δρθηῖϊϑβ. 850 ἴὴ Μίαϊ. χ. 
84., 7 σαπιε ποί ἰο δεπαὶ ρεασε (οΥ ἰεπιροταἱ ργοερεγί ἐν) διέ α διοογά ; ἰιαὶ ἴἰϑ, γατίδποο, ἰδ διῇ, 
δηά ρογβοουτοη. ΟἿΥἿ ϑανίουσ᾽ Β τηθδηΐϊηρ 8, ποῖ {πδ0 ἢΪ8 οοπηΐῃρ νγ88 1Π6 πεοόδεατῃ δπὰ 
ῬΓΟΡΘΟΥ σδυ86 οἵ βσ ἢ! ἈΠ ΔΡΡΙΠοδββ, δαϊ ἴῃδὶ 80 ἵξ Βῃου] ἃ οΥΘη ΓΟ ΔΙ]Υ͂ ὮΔΡΡΘΠ ΟΠ ἢ18 ΒΡΡΟΆΓ- 
ΔΠΟΘ ἰῃ ΟἿΣ παίαγα ; Ὀοοδυδα Πἰδ Κίπμάομλ νγὰαὰβ Οὗ δηοίμοΥ νου], δηά, ΘοΟη ΒΟ ΘΠΙΥ, 
ΟΡΡοθρὰ ἴο 4} τ1ῃ6 ἀδβίριηβ δπὰ ἰηογοβὶδ οὐ ἴΠ6 Ῥγοϑϑηῖ σοῦ, ΓῊΪΒ Γοηδτκ Ὑ0}}} 588118-- 
Γλοιογιν ὀχρίδῖη Τα χιὶ, δ] ---δ8; τ ΠΘ͵Θ «6588 [ΟΓΟΙ6}}8 Βα οἴἶϑοίβ ὑλδὶ νου] (Ό]]ονν ἔγοτι 
Ῥτοδοδίηρς [Πὸ σοΒρεϊ, 

2, ΜΕΤΟΝΥΜῪ ΟΕ ΤῊΞΒ ἘΞΕΈΕΈΕΟΤ. 

 ΠΙΠ.. δοριοίίηιος ἐλε ἐλῖπρ οὐ αοἰίοη ἰς ρει ον ἐλε εβεοῖ ργοάμοοα ὃν τί. 
ΤΏ, οἰπ 1ῖδ ρυαΐδ ογ (86 ρμερίεμπιεπὲ οΥ δἴπ, (θη. χῖχ. 1δ.; τοροὰ 

Δα δέοπο, ἴῸΓ υε85οῖ8 πιααῖο 0 τοοοά οΥ βίοπο, Ἐϊχοᾶ, νἱὶ. 19.} 
Υ. ϑοπιοξίπιεδ, ὁπ ἐδ σοπέγατψ, ἐδο οἰεοί ἐξ ρεΐ [07 ἐδ σαιιδο. 
ΤΉυ8, Οοα 18 οΔ]]οα φαϊυαξίοη, τπαῦ 18, τ1η6 Δαϊῆοῦ οὗ ἱϊ, Εχοά, χν. 3.; οὐὖῦ {7 δηά ἐδ9 

Ἰοησῖὶ οἵ ουῦ ἀάγ8, ευϊ, χχχ. 20. ; οὔχσ φίσεησίλ, Ῥβδ). χυῇ. 1. 850, Ολνιὶδέ ἴ6 ̓ οστηθὰ δαίνα- 
ἐΐοπ, 18αϊ. ΧΙ ῖχ, 6. ; 1Κα 11. 80.; ἰὐΐε, Φοβη χὶ. 95., δηὰ (Π6 γεϑωγγοοίϊον ἴῃ ἴῃ Βδιη6 ρδοο; 
866 Εἰ80ὸ (ο]. ἰ1]. 4.; Ῥϑώσε, ἘΡἢ. ἰΐ. 14. 8.0 ἢθ ἰΒ δαὶ] ἰο Ὀ6 πιαάξ μπίο τι τοϊβάϊοπι, τίφἠίε- 
οἵἰδη688, δαποίβοαίίοπ, απα γοηεπιρίϊοπ, τμδὲ ἴδ, [Π6 αὐίλον οὗὨ 4}1 1656, πη 1 Οὐτ, ἱ, 80, 8.0, 
ἴη ΤΛΚα χὶ. 14. σοπηραγοᾶ τ Μαῖῦ, ἰχ. 82., ἃ ἀμπιὸ ἀδυΐξΐ οὐ ἀδςπιοῦ 8 οῃθ {Ππδῦ τηϑᾶδ τἴῃ6 
Ῥόγβοη ὙΠοπὶ 6 Ῥοβδβοβϑοὰ ἀπσῖηρ. [ἢ ᾿ἴκα τηδπποῦ, [ἢ 6 ρΌΒΡΕΙ 18 6811. 186 Ῥοισεῦ ὁ αοά 
μηΐο βαϊυαίίοπ, ἴῃ Ἔοπι. ἱ, 16., λας ἰ5, [π6 ἰῃηϑιγυτηρηϊ οὗἁὨ ὨΪ8 ροσγεῦ. Ζαϊὶ ἰ8Β οα] ἃ οὐ 
υἱοίογψ, ὈΘοδαΒ6 Υ͂ 1ὖ νγ ΟΥ̓θοσοοτηα ἴ ννου]ὰ, 1 Φοῆῃ νυ. 4. Τμδῦ νυν ίοἢ 18 16 πηθϑβ οὗ 
δι δ᾽ ΠΣ ΟΥ Ῥγαβοσνίηρ [6 18 οΔ] 16 οὐγ ἐΐζε, Τ)θαῖ, χχῖν. 6.; οἵ οἵ ἐἰυέπο, ΜΑτΤΚ χὶ!. 44.; 
Ιλικο νἱ}], 48., ἡπὰ χυ. 12. ὅ8.0, σίαα ἐξ ἷπσ8 Δτθ Β ἢ 88 τη Κο γ᾽ δὰ, ἤοπι. χὶ 15. -Α ἐϊνείμ 
δορε ἰ8 τ δὲ τυ ἴοι γα υγο8 ΟΥ̓ ΘΠ] ρ 6 η8, 1 Ῥεῖ. ἱ. 8ι ἘΜὲπο ἰδ α πιοοσζεν, απά δίγοπῷ ἀγίπά 
ἐς τασίπρ, Ῥτον. ΧΧ. 1.; [δῇ 18, ΠΟΥ τηᾶΚο τηθὴ βαςῃ. ὙΠόγο 18 1Π|6 Β8Ππ|6 ἴογπὶ οὗἩ βρθοςοῖ 
Ἰκοννδ6 ἱῃ Η68. Υἱ. 1., δῃηὰ ἰχ. 14.; ὙοΓγα ἀεαά τισογὰς αΥ6 ἀοδαϊγ ΌγΚα, [δὲ 18, ϑαοἢ 85 Δ ΚΘ 
τη Οὐποχίουβ ἴο ἀθδίῃ, ουϊ. χχχ. 1δ., 7 λαῦε 8εὲ δεΐογο ἰΐδες ἰλὶρ ἀαν ἢ απὰ ἀεαίλ, 
ὉΠ|81 18, ἤλνο ΟἸΘΑΓΙΎ δῃονγοα (166 Ὑἢδὲ 18 ἴῃ6 οδ86 δηὰ οὐἱσίπαὶ οὐ οδο. Φόδη 1]. 19., 
7,5 ἐν ἰλ6 σοπαάεπιπαίίοκ, ταὶ 15, ἔμ οδιιβα οὗ ἰ, οτῃ. Υἱῖ. 7., 76. ἐλ ἰαιο δἰ Ὁ τπὰξ 18, [ὴ6 
οδιι86 οὗἉ δίῃ, ᾿η ἰἰβο ἢ, οπι. υἱῖ!. 6., 7 δὲ οσαγπαίϊῳ πιϊπάεα ὶς ἀδαίδ, τιῃδῖὶ ἰδ, 18 οδδο, θὰ 
ἴο ἈῈ βριγιςμαϊἷῳ πιϊπαοα 5 {78 απαὶ Ρδασο, ΟΥ̓́Θ σδ1186 οὗ [Ποβὲ Ὀ]οβδίηρθ. Α {{κ6 δχργεββίου 
ΟὐσιΓ5 ἰῃ ἤοπι. νἱ. 23. Δδγεαα ἰΒ Ῥυϊ ἴον [πὸ 8εεα οὗ ν»Ὡϊοἢ Ὀτοδὰ 15 τηδᾶς, Εκο], χὶ. 1. 
ϑλαπιθ ἰἴβ Ῥαϊ ἴον {παῦ νν ἢ] ἢ 18 [86 σδιδ6 οἴ ἰξ, οΥΓ [86 1018 ὙΟΥΒΕΙΡρΘα ὈΥ 186 [δγϑβὶ ἐδϑβ, 
Ὑ ΠΣΟῺ ῥγογρα [Π6ῖγ Βῃδπι6, 067. 111, 24.; Ηοϑ. ἰχ. 10. 

38. ΜΕΤΟΝΥΜῪ ΟΕ ἸῊΕ βΌ9ΕΟΤ. 

Ὕ. δοπιοίίηιοα ἐΐδ 5ιιδγεοῖ ἐδ ρει 707 ἐλ αἀ͵μποεί, ἐλαΐ ἴβ, ΚΟΥ βοπιὸ 
οἰγοιηιδίαποο ΟΥ̓ αρροπάαγο δείοπσίπο ἰο οΥ ἀεροπαάϊησ μροη ἐλ δι )εεί. 

ΤΒυ8, {π6 ἤδαγί 18 ἔΓδα ΘΠ υϑρα ἔν {π6 «οἱ απὰ αἤ[οζίοηε, 
85 10 

Ποῖ, ἷν. 29., Υἱ. δ., χ, 12.; Ῥβα]. ἰχ. 1., χχίν. 4., 11. 10... 1χ]]. 10., ον. 25., οχίχ. 10, 82, 
112.; του. χχὶ. 1.. χχ δ, 96.; Αοἴβ ἐν. 832. ΕῸγ τῇ μπάεγείαπαάιϊπο, πιϊπα, ἐλουρὶίδ, ἀπὰ 
πιεπιογῳ. Ἰ)οαϊ, ἷν. 89., νἱ. 6., χὶ, 16,18., χχῖχ, 4.; 1 ὅ81π). ἱ. 13.; 2 ΟἸγοπη, νἱ, 8.; Ζ2οὉ χχὶϊ. 
22.; Ῥββὶ. ἱν. 4., ᾿χὶν. 6.; γον. χὶχ. 21., χχυ, 26.; δηὰ 1Κα ᾿ϊ. δ1. ἘῸν ἴδ σοπδβοέξποο, 
2 ὅ8π). χχῖν. 10.; ῶ Κίηρβ χχίὶϊ. 19.; ΕΟ θβ. υἱῖ. 22.; ἀπὰ 1 Φομη 1]. 20.; δπὰ ἔον ἔῃ ἀδείγος 
φΓ δε δοιιὶ οχργαϑβοὰ ᾿ῃ Ὀγδύου, ἰῃ β4]. ἰχὶϊ. 8.; 1. 11,19. ΤΟ γοὶπδ ΓΘ αἰδὸ [γα ΠΥ 
Ῥαϊ ἴον [86 ἐλονσλέδ, ΔΒ 'ἴη 84]. υἱῖ. 9., χχυΐ, 2., 11. 6., [χ] 0. 21.; Ῥτον. χχ. 16.; Φοτγ. χὶ. 
20., χυὶὶ, 10., δὰ χχ, 12. 8, [Π6 πεῖσ ΟΥ ἐπισαγα τη ἰδ ραϊ ἴοτ τῆδ σοπαἰτίοῃ οὐ δβιδίο οἵ 
ἃ, ΓΟΟΕΓαύα 80], ἴο ΠΟ ἴῃς οἷά ΟΥ ομέισατά πλϑὴ ἰΒ ορροβαὰ. ὅθ Εοῃ). νἱ. 6., διὰ χὶϊ, 
2.; 2 ΟοΥ. ν᾿ 17.; ΕρΆ. ἐν. 22, 24. 

ΥΊΙ. δορπιείέηιεβ ἐἦδ ρίαοο ον ἐῤίπφ οοπίαϊπίπρ ἀσποίεδ ἐλαΐ τολίοϊ ἰδ οοπ- 
ἑαϊποά ἔπ διιοὴ ρίασο οΥ ἐλίησ. 

ΤΒαδ, [μ6 φαγί δὰ [86 Ἰτοογίά ἄγ ἐγοαθοηιν Ραὶ ἴοσ [δ9 πιόπ (δὲ ἀντ 6}} ἐμοσοίῃ; δϑ ἰὼ 
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ὅεη. τί. 11. Ῥεδὶ. χονΐ. 18., ἐς. 1.; ΗδΌ. 11. 14.; Φοδη ἱ. 29., [1]. 16, 17., χν. 18., δηὰ χγίϊΐ, 
21.: 1 (ὐογ, Υἱ. 2... 818 8|850 ἰῃ ΠΙΔΗΥ͂ ΟἴΠΟΥ ραβϑϑαρθβ. [ἢ [Κ ΔΉ ΠΕΣ, οομηίγίδϑ, ἰραπάϑ. οἰίδε, 
δΔυὰ Λοιιδέβ ἃγὸ τοβρθο [γ6}} ρμαϊ ον ΤΠ ὶγ ἸΠΠδΔΟϊΔηΐ8, Οθη. χὶὶ. 57. ; Β8]. ον. 88.; [δα]. χ]ὶ, 
1, 5., χΧ]1]. 4., ΧΙ. 8.. 1]. δ.; Μαιι. 1]. δ., γὙ}}. 84., χί. 21, 22, 28.; αεη. νἱΐ, 1.; Εχοά. ἱ, 21.; 
4 ὥδῃ. υἱΐ. 11.: 1 Οἤγοη. χ. δ.; ΑΚοἰβ χ. 3.; 1 ΤΊτι. 1ἰϊ. 4.; Ἠδρῦ. χὶ, 7.5. 8.0 τα λουδες οἵ 
Ιανὶ δηὰ [βγϑοὶ ἀδηοῖο {Π 611 βανοσαὶ (δ τ}}}168, Εχοά. 1. 1. ; ΕΖοκ. 11. 1. Ὑηο δαςζεί, 1γ)ειι, 
χΧυ !. δ, 17., 18. ἦδ6 ἔγαϊθ οὗ τ1Π6 Ὀαδίκο ; ἃ ἑαδίο, Ῥβα]. χχ. 5., Ἰχίχ. 92., δὰ ᾿ἰχχυῖ, 19., 
ἀδοποῖοβ δ τοδὶ ρ]δοθὰ οὐ ἰδ ; ἴπ6 δὰ, [Π6 τ ΟΥ̓ΟΙΠΟΓ ᾿ΙαΌΟΣ ἴῃ ἰδ, 76. χΙὶχ. 12.; ΕΖζοκ, 
χχὶϊ!. 32. : Μαϑῖιῖ. χχνὶ. 27.;: Μδῖκ χίν. 283.; [μκὸ χχὶϊ, 17, 20.; 1 Οου. χ. 16, 21., δῃηὰ χὶ. 
26, 27.; δλέρα, δαὶ. χχὶϊ!. 1, 14. [Π|Ὸ τηθη ἴῃ ἴπδπὶ; [Π6 σγαῦσε, ἴΠ0866 τ ἢο ἀσὸ δυγίοα ἴῃ ἰϊ, 8 
ἴῃ [δα]. χχχνῖ. 18., σοιηραγοὰ υῖθἢ γογδο 19.; δῃηὰ ἰῃ Ῥβδὶ. νἱ. ὅδὅ. [Ι͂ἢ 116 σληΠΟΣ λεαυεέπ 
ἷδ ραῦ ἕογσ αοἂ Μἰπιδο]ΐ, ἰῃ Ῥεα]. ᾿χχ ϊὶ. 9.; Τ δη. ἱν. 26.; Μαδίϊ. χχὶ, 25.; 1Κὸ χυ. 18., ἀπά 
ΧΧ, 4, 

ὙΠΙ. δοπιοίίπιοβ {δι ρο886880} οα ἐλίπρ ἐδ ρμΐ 7ὸγ ἐλιο ἐλίπα »οδεοβεεα, 
ΤΉπα, Ὅκαυϊ, ἴχ. 1., (0 Ῥοδδεβε παΐϊοπβ σγεαίεν απὰ πεϊσλίϊεν ἰλαπ ἰδνεοῖ Γ ταοδι8 ἴο 

ἴῆς σουπηΐγίοδ οὔ 6 (6 η11105. 8.6 αἷἶδο Ῥβα]. ᾿Ἰχχίχ. 7., νυ ῆῦθσο οἱασοῦ τηρϑηβ ἴδ Ἰδηὰ οἴ [6 
Ιετας} 658. [Ι͂π ᾿ἰκὸ πηδηποτ, [Π6 παπιθ οἵ Οοἀ ἰβ Ρμυϊ ἴον 1Ππ|ὸὲ ΟὈΪΔΙΪΟἢ 5 τπηδὰδ τὸ ἢΐπη, ΦοΒβῇ. 
ΧΙ, 83. ἢ υόσβα 14., Ψοϑῇ. χυ ὶ. 7. ; δῃὰ θεῖ, χ. 9. Ολγίδέ ἰ8 Ῥαϊ [ὉΓ ᾿ἷ8 οὨατο ἢ (ΟΓ 
Ῥοϊίονοσθ, 80 δγὸ τουτηθὰ ἢἷ8 ῬοΟυ ΑΓ ΡΘορ]ο, ΤΊϊ, 1ϊ.14.; 1 Ῥοῖ, 11. 9.) ἰη Μεῖι, χχυ. 35., 
ἐχρίαἰπεὰ ἱπ σοσβα 40.; 1 Οὐοσ. χὶϊ. 12. ; δηὰ [6 δ] οι οη8 οἵ Ομ γίβι δσὸ ρυΐ ἴοῦ ἴ[Π6 Δ Β)}ῖο- 
[ἰοὴ5 οὗ ἔπο 1 Π|{Ὁ],1π Οὐ. ἱ, 94. 

ΥΠ1Ι. Σγεφιοπεϊν ἐλ οὔγεοέ ἐδ μὲ 07 ἐλαὲ τοὐίοϊ ἐξ οοπυεγβαπέ 
αδομὲ ἐξ. 

Τθυβ᾽ σίοτν δὰ εἰγεησίλ ὅτὸ Ῥαΐ ἴοῦ [86 οοἸΘὈΓΑιίοη οὗὨ (86 αἰνίηθ ΟΣ δπὰ βισθηχίῃ, ἰῃ 
Ῥπδὶ, υἱῖ!. 2., ἐχρ᾽ αἰπθὰ ὉΥ Μαιῦ. χχὶ. 16. ; 8ε6 αἶἰϑο 84]. χονΐ. 7, 8βι Α δωγάεη ἰβ ἃ ργθ- 
ἀϊεϊίοη οὗ ἀϊνίπο πα ρηιθηῖδθ ΟΥ ρυηϊδῃπηθηῦ ἀρουΐ ἴο Ὀ6 ᾿πῆϊοϊοαὰ ΟἹ Βίπῃθγθ, 188]. χί!!. 1., 
ΧΥ. }., χυὶἱ. 1., χὶχ 1., χχὶ. 1., χχὶϊ, Ἰ., δηὰ χχίϊ, 1. γοπεῖβθ ἰ8 Ῥυϊ ΤΥ δ ίἢ νυν ἱοἢ γοοοΐνοα 
τῆς σταοίουβ ργοπιῖβα οὗ (οὐ, ἱπ Εοῃ. ἰχ. 8., δηὰ 6]. ἵν. 238, ϑδὲπ ἀθποίθϑ 8 ββογιῆσθ [ὋΣ 
δβὶπ ΟΥΓ βἰπ-οἴεσίησ, (6η. ἷν. 7.; Εχοά. χχίχ. 14. (ΗΘ. δἰπ); [μεν. χ. 17. (Η6Ὁ. δέ"); [δα]. 11}. 
10, (ΗεὉ. δα); Ηοβ. ἱν. 8.; δῃά 3 Του. νυ. 21. 

ΟἿΣ, ϑοπιοίϊηιεα ἐδ ἐξίπο εἰσηϊοα ἐς ρει ΚὉΥ ἐλε δἰση. 
80, {86 εἰγεπσίὰ 97 Οοά, ἱῃπ 1 Οἤτοη. χνὶ. 11. δπὰ Ῥβδ]. ον. 4., 15. ἴη6 ἀγᾷ, γῃ]οἢ. γγδ8 ἃ 

εἰρη δη ἃ δυτηῦο] οὗἉ ἴπ6 ἀἰνίηα ῥγθδοῆςο δηὰ βιγθηρίῃ; ὙΠΘΏΟΘ ἰζ [8 ὀΧΡΓΘΒΒΙΥ οΔ]]οἃ 186 αγὰ 
οΥ ἐλε εἰγεησιίιὰ 9.ΓἹ Οοά ἷἱπ Ῥδβὶ. οχχχὶὶ, 8. ὙΤΏΏΒ, ἰῃ ΕΖΕΚ. νἱ!. 27., ἀεδοίαξίοπ ἀθηοῖοδ ἃ 
ἸΩΘΟΣΏΪΩΡ᾽ ζΑΣτΩΘΩϊ 88 ἃ ἰοΐκοη οἵ ἱϊ. 

Χ, Ἡρλοη απ ποίΐοπ ἴ8 βαἰαὰ ἰο δε ἄοπε, δε ηιοαπίπο 7γεφιοηίζν 18 
ἐλαὶ ἐξ ἐδ ἀφοϊαγοα, οΥ ρογηιθα,, οὐ ζογείοία ἐλαΐ ἐΐ δἠλαϊϊ δὲ ἄοπε. 
ΤΉ, ἴῃ ἴδ6 οτρίπα! οὗ ον. χὶϊὶ. 8. 1ἘΠ6 Ῥγεβίβ 5}}4}} Ἰοοῖκ οὐ ᾿ἷπὶ απα ροϊμίε Ὠἷπι; ἰῃ 

ΟὔΓ γοσβίου, δ:λαϊΐ ρτοποιιποε ἡ ὑποίσαπ οὐ Ῥοϊαἱεὰ, ὙΤΠο οτὶρὶπδὶ οἵ Εζοκ. χἰϊ!. 22. ἴ5, ὉΥ͂ 
αυ οκοηΐη οὐ Θηἰγοπίηρ, τη; ἷπ ΟἿΤΓ ΓΘΠΒΙβιίοι ἰξς ἰ8 τοηἀογοα ὉΥ͂ ὑγοπιΐδίπο ἀϊπι {{7. 
Ἄον, ἱν. 10., “ἡ, Ζογά Οοα! (λοι λαδὶ σγεαίϊν ἀδοοϊυεα ἰἠὶδ ρεορίε, ἰμαὶ 18, ἢδβὲ ρογηγίττοά, 
τῃοπὶ ἴο Ὀ. ἀδοείνοα ὮΥ τἢ οἷν ἔαϊβδο ρσορῆοίβ. Ἐζζοὶς. χὶῖϊὶ, 19., 0 δίαψ ἰδ δος τιολὶοὐ δλομίι 
ποί αἀἷε ἀδηοίεβ ἴῃ6 Ὀγοριθαγίης ἰδ βου πὲ ΓΠΘΥ βμουϊαὰ ἀϊθ. 80. {6ζΓ, ἴ. 10., 7 λαυε 5εὶ 
ἐἠεε οὐεν {δε παίίομα ἴο γοοὶ ομὲ απὰ ἰο μεϊΐ ἄοιυσπ, υἰναὶ ἷβ, ἴὸ Ῥγορἤθβυ οὐ ἀδεῖδσγο {ποῖῃ ρπ]1ο 
ἄονη, ΕΖεοκ, χχ, 25, 26., 7 φαυε ἰλεπι δἰαίε(68 τολϊοὶ τσεγα ποί σοοά, απά »οϊμιεα ἰδεπι ἐπ 
ἐλεῖν σιν σία, ταὶ ἷ8, 1 ζανο [πο πὰ ἀρ τὸ ᾿Ἐπειηβοῖνθβ, δηὰ ρεστηἰοὰ ΤΠ οπ ἴο τϑοοῖνθ βιιο ἢ 
Βιδιυ 68 οἵ 1Π6 Βοδίδοπ, δηὰ βυβογοὰ τῃθτ ἴο ΡΟ] αἴὸ ἈΠΟ Ι 86] νὸ8 ἰπ ἴΠπο56 ὙΘΥῪ ρὶῆβ, τ ῃϊοἢ, 
Ὁγ 16 1δνν, (ΠΟΥ σγοσο ἴο ἀδάϊοαίϊθ ἴο ΠΥ βοσνΐοο, δπὰ ἄθαϊὶ στ τἤθτη δοςοτγάϊηρὶΥ. 
Ἦον. νἱ. δ., 1 λαῦε ἀειση (ἔδπι ὧν ἰδὲ Ῥγορὴσίβ, οὐ Τογοϊοϊ ἃ 1πᾶὺ ΠΟΥ βῃου]ὰ Ὀ6 ον ἢ ΟΣ 
δἰαΐη, δο ἰῃ Αοἱδ χ, 15., ἴῃς Ἔχϑοῖ τοπαογίης ἴ8, υλαί σοά λαϊί εἰειιπβεά, ἰδαΐ ἄο ποὲ ἴδοι 
ἘΣ (οομρασα Μαῖΐ. χνυ. 11.), (πὲ ἴδ, 88 ἱπ ΟἿ υδγβίοῃ, οαἰΐ ποί (λοιῖ σοπηπιοπ, οΥ ἀφῇίεί, 

066, ἰη Μδιδονν χνὶ, 19., ιυλαίϑοευοῦ ἰλοῖ δηαίξ διπά ον ἴοοδε οπ εαγίξ, δις. ταθδῃ8, Ἡδιαῖδο- 
ΕΥΟΓ τῇσι Β8ι8ὶῖ ἀθεΐαγο ἴο 6 ΠηῪ ΜΝ 11] οἡ οϑγ ἢ 8}.4}} 06 σοηῆττηδὰ ἴῃ Βοανθη. Απὰ ἴῃ [ἷκε 
ΤΏΔΠΠΟΓ [86 τηοϑηΐπῃρ οὐ θομη χχ. 23. ἰβ, οδΘ δῃ8 γὁ 8}18}} ἀθοίδσθ [0 6 Το 6 οὐ 

᾿ Ὅτ, Α. Οἴαγκο, ἰῃ ἢἷβ δΟΙ ΠΟ ΠΙΔΤΥ͂ ΟΠ 8 γόγβο, ἢα8 βἀἀποοὰ οὁπὲ λυπάγορα ἀπά εἰσἠΐ 
ἰπδίδησοδ ἔσοπι τἢ6 ΟἹ δι Νονν Τυβίαπιδηιδ, ἰπ τυ ίοἢ 16 ποτὰ δίπ ἷδ ρῃϊ [Ὁ ἃ δἰπ-οἤεγίης ; 
Ὁτ. ἩΤΆΣΌΥ (ἰπ Ἰος.) μ88 βρεοι θὰ ΟἿ] ΕΘΗ -ἔνγο Οχϑμι ρ]θ8, 



830 ϑονίμίιτο Πιογρτοίαξίοη. 

τοιϊαϊποὰ ὉΥ (δ0 ποτὰ οὗ αοἀ.) ΜἩΜαῖξ, νἱ. 18., ἱεαά τι ποΐ ἱπίο ἱεπιρίαίἑον, ἴπδὲ 18, δι ΠΣ Ὁ8 
ποῖ ἴο 6 ΟΥ̓ΘΙΌΟΙΩΘ ἈΥ͂ ἐδ ρ Δί οη. 

ΧΙ. Σωγίλον, ἀπ ἀοἰΐοη, 8 ξαϊά ἐο δε ἄοπε, τοΐφη οπῖν ἐδ σίοίπρ ὁ απ 
οσσαϑβίοπ Κ07 ἐξέ ἐδ ἱπίοπαεά. 
ΤΏ, τῆς ᾿ἰτοταὶ τεηἀογίηρ οὗἉ Ψ6Γ. χα χυ !. 23, 15, ἑἐλοι, 8λαἷὲ δωγη ἰλὶδ οἰΐψ, [παῖ ἰδ (88 {Γ8}}8- 

Ἰαϊθὰ ἰπ Ογ Ὑθγβῖ ἢ), ἐμαὶῖ σαμδ ἐξ ἰο δ διχπέ, Ἡδποθ ΦογΟΌΟΛΤΩ 18 γοοογά θά, ἴῃ 1 Κίηρβ 
ΧΙΥ. 16., ἐυ λαῦὲ πιαάε 7εγαεί ἰο 5ἰπ, 1Ππ81 8, ὕο μᾶνο οσσβϑίοηθα ἵΐ, ΟΥ̓ 818 ΟΧΘΙΊΡ]6 πὰ οοπι- 
τιδ. [πῃ Αςἰθὶ. 18., δἀδ5 8 βαϊὰ ἴὸ ἢαγο ριεγολαδεά α Πεϊά, ι᾿χαὶ 18, οοσδδίοηθα ἰξ ἴο ὉΘ 
Ῥυγομαβοὰ ὃν {Π6 ΠΊΟΠΟΥ γνἶοἢ 6 σαδὲ ἄονῃ ἴῃ [ἢ6 Τορ]6, Ἐπὶ. χὶν, 15., })εδίγου ποί ἠϊνηι, 
ἐπαῖ 8, 6 ποῖ ἴΠ6 σϑι186 ΟΥ οσοζπδίοῃ οὗἉ [ἷβ ἀοδίσαςτοη. Απά ἴῃ 1 ον. νἱ!. 16.., ισλείλεν ἑλοι 
4λαὶ! δαυ ἐν ἀμεδαπά τυθλπβ ὙΒΟΐΠοΓ ἰἤοὰ δῆδ]ς Ὀ6 186 οδβθ οὗ [18 σοηνοζείοῃ, δηὰ, 
σοηδβοαυςΏγΥ, οὗὨ Πἰ5. 58] νδ!Έ 

4, ΜΕΤΟΝΥΜΥ ΟΕ ΤΗ͂Β ΑΝΟΊ, ΙΝ ΨΗΠΟΗ ΤῊΗΞ ΑὈΌΝΟΥ 185 ΡΌΊΤ ΕΟΒ 

ΤῊΒ ΒΌΒσΕΟΤ. 

ΧΊ]Τ]. δοπιεξίπιοβ ἐδ ἀσοϊάσπξ, οΥ ἐλαξ τιολιέσἢ ἐδ αὐἀήϊέοπαϊ ἐο α ἐλίπφ, 
ἐδ ριιέ 707 ἐΐ5 5ιιδ)οοξ ἐπ ἰαπά. 

ΤΠο δβίγδοῦ 8 ραΐϊ ἔοτ ἴΠ6 σοπογείθ. ὅ.0 σγὲν λαὶγε (ΗΠ ὁὉ. λοαγίπεδ5, ΟΥ σγεν- λεαάεάποκ5), 
ἴη 6εη. ΧΙ, 88., ἀθηοῖθ 6, ὙὙ 0 810 ΠΟΥ͂ 8η οἷ Πηδη, ὕΤΟΥ͂ πα ἀφοτγομὶ ἢ ἀρο. 80 8150, 
ἄαγε, δηὰ πιμἰε μή οἵ ψεατα, ἴῃ Φοὺ χχχίϊ. 7.. αγὸ οἱὰ τηοὴ, ὙὉδὸ δίσοησίλ Ὁ ]εγαεί͵ 1 ϑδτα, 
χν. 29.. 8 [Π6 σίοπο οὐ οΥ᾽ Τεγαοὶ. ΟἸἰχομπιοίεῖοπ δὰ μποϊγοιηιοϊσίοπ, ἴῃ Εοπι. 11]. 80., 
δ ση  Ὗ τ οἰγομπισί ρα κῃ μποϊγουπιοδεά, ὙΠ6 οἰδοίίοα, Βοπι. χὶ. 7.. 18 (Π6 εἶεοί. Αδονιϊπα- 
ἐίοπ, ἰῃ αεη. χΙνΐ. 84. βηὰ Τακα χυὶ, 15., 8 Δ αδυπιϊπαδῖο ἐλίπφ. Α συγδε, (κα. 1]. 13., 18 
δοουγηοὰ, Ζίσὴί δηὰ ἀαγάπεδα, ἘΡἢ. ν. 8., ἀδποῖθ ἴπ6 6] θηοα δηᾶ [86 ἱσπογδηῖ. 

Χ]ΠΙ. δϑοηιεέϊπιοδ ἐλθ ἐλῖπο σοπίαϊπεα ἐδ ρὲ ΚογΥ ἐδε ἐλίπρ σοπέαϊπέπσ 
ἐΐ, απά α ἐλίπρ ἀεομοδίξεα ἐπ ἃ ρίαςο Κο᾽ ἐδδ ρίασο ἐξδοῖζ, 

Τῆι, ὕσθη. ΧΧΥΠ]. 22. τοοδη8 [Π|8 μϊδοα, ΏΘΓΟ 1 παν ογοοϊοῆ 4 Ρΐ11Δ} οὗἉ βίοπϑ, 8}8}} Ὀ6 
οὐ Β ποῦβθ. «ουβῇ. χν. 19.. βρυΐηρΒ οὐὗἨἁ ἀνναῖοσ. ἀδηοίβ βοπὶῈ ρογίίοη οἵ ἰδηᾷ, ψἤθγο τἤ 6 ΓῸ 
ΤΩΔΥ Ὅδ ΒρτίπρβΒ. Μαίϊ. ἰϊ. 11., ἐγσθασιγεβ τὸ ἴΠ6 σδ ίηθῖ8 ΟΥ̓ ΟΘ΄ ν6886]8 οοπίαἰηΐηρ ΓΘ πι. 
Α δἰ πλ}!]ὺ ΟΧ ΓΘ δδίο Οὐ. ἱη ῬΒΑ]. οσχχχυ. 7. Ουίεν ἀαγἄπεδβα, ἰῃ Μαῖῖ, χχὶϊ. 18., τη δὴ 
λεϊϊ, τῃ6 ρίδοα οὔ ουοῦ ἀβυκποθβ. Μϑῖὶ. χχυ. 10., πιαγχίασε, ἀοποῖθβ ἴῃ6 ρἶδοθ τνἤθγα 180 
Ὠὰρ118] ἴθαβδὶ νγὰ8 ἴ0 Ὀ6 σΟ]ογαῖοᾶ, Μαγὶς 11}..1]., μποίραπ φριὶγὶδ ΔΤῸ τὰθ μΡοβϑοββθαῖ ὈΥ͂ 
το. Ϊἢ 1π|Κὸ νἱ 12. δηὰ Λοιβ χυΐ. 18, 16., Ῥγαψεν Ἔν 601} τηοϑῃβ ἴῃς ρἶαοο οὗἩ ργαυοσ. 
Ἐν. νἱῖ!. 8.. σοϊάδη ἱποεηϑο, λιθανωτόν, τη 8η8 ἃ ζοϊάθῃ σϑῆβου, δηὰ 80 ἰΐ 8 γοηδοσοὰ ἰῇ ΟἿΓ 
δυιποτὶζοὰ ἘΠ  Βἢ νογδζοῃ. 

ΧΊἼΊΝ. ΤΖ7ίπιο ἐς ἰϊκοιοῖϑο ρμέ 707 διε ἐλίπρε τιολίοἢ αγὸ ἄοπεο ογ λαρρεῆ ἴπ 
ἐϊηιο. 

'“ΓῊΪ8. 15 ἴο ὃς πάοτγειϊοοά ΒοΙἢ οὗὨ [π6 τνογὰ ἐΐπιθ ᾿ἰ86] [3 δηὰ οὐἁἨὨ πδΠλ65 ΘΧ ργοβδὶπρ' Ρογίϊ οηΒ 
οΥ τἴπιθ, γΒ πον αἰν] ἀοἀ ΠΑΙΌΓΑΙΥ ΟΥ ὈΥ Βυμηδη ἱπβεϊτατυη, Τῆι, ἰπ Πιυξ, ἱν. 82. : 1 
Ο'ἴγου. χὶϊ 82., χχίχ. 30.; Εβιῃ, ἱ, 13.; Μαῖκ χίν. 85.; Φοἢη χὶϊ. 27. ; δπὰ 2 Τίη. ἱἐἰΐ, 1., 
ἐΐπιεα, αν, ἀνὰ ἤοιγ τοβροοιίνοΥ ἀθηοία ([μ6 ᾿Ἰγαπβαοίίοῃβ ὑΠδὲ τοοῖκ ρ]6ο6 ἰπ τἢθπι. Αἰ αίη, 
ἄαψα ἅτοὸ βαϊὰ ἴο ὃς σοοά οἵ δυϊΐ, ἀοσοτάϊηρ ἴο [86 ἀυθηῖβ ψ ηΐσἢ Παρροπ ἰπ τἢθπι, 48 ἰπ Θ6η. 
Χ ΙΝ]. 9. ; ΕποΪ68. νἱϊ. 10. ; δῃὰ Ερῆ. ν. 16. ; δπὰ Ἰμδῖ ἰβ ς4)}]6ἀ ἃ βογβοπβ ἀ4γ. ἷι νν ΠΟ ἢ ΒΗΥ͂ 
τὨϊηρ ποίογίουβ οὐ γοιηυκ80]6 Ὀοΐα18 Ὠΐπη, ποῖ Ποῦ ἰς 6 σοοά, 88 ἱη Ηοβ. ἰ. 1]. απὰ 1μ|Κο 
ΧΙΧ. 42, 44., ΟΥ̓ ΕΥΪ, 48 ἰῃ ΦοὉ χνὶϊ. 20. ; 88]. χχχνίϊ, 13., Ἴοχχχυῖίι. 7.  Εζοῖς, χχὶϊ, 
4 ; Ονδά. 12.; ΜΙίονὴ υἱῖ, 4. Τὴ ἀαψε οΥ (δὲ Ζωοτγά, ἴχὰ Φοὺ χχίν. ι.; [188]. χὶ τὶ. 8. ; 
“7ο6] 1. 15., δηὰ 1. 1. 2.; Απιοβ ν. 20.; ΖΟρΗ. ἱ. 14---Ἰ6, 18.; δηὰ ἰϊ. 2., γοϑρϑοι νυν ἀθηοίθ 
τῆς ἀαΥ8 θη ἀϊνἼπο μα Βῃ πιο πβ Μ6ΓΘ το θῸ ἰηβίεϊοα : πὰ ἤδῆσο, ὈΥ͂ γΥΔΥ ΟΥ̓ οἴηΐηθπορ, 
ἴῃς ἀαψ 47 ἐδ Ζοτα ἰδ Δρργορτγίδιβα ἴο ἴη6 ἄαν οΥ μάσηιεπί, ἴῃ Φ06] 1]. 81... Αοἷϑ ᾿ἰ, 20. ; 
1 Οὐον. ἰ. 8. ; 2 ΤΠ οΆ8, 1]. 2. ἄο. [Ϊπ 1ῃ6 Β8Π16 ΠΠΒΠΠΟΓ, ἔΠ6 λαγυοοέ ἈΠπὰ διεριπεεν ΔΥῸ ρα [ῸΓ 
186 ἔγυ 8 σϑιβογθὰ αὖ [ῃο90 βόδϑοηβ, [ει χχῖν. 19. ; βαἱ. χνὶ. 9. (ὅν. χὶ. 10. ; Αἴηοϑ 

᾿ Οη ἃ ἐογοβὰ ἱπιοσργοίβιομ οὐὗἨ ἢθ86 ὄνγο οἰδβοβ (ΔΙ ΠΩ ΟΙΒΟΓΒ) ἢ88 ἴ36 βᾷραὶ σπαγοῖ 
δγοοιοα [Π6 ἀδηρόγοιιβ ποιΐοη τῃδὲ μΓ 6518 ΤΊΔΥ σΤΑΠῖ ρΑΓ ΓΙ ]ΔΓ ΔΟϑοϊυτίοη ἴο ἐπα ϊνίάἀ 418, 366 
ἵν ὈΡΙΘΗ͂Υ Ὀαΐ ΔΌΪΥ οοηζαϊοὰ ἴῃ Βίδῃορ Ῥυσχίθιϑ᾽ Β Οὐηβιϊδείοι οὗ [86 ΕΥΤΟΙΒ οὗἩ 16 ΟΒατγοῖὶ οἵ 
Ἰλοπιο, Ρὑρ. 44, 45. ᾿ 

2 Προσευχή. Ετοπι 1 Μδος, {ΠΠ.- 46. ἰξ ΔΡΡΘδγΒ ὑπαὶ τ[Π6 ὅὸνβ πδὰ αὶ βἰπιΐϊασ υἱδοο οὗ 
ΡΓΒγ ον δὶ Μίσρϑῃ. ϑεο Ὑ οἰβιι8, οδοητη ον. μά ]οσ, ἀπὰ οὐθογα, οὐ 1μωΚα γἱ, 12. 



“ΜΜείυηνψηιΐδ8. 38] 

ψῆϊ 1, 3. ; 23 ὅδπ) χυὶ. 2.; ἰη πῆηϊο [ὮΓΘΘ Ῥαβεδροϑ, 88 αἾ80 ἴπ 186], χυΐ. 9., [6 ἩΌγονν ἐδ 
ΟἿΪΥ δε πΠ|6}). Απά 480 ἴῃ6 Ῥαδϑοῦεγ 18 ραϊ ἴογ ἴῃ6 ἰαπιὺ νυ ο ἢ τν88 βίη δπὰ δδίθῃ ὁ 
τῆδς δβο]οϑμη [οδίϊναὶ, Εὐχοά, χὶὶ, 21.; 2 ΟΒγοῃ. χχχ, 17.; Μαϊῖ, χχνυὶ. 17--19.; Μαδχκ χίγν. 
12, 14.: ἴμκθ χχι!. 8,11, 18,15. 

ΧΎ. 1. λὲ ϑεγίρίμγεβ, ἐλίπσϑβ αγὸ βδοπιείίηιοδ παπιεα ΟΥ ἀδεογίδεοα αο- 
εογαἄΐτες ἰο ανρεαγαποό8, ΟΥ̓ 0 ἐὴε ορίπίοπ 7ογπιθά ΟΥὙ ἐλέηι ὧψ πιόη, ἀπά 
ποΐ αϑ ἐλεν αγὸ ἵπ ἐλεὶγ οἱοπὶ παΐμτγε. 

ΤΒα5, Ηδηληίϊδῃ, ἴπ6 ορροπθηΐ οἵ γεπλία, 18 οΔΠ6α ἃ γγορβοῖ, ποῦ θθοδῦδβε ἢ6 ὙὙ88 1ΥῸ 
οὔο, θυϊ νγ85 γερμίεα ἴο Ὀ6 Ομ, δε. χανἱ!. 1, 5,10. [Ι͂ἢ ΕΖΟΚ. χχίὶ. 8., [6 γισλίεοιια τηθϑῇ 
ἴθοθο τδο διδὰ τῇς βοιη δίδησο οὐἁ ρίοιν, Ὀπὺ τϑλ] Ὁ γοτο ποῖ τἱρῃίθοιβ, ὅ0 ἱη δίαις, ἰχ. 18., 
Ομ γίβε βεγ8, 7 ἀπι ποί σοπιὲ ἴο οαἰί ἰΐ6 τἰσλίεοιδ (τη αἴ 18, ΒΌΘἢ 848 ΔΓΘ 80 ἴῃ 1ΠεῚΓ ΟὟ Θβεπηδ- 
Ὠοπ), δεέ δίππετε (ο τερεπίαποε. ὅθ ἔυγῖποῦ ΤῈ ΚΟ χυΐΐ, 9. Δηά Ποπι. χ, 2, 8, ἄς. 

Ιη ΤΚα 11. 48., Φοθορὴ ἰδ σα ΠΠο ἃ τῃ6 μύλον οὐ ΟἸ τίδῖ, ἀπὰ ἴῃ ν. 41]. 8 τη πε] οη θα 88 οη6 οἴ 
ἰζ5 ῬΡΑγΘ 5, Ὀδσδιιδθ ἢ τγὙπ8 γερμέεά ἴω Ὀ6 Ὠΐδ ΒΓ ΠΟΙ, 88 [Π6 ΒΆΠ|0 ΘΥ̓δηρο ἰδὲ δίαὐο8 ἴῃ ΘὮΔΡ. 11, 
28.: Οὐτραγο Φόδη Υἱ. 42, ἄς. Τῆδ ργοδοβίηρς οὗ τῃὴ6 ψΟΌΒΡΟΙ ἷβ ἰν 1 ΟὟΥ. ἱ. 21. τογπγοάᾶ 
"οοϊἑεῆπιοδα; ποῖ τηδῖ ἰδ νὰ 8 γ68}}} βΈς ἢ, Ὀὰῖ νγ88 δοσουηϊοα ἴο δὸ 80 ὈΥ ἰἴ5 ΟΡροῃθηῖδ, [π 
ἘΚα τ Ώ ΠΟΥ [Ἀ]86 ὑοϑοπίηρ ἰ8 ΠΑ]]οἃ αποίλετ σοερεῖ ἴῃ ΟΔἱ. ἱ. 6. ; ἀπὰ Ἐμὶπιοηΐθ8, ἴῃ. Οτοίδη 
ῬἈΠΟΒΟΡΠΘΥ, 8 ᾿ΟΓπιθα ἃ ργορμοὶ ἰῃ Τίς. ἱ. 12.. θδουδο 8 ΘΟ ΠΌΓΥ ΠΊΘ ἢ ΓΟρΆΓΔΟα ἢἷπὶ 58 δα ςῇ, 
δηὰ δίϊεσ ἢΪ8 ἀδδῖῃ οἴϊεγοα βδογ ἔῇοθβ ἴο ἢ πὶ. 
Ηΐ ἐπεπιΐοα ελωϊ ἰἰεὰ (λὲ ἀμδὲ, ῬΡΒΑΪ. 1χΧ}}. 9., ΤΘ8Π5 (δῦ {ΠΟΥ 31}8}} ῃτοδβίγιϊθ ἐΠοτΏ ΒΟ  γῸ8 

80 ἴονν τονναγὰβ ἴη6 δδγιῃ, ἰῃδιὶ ΤΟΥ 88}} βθοῖλ ἴὼ ἰοΚ τΠ6 ἀτιῖ, ᾽ΠῚ ΔΓ ἜΧΡΓΘΒΒΙΟἢ5 ΟΟΟῸΓ 
ἷπ Ιβαἱ. χ ῖχ, 23. ; ΜίςἊδῃ τἱῖ. 17, ἄς. ὙὍΤῆὸ Ῥῇγαδο, σοπιῖνς ἤγοτα ἃ Κα7 συμπίσν, ἀπά ἥγοηι (δε 
ἐπα ὁ λεαυεη, ἴῃ 15βϑὶ. χὶϊὶ, δ... 8 τα κοὴ ἔγοπῃ [ῃ6 ομπίοη τ ἢ Οἢ δ ποθ ΠΟῪ οὈιαἰ θά, πὰ ννα8 
ἰοαηἀεοὰ οὐ ἴΠ6 Δρρδδγβηῆσθ ἴὸ ἴποὸ ογϑ, νυἱζΖ. (ἢδι {πὸ λοαυξηδ ἈΤΘ ποῖ Βρῃθυῖοα] δα: Βομηΐ- 
δρδογίς δ), οπάϊηςς δ ἴπ6 οχίγθα 6» οὐὗὁἨ [Π6 Θατῖῃ, ἀροὴ ὙΠ] ἢ [Π6 ΟΧΙΓγΘΩ 68 οὗἨ Ποάν θη 
ἌΡΡΘΔΓ [9 γοδῖ. ι6Π06 ἴΠ6 ἐπα οΥ (δε οατίὰ ἀςποῖθ ἴῃ6 τοπιοῖϊθεῖ ρ]δοοδ, ΤΏ 5816 ΡἤΓΒδΘ 
ΟΟΟΌΓΒ ἱπ οαϊ, ἱν. 82. δηὰ ΧΧΧ. 4. ; Νοῆ. ἱ, 9.; Μϑιῖ, χχῖν. 31. 

ΧΎΥΙ. δϑοπιοέϊπιο8 ἐδ αοἴϊοπ ΟΣ αὐεοίίοπ, ιολίολι ἐδ σοπυογϑαπέ αδομὲ απ 
οδ)εςῖ, ον ρίασεα τροη -ἰξΐ, 8 ρμέ 707 ἐΐε οὐ)οοὲ ἐΐδεῖ. 

Τδηδ, [86 δέπδε5 ἈΓῈ Ῥὲϊ ἰοῦ ἴπὸ οὐγδοία ρογοοϊνοά Ὁ ἴΠ 61}, 88 ἀδαγίπο ἴογ ἀροίγ 0 ΟΥ 
Βρεεςὶ, ἱπ [ξαὶ. χχυὶ, 9, (πᾶγρ. τοηά.), δηά 111. 1. (Η60.)». [π Φόδη χιΐ, 88., δηὰ Βοπι, 
Χ. 16., 186 ατεεῖς τνογὰ ἀκοή. ᾿Ιγαπϑ]δῖθὰ γερογί, ἸἸΠΠΟΓΑΙΥ τηθὰπ8 Ποδγ Πρ, δὰ 80 ἰδ 8 τθῃ- 
ἡετεὰ 'π (ΑἹ. {ἴϊ. 2, 56. Ηθδγίπρ 18. Αἷβὸ ρὰΐ [ῸΥ ἴἌτ)6. ΟΥ̓ ΣΙ ΠΟ ἰη 84]. οχὶϊ. 7. (Η6}.); 
Ἐχεκ, υἱῖ. 26.; Ονδὰ. 1.: ΗδΌ. {1.2 (Ης.); Ματΐι. ἵν. 34., χῖν. 1. δηὰ χχίν, 6.; Μαγκ ὶ, 28., 
Δη(Ϊ χὶϊ!. 7, ο. ὙΠῸ ἐνδ, ἴῃ 1Π6 οτίρ να] οὗ Νυπιῦ. χί. 7.; [ζὅν, ΧΙ. δ5.; Ῥτον. χχιϊ!, 81.; 
ἘΖεκ. 1, 4., τὴ. 2, δηὰ χ. 9., 8 ρυιῖ ὉΓ σοἱουτβ τ ἢΙοἢ δΓῸ βοθὴ ὈΥ [6 ογο. δαϊ ἀθηοῖθβ 
δα ἀοςιτίη6, τοοοϊγοὰ δηὰ Ὀοϊϊονοὰ Ὀγ διϊτῃ, ἰὴ Αοἰϑ νἱ. 7.; 64]. ἱ. 238., δὰ 111. 28, 25.; 
Ἐρῇ. ἱν. 5.; 1 Τίπι. ἵν. 1.; Τίς, ἱ. 18.; Φαας 8.; Βαν, ἰξ, 13. Πορε, ἴῃ Ῥπα]. ἰχν. δ., δῃὰ 
Ἰχχὶ, δ.; δεγ. χὶν. 8.. δῃὰ χυὶ! 7, 18., ἰ5 αοά, ἴῃ ν βοπΊ νὸ ἴᾶνο ΠΟρΘ, ΟΣ ρῃ]δοθ οὺζ δοῆ- 
ἤάξδηοθ. “ἴορε α18380 ἀθῆυϊθ8 ΟἸγῖβι, οὐ [116 θοποΗ͂Ι8Β νος ἢ ννὸ γοοοῖνο ΟΥ̓ πηι, ἰῃ Αοἴϑ χχυΐ, 
6---Ῥ3.. χχυηὶ, 20. ; Οἱ. 1. 27.; 1 Τίπι. 1.1. 270Ρε ἰδ δοπηθῦ πη68 8180 μᾷϊ ἔοΥ πιέπ, ἱῃ ΒοτΣ 
»Ὲ ςοῃῆάρ, οτ ἴγοπιο ὙΠΟΠὶ νγὙἷὸ ΕΧρΘοῦ Βοὴ8 ζοοά, 88 ἰῃ [1βαἱ. χχ. 5, 6., δηὰ ἴογ {π6 (δίης 
Βυρεᾷ ἤοτ, δα ἐπ ἤτον. χὶϊὶ. 12. ; Εοιι. νἱ!. 94., ἀπὰ Θ᾽]. ν. 5., ἴῃ τι βίοῃ ἰδὲ γίδες ἐδε λορε 
97 τισίμεοιδηεδα ὧν ζιϊἦ ταθϑῃβ ουτπαὶ 118, τυ ὨΙοἢ 18 Ῥγομπηϊβεα ἴο τῃ6 ἠπδὲ ὈΥ ΤΑΙ ἢ, δηθὰ 
Αἶβοὸ ἴῃ Τίς. 1|. 18. Ζουε ἰδ Ρυὺ ἴυγ 186 οὐΐοος οὗ οὐδοειίοη, ὅ6τ, ἰΐ, 88., απὰ χὶϊ. 7. (τᾶς 
Ἐπὶ τοπάἀοτὶηρ). 42 εδῖγο, ἘΖΕῈΚ. χχίν. 16, 21., 18 ἴῃς τῃΐηρ ἀσδίγοα, [πῃ [1 ΤΠΠΕΣ, 
ἴπο ἐμέ οὐ ἀδεῖγε οὐ ἴΠ6 ϑυθβ, 1 Φοἢπ εἷ, 16., ἰδ 1Π6 οὐ͵δοὶ οὗἩ 16 δγε8 ψῃ οι "6 δ ουγ 
ἀεβίγο. δὸ Μεαγ 'ἴ8Β ναὶ ἴὉΣ [86 Οὔ͵εοι τῃδὲὺ ἰ8 [ϑαγοὰ, ἰῃ αὶ]. 11. 5.; Ῥγου. ἱ. 26.; [δε], 
γΨ}}}, 18. 

ΧΎΤΠΙ. δοπιείϊηιο5 ἐδ δίφη ἰδ ρμὲ Κ᾽ ἐδιο ἐλίπο δἰφηαϊποα. 
Τῆμπβ, δουεγεῖση βοισεν Δῃἃ ΔΌΪΠΟΥΙΥ ἀτὸ Ἔχργεββαα ὉΥ 8 δοθρέγε, σγοιση, ἀἰαάεηι, ἰάγοπα, 

δ εἡμίηπο ἀπά ορεπίπρ ιοϊτδομὶ τοδί πίαποο ἴθ θη. χἸῖχ, 10.; 15ϑἱ. χχὶϊ. 22. ; ΕΖϑκ. χχὶ, 26.; 
Ζεεῖι, χ, 110; δηὰ ον. [᾿. 7. δῦ ἰβ ἀςηοιθα Ὁ. ὕον8, ΒΡΘδΊΒ, σμδγοῖδ, δηἀ διγογάβ, βαὶ. 

ΣΑ δἰπλῖ]αῦ τηοάα οὗ Βρθεςΐ ὁδουγβ ἰπ [μ6 Πίδα, γεγο ΠῚΟΠΙῸΓ Ταρθαίθα ἢ 98118 Μϑηθὶδαδ 
δὰ Αραιηδηποη [6 80η8 οὗ Αἴτοῦβ, [που ρ ἢ ΠΟΥ ὙΓΟΓΘ ἱπῃ σΘ ΠΥ 186 σὨΠάτεπ οὗ μἷδ βοῇ 
ΡΠ ΘΙΝοηοβ, απὰ, οομδοα ΠΕ, ἴδ6 ργαπαο!] ἤγο οἵ Αἴτοαδβι ἴῃ σοηβεαθθηοθ οὗ {πεὶγ 
ἔλι μετ᾿ Β ἀδδί, νι 16 ΤΏΘΥ ὙΓΟΙΘ ὙΘΡῪ γουηρ, 1Π6Υ ὑγογ δἀνιοαϊὰ ὉΥ τΠοὶν σταπάξαιμον ἢ ἯΒΟ, 
ἴγοαι ἢἷ8 δείθπιίοπ τὸ τθθῖη, τᾶδ ἀμ νΟΥΒΆ ΠΥ δοκπονϊεάρεοά ἐποὶν ῥγοίθοϊοσ δηὰ ἔβιμοτ, 

ΘὨΟδ ΔΙΌΘΘ ἱΠπεὶγ δρροὶ]διίοη οὗ Αὐγίἀδ, οζ ϑοῃ8 οἵ Αἴγοιβ. 
" Ῥίοχ. Ιδεσῖ, 110. 1, σδρ. 10. ἃ 11. τοι, ἱ, Ρ. 128. οἀϊε, Γοηρο ἢ, 
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χῖνὶ. 9.; Τίᾶτῃ. υ. 9.: Εξοῖς. χχὶ. 8, 4.: Μαϊίϊ. χ. 8384. 80, ἰοὸ ΠῚ πρ ἕῃς Πδηᾷ 'ς5 βοπιοεῖπιος 
ἴ0 βνγοθγ, ὅοη. χίν. 32.; εοῦϊ. χχχίϊ, 40., Δ ἃ δοιηθ 68 ζ0 ὈΓΑΥ, 1.412. 11}. 41.; 1 ΤΊίαι, ἱ, 8, 
Τὰ ἰκ6 τη ποῦ, [0 δίγοίοἢ ἔοσί ἴῃ6 μδπὰ ἰβ ἴ0 (8]} ἔοσ δυάϊδησθ, ρα]. χὶῖν. 20.; Ριου.Ὶ 
ἱ. 24. 

Τὸ ἀὐες ἰῃ6 Πδηᾶ, οΥ ἴο Κἰ88 δπούδοσ, 18 ἴο Υἱοϊ ἃ σαυθσθηςοθ, οῦ χχχὶ. 27.; 1 ὅδῃ), χὶ 1. 
ῬΒΑΙ. 11. 12. 1 Κίηρβ χίχ, 18.;: Ηοβ. χἰϊὶ. 2. Το ὄδοιο ἐλε ἔπεε ἰδ ἴο τοο75Ὺί;, Ἰβαὶ. χὶν. 28; 
Ἐρῆι 1. 14.; Ὰ1. 11,10. ΤΌ σένο ἰλε λαπά, οἵ ἴο δίγίἐε λαπά, ἰβ ἴο δισεαν, γοἱπ ἐπ ζεἰϊοιοελὶρ, 
ἐησαφε, ΟΥ δεοοπιε διιγείψ Κ9γ «ποίλογ, ἢ οὐ χυὶϊ. 8.; ῬτοΟΥ͂. νἱ, 1.; ζεῖ. χνιὶ, 18.; 8], ἰἰ, 9, 

Ὁ μμΐ οκ ϑασλοίοιλ 18 0 πιοιιγα, Ῥβᾶὶ. Ἰχίχ. 11. 7Ὧ00 δὲεαί διοοτἄδ ἱπέο »ἱουρὴ-δῆατεε, ακά 
δροαγα ἱπίο γιιπίπο- λοολδ ἴδ (ο ἰἶνε ἐπ Ῥεασε ἀπά δεοσιιγιίψ, 1881. 11. 4. 

ΧΥΠΙῚ. 2 αεὲΐν, ἐλ παπιοα 07 ἐλίπφε ατὸ οὔεη μμὶ γο᾽ ἐδ ἐλῖπρε ἰἧετα 
δοῖίυο8. 

Τίνι, τθ0 παν οἵ οὐ ἀοποῖοβ ἔπ «ἰπιϊσλὶψ ᾿ἰπιδ6 1, 88], χχ. 1., ὄχνυ. 1.; Ῥυον. συ 
10.; δα]. χχχ. 27.; ὅογ. χ. 35.; 206] ἰϊ. 32.; Δοίδ ἰϊ. 21.; δηά ἤοπι. χ. 13. Ναπ)δδ δῖο 
ἸΚονβο Ραϊ ΤῸΓ ρϑγβοπϑ, Αοίδ ὶ, 15.; Βον. 111, 4., δηὰ χὶ, 18. (ὅ6τ.}λ [1η |Κ πιδιιῆοτ νὸ 
βηάὰ ἰΠδὲ παπιο8 ἄγ σίνθη ἴὺ ΡΘΥΒΟΠΒ ἴ0 ΘΧΡΓΟΒ8 ΓΠΟῚΓ δίδία ΟΥὁ σοπα Ποη, ΔΙ μου ρἢ (ΠΟΥ͂ δῖε 
ποῦ ογἀϊπαΥΠΎ ΤοΑ]16 ἃ ὉΥ βιοῖ ΠΑΠΊ6δ, 88 ἱπ 184]. ἱ. 26., Τλομ ελαϊέ δὲ οαἰϊεά ἰλε εἰἰν οὗ 
γχισλιοομδποεε οὐ Ἰαδιῖϊοο, τμΔι 8, ἴ[Βοὰ 8:4]} Ὀ6 80. ΘΟ’ ΠΑΠᾺΣ Ἔχ ργοδϑίοηθ οοςαγ ἰὴ δα. ἰχὶϊ, 4," 
δηὰ «6Γ. 1}..17. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1Π. 

ΟΝἮἨὨ ΤῊΒ ΙἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΣ ΒΟΒΙΡΤΌΕΞ ΜΕΤΑΡΗΟΒΒ. 

Ναΐενο Ὁ α τιεέαρδλοτ. ---- ϑοιγοος οὗ ϑογίρέμτε πιεέαρλοτα. ---- 1, 7Τάδ τοοτίη 
ΩΓ παΐμτο. ---Τ|. Το οσομραξίοη8, σιιδίοηιδ, απα τί ΟΥ ἐϊ2. ---- 1Π|.. ϑαοτοῖ 
ἐορίος, ον τεϊίσίοη απὰ (λίπε σοπηπεοίοα τοϊἐλ ἐξ. ---- ΤΥ, ϑαοτεά λίδίοτγ. 

Α ΜΕΤΑΡΗΟΒ [ἴ8 ἃ {ἴῸρ6, ὮὈΥ̓͂ ὙΠΙΟ ἃ ψοτγὰ 18 ἀϊνογίοα ἔσο [8 
ῬΙΌΡΟΥ 8η4 ροηυΐπα βἰρηιβοβίοη ἴο Δηοῖ Υ τροδηϊπηρ,, ἔοσ {86 δβαΐζα οὗ 
ΘΟΙΔΡΑΥΊΒοΙ, ΟΥἨ θ6οαυ86 ἴΠ6 ΓΘ 18 ΒΟῚΘ ΔΩΔΙΟΡῪ δαύνθθῃ {Π6 5:46 
8Π4 {86 τὨϊηρ βἰρῃιβοα, ΟΥ̓ 411 (π6 ἤρπτοβ οἵ σβοίοσίο, [86 πηθίδρμοῦ 
18 {πδῦ 1 ἢ 18 τηοϑὺ ἔγΘα 6 ΠΕΥ ΘΙ ρ]οΥα, ποῖ ΟὨΪΥ ἴῃ [ἢ 6 ϑογιρίαγεβ, 
θαΐ ᾿ΠΚουῖβα ἴῃ ΘΥΘΣῪ ἰδηρθδρα; [ὉΓ, ἹΠἀΘΡΘ Πα ΠΥ ΟΥ̓ {Π6 Ρἰδῆβυγο 
Ὑ Ιοἢ 1ὑ αἰἴογαβ, 10 ΘησΙοἢ68 186 τη τ 1 ἕισο 166 48 αὖ [ἢ δαπιδ {1Π|6, 
{86 ἐγμέλ ἀπὰ (Πα δὲνι μα. 

Ιῃ ογάδσ ἴο υπάεγβίμπα πηϑίδρμοΥϑ αὐῖρῃτ, 1 βου] θ6 οὐρβϑογνοά ἐβαί 
{Π6 Τουπδαίϊοη οὗὨ {Ππ6ῖῃ δοηβ[βί8β ἴῃ ἃ 1 ΚΘ Π658 ΟΥ̓ 5: π}}}[Ἐῤ{ 46 Βαύν θη (δ 
(μἴηρ; ἔγοσῃ ἡ ΒΊ ἢ {Π6 πθίαρ ΠΟΥ 18 ἀσάνσῃ, δηα {πα ἴο ψν ίοἷι 10 18 Δρ- 
ΡΙΙοα. ὙΥΏΘη {818 ΓΟβοι Ὁ ΪΆ πο 6 18 Θχμ ιἰ6α 1 Οἢ6 ΟΥ̓ ἸΏ 8 δ Ὺ ΟΧΡρΓΟδ- 
ΒΙΟΠΒ, 1Ὁ 18 ἰϑτιηθα 4. β'ῃρ]β τηϑίαρμου. ΒΘ 16 ἰβ ραγεαιοά νι 8 
ΨΆΓΙΕΙΥ Οὗ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ, ΟΥ {Π6ΓΘ 18 ἃ ΘΟὨ ΓΙ 66 ἈΒΒΘΙΉ]Άρα οὗ πηϑίαρβοτθ, 
10 18 [ΠΟ ρ ἢ ΠΩ ρΓΟροΥ]Υ 7 ο4}]6α πῃ αἰΐεσοτγψ. ΜΉ Θη 10 18 σουο 4 ἴῃ 3 
βῃοσχί βοηΐθηςσθ, Οὔϑουγα πα δι διρπουβ, ᾿Ὁ 18 οΑ]]6ἀ 4 γί. {10 δ 
ΘΟὨΥΘΥΘΑ͂ ἴῃ 8 βμογῦ βανἱηρ' ΟὨΪΥ, 1δ 188 ῥγουογῦ; ἀπά, 1 186 τηοίαρβοσγίοαὶ 
Τοργαβθηίβέοη δ6 ἀθ᾽ νογ ἴῃ {Π6 ΤΌΥπὶ οὗ 8 Εἰδβίοσυ, 10 18 4 ραταῤίε. 
ὙΥμθα 1Π|6 ΓΘΒο  Ὀ]ληο6 18 ἔλγ- [οι ομοα, 88 ἔο 866 α υοἱοσε (εν. 1. 12.) 
10 18 Τουτηθα 8 σαέαοἠγεκῖΒ. ΤῊΪ8 Ἰαϑυ-ταθη οημθα βρθοῖθβ οὐ ἤριγο, 
ΒΟΥΤΟΥΘΙ, 18 οὗ 1688 ἐγαιθηῦ ΘΟΟΌσυΘηο6 ἴῃ [μ86 Βογρέυχαϑθ ἰλδῃ ΔΗΥ οὗ 
{π6 Ὀγϑοθαϊηρ. 
ΤῊ ναυϊοιβ βουγοθθ, ἤθηοα [86 βαογοᾶ τυίζογθ αν ἀγάγῃ {ΠΕῚῚ 

Ἰηθίδρίιοσβ, μάνα Ὀθθη ἀἸβουββοα δὲ σγθαῖ ἰϑηρσίῃ Ὀγ Βίβμορ ᾿μοστιἦὗ 

δ δοο Ὀοΐον, ὑ. 844., ποία 4. 5 Ιὴ Ἀἷβ8 Ἰϑοΐυγοϑ οὐ Ηρῦγονν Ἰοοίγγ, ἰοοῖ, νἱ.--ἷκ 
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δηὰ [᾽18 δηποίϑδίος Μιοΐδθ]18, απ αἷδο ὈΥ (ἀἸδββὶυβ᾽: ἔγοτη ὙΠΟ86 
Θἰαθογαῖθ οσκβ {86 [Ὁ] ον ηρ' ΟὈΒΟΥν ΔΙΙΟῚΒ τα δου αροα. ΤῊ Βουγοθβ 
οὗ δοσιρίαγο τ θί ρΏΟΥΒ ΠδῪ τ οἰαββϑά ὑπᾶόν [86 ἔραν [0] ΟΝ ἱπρ Β6868, 
υἱΖ. παίυσγαὶ, γι ἢ 14], ΒαοΓ α, δηα Ὠιβίοτιοβ. 

Ι. Τῆε ιυογῖϑ 0077 παέιγε ξιγηϊδὴ ἐδ 3γΥγδϑὲ ἀπά πιοβί σορίοιιβ, αϑ τοοῖΐ αϑ 
ἐλε πιοδί ρίοαδίπφ, βοιγ 6 97 ἵπιασεβ ἴπ ἐλε δασγεοά ιυΥἱξηε. 

ΤὨὰ5 {μ6 ἰπλδροβ οὗ ἴσλέ ἀπά ἀατάμοβδ ΔΥῸ ΘΟΙΩΣΩΟΠΪΥ πηΔ46 086 οὗ, ἴῃ 8]] 
Ἰδλησαλῦροβ, ἴο ἀθποίθ ῬγΓΟΒΡΟΥ Υ δηὰ δανουβϑιυ; Ἀπα 8 ὉΠπΟΟΙΏΠΟΣ ἀασ 0 
οὗ Ἰίρῃῦ ἱπιρὶ 168 ἃ ργορογίἰοπαῦθ ἄθρτθο οὗ )ΟΥ ἃΠα ὈῬΓΟΒΡΟΓΊΥ, δηὰ υἱο6 υετγϑᾶ, 
158]. χὶϊ. 10., χχχ. 26., ᾿ἰχ. 9., ἴχ. 19, 20.; 96.. χν. 9.; Αχηοβ υἱ[ὶ. 9. ; 
Μίσοδῃ 111. 6.; 4606] 1). 10. ΤὴΘ βδηθ τῃθίβϑρθμοσβ 8ΓΘ 4180 υβοὰ ἴο ἀθῃοῖθ 
Κηον]θᾶρθ δηὰ ἱρπογϑηςθ, 158]. ν]}1. 20., ἰχ. 2.; Μαῖίί. ἰν. [6.;: ἘΡΆΏ. ν. 8. 
ΤῊΘ 911Π, ΙΏΟΟΠ, 8Π4 βίδσβ ΠρΌΓΑΟΘΙΥ τοργοβοηΐ Κίηρβ, 4ΌΘ6Πη8, Βη 4 ὈΓΙΠΟΘΒ 
ΟΥ ΤΌΪΟΓΒ, 848 ἴῃ 184]. χχῖν. 28.; ἘΖΟΚ. χχχίϊ. 7. 

Νούμίηρ 18 ΙΏΟΓΘ ργαίθα! ἴο ὑπὸ ᾿πμδθ  ἰδπίβ οὗ {86 Ελδὺ {8 βρη ρ8, 
Τίγοσβ, ἈΠ ΤΠ; [ὉΓ, 88 5] 1}ΟΥΘΓΒ ΓΆΓΟΙΥ [Ἀ]] ἴῃ ἐμοὶσ σουπίγὶθθ, (86 ρτϑβ8 
πὰ ἤονοτθ οὗ 186 8614 Ὀαοοῖμθ οοηδυϊηθα ὈΥ ἐδθ ἐμ ο γα ]θ δϑϑί, ΠΠ]Θ88 
ψδίθγοα ἴῃ ΒΟΙῚΘ ὙΆΥ ΟΥ Οἴασ. ΗἩρθηςθ, βονὶπρ' Βρσγίηρβ, δορίουϑ᾽ ΒΒουΥ ΓΒ, 
δηα ΠΡ ΒΕΪΥ ἄοννβ, νυ οι ἔγ.111Ζ6 186 Η6]48, ΓΒ} ἔπθτὰ τυ 8 νσὶοίγ οἵ 
Ὀἰθαβίηρ ᾿πηδρο8, 188]. χχχυ. 1, 6, 7., ἀπά χΧ];. 18. ΤΠθ Ὀ]οββίηρβ οὗ [86 
θο806] ἅτθ ἀϑὶ᾿ποαίθα ὑπᾶθσ ὑμ6 τηϑύϑρδοσθ οὗ ἄθυν, 184]. χχνί. 19., τηοάοσγαίθ 
Τα Ϊη8, Ηοβ. νἱ. 8., σ6η {16 βύγθϑιβ δπὰ συπηΐηρ ψδίοσθ, 188]. χχυ]. 8. ἀπὰᾶ 
χν. 8. Οη [}6 οὔμονς βδηα, ΠΟ σῃοίβρθμοῦ 18 ἸηΟΓῸ ἔγθαυθηῦ ἔμδη ἰμ8ὲ ὈῪ 
Ὑ ΒΙΘΩ ϑυδάρηῃ δηὰ στοδὲ οδί δι 0168 Δ’Ὸ ΘΧΡΓΙΘΟΘΘΘΑ ὑπμᾶον (μ6 ἔρυτο οὗ 8 
ἄΔοϊυρο οὗ ψαίοσβ. Ὁ 0818 ΤΟΙ Ρ ΒΟΥ {80 ΗΘΌΓΘΥγβ ΡΡΘΑΣ ἴο βαᾶνθ ὈθΘῃ 
ΘΧγοση θῖν ἴΔΡΆ]18Υ, 88 1 10 6 ΓΘ αἰ ΓΘΟΟΥ ἰδκθη ἔγοια 6 παίῃσθ δηὰ βίδίθ 
οὗ (ποῦ σουῃίγΥ. ἹτηθαϊδίοΥ Ὀθέοσγο {ΠΘΓ ογθ8 γγἃ8 [Π6 σΙτο Ψογάδῃ, 
ὙΠ Οἢ ἈΠΉΌΔΙΠΥ ονογῆονγοα 1(8 ὈΔΏΚΒ23 ; [ογ, (6 Βηοῦγ8 οὗ ᾿υϑὈρποη πὰ [6 
ΠΟΙΆ ΟΣ πρ τηοιηΐλΐῃ8 Ὀδὶηρ τηο]οα ἴῃ μ6 Ὀορὶπηΐϊηρ οὗ βυϊητηθρ, {86 
νγΆΟΥΒ. οὗ ἐῃθ ΓΙΥΘΟΙ ΨΟΓΘ Οἴνθη βυδάθη]Υ δυριηθηΐθα ὈΥ [Π6 ἀθβοθπηάϊῃρ 
ἰογγθηΐβ. ὙΠῸ ΨΠῆΟ]Θ δουηΐγυ, 4180, Ὀϑηρ του δίπουβ, νγἃ8 Θχροδθά ἴοὸ 
ἴγοχιθηΐ ἤοοαβ δἴθυ {Π6 σγϑδὺ ρογιοάΐοδὶ ἰθιηρθϑίβ οὔ ταῖῃ. ΤῸ {Π18 αν! 
Δ] ἀ68, 58]. χὶ!. 7. Τιημχηοάογαῦθ ταΐηβϑ, 1181}, Ηοοάβ, ἱπυαηδαίίοηβ, δηᾶ 
[οτγοηίβ, ἀθποίθ υἀρηηθηΐίβ δηα ἀρδβίσυοσίΐοη, 158]. υΥἱἱ]. 7. ; “61. χὶν !. 2. ; 
ἘΖΟΚ. χχχν. 22. 

Τὸ [86 οἶαδ8 οὗ τῃϑίδρβουβ ἀοσὶ θα ἔγοιῃ ἠδίυγαὶ οὐ)θοΐβ 76 ΤΑΔΥ͂ Τ6- 
εν [86 απέῤλγοροραΐδν, ἃ. ταοίδρθοσ ὉΥ σοῦ [τη ρΒ ὈΘΙοπρίηρ [0 ογθᾶ- 
ἴυγαδ8, Δα ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ὑο τηδῃ, 8.6 Δδοσι θα ἰο (ἀοὰ, ἀπα [μ6 »γοδοροραΐῖα, 
ΟΥ ΡοΥβοπι οδίοη, ἐμαῦ 18, [86 οἤδηρα οὗ (ηρβ ἴο ρούβοπβ, Βοίἢ {8688 
ἤρσυγοθβ ΓΘ ὨΘΔΙῪ 8]11|6ὦ ἴο {86 τηϑίδρῃου, δηα 80}}} τχοσα ἰὸ {88 
ΤΩΘΙΟΠΥΤΙΩΥ͂ ; δαΐ ΠΟΥ͂ Δ΄Υ6 ποίϊ ρα 1ῃ {18 ρΪΔ06, 88 βϑῖῃρ' ροη (86 
Ὑ8016 (Π6 πλοϑῦ σον θηϊθηΐ Δ ροτμθηΐ. 

1, [πὶ {16 οοπδιαογαϊίοῃ οὗ απέῤγοροραΐἠῖοβ, [μ6 ὕνγο [Ὁ] ηρ; ἱτὰ- 
Ῥογίδπῦ ΓΌΪ68 τηυδῦ Ὀ6 σοηβίδ ΠΥ Κορύ ἴῃ τηϊπα ; νἹΖ. 

[1.7 Τλαὲ ιτοὸ ὠπαοτείαπα ἰδθηι ἐπ α τοαᾶν απα πιαΉ Ὁ ϑμξίαδίο ἐο ἐλε 
παΐμγε απὰ πια)εβίψ 9 ἐλε Αἰπιϊσλέν, τοηέησ ἰλοπι ἤσοπι αἷΐ ἐλαξ ἐπιρετζεο- 
ἐΐοτι τοίἐλ τρλίολ ἐλεν ατὸ αοδαδοαά ἐπ ἐδε ογεαίμτγοδ, απα 80 αἰέγίδιιζα ἑλδηι ἐο 
ἐλε εἰν. 

Ταῦβ, νμθ [86 ΤΟΙ ΘΙΒ Οὗ 8 ΠΌΤΩΔΗ ὉΟΑΥ͂ ΔΓῸ 8βογ δὰ ἴο αοἀ, νγὸ πηυβὶ υπάετείβηὰ 
ἰοδὲ ρογίδοιοη8, οὗὁἨὁ Ὑδίοι Βι }} ΠΕ ὈΘΓΒ ἰἢ 118 ΔΙῸ «86 ἱπδιγαπηθηῖθ, ΤῊΘ ἐνό, ἴῸΓ ἰπβίδησθ, 

ι ῬμΠ]οΙομὶα ὅδογα, 110. 11. ρ᾽. 916---1248, οαἱξ. Ὀδιδὶ, 
2. ΦΖΟΒΉ, 111. 15.;1 Οἴτοη. χὶϊ, 15; Εκο]μδ, χχὶν, 38. 



384 ϑογίψέωγο Πηξεγργεξαξιοη. 

Ὀοΐης ᾿δῇ ΤΟΙ ΌΟΥ ὈΥ ὙὨϊοΐ νγο αἰ ἰΒΟΟΓΏ ΟΥ Οὔδογνθ δὴν ἐπὶ πρ', 18 ο οΪογεα ἴο ἀδηοίς Οοἷ 
»Ῥεγζεεί απά ἐτκαεῖ ἀποιοίεάσε Ὁ αἰΐ (λίπρε, Φοῦ χχχίῖν. 21]. ; Ῥβαὶ. χὶ. 4.; δπὰ Ἦεϑ. ἵν. 13.: 
88 αἰ50 ἀὲξ τοαίϊοὐ [μὶ Ἀγ. υἱάοσποο, Ἰ)δαῖ. χὶ, 12. 1 Κίηρϑβ ἰχ. 8.; Ῥβ4]. χχχίν, 15. [Ιη [{κὸ 
ΤΩΔΌΏΠΟΥ, ΘαΓδ το διγι δυϊοα το Ηΐτη, ἴο βί ΠΥ δ 8 σγασίομϑ ἀσοερίαποε οὗ ὨΪΒ ΡΘΟΡΙ ς᾽ Β Ῥγδγοῖε, 
Ῥρδὶ. χχχὶ, 2., οὐ πε ὁἐσζαοί ποίϊοε ΜὨΪοἢ 6 (8 Κ68 οἵ [6 818 οἵἉ Οἰ ΕΓΒ, ὁ ΔΠ|68 Υ. 4. Βγ δ 
αγπὶ 6 τὸ ἴ0 απἀογοίδη αὶ ἢΪ8 Ῥοισεῦ διὰ δίγεπσίλ, Ἑχοί, χν. 16., νυ ἢϊο ἢ 15 αἰ8δὸ Ἔχργεββοὶ ὃγ 
ἢ18 σίρἠέ λαπά, ἙΧοά, χν. 6., ἀπὰ Ῥ54]. Ἵεχυΐ. 15,16. δῆο, ἰδ τοογὰ 18 δχργοδϑθὰ ὃγ ἢ 
ἤηρετε, Εχοά. υἱϊ!. 19.; διιὰ Ῥβαὶ). υἱϊὶ. 8.; δηὰ ἷβ ἰουε δηὰ σοι ραδβίοῃ ΟΥ̓ .)18 δοιοοῖε, [κα], 
Ἰχὶῖ]. 156.; Φ6γ. χχχὶ. 20.; 1 ἱ. 78., ἐγουσὴ δε Ὀοντε β 97 ἰδὲ ππετὸν 07 οἱ Οὐοά (διὰ 
σπλάγχνα), ιοδεγεύν ἰδε ἀαψ-Ἔργίπα ἴτοτα οἡ Βἰρἢ Ὠδιὴ υἱβιιθὰ 8. Ἰθοσὸ ΔΙῸ ἃ τδουδδηὰ 
δΙΓΩΣΙΑΓ ἰὨΒίΔης68 ἰὴ 1Π6 ϑοΥ μι. ΓΕΒ, 

[1.1 Εασίμον, ἤθη μυχηδλη δος οπΒ ἀγὸ αἰγὶ θαϊδα ἴο ΘΒ ονυ δ}, νγὸ τηῦϑὶ 
Ὧθ σδγοία! ποὺ ἴο ἐμ γργοῖ τἤθτα ἱἢ ἃ ΤΩΆΠΠΟΙ (πδ΄ Β[8]] 1 ΡῚΥῪ {6 Ιοδδὶ ἵπι- 
ΡῬογίδοιοη ἴῃ Ὠἷπι, δι πηϑὺ ὉΠΟΓΘΌΥ σοποοῖγο, (1.) ΕΠ ΠΘΓ ὦ »Έγε αοί οὗ ἐξ 
«εοἱἱῖ, ἤγε6 ἤγοπι αἷΐ ρογίιγδαξίοη ἐο τυλϊοΐῦ πιϑη ατὸ ἰϊαδίο, οΥ 6156, (2.) ΤΏ οἴἶεεί 
οὗ βῃοἢ! υτηδη αβδοίομβ, (μ6 δηϊθοθάθης Ὀθίηρ Ρυΐ ἔογ [Π6 σοῃϑθαυθηί, (δὶ 
18, 016 (ίηρ ὈΘΙηρ, ΘΧΡΓΘ8804 Ὑγ 8116 δπούθ Υ ὑπ! ηρ ἰ8Θ υπάθγϑϊοοά, Ἡ Ἐ]Οἱὶ 18 
808} 118 εἰδοῖῦ, ΟΓ δὶ Ἰϑαβὺ [Ὁ]]Ον8 10 ---- ἃ ρυγο οὗ Υ ΥῪ γθαυθηῦ ΘσΟΌΓΓΘΩΟΘ 
1η {86 βλογρα ᾿γὶ ΡΒ. 

ΤΒυΒ, ἤθη ΟαΟοά ἰδ καϊὰ ἴο γερεηΐ, τγὸ ἅτὰ ποῖ ἴ0 ἱπιαρίηθ ΔΗΥ σΠδηρα οἵ τηϊηὰ ἰη Εἶπ 
ὙΠ} Ποῖ ΓΠΟΓΘ 8 ΠΟ ΥΔΥΪΔΌΪΘΙ 688 ΟΥ̓́ΒΏΒΟΥ οΟὗὨἨ ἰὨΓΠΙΏ ΣΡ. ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΒΟΓΓΟΥ͂ ΟΥὉ Ά᾿ΤΟΌδΪς δαὶ 
18 ἰησοπδίδίθην τὶ ἢ]5 Ῥογίθοϊς ὨΑρΡΡίη688; Ὀυΐ, οἰἴΠῸΓ Ὠἷ8δ ῬΡΌΓΡΟΘΘ ἴο υπᾶὰο Ὑ Διὶ ἢ ἢλ9 
ἄοῃθ, οΟΥἩὨ ἀδβὶδὶ ἴγοτι νν δῦ ἢδ 8 ἀοἰνς, νυ ἢ ἢ ἀγὸ τῃ6 ογαΐηαγΥ οἴἶδοῖδ οὗ Γοροηΐδηςο ἴῃ πλλῃ: 
80 [δὲ [6 σδηρο 18 ποῖ ἴῃ ἴ.6 ἀϊδροδίτίοη οὗ [ἢ δαργοιμα ΜΙπὰ, Ὀὰϊ τι [6 αἰβροηβαιίοῃϑ 
οὗ 8 ργουϊάσῃοο; 85 ἰῃ θη. νἱ. 6.; 1 ὅδῃι. χν. 11, ὃ5δ.; 2 ὅδ. χχὶν. 16.; Ῥβ8]. ον. 45. 
Αγαίη, αοἂ ἰβ8 βαϊά ἴηι ΥΘΥΥ͂ ΤΊΔΩΥ͂ Ραβϑαραβ ἴ0 6 ἀποΥῷ, ἴο πᾶν ἥεγψ, ὅζε., [0 πηδῖκὸ ἃ8 δρ- 
Ῥγομοηα ον τηποἢ ἢ6 Πδῖ68 δἷη, δηα νν1}} ρᾳη 15} δίηθγβ. ΤῺ Βᾶπιθ ΓΕΑ ὙΠ] ΔΡΡΙΥ ἰὸ 
οἴδον δἑξοιϊοήβ ψ ΐο ἄγ διισ δυϊεὰ ἴο Β΄ π. 

ΙῺ ἃ Βἰ πλιὰ  ΠΊΒΠΉΘΣ ἈΓΘ ΜΘ ἴο ηἀογβίαηα 81} (ἤο86 ραββαρδδ 'ῃ Ὑνἢ ] ἢ ἀμπεαπ ἀσί!οη8 ἈΓῸ 
δδογίροὰ ἴο οὐ, 88 ἰῃ θη. χυὶϊ!. 21.; ὙΠΟΓΘ, 48. ΤΠ 61) δγο ἴ0 δχδιηϊηο ἴ0 ὈθοΟΙΏΘ δ0- 
υδίηϊοά τ ῖτἢ ὁ τΐπρ, αοα ἰδ βαϊὰ ἴο ρὸ ἄονῃ δπὰ δ66 ψῃδῦ νγὰβ ἄσῃβ ἴπ ϑδοάομι, ἰῃ οτύεγ 
τΠπαῦ Βα τηῖρῃς ἄποισ. Τὸ δοαγοὴ ἰδὲ ὄεαγί δηὰ ἐγὼ ἐδδ γεὶπβ ἷβ ἴο ἀἴβοοση ὀχϑοῖίν, 88 ἴῃ 
ῬΒΑὶ. νἱΐ, 9.; )δπὰ Ζ6γ. χυὶϊ. 10. 1ϑι]γ, λμπιαπ γοία ϊοηδ τα ΠΠΚανεῖβα ἀβογι θεὰ τὸ (θά, [ο 
ΟΧΡΓΘΒΘ ἴΠ6 ρ᾿γορογίϊεβ οἵ ϑιοἢ γοϊατίοπβε ἴπ8. Π6 ἷβ 6811. 8 πο, Ῥβ8]. χον. 8., 8 Ἑαίδετ, 
Ῥεβὶ. οἰ, 18.; Βοιι, νἱϊ!. 15., 4α Πιωδδαπή, 156]. ᾿᾿ν. δ.; Ηοβοα ἐϊ. 19., ἃ δλερλεγά, Ῥελὶ, 
ΧΧΙΪ, 1... ἴο ΟΧΡΓΟ88 ἢἴδ ρόῦοσ δηὰ δας ΣΎ, ἰδ ἰονθ, ὈΪΕΥ͂, ἰοπ ΟΣ σατο, δπὰ νγδίοιίαὶ 
Ρτονϊάθῃοθ. 

2. ΟΥ̓ ργοεοροραΐα, οὐ ρΡαΥΒοΟΙΙ βοδίϊοη, (Π γα ἃγ {πῦὸ Κιηάϑ; 016, 
ΜΠ 6Ὼ ΔΟΙΟΩΒ 8δη4 ομδγδοίοσ γ διισι θυ οα ἴο ᾿γταῦοηδὶ, ΟΥ̓ΘΥΘΠ [η- 
ϑηϊγτααίθ οἰ]θοίδ ; {86 οΥ6Υ, θη ἃ ργοῦδῦ]6 Ὀὰϊ Βοιουδ Βρβθοὶ 18 
δδδι σα ἴο ἃ τϑᾶὶ ομαγδοῖθυ : 

[1.1 ΤΒδ ἔοσπιογ, ΒΊβδορ ον [ἢ ΣΟΥ ΚΒ, ΘΥ ἸἀΘ ΠΟΥ ραγία 68 οἵ {86 ἡδίατθ 
οὔ 1τὉπ6 τηϑίδρῃου, πὰ 18 ὈΥ ἔλγ [86 Ὀο]άοϑβι οἵ υΠ)δἱ ο61458 οὗ ἤρσιαΓΘ8: 1018 πιοδέ 
ἔγθαυθην πα Ββυσοοβϑ Ὁ }}} ἐπίγοάυοσοα ὈΥ ἴΠ6 ββογθὰ νυ τΊο ΓΒ. 

10 Ῥβαὶ, Ιχχχυ. 10., ον δηλ γα Ὁ] ἴδ (ἢ ρογβοπί Βοδίίοη οὐἩ ἴμῈ ἀϊνίπο διε θαίοθ ἷ 
ΜόοτγΟΥ δηὰ γα ΔΓῸ τηοῖ ἰΟρ ΘΟ ΙΏΘΥ; 
ἘΠΡΒΙΘΟΌΒΠ688 δὰ ρέδοο μᾶνθ Κἰβδοὰ δε οὔ Γ. 

Ηονν 7πδῖ, οἰοζϑηΐς, δηὰ β8ρεπάϊᾷ ἄοοβ ἴδ ἀρΡρβασ, ἱΥ δρρ]} ἃ ΟὨἹΥ (δεουγάϊηρ ἴο [86 Ἰἰπογαὶ 
8696) ἴο [π τοβιογδέΐοῃ οὔ τῃ8 Ψϑιν δῃ παιίοη ἔγουα τα ΒΑΘΎ ΠΟ ίδῃ οαρενιγ ἢ Βαϊ, ἡ πὸ 
οοηδίάογ ἐξ ἰῃ ἃ πιοβὺ βαουδὰ δηά τηγϑβιῖοαὶ 86η86, νν Εἰοἢ ἰδ ηοἵ ΟὈΒΟΌΓΟΙΥ επδάονγεὰ απ άεγ 180 
οβίθηβὶ]ο ἱπιαρο, υἱΖ. τδι οὔτμο τιοϊποὰ οἰγοάδιγρίίοη ὉΥ {8 Βαουιςο δηὰ πηραϊδιίοη οἵ δεδῦϑ 
ΟἸὨγίϑβε, ἰπ τυ βίος τ8ς ἀλνὶπα ρογίθουϊοπΒ νγ γα 80 Βασιηοηϊοιιδὶγ ἀϊδρὶαγοὰ, ἐς ἰδ ὈΘγοΙ ἀ πιοαϑυγθ 
δταπὰ δπὰ οἰοναίοὰ. Αγραίη, γμδῦ σλη Ὀ6 ΤῊΟΓΘ 500] 1π|6 ΟΥ̓́σγΔοσ[αϊ τπλη τῃ6 ρογβοη  βνάθοῦ 
οὗ νι βάοπη, 50 ἐγθᾳιθηι ἰηϊτοἀ ποσὰ ἰη [μ6 Ῥγονογὺβ οὗ ϑο]οπιοη, ραγε σα Σ]Υ ἴῃ ομδρίοῦ ΤῊ, 
γ6Γ868 22--31.ῦ 5886 8 ΘΧὨΪ οἱ τά ποὲ ΟὨ]Υ 148 1Π6 ἀἰγαοῖγοββ οἵ πατηδη 1Πἴ9 δηὰ πιογαῖσ, 88 [89 
ἐπυθῃιγαβδβ οὗἉ δγίϑ, 88 [ῃ6 ἀἰβρθηβεσ οὗ Βοποῦγβ Ἀπὰ σοι ββ, Δ8 1Π6 βουγοα οὗ ἔγιιο (6 ]!οἰτγ, δὰ 
ΔΙδῸ ἃ8 ἴΠ6 ΘἴΟΓΏΔΙ ἀδαρῃιοῦ οἵὨ ἔθ οἠηηϊροίοηϊ Ογοϑίοσ, δηὰ 88 [Π9 δίθγῃδὶ δβδοοίδίθ 1ὴ ἰ 
αἰνίπο οουπβοὶθ. β πιϊΐαν ραδβαρϑδ, Ἔχ ᾳυίδιυοὶυ ἱπιδχίποα, δὰ ἔγοαι 186 Ὀοϊάποιδ οἵ [89 
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βοιΐοη αχιγοτηοἷγ [οτο 016, οασν ἰπ Φο0Ὁ χυΐ!!. 13., χχυῖ δὶ. 22.; 186]. γ. 14., χ͵νὶΐ, 1, δ.; 1. ἱ. 
ι, 6, 17... Ηοϑ. χιϊ!, 14.; δηὰ 1 Οογ. χυ. δ4." 

Γ11.1 ΤῈ βεοοπᾶ Κἰπὰ οἵ ργοβοροροῖα, Ὁ τ Οἢ ἃ ΡγΟΌΔΌ]6 Ὀυΐ βού ἰου8 
ΒΡΟΘΟΐἢ 18 δβϑδίρῃθα (ο ἃ σθὰὶ ρεγβοπ, που ρσῇ 1688 οϑ]ου]αίθα ἕο Θχοῖΐθ βά- 
τηϊταϊΐου δηὰ δρργοβθδίϊοη ὈΥ 108 πόνο], ὈοΪάπ688, ἃπὰ ναγὶοίγν, [8 ἐμ 6 
ἔοσιηθγ, ͵ἰ8 παυθσΠ6 1688 ροββοββϑᾶ οὗ ρτοαῖ ἔογοο, ϑυϊάθηςθ, δῃα δας πουὶγ. 
Τι νου]Ἱᾶ, 486 Βίβῃορ Του γουλαγκβ. ὉΘ δη ἰπβηϊθ [8Κ ἴο ΒρΘΟΙὟ ΘΥΘΓΥ͂ 
ἰπβίϑηοθ 'π {Π6 βδογϑά ροθῃ)β, νυ πίῖοἢ οἡ {{|18 οσσδβίοη σηϊρῃῦ ὉΘ τοξοσγοά ἴο 
83 ὙΟΓΙΌΥ οἵ ποί]ο6. 

Α τοΐδσγεποθ ἴο ὁπ6 ΘΧΑΠΊΡΪΘ, ἰΠΟΓΘΙΌΓΟ, πηυϑὲ δι. 806 ; ΟΠΘ ΤΊΏΟΓΟ Ῥογίδοϊ ἰΐ ἰβ ποῖ ροβϑί Ὁ]9 
ἴο ργοάμιςο. [{ ἰβ ὀχ ργοββίγθ οὔ ἴῃ6 ΘΆβῈ οχρθϑοϊδιίοη οὗ ἴπ6 τη  Σ οὗὨ δίβεγα, ἔγοσῃ [9 
πη: πεῖ Ὁ]6 οἂθ οὗἉὨ τ Ῥγορῇῃοῖοϑα δ θοταῖ (δαάρ,. ν. 28---80.). 
ΤΠ ἔγϑι βαπίθποθϑ ὌΧ] ἃ δἰτὶ Κὶπρ ρἱοῖαγο οὗἁἨ πιδίθγῃ δὶ βο]!εἰτα 6, Ὀοϊἢ ἴῃ ποτὰ δπὰ 

δοιίοῃβ ; δῃὰ οἵ 8 τηϊη βαβροη δὰ δηὰ ερὶϊαῖοα ὈδίνθοΩ Πορὸ ἀπὰ ἴδασ (ν. 28.). 
Ιπχηοά αν ο Ὶγ, ἱπιραιίοηὶ οὗ μἷ8 ἀ61 4, Β86 Δπιϊο ροίθβ ὉΠ)6 ΘΟ Βοϊ τ οΩδ οἵ Πογ ἔτη; δηὰ, 

ΒΟΥ ταϊπὰ θοϊπα θοιιθν δὲ οἰογαῖθα, 886 ὈΟΔΒΙδ νυ Ὁ} 411 τἢ6 ἸΟΥΙΥ͂ οὗὨ ἃ οηὰ ἔδιμδὶο (νυ. 
29, 80.). 
τς : ποχὶ οὔδβογνο ΒΟΥ νν}] δἀαρίθα ΘΥΟΥῪ Βα τ θηΐ, ΘΥΟΣῪ Ἰπγογὰ, 8 ἴο 106 σΠΆΓΑΟΙοΥ οὗἁὨ 

[Ὧ6 δρεδκοσ, 86 [12 Καϑ πὸ δοοουπὲ οὗ [Π6 δ᾽ ΘΓ οὗὨ [ἢ 6 ΘΠΘΙΩΥ͂, οὗ [16 νΔ] ὟΣ δηὰ ᾿οοῦ- 
ἀμες οὔτδ6 σοημααετζοσ, οἵ [86 συ]τἰπὰο οὗἩ τπ6 σλριίνοδ, Ὀὶ 

Βυσῃ8 ἢ ἃ δι Ά16 ΓΠἰγδὶ οὗ ΡΓΟΥ͂ δηὰ 8ρο0]]8. 

Νοιδίηρ ἱβ οὐχϊεϊο ἃ τυ] οἷ 18 οα]οα]αιοα [0 δἰγαοὶ δη ἃ θησαρο ἴΠ6 ῬΔΒΒΙΟΠΒ οὗἉ ἃ γαίῃ δηὰ 
{θη νγοσηδη --- δίανοδ, ρο] ἃ, δπὰ τἰοἢ Ἀρρᾶγθὶ, ΝΡ ἰδ 8.)6 βϑι8ῆθ4 τ ἢ [ἢ 6 ὈΔΓΘ ΘΠ Πλ6Γ- 
δἰίου οὗ ᾿Ποτὴ ; 88 ταροδῖβ, 886 δΔιΏ ρ}ΆΗ68, 86 ΘΙ Π 6.8 ΘΥΟΓΥ ΟΕἰγουπηβίδηοθ ; 886 ΒΘΘΙῺ8 ἴο 
ἴανο [ἢ6 ὙΟΤῪ ΡῬΙυπάοσ ἴῃ ΠΟΥ ἱπιπηθάϊδιθ Ῥοβϑαββίοῃ ; 8ὴ6 ὑϑΌδαδΒ δῃ ἃ ΠΟ ΘΙ 68 ΘΥΟΙΥ 
Ῥδιι συ] (τ. 30). 

Τὸ εδἀὰ ἰο εἶ ὈΘΔΌΙΥ οὗἉ [818 Ῥ658δρ6, [6 ΓΘ 18 6180 8 ὉΠΟΟΙΏΠ)ΟΙ} ΠΘϑΔΙΠ688 ἴῃ ἰδ γοσεὶ ῆ- 
οαιίοη, στοδῖ ἔοτοθ, ΔΟΟΌΓΘΟΥ, 8η ἃ ΡΟΓΒρ ΟΥ̓ ἰι π6 ἀἰοῦοη, [μ6 αὐπχοβὶ δ ζδηςθ ἴῃ [86 Γαρθ- 
εἰτομα, ν᾿ ἰς ἢ, ποι πβιδηάϊηρς {ΕἿΣ ρραγθηΐ το π ἀδθηον, αγὸ σοηδυςίοαὰ ἢ [86 πηοδὲ 
Ῥογίοθεϊ Ὀγουϊγ. [π [86 οῃηὰ, ἴΠ6 Δ] ἀΙϑαρροϊπίτηεδηι οἵ ἔδι8]9 ἤορ9 δηὰ Ἵοσϑα]τγ, Ἰδοῖ γ 
Ἰηδἰπαδίεα ΟΥ̓ (86 βυδάθη δῃὰ πποχροοῖο ἃ ὨρΟΒίτΟρ 6, 

50 ]εὲ 411 τῃΐπ6 ὁπ 68 ρογ ἢ, Ο ΦΕΗΟΥΑΗ 

δ ΟΧΡΥΓΟΒΕΘ ΤΊΟΓΟ (ΓΟ ΙΥ ὈΥ͂ 1Γη18 ὙΘΥΥ 5,ΐθποο Οὗ 1Π6 ρούβοὴ 80 ῬΝ88 δι δρθακίηρ, [ἢΔη 
ἴς σου] Ροβϑῖθ]Υ ᾶνα Ὀδοη ὈΥ͂ 8}} [πἢ6 ρουγογβ οὗ ἰδηρίιδρα. 

Βυΐ ψΒΟΘΥΟΥ τ ]Β68 ἴο ἁπαογβίαηα [86 [0}} ἔογοθ δηα Ὄχϑϑ]θηοα οὗ 
1818 ἤριιγα, 848 νν6}1] 88 {π6 οἰοσδηΐ 86 οὗ 10 ἴῃ {π6ὸ ἩΌΓΟ οὔδ, πηυβὲ 
ΔΡΡΙΥ ἴο 1βαϊδῃ, ποτὰ 16 ΤΩΔΥ͂ 80} }Υ ργοηοιησθα 0 6 [86 Β0] τοδὶ 
οὗ ροθοῖϑ. Ίβῃορ μοί ΘΟμβιθσθ δ18 ἔουγίδθητῃ σΠαρίου 88 186 
δταηάθϑὺ βρθοϊπιθη οὐ {πα ργορῇθῖβ ΡοΘΥ, δηὰ 88 δχθῃρ ὙἹὴρ 
ἉΙΙηοϑῦ ΘΥΘΓῪ ἔοιτα οἵ {86 Ῥγοξοροροῖδ, πὰ ᾿παθρα οὗ 411 {πα Θομβί:- 
{αΐο8 [Π6 Β}] 1πη6 ἴῃ οοτηροβιοη. 

11. Τὰς Ἠεδνειοβ ἀετίυεά πιατν ὁ ἐἰιεῖν ἤσιγοθ ἤγοπι ἐδε οταΐπανν 
οοσμραΐζίοηδ απαὰ σδίοπιδ ΟΓ ἰΐΐε, ας τοοῖΐ α5 ἤγοπι διιοΐι αΥίβ αϑ τοῦ ργαο- 
ἐϊδεά αὐ ἐμαξ ἐϊπι6. 

ΤὨ18 βουτοθ, ᾿πἀ 664, 18 Θοπιτηοη ἴο 81] Πα ΟΠ; δ, ἱπ ργορουτοι 88 ὑοῦ 
ΒΓΘ ΙΏΟΓΘ ΡΟ] Ἰβη6α, ἃπὰ ου]ολναῖθ ΤΟΓΘ ὨυΙΠΘΙΌΣΒ δΓΐβ, ΠΟΥ ΓΘ Βρρ) θα 
1 8 στθδίεσ ν ΓΙ Υ οὗἁ ἱπιᾶροθ. Τῆ6 8016 οουΓΒθ 8Π6 τηϑίμοᾷ οὗ δσοϊησηοῃ 
πα ἀοιηθδίιο [86 διηοπρ [Π6 διηοϊθηῦ ΗΘΌΓΟΥΤΒ τγ 88 511 0}6 ἴῃ ὕΠ6 Πἰσ ιοϑὲ 
ἄορστοο Τμογὸ αἀἰὰ ποῖ οχίδὶ {Ππδὺ γ ΓΙ γ οὗ δι α165 δΔηα ΡυγΒαΐ δ, οὗὨ ἀγίβ, 
σοΠαἑ οΠ8, 8η4α ΘΙΩΡ]ΟΥΙθηΐθ, νν ἰοἢ ον αγὰβ οὈὐαϊπρα διροηρ ΟΥΠΘΡ 
ΒΑ[]Οη5. Το Ηρῦτοννβ ΟΓῸ ἃ παίίοη οὗ Ὠυβθαπάσπηθη 8ηα 8) :6ρῃθγαάβ: [ῃ9 
ῬἈΔΙΓΙΆΓΟΙΒ ὝΘΙΘ ροββεββεὰ οὗ ργϑαῦ ἤοςκβϑ διιά παγὰβ νυ οἢ ὍΠΟΥ τοπῆθα; 
Βοῦρ] ὑΠ6]} ἀθβοθπάἀδηΐβ δἰνοστ Γἀ8. ἈΡΡ] 164 ὑπθιηβοῖνοβ ἴο δρυιου]ίῃ ΓΟ. 

᾿ ΤΒο ᾿δίο Μγ. αἰρὶῃ 88 ροϊηϊθὰ οὔϊ ΠΙΔΩΥ ὙΘΙΥ͂ βιγὶ Κίηρ ῬΕγθοη  ἤοδιίοηδ δηὰ ΟἿΠΟΣ 
τοοτδρδῃοεὶοδὶ 4} 181 006 υϑοὰ ὑγ 8ι. Ραμ]. ὅθ δ18 ϑδσιηοιβ, γοὶ, ἱν. Ρ. 405., ἄνα, 



956 ϑογίρέμγο Ϊ]ηἰοΥργοίαζίοη. 

ἘΟΓΥ 15γβ 16, οα ἴΠ6 σοπαπθεί οὗ Οδῆδβϑῃ, γοοοϊνοᾶ ἢΐ5 αἱἹοιίοᾷ Ρογέϊου οὗ 
Ἰαπᾶ, τυ ιιῖσ 6 συ υναίθα, απ ἡ] ο ἢ, 848 10 σου] ποῖ δ6 δ] ̓θπδιθα ὉΥ ϑβαΐο, 
ἀοβοοπαθα νι βουΐ ἀϊτϊπυ οη ἕο ἢ18 ροβίβσι γ. Ἡρθηοθ, ΨΘΥΓΥ Πυπηθγουβ 
ΤΑΘΙΆΡΒΟΙΒ ἴῃ {Π6 βδογθὰ ὙΓΙ ΡΒ 8γ0 ἀδγιγϑα ἔγοτῃ ραβίογαὶ ἀπά τυγαὶ 
οσσυραίϊζοπε. ΤΒυβ Κίηρβ 816 βϑἰά: ἰο δοὰ ὑμπϑὶγ Ῥθορὶθ; ψὙὴ0 δρϑὶῃ 8τθ 
οοΙηραγοὰ ἴο 8. βοοῖ οὗ βῆθθρ, νυ] οἢ [86 Βμβρβογὰ δοηάαοίβ ἴο ραδίυγο, διὰ 
συδΓαβ ἔγομλ ἀλη ρο Γ. 

ΎΠοη ΦΖομονδῇ τῆγοβῆθβ οἂϊ ἴπ6 Ποδίμ θη, δη ἃ ΓΑ }]68 Ἰθι ὈΘπθβ ἢ δα ἴδοι, Ηδν. ἢ, 
12. Ἠὸδ ἀοἰϊνογβ [ἢ παίίομβ ἴο [βγϑοὶ ἴο Ὀ6 Ὀδαίθῃ ἴῃ Ρίθο 8 ΕΥ͂ δὴ ἱπάδηϊεοὰ 841], οΥ τὸ ὑὲ 
οὐδ ῃθα ὈΥ͂ [Ὠ6ἷγ Ὀγσαζθῇ Πποοίδβ, 06] 111. 14. (Η160.}; 188]. χχὶ. 10.; Δα γ. 11. 88.; Μίς, ἱν, 13, 
ἮἨκ βοδίίδγβ ἢΪ8 δῃ δ πιῖθβ Κα οἰ Ε΄ ἀΡΟΠ [Π6 τηοπηΐαίηδ, δη ἃ ἀἰβρογβαδ ἔἤοτὴ τ ἢ ἴῃς τ} Π- 
ψὶπὰ οὗ Ηἰβ ἱπάϊμπαίιοπ, Ῥβδ]. ᾿Ιχχ χη, 15---Ἰδ.; δα]. χυὶ!. 18, Βαΐ ποιδιτηρς οδη βυγραα 
16 πιαρσηίῆσοης ἀεἰἐποαιίοη οὗἩ [6 Μοβϑβί δῇ οοπιΐηρ; ἴο ἴδκε νϑηροδησθ οἡ ἢΪἷ8 δά υβιβασίοα 
ΘΧΡταδΒοᾶ ΌΥ̓ ἱπΊΑΡΌ ΤΥ ἵβΚοη ΠΠῸΠῚ 186 ἩΠΏΘΌΡΓΟ58, ΒΟ 18 οὗἁὨ ἢ Θαιθηξ ΟΟσΌστοΠπΟοΣ τ ΠᾺ (δ 
βϑογοά ροοῖβ. 866 [56]. ᾿Χὶϊ], 1 ---ὃ. 

ἼῊ6 Ραβίοσαὶ δπὰ σΌΓγαὶ ΔἸ] ιϑΐοπ8 ἴῃ [86 Νονν Τοϑίδιηθηΐ ἄγ δἰπηοβῖ δα ΠΌΔΙ ΠΥ ΠυπηεΓΟῦΝ 
νυ ἢ τῆοδο οὔ τ86 ΟἹὰ Ταβίδιηθηῖ,. Ὑπαβ, ἰπ ΟἿΣ 1,ΟΥὰ  Β ῬΑΣΔΌ]6, {Π6 ὑοῦ] 18 σοτηραγεὰ ἴἰὸ 8 
“Ποία, τμ6 σὨ]άσθη οὔ το Κίηχάοπι ἴο ἴἢ6 τοὐεαΐ, δηὰ ἴΠ6 οὨ] άγοη ΟΥ̓ τπ6 ψ|οκοὰ ἴο ἰαγεε, 
Μαεῖὶ. χὶϊ. 88. ὙΤΒ6 οπά οὗ τ[Π6 νου] 18 {ΠῸ λαγυέδί, δῃὰ ἔς δηροὶβ τὸ γεαρεέγα, Μαῖῖ. 
ΧΙ. 8389 ΑΑ Ῥχγόδοῇοσ οὗ [6 ποσὰ ἰ8 ἴΠ6 δοῖσεσ, Μαῖϊ. χὶϊ. 8'ι ὙΠ6 ννοτὰ οὔ ἀοά ἰΞ5 τῆς 
δορί, Τἢθ Βοασγὶ οὗ τηδῃ ἰ8 ἴῃ6 σγομπά, Τμικο υἱῖϊ. 15. ΤΏ σδγοβ, σγῖς 8, δηὰ ρ᾽θδθηγεβ 
οἵ Ἰἰθ δ [πὸ ἐλογπδβ, Τῶκο Ὑἢ}}. 14. ὙΠῸ ῬσΘΡΑΥΑΟη οὗ ὑΠ6 Ποαγί ΟΥ̓ ΤΟραπίδηρα ἰδ 
»ϊουσλιὶπο ἀπά ὁγεαλίηρ ὦρ (6 ζαϊϊοισ σγομπώ, ἨοΒβ. χ.ὄ 12. ὙΠ6 ταϊπἰβῦθυ, ὑτο ΒΟγν 8 Ἰπάεγ 
οὐ ἴῃ ΠὶΒ ΒυβΔη ΤΥ, 8 ἴπ6 ἰαδοιγεν, Μαϑιῖ. ἰχ. 87, 38.; 1 ΟὐοΥ. ἰδ. 9. ὙΠ πίοκοὰ 
Αγ δίμδΟόϊε, δαὶ. χὶν!. 14. Απὰ τΓΠ6 ἰοπιρύδιϊοηβ πὰ {{18]8 οὗ [μ6 ζοῦν ἃσὸ 1} δἰ [π9 
0 ἰδδ ιολεαΐ, Ταικ χχί!. 81.} 

111. ϑαογοά ἐορίο5, ἐλπαΐ 8 ἐο δα, γεϊσίοπ, απα ἐλίποε σοππεοίοά 
εοἱἱὴ ξ, ζιτγηϊδλοα πιατν ἐπιαφεβ ἕο ἐδ βαοσγεοα τογξογ8. 

Νυτήθγοιιβ πὰ ἀϊνογβι θα βδοσϑὰ τἰύθβ ὑγθ ΓΘ Θη)οΪ θα ἴο ὑπ 15γβο  Ἰΐ68 Ὁ 
Μοβοβ; δῃὰ {μον σϑ]ρίουβ ΟΣΒΕΣΡ γγ88 οοηἀυοίοα ψΠΓῸ στοδῦ ροιρ δα 
ΒΡΙΘΠαουτΤ. 
Τα, [86 ππᾶροβ ἀογ γοὰ ἴγοπλ ἴΠ6 οι ρ]ο ἀπὰ ἰζ8 τη ρΏ Ποοηΐ δογνῖσο οἰ οΗῪ δαῦτο ἰῸ 

ἀσδηοῖε ἴΠ6 ΨΊΟΥΥ οἵ ἴπ6 ΟἸγίβυδῃ σδυτοῇ, [Π6 ἜΧΟΘΙΘΏΟΥ οὗἉ 1.8 ΨΟΥΒΗΪρ, οα Β ἰΆνΟΟΓ ἰονασὰϑ 
ἴϊ, ἀπὰ μὶ5 σοηδβίδηϊξ ργθβϑῆσο ὙΠ ἰδ ; [Π6 ῬΙΌΡΠοΙΒ βρϑακίηρ ἴο 1πΠ6 Φεννβ ἵπ [ΘγτηΒ Ἀοουπι- 
ταοάαϊοα ἴο 1ποὶγ οὐγὴ ἰάθδβ, 88 ἰη ἔχοι. χχχυῖ. 25, 236. δοϊῃραγοὰ νυ Ηοὺ. υἱϊὶ, 10. 
ΕυτΊΠοΓ, “ τσ οἢ οὗἔὨἨἁ ΏΠ6 Φον Βἢ ἰανν 15 δ ρ]ογοὰ ἱπ ἀἰβογί τη πδιηρ Ὀοίτνθη τ] Πρ οἴθδη διὰ 
ὉΠΟΙΘΔη ; ἴῃ τουηονίηρ ἀπά τηδκίης διοποθιηθηῦ ἴῸΓ (Πἰηρ5 ΡΟ] θα οΓ ρῥτοδογί θεὰ ; δηά πηάεῦ 
1Π|686 σογοσηοηΐοβ, 88 ἀπο ἃ νοὶ, ἃ τοδηΐηρ ὑῃ6 τηοβὲ ἱππρογίδην δηὰ ββογοα 18 σοῃορδ οί. 
Αἰποηρ [ἢ6 Γοδὲ αγὸ σογίαὶη ἀΐδοαβε8 δηα ΠΗ, 165 οὗὨ [86 ὈΟΑΥ, δη ἃ δοπης σαδιίοπιϑ ἴῃ 1ῃ681- 
Βαῖγοβ ουϊ ἀθηΟΥ ἱπά  βογοηῦ : ἴΠ686, Οἵ ἃ ΘΌΤΒΟΓΥ Υἱοῦ, ϑϑοϑῦχ ἰρῆϊ πὰ ὑγὶνί 4] ;ἢ Ὀαΐ, νδδα 
1ὴ8 τοϑ80ῃ8 οὗ ΠΟΤ ΔΓΘ ὈΓΟΡΟΙΙΥ ἰηνοϑερδῖθα, ΠΟΥ δγὸ [ουμ ἃ ἴο ὃδ οὗ σΟΠΒΙἀΟΥ̓ΘΔΌΪΟ ἱπιροτ 
'Δης6. 6 δἴῸ ποῦ ἴ0 ΝΌΠΟΟΓ, ἴπ δι, ΕΓ Π6 βδογο μοθῖβ Βῖνο ΓΕσΟῦΓΕΘ ἰὼ [ἢπ656 ᾿ΟρΙς8 [ὉΓ 
ἐπ ΥΥ͂, ΘΥΘῺ ΟἹ ἴπ0 Πιοδῖ ΤηΟΠΊΘηΟΌ8 ΟΟΟΒΒΙΟΠ8 : 88 ὙΠΘΩ ΤΠΟΥ͂ αἰ ΒΡ] ΑΥ͂ [86 πηϊνεγρδὶ 
ἀοργανην οὗ ἴδ6 Βυμηδη Ὠοϑγί, 186]. ᾿Ιχῖν. θ6., ΟΥ̓ αρΌγαϊὰ τΠ6]Γ ΟὟ ῬΘΟΡΙΘ ἴὸγ (86 οοτταρί- 
Ὠ688 ΟὗὨ [Π6ἿΤ ΤΩΔΏΠΟΓΙΒ, δαὶ. 1. δ, 6, 16.; ἘΖΕΚ. χχχνὶ. 17.; ΟΥὁἁ σσθοη (ΠΟΥ͂ ἀδρίοσο ἴδ δϑ)θοὶ 
βιδίῖο οὗἩ τς νἱγρίη, ἴπ6 ἀδυρπῖον οὐὗἨ βίοῃ, ροϊ]υ δὰ πὰ ὄχροβο, 1 απ. ἱ. 8, 9, 17. δηά ἢ. 
ΤΠ 6 σοηϑι ον ὕἢ 650 πηοίρ ΠΟΥ, τοῦ ΔΩΥ͂ τείεγθηςα ἴο [Π6 ΓΟ] ρΊοη οἵ ὉΠ οἷν δαί οῦβ, [ΒΟΥ 
Ὑ}} ἀουθύ]οβθ ἈΡΡΘΑΡ ἰπ δοτὴς ἄθρτοα ἱποϊοχαπῦ; Ὀυϊ, ἱΓ ψγὸ τοίου τπο πὶ ἴο [πεῖν χε α!η6 
ΒΟΊΓΟΘ, [ἢ 6 ΡΘΟΌΠΙΔΣ το οὔτ ἩςΌΓγοΥΒ, [ΠΟΥ͂ Μ}} ποὶ Ὀ6 Ἰοππα ναηϊὶπρ οἰὑΠαγ ἰπ ἔογοθ οἵ 
ἀϊμηϊιγ,᾽ 

ΤΒο ροη ῆοδ] νδϑίτηθηΐβ, τὶ οἢ ΤΟ ΓΘ ΟΧΙΤΟΠΊΘΙΥ ΒΡ] ϊά, βυρ χοκίο ἃ Ὑγ ΕΥ̓ οἵ ἱπιδρεὶ 
ἜΧΡσγοββῖγο οὔ [Π6 φΊΟΣΥ οὗ θοΐὰ τΓ86 Φον δι απ ΟὨγιβοίβη οαγοῦ, Ὑ76 μανο δὴ ἰπϑίδποο οἱ 
118 ἴῃ ΕΖοκ. χυὶΐ. 10, 18, 18.; δηἃ μδυτοα ]ΑΥ] ἐπ [λ6 ΤΟ] ἑηρ, Ραβϑδρο οὗ [86 ουδηρειιοδὶ 
ΤΟΡΒΘῖ : --- 

ἰὐὸὰ Ι1 ν}}} στοδον τοὐοῖοθ 'ῃ ΦΈΗΟΥΑΗ : 
ΜΥ βοὰὺ] "ῆΔ]}} Ἄχϊο ἴῃ ΤΥ αοᾶ; ᾿ 
ἘῸῚ δὸ Βδιἢ ο]οϊῃεαά τὴς νυ [Π6 ρΆΙΤΩΘΠΙΒ οὗ 538] γαϊΐοῃ, 
Ηδ διδῖὰῃ οονογεὰ τὴϑ τ [Π6 τη ϑη016 οὗὨ στρ θΟΌ 5688 ; 
ΑΒ τ16 Ὀὑγίάθρτοοιῦι ἄθοκοῖὶ Εἰμη86} 7 ἢ ἃ ὈΓΙΘΒΕ]Υ͂ ΟΥΟΥΤΕ ; 
Αῃηὰ 88 ἴδ Ὀγίαἀ6 δἀογηῃθίδ ΠοΓΒΟΙΓ ἢ ΒΘ Γ΄ ΘΟΒΙΪΥ ον 618. 

1εδῖ. ᾿Ἰχὶ, 10. 

ΙΑ ἵζοὺ ἰοὸ πὸ ᾿δηρῦδρο οὗ ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ, ὈΥ ἰδ6 ον. Ἧ. Φομο8, Ὑοσκκα, το], ν. ὑ. 382. 



ΑἸ Πεσογὶοϑ. 88) 

Τὰ {π|ν υϑῦβο, ἴδαΐϑἢ 18 ἀθβου δῖ πρ, ἴα ἢΐ8 ῬΘΟῦ ΔΓ τδηηοῦ, [Π6 ΘΧΌΪ ΔΌΣ δηὰ ρΊΟΥΥ οὗ 
ἴδ Ἑπυγοῖ, αἴοσ μοσ ὑγρὴ 8] τοβίοσϑίοη. Ηδ ἀδοογβϑῖθβ Ποὺ ἡ ἢ [86 γοϑιθη δ οἵ βαϊνδ- 
τίοη,, βηἀ οἸοῖ 68 ΠΟΥ 'π (6 ΤῸδ6 οὗ τὶ θοῦβη688: δ6 δἴοσννδυὰβ ΘΟ ραγΓοΒ ἴΠ6 σἤΣΟᾺ 
ἴο ἃ Ὀγίἀορτοοτα ἀγοβϑθὰ ἔογ [ἢ τηδιτίαρα, το τυ ἢ οἢ Θοταρεγϑοη ἱπογθὰ Ὁ]5 ἀἰρση ον 18 δα ἀρὰ 
ὈΥ 186 ποσὰ 1733.» ἃ τιθίϑρδου Ῥ] ΔΙ ΏΥ ὑβκοη Ότα [6 Ὀγεδι᾿ Β ΔΡραγοὶ, [Π6 ἔοσοθ οὐ ψ ΒῖοΒ, 

τποτοίοσο, πὸ τοάοτηῃ ἰδησαδρο οδῃ ΟΧΡΓΟδ8. ΝΟ ἱτπηδρΈΓΥ, ΒΊΒΒοΡ Τόν {ὈΣΌΠΘΓ ΤΟΙ ΑΥ ΚΒ, 
Ὑ δ] ἢ τη6 Ηοῦχονν ἩΥ ΓΟ ΓΒ σου ἃ ΘΙΙΡΙΟΥ͂, νν88 Θα.Ά}}ν δἀδριοὰ 1} 1Πϊ8 ἴο [6 ἀἰθρῖαν (88 
[ΔΓ 45 ΒΌΠΤ.ΔΠ ῬΟΥΟΓΒ δι σοησοῖνα ΟΥἨΎ ἀδρίοϊ ἴπ6 δι 0766 0) οὗὁἨ [6 ἰπβηΐτα τα )οδν οὐ (οά, 
ΦΕΒΟΨΑΗ͂ ἴδ, {πο ΓΟΙΌΓΟ, ἡηβιυρφο τα ἐν [6 ΡῥΒΑ]ηιϊδὲ 85 οἰοίλεά τοϊ(ἦ σίογψ απὰ τοἱ(ὰ δἰσεπσίλ 
(Ρβδ]. χοΐϊὶ. 1.}, δὰ Βο ἰδ σιγαάδά ιοἰέδ μοισεν (Ῥ 58]. ’χν. 6.), ἢ ἀγα (6 ΤΟΥ ἴοστῃ8 ἘΡ- 
Ῥτγοργί δία τὸ πὸ ἀδβογίρίοη οὐ [86 ἀγεδ8 δπὰ ογῃδιηθηία οὗἉ [86 ῥγίοδίβ, Τἢθ ἐρίδι]6 ἴο 186 
Ἠρῦτονβ 'ἰ8 8η δ παϊσα Ὁ] 6 σομμηθηΐ ΟἹ ΠΔΗΥ͂ ραγῖδ οὗἩ [πο Μοδὶς στἰλιδὶ, 

ΙΝ. Τῆς Ἡοῦτγοιυβ ἀογίυοα πιαὴν 077 ἐλεῖγ πιοίαρλογ8 ὕγοπι βαογοά 
᾿ἀϊδέονψ. 

ΤἬυ8, 88 ἰμ6 ἀσνδϑίδιοη οὗὁὨ {6 Ἰδηᾶ οὗὨἨ [5186] 18 ἔΓδΘα ΘΠΕΥ τοργοβοηΐοα 
ὈΥ {86 τοϑϑίογαϊοη οὗ δηοϊθηῦ οἤ 808 (88 ἴῃ ε76 Ὁ. ἱν. 28.---26.; 138]. χχχίν. 4, 
11., 8δηά 406] 111. 16, 16.), δ0 {Π6 Βϑῖὴ6 δνϑῃΐ 18 βΒοιῃθίϊ π)68 ΘΧΡΓγΟΒβοα ἴῃ 
ΤΩΘΙΆΡΒΟΥΒ βαρροβίθα ὈΥ 6 ὉΠΊΥΘΓΒ4] ἀοἰαρμθ (88 ἴῃ 158]. χχὶν. 1, 18--20.), 
Διὰ 4180 ἔγοτα {μ6 ἀεσβιγυοίζοη οὗ ϑοάομλ δηὰ (ἀοηοσίδι ([β6ὶ]. χχχῖν. 9.). 
ὅθ6 4180 ῬΒ8]. χὶ. 6. 
ὙΠῸ ἀοραγίαγο οὗ {πΠ6 1βγδ}ὶ 168 ἔγοπι Εὐσγρί, Ὑγ8116 1 ΔθΌΓ 8 τηδίθγ 88 

[ῸΣ ΤΊΔΠΥ τηλρηῆοσθηύ ἀθβοῦ  ρ 018, 18 ΘΟΠΙΙΠΟΠΙΥ͂ ΔΡΡΙ1Θα, ἴῃ ἃ τηϑδρ)ιοσῖ αὶ 
ἸΩΏΞΠΠΘΙ, ἴο ταργοϑοηῦ ΟΥΒΘΓ στοῦ ἀθ] νογΔῃ 668; 88 ἴῃ [88]. χ "], 16----19.., 
ΧΙ. 21., δπᾷ 11. 10. Βυΐῦ [86 ἢσυγαίνο δρρ]!οαύϊοη οὗ {86 Ὠἰβίογυ οὗ {π6 
Εχοάυβ 18 τ θῇ Ὁ] ΘΓ ἴῃ {86 Νὸν Τοδβίδιηθηί. ΤΠΘΓΘ γ6΄ 860 ΖΔΟΠ ΑΓΒ, 
ἴῃ ἷθ Ῥτορῃθῦϊο!} Ἀγτπ, οἡ οσσδδίοη οὗ [86 Ὀἷγι οὗ Φομη {86 Βαριϊ8ῖ, 
ἙοἸΘὈταϊΐϊορ ἴΠπ0 ὈΪ]οββίηρβ οὗ 86 ΟἸ γι ϑυίδη τϑαθιρίοη 'η ἰθστὴβ Ὀογγοννθά 
ἔγοτῃ 1Π6 ρϑϑὺ σϑάθσωρίϊοῃ οἵ 18τ86] ουἱ οὗ Ερσγρί.. 

1 ΑΒΕ], θη Φθμονδὴ ἰ8 ἀθβογὶ θα 88 δομληρ ἰο Θχθουΐθ Ἰυἀρτηοηῖ, ἴο 
ἀθινοῦ 1[ῃ6 ῥίοιβ, δηἀ ἰο ἀαϑίΓΟΥ ὮΪΒ ΘΠΘΙἾΘΒ, ΟΥΓ ἴῃ ΒΗΥ͂ ΤΏΒΏΠΘΙ ἴο αἰ ΒΡΙΑΥ͂ 
18. αἰ νη 9 ΡΟΥΘΓ ΠΡΟῚ ΘΑγῖ, (6 ἀσβογιρύϊοη 18 δι Ὀ61 1564 ἔγομῃ {Ππϑ8ὺ0ὺ ἰχθ- 
ΙΔΘΠου8 866 η6 ὙὩ]ΟὮ γ88 Ἔχ] θα οη Μουπὶ 51π8] 2 δὖ {6 ἀθ] ΣῪ οὗ 
(80 αν. Ὑνο Β] 16 ΘΧΔΙΏΡ]6Β οὗὨ (18 βογί, ἴο τζϑῃίοη ΠΟ ΙΏΟΓΘ, ΟΟΟῸΓ ἴῃ 
Ῥβδ]. χυἱὶ!. 7.--1δ.; δὰ Μιὶς. ὶ. 8, 4.8 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΓ. 

ΟΝ ἸῊΞΒΞ ἹΝΤΕΕΡΒΕΤΑΤΙΟΝ ΟΣ ΒΟΒΙΡΤΌΕΒΒ ΑΙΙΈΘΟΒΙΚΒ, 

Ι. Τὴε αἴϊεσονν ἀεπηθα. --- 1 βετοπί βρεοῖοε ὁ} αἰϊεσοτν,.---- 11. Το γον ἐλα 
ἑπίεγρτοία οη ΟΥΓἹ ϑδοτίρίμγε αἰϊοσοτῖεβ. 

ἈΝΟΤΗΕῈ Ὀγδποῦ οὗ {π6 ἤρυγαίϊνα ἰδηρταρα οὗ δουιρίαγο 18 (Π6 4116- 
ΘΟΥΥ ; ὙΒΙΟΒ, ὑπάοῦ {86 ᾿1θ γα] Βα π86 οἵ {π6 ψψογάβϑ, ΘΟ μ668}8 ἃ ἔοσγεῖσῃ 

1 ΤῊΝ ᾿πιθγοβυπρ' απ ἱπιροτίδηϊ ἱορὶς ἰΒ νγ6}} 1} αϑίγαϊϑα ἴῃ [86 1,δοίαγοβ οη ἴμ0 ΕἸριγα- 
εἶνο ἰδλησααρσο οὗ ϑοσίρίιτγο, ἰθοῖ, Υἱ, οι 68᾽᾿5 ΟΥ̓Κ, νο], 1.1, ΡΡ. 92--- 100. 

2 ὅρα Εχοά, χῖχ. 16, 18. Τοιῖ, ἵν. 11, 12. 
5. ΜΙςἢδΔο] 18, ἴῃ ἢΐ8 δἀἀἰτοπβ το Βίβῃορ 1 ἢ ΒΒ πἰπί Ἰοοῖατα, μ848 ἐπ ἀθανουγοᾶ ἤο Ῥγονο 

1μδὲ τὴς ββογοά ᾿σῖτοῦθ ἄγον ἰαγζοὶν ἰγοῖὰ Ῥοθιῖο 8016, νοι 1ΠῸΥ ἀετίνεα ἴγοπι {πὸ 
Ἐξργριυίΐδηβ, ἴῃ σοπλθοη 108} ἐμ ασοοκβ διὰ Βοπιδηδ. ΑΒ ἱΐ τεβρθοῖβ {πὸ Ἰδιίεσ, ἢΪ8 ἃσρὶ- 
ΤαΘΩϊ ἰ8 ΘΟ νἱποίηρ; Δη ἃ δἰ βίβοιΟσΥ ; ὃαῖ ἢ τοραγὰ ἴὸ τῃ6 Ηδύγοντθ, 48 ᾽ξ ἀδροπὰβ οὨεβῪ 
οἱ ἷο οἱσπ 1,ϑιΐη νογβίοηβ, Ἡ ποῖ (16 ἘΠ Ρ} 50} ΤΓΒΗΒ] Ιου οὗἩ 1π6 ΒΒ ΟΡ Β ἸθοὔΌΓΟΒ ΓΘΙΔΔΥΚΒ) 
816 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΠΊΘΔΠΒ 50 ΓΑΙ] ἴ0 1η6 οΥἱρίη8) 88 ΟἿἿἋ ΟΠ ΠΟ ὙΘΙΒΙΟΏ, [18 Ροΐϊης ἀοεβ ποῖ 
ΔΡΡέαΣ ἴο 6 ἀοιηοηδιγαῖοα. Οα {8 δοοοιηζς τῃ6 ργεδοηῦ ὉΠΟΥ͂ ποίίςο οἵ Μὶοἢδ6}18᾽ 5 
Βγροιδοϑὶβ ΠΙΑΥ δ6 ἀξετηρὰ 5ιβῆοίοηϊς : Ὁ 186, πονουοῦ, δἀορίεἃ Ὁγ Βάιοχ ἰῃ 18 ει. 
τηοποπίοα ὅϑοσγα, ρΡ. 209, 210, 

ΨΟΙ,. 11. Ζ 



898 ϑεγίρέωμγο Ζηιίογρτοίαίίοτι. 

οὐ ἀϊβίδηϊ πηϑδηΐηρ. [αἰ θαΐτη 46 68 δῇ ΔΙ]ΘΡΌΓΥ ἴο 6 “ἃ ΠΑΥΤΑΙΨΘ, 
ΟΙΥΠΟΣ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ἔεισποα [Ὁ [86 ΡύγΡΟΒΘ, ΟΥ --- [ἢ ἀσβοσιδιηρ ἔδοῖβ ΒΟ 
ΤΘΑΙΥ ἴοοῖ ΡΪδοθ --- ἀαβουι θίηρ {μ6 πὰ ΟΠΪΥ ἴον {Π6 ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ Γορτο- 
Βϑηζηρ οοχίδί ἢ ΒΊΡΠΟΥ ὑχα 8 ΟΥ̓ ΡΥΙΠΟΙΡΪ6Β ὑπαὶ {Π6 ΠΑΓΓΑΙ͂νΘ, ἴῃ 118 
᾿Π6ΓΆ] δβροοῦ, συ βοίμ.Υ τϑϑὶ οὐ βού ἰο8, ΘΟ] ΡΟΒΘΙΌΙΥ μανα ἰδυρπί, 
ΤἼ6 οδβίθῃβι Ὁ] 6 σοργθβθηςοη, {Πμ6 ΓΘ ΌΓΟ, 18. ΟΙΥΠΟΥ Ἰηγοηΐθα, ΟΥ δὖ 
Ἰοαϑῦ 864, 48 ἃ ΠΘΥΘ ΟΟΥ̓́ΔΣ [ὉΓ {86 ΠΙρΡΊΘΙ 8686, ΤΠΙΘΝ ΤΩΔῪ τοίου (0 
ΦὨΙΩρΡΒ ΟΥΘΥ 80 Γαπηοΐθ ἔσοσω ἴῃ086 ᾿πητη θα! αἴθ ἀθβου! 64, 1ἢ οὨ]γΥ [86 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ Πρ; ΓΘ] ἑ 0 ἢΒ Δ͵Γ6 ργοβοσνϑα, 1] Οὗ {Π18 Βρθοῖβθϑβ οὗ ξκύτο 
Βίββορ μοί ἢδ8 [χϑα Κιηα8 2, ΥἹΖ. 

1, Τῇ ΑΙ ΈΕΘΟΕΥ ὃ ΡΥΟΡΟΙΪΥ 80 68]164, ἀηα ὙΈΊΟΝ ἢθ ὕθστηβ ἃ οοπ- 
ἐϊπμοα πιοείαρλον. [ὙΠ18 ΔΘ ΗΠ ΠΟῊ 18, ΠΟΎΤΘΥΟΡ, ᾿πδοσυγαΐο: 8. τηθίδ- 
ῬΒΟΣ μᾶ8 θαῦ ομθ τηθδηϊηρ; 80 ΔΙ]ΘΡΌΓΥ, 88 ΒΏΟΤ ἢ ἴῃ ἰἢ6 Βυ Βοαπαοηΐ 
αυοίβίϊοη ἔγομλ ΒΙΊΒΒοΡρ Μασβὰ, ἵττο, (Π6 [16 γᾺ] δπα (η6 βρυγδίνο. 

2. ΤΠ ΡΑΒΑΒΙῈ, ΟΥ̓ ΒΔ} 1{π6, τὺ ΒΙΟὮ 18 ἀἸβοιΒΒ6α ἴῃ {Π6 ΟΠ]; 
ΒΟΘΏΟΩ ; 8ηά, 

8. Τί!6 ΜΥΒΤΙΟΑΙ, ΑΙΤΈΘΟΒΥ, ἴῃ ΜΏΙΟΒ ἃ ἀουθ]6 τηθϑπΐηρ 19 
σουσῃοα ὑη66Γ [Π6 Βαῖὴθ ὙΟΣᾺΒ, ΟΣ ὑγβθη {Π6 βδιηθ ῥγαἀϊοίίοη, δοοοσά- 
ἱῃρ᾽ 88 1 18 ἀΠΠΘΥΘΠΟΥ Ιηἰουρσοίαα, γοϊαΐθβ ἴοὸ αἰ βδσοηΐ νθηΐβ, ἀἰβίδης 
1 {ἴπ6, δΔηα ἀϊδίιηοί ἴῃ {Π6ῚΓ παΐαγα. - 
ΤΏ πιγϑείίοαὶ αἰΐοσοτν αἰβογβ ἴσοτα ὑπ ὕτνγο ἢγβί- τ ΟΠ ΒρΘοῖθθ 

ἴῃ {π6 παίυγα οὗ 118 τηδίθσιαὶβ; Ὁ Ὀοϊηρ ΔἸ] ον ]6 ἴπ {Π6 ΓΌΣΤΔΘΣ ἴο 
ΤΉΔΪΚ6 186 ΟὗἨ ΠΑΔΡΌΓΤΥ ἴγοιῃ ἀΠοσϑηΐ ορ)θοίβ, νἢ116 [Π6 πιγβί16 8] ΔΙ]ΘΡΌΣΥ 
18 Θχο  αβί νου ἀογινοα ἴσοι [ἢ] ηρ8 βαοσθά. Τῇρσο 18 ΠΠ ΚΟΥ 186 [Π18 ἔΓ- 
{ΠῸ6Ὶ αἸβιϊποίοη, {παΐ, Ἰῃ [πο86 Οἵ Π6Υ ἔογτηθ οἵ Δ] ροτγ, [86 Ἔχύθειοσ ΟΥ 
ΟΒύθβῃΒ10]6 ἸΤΩΔΡΘΤΥ 18 ΒοΌ ΠΟ. ΟἾΪΥ ; {μ6 σὰ ἢ [168 ΑἸ οροίμοῦ ἴῃ (86 ἴη- 
ΤΟΣΊΟΥ ΟΥ ΓοΙμοΐα Β6η86, ὙΠΙΟΪ 18 γϑ]θα 88 10 ΘΓΘ ὉΠΟΘΥ {Π18 {81 δηὰ 
ΡΘΙΠυοἸ ἃ σον. Βαῦ ἴῃ {Π6 ΤΑΥΒΕ10Ά] ΔΙ] ΘΡΌΓΥ 6δοῖ 1668 18 δαυλὶ! ν 
ΔΟΎΘΘΔΌΪ]6 ἰο σα. ΤΠ ΘΧΙΟΣΙΟΓ ΟΥ ΟΒΙΘΏΒΙΪ]6 ἸτηδρῈ 18 ποῦ ἃ Βῃδ ΟὟ Υ 
ΟΟἸουτῖηρ᾽ οὗ {Π6 ἸΠΘΥΙΟΥ 886086, διιῦ 18 1 1{86]} ἃ ΤΘΑΙΙῪ ; 8π4, ΑΙ Βουρ ἢ 
10 ϑιιδία! Π5 Δ ΟΥ Β6Υ Ομασδούδσ, 1 ἀοθ8 ποῦ τυ ΒΟΙΪΥ ᾿ΔΥ 88146 118 οσῃ. ΑΧΚ8, 
Βονανου, [δα ᾿πἰοσργοίδ!οη οὗ [86 τηγβίιοαὶ δηα ἐν ρὶοδὶ ραγίβ οὗ ϑουῖρ- 
ἴᾳγα 18 ἰχοδίϑα οὗ ἴῃ ἃ ϑυιδβααιιθηῦ ρατῦ οὗ {818 νο]υτηθ 5, νγ6 888], 'ῃ 186 
Ρισβθηῦ βθούοῃ, αἸγϑοῦ ΟἹΓ δἰὐδηίοη ἴο [Π6 4]ΠΘΡΌΓΤΥὈΓΟΡΘΙΙΥ δηά βίο Υ 
ΒΟ 68]1166, 

ΑΒ ΘΥΟΥῪ βοῇ ΔΙ]ΘΡΌΤΥ 18 ἃ ΤΟργθβθηϊδίοῃ οὐ σθδ] τηδίζοσβ οὗ ἴδοϊ 
ὈΠῸΣ ἔδισηθα Πλμη68 δπα ἰοϊρηρα ομαγδοίοσβ, 1Ὁ τηυβῦ Ὀ6 βυθ]θοίοα ἴο 
ἃ ὑποίοϊα οχϑιηϊηδίίοη. “6 τηυδί ἢγχγβὺ δχδίβλδηθ {Π6 ᾿τηπηραϊ!δῖθ 
ΤΟΡΓΘΒΟ Δ Οη, 8Δηα {Π6Π ΘΟΟΠΒΙ ΟΣ τ μαὺ ΟΥΠΟΓ ταργοβοηίδίοι Ὁ τν88 
Ἰηἰθηα 64 ἴο ἐχοῖϊΐβυ ΝΟΥ͂, ἴῃ πιοβύ ΔΙ] ΘρΌΓΙΘΒ [86 ᾿ταμηοα!αία Γοργοθοηῦὺ- 
ΔΆΣΟΣ 18 τδι16 ἴῃ {16 ἔοστω οὗ ἃ ΠΑΥΥΑν ; δηα, Β1η66 11 18 [ὴ6 οὈ]θοΐ οὗ 
ΔῈ ΔΙΙΒΡΌΓΥ ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἃ ΤΩΟΤᾺΪ, ποῖ 8 ἰιἰϑίοσιο ὑγαΐῃ, [Π6 παγγδίλνυα 
1861 18 ΘΟ ην δοίλου8, ΤΟ Ἰπητηθαϊαΐθ γοργθβϑη δος 18 οὗ Π0 

Δ Το ΤΥΡΟΪΟΩΎ οὗ δοσίρίατο (2ηὰ οἀ1}.}., ὈΟΟΚ ἱ. σἾΔΡ. 1. νο]. ἱ, Ὁ. 18. 
3 ἸϑοῖΌγοΒ Οἡ ἩΘΌΓΟΥ, ΡΟΒΙΓΥ, νοὶ]. 1. Ἰοςῖῖ. χ. δπὰ χὶ. 
8 ᾿Αλληγωρία, οὐ αἰΐεσογν, ἰ6 ἀοτίνεα τοπὶ ἄλλο ἀγορεῖται : ἱ 6. α ἀἰβετγεπὶ ἰλὶπο ἰς εαἰὰά ἴτοτα 

ΔΠδῇ ἩΙσ ἢ ἰ8 πισαπί. [Ιἰ ἀἰ θ΄ ΓΒ ἔγοπι 8 πηθίδρθου, ἰπ (μδι 10 8 ἢοξ σομῆπηοα ἴἰο ἃ πογὰ, Ὀὰϊ 
ΟΧΙΘΠάἀ8 ἴ0 8 ἯΟ0]6 ἱμβουῃϊῦ, ΟΥ̓, 10 ΤΩΔΥ Ὀ6, ἴο βΒονογαὶ που ρῆ8. ΑὮ ΔΙ] ΖΟΥΥ͂ ΤΊΔΥῪ ὈΘ 6Χ- 
ῬΓΘΒβΘα ΤΠΟΣΘΟΥΟΥ ὈΥ ῬἱοϊγοΒ, ΟΥ̓ ΔοιΙΟὨ 8, 88 ἴῃ ΕΖΟΚ, 111. ἱν. ν., δῃὰ 1υκὸ χχὶϊ. 86., οΥ ὈΥ͂ 
ΔῺΥ ἰρηίϊδοδηι [Ὠΐης. 

4 866 ΡΡ. 377---894. πῆγα, ου [86 τηγπιὶσαὶ δηὰ ὑγροὶ ἱηιογρσοιδιοηϑ οὗ Βογὶ ρίασοι δοὰ 
ΡΡ. 404---408. ὑεα, οὐ ἴ0 ἀοιθ]ο 8039 Οὗ ΡΓΟΡὮΘΟΥ. 



ΔΑΙ]οσοτῖο. ᾿ 839 

ΠΥΊΒΟΥ να]ὰ6, ΤΠ8Π 88 1 16 Δ48 ἴο {86 Ὁ] Εἰ πηαΐθ γοργοθοηίαίίοη. [0 18 ἐπ6 
Δρρ]οαἴοη ΟΥ̓ [ἢ Τη0ΓᾺ] οΟὗὨ {Π6 ΔΙ]ΘΡΌΓΥ νΥ ΒΙΟ σου αῦθβ 118 σου ῃ.᾽.} 
[ΔΙΙΟΡΌΥΙΘΒ, 10 τᾶν Ὀ6 Δ4α 64, ““πᾶνα θ6θὴ αἰνιἀοα ᾿πίο {86 »εγο δπὰ 
ἐπιρΏΓΟ, ΟΥ Ῥεγζεοξ πὰ πιϊχεθ. Α Ῥυγα δἰ]θροσΥ ἀοθβ ποὺ τῃθῃ τ 0 Ὲ 
ΔΗΥ͂ ραγύ οὗ [6 ργποῖραὶ οδ]θοῦ, Ὀὰῦ σΑΥΘΙΆΠΥ πα δα γοΥ Κορ 1ξ 
ὁοποθα 66. ϑυοὶ ἃ Κιπα ὀοουγϑ Ὀυΐ βοϊάοτῃ ἴῃ [Π6 δογιρίυζαθ. οϑέ 
οὗ τ[λ6 Ὀ10]10Ά] 4]]Θρόσῖο8 ἃγα πιϊχεά ; πα ἴῃ [815 ολ86 {Π6ῚΣ Δρρ]οδοη 
8 ΤΔΟΓΘ ΘΑΒ1]Ὺ 866, ὈΘΟΔ 86 ἈΠΗΡΌΓΘα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ 8.6 ᾿πίσοαποοᾶ, ὮΥ͂ 
τ Βοἢ (16 ὈΥΙΏΟΙρ4] ΟὈ)εοῦ 18 Ἰπαϊσαύθα, Τῆδ ρδγϑθ]ο οὗἩ [Π6 ργοάϊραὶ 
8δ0η ἴῃ [μα (Πρ. Χν.) 18 δῃ ἰηβίλῃηοθ οὗ ἃ ρᾷγα οὐ ροσίδοί δ᾽] βροσΥ; 
86 801 Ῥβδίστωῃ ργεβϑηΐβ ἂῃ θχδρ]6 ΟὗὨ [86 πλϊχοα οΥὁ παρατγο.ἢ 3] 

Ιῃ 186 ᾿Ἰηνοϑισαίίοη οὗἉ δὴ ΔΙ] ΘΡΌΓΥ, {86 {Ὁ]] ον ηρ; Τυ]68 ΤΩΔΥ Δ βδὶβί 
8 ἴο ἀοίδστηϊπθ 118 Ὁ] μλαῦθ ταθδῃ]ηρ': --- 

Ι. Ιαῖπ πιαξξεγ5 07) ξαοὲ αγὸ ποΐ ἔο ὅδ σοπϑβιαογεά αἰϊοφονϊοαϊ, 

ΤὮ15 σῦϊο 18 οὗἨ [86 ργοδύοδὶ ᾿ρογίδποθ ; ἔγοτῃ πού αὐϊδηάϊηρ ἰο 1ΐ, {Π6 
Δηοϊοηῦ «76 ν78, 88 ὑμ0 ΤΙογαρουΐδο, [Π6 ΔΙῸ οὗὨ {πῃ ὈοοκΚ οὗ Ὑ Ἰβάομι, 
Φοβορυϑ, δὰ ῬΆ1]ο, 8η4, ἴῃ ἱπητίδίϊοη οὗ {πθῖὰ, Οτίρθη 5 δηᾶ τλὴγ οὗ 19 
[ΑΙ Π6Γ8 (ν ΒΟΘΘ δχϑιηρὶθ π88 850 Ὀθθῃ [Ὁ] οννθὰ ὈΥ βοπὶθ τποάθγῃ δχροϑβὶ- 
10Γ8)}, ΛᾶΥΘ ΓΘΘΡΘΟΌΨΘΙΥ ἠυσηθα θυ ἰβϑίοσι αὶ ρϑββδρθβ οὗ δογιρίυσθ ἰηΐο 
ΔΙΙΘρΡΌΓΙΘΒ. 

11, 7ΤῆῊοε ὈγῸρ6} ΟΥ̓ ἴϊέεγαῖ πιραπίπρ 9} ἐδε τοογ5 πιμιδὲ δὸ αϑδεογέαϊποά 
δείοτε τοὸ αἰξέπιρέ ο ἐτρίαΐϊπ απ αἰΐοσογγ. 

Ἐογ [8 ῬΡΆΓΡΟΒΘΟ, ἴῃ 6 ῬΓΙΙΠΆΣΥ τογὰ 156] τα ϑὲ γδὶ Ὀ6 ἀϑοογίδἰ ηθὰ, δηὰ 118 ἴοσοθ ὀχργοββοά 
ὈΥ͂ 8Δη ΔΡΡγορτγίδῖβ 16 γ8] ννοσὰ ; δηὰ ἰοὺ 18 δ6 56 811 [ἢ6 Οἵοσ ραγειδνο νν οσὰβ οἵ ἴῃ ρᾶ8- 
ξὰρῈ βΒῃου] 6 τοίειτεα, δηὰ Ἵχρίαἰπθα ΔρΥΘΘΘΌΪΥ ἴο ἰ, ΤὨΘ ργίπιαψ ψογὰ ἰῇ δ δ᾽ ΘρΡΟΥΥ͂ 
ἷ8 τῃδιὶ ἩΠὶςἢ σΟὨΓΔΙΠΒ [Π6 ἐοαηἀδιίοη δη 4 Γοαδοὴ ΜΨΠΥ ἴΠ6 Ῥαββαρθ ἈΠῸΘΥ σΟΠδι ἀθγδιῖοῃ 18 
ὀχργοδδοα ὈΥ ὑἐπαὺ ραυ  οαἶΔΓ ἰταδρο ; δηα 806 }} ὈΓΙΠΠΆΓΥ Ὑγοσὰ 18 ἴ0 Ὀ6 δβοογίαϊηθα ὈΟΙἢ ἔγοτῃ 
[Π6 δῦορα 88 Ὑ76}1 ἃ5 ἴγοιῃ ἴῃ 6 πἰθαν πο εν ΜΠ] ἢ ΤΩΔΥ ὃθ Βα )οϊποὰ, ἀπ αἶδβο ἔγοιι ἴπ 6 δμό)εοέ 
ΟΥ̓ ἐλιίέπο ἰϊδοι ὶ  ϊ ἢ 18 ἐγοαῖοά οὗ ΤὭμ5, ἴῃ 1 Οοτ. ν. 6---8., [ὴ0 δροδῖ!α Βρϑδκβ οὗ ἰθάνβη ἰῃ 
ΒΌΟἢ 8 ΤΩΔΏΠΟΓ, [Πδἱ ([Ώ6 ὙΠΟ]ο οἵἩ [δῦ ράβϑαρε σοητα !] η5 80 ἐδγηθδὲ θχῃογιβίίοη ἴο ἃ ΠΟΥ [6 ; 
ἢ τ Βὲ οοπιοχὶ δθονβ ἴἢδὺ [πΠ6 ἀσείρσῃ ΟΥ̓ τΠ6 ΔΙΙΟσοΣς 8] δάἀπιηοηιίοη νγὰβ (Πδὺ τΓπΠ6 ΟΥ̓ ΒΙΔ ἢ 8 
δῃουϊὰ ποῖ Ὀ6 ταἰπιοὰ νυ εὶς οἰκο άπ 688 ἀπ α ἀσργανν οἵ 6. ὙΠῸ οσοδβίοῃ οὗ [Π6 8] ΘΌΣΥ 
ΔΒ (Ποὶρ δτηϊτίθηος ΟΥ̓ Δ ἱποοϑίποιβ Ῥούβο ἰπἴῖο [ῃὴ6 σπυτοῖ δὲ Οογίηιῃ. Νίόονν, δ [Π6 
ΔΡΟΒΙ]6 δᾶγϑ, ἅποιν ψε ποί (μαξ α ἐἰεεἰε ἰεανεη ἰοραυεποιὰ ἐδε ισλοίε ἰμηρ ἢ ἃπὰ δοσοπιπιοάαῖιβ [ἢ 9 
Το δἰ ΐηρ δαηΐο 6 Οὗ [ἢ6 Ῥαδϑαᾶρα ἴ0 ἴῃ ΒΔΙῺΘ ἱπΊαρα, ἴπΠ6 σΟΠΒΙ ΟΥ̓Δ ΟΝ οὗἉ 186 ῬΤΊΔΥΥ νγογά 
Ἧ}} το δ γ Ἰοϑα υ8 ἴο [18 686 : ΟΠ Τη8Δῃ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ἰηαγίουϑ ἴο 1Π6 γγ80}]6 σοπρταρδίίϊοη ὉὈΥ͂ 
Βὲ5 σογταρί Ἔχαπρ]6. ὅ.:. Ῥϑὺ] ΠασῖθοΣ δὰ 8 δὴ δα ρίαπαιίίοη οὐ δ18 πηοδηΐηρ, ν ὮΘῺ Π6 ΒΆΥΒ, 
{κεῖ ὡς ἀδερ εἰ ξεαϑβῖ, πο ιοϊ(ἢ οἰά ἰεαυεη, πείίλον ὐἱδ]ι (δε ἰοασεη 7 πιαϊἶοε απὰ ιυϊολοάπεβε, ὅτο. 
Ἡδτγο [η6 τπιρδηϊηρ οἵ ἑορτάξειν (ΚΕ6Ρ 116 ἔδαβί) 18 ποῖ ἴο ςο]θργαῖς [Π0. [δδίϊνα] οὗἁἨ [6 ρ488- 
ΟΥ̓́ΘΓ, 88 ἦξ ἸΙΟΓΑΙΪΥ τηθϑη8, θυ τὸ βεσνὸ δηὰ νου οά ἴῃ ΟἸγίδβὲ : ἰῇ ΟΥΠΟΙ Ἡοσ 8, ἴο ὃ6 8 
δίῃοογο ΟἩσχίβϑείδη, δηὰ ἰῇ βυσῇ ἃ ΤΊΒΠΠΟΥ ἢ, Βοὶης οἸοδηβοὰ ἔγοπι 811 ΤΌΣΙΏΘΥ 8118, ἯΘ 
Βῃου)ὰ βεσῦο δηὰ σόσϑῆρ αοὰ ἰπ ἔγὰθ ΒΟ] 0688. [ἢ ᾿ἰκΚΘ ΠΆΠΠΟΣ 9 δ1.Ὸὸ ἴ0 υπαἀοτειαπᾶ 
1η6 ὀχργοβδίοῃ, Ζεδέγου (λὲ8 ἱεπιρίδ; απά ἰπ ἰγεε αν 7) ιοἱἱί ταΐδε ἐξ μρ (ΦοΒη 1]. 19.). ΤὨΘ 
ῬΓΙΙΔΙΥ νογὰ ἱεπρίς ταῦ Ὀ6 οπαπραα ἰπῖο ἃ ΡΓΟΡΘΓ ΟΥ ᾿ΙΓΟΓΑ] οὔθ, Ὠδιηοΐγ, ἴἢ6 δοάν οὐ 
ἐπ 88 ἴῃ6 αΥ̓δη 6 1104] ἰδίου βυοβίϑ ; δηὰ ἴο τ}}8 [86 τοδὶ οὐ 6 ρᾶββαζϑ τησβὲ ὃ6 Γ6- 
εὐτοὰ. 

1Π. 7ῆ6 ἀεδίφη 90 ἐλο τολοῖο αἰϊεφοτγ πιιδέ δ6 ἱπυοσεέϊφαίοά, 

ΤὨθ οοηδίἀογδίίοη οὗἁἨ (18 σὰ]0 γ71}}} Θῃ Όγδο6 ἃ νυ υ οὗἁ ρᾶγυϊ 88. 
Ι. 71κ ἐποοδσαξησ ἐλε αοβίση οΓΓ απ αἰΐορογν, ἐλ ΟΟΝΤΕΧΤ ὃ5 3ῆτϑέ ο δ6 

ἢ Βίδμορ Μαγβῇ, [βεΐαγοβ, μαζὺ 11. ὑρ. 80,81. ὙΠῸ βαυθηιθοητῆ δπὰ οἰρύθθηι Ἰοοίαγοβ, 
ἴῃ ψΒ]Οἢ [86 δα ᾽εοῖ οἵἉ βρσαγαιίνο ἱπιογργοίδιώοῃ 8 ΔΌῚῪ ἀϊδουββοὰ δὲ ΘΟ βί ἀοΟΓΔΌ]Θ ἸΘηρΊΝ, ἃτῸ 
ῬΑΓΙΟΌΪΑΥΙΥ͂ ΤΟΣΊΒΥ οὗἉ Ῥογιβαὶ. 

" Ῥανιάβοη, ὅδοσ. Ηθσπὶ. οἤδρ. Ὑἱ]. Ρ. 8309. 
τ. Α. ΟἸδεΐκε (ποῖο ου Εχοά, ἱ. 22 ) μδ8 ρίνοη ἃ οαγίουβ βρϑοίμῃηθη οἵἨ Οὐ θ᾽ 5 τηοὰθ 

Ἢ αἸεροτίζίης, ἴο πο 1.6 τολᾶογ 8 τοΐοτγθα οα δοοοιηϊ οὗ 118 ἰδ γί, 
Ζ2 



840 ϑογίρέμγο Πιξεγρτοέαζέοπ. 

ἐχαπιϊηεα απ σοπδίἀοτοα), ὃν σοηιρατίηρ λό ρτεοεάϊησ απα φδιεδεογμοηί ματ 
ΟΓ ἐδλε ἀἰδβοοιιγ8ε. 

Ιῃ 2 Τίπι. 1ἴ. 20., νγὸ τολὰ (δυ8: 7 α σγειιί ἤομδο λεγε ατεὸ ποί οπῖψ υδεεεῖς Γ᾽ φοίά ακά 
εἰϊυον, δμί αἶδο ὁ τοοοά απαὶ Ὁ εατίλ ; απα βοπιε ίο πονοιγ απά δοπιε ἰο αἰδλοποιισ. Ἧετε τῆς 
ΔΡΟΒΙΪ6 δι ρ]ογεὰ δῃ δ] ροῦν, ἴἢ6 ἀδδβίρῃ οὗ ἩῃΪϊο 8 ἴοὸ Ὀ6 δβοογίδ ποὰ ὉΥ 186 δἰὰ οἵ (δ 
οοηϊοχῖ. [πτἢ8 ργοσδάϊηρ νογβοβ, 15 δηά 16., Βο δὰ Ἔχῃογίβα ΤΙ πο ΠΥ ἴο δέμάν ἰο εἦοιο ἀἰπι- 
δεῖ ἀρρτγουδά μπΐο Οὐ, α ιρογἄπιαη ἰλαΐ πεεάείἦ ποῖ ἰο δὲ αφλαπιοά, γἰσλίέν αἀἰυξάϊπο (ἐξ τοοτά οὕ 
ἐγιιλ, δα ἰο δϑέμη ναΐπ απὰ »γοΐαπο δαδόϊϊ)ποοΘ. Ἦρσπος 1 ἀρρδαγβ {Π8ὲ δι, Ῥδὰ] νδϑ ερεδῖ- 
ἱπρ οὗ ἴη6 4] Βοδιίοηϑ οὗὨ ἃ ἰθβδοῆοσ. Το σγεαΐ ἤοιιδ6 ἸΒ6Π, ἴῃ ὙΠΙΟἢ ΓΘ Ὑαβ86}8 οἵ βενογαὶ 
ΚΙπὰβ, νυ} δἰ πὶ γ ἴπ6 Οἢ γι διίδη ολυγοῖ, ἢ συ] ἢ ἀγὸ νϑγίουβ ὑθδο τ, δηὰ οἵ αἰ βΈΓδηι γδὶας, 
Τὴ ἰδ (ΟἸ]ονν ίηρ νογ868, 2] δηὰ 22., ΤΙπΊ ἢ 8 ὁχῃογίοα ἴο ἀνοϊὰ πονο] ἀοοίγ 68, ἴ0 βεμᾶ- 
Ταΐθ Ηἰ πη 56} ἔγοπι [8156 [ΓΟ Ο 6 ΓΒ, Δη ἃ ἴο Ππη8 ΚΘ ἢ᾿Π156]7 ἃ γ68890] δτύθα ἴοΓ [86 πιδϑίθτ᾽ δ 86, ρτε- 
Ῥδγϑὰ [ὉΓ Ἔν ΥῪ ροοὐ ψοσγκ. Ὁ ἀοδίρῃη οὗὨ ἴῃς δ]θροτν, ὑπογείογο, 18 ἴο ἐπεί πηδίθ, ἐμαῖ, 9 
ἴῃ ἃ τοδί ἤοῦβο ἴπ6 γα 18 ἃ νΑΤΙΘΙΥ ΟΥ̓ αἰ ΘΠΒ1}8, Βοπι6 Οὗ 8 ΙΏΟΓΘ ΡΓΘοϊουΒ δη ἃ ΟἾΠΟΓς Οἵ αὶ ὀσάγρεῖ 
Τηλίοσίαὶ, δο ἰη (6 σατο οὗ αοά, τννῆϊοῇἢ ἰδ τπ6 ἤοῦδο οὗἩ αοά, ἔπόγο ἀγα ἰϑβοῇοΓ8 οὗἉ ἀϊβεγοιὶ 
Θ᾿ γαοίοτΒ δη ἃ σδρϑοὶτ68. δόοιηα οἵ ἰῃοῖη. Ὀοΐηρ ΓΔ ἢ {ἀ], ἀγα οπη ρου θὰ τη 186 ΒΟΠοΟῦΓΑδΙ6 
ποτῖκ οὗ Ἰοδά πα ποθ ἰη ἴΠ6 ρδιἢβ οὔ γι ἢ δπᾶ ῥεῖν ; νν ἢ }]6 οἴἤεγβ, θη ρ ἀπέδι δία], ἅτε 
Ῥοσγι τ 6ἀ τὸ ΤΓΟ]]ον [86 ἀἰϑιοποῦγαθ]α οοουραίίοη οἵ δοαιιοίης [Πο66 ν᾽ ΠΟ ἰονο οἰτοῦ, ἴδδὶ [πὸ 
δΡΡρσγουθὰ ἴδ. ὃ6 πι|8δ46 πιδηϊίεδι. Σ 

2, 776 Οσσάδιον ιολίοΐ σαῦο τίβε ἰο ἐλε αἰΐοσογψ, απὰ ιυλίολ ἐδ ἱπαϊοαίεά ὃν 
ἐλε οοπέοχί, ἐδ αἶδο ἰο δε οοπεοίαογεα. 
ΤΏ, ἰπ ἴη6 ζΟΒρ618, νγα πιθοῦ ὙΥ] ἢ ΠΌΠΛΟΓΟΌΒ ἰπδβίϑηοοβ οὗ ρευβοηϑ ψῆ0 αϑκοά ααοδίίοην 

οὗ οὔτν ϑαυ οιγ, ΟΓΥὍ Ὑῦΐο οπιογα ποα ΘγτοποοῦΒ Ποίΐοπβ ; 8Π δΟρΌΓΥ ἰδ ἀο᾽ νογεὰ ὮΝ νΥ̓ οἵ 
ΤΟΡΙΪΥ, ἴο σοττεοῖ 1Π6 ΟΥΓΟΥ, δη ἃ δ [Π0 Β8Π16 {{π|6 ἴ0 ἰηδίγασί [ἢ6 ἱπαπῖγογ. [Ι͂ἡ Ψοῆη τἱ, 35---δ5. 
ΤΩΔΠΥ͂ ᾿Πίηρ8 ΔΓΘ δηποιπορα τοϊδίϊνο [0 [86 φαίης οὗἉ Ὀγοδὰ : [686 δ.ΓΘ ἴο δ6 πηάετβιοοά οὗ 
δρίγίτι4] ἰυοά, τῇς ἀοοίσίη68 οὗ ΟΠ γὶβῖ, νυ ἢϊοἢ ἅτ ἴο "θ γεςαϊνεὰ (ὉΣ [Π6 βϑίῃν. ρυγροβὲ δδ νὸ 
ἴδ ο Τοοἁ, πΠαπηοὶγ, [ἢ δὲ νν 6 ΠΊΔῪ 6 πουτίδοα δηὰ δῃρροτίθα. ΤὨς οσοαδίυλ οἴ (δὲν Δ] οζοηοαὶ 
τηοάο οΥἉΔροδκίηρ ἰ8 τοϊδιθὰ ἴῃ νοῦβο 3]. ΟΝ ἡμείλεγβ, βαϊὰ 186 Φενβ, αἀἱά δαὶ πιαππα ἵν (δε 
ἀεδετί, αα ἰὲ ἐδ ιυτιἐίεη, ΠῚ φαῦυο ἰΐεπι ὑτοαὰ ἤγοπι ἀξαύοπ ἰο καί. 7, ΒᾺγ8 ΟἾ γί δῖ, ἀπιὶ ἰλε ἰἰυϊαφ 
δγεαά, ιολιοὶ οοπιοίς ἀοισπ ὕγοπι ἀθαυεπ. ΤῊΘ τηδδηΐπρ οὗ [Π6 ὙΠΟ]6 ον] ΠΟῪ ἰδ (μδὲ ᾿γ 
οδιίίης ἰῃ6 ἤσ8ἢ οὗὁἨ ΟἾΓδὲ γχὸ γα ἴο ᾽πάογβίδηα [Π6 58π|0 468 Δ8 18 ἱτ Ρ]1οἀ ἴῃ οδιίηρ Ὀγεδὰ, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, ἴο ἀογῖνο δι ρροτὶ ἔγοτῃ 5. ὙΤῊς δγραπιοηΐ οὗ ουγ [ογὰ, [Π6ῃ, ΠΊΔΥ 6 [ἢ 88 ΟΧργοββοὺ: 
“«ΤῊ6 τπηδῆηὰ νυν οἢ ΟἿΓ ἔδιΠογ5 ἀἰὰ οαὶὸ ἴῃ (16 τ] ]ἀοσηθ88. σου]ὰ μγθβϑοσνθ ΟὨ]Υ 8 πιογίδὶ 
16. Ὑδδὶ ἰδ τὴ τὰ Ὀτοδὰ οὗ {6 ΒΟ α0.8}}8668 ΘΟΥ̓ΟΓΥ͂ Οὴ6 ὙὙ[ὃο δϑῖθ ἰΐ (ῸΓ τε δι ην 
ΒΑΡΡίποδβ. [1 68}} ΤυΥΒ6 ΙΓ 1ἢ 8 Ὀγοδᾶ, ποῦ ΟἿΪΥ οπ δεςουηῖΐ οὗ ΠΥ ἀοοίσίπε, τ Ὠοἢ μα ῆε8 
106 80], δηὰ ἢ18 ἰξ [ὉΓ ἃ βίαι οἵ μβαρρίπϑδβ, Ὀπΐ δὶδὸ Ὀδοϑι8θ 1 8}}8}} σίνο ΣΥ οὐτῆ [ἰδ ἴῸ 
Ῥτγοοῦγο ἴδ 1ἰ6 οὗ [86 νου]ά.᾽ 

8. Ας ἐδ οοπέοχέ ὕγεφμεηπέϊν ἱπαϊοαίεα ἐδ πιεαηίπςσ οΥΓΓ απ αἰΐοσονν, 10 
ἐἰλεοιοίβο ἐξδ 5ΟΟΡΕ απαᾶ ΙΝΤΕΚΡΕΞΤΑΤΙῸΝ ατὸ “Πεφμοπίί ροϊπίοα ομέ ὃν τοῖπιὲ 
ἐχρίαπαΐξίοπ ἐλαΐέ ἐξ διδ)οϊγοα. 

Ιη Ιλικο ν. 29. ἰϊ 18 τοϊαϊθα ταδὶ οὔῦ 1ογὰ β8ὲ ἄοννῃ ἴο οδὶ ΜΠ ΡυΠς8Π5 δηὰ δἰπηεῖβ. 
ὙΠ οη αἰοδεϊοιοὰ Ὀγ τΠ6 ῬΠΑΓΙΒΟ6Β ἔογ (ἢ18 ςοηάποῖ, Πο τορ! ςἀ, Τλεν ἐλαξ ἀτε τολοῖε περ ποί ἃ 
ἘΛΛΉΓΊΝ, ὁμί ἰλεν (λαί ατὸ δεῖ ; πὰ δλἀάἀεά (6 [0] ον ἱπρ' Ἔχ ρα πδιίοη : 1 8πὶ ποὶ σοῈ [0 
681} [Π6 γί σλίδοιια, (ΠΟ56 ν᾽ 0 ΒΥΓΟΡΔΠΙΕΥ ᾿γοδῦπηθ ἰΠΘτΒοῖν68 ἴο ὃδ6 ΒΓ ἢ, διιέ δίνη γε (0 τέρεαί» 
ἀποὲ. Τδδ βοορθ, οοοδβίοη, δηὰ οχραηδιίοηυ δοίης, ΒΝ ΓΑΙ πονπ, 1Πη6 τηρδηΐηρ οἵ [88 
ΔΙΙΕ ΟΥΥ Ὀδοοίη68 οὐάθπῖ, ϑοιμηθηπιοδβ, δονόνοῦ, [818 ὀχρίπδιίοη οὐ δῇ δ᾽ ]ΘΡΌΓΥ 16 00Π- 
γογαὰ ἴῃ 8 βίηρίο πογᾶ, 88 ἰῇ 1 ὙΠ688. ν. 8. Ηστγα Ἧ6 ἃγῈ σοπηηδηθοὰ ἴο ρΡεὶ Οἡ 8 Ὀγεδδί» 
ΡὈΪδίθ δηὰ ποϊπιοῖ; ἰδ ἰβ δἀ 464, ΕΥ̓͂ ψνγΑΥ οἵ οχροβίτἴοη, [86 Ὀγθδβῖ- ἰδία οὗ (δι [ἢ δπὰ Ἰοσε, δπὰ 
86 ΒοἸπιεῖ οὔ βορθ. ΤῊ Βθη88 Οὗ 1Π6 ἤψυγο ἰβ : Ῥσορδζ γουγβεϊῇ [ῸΓ γοῦτ βρί Π . 4] ἸΤΑΓΙΆΓΘ 
τὶ (18, Ἰονς, δη ἃ Βορθ, ἰδοδὲ γοῖι βι θξῸ 7 1088. ; 

4. ϑοπιοίζγηε8 ἐδο αἰϊοσοτν ρτοροϑβοά ἰβ οπρίαϊποα ἐπ ἐἰ5 δευοταὶ ρατίε ὃν (λέ 
»όγϑβοΉ ϑροακίπο. 

ΤΉαΒ, ἴῃ ἘΡΉ. νἱ. 11-- 19... ΤΩΔΏΥ [ὨϊπρΒ το βαί ἃ οὔ τη ΟἸ γί βιϊδπ᾿ Β ἀστηοαγ; πὰ 86 είγλΐο, 
Ὀγϑδβί- ρ᾽ αἴθ, ρυθϑυθβ, ΒΏ 1614, δηὰ βυγογὰ, δὰ αἰ βί ΠΟΙΥ βροοϊβοά. Τλδὺ τΠ 656 ἐεΓΤῺΒ δΓδ 
ΔΙΙΘ ρους] ἰδ ονϊἀθηῖς, [πῆς [ΘΠ γοσβα, [86 ὀχ ῃογίδιίίοῃ, ἐο δὲ σίσοπῷ ἵπ (δὲ 1οταά, απά ἱκ 
ἔλε Ῥοισετ Ὁ λὲε πιϊφλί, Ῥτθοθᾶββ : ἴῃ 186 δἰ θυβ πη} πὰ (Ο]]ονίηρ γεγβοβ [Π6 Δροβιϊα οχρ δἰμϑ 

ππδδὲ δ6 ἰπϊοηὰεα ἰο δ6 πηἀοτγείοοά, ἴῃ ἐϊ8 ΒΕΥΘΓΔΙ Ῥατγίδβ : {ππ8, [Π6ὲ βινογὰ ἰδ (6 ποτά οἵ 
Θοά, τδὸ ρίγά]ο ἰ8 ἱπίδτίγ, ἴμ6 δῃ 1614 ἰ8 Τα! τἢ, δζο. [π Βιιοἢ Ῥαββαραδ 88 μἷ8, δῃ ἐχρίβ 
πϑίίοη ἰ8 ἀοδίγαϊο; οὐμβοσυγῖδο [06 ΔΙΘΖΟΥΥ ἰδ σοπίδίηβ σου ποῖ ὃ6 ἱπίεγρτγοῖοά ὑρορ ΔΗ] 
οοτγίδίη της ]6. 

----“. 

τ οἱ ἴδ ἰηγεδιϊχδιίοη οἵὨ (6 οοηϊοχί, 866 ΡΡ. 256---262. δμργα. 
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ὅ. ϑοπιοῖίηιος αἶδο (Ὺὁλ6 ΟΟΝΤΈΧΤ ἱπεϊάοπέαϊίῳ Ῥγοβθηῖβ δοη)6 ρτόρεν τροτα, ὧν 
εὐλίοὐ ἐδε πιραπῖηρ 0 ἐλε τολοῖίο αἰἴοσονν πιαν δὲ αϊδοεγποά, 

Τὴ Ζοόδη χίϊ. 835., οὐῦ ψογὰ βαύβ, γεῖ α ἐϊ{ἴ6 τολίϊα ἐδ ἰλε ἰἰσὰξ το νοι. Α βἴπρ]θ ργορεοσ 
ποτὰ 15 δἰπιοβδὲ ἱπηπιθ! 0} 80) οἰποᾶ, δεοίέθυδ ἱπ 186 Ἰίρὰν (τοῦδ 86.). Ἡόποθ ἰδ ΔΡΡθδσθ 
1δὲ ὉῪ Ἰίσἂν 18 πιοδης ἢἰ πηβεὶ ἢ, [η6 ἀἰνὶπ6 ἰθϑοθοῦ : ἰδ ἰ8 ΘΔ Ρ]δίη ἴΠδὲ ἴΟ0 σοπίΐηαθ ἰπ 
ἀλγκη6 85 ΠπιθδηΒ ἴο οοηζίημ6 ἰπ ἰζπογάηοθ. ΑΠΟΙΒΟΓ ἰηπδίϑηοθ οὁσοισγβ ἰη Μαῖϊ. Υυ. 14., Κὲ 
ατε ἰλε ἰἰσλὶ οΥΓ ἐλε ιοογϊὰ : α εἰΐψ ἰλαξ ἰδ εοἰ ὁπ απ ἀΠ1 σαπποί δὲ ᾿ίά, διας. Ιὰ ἷ8 απογιγαγ 8 
δι δ)οϊποα, ἐλαὲ πιὲπ πιαν 866 ψόομγ φορά τοογῖδ, ἀπά οἰοτὺν γουν αίλεν τοιοῦ ἐδ ἵπ. ἀδαυεη. 
Ἐσοῖὰ τμἷ8 ὀχργοδββίοη, φοοά ὡρογάβ, ΜΏΪΟἢ 18 [86 ΚΟΥ ἴο 1.16 ὙΒΟΪ6 ρβδβαᾶρε, γγὸ ρογοθῖνθ 
18Πδῖ οὖσ [μογὰὰ δ ἀϊδοοῦγβο ἰγοδὶβ οὗ [μδ΄ Οχδῃρ]6 οὗ ἃ ΒΟΙΥ 1 ἴδ δῃὰ οοηγεσβδίΐοη, νὴ ἢ ἰδ 
ἐς τὴ ἀπ οὗἩ ΟὨγιϑιΔη8 ἴο δεῖ Ὀαίοσγο οἴ 6 .ϑ. 

ΙΝ. Πὶ ἐλ ἐξαπιϊπαζίοη 9} απ αἰϊεσοτίοαϊ ραβθαφο, ἨΙΒΤΟΒΙΟΑ͂Σ πουΜο 
5ΤΑΝΟΕΣ δἠοιία δε σοηϑιζέοα. 

ἘῸΣ 10 ΒοΙῃθύϊηθθ ὨΒΡΡΘἢ8 ὑμδῖ ΒἸΒΙΟΣΥ ὑπ γονγθ Πρ ιῦ οἢ (86 ᾿ββαζθ. 

[Φοδα χχί. 18., Μίδιϊ, χὶ!, 81--.-84.., δη ἃ ῬΓΟΥ. ν΄ 15---Ἰ 8. ΑΓῸ ΔΙΙερεα ἱη Ῥγοοῦ οὗἉ [88 σα ]ο ; 
Βεΐ [Π6 τησαπίηρ ἰπ 81} [8686 ράββαροβ 8 Β Π Οἱ ΘΠΕΥ ΟἰοαΣ ἴσοι ἴμ6 οσοηίοχι. 

Υ. 7}: παΐινε 9} ἐδ ἐπίπο βροΐδη 9 ἐβ αἶϑο ἐο δὲ σοῃείἀογοα ἐπ ἐδε 
ἐχροϑπίξίοη 9. απ αἰϊοφονψ. 

1τ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ {παᾶῦ (ἢ6 παίατο οὗὨ [86 (Βΐηρ Βῃου]ἃ Ὀ6 οοπϑιἀογοᾶ, ἴῃ 
γον ὑμαὺ τὉΠ6 ἑεπαάθηον οὗ ΘΥΟΓΥ ΘΟΙΏΡΑΓΒΟΩ ΤΑΥ͂ ἈΡΡΘΆΓ, 8δηα 8180 (110 
ἸΌΘΓΑΙ τπθϑη]ηρ Ἡν ΒΊΘΝ 185 ΘΟ ΠΟΘ Α]6α ὑπάθνὺ {μ6 ρυγαίϊνθ ΘΧΡΓΘββίοΠ8Β. 

1. Τιβ ἰ Μίαι, ν. 18, νὰ τοδά, γ6 αγὲ ἔλὲ βαΐξ οΥ (δε φατγίλ; δμι, ἐγ ἰδ εαἰξ λασο ἰοδί ἀΐᾳ 
5" Ο, τοϊοτοισϊἐλ ὁλαϊΐ τι δὲ βαἰϊρα ἢ 7 6 ἐβοποούογίλ σοοα 7ὺγ ποίλίπρ ὑπὶ ἰο δὲ σαδὶ ομί, απάᾶ 
ἴο δε ἰσοάάεπ μπάστ 7οοὶ οὕ πιο. Νον, σῆδῖ 18 [Π6 τηδϑηίηρ οὗἁὨ [18 δα πιοπίεἴοη ἢ ὙΔαΐ ἰϑ 
ἴῃ ῬΓΤΆΔΥΥ Νογτὰ ῦ᾽ δα, Βυῖῦ ἢ τγΠδῦ ΡΤΟΡΟΥ νγογὰ σἽϑῃ 1 ὕῦ6 Ἰηϊογργοῖοαῦ Ηόοτο ἴῃ6 
ποτα οἵὗἩ ἴ06 ἰδϊηρ ἰ8 τὸ 6 σοηβαϊοά, νυ ΒΙΟἢ βονβ [δ δὺ ἰδ 18 [Π6 ῬΓΟΡΟΤΙΥ ΟΥ̓ Β81} ἴο Τοπάθς 
ἰοοὰ ΒΑΥΟΌΓΥ, 88 Μ76]}] 88 ἴο εοιτεοῖ ἴπ6 ἰΔ816. [ὍΤἼ6 βα]ῖ, ἴοο, οὗ ϑυχίϑ σοῃίδί 8 τλ ἢ 80}- 
Ῥδιαΐο οἵ ᾿ἴπη ; δηὰ [Π}8 ψου]ὰ θ6 16 ἱπϑοὶ ῥά γοδϊ θατῃ Πδη 1Π6 σΠ]οτίἀ6 οὗ βοάϊιτῃ (πο 
ΔΙπχοδὲ ἜΧΟΙ ΒΙΨΕΙΥ͂ [ΓΟΓΤῚΒ οἷ 8811} ννὰ8 ἀἰββοϊνοὰ ὈΥ τηοϊδίατο.] Ηδηςο ἰξ 18 Οθαγ ἴῃ τῆδὶ 
Β6Ώ56 [δ (1861}]68 ΔΓ βαϊὰ ἴο 6 {πὸ ϑαζέ ο77 ἐδε εαγίδι ; ἴῸΓ ΟΠΘΥ Ἰν ΘΓ ὑθϑο γΒ ΟΥ̓  ὨΟΙ 
ΒΟΙΏ6 ὝΕΓΘ ΟσοΙΓΟΟο ἃ δηὰ τηδὰθ δεῖῖοσ. Τῃ6 ρθπογαὶ σηθϑηΐηρ οὐ ἴῃ6 ρϑββᾶζο 18, Ὗο, 
ὙῈῸ ΘΠ) ΌΓΘΟΘ ΤΥ το] ρίοη, |{Κ 88}} 8}}8}} ρυγιγ [86 ψογ]ὰ; Ὀαὺ γὃ τπαδῖ ἤγεὶ Ὀ6 ρυγ9 
ὙΟΊΓΒΟΙΥΘΒ. 

2. ἴπ [κικοὸ ν. 36., 16 [Ὁ]ονν προ Ῥαββαρο ΟσΟΌΓΒ: ΛῸ πιαπ Ῥῥείίοἰἦ α ρίξε οΥ᾽ α πεῖ σαγ- 
πεέπέ μροὴ ἡ οἷά; 17 οἰδοτισίδο, ἡδεηι δοίλ (διε πειὸ πιαἠειὰ ἃ τεπί ; απὰ ἰδέ ρίεοο ἰλαὶ τρα8 ἰαλεη 
οἱ 7 ἐδε πεῖν ἀστγεείλ, ποί ισιίιἢ ἰδε οἷά. Νοιβίηρ 18 Δἀἀαςοά ὈΥ̓ ΔΥ οὗ Εχρ δηδίίοι : ἴῃ 8 
Ῥτοσοάϊπρ' γοσβο ἴ[ῃ0 ῬΠΔΓΙΒο68 δα δβιοὰ ΟἨγίϑυ ννὮγ ἢΪ5 ἀϊβεΐρ]68 ἀϊὰ ποὶ ἴϑεε, Ὀαὶ ᾿ἰνοὰ 
ἸΔΟΤΘ ΘΠΘΟΓΙΆΠΥ τθ8η ΤΠ 086 οὗὁἩἁ Φοῆη. Οὐυν ϑανίουσ τορι θὰ 'π 1860 ψοῦάβ δῦονθ οἰϊθὰ 2 
ποίην. ἴΠ6Π, σ8Π ἰεϑα ὰ8 ἴο υπἀογβίδη [Π6 Ῥαββαρε δαϊ [Π6 παίασο οὔτπο βυδες, Νον, 
ἴῃ σοιῃπιοη ἢ τὸ Κπονν ἴδαϊ ΠΟ ΟἿΘ ὙΟΪΠΙΑΤΙΥ δη ἃ σοδα ΠΥ δοῖδ πα Ἰβογ θυ Υ, ΟΥ̓ ἴῃ 8 
ὈΠΡΘΟΟΙΉΣΠΩ ΤΠΔΏΠΕΥ. ὙΠΟΓΘΙΌΓΟ, ΒΔ Υ8 ΟἩγίβι, βίποθ ΠῸ ὁΠ6 'ἱπ σοπηπιοη [ἰδ δοῖβ {Π18 ἴῃ- 
ΑἸΒΟΥΘΟΙΥ, ποῖ παῦ ἀο 1 τϑαυΐγθ τὴ  αἰϑοῖρ]68 ἴο ἀο 80; βἰποθ ἔπ γ 8 ἢ προὰ ἴοσ [6 ἴο 
Ὁπάσγρο 060 ἢ} δυβίετ 68. ὙΠδ {{π|Ὸ νν1}} στη (γογβα 85.) τυβθη ΠΟΥ͂ νν}}} ἴδγο Βαγάϊῃ 
Θηοιῖ ; 1Π6η ΤΠΘΥ νν}}} ἢαγο 88 ΠἸοϊδης {τἰ4]8. Αἵ ῥγοβθηΐ πϑ ΟΣ οἰγοιτηβίδιο 68, εἶτ 6, ΠΟΣ 
Ῥίδες σεαυῖγο ἰΐ; [ΒΐπρΒ πηϑὲ 6 δοοοτητηοάδιοα ἴο οἰτουπιδίδποθϑ. ΤῈΘ ῥϑδββᾶβα δοΐηρ. 
ἐπὺ5 οοῃϑίἀογοά, [ἢ 6 τιθϑηϊηρ ΟΥ̓́ΔΕΘ Δ]]ΘΡΌΓΥ ὈΘΟΟΙΏΘ8 ΥΟΥΥ ΟΥΪἀθηΐ, 

ὙΙ. Οὐπιραγίβοη ἐδ ποΐ ἰο δὲ ο:ίοεπαρα ἰο αἷΐ ἐΐι6 οἰγοιιτηδέαποσα φ ἐδ 
αἰίεσονν. 

“Ἴδα, ἴῃ {Π6 ραγδΌ]6 οὗ [π6 ροοᾶ ϑαιωδγίίδη, (ἢ ροϊπὺ ἰο δ6 1Π]υδἰταὐδά 
186 ἐλε ἐχίεπέ 97 ἐλε ἀπίψ 9.7 δοποβοοπσθ. Μοϑὶ οὗ ἰῃθ οἰτουτηβίβηοοβ ἴῃ ὑῃ0 
ῬΆΓΆΌΪΘ ρῸ (ο τηδῖκα ὉΡ ΠὩΘΓΘΙΥ͂ ὑΠ0 τοῦ βι τα ὰ46 οὗἨὨ [Π6 ΠΑΓτδίοη, 80 ὑπδῖ 
10 ΣΩΔΥ͂ σ͵ῚνΘ ρ]ΘΆθυγο ἴο Ὠΐτη Ἡ1ΠῸ ΠΘΆΓΒ ΟΥ τοϑα8 0, Βυϊΐ μον ἀ! ΠΌΓΘΉΓΥ 
4ο68 7886 Ὑ78016 ἀρρθδγ, Ν Ὦθη 10 σοπιθβ ἴο Ὀ6 ἱπίεσργοίθα ὈῪ δὴ 8]]6ρΌυζαΡ 
οὗ 86 πινδέϊα Βομβοοΐϊβ' ΤΠ πηδη ροίηρ ἄοννη ἔγοτι ὁ“ Υ βδ τὰ ἴο “6 .ΓΊ ΟΠ ͵8 
Αἀϑδιῃ δηάοσῖηρ ἴῃ ἐῃ6 τυ] ἀάθγηθ88 οὗ {π18 τγου]ά ; (86 {πῖονθβ, τῆο σοῦ θά 
δηα πνουηάρα Ὠΐπι, δΓῸ 61} 90 1Γ118; 86 ρῥγίθϑβί, ῆο ρῬαββϑὰ ὈΥ σϊίμουὶ 
ΤΟΙ ἸΘΥἹΠρ Εἶμ, 18 [μ6 ον: 0108] ἰανν ; {π6 1,ον 6 18 ροοᾶ ψΜγοΣΐκ8; π6 φορά 
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ϑαιηδγίίδη 8 ΟἾγὶβέ ; (86 011] δῃηᾷἃ τὶηπθ 8ΓΘ γ»τϑζθ, ὅζο. ῬὙΒδὲ ΠΙΑΥ ποὶ 8 
ῬΑΓΔΌΪΘ 6 τηϑ46 ἴο τηθϑῃ, ἢ ἱτπαρὶ παίϊοι 18 [0 ΒΌΡΡΙΥ (86 ΡΪἶδ6θ οὗἉ Γϑδβθη 
δηἀ ΡΒΊ]ΟΙορΥ."} ᾿ 

ὙΙΙ. ε πιιδὲέ ποὶ οχρίαΐϊπ οπε ραγὲ ἰἰογαϊἧφὟφΤ απ αποίδεν ματί 
υσωγαϊϊυοἶψ. 

ΤὨυΒ, ὑπ6 ψ 8016 οὗ 1 Οἷον. 11]. 9---Ἰ δ. 18 4]]6ρογίοαὶ : ἃ ΘΟ ρΡΑΓΊ8ΟΩ ἴδ {πο Γ 
ἐπδυι αἱοαὰ Ὀοίνγθθη [ὴ6 οἸοΘ οὗἉ ἃ ἴθβδοθθσ οὗ γοϊσίοῃ, δπὰ ὑπμδὺ οὗ ἃ Ὀυϊάθτ. 
Ηρθηοθ ἃ ΟἸ γι βιΐϑη σοπρτγοραιίοη 18 ἰογιηθα ἃ Ὀυ ]αΐ πρὶ : 108. ΤΩ ἰΠΙΒύθγβ ἃΓῸ 
186 δι ἱἰθοῦϑ; ϑοῖῖθ οἵ τ βομι Δ [6 ἰοαηδαίίοη οα ὙΥ ΒΙΟὮΒ ΟὐΒογδ 04 ; 
ΒΟΙῚ6 δγϑοῦ ἃ βιιρογβίγυοίατο οὗ ροϊὰ δῃηὰ βέϊυοῦ; οὐβοσβϑ οὗ ψοοᾶ, ΠΔγ, δπὰ 
βία Ὀ016. ΤὨΘ Βθη86 σοποθϑ θα ὑηάθν [ἢ6 Δ]]ΘΘΌΓΥ 18 Δρραγθῃηΐ : ἃ Ο γί βιίδη 
σοηρτοραίΐοη 18 ἰπβίσυσίοα ὈῪ ἰΘΔΟΠ 6 ΓΒ; βοὴθ οὗ ὑγῆομι δου μλ "1 οδίθ {Π9 
βιγϑὺ ργί ΟΡ 168; οὔμογβ ἱπιραγύ ἔασον Κπον]θᾶρθ ; Βοπ16 ἀθ! γὸγ ροοῦ 8πὰ 
᾿86 Ὁ] (πΐηρσδ (ἐλε ἐγμξἢ); νι] 6 ΟΥΠΟΥΒ ἀθ νοῦ υ.861688 (ΒΊηρ8 (εργοπθονς 
αοοίγίηποδ, θυ ἢ 88 δὖ (δύ {πὴ ργϑν θᾶ ἴῃ {1|ὸ ΟοΥ πε} δη οἴ αγο}}). Τὶ 
ἄγ ((μ0 στοαῦ ἀδὺ οὗ Ἰυάσιηηθῃῦ) νΥ}}} ἀθοϊαγο δὲ Βα ρογβυγ οἰ ΓΘ 8 τηδη 
Ὧ)88 Γαϊβϑᾶ ; {ῃδὺ 18, τυ ΒΘ. τ μδὲ ἢ6 Β85 ἵδυρμῦ Ὀ6 ροοά οΟΥ θα4. ΑΜ, ὃ 
ἤτο 5 {86 ἰδβί οὗ ροϊ]ά, 5:1 νϑὺ, δῃὰ ργϑοΐουβ βίοπμϑβ, νοοά, ΠΥ, βίι 016, 80 
186 στοαὶ ἀδὺ Ὑ}111 06 1Π6 ὑθϑέ οὐ ΘΥΘΓΥ τη 8 γόσΚ. ῬἘΒΟΟΡΆ {Π6 τ }0]6 οἵ 
{118 ραββᾶρϑθ 18 οὐυϊουβὶΥ Δ]]6ροσίςαὶ, γοῦ ἐὺ 18 απάογϑίοοα 11 Θ ΓΑΙ ὉΥ ἰ86 
σὨυΓΟἢ οὗἩ Βοιηθ, γο ἢ88 ϑγθοίθα ἀροὴ 16 μου ἀοοίτγίπθ οὗἨ [86 ἢγθ οὗ ρυγ- 
δίουυ. Ηοῦ δΟΠίΓΑΓΥ [818 ἀοσίΓ[ 6 18 ἴο ΘΥΘΙΥ͂ γὰ]6 οὗ σι σύ Ἰμἰογργοίδιίίοη 

8 ἴοο ΡΗΪδῖἢ ἴο ΓθαυγΘ ΔΠΥ Θχροβι(οη. 

ΓΑ Ὀοίίος ἰηἰοσργοίαίίομ οὗ {Π18 ραββδᾶρθ 18 ἴὸ τοραγᾷ {Π6 ρο]ά, ὅζα., 88 
ΤΩΘΒΠΪΠΡ ΡΟΓΒΟΠΒ ΓΑΙ ΘΓ (Πδη ἀοοίγί 68. ΕῸΣ 1Ὁ νψουϊὰ Ὀ6 ἀἰδῆσυ]ς ἰο ροϊπὶ 
οαὖ ΔΩΥ͂ ΟΥΒΟΥ ροἴδοα ἴῃ ϑδογίρίαγα Ώθσο {116 βθ {ἰπρ ἔογῊἢ οὐ ἀοοίγΙ 68 8 
ἀοβουϊ θεὰ ἰπ βυοῖ ἰθγωβ. 7τ7ὲα φοπογα Ὄπϑπιριθγαΐ, χδ ἰσπεηι ζεγμπί: 
ἐοίϊονι, ψίῶ οογπιδιιγμπίμν. 711||ὰ «ἀεποίαπέ λονιῖποβ σὑόγε Πα εῖες; ἦσο, 
ἀνροογίίαβ, Ββαὰγ8 Βοηροὶ, ἐπ ἴοο. Βθ᾽ΐθνουβ ἅτ (8 βίομββ οἵ τοι (89 
δρ᾽ γἰἴχ8] ὑθιρὶθ, γαϊβθα ἀροὴ {π6 ουπάαφιίίοη ΟΠ σἰβί, 18 Θοσηροθβοί, 860 Ερὶ 
ἦι, 19.----22. 1 Ῥεῖ. ἰ1. 4, 56. ϑοἢ. τὸ {16 ρο]ά δπὰ σοπὶβ νγῃϊοῖι (Π6 [λ1}}- 
δὰ] ἰθϑοθοσ Ὀυ 1] 48 ἃρ, δηά ον ν σἢ ἢ6 τϑοϑῖνοβ ἃ γσονναγὰ, θη. χἱ!. 3.; 
ῬῺ]]. ἵν. 10; 1 ΤΊιοβε, 11. 19, 20. ΟΥ̓ 80 οἱὸ 'ποὺ 80 βιδοθββίμ!, γ᾽ Π050 
σοηνγοσίθ γογο Ὀαΐ Ῥνοοᾶ πὰ βία Ὁ 186, τη ΓΘ ῥγθίαπάθσβ ὑγβοπὶ {116 ἢνθ οὗ 
Ῥογβϑοουϊίίζοη δηά Ἰυάριηοηῦ πψου]ὰ οομνῖοῖ ἀπά ἀδδίγου, 10 18 Βα14, ζημιωθήσεται, 
βορογάϊηρ, ἴο ΒεηρΘΙ 8. ΡΔΓΆΡΏΓΑΒΟ, ἡπογοθάθ οχοὶρί, ποπ δαϊμί6. ὙΠουρὶ 
ΡῬτοδοΒίηρ {πΠ6 ἰγαῖῃ, ρογδάνθηϊασο ἢ͵8 Ζ6 8] νγὰβ οὐ] δηα [18 δ ΌΟΌΓ Οδγεσ 
1688 ; {πογαΐοσα 8 δά Ὀαὺ {116 ἔγαϊ --τ᾿ 8|}} Βα τηϊρῃν Ὀ6 βανϑᾶ. [ἢ ἰιοτ- 
ΘΥΘΙ, [ΠΟΥ ὙγΕΣΘ ΘΓΓΟηΘΟυΒ ἀοοέγίπε {Πᾶὶ 6 βοὲ τι, ΒΌΓΟΙΥ {Π6 ΡΘΓβοΠδὶ 
δα νἰοη οὗἨὨ ΒΟ ἢ 8 Δ {8688 ὑθδοθοσ σγου]ὰ 6 Θηδαπραγθᾷ. ὙΤΠ6 οΓάΪΠΑΓΥ͂ 
ἰη ογργοίδιϊοη οὗ {π|8 ρᾷββδρθ πη8 08 ἰΐ ΥΟΓῪ ἱποοπρτύουβ. ΤΠ6 ἐουπάδμοῃ 
18 Ὁ γιϑύ, ἃ ῬΌβοη : 10 18 πδί ΓΑ] {ΠΟΓΟΪΌΓΟ ἰο οχροοῦ (πα ὑπ0 βυρθγβίγιος 
ἴαγο πιυϑὲ 06 οὗ ρϑύβοῃβϑ ἴοο. ΤῈ) ΘΟ β,βἰΘΠΟΥ͂ ΟὗἨ 6 ᾿ 8016 του] οἶϑὸ 
Ὀο ἀοβιγογοά. 

Βείοτε “ Ῥτγοοθϑᾶ ἴο οἵου ἰορίοβ, γ σαπποὺ Ὀαΐ ποῖίοα [δ 
Δάμλγ 0 ]6 ΔΙ] οροτγῖοαὶ ἀο]Ἰποϑαίϊοι οὗ οἱὰ ἀρ Ὀγ ϑοϊοιηομ, θεοὶ. ΣΙ. 
2--6. [Ὁ 18, ρϑύπαρβ, ομθ οὗ {π6 Βποδί δ] θροσῖθθ ἰὼ ἐπ6 ΟἸα Τοβία- 

1 Ῥχοίδεβοσ βδιααγὶ, ΕἸθηθηΐ8. οἵ Ιηϊογργοϊδιίοη, ἐγαπβιαὐθὰ ἔγοτα ἴδ δέῃ οἵ Ἐππεσᾶ, 
Ῥαγΐ ν. σπδρ. ν᾿ ρῃ. 116, 117. Ἰωοπάοῃ, 1827. 

: Βραος, στη, ὅδογ. ρρ. 221---296. ; Ἐγποδιΐ, 1πϑὲ, Ιπογρ. Νον. Τοβί. ρρ. 110, 11}.} 
Μόοσιϑ, Ασγοαβοδ ἰῃ ΕἼποβεὶ, ἴοπλ. ἷ, ῥΑΓΒ ἷ. 8Β6ςῖ, ἰϊ. 68ρ. ἷν. ΡΡ. 801---818.; ΟἸα5518, ῬΜΙ, 
δος, 110. 12. ΡΡ. 1294---1804.; Ἐδπιϊγοβίαβ ἀ6 Ῥγδάο, Ῥϑηϊδοοῃίδγομαβ, ο. 238. δρυὰ ἙΔΌΓΙΟΙ 
Οβογνδίίοπεβδ ϑε]θοίβο, ὑρ. 178---179.; 7. Ε. Ριοἰβεσ, 1Ταβιϊαιίομοβ Ηροιτα, 8801. ΟβΡ' 
ΧΙ, ΡΡ. 740.-.--.768. 
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πηθηΐ ς [06 ἸΠΟΟΠΥΘΗΣΘΠΟ6Β ΟΥ̓ ᾿ΠΟΓΘΑΒΙΏρ' γΘΆΥΒ, ἰῃ6 ἀΘὈΙ ΠΥ ΟΥ̓ αἸπά 
Δα Ὀοάγ, {Π6 ἴΟΥ̓́ΡΟΣ οὗ [Π0 Β6η868, ΓΘ Ἔχρσζθββϑα τηοβὲ ᾿θαγΏ Ων δά 
οἰερσδηῖ ᾿πᾶθ6α, Ὀὰΐ ὙΠῸ βοπὶθ ἄσρτοο οὐἩ οὐβουσγιν, ὈΥ αἰβδεγοης 
ηδρ68, ἀδσινοα ἔγοπι παΐογα δηα οοτωσηοῃ [18 ; ἔογ, ὈΥ {118 δῃϊρτηδν 
{ἰο8] σοι ΡΟΒΙ ΟΝ, ϑοϊοσλοη, δἵθοσ [06 ΤΔΠΠΟΣ οὗ [16 οΥ̓ΘμΐΑ] βαρθδ, 
ἰη! 6 παρα ἴο μαΐ ἴο ὑγἷα] {πΠ6 δουΐθῃεβϑ οὗ Π18 τϑᾶάθυβ. [{ δδ8 οῃ ἐδ1θ 
δοοουηῦ Δοτα 64 τ ἢ Ἔχ τ οῖβο ὕο [Π6 ἸΏ ΟΠ ΟΣ οὗὨἨ {Π6 ἸδαγηΘα ; ΤΩΒΗΥ͂ 
οὔ σβοτὰ αν αἰ ΓΘΏΟΥ, 10 18 ἔσαθ, θα ψ1 τυυοἢ Ἰοασηϊηρ δᾶ 
ῬοπΘίΣΔ[Ο., ΘΧρ δι η6α 86 Ῥϑββαρθ. 

ὙΠΕΥΟ 18 δ͵8βο ἴῃ [βαϊδῃ (χχν, 28----29.) 8Δῃ πὸ αὐ δον σι] ἢ, τ Ὲ 
Ὧ0 1688 οἰθρβϑηῆοα οὗ ἱπιδροΤΥ, 'ἰβ Ῥθυ Δ ΡΒ ΤΏΟΤΟ ΒΙΠῚΡΪΘ δηα γορ ΐαγ, 88 
Ὑ706}} 88 Ἰγογα 780 Δπα οοΙρ]οία ἴῃ (86 οΟ]ουτίηρ, [Π8ῃ ΔῺΥ οὗ {880 
Δῦονβ οἰϊβά. [Ι͂ἢ [ἴΠ6 ρβββαρθ τϑίεσγαά ἴο, ἴη9 ρσγορξιδὺ 18 δχδιηϊηϊηρ' 
186 ἀδϑῖρη δα ΤΆ ΠΠ6Υ οὗ {86 ἀϊνμο ᾿παἀρτησηΐδ, δηα 18 Ἱπου]οδίϊηρ᾽ [6 
ὈΓΠΟΙΡΙ6, ὑμαὺ οὐ δἀορίβ αἀἰδδγθηΐ τηοάθϑ οὗ δοϊηρ ἴῃ [86 σΠδδί186- 
τιρηῦ οὗ {π6 σι ]οκοα, Ὀυὺ [πα [Π6 τηοϑῦ ρογέδοὶ τυ ϊβάοσῃ 18 σοπβρί σου 
ἴῃ 411; (μαῦ Πα Μ1]1, δδ θοΐοσθ ὑγρά, “ δχδαοῦ παρσπιθηὶ ὈΥ {π6 11Π6, 
δηὰ Τρ ΘΟΌΒΠ6Β8Β ὈΥ͂ [86 ρΡ]υτημοῦ; "ἢ 18 Β6 ροπάθγϑ, ὙΠΠ (86 τηοϑὺ 
Τλαΐα αὐθητοι, (δ6 απο] ΠΒ οὗ [τη68, ομαγδοΐοσβ, δηα οἰσουσα- 
βίδῃςθβ, 88 Ὑ76}} 838 ΘΥ̓ΘΤῪ τηοῦΐνα ἴοὸ ΘΙ ΟΥ Βανουι. Α1} {818 18 
ΘΧΡΓΕΒΒΘα 1ῃ ἃ οοηὐηιιοα ΔΙ ΕΡΌΓΥ, ἰΠ6 ἹΠΙΑΡΌΓΥ οἵ ὙΔΙΟἢ 18 ἔα Κϑη 
ἴτοια [86 δια] ουπηθμίδ οὗ ἀρτιου]αγο ἀπα ΓΠγοβιηρ,, ἀπά 18 δαταῖγβὈ]Υ 
δἀαρίεα ἴο {π6 ρυτγροβο.' Ἔτγμοες {Ὁ Ὸ ΔΧΘ ΘΧΔΠΊΡ]68 ΓΑΙΒΟΙΣ οὗ βιιοοθϑ- 
ΒΙ͂Υ6 ΤΔΘΙΆΡΠΟΙΒ ἴδῃ οὗ Δ] Θροσυ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΓΚ. 

ΟΝ ΤΗῈ ΓΝΤΕΕΡΒΕΥΔΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΒΟΒΕΙΡΊΤΌΕΞ ῬΑΒΑΒΙΈΕΒ. 

Ι, λαίμτε 9. α ραταῦῖο.---Τ|. Απεφωϊέψ Ὁ ἐλὶδ πιο οΥΓ ἱπείγμοίίοΉ. --- 
ΠῚ. Πεῖες γον ἐλ ἱπέεγρτείαξίοῃπ οΥ ραταδίε8. ----ΤΥ.. αταδίο5, τιον ὑδεᾶ 
ὃν “εειις Οἰτίδί. ----Ὑ, Ποριατὰς οἡ ἐλε ἀϊδεϊπσμδλίπο ἐχοοίεποοδ 96 (ἠτίδί 
»αταδίεε, σοπιρατεα «εοἱέδ, ἐδο πιοδέ οοἰεδταίεοα {αδῖο5 ο απεϊφιέψ. 

. ΙΑ ΡΑΒΑΒΙΕ (παραβολή, ἴτοτη παραβάλλειν, ἴο 60]]αἴθ, ΘοτρΑΓΘ ἴο- 
βείμοτν, δϑϑί τη! αΐθ 3) 18 ἃ βία" π46 (Δ θα ἔτομα παίαγαὶ {πὶ ηρΒ ἴῃ ΟΥΘΥΣ 
ἴο ᾿πϑίσαοι 8 1 ἰδῖηρβ βριτιίυδι. Τὴδ νγογά, πον ΟΥ̓ΘΥ, 18 ὙΑΣΙΟΙΒΙΥ 

ΟἸ Ιοπίῃ, Ῥυγρϊθοιϊίοηοδ, Νο. χ., οὐ γὙο]. 1 Ῥρ. 220, 221. οἵ Ὧν ΟΥ̓ ΡΌΓΥ Ἐ ΓΓΔΠΒ] δ Οἢ. 
ΣΑ στοσῦο παραθάλλειν, ατοὰ δἰρηϊῆςαϊ σοπίεττε, οοπιρατατγε, αδεὶπιϊίατο (οἴ, Μᾶδτο. ἱν. 30.) 

ἀποῖυτη ὁδὲ Ποπηθὴ παραθολῆς ; αυοὰ πίνε ἐμαΐπεηι, οοἰ αζίοπεηι ΟαΪ που] δῆ (1πεῖ. ΟΥ. ᾿1 Ὁ. ν. 
Φ 11; 110. νἱ1. ς. δ. Ρ». 298, 802, 470.) ἱπιεγρτγείδίασ, ϑεπεοδ (ΚΡ. Ἰ1χ.) ἐπιαφίπεπι. 1ῖδαμθ 
οοἰαξϊο, βῖνο, αὐ ΟἹςΘγοπίβ (110. 1. ἀθ πνεῖ, ς. 30.) ἀεβηϊτίοπα υἱαπιατ, ογαίϊο, γέπε σμπὶ ΤῈ ἐξ 
εἰπε [μα ἶπε σοηἤετεηϑ, ατςο ποπλΐηθ ραγαδοία Δρρεὶ]δίασ. Ερ βοῆβα Ομγίδιῃβ (Μαγς. ἰἰϊ, 
23.) ἐν παραβολαῖς Ἰοσπῖυβ ἀϊεϊίγ, αυδηἀο ΡῈΓ νυ δ δίπε μαάϊΐπεε (γν. 24---27.) ργοῦάαν!ῖ 50 
ὭΟΠ ϑδαΐδηξα ορϑ, βεὰ δ]ιίοτο νἰσίαϊο ἀϑοποηΐα οὐΐοογο ΟΕ. Ο. Βίοττ, 1)6 Ῥδγβθο] δ ΟἈγίβιῖ, 'ῃ 
Ορυδς. Αςδάδῃμϊο. γο]. ἱ. Ρ. 898. ὙΠῸ ὙΠ ]6 ἀἰβαυϊδίτίοη, ἴο νυ Βΐςἢ (Ὠΐ8 βεοίίοη ἰδ ἰατροὶ 
ἱπάςθιεὰ, ἰδ γγ6}} τόσ οὗὨἨ ρεγυ88], ὅ66 δἰβο Βαῃὕδοῃ, 1π5ιτπτίοποα Ἡοστηθηθα. 110. ἱ1, 
ἕδρ. ἰγ. Ρρ. 186., ὅς.; 7. Ἐν Ρ[εϊδγ, [πβεϊϊ. Πεττηθποαῖ. ὅδογ, οδρ. χὶ!. ρρ. 758---778.; 
δηὰ Ομ] δηΐπα, Τποιϊταϊίοπο8 Εὐχορεῖίςθ, Ρρ. 190., ἄς. [ΕῸΡ νδγίουβ ἀδβηϊίομδβ οὗ 8 
ῬδΙδὺΪο θοὸ0 ΤτοθςὮ, Νοῖοθβ οἢ 186 ῬΑΙΔΌΪ6Β οὗ οὧυν μοτὰ (2ὰ οἀϊι.}, Εμδρ. ἱ, ποίο 3.} 
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δορά ἴῃ π6 δοτιρίαγαβ, ἰο ἀθηοΐθ ἃ Ὡγουεγῦ ΟΥ̓ Βῃοτί βαγίηρ (Ἰμυκα ἷν. 
.23.); 8 3απιοιιβ οΥ τϑοθινϑα σαψίηπο (1 ὅδτω. χ. 12.}; ΕΖβκ. χυἹ!, 2.); 8 
τληρ στανοὶσ Βροόκθη, δηα σοι ργ ΒΟ μαϊηρ; ᾿ηρογίδηϊ πηδίῦουβ ἴῃ ἃ ἔδυν 
τον. (Νυμῦ. χχῖῖ. 7. 18.; χχῖν. 8, 1δὅ.; ὅοὉ χχν!! 1.; δα]. χίιχ. 4, 
ἈΠᾺ ᾿χχυ]. 2.); ἃ ἐλίπο ἀατλίψ οΥ βραγαίνο! νυ ἐσργέδβοά (ζεῖ. χχ, 49.; 
Μαῖιῖ, χὶ. 836.)}; 8. υἱσίδί ἐψρ6 οὐ οπιδίοτι, γθργθδθηύπηρσ βοιηθί ηρ, 
ἀἸβδγοηΐς ἤοη δηα Ῥογοπὰ 186] (Η 6. ἰχ. 9., διὰ χὶ. 19. ατσ.); 8 
2ρεοΐϊαὶ ἱμδίγιοίίοπ (Ἰλκα χὶν. 7.); δπᾶ ἃ δἰηιϊέμαιδ οὐ σοπιραγίδοπ 
(Μαίι. χχῖν. 32.; Μαγκ 11. 23.}.32 

Αοοογάϊηρ ἰο Βίβῃορ μοί, ἃ ΡρΑγϑΌ]6 18 ἐμαὶ Κιπα οὗὨ δ] θρογΥ 
Ὑ ΒΙΟΝ ΟΠ ΒΙβίβ οὗ ἃ δοητπυ θα Ὡδγγδίοῃ οὗ ἃ βου οὰ8 ονθηΐ, δρρ] 168 
Ὀγ ὙὙΑΥ οὗὨ 81π}}}68 ἴο {6 2] ϑύγαιῖοη οὗ βοιηα ἱπιρογίδηϊ σα. ΒΥ {Π6 
ατϑοῖβ, δὴ Δ] ΘΡΌΓΥ νγ88 ο4164 αἶνος οΥ αἴνη, ἀπ αροζοφιιο, αὰ Ὀγ {π6 Βο- 
ΤΏ8η8Β ζαδμῖα, ἃ ξαδίε3; δηὰ (6 τσὶ ἄηρσβ οὗ [π6 ΓΒ ΓΥρίδη 8868, ΟΥ̓ ΤΠΟΒ6 
ΘΟΠΊΡΟΒΘα ἴῃ 1πηδύϊοῃ οὗ τὰ, ἤανὸ δοηυϊγοα 186 ρτοδίθδυ οοἰ ΘὈσΥ. 
ΝοΥ ἀϊὰ ουν ϑανίουγ Βιτηβο]  ἀἸβαδίη ἴο δἀορῦ [Π6 βαῖμθ τιϑίβοα οὗ 
Ἰηδίσυοίοη ; οΟὗἩ οΒ6 ρΑΥΔΌΪΘΒ 10 18 ἀου δύ] ΒΘ 6. ὉΠΟΥ͂ Ἔχοϑὶ 
τηοβῦ 1 τ ]Βάοτα δηα Ὁ{Π10, ΟΥ 1 βυγθθίῃοβδ, οἰορϑησθ, Δπα ρογθρι οί. 
ΑΒ {π6 Δρρε]]δίίου οὗ ΡΑΒΑΒΙῈ Πα8 Ὀθθῃ Δρρ]164 ἴο Π18 αἸΒοοΌΓΒΟΒ οὗ 
1Π18 Κιπά, {π6 ἴθγτω 18 ΠΟῪ σϑβίγιοιθα ἤπτΌσα 1018 ΟΥΤΔΟΥ ΘΧύΘΏΒΙγΘ ΒΙρ1- 
Βοδίίοη ἴο ἃ ΤΟΥ ΘΟΠΗ παρα βθηβ6.4 ΤῊ18 Βρθοῖθϑ οὗ οοιῃροβιοῃ 8180 
ΟΟΟΌΓΒ ΥΘΙῪ ἰΓΘαΌΘΏΟΥ ἴῃ [86 Ργομμοίο ροθίσυ, δηά Ῥδγ οι ΔΎ ἴῃ 
{μπαὶὺ οὗὨ ΕΖΕΚΙοΙ. 

Π|.. ὙΠΘ υ86 οὗ ρΑΓΔὉ]68 18 οὗὨ νεσῪ στοαὶ δητὶαυῦγ. [ἢ {Π6 Θϑυὶν 
8668 οὗ {μ6 νου], θὰ (86 ατῦ οὗὨ γϑαβοῃϊηρ ννὰ8 {0016 Κπόνη, δηά 
{Π6 Τ1η68 οὗἁἨἁ Ἰηθὴ ὙΟ͵6 οὺ ϑοοσιιδίοιηθα ἴο 166 δηα οὐ] Ο0}8 Βρ6ουΪδ- 
ἤομβ, γγ βπα {(μαὺ {π6 τηοϑὶ δποϊθπῦ τηοάβ οὗὁἨ ᾿πβίσυσίίοῃ νγ88 ΌΥ͂ 
ῬΑΤΆΌ]6 ἀπά ἔ80]6 : 118 δἀνδηΐαδροθβ, ἱπάθοα, ΓΘ τϑὴΥ δηα ΟὈγΥοιιβ. 
τ μὰβ Ὀθθὴ στϑιρδυκοα Ὀγ δὴ δοιιΐα οὔβοσνοῦ οὗ τηϑῃ δηα τηοτα]β, {Πα 
“0116 Τθϑομθ8. (6 υπαογβίαπαϊηρ οὗ (6 τλᾶ88 Ῥὰΐ {πχουρ {86 
τηθάϊαπι οὗἩἨ {Π6 βεαῃβθα. ΤΉΘΙΓ ταϊπαβ ἀγὸ ποὺ δι οα ον {π6 τεοορίλοῃ 
οὗ δρβίγδαοῦ σα ἢ. ὈΥΥ δγρυτησηίαί γα ̓ πβίσαούοη, ὑπο ΓΘ Ότα, 18 ποῖ 
ῬΤΟΡοΟΓοπΘα ἴο {Π6}} ΟΔΡΔΟΙΓΥ : {Π6 [ΔΟΌ]Υ, ὈῪ ἩΒΙΟΘΆ ἃ τὶραῦ οοπο]ὰ- 
ΒΊΟΏ 18 ἀσάυγῃ, 18 1η ὕπο {86 πιοβύ οίθοϊλνο : [6 ὺ τδίμοῦ [66] βίο σΥ 
Τπδη Ἰυᾶρα δοουγαίοὶυ ἢ δηᾶ {Π6}Γ ἔθοπσβ ἃσὸ αὐνακαηθα ὈΥ {Π6 1τ- 
Ργθββίοῃ τη οἱ {π6ὶΡ Β6η868. ὃ Ηδηοθ, Ἰηβίσιοποη ΟΥ̓ ὙὙΑΥ οἵ 
ΡΔΓΘΔΌΪΘ 18 Παίυγα Υ δααρίοα ἴο δηρᾶρα αἰὐθηίίοι: 1 18 Θ88Υ Θοπλ- 
ΡΓΘΒΘμα6ά, δπα βιυιϊθα ἴο {86 πηδδηθδύ οδρδοὶίυ ; δηά, ΜὮ116 10 ΟρΘἢΒ 

Τὴ μ18 δηὰ {86 οἰδοὺ τγοίεγεποοβ ἴο ἴμθ ΟἹὰ Τοβίδιηθηὶ ἰῃ 86 δῦουθ ὑδγααταρῶ, ἐΠ6 

οτἴηδὶ ἰ8 ΟΝ 8 ῬΑΓΆΌΪΟ. 

2. ΟἸαβδίῃβ, ΡΗ]], ὅ'δοσ. 110. 11, ὑρ. 1804---1806., οὐϊι, ΤΑ Π 1; Ῥασκδυγεὶ δηὰ ΘΟ] ΘΌΒΗΘΣ ἴῃ 
γος6 παραθολή. 

5. δίογγ, Οραδβο, Αοδᾷ. νο!]. ἱ, ΡΡ. 89., δα. 
4 [Ττϑηοἢ, Νοίοβ ου 1η6 Ῥάδγαῦ]θ8 οὗἨ οὔ Ιογὰ (2πὰ οἀϊ1.), οἾΔΡ. ἱ. Ρ. 10., νγε}] ἀϊδεὶῃ- 
ἴδ ῆθ8 ὈΘΙ ΘΟ [16 ΡΆΓΑΌΪΟ δηὰ Κιπάγρά πιοᾶεβ οὗ δβροακίηρ : “ΤῊ ΡΆγΔΌ]6 αἰ ΕΠ 5. ἰγοιῃ 

πὸ 4016, νν ἢ1}19 Ὁ λονοβ 'ἴπ ἃ βρίγίτυ δ] τνουἹά, δηὰ παύοῦ Ἰσαηϑβγοββοβ ἴῃ6 δοίμα] ογάεγ οὗ 
τη χ8 ὨδίυΓΩ)] ---- [Γοτὰ [ἢ Ἰηγίδπδ, τ μα ἴῃ [μὲ (ΒΘΓῸ 8 δῃ τπποοηδβοίοιβ Ὀϊοηἀΐϊης οὗ (89 
ἄδαροσ πιϑδηΐηρ ἢ ἴ[μ86 Οαϊνγαγὰ δγιαθοὶ, [Π6 ὕννο δοίηρ δεραγαῖ δηὰ βϑρασγδῦϊο ἱπ [80 
ῬδΙΒὈ16--- ἔγοτῃ [Π6 Ργονογῦ, Ὑγ ἢ 116 ἦς ἰδ Ἰοπρος οαττί θα ουϊ, ἀπά, ηοὶ ΠΊΘΓΟΙΥ δος θη Υ ἀπά 
ΟΟΟΑΘΙΟΠΆΙ]Υ, Ὀὰϊ ὨΘΟΘΒΒΑΓΠΥ, ἥσιγαιίίνο Ὸπι [ἢ6 ΔΙ]ΙΟΡΟΥΥ, ὙὙΠ|16 ἰδ σΟΤΙΡΑΓΟΒ οπο [δἰ ης 
ὙΠ} Ἀποίδμοῦ, θὰ Σ ἀο65 "οὗ γα πίον [Π6 ργορουτ68 δηὰ μα] 168 οὗὨ οηο ἴο τἰ6 οὔἶιοΣ.᾽} 
5. Μγϑ. Μοσο, Οδγιϑείδα Μογαὶδβ, νο]. ἱ, ῥ. 106. 



αγαδῖοα. : 848 

{86 ἀοοσίτιπα συ Ὡ]οἢ 1 ῥτοΐδθθοθ ἰὸ σοησθ8ὶ, ὁ ρῖνοϑ ΠῸ ΔἸΆσΤη ἴο ΟἿΣ 
το] υἀϊοθ8 Δηα ρΑβΒΙ0η8, 1Ὁ σΟΙΩΙΠΠΙσαΐ65. ἀπ σοι ἐγα ἢ ἢ (Π6 
ἰδθι αἀἸβαρυθθδῦϊα πλδηηθγ, ροϊηΐβ ουὐ τηϊδίακοβ, δῃα ἰηβι πυιαῦθβ σορτοοῦ 
τ 1688 οἴδησο ἀπα ψ ἢ ρστοδίθυ οβοδοΥ {πῃ πῃ ἰβρυΐϊβοα οομίγα- 
ἀϊοξϊομ δπα ὀρθὴ γῦυκο. ΟΥ̓́ {818 ἀδβουιρίϊοη, 68 ΤΛΔΥ ΓΟΙΩΑΥΪΚ, ΔΓΘ 
{86 ΡΆ.80168 τοϊαίθα ὈγῪ Ναίμδῃ ἰο Πανιὰ (2 ὅ8πι. χὶϊ, 1--- 4,), δῃᾷ ὈΥῪ 
ἴη6 ψόοσηδῃ οὗ Τδκοδἢ (0 {6 Βαπὴ8 τπλοπάγορ (2 ϑϑῃ. χῖν. 4--- 1... 
ΤῊ Νον Ταεβίαπηθηῦ ἀθουηβ 1} Β᾽ τα] ν ΘΧΑπρ] 68, “ ΒΥ ἰαγίηρ 
Διο]ὰ οἱ [86 ᾿πμδοΊ δου, ραγΔὉ]6 Ἰπβιππαίθ8 1861} τηἴο 1Π6 δοίη " 
Δηα, ὈΥ {Π6 Ἰη ογοοτητη πη! οδίϊοη οὗ {Π| ἔδου 168, [16 ἀπάἀογβίδπαϊηρ ἰϑ 
τδᾶθ ἴο Δρργεμοπα {π6 χα ἢ τ ΠΙΟἢ ννᾶ8 ργοροβϑα ἰο ἴδε ἕδπου. Ὁ [Ιἢ 
8 οτγά, [18 Κἰπᾶ οἵ Ἰηβίγαυοίίοι 861Ζ68 τ8 ὈΥ͂ ΒΌΓΡΙΪΒΘ, 8Πα ΟΑΥΤΙ6Β 
ὙΜ1Ὰ 1Ὁ ἃ ἔογοθ δῃα ουῃνιοίοη ΜΥ Β16 ἢ) ΓΘ δἰπηοβὺ Ἰγσυθβιβῦ Ὁ] 6. [{ 18 πὸ 
πΟΠάοΓ, ἱπογοΐοσο, [πδὺ ραγα]68 6 γ τηδ6 ἐμ νϑΐοὶο οὐ παίϊομαὶ 1π- 
εἰτυοίΐου ἴῃ {Π6 πλοβῦ ΘΔΡΪΥ {1πΠ|68; {μαῦ (86 ῥχορ]ιοίϑ, ΘΒΡΘΟ ΙΑ] Ϊν 
ἘΖΕΚΙ6], ανδ]οα {πϑιμβοῖνθβ οἵ [Π6 Βαπλ6 1Ἰπηργθεβῖνα πιοάο οὗ δοηνου- 
ἴηρ' ἸΠΒΙΊΣΓΌΟΓΟΙ ΟΥ σοργοοῦ; δηὰ (δὲ οὔὐῦ 1 ωογὰ 4180 δἀορίοα 10. 

111. ΑΙΓποιρἢ ἃ ράγαθ]6 ἢδ8 βοπλα {ΠῚ ηρ5 ἴῃ δοιμοη ΜΠ 8ῃ 4116- 
σοτΥ, 80 {παῦῷ Π6 βδηθ συ ΐθ8 ὙΠΙΟΝ ΔΡΡΙΥ ἴο τῆ Ἰαῦου 8Υ6 1ῃ ΒΟΠῚΘ 
ἄοσταα ΔρΡΡ]Π ΘΑ 0]6 ἴο 1Π6 ἔογιηον, γοῦ, ἔγοτα 118 ρθου]αῦ παΐαγρ, ἢ ὑ6- 
ΟΟΙΏ6Β ὨΘΟΘΒΘΆΓΥ (0 ΘΟΠΒΙΔΘΥ ἴΠπ6 ράΓΆὉ]6 ὈΥ 186], ἴῃ ογάοσ {παῖ νγϑ 
ἸΩΔΥ͂ ὉΠαἀοχβίδηα -δηα ᾿πύοτργοΐ 10 ἀειρσἢ, 

1, Τῆε βτεί οχοοϊζηοο οΓ α ραταδῖο ὃς ἐλαΐ ἐξ ἐμγηϑ μροη απ ἐδιασο τοοῖϊ 
ἀποιοη ἀπά αρρίἰϊοαδίος ἐο ἐδλε βιδ)οοί, ἐδ πιοεαπίπο οΓ᾽ ιολὶοἢ ἴδ οἶοαν ἀπά 
ἀεπηίίε; (ον ἐδὲΞ εἰγουπιβέαηοεα Μπρ, σῖυνο τὲ ἐῤλαὲ ρετγβριοιϊέψ κολοὐ ἐδ ὁδϑεηπίϊαξ 
ἕο ἐσεγν ὅροοίο5 οΥ αἰϊεσοτψ. ' . 

Ἡον ΟἸοΑΥ͂Ύ 1818 γα ϊο ἀρΡ 1168 τὸ {Π6 ραγϑὉ 68 οὗἨ ΟἿΓ Τιοτὰ 8 ΟὈνίουβ ἰο ΘΥΟΣῪ τόδ οὔ 
16 Νονν Τεδιβπηθηῖ, [{ ΙὩΔῪ δι 6 [0 πιθι θη ἢΐδ5 ΡΆΓΘΌΪΘ οὗ {Π8 ἐέπ υἱγσίπα (Μαῖι. χχνυ. 
1----18.}, γ᾿ ῃἰσἢ 18. 8 ρ]αΐη δ] βίοι ἴὸ τοβὲ τπΐ 5. τυ ἰοἢ ὙΟΓΘ σοι στη δὲ ἴπ6 Φον ἢ 
ΤΩΔΙΤΙΆΘΟΒ ἴῃ ἴποδο ἀδγϑ: ἴ[Π6 ὙΠ οΪ6 ΡΑγΔΌΪ6, ἱπάθοά, 18 τηϑάθ ὕὉΡ οὗὅὨ [ἢ6 Υὴδοβ ϑεα ὉΥ͂ 
1.6 ογ θη 415,85 τυ. }} 28 ὉΥῚ τῃ6 οπιδὴ Ρδορῖο, δὲ ὑμοὶγ παρτία 8; δῃᾶ 41} [πΠ6 ρδγι οι 6 γ8 
ταϊδιθὰ ἰπ ἴν Ὑγογθ δυο ἢ δ8 ὙΓΟΓΘ ΠΟΙΩΠΊΟΙΪΥ ΚΟ ἴ0 [ἢ Ψ0 5, ὈΘοΘ86 ΓΠΕῪ ΜΈΓΟ ΘΥΘΙῪ ΑΔΥ͂ 
Ῥγδοιιϑοὰ ΌῪ βοῃλα οὗ ἵβοίη. ἴπ |1Κ6 ξπδηηθῦ, [Π6 ΡΔΓΔΌΪ68 οἵἩ ἔπ ἰσπιρ (1 Κο νὴ. 16.), οὗἔἨ 
106 δοεῦ διὰ ἴΠ6 8β66ὰ, οἵ 1Π6 ἐαγέδ, οἵ ἴΠ6 πιμβίαγι-δεεά, οἵ ἴῃ ἰξαυεν, οἵ ἴπ6 πεοί σαδὲ ἱπίο 
(δε δα, 41} οὗὐἨ το ἢ ἀγθ τοϊδιεὰ ἴῃ Μαϑιῖ. χὶν]., 88. τγγο]}} 88 οὐἁἨἉ 1ὴ6 λομδελοίάεν (δὶ ρ]Δηϊοὰ 8 
Υἱηεγαγά δηὰ ἰοὺ Ὁ ουΐϊ ἴο μυδραπάπιοη (Μεῖι. χχὶ. 88----41.), ΔΓΘ 81} τοργοβοηι δι οβ οὗ 
08] 84 ΠΟΙ ΠΟ. Οσσαγγοησεδ, ἃ 516 }} ΔΒ [Π6 ΡΘΠΘΓΑΙΣΥ οὗἨ ΟΣ βδυϊου δ ΠΘΆΓΟΓΒ ὙΨΘΓΘ 
ἀδι!γ οοπνογεδης ΜῈ, δηὰ ΒΟΥ τνογο, τπογοίογο, βοθοιθα ΌΥ͂ Εἰπὶ 88 Ὀδΐπρ [86 τηοβὶ ἴῃ - 
δετεβιίηρ δηὰ αἰέεοϊίηρ. 

ΤΏ6 Ράσ 68 οὗἩ τ6 Ῥγορῇδίβ νν}}} Δρροδγ ἴῃ ρϑηοσαὶ ἰοππἀοᾶ ἀροη Βα οἷ ἱπηΡΌΤΥ 85 ἰδ 
Ἰγοα Π ΜΕΪΥ τιδο, δηὰ αἰ ΠΝ ΠΥ ΘΡρ] θὰ ὈΥ ΨΥ ΟΥ̓ ποῖα ρἤοΥ δηὰ οοηραγίδοῃ ἴῃ ΗΘΌΓΘΙΥ 
Ῥοεῖσγ. Ἐχϑσηρίεθ οἵ {Π18 Κἰπὰ οσςσὺγ ἰὴ τμ6 ἀθοοίε[] Υἱπογαγὰ ([88ἱ. ν. 1 --- 7.), δηὰ ἰπ 1[ῃ6 
86.585 γἱηθ ὙΠΟ ἰδ χίνοη (ὁ ἴπ6 ἔγε (Εσοκ. χυ., δηὰ χίχ. 10 ---14.); ἴοσ. πηάοσ τηΐἷα 
ἹΣΩΆΣΟΙΥ ἴπΠ6 υπρταίοία] ρρορὶο οὐἩ οά ἅγὸ πλογὸ ἴῃδη οὁποο ἀθδογί θὰ, τω αν ἰηδίδποοϑ 
οὗ δρροϑῖϊθ σοιῃραυίβοη ργθβθηῦ {Πομβοῖνθδ ἴῃ ἴπ6 ῬϑΓΘΔΌΪΟ οὗ 6 Ἰ1οη᾿ Β Ὑ6Ι08 ΤᾺ] ες 
ἵπῖο 186 μὲς (ΕΖεκ. χίχ. 1--9.), ἴῃ τ δῖ ἢ 18 ἀϊβρίαγδὰ τῃ6 σαρυϊν ΠΥ οὗὨ τῃ6 ον 8}. ῥτίης68 ; 
Δηὰ 4180 ἰη τη δῇ οὗ (86 ἔαίγ, Ἰοῦγ, δα Βουγ βίης οοάδν οὗ ᾿βῦαποη (ἘΖοκ. χχχὶ. 83---18,), 
ὙΠΙΣὮ οπσα σαϊβοὰ 15 μθδὰ ἴοὸ 1Π οἰυυ 8, δὲ Ἰεπρσίῆ οὐδ ἀονῃ δηὰ πορ]εοϊεὰ; ἴδ 6Χ- 
᾿νε, ΟΣ 6 ψασηϊηρ ἴοὸ ῬΏΔγΘΟΙ, ἴΠ6 ργοβροσ Ὑ δηὰ {86 [4]] οὗἉ 186 Κὶπρ οἵ Αβεγτίδ. Τὸ 
ἴ8δεβ6 ΠΑ Ὀ6 δά δὰ ὁπ 6 τόσο ΘΧδι }ἷο, ΠΑΠΊΟΙΥ, ἴΠπαὶ ἱπ νηΐ οἢ ἴΠ0 Ἰονς οὗ αοὰ ἰοναγὰϑ8 
μὲδ ρεορῖὶο, απὰ τῃοὶγ ΡιοιΥ δπὰ βάλον ἴο πηι, ΓΘ ΘΧΡργοββοα Υ 8ῃ ἈΠ] βίοη [0 [86 Β0]θῖηη 
φονοηλῃξ οὗἨὨ πιᾶγτίαρο. ἘΖΟΚίοΙ Π458 ριιγβαοα 1818 ᾿πηαρο τυ πΟΟΙΏΣΏΟΩ ἔγθοάοπι ἱπ το 
ΡΆΣΑΌΪΟα (ΕΖοῖς. χνὶ. δὰ χχί!.); δπὰ ἰξς ἢδ5 Ὀδθὴ δ᾽ πὰρ το ὈΥ δἰπιοβὶ 8}} [1:6 δαογοὴ 
Ῥοεῖδ. ᾿ 

᾿ Μι8. Μοτζο, (με ϊδύδη Μογα]5, γ0]. ἱ. Ρ. 107. 



34θ ϑογίρέμγο 7πέορργοϑαίζίοη. 

2. Τλε ἵπιασο, λοισοῦον, ποέ οπἶψ ηιιδί δὲ αρὶ απά ζαηιϊίαγ, διέ ηιιιδέ αἶδο 
δε οἴεσαπέ απα δεαμέϊ,εϊ ἴῃ ἐξδοί, πα αἷΐ ἐ{8 ρατίξ πιμδὲ δὲ ρογδρίσμοια ἀπα 
»εγεπεπέ; δῖποο τ ἐδ ἐδ ρέγροδϑε φῇ α ραταδῖο. απά ἐδρεοϊαϊἧῳ 9. α ροείϊο 
»αταδίο, ποὲ οπἶψ ἔο εαρίἰαϊπ τον ρεγίεοεϊ βδοηιε μτοροδίδοη, διεὲ Γγεψωεηε 
ἔο φῖσο ἐξ απὶπιαξίοη απὰ «ρξοπάοιμν. 7 πιιιδέ αἶδο δε σοπδὶδίεπέ ἰλτομσλομέ ; 
ἔδε οταῖ ποὲ δεῖησ σοηομηπαάοα ιοἱἑἦ ἐλο σωταίζίθο 56η586. 

ΟΥ̓ 811 {686 Ἔχ ο!]οποο8 ΘΓ σδηποῖ Ὀ6 ΤΊΟΓΕ ρογίθοϊ ἜΧΑΠΊΡ]68 [ἢΔη {ἢ 6 ΡΆΓΘὮ]Ο8. ν ἢϊ ἢ 
Βανθ }ι5ῖ Ὀα6η βρϑοϊβοά : ἴὸ ν᾽ ῃῖς ἢ τγο τῇδὺ δα ἃ 16 γν 6}}- πον ῬΑΓΔΒ]68 οἵἩ Φοίδαπι (Ὑ πάρ. 
ἰχ. 8---1]5.), οἵὗἩ Ναίμδη (9 ὕ'δπι. χὶϊ. 1---4.), δπὰ οὗ [6 πνοπιδη οἵ Τεκοδὴ (2 ὅπι. χίν. 
4--11.) ὙΠ δάπα σαν ἀον βοὰ ρμαγδθὶο οἵ Ν ἢ δη 18 ροσῆδρβ οπο οὗ ἴΠ6 ποδί βροςϊπηθῃ8 οὗ 
6 σεπυΐηα μϑιῃ σοῖς Βῖ]}. {πᾶϊ οδη δ6 Τοπηά ἴῃ ἴπ6 ΟἹ Ταβιδιηθηῦ ; δηᾶ Ἰλαν  Β οαχοῦ σοῃ - 
ἀετηπαιίοῃ οὗἉὨ [6 απϑιβροοιοα ΟἸΌΠΟΟΣ δὲ [Π6 ΒΆΠλ6 {ἰΠ16 ΑἸΒΡΙΑΥ͂Β ἃ δι γι Κίηρ᾽ ἰηδίδησο οὗ [86 
ἀοϊιυδίοη οὗ δ'π δηὰ 186 Ὁ] ηἀπ686 οἵὗἉ 56] {-ἰονϑ. 

3. ΕΡΟΓΥ ΡῬΑγαΌΪθ 18 οοτηροβϑᾶ οὗ ἴγθθ ραγίβ: 1. ΤῊ δοηϑέδζο βἰηνεϊϊέμαϊο, 
ὙΠΟ 88 γϑυϊουϑΥ Ὀθοη ἰογιηθά {ΠῸ0 δαγᾷ δπα [Π6 »γοέαδὶδ, Πα σΟΠ 8188 
ἴη 118 ἸΙΘΓᾺ] Βρη86 ; 2. Τὴ6 αρίαπαΐϊίοη ΟΥ̓ πιψδίϊσαΐ 56Ή.86, α͵80 ἰοττηρᾶ 
6 αροαοδὶδ δπὰ (110 86} οΥ ἔγαϊϊ, ΟΥ̓ 1η6 Τϊηρ βρηϊβθα ὈΥ [80 8:46 
Ῥτοροβοά. ΤὨιϊβ ἰ8 ἰΓΘαΌΘΗΓΥ ποῖ Θχργθββθὰ ; ἴον, ἐβουρῃὰ Οὔνγ ϑανίουγ 
Βοιῃθύϊηθθ σοηαοθοοημάθα ἴο ἅην61} {π6 Ὠϊἀἄάθη 86η860, ὈΥ ἀϊ180]οβϑίηρ {116 
Ιηογαὶ τηϑϑηΐϊηρ ΟΥ ἷ8 ΡΑΓΘΔΌΪΟΒ (848 ἰη Μαιί. χ!. 8---8, 18----28., Θομργοά 
τὰ Τὰ κΚὸ ψΨἘ}. 4---]5., δὰ Μαῖίι. χιὶ, 24---80, 86---48.), γοῦ 6. ἀβυ Δ ΠΥ 
Ἰοῦν [Π6 Δρρ οδύοη ἴο ἐῇοβϑθ γννῆομι ἢ6 ἀοϑιρποα ἰο ᾿πδίγαοῦ ὈΥ Πῖ8 ἀοΟΙ ΓΘ. 
ΟΥ̓ {18 ἀθβοσ ρύϊοῃ ἅτ ὑπ 6 ραγδθ]68 οὗ [9 σταῖῃ οὗ τηυείαγ ἀ-8664, οὗ ἰρανθη, 
οὗ {π60 πἰάάθῃ ἔγθᾶβυσο, δπὰ {Π6 ρῬϑδγ] οὗ ρστοδί ργῖοθ (Μαίί. χὶ. 81---88, 
44. 46.), Ὀούνγοοη ψ 1] ἢ δηα {Π6 Κἰηράοπι οὗ ἤθᾶνθῃ ἃ σοιῃρδγίβοη 18 ἰηδιϊ- 
ἰαὐοά, {116 χη γδί16 8] 8586η86 οὗ νυ σῇ 1 ἴο Ὀ6 βουρῦ πῃ [Π6 5ιι11}}{ὰ68 ΓΠ6πὰ- 
Βοῖνθϑ. 8. ΤῊὴθ τΠἰγὰ σοπϑειαθηϊ ρᾶγὶ οὗ ἃ ΡΆΓΔΌΪΘ 18 1Π6 τοοὲ Οὐ δοῦρε ἴο 
γΒΙ ἢ 10 το η45.]} 

4. ον ἐδό τίσλέ οαρίαπαξίοη απα αρρ[ϊσαξίοη 9. Ῥαταδῖο8, ἐλοὶγ φεποταῖ 
ΒΟῸΡΕ απα αοδίση πιιδέ ὅθ ἀαδοογίαϊποα. 

ὝΠεγο οὐ Θδυϊοῦγ Β88 ἠοῖ Πἰ 80] ἱπιογρτγοίθα ἃ ΡΑΓΔΌΪΟ, ἰδ ᾿τητηο ἶπῖ6 Βοορο δηὰ ἀδϑδίση 
ΔΙὰ ἴο ὃ6 δου ρῶν ἢ στοαὶ αδἰιοπιίοῃ : [Πἰ8, ἰη 66, νν1}} σΘΠΟΓΑΙΙΥ ΔΡΡΘδΓ ἴσο ἴΠ6 οοηϊοχί, 
Βοΐηρ οἰ ΠΥ ΘΧΡΥΘΒβοα αἱ 118 σοτητη θη πιθηΐ ΟΥ̓ Δἴ 18 ΠΟΠΟΪδΙΟῊ ; ΟΥ̓ ἱδ 18 8] οἰ ΠΕ} ονϊάοης 
ἤτοτα ἴπα οσδαβίοη οἵ ὙΠ] Οἢ 1ν τν88 ἀο]νοτοᾶ. Μοτσθ ρδγιου] αΥΥ 086 ΒΟΟρο οὗ ἃ Ρδγαι 6 ΠΥ 
Ὅσο δϑοοσίδι πο, 

(1) Δγοπι ἰδὲ οἶεαν ἀφοϊαγαίίοπ Ῥτοβχοᾷ ἰο ἰΐ; 
ΑΒ ἴῃ τι ραγδῦϊο οὗ πὸ τίςῃ ρ]υοη ([λικὸ χιΐ. 16--20.}, Ὡς ἢ ἰθ ῥγοίμοοα ὈΥ ἴῃς [Ὁ0]- 

Ἰονῖηρ οϑυτίοη ἴη νοῦβο 15., ΤαΛε πεεα απα δεισαγε οΓ σουοίοιιβη6458 ; 7 α πιαπ᾿5 {78 σοη- 
δἱδίοιλ ποὶ ἐπ ἰδὲ αδιπάσποο Γ᾽ δε (λίπα ιολίοΐ ὧδ Ροδβεβεοίθ. ΤὮυΒ ἴπ ΓΚα χυῇ]. 2.---8. 186 
ἈΓΑΌΪΘ Οὗ 86 απ͵ιϑῖ λιᾶάρο 18 μγεοθα ρα ὈΥ 1118 ἀφο] γαίῃ, τ] οἢ Ρ] Δί ΠΥ Ροἰϊπίβ ουξοπα οὗ 
13 Βοηδβοθν 716 δραζε α ματαδὲᾳ μηΐο ἰΐοπι, (λαὶ πιεπ ομσὴϊΐ αἰισανϑ ἴο ὑγαν απὰ ποί ἴο ζαὶϊπί. 
Απὰ αρϑίι, ἴῃ γογβα 9., ἢ{6 βδραῖο (8 ραταδίε (οὔ ἴἰῃ6 ῬὨαγίβοο διὰ ρα] ΐσδιι, σοσβοβ 10 --- 14.) 
μπίο σογίαἱπ ιοϊϊιοὶ ἐτιιδίοα ἐπ ἰπεπιβοίυοα ἰλαΐ (δεν ὠδτε τγὶσλίεοιϑ απα ἀεερὶκεα οἰδεγ8. 

(2.) πτοπι (δε ἀδοϊαγαίίοη Βα Ὁ) υἱηοα ἰο α ραγαδίε; 
Τῆὰ8 οὐγ ϑανίουν σοποϊ 465 [η6 ΡΑΓΆΌΪ]Ο ΟΥἨΤΠ6 υππηογοῖα] ογοᾶἄι τοῦ, το πουἹὰ τι ἴοτ- 

Εἷνς ἷ8 ἀεδῖοτ τῇ τηϊηαἴοϑὲ ρογιίοη οὗ ἢἷβ δι, (που ἢ παοῇ πδὰ Ὀδοη ἐοτρίνοη πἰπὶ (λει. 
ΧΥΙΙ, 23--.-55.}. ΡΥ 106 (οἰ ονίηρ; ΘΧΡΙαπαθοη, 80 ἐΐβεισίβε δλαϊϊ πιψ ἠεδαυετνιίν Ἑαίλεν ἀο αἶδο 
ππίο ψομ, ἐ γε ζογσὶυο ποὶ ευεγψ οπὲ ἣΐ ὀγοίλογ ἰλεὶγ ἰσεβραβ8ε5. Ῥι τα Δ Ὶ ἀθο]γα τ ΟΠ 8 ΔΓΘ δη- 
ΤοΧχαὰ τὸ [86 ΡαγΆ Ὁ]. 8 οὗἨ ἴῃ νεοαάϊηρ ἴδαβδί (δίδιι. χχυ. 18.; [μκὸ χίν, 11.), οὗὐἨ τὴς στἰςἢ 

1 Τὴ ρδύδθο] 8, δὶ ἱπίορτο δοοϊρίητον, γᾶ ϑυηῖ; γασὲς, οοτίες, οὐ πιο μα βὶνς Γγμείωμϑ. Ἰααὶς 
οϑὲ βοορῦβ, ἰπ ἀπιϑπὶ (6 ηἶΠ  ῬΆΓΆΟ]8Δ. (ΟὈγίθς οδβὺ β᾽ Π}]Πὰ 40 8681} 0}}18, 4180 Δ δ᾽ ὑοτατ, οὔ σμσ 
δεηδι ἰἰἰογαϊξ οομϑίαι. οἤεαιἶα βοὰ [ταςῖ8 οδὺ δέπδμδ μαγαδοῖία πιψδίϊοιια, 56 ᾽ρ88 γεβ δὰ 
αλπὶ ῬΆΓΑΡΟΪΘ ἢλϊ δοσοιηπιοι(ζατίο, 86. αἰ. ῬΟΓ δ ΠΣ τἀ 6 πὶ Ῥγοροβίϊαπι δ᾽ σηἸ ἤσδίυτγ, 
ΟἸ᾿αββίιιβ, ῬηΠ]οϊοσία ὅδοσγα, 110. 11. ΡΆΓΒ ἰ. ΕΓ. Ὡ. βοςῖ, δ. σδῇοη, 8. 60]. 488, (Π]ρπία, 1725.) 
7115 ποῖ 8 {{||16 χοσθ καὶ ἴπαΐὺ [6 ΠἾΠΘ ΨΟΓΥ͂ Π501}1 ΘΘΠΟΠΒ ἴῸΓΣ [ἢ6 ἱπ οΣΡγοϊδιοη Οὗ ρΔΓ- 
ΔΌΪς5, ὉΥ ΟἸΔββίαβ, βου ἁ 6 δἰτοροῖμοῦ οπιἰοαὰ ἱπῃ Ῥγοΐθεβογ 1) δῖ} 6 8 γἈ] 8 0]6 δαϊίοη οἵ 
μῖ8 σγοτῖς, [Ἰλαν  ἀβοη ἀθβοσίδον [Π6 [ὮΓΟΘ Ῥαγίϑ οὗ 8 ῬΡδΥδΌ]6, 88 “(1.), ἴῃς τηΐηρ ἴο ὃ6 ᾿Π}8- 
ἰγαϊεὰ  (2.) 186 οχϑιηρὶο {ΠΠιϑἰγαιϊηρ ; (8.) 1π6 ἐογέξμηι σοπιραγαίίοπῖα, ΟΥ̓ΤΠ6 Βἰ πλ ] ἀ6 
οχί σης Ὀοΐνγοου [Π61.᾿ βου. 11ογπὶ. οἤΔρ. ἴχ. Ρ 311.} 
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εἰαιίου (10Κὸ χίΐ, 21.), ἀπὰᾷ οἵ [Π6 πη]πδὲ δίενγαγὰ ([πκο χνΐ. 9.5) ΤῊ ῥγορῃοίίς τυ 
π|}} ΠΤ ἶΒὮ δἰ τ} 18 ἰηβίδησοϑθ : ἵπΠπ8 [βδίδῃ (ν. 1---7.λ, βανίπρ ἀεἸνογοὰ [6 ῬΑΓΔΌΪΘ οἵ ἃ 
τἰπογαγα, ρ]απίοα ἢ} ἴῃ οὁΒοίϊοοβί νἱη68, δη ἃ οὐ] ἰναῖο ἃ τυ 1ἢ τ. 6 αἰπιοδὲ οαγο, γοὶ πο ἢ 
Ῥγοάποσά ΟὨΪΥ πιὰ γαϊο, ΔΏΠΟΌΠΟΩΒ δὲ 118 οἶοβα, ἰδὲ ὈΥ ἴΠ6 υἱηαγαγὰ σγοσὰ ἱπιοηδθὰ [86 
δενσβ, δηα ὉΥ 186 νι! εἰ {γαΐς ΚΠ ΙΓ ΘηΟΥΠΊΟυ 8 τ ΚΟ η 688, ἴῸΓ τυ ἢ ΠΠΟῪ ἀσδοσγυοα [Π0 δουογοϑὲ 
ἡπάστηοπίδ. Νδιθδη, 8180, 'π 1[ῃ6 ὈοΒθα 1] ΡΑΓΔΌ]Θ δἰ γαδαν οἰϊοά, Βα δ᾽οϊ πε ἃ ἃ. ἀδοϊασγαι! οἢ 
οὗ 15 Βεορθ. [π|τ}0 βοσι ῬδΓΔΌΪΘ, ΟΥ δροΐοζιρ, σοτηιπαπὶ δια ἔγοτῃ ΦοΠΟΔΒὮ Κίηρ οὗ 18- 
Σϑεὶ ἕο Αἰ πιαζίδῃ κίηρ οὗ ὅπάδῃ (2 ΕΚίηρβ χὶν. 9, 10.), [86 δρρὶἰςδείοα οὗ ἰΐ ἴο [η6 Ἰδαίου 18 
ἐλ με 4 γερὸ δῖ ἰΐ8 σοπ οἰ αβίοἢ. 

(3.) λεγε πο ἀεοίαγαίίοπ ἐδ ρτεβτεά ον διιδ)οϊπεά ἰο α ρατγαδῖε, 18 δοορε πιιδί δὲ οοἰϊεοίεα 
α οοπειάεταζίοη 97) (δε διμδ)οοί- πιαίίετ, σοπίεσί, οὐ (δε οσοαδίοι οπ ἀσοοιπὶ ΟΥ᾽ τολιελ ἰλε 

Ῥαγαδίε τοαϑ ἀεἰϊυετοα, 
ΎΤΒυδ, πὶ 1Π6 ῬΔΓΔΌΪΟ οἵ [ἢ6 θαττοη ἢρ-ἴγοο ({π|κὸ χὶϊ!. 6 -- 9.), 5 68π5 ΟἸγῖδὲ 88 πα ϊςοιοα 

ΠΟΙ Πρ σοΠ ΟΡ ηϊηρ 118 ΘοΟρο. Βαϊ, ἴγοπι [6 σοπδί ἀδγαιίοη οὗ ἴΠ6 οοπίοχι οὗὨ Πἷ8 ἀἰβοοῦγϑο, 
δηὰ οἔὗἉ [πὸ οσοδϑίοη οὔ [ἢδ ῬΕΓΔΌ]Ο, ννο ἰοάγῃ τ δὲ ᾿ξ γνἃ8 ἴο (680 }} [Π6 6 )}8 τῃδῖ, υη1688 1ΠῸΥ 
τερεηϊοα τίη 186 δρδοο δἰ οἰϊεὰ ἴο ἔποπὶ ΌὉΥ [πῆπὶϊθ ΜοτΊΟΥ͂, βθυεῦο ῬΠη 5 Π)6η18 ἡγοῦ] 
δυδιὶ Πότ, δηἀ {Πεἰγ οἷν} δηἃ σε] ρίοιιϑ ΡΟ ΠΥ 06 ἀοδίγογοᾶ. Το ἱπαπηράϊαῖο οσοσδδβίοη οὗ 
ἴδε ῬαγδὉ]6 τγ85, εἶθ αἰδοῖ ρ᾽ε8 16] πρ Βἷπὶ οἵ Ἤοοτιαὶπ (ἀ8}}] 68η8, Ὑἢο Πδά οοπὶα ὉΡ ἴο (ἢΘ 
[ΟΡ] δὲ «}6ΓΌβδ] οτη, ἰο ογβ ἢ, δηὰ σἢοβο Ὀ]Ϊοοά ῬΊ]αία ἢδὰ πιϊηρ]εα νυ} ἘΠ εἰν βδογ ἤσθβ. 
Οὐ εοασίηρ τηἷ8 εοἰτουτηδίδησο, ΟἸγτὶϑὲ 5814, δ ἐ γε ἰλαὶ ἰῤεεε Οἰαἰϊίεαπς ἰρεγὲ δίπηετγϑ 
αὖουε αἷΐ ἐδε (ὐαἰϊίεαπδ, δεοαιιδο δεν 5) γε φοὶ ἰλίποε 7 (εἶϊ γοι, Ναψ; μὲ Ἔχοερί ψὲ 
τερεπί ψὲ δεὐἠαϊψαί ἐλειοίδο ρεγιδῆ. Ἡδνὶηρ τορθαϊεὰ [ἢ ἰδβὲ βοηΐθηςο ἃ βοςοηὰ {ἰπη6, ἢ6 ἀ6- 
ἱϊνοτοὰ ἐΐ μασϑῦϊθ οὔ ἔθ ὑδστοη ἢρ-,ΓΘ6. 

ἴῃ |Κὸ τηϑπηθγ, ἴο 1[Π6 ΡΆΓΔΌ]6 οἵ ἴΠ6 ρτοάϊμαϊ ϑοὴ ἠοεηΐπρ; ἰ8 ργοῆχϑα οἵ βυδ)οϊποᾶ ; Ὀὰὲ 
[86 το] βεῖοη ΟσΟΌΓΒ ἱπιπηοα Δί 6} } ΔΙΟΓ ὑπῦὸῺ οἴογϑ, ἴῃ νγ οἢ ἰξ γδ8 ἀθοϊδγοά τῃδὺ τ1Π6 Τοϊυγη 
οὗ ρεπίξοηϊ ΒίΠΠΟΥΒ δίϊογάβ οῪ ἴῃ ποᾶνθῆ, ὙΤΏϊ8, ΠΟ Υοσ, ἰ8 8 ἱπιροσγίδηϊ ἱορὶς, δῃὰ ψ}}} 
ΤΕΘΌΪΓΘ ἴ0 Ὀ6 ΠΊΟΓΘ ΡΑΙΠΟΌΪΑΓΪΥ οοπδιἀεγοὰ. Ἐτσοῦι ἴῃ Οὐδογνδι 8 δ γοϑδαῦ πδὰθ οἱ ἐΠ6 
Βέπογαὶ πϑίιγο οὗὁἨ ῬαγδΌΪοδ, ᾿ξ νν ἢ} Ὀ6. ρμογοοίνοὰ [δὲ πὸ ΟὈ]ες(Β οἵὁἨ οὖν 1,οτὰ δ ῬΑγΔῸ]68 
ὝΕΓΘ ΥΔΤΙΌΙΒ; 800 ἢ 845 ἴΠ6 σοηνογίηρ οὗὨ οἰκο ῦ ̓ηβίγαοιοη οὐ το ργοοῦ, [Π6 σοΥγθοῖης ΟΣ 
Ῥτουθπιης οὗ Ἔγγοσβ, [ῃ6 1πδιίγασιϊηρ οὗἩἨἁ τηθη ἴῃ ἴ6 Κηον]θάρο οὗ βοπλα ἰγυτἢ8 τ Ἰοἢ οου]ὰ 
Ὁε νἱενοὰ σι δανδηΐδρα ΟὨΪΥ δὲ 8 ἀϊβίδμοθ, οὐ οὐ οἵμοσϑ, σϑῖοβ ψου ὰ πάνὸ βιαγ θά 
ἴβετῃ σβθη Ῥ] ΔΙ ΠΙΥ ργοροβαὰ. ΕὩΓΠΘΥ, {ππγ6 γ γα ἰχατῃς5 πῃ σἢ ΘΓ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο 6 Θοη- 
γεγεὰ, τεβρεοιίίησ [Π6 ΕΒΔ 08: πθηὶ οὐ 18 το] ρσίου, δηὰ [6 οοπάμοϊ οΥὨ εἶδ αἰδοῖ ρ 8. οα 
οὐσαβίοπ οἴ ἴῃδὶ ἐἀνθηῖ, Τἢ686 8Β076οἴ8 τοᾳαϊγοα τὸ 6 ᾿οιομοὰ τυ ἃ ἀο]ϊοδίθ μαπὰ ; δηὰ 
Ὁ ἴδν ἰπδίδηρεδ ΜΠ1}} Βῆονν [δὲ 680} οὗἨὨἁ ἸΒ6 πὶ νν88 οοπάμοῖοα ἩΠῈῺ [86 ἰρμοδϑὺ σταοθ δὰ 
ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ. 

Τῆυβ, (86 τοογίαΐῳ «ρίγὶϊ οὗ τ1ῃ6 ῬΒΑΓγίβθοβ 18 ἀο] οί γαῖ διτ ΚΙΏΡῚΥ τεργονθὰ ἴῃ 186 
ῬΆΓΘΌ]65 οὔ τπ6 σι οἢ τδη τ᾽ Βοβ6 στοιπάβ Ὀγοῦρδι ἑοσῖι Ρ] οἰ }γ (1λικο χὶ!. 15---.21.}; τν ΒΙΟἢ 
ΑΒ ΞΡΟΚοη ἴο βῃον ἴδ (Ὁ]]Υ οἵἩ φογθιουβηθϑ8, οὗἨ ἴδ6 ὑπ͵ιδιὲ βιονγαγά (Ἰμαϊκο χνὶ, 1---8.)), 
ἴο βῆιονν ἔΠ6 ὑγοροὺ 56 οἵ τ ϑ] ἢ, δηὰ οὐ {δ τοι πῆδῃ δηὰ ἴπ6 Ὀορραῦ (1 Κα χνὶ. 19 --- 
81... Ὁ βῆυν [Π6 ἄδηζοτ οἵ Δραβίηρ . ὙὨα δεἰβεΐπεθα δῃ ἃ ὀίφοίγψ οὗ 1.10 Βαπι6 βεοῖ, ψ ΗΪ ἢ 
ΟΠαγδοίογιβιὶς 'ἴπ βδοπι ἄοστοο δρρ] δα ἴο ἐπ ν᾿ ἤοϊο δον δε πδιίοη, ΒΟ “ {γΓιδίθά ἴῃ {Π6Πὶ- 
δεΐνεβ τῃδι [ΠῸΥ στοῦ τὶ ῃίθουβ, δηά ἀοδρίβοά οὐποΓβ,᾽ ἀγα σοηνϊοϊοὰ ἱπ [Π6 ῬΆΓΑ0]68 οὗ 1Π6 
ῬΒαγίβοθ δηᾶ [86 ρυ ] οαπ ρταυίπρ ἴῃ ἐπ6 ἴθι ρ]6, οὗ 16 ὕνο βοῃβ σοτητηληιϊ θὰ ἴο ποτκ ἴῃ 
{πὸ νἱπογαγά, οἵ ἐμ6 σιδβὲ ὙΠΟ οἤοβα τ[ῃ6 Πρῇοδὶ βοαὶ δὲ πὸ (2016, οὗ 180 Ἰοδὲ β6ορ δηά 
ἸΩΟΠΟΥ͂, οὗ [Π6 Ῥγοάϊζαὶ βοῃ, δπὰ οὔ ἴἴ6 ζυοά ϑϑιηδγιίδῃη. [ἢ βδνογαὶ οὗἨ {π686 ραγϑῦ}θ8 ἴῃ9 
ΘΟΙΏΡΑΓΔΙ͂νΟ τηογὶϊ οὗ ἴῃ 6 ν δηὰ (θπΉ]6 νου] 18 ᾿α5}}γ τποῦρ ἢ [ΔΙ ΠΕ Ὺ διδιθα, οὐ ΡΌΓΡΟΒΘ 
ἴ0 ἄραβε 186 ῥγίάθ οὔ [6 οὔὸ δηὰ ἴο δχαὶδ πο Ὠαπιῦ]ο ἤΟρΟΒ οὗὨ ἴπ6 οΟὔΠΕΓ. 
ἈΔΟΙΒΟΓ οἷδ88 οὔ Ῥδγϑῦ]εβ ἰ8 ἀεβίμπθα ἴο ἀθ] νοῦ βοπὶο ρϑπογαὶ 6880 06 οὗ τ᾿ ϊβάοπι δηὰ 

ῬΙΘΙΥ : δ ἢ 816 (ἢ 6 ῬΑγΔΌΪο5 οὗ ἴῃ6 ἴθ νἱγρίπβ δῃὰ τῃ6 18] ηῖ8.. Ὑὴ6 ρδγϑΌ]68 οἵἉ {Π6 ΒΟΥ͂ΤΟΓ 
δὰ οὗὨἨ ΈΒ6 ἴδγεβ, μα ΣΤ ΔΠΥ ΟΥ̓ [16 6886 Γ ῬαγΓὉ]68, αγὸ ἀθδίρηθᾶ ἴ0 βῃοῦν [86 παίαγο δηὰ 
ὈτορΓοδδ οὗ (6 ροϑρεὶ ἀϊβροηϑαίίοη, τορϑῖμοῦ τε τἢ τῆ 6 ορροβιθίοη νοι σγου]ὰ Ὀ6 τηϑᾶθ ἴο 
᾿ς ἴτοπῃ 186 τηδ]ῖοα οὐἨ βδίδηῃ, δῃὰ {Π6 ΓῸΠΥ̓ ἀπά ρογνοσβοπθββ οὗ τηδηκίὶπὰ. ὍἭ Ό 1Π686 ἃτθ 
ΟἸοβ ον οοτηοοϊοα βιο ἢ ΡΑΓΘΌΪ6Β 88 μδνο ἔοσ ἐποῖγ οδ)οοῖ [Π6 Τοὐοστίοη οὗ ἴῃς Ψο)8, πὰ [86 
ΟΑΠ]Π Πρ ΟΥ̓ 186 ραπι]εβ: ἀπάεν {Π||8 ποδὰ αγὸ σοῃργιδοὰ 1ῃ6 ρϑύβοῖθβ οὔ 86 τηυστηυσίηρ; 
ἸΔθοΌτετβ, οὗ [86 Ἔταο] δηὰ απὐυδὲ Βαβδαπάτοοη, 1πΠ6 θαγτοη Βρ-ῖγθθ, δα ἃ 186 τηδττίαρο- εαδί. 
ΒΥ ςοηϑί ἀδγίπρ, [86 Οσςαβίοηβ ἀροη ΨΨὨΐοἢ τπ 686 ἀπά οἵπαῦ ῬαΓΑΌ]68 ὍγΈγο ἀ οἰ νογοὰ ὈΥ [86 
Βεάοοιηον οὗ τὰς νου, τσ 8Π4}} 6 δῃδυ θα, ποῖ ΟΠΪΥ͂ ἴο δβοοσίαϊη [ΠΟΙΣ Βοορὸ διὰ ἀδδίβη, 
θαϊ 4180 [ο Ρεγοεῖνα ὑΠ6ὲγ τεϊβὰου, Ὀθδυν, δῃ ἃ Ῥυορυὶ ον. 

ὅ. ἩΡλετοῦοτ ἐλε τοοτας Ὁ ψέδιιε δϑέηι ἰο δε σαραδῖε ςΥ᾽ ἀἰεγοη 86η86δ, 106 
παν τοϊλ᾿ σογίαϊπίψ οοποίμας ἐλαΐ ἰο δε {06 ἐγ ὁπ τυλϊὶολ ἰδδ5 πιοϑβέ ἰουεῖ ἰο 

ἔλε αρρτελεηδίονι οΥ λὶς αμαϊέοτϑ. 

ΑΙΠονΐπρ; ἴον ἴμοβα δραγδεϊνα Ἔχ ργεβθίοῃβ ὙΠΟ ΡΕΓῈ 80 ΥΘΥῪ ἐγοαπθηΐ δπὰ [ΑτΩ ΑΓ νν [ἢ 
Ππ6πὶ, ἀπὰ νμΐοῖ,, ἐμ τ ίοσα, ἃΛΘ ΠΟ δχοθρίϊοπβ ἴὸ 1π|8 σΘΏΘΓΑΙ τ ]ο, 1818 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ οΒποη οὗ 
ἰηϊοτργοϊαξίοι, οὗ 411 οἵμοσβ, ἀθιυδηὰβ δ τχοδὶ διθο 0}. 
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6. 4 ουεγψ ραταδῖε λας ἐισο 0865, ἐδδ ΠΙΤΕΙΑ͂Ι, ΟΥ̓ οαίογπαῖΐ, απα ἐδε 
ΜΥΒΤΊΙΟΑΙ, ΟΥ̓ ἵπέεγηπαΐ 86ηδε, ἐδε {έονγαϊ δοη86 ηιιιδέ δὲ ἤγξδὲ ουρίαϊπεά, ἐπ ογεν 
ἐλαέ ἐδε οογτεβροπάεποο δεέισοεη ἐξ απαὶ ἐλε πιψδέϊοαΐ δοη86 πιαν ὅθ ἐδθ πιοτὸ 
φοασὴν ρεγοεῖυφά. 

ἘρΓῪ ἰῃβίδῃςθ, “16 ΡΑΓΘΌΪΟ οὐὗἨ [6 απίοτρί νἱπρ βογυϑηΐ ΓΟΡΓΟΒΘη8, ἐϊίεγαΐῳ, τῃαὶ Ὠΐ8 ἰοτὰ 
ἔοτχανο Ὠἰπὶ ἃ ἀθδι οὔ ἴθη τῃουβαηὰ ἰΔ]6πῖ8; πιψδίοαϊἧ, ΟΥ̓ ΒΡ᾽ ΓΙ ΔΗΥ, {πὲ (σοὰ Γαι ἴῸ 
τη Ραοηίϊοηι [πΠ6 Ῥπη ἰβῃπηοηΐ οὗἁὨ ἱπη αΠΊ ΓΔ Ὁ] 6 οἤποθβ. ζΖίξεγαιϊ, ἰὰ διδῖο8 "μδὲ [Π]8 βεγνϑπὶ, 
οη ἢἰβ τοί84] ἴὸ ὄβχϑυοῖβα ΓΟΥὈΘΑΓΔισα τονγατγὰβ ἢἰβ [6]]ον»-δοεσνδηϊ, νγ88 ἀονογθά οὐ ἴοὸ [ἢ 6 
ἸΟΥΤΟΘΉΪΟΙΒ ; ̓πγείϊοαϊ, ταὶ Οοα ν|}} ᾿πθῖςς 1η6 βονογαβῖ ἡπαρτηθηῖδβ ΟὨ 41} ψ8ο ἀο ποὶ 
ἔογρῖνο οἴδοῦβ {ΠΟ ΤΥΟΒΡΉ8808. 6 ὉΠ ΟΥ̓ 8686 ἴῃ ὈΟΙ ἱπίεγργοϊ Δ 08 18 ΘΑΒῚΥ Ῥδγ- 
φορεῖ ϊο, ;" πθοποθ ἰν ΤΟ] ]ονγβ πδ΄ ΟΥΟΤΥ͂ ῬΑΓΒΌΪΘ τησδὲ 6 σοῃείβύθης ἱβγουριοῦις, πὰ 
{πὴ (6 ΠΟΓᾺ] δ6η86 πιιϑῖ ποῦ Ὁ. οοηΐουπμάσὰ ΠΏ [Π6 Ταγϑιῖσ8! δ6η86θ.0 Ἡθηοο δἷ8ὸ 
ὧς [ΓΟἸονγθ ἐπ δῖ, βδίησθ 1[ῃ6 βοορα δηῃηὰ δρρὶἰοδιίίοῃ οὗἨ ῬδγδΌ 68 δτὸ ἴ6 οὨϊοῦ Ροϊηϊβ ἴο ὃ6 
τοραγάθά, 

Ἴ. 1 ἰβ ποὲ ποοοβϑαγῃ, ἐπ ἐδ ἱπίογρτοίαίίοπ 0ΓΓ ραταδῖοε, ἐλαξ τοο ἐλοιία 
απαὶϊοιιδῖν ἐποῖδέ μροη ουοτῷ δίησίο ἰσοτ ; ποτ ομσἧξ το ἐο 6χρεοί ἔοο σιτίον 
αἡ αὐἀὐαρίαξίοη οΥ ἀασοοπιπιοααέίοπι Ο᾽ ἐξ ἐπ εὐοτῳ ματέ ἰο ἐδε ορὶγιμαϊ τποαπίης 
ἐπομίσωϊρα ὄν ἐξ; οὶ πιαην οἰγομτηδέαποεβ ατὸ ἱπίχοάμορα ἱπίο ραγαδῖο5 ιυλιοῖ, 
ατὸ γνιογοίψ οτπαγποεπέαϊί, απα ἀεείσηεα ἰο πιαΐλο ἐδδ δἐηι μα πιοτὸ ρἱδαδὶπ 
απαὰ ἱπέογοξίϊησ. 

Τπαιοηίοη ἴο 18 οὈνΐομβ τ]ὸ 88 ἰα ἃ ΠΙΔΗΥ ΘΧΡΟΒΙΓΟΥΒ ἱπίο ἰδ τηοϑὲ ἔβῃοὶ τι] οΧ ρἾ]δῃ- 
ἈΓΙΟῚΒ : ΓΟΒΟΙΠὈΪΆΠΟΟΒ πᾶν Ὀ6Θη δεοσαπιαϊαῖοα, νῃϊοἢ ΔΥῸ ΤῸΓ 1Ππ6 πιοβῖὴ ῥαγί [μ{116, οὐ δὲ 
Ὀοδὲ οὗ ᾿1{||6 86, δῃη ἃ τα ϑη ΓΟ Β}}} ποῦ ἱποϊαἀοα ἴῃ τ. 6 8600Ρ6 οὗ [πΠ6 ρασαῦϊθ. ὙΠοτο, ἰηἀορά, 
οἰγοιπιϑίδητ1 41 ΓΟΒΟ ΠῚ Ὀ]ΔΏ668 ({ΠΟῸΡρ]ι ΠΊΘΓΟΙΥ ΟΥ̓ΠΑΙΘη (41) ν7}}} δά ταῦ οὗὨ 8 ΘΑΒΘΥ δηἀ πδίυγαὶ 
ΔΡΡΙἰςδιίοη, ΠΟΥ ἃΓΘ ὈΥ ΠΟ ΤΏ68Π8 ἴ0 Ὀ6 ΟΥ̓ΟΥ]ΟΟΚΘΟ ; δηὰ 16 8 ννου ΠΥ οἱ τοτηατὶς (Πα, ἴῃ 
ἴΠο86 ΡῬΑΓΔΌΪΟΒ τυ ἰοΐ οὐ Ἰωοτὰ ἢ 1π 561} ΟΧρ αἰ δα το 8 ἀἰδοῖ ρ] 08, [ΠΟΘ ἃΓῸ ἔονν οὗ 1Π6 ςοἶτγ- 
οὐπηδίδη ς᾽] ροΐη15 Ἰοἵι ἀπαρρ] οά : θυ Πότο στολῦ ἡαἀρτηθην 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ΠείτοΣ τὸ ἂο ἴοο 
ἢτε16, ΠΟΥ ἴο διϊοπιρὶ ἴοο το}. [πη [Π6 ΔρΡρ)]οδίίοη, [μ6η, οὗὨ 1[}}18 τῸ]6, {Π6 ΓΘ δὰ ἴἔπτο ροϊῃιϑ 
ἴο Ὀ6 σοῃδίοχοὰ :--- 

(1.) Ῥεγβοηβ αγὸ ποί ίο δὲ Ἀπρν δ": το ἡ Ῥόγϑοπβ, δεί ἰλιῖπρδ ιοῖίδ (λίποο; ρμαγὶ ἴδ6 ποΐ ἴο 
δὲ σοπιραγεά ιοἱ(δ ματί, δμὶ (6 λοίε ὦ δε μαγαδίο υσἱἱλ δεῖ. 

ΤΉ 8, γγὸ τοδὴ ἴη Μαϑῖι. χὶμ. 24., Τὴ ἀϊπφάοπι ΟΣ λεαῦεπ ἐδ ἰϊλκοπδα ππίο α πιαπ τολϊοὶ δοισεά 
φορά 86εα ἴπ ἠϊΐα ποία ; ἀνὰ ἴῃ γογβα 45., Τὴ ἀϊπσάοηι ὁ ἠδαυέπ ἰ5 ἐϊλεπδά ππίο α πιεγολδαπίπιαπ 
δεολίησ φοοαΐν ρεαγτὶς ΤὮδ δἰ πιϊ τα ἀθ ἤθγα '8 ποῦ ἡ τἢ 6 πηθη, δαὶ τ ἢ (Π 0 ϑεοά ἀηὰ 1Π6 
Ῥεαγὶ; ἀπὰ τ[Π6 σοηβιγαοιίοη 5 ἴο 06 [Π6 ΒΆΠῚ6 88 ἴῃ ὙΘΓΉΘΒ 8]. δηὰ 838., ΏΟΓΘ {Π6 ᾿ΓΟΣΓΟ85 
ΟΥ̓ 106 ξοβροὶ 18 σοπιρατοὰ ἴο {π6 στϑίῃ οὗ τηυδίδγά-8εθα, βηὰ ἴο Ἰδᾶνυθῆ. [ΟἌζϑ, Βουγθυογ, 
τηῦβῖ Ὀ6 ἴακοη ποῖ ἴο ῥγοδβ {15 γι ]6 ἴοο ἴασ, ΟουΡ. Υ. 38. 

(2.) Ζ7π Ῥαταδίες ἐἰ ἰ5 ποί πεοοκκασγῷ ἰλαΐ αἰΐ (λ6 αοἰΐοπα οὗ πιεπ, πιεπίἱοπεα ἐπ ἰΐδηι, ὁδοιϊα δὲ 
μει αοἰίοπε, (λαΐ ἐξ ο δαν, πιογαϊϊν 7μ5᾽ απα δοπεαῖ. 

Ἐρ΄ ἰπβίδῃςσ, ἴῃ6 ἀπ) δῖ δύδιναγά (Κα χνὶ. 1 .---8.) 18. ἢοὶ Ῥτοροβϑᾶ οἰὑποσιῖο μι | }Ἐγ Ηΐ4 
αἰ οποδίΥ, οὐ ἃ8 8ῃ Θχϑιηρία ἴο υ8 ἴῃ οὨοδιίηρ ἢ8 ἰογὰ, Ὀὰχϊ 88 ἃ Ῥδίζοσῃ οὗ οαγὸ διὰ 
Ῥγυάσηοσς, ἴῃ ῥγον  ἀΐπρ (Ὁ 1η0 ἤαΐαγο. Ἐσοτὰ τΠ6 οοπάποϊ οὗὨ 10:18 πιῆ, οἂὖγ 1ωυγὰ ἴοοῖϊς 
οοςαϑίοη ἴο ροϊηὶ ουὖ {Π6 τηδηδρομηοηΐ οὗἩ ΤΟΥ ΔΙ τηθη, ἃ8 8η ΘΧδρ]6 οὗ αδἰϊοπιίοη ἴὸ 
ἢ}8 [Ὁ]]Ονγ 8 'η τποῖγ βρὶ τί] δ ἾγΒ; δηα δὲ [6 88π16 {1π|0 δ οἀ δῇ ἱτηρτγοδϑῖνο ὀχῃοσγίδ- 
(ἴθ ἴο τη κ [ἢ τΐηρβ οὗ {18 ΠΠΠ 6 βα Ὀβοσυϊθηϊ ἴ0 (ΠΘῚΓ Ουυ ϑοϊηρ ΠΔΡΡΙΠΘ5Β ; 8580] η 
ἴποῖα τΠαῦ, ᾿Υ ΤΠΟΥ ἀἰὰ τοῦ 1566 ὑΘ ΠῚ ΡΟΓΑΙ Ὀ] βϑί ΡΒ 88 {ΠΟῪ οὐ ρἢϊ, [Π6Υ σου]ὰ Πανοῦ Ὁ6 4118]}- 
ἢεὰ ἴο ταςοῖνα βρί γίτα] Ὁ] βϑίηρβ. ὅδ0 δραίη, ἴῃ Κα χὶϊ, 59. απὰ ον, 11]. 8., τὴ 6 σοπηης 
οὐ ΟὨτγίδι 18 σοηραγαὰ ἴο τῆς οοτηἷπρ' οὗὨ ἃ ἰδοῦ, ποῦ ἴῃ σοϑροοὶ οὗἩ τποῖϊ, Βαϊ οΥ̓́ΤΠ6 βυδ θη 
δυγργὶδθ. “τ 18 ποῖ ΠΕΘΟΟΒΒΑΤΥ,᾽ ΒΆΥΒ ἃ ὥ,ΓΟΘὺ τη 8510 ΟὗὨ ΟΙΟ]ΏΌΘΠΟΟ, “ τ[Πδὲ ΓΠ6ΓῸ δῃου]ὰ ὃ 8 

1 Βίϑῃορ ᾽αῃπι]άοτι, Βαπιρίοη 1οίατοβ, 1815, Ρ. 234, 
3 Τρϊὰ. ρ. 286. [ϑ6ὲ βοῃγα ναἸυ Ὁ]. ΟὈβεγν αι ΐοπϑ οὐ 118 ροΐπὶ ὈῪ Ὦγ. Τνοποῆ, Νοίθϑ 

οὐ ἴδ ῬασδΌ]ε8 οὗἨἩὨ οὖν τὰ (2ηὰ 6ἀϊῖ.), σΠΔρ. 1}. ΡΡ. 29 --836. ὙΒΟ]υς Κ᾿ 5 γα]ο, ἢ οἢ ἢΘ 
οἰτοβ ἤτῸπὶ «μδίορινς ἀογ Βενυρτείσί, Ῥ. 201.. 15 ῬΕΓΠΔΡΒ 85 βορὰ 88 ΒΥ ἴμδῖ σϑῃ θῈ ρίνοῃ : 
41 πγυδὲ ΡῈ δ᾽] οννοὰ τῃδὲ ἃ διε] 6 18 Ρογίδοϊ ἢ ΡγΟΡοΟΥ ΟΠ. 88 ἰδ 18. ΟΠ δ]] βίἀ δα τγἰςἢ ἴῃ 
ΔΡΡΙΪσατίοιϑ; δῃηὰ ἢσηςα, ἰῃ τΓοδιΐπρ [Π6 ρΑγΆὉ 168 οὗ ΟἨἩγίβὺ, [6 ΟΧΡοβίθοῦ τηπδὶ ργοσθοὰ οἡ 
τὴ Ργοβαμρθοη [Πδὺ ἔΠποΓα 18 ἱπηρμογῖ ἰ νΟΥν βίη ρίο ροϊηϊ, δηἃ ἀοκῖβο ἔγοπλ ββοεκίπρ ἴξ ΟΠΪΥ͂ 
6 ἢ 1 ἀοοβ ποῖ σοϑυ που ἐοτοίηρ, οὐ ἤθη γα ὁδῃ ΟἸΘΑΥΎ δῆον {μὰν ἘΠὶ8 ΟΥ τπδὲ 
εἰγειπιβίδηοθ ν)υὲδϑ δά ἀοα ΠΙΟΓΟΙΥ ἴον τΠ6 βαξα οὗἉ ρίνὶπρ ἰηλυ νοι 88 τὸ [Π6 πατγαῖϊνο. Ὑγ9 
ΒΏΟΙ] ἃ ποὶ δββαπιθ δηγιπίηρ ἴο "6 ὨΟΠ-Θβδβι πη] οχοορὶ πο η, ὈΥ ΒοϊἸη: ἴ [Δ8ι 85 οδδβοηιδὶ, 
[6 τη} οὗἉ (πὸ 016 ἰθ8 τλαγγοά δηά ᾿γου 164,1 



Ραγαδῖο. 349 

Ῥετγίεοσι γοϑοτη Βδηο6 οὗὨ ὁη6 ἰΐπρ ἴῃ 411 τοϑρϑοίβ ἴο δῃοίδογ; Ὀπὶ δ 18 ὨΘΟΘΒΘΑΓΥ ἐπδὲ δ (πΐπρ 
δου] ὈΘΑΓ ὦ ΠἸΚΟΠ6ΒΒ ἴο ἰδδὶ ἢ τ] οἷ ἰδ 18 σοπηραγεὰ.᾽""} 

8. Αμεπέϊοη ἰο ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΟἸΚΟΌΜΒΤΑΝΟΕ5, α8 τοοῖΐ α8 απ ἀσγχμαΐϊπέαποα 
τοίελ ἐδε παίΐμτε απὰ ρτορεοτέϊοε 9 ἐδ ἐλέπισε ισλόποο [Ὺὲ εἰπε έμα68 ατὸ ἑαζφη, 
ἐλοιεσὴ ἐλ ἐπίεγρτεοίαξίον πιὰν δε οἰδλογιρίδε οἶεαν, τοῖἱΐ οοπέγδικέο ἐο ἐλ ἐἰϊι8- 
ἑταξίοη ΟἹ ραταδίο5. 

(1.) ὅουιο οἵ ἴ6 ῬδγδΌ]68 γοϊαϊδὰ ἰπ (πὸ Νενν Τοβίδπηοηϊ δ βυ ρροθοᾶ ἴο 6 ἔστια [ιἷ8- 
ξοτγί6β: ἴῃ ἴΠ6 ἰποϊά θη :8] οἰΣΟυτηδίδποοϑ οὐὗἨ ΟἸΠΟΓΌ, οὐὐὖν Βανίοιν ουὐἀθηῪ δὰ Δ τοχαγὰ ἴο 
Βιἰδιογίοδὶ ὑγορτγίοῖγ. Τῆαδ, [Π6 δεθπς οὗ ιὸ ῬΏγΓΆ0]6 οὗἩἨ τὴ6. ροοὰ ϑδαπιδυϊτδη (κα χ. 80 
--37..} 16 Ὑ ΥΥ ΔΡροΟΒι [ον ρἰαςοά ἰηῃ ἰπαὲ ἀδηρότγοιιϑ γοδὰ τυ ἢ] ἢ ΔῪ Ὀοΐνγθοη Φογιβαίοτῃ πὰ 
)ευῖοῆο; πὸ ΨΆΥ Ὀοϊηρ τογὸ ἐγοαυοηϊοὰ [Πδη τἢἷ8, θοΪἢ οἡ δοσοιιηῖ οὗὨ 118 ἸΙοδαΐηρ ἰο Ῥδγσβα, 
Δ ἃ ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ Ὀδοδιιϑ [Π6 Ο]48808 ΟΥ Βίβιϊοηϑ οἵ [Π6 ῥγίθβίβ δηὰ 1 υϊϊο8 ογο χοα δὲ 
ἸοσΊ ΠΟ 88 ψν6]}} 88 δὶ «6γ0 5816 πὶ; δηὰ ὨδπΠΟΘ ἃ ῥγίθδί δηὰ ἃ [μνϊῦδ ΔΓ πηοηϊοηθα 85 {γ8- 
τε ρ 1818 γ8γ.2 ΑἹ ἴπδῖ νΟΥΥῪ {π|6 ἴοο πάϑεα πὶ ΚΘΠΘΓΑΙ ᾿ν88 ὀἼνθσσιῃ ὈΥ̓͂ ΓΟΌΌΘΓΒ; δᾶ 
6 τοδὰ ὑοίψοθη Φ}6 ΓΟ 0 δηα “6 ΓΒ] 6" νγᾺ8 ῬΑΥ ΟΌΪΑΥΪΥ Ἰη!οδῖεα ὉΥ͂ θα παῖ, τ ἤοδο ἀ6-» 
Ῥτγεαδεοῃβ ἰὺ ανουγεά, 88 ἴὑ ΙΔ ΓΠΓΟΌΡἢ 8 ἀΤΟΔΥῪ Βο 6. Οπ δοςομηΐ οἵ {Π656 γεασιθηῖ 
ΤΟΌΟΙΙ6Β, γγχ6 ΔΓ ἱπέοστηθα ὈΥ Φοτγοτηθ τῃδὲ ᾿ξ νν88 Ἵδ θὰ ἴ86 Βίοοαν Ῥαψ.5 

(2.) Αγαίη, 'π 116 ρῥδσγδθὶθ οὗ α ποδίεπιαπ τοῖο τοεπὲ ἑπίο α ΧὰΥ σομηίγῳ (0 τϑοεῖσο 7 
λεέπιϑοὶ Γ α ἀὶ » απὸ ἰο τείωυγη (Ἰλκα χῖχ. 12.), ον Ττὰ δἰ 685 ἴῸ 8 οα86, ἡν ἢ οἢ, ΠΟ 
Ιοὴρ τἰπιθ Ὀεΐοσα, δὰ δοίι}}}7 οσσυττοὰ ἰπ Φπάδα. Τῆοϑο ψ 80, ὈΥ ΒΕΓΘαΙ ΔΥΥ͂ δα σςοδβίου, 
ογ ΌΥ̓ ἰπιογοβῖ, δὰ ῥγοθηβίοῃβ ἴο0 116 76 ν 5} τἤτοπς, ἰγανϑ θὰ τὸ Βοπιο, ἴῃ ογάοθγ ἴο ἤδγθ 
1 σοπδττησὰ ἴἰο ἢ. Ἡοχγυά [ἢς ατεδὶ γδὶ νηΐ τπδὲ ἸΟῊΡ ἸΟΌΓΠΘΥ ἴ0 οδίδίη 186 Κὶηρ- 
ἄοπι οἵ υάξεδ ἔτοπι Απίοην, ἴῃ τ ἢ ϊοἢ ἢ διιοοοραεα; δηᾶ, πανίηρ γεσείνεα ἐδλὸ κἰπφάοηι ", ἣΘ 
Δτοσσαγὰβ {τα υθ]] ἃ ἔγοτω ε ἀν ΡαΝ ἰὸ Ἐδοάδβ, ἱπ ογάοσ ἴο οὈϊδίη ἃ σον δ Ο. οὗ Ὁ ἔγοϊῃ 
Οξθβδύ, ἴῃ το ἢ ἢ6 τγ88 ΘΑ] ΠΔΙΥ δι 085].} Ατομοίδαβ, [ῃ6 ϑοὴ δἃπὰ ϑισσεββου οἵ Ἡεογοὰ, 
ἀϊά τ βαπηθ; δηὰ ἴο Βίτη οὔὖγ [ωοὐὰ ταοϑβὶ ῬγΟΌΔΌΪΥ δἰ πο ἃ. ἘΟΥΥ Πἰδιοσίοδὶ οἰγου βίης 9 
5. ὈΘΑΠΟΓΑΙΥ πιοσσόουθῃ ΟΥ̓ ΟΌΥ ϑανίουσ 1π ἘΠ 18 ᾿Ἰπβιγαςεῖνο ῬΘΥΒΌΪ6. 

(3.) ΟΥ̓́ΙΠ6 ἔαγῖον Ὀαποὴν ἴο Ὀ6 ἀογίγοα ΖῸΠι ὨΙΒΊΟΤΥ ἴῃ {(Π6 1Ππ8ιγαϊίοη ΟὗἁὨἁ ΡΆΓΒΌΪ6Σ, 
10:6 κἰ ΤᾺ} 68 ἴῃ Μαῖΐῖ, χιϊῖ. 81].--38, ν}}} δὔοσγα δ βιγ κίηρ Ὄχϑιωρίθ: ἴῃ 1686 ῬΡΑΣΔΌΪο8 [80 
ῬΤΌΡΤΟΒΒ οὗ [Ὧ6 ροΒΡ6] ἰβ8 σοΙμραγοα ἴὸ ἃ ρσζδῖη οὔ τηυδίαγα. δδοὰ, δηὰ ἴο ἰεσᾶνεη. Απὰ 
ἐςοἰοβί δος] ΒΊΟΥ ἱπίοστῃβ ὰ8 (παῖ, ἔγοπι 5114}} Ὀαρὶπηΐηρϑ, τ σἤστοῦ οὗ ΟἸ τβὲ [88 
Ἑτονῇ ἰηϊο 8 νϑδὺὴ σοηργερδίίοῃ, ἐμ δὲ 18, δργεϑδ οὐὸσ {86 γῇο]ο ψγοσϊἁ. [π ογάογ, ΠΟΥΥΟΥΘΣ, 
[Π81 γΥ ΤΩΔΥῪ ΘΠΪΘΓ (Ὁ]}Υ ἰηῦο 186 πχοδηΐϊηρ οὗὨ [δ]8 ῬΆΓΑΌΪΟ οὗἩ ΟἿ Ἰωοτγὰ, ᾿ξ ΠπιΔῪ Ὀ6 ποῖ ἱγτὸ- 
Ἰενδηῖ ἴο οὔϑεσνο ἴπᾶὶ ἴῃ δ ϑίθγῃ σου Γῖ68 [6 τχυϑίαγ -ο]απὶ (οΥ, δὲ ᾿ἰθαδῖ, ἃ βρβϑοΐθβ οὐ [6 
σίναπι, πἢϊς ἢ [Π6 οτΘη1815 ΘΟ ΡΥ μαπάοα πο Γ τΠ8ὺ ΠΒΠ16) αἰδ᾽ 8 ἃ σΓοδίοσ 8126 [ἤδη ΣῈ 
Ὧ8. [Ὁ ΡΡροΑΓΒ ἴῃδὲ [06 ΟΥ̓ΘΏ 1418 66 βοσιδιοπχοα ἴο ρσίνο ἴΠ6 ἀδηοπιϊηδίίοη οὔ ἔγεεα ἴοὸ 
γ}]Δπὶ8 ρτονίηρ ἴο ἴἢ6 Βοῖρῆϊ οἵ ἴθ οσ νεῖν ἴδοῖ, ἀπὰ ᾿ιανίηρ Ὀγδῆς 5. ἴῃ ρτγορογίοη." 
Το βυοὴ δ βείρἢς {Π6 τηυδίδγα -οἰδηϊ σγονΒ ἰῃ διάα; δηᾶ 108 ὈΓΔΏΘΙ 65 ΔΓΘ 80 δίγοὴρ δῃηά 
γε ε 1] οογογοα υνἱτἢ ἸοαΥο5, 88 ἴο δἴογὰ βῃο] το γ ἴο [π6 ΤοαΙ Βογοα ἰστἱθὸ. [7:6 ρμὶαπὶ ἰῃηϊθηἀοα 
δεεῖηβ ἴο ὃδ6 [16 λαγαάαί Ποοπιεε οΥἡ ϑαίυαάογα εγδσίςα. 8.6 Ῥτοῖ. ΕΟΥ]Ὲ οὐ ἴ86 Μα8- 
ἴδατά- γε οἵ ϑεγρίῃγα, ἢ [Π6 ὡὐομγπαὶ ΟΥ ἰδὲ Αδἰαζο ϑοοὶείψ, Νον. 1844.1 ὅδιιοἢ ἰ8 ἴῃ 6 ᾿πιαρὸ 
ὈΥ ποῖ 6888 (ἢ γίδβὺ γε ρσοβοηῖδ ἴῃ 6 ργοστεδδβ οὗ ἢϊ8 συβρεὶ. 7Τῆε λίπφάοπι Οὗ λεαυεη, ϑαϊὰ ἢ, 
ἐξ ἐϊλε ἰο α φγαΐπ ο7) πιμείατ- 5εεά ---Β10.8}} ἴῃ 118 Ὀαρίπηϊης; τολοῦ ἰ8 ἱπάδεα ἰδέ ἰεαδὲ 9 αἰΐ 
δεξί, ἰῃδὶ 16, οὗ 811 [ῃοβο βοοὰβ ψ } ᾿ν δίοἢ τΠ6 «6ὺν8 γεγο πο δοαιδὶπ θα (Ὁ Οὐγ ᾿ογὰ Ἐ 
ἩγοΓ8 ἀχὸ ἴο Ὀδ6 ἱπιογργοιθὰ ΟΥ̓ ΡΟΡΌΪΑΓ 86; δηὰ νὰ ἰδεάγηῃ ΠῸπι Μαϊὶ, χνὶϊ. 20. [Πδὺ ἐϊ{6 
Ω σταϊη ο[ πιμείατα- δεοί νγ88 ἃ ῬτΟΥΘΥὈΪαὶ ΟΧΡΓδβϑίοη ἴο ἀθποῖα ἃ 8π|}}} αὐδη τ}; ὀμί, τσῖεπ 
ἐξ ἱε στοιση, ἰΐ δδοοπιείδ α ἰγέε; δὸ ἰμαὲὶ ἰδέ διγα 97 ἐλε αἷν σοπιε απαᾶ ἰοάφε ἐπ (κε ὑγαποΐεε 
ἐλεέγεο ὕὕπάετε τ}}18 βτρ]6 δηὰ θαι ἢ] ἄμαγο ἀοο8 Φοδιι5 ΟἸ τοι ἀθβοσὶ θα [η6 διἀπιίγαῦ θ 
ἀενεϊομπιεπε οὗ Β18 σοβρεὶ ἔγοτῃ [18 οτὶρίη ἴο 8. 14] ουπδυιημαθοη, 

(4.) ε πᾶνὸ βαϊὰ {πὲ Ῥαγδ Ὁ] 68 δγὸ {ΠΠπιϑίγαι θὰ Ὁ. δὴ ἀσημαϊπίαποε ιοἱί ἰδδ ῥγορετγίϊεα Οὗ 
ἐλε ἐλίποε τορλεησε δε δἰπι ἐν δ5 ατὰ ἀετίυεά. Ἐοβίἀ6β ἴπ6 αἰ πεῖνο εἴθεῖβ οὗ ἰδαυέπ δἰγοδαν 
ααὐνεγίεα ἴο, τυ Βί ἢ 8ι1}ΕΠΠ ἸΘῪ Ἰηα σαῖς 1[η6 σογίδί Βργεδὰ οὐ ἴῃ6 βοβρϑὶ, νγα Τηδ ύῦ δά ποθ 
8) ΧΡ Ϊα ἔγοιῃ ἴ8μ6 ργορίιοῖ ογοπ ἢ ; 0, ραγΔΌΟ ΙσΆ ΠΥ ἀσδογιδίηρ ἃ ζαγίοιβ ᾿πυϑ 6 Γ 
(Χ]ἶχ. 19.), βαγβ, "6 δἠαϊ σοπιθ ὦρ ἰϊζε α ἰΐοπ ἤγοπι ἰδέ εισεἰ πο 977) ϑογτάαη ἀφαϊπεὶ (δε καῤέ(αίϊοπ 
ΩΓ ιδὲ δίγοπσ. ὙΠῸ Ῥγορυίοιυ οὐἉ 118 ν7}}} ρῬϑδσ, ἤδη ἰδ ἰβ Κπόονπ [80 ἴῃ δηοϊθηϊ {1Π165 

Δ Νοη οηΐτῃ σε ἰοϊδ οί γοὶ ΠθΟ6886 οδὲ 581 1}118 ὶῖ ; 86 δὰ ἰρϑάτῃ, δὰ αποᾶ σΟὨ ΘΓΟΙΌΤ, 
Β᾽ τη Πτπάϊ ποῖ Βαδοδί, οροσίοῖ. Οἴοοσο δά ΗἩογοηηΐθηι, "Ὁ. ἵν. 6. 48. ἴοῃ,, ὁ Ρ. 122. θοἀἱξ, 
Βίροηῖ. 

Σ Τλρθοοῖ, ΗοΥγ. ΗθΌ. ἴη Ϊος. 
5. Δεγομιο, οἰτοά ΕΥ̓͂ Οδ]τηοῖ, ἰη Ιοοσ. [Ἐπ Ιοσῦπη «ἀοπιῖπι αποα ἰηουρσοίδευῦ ϑαπσμίπμηι, 
τ ΠΛΏΪ 5 ἴῃ 60 ΒΔΏΡΊ8 ΟΥΓΘΌΤΙΒ ἸΔίσοπαπι Γπηἀοραῖογ ἰησυγβίθυδ, Ερὶδι. δὰ ΕἸ ΒίΟΟΣ ᾿Ἰχχχυϊ, 

(81]. ον.) 12.] 
4. Ψοβορῆαβ, Απίὶ. Φυά. 110, χῖν. οδρ. χίν, 88 4, ὅ. 5. Τοϊά. 110. χν. 68. νἱ. 88 6, 7. 
4 866 [ἡρμίίοοι δηὰ βοβμοοιίχοηϊιθ, Ηοτο Ἡρῦσ, οἱ Ταϊτηπά, ἰὼ Μδιὶ. χὶϊὶ. 81, 83. 



3860 δϑογίρέμ6 Ἰηιξογργοίαζίοη. 

τς τίν 7ογάδη νγ88 Ῥαυ ΟΌ]ΑΣΙῪ ἱπίοβιοα 1} ἸοΏΒ, νυ ἢ ΤὁοηοΟδΙ ἃ τἢ οτβοῖνεβ 
{π6 τῖοϊκ το ὰβ ΡΟ η 118 ὈΔηΚ8.} [1,οἱ υ85 ([Π6η ἱπηασίηθ ΟἿΘ ΟΥ̓Χ ἴΠ686 ΤΠ ΟΠΔΓΟΝΒ οἵ 1ῃ6 ἀοϑετὶ 
Ὁ516 60 διηοηρ ἴπ6 181 οΚαϑ ὩΡΟῺ 16 ὈΔΠΚΒ οὗἉ ἐπὶ ΤΟΥ : 19 τπι8 ἔα Γ ΠΟΥ ΒΌΡΡρΟΒα ἢ ΐπὶ τὸ ὃ 
Βηἀάο ΠΥ υγαϊκοπϑα ΌΥ̓ [Π6 τολγηρ, ΟΥ ἀϊϑ]οάροὰ ΕΥ̓͂ (Π6 ογεγβονίηρ, οὗ ἴῃ 6 τδρίά τυπιυϊου- 
Οὐ ἰοττϑηῖ, δηὰ ἰπ 8 ΤΌΓΥ συδηϊηρ, ᾿ηΐο [6 ὉρΡΙ]Δη ΘΟΠΙΏΙΓΥ͂ ; δΔη ἃ Ὑ76 8}8]} ροτοοίνο (ὃ 
Θιἀτη ΓΑ ὉΪ]9 ργορυ οἿὙ δηὰ ἴογοθ οὗ ἴ86 ργοόορῆοῖ᾽β δ᾽] υδἱοη. 

9. 7 αεέΐν, αἰεέλοισῆ ἵπ πιαπν ὁ ἀὲδ ραταδῖοβ ὕεδιι5 Οὐτὶδέ ας ἀεἰϊπεαίεα 
ἐλο {μίμνε δίαίο οΥ ἐδε οὐμτοῖ, ψοὶ ἦς τἸπίεπαοα ἐλαέ ἐλεν δλοια σοπῦεν ἐοπιε 
ἐγιροτίαπέ τεοταὶ ρτεοσερίδ, 9 τολϊοῦ τοὲ δλομζα ἨδΌΘΥ ἴοδο δἰσἠὲ ῃ ἐπιέεγρτείϊης 
»ραταδίρ8. 

Τῆαβ, {π6 ῬδγαΌΪ οὐὗἁὨ [86 βονοῦ (δι. χὶϊ. 8-2ω8.; Δίασυκ ἱν. 8---290.:; δηὰ [λιίο τῇ, 
4----ἰ1. 5.) ̓ Δ8 ἃ. ΤΏΟΓᾺ] ἀοοίγπο; ἔου οὐγ 1ογὰ Πἰπη86} Βδοοῦ δήμου δ Ὁ)οἷπ8 18:6 (ΟἸ]ονίης ἰπ- 
Ῥογίδης σδυίοη, 7Ταλε ἠδεά ἠοισ ψὲ ἦεαγ. Αγραῖΐῃ, [16 Ῥϑγϑὺ]ς οὗ ἴῃς ἴατοβ (λδιεϊ, χιϊὶ, 94. 
ὅς.) τοῖρυβ ἴο τὴ πιϊχίαγο οὗ ἴῃς σψ]οϊκοὰ πῃ τΠ6 φορά ἴῃ τΠἷ8 ννογ]ὰ : το, τδεγοίοτο, 
οὖν Τωοτὰ ᾿ηϊπηδιοὰ (πῃ γ γβο8 327.--29.} [Πδὲ Ὁ 1Ά8 ποῦ ΟἿΣ Ῥγονυΐίηςα ἴὸ Ἰαᾶρε [Πο86 ἩδοῖΩ δ6 
ἢ)88 τοδεγυρα 0 ἢΐϊ8 ον ΕΓ Ὀι ΠΑ], δηἃ ἴῃ ἴῃ6 801}} γοσβο δά ἀοά, ἰφίέ δοέλ σγοιῦ ἰοφείλετ, ἢ 
οΥἹ ἀσΠΕ]Ὺ ἱπιρ] 16 α {Πδῖ, δίηοο (ἀοὰ ἐο]ογαῖοβ ἱποογτίρ! Ὁ] Βί ΠΏ γα, ἰδ 19 πὸ ἀπ οἵὨ πιθη ἴ0 ὕθδσ 
τ ΤὨθιη : [Π6 ῥὈτοραραιίοη οἵ ἴα]β6 ἀοοίγι 68 8 δὴ οἴτηςσθς δραϊηδιὶ σοά, ᾿ΠΟ δίοῃς ἴδ ("6 
πάργο δηὰ ρῥυηίβμοσ οὔ τμθῖ ; τηδη 088 Ὧ0 Τἱρσῃϊῦ ἴο ραηϊϑῃ Ὠϊΐ8 Ὀγοίῃγοη το {ΠΕ γ βεηΐ- 
τηθηῖ8.2 Το ΡΆΓΘΔΌΪ68 ὙΠ] οἢ δγὸ ἀο] γογοᾶ ἴῃ (ἢ6 δβΒδηιθ σπαρίος οὗ 81. δίδυμον 5 Οὐμβρεί, 
δΔηὰ 4160 ἱη [Κ6 χὶλ!, 19, 21., ἀρ] ποαῖο 1ῃ6 ἀχοοίΐδηςο οὗἉ ἴδ το] ίοη οὗὁἨ “68..8, δηὰ δΓὁ 
ΔΙΊ ΥΔΌΪΥ δάδρίοα ἴο ἱπϑρῖγα Ὁ8 τὶ ον δηὰ δἀπ)ἰγδιίοῃ (ὉΥ 118 Ὠϊνίη6 Ααπἰἴθογ. Εὐπίδεῖ, 
1ὴ6 ῬΑΥΔΌΪΟ ΟΥ̓ ΤΠ 6 Δ ΟΌΓΟΙΒ ἴῃ [86 νἱπογαγὰ (Μαϊι. χχ. 1---1 6.}, θ681468 Ῥχϑαϊοιπς [ἢ ἔπταγο 
τοσοριίοη οὗ ἴΠ|6 ζοΒρ6), ἔϑδοῆθδ 8 ἰῃδὲ Ὡ0 Οοὔο βῃουἹὰ ἀοδβρδὶνγ οἵἩ 16 ἀὐν!πθ ΠΊΕΓΟΥ 80 ἰοῃν 
85 ἢθ6 ᾿ἶνε68, δηὰ τῃδὶ αοὐἀ ψ}}} Ὀοδίονν προῦ τῃ6 ἔλΙ 8] ἃ ΙΑΥΤῸΓ πιοδβαγα οὐὗὨ Ὀ]οβϑθάηθδβ ἴΠδη 
ΠΟΥ οδη νοπίαγο ἴο οχρθοῖ, δηὰ 4180 [Πδὲὶ γγχὸ Βῃου]ὰ Ὡοῖ Ὀ6 τηονοὰ νν 1 "ἢ ΘΏΥΥ, ἰἢ ΟἸΒΟΓΒ 6Π)0Υ 
8 σιτοδίου ρογίίοη οὗἉ ρἰ 8 οὐ [4] η18 ἰδῃ αγὸ Ὀοϑιονγθὰ ὉΡΟῚ ΟΌΓΒοΪνο8. [}ἢ ἰδεῖ, 88 δὴ δὺΪθ 
ΘΧΡοβῖῖου δὰ8 σοπημδυκοῆ, βῖησα ΟἿἿ βδυου ΓΒ ῬΡΑΓΔΌΪΟΒ ΓΟ Πα ΘΕἾΥ ἤδνα ἃ ἀουδίε ΥἹΘΉ, (δὲ8 
ῬΆΓΆΌΪΟ βοοηῃβ ἴο {ΠΠπιοιγαῖθ ποῖ ΟὨΪΥ ἴπ6 486 οὔ τπ6 δον δηὰ (ἀοπι1168, Ὀαϊ 4180 (ἢς 6886 οἔ 
8}} ἱπ ἀν! ἀ14}8 οἵ ΟΥ̓ΟΥΥ πδίοη, υοπὶ αοἀ δοςορίβ ἀδοοοτγάϊηρ ἴο ᾿Βεῖγ ἱτηργονοπιεπὶ οἵ [δ 
οΡρογιαπἰτῖ68 ΠΠΘΥ Πᾶνα δη)ογοᾶ,Σ Ιῃ ᾿ἴϊκ6 πηδπηογ, [86 ραγϑῦὶς οὗὨ ΓΠ6 ΤΟΥ 8] πιιριί818, τεϊδιϑὰ 
ἷη Μαῖι. χχίϊ, ν ῦθοβ 1.----ἰ 4., τνδβ ἀοδβίσηθα ΟΠ ΘΗ͂Υ ἴο βϑίονγ 16 26 ν»ν8, τῆαλτδο οὔἶξετδ οἵ ζτδοθ 
ὙΠ ΙΟἢ ΤΠΟΥ το οοξοα ποι] θ6 τηδάθ ἰο [86 Θὀη111686. Βΐ (Π6 ἰδίῖοῦ ργῖ οὐ ἵν δ͵80 φθθτη8 ἰη- 
τοπάεὰα ἴο οἤ6οκΚ [86 ῥγοβυταρθοη οὗἉ βοῇ 88 ργαεϊθη ἴο τπ6 ἀϊνίηα ἴδνουγ πὶ ποαῖ σοταρ  γἱηρ 
ἢ τη6 σοπἀ  Ἰο)8 οἡ ν ΒΙΟἢ ἰδ 8. ῥτουηϊδοα, [10 τγδ8 ΟΙΦΙ ἴοῦ 756 Ὀτγίἀορτοοπὶ ἴ0 
ὨΓΟΡΆΓΕ ὙΘΒΙΠΊΘΠΐ8 [ῸΓ ΠΒ ρῃ68ῖ8 ; δηὰ ἴΠ6 τηδῃ τηθητοη θα ἴῃ γοῦδ68 11] ---1 8. 5 Β814 τὸ ΠΑγθ 
λγυάὰοα βοῦς 86 τααι βία ζαστηθηΐ. 

ΓΝ. Ἐτοιῖὰ ἐπα ργθοθάϊηρ; Τοιλαγ κα 1 τ01}}} Βανα θθθη βθϑὴ ἐπδὺ ρᾶγὰ- 
Ὀ]68 δῦ οἵ πόσο ἔγθαυθηῦ ὀοοῦστομοα ἴῃ (86 Ναὸν ἔμδη ἴῃ (86 ΟἹά 

1 “ ΑΠἶἾΟΡ Βανὶηρ ἀοβοοπαθα,᾽" βὰγ8 ΜϑθηάγοΙ], "’ [Π6 οὔ ογπηοϑὲ Ὀδηκ οἵ Φογάδῃ, γοῦ βῸ 
δῦουξ 8 ἕατίοπρς ἀΡΟῚ ἃ Ἰονϑὶ βιγαηᾶ, Ὀθέοσο γοῦ σοπιθ ἴο ἴΠ6 ἱπιπηθα δία δηλ οἵ 186 ΤΙγοΓ. 
ΤΙΪ8 βεσοπὰ Ὀδηκ ἰ8 80 Ὀδ6βοῖ τὶ ἢ ὈαΒἢ68 δηα ἰγθοδ, βυιοῖι 88 ἰδιηαγίβκβ, νυ ἡ] ον, οἰοδηί ἐγ, 
δς., ἔπαῦ γοῦ σδη 866 ΠῸ τγϑίϑυ {1}] γοῦ ᾶνθ πηϑθ γοῦΓ ἯΔΥ [πγουρἢ τα πὶ. [Ιἢ (Π]8 (δοκοὶ 
ΒΠΟΙΘΠΕΥ, δηὰ [Π6 Βδῖη6 18 γεροτίεα οἵ 1ζ δὲ 118 ΔΎ, ΒΘΥΘΓᾺ] βογίβ οὔ ψν]]ὰ Ὀθδβϑίδ 6 γῸ ποηΐ 
ἴο ματΌουτγ ἐΠποπΊβοῖνοδ; γῃοδα δοΐηρ ν᾽ αβῃθα ουὖ οὔ Π6 σονοτὶ ὉΥ {Π6 ονογβουίηκβ οὔδ6 Γταῦ 
ραν οσοβϑίοη ἴο [παῖ ΑἸ] βίοη, 17ὲ ὁλιαἷΐ οοπιο ἐν ἰἰλε α ἰἰοπ ἤγοπι {δι δισεἰ πο 4 ογάακ," ὅς, 
Μδυμάγο}} 8 ΦοΟΌΓΠΟΥ ἔγτοπρ ΑἸδρρο ἴο Φαγαβαὶοπι, Ρ. 110. ([πάοη, 1810)» ΑἸΡΘΘΔΌΪ) [0 
{Π|5 δοςοπηῖ, Απιηιίδηι5 ΜΆΓΟΘ ἢ Π5 βίδίεδ, (Παὺ “ ἰὨΠΕΤΊΘΓΑΌΪΟ ᾿ΐ018 νυ δῇ 6 δὺυουὶ διηοης 
1Π6 τορὰβ δπἃ σορβοβ οὐ ἴπ6 Ὀογάογβ οὐ 1Π6 τίνογβ ἰη λίοδβοροϊδιηία." 110. χυῖὶ, οδρ. 7. ἰο(8, 
ἱ, Ρ. 177. (οάϊο. ΒΙΡοηι.). 

2. ΤΊ ἐθ ὉΠ ΡΙθδβαγα [η6 δυῖθοῦ ἔγαπβοσίθε ἴῃς [Ὁ] ονίηρ; οχρ ἑοῖς ἀοο]ατδείοη οὐ 86 Ἰεδτπιοὰ 
Ἐοιπηδηϊεξ, Ψ βου. Ηδνίηρ εἰϊδὰ (9 ραββδρο8 ἀθονοδάάπορα, ἢθ βαγ8, αοίίε ἀρρατεί ἐοε ἀκῖς 
Ῥτεοορίο ποσμαψμαπὶι ϑαϊδήασοετο, φμὶ γι, ΜΕΤῦ, ΑΟ ΜΙΝΙΒ, ἨΟΜΙΝῈΒ ΒΈΌΡΕΝΤ Α 50} ΒΕΙΜΟΙΟΝΕ 
ΑΒΌΌΘΕΒΕ. ἨἩογιηθπουςδ ὅδοσα Νον. Τοδβί. ΡΑΓΒ ἰἰϊ, Ρ. 18]. 

5 Οπρίη, Εἰχροδβίτίοῃ οὗ {Π0 Νονν Ταεβί. υοἱ]. 1, Ρ. 78., ῃοΐθ ἢ. δὺς 
4 ΤῊΟ δυϊβογίεῖθβ οοπϑυ δὰ ἴοΥ ἘΠ ΐ8 βϑοιίοη, ἱπάθρθηδοποὶγ οὗἉ ἔιοβ6 δἰγοδὰγ οἶδά ἴη0]- 

ἀθῃία!γ, ἀγὸ Εσηοϑιὶ, [πβιϊς. ΤηΓοΓΡ. Νον. Ταβῖ. ῥ. 112.; Μογυϑ. ΑἼγοβϑβ. ἰη Εσηοϑίὶ, ἰοπι. 1. 
δυὸ ἰ. Βθο, ἢ), ΘΔ. ἰν. ΡΡ. 814---820.; Βδθογ, Ηδγι. 886. ὑῃ. 296---329.; Οἰδβοίιβ, ΡΒ ον 
ορία ὅδογβ, ἰδ. 11. ΓΒ ἱ. ἰγδοῖ, 2. βθοῖ. δ. σΑΏΟΠ5 8---9. (00]]. 478---492.; Ταττοιίη, ἀ ἴμ- 
Κογργοῖ, βογίρῦ. ῬΒΥΒ 1ΐ. σ8Ρ. ἰΐ. 17. ΟΡ. ἴοπλ. ἱϊ. Ρ᾽. 87---89. ; Ῥίοϊβον, ἤφγτ. ὅδεγ. ὁδρ. "}» 
ἣ 18. Ορ. ἴοι. 1}. ΡΡ. 685, 686. ; ΟὨΪϊδάθηϊαβ, [π80. Εχοχοῖ. Ρρ. 190, 191].; ΄. αὶ Ρίεἰθδοτ, 
ηδῖ. Ηοσηι, βΚ'δοῦ, οδρ. χἰὶϊ!. ρῃ. 758--- 778.; ΑἸΌΟΣ, Ηοττιθποαξ, ϑδοτ. Νον. Ταδί. νοΐ. ἱ. ΡΡ 

50---δθ,; Βτουνος, ἀθ Ῥασαῦο δ Ομ σίβιὶ (κι, Βαϊ. 1825); βοδοίθθη, 1λλαιτίνο ἀ6 Ῥαγὰν 
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Τεβιδιθης,; δηά, Αἰ πουρἢ ἃ ἔδνν μἰηΐβ πᾶν Ὀθθῃ δἰγοδάυ οβεσγοᾶ 3, ἰο 
δοσουπῦ [ὉΓ {86 δαἀορίϊομ οὗ 818 τηοᾶβ οὗ ἱπβισυοοη, γοϑύ 88 ΒΟΙ6 
μανα ἰδίκθη οὐοαϑῖοπ, ἔγοιῃ {Π6 ῬΥΌΡΏΘΟΥ οὗ βαῖδῃ (ν]. 9, 10.), 88 
οἰϊεὰ Ὀγ Μαίίβον (χ1]. 13 ---1ὅ.}), ὕο ᾿πδηυδία ἐπαὺ οὐῦ [ωοτὰ βρακθ 
πη ῬΑγΘΌ]68 ἴῃ ογάον {μαῦ {π6 ρϑύνοιβα δε ν8 τηϊρῃΐ ποὲ ἀπαογείδηα, 16 
ΤΩΔῪ ποῦ 6 ᾿ττοϊονδηῦ ὑο οΘοποὶα δ [π6 ργδβθηΐῦ βύσιοῦυοϑ ΟΣ. ρᾶγα 0116 
Ἰηβίγαοίίοη, τι Το ΥκΒ οἢ ἴΠ6 ΤΘΆΒΟῺΒ ΨΥ 1ῦ γγ͵ὰ8 δΔαορίοα Ὀγ ΟἸ γί βί, 

1. ΤΊ γγβϑοίϊοβ τν88 γα Πὰν (0 {π0 Γ΄ 6νν8 ἰῃ δοχηχῆοι τ] {Π6 ΟΥΠΟΓ 
ὑπ απ οὗ [Π6 Εἰαβί, 88 δΙγθδαυὺ βίδιϊβα : δπα βοὴβ οὗ οὔὖσ [,οτὰ β 
ῬΆΓΔΌΪ68 66 ΡΓΟΌΔΟΪΥ ϑυρραοδίθα Ὦν «6 18} Θυιίοτῃβ ; 88 {Π6 σογαὶ 
πυρί41}8 (Μία. χχὶϊ. 1--- 14.}, 186 τἱοῦ τηδῃ δηὰ [,ἀζαγὰβ (Κα χΥὶ, 
19---31.), ἀπά {π6 τῦτῖ88 δηα [Ὁ0]188 νἹγρὶηβ (Μία. χχν. 1---18.)}.}8 ΤῊ ]8 
ται μοά οὔ οδοβίηρ, {ΠΟΥ ἴοσο, νγ88 1π06}}1010]6 ἴο δὴ δὐζθηίνο δυα:ίογγ. 
5ε6 Μαεί(. χν. 10. δῃὰ Μαδγῖ ἷν. 18. 

2. Τὸ νγᾶβ ουβίοιηδυυ ἴον [Π6 αἰ. 1}]68 οὗ {π6 “618 ἀοοΐοτβ, ἤθη 
ὙΠοΥ ἀϊὰ ποῖ ἀπαογβίδηα {Π6 τηϑϑηϊπρ' οὗ [6] ῬαγΘΌ]68, ἴ0 τθαιϑβῖ 81 
Ἔχρίαπδίϊου : ἴῃ {|κ6 τπϑῆποῦ, Οσιβυβ ἤΘᾶΓΟΓΒ τσ ῦ ἤανα ἀρρ] 164 ἴο 
δῖπι, ᾿δΊΠοΥ Βα ποῖ Ὀθ6ὴ ἐπαάΐβροβοά ἴο τϑοϑῖνα ἔμ ἀοοίγίῃ6β 6 ἰαυρῦ, 
δηά Πδά {Π6Ὺ ποὺ ῥγαξοστοα ἴοὸ Ὀ6 μοὶ 1 οσσοῦ ὈΥ͂ (86 ϑβουῖθεβ δπᾶ 
ῬΠΑΥΊΒ668, 

8. Ῥαγάθο]]ς ᾿πδίγοίοη νγ88 ῬΘΟΌΪΣΑΥΙΥ τν 61] σα] ου]αίοα ἴο νο]} οβδη- 
Βῖνο {γυ Π8 οὐ λαγά βαγίπρϑ, ἈΠ], ἴῃ ἀι6 Βθαβοι, (6 Υ βου] Ρμ6 ἀἰβοϊοβοά 
ΜῊ στοαῖον ουϊάθποα δηα ἰτιϑίτο, 6 ΤΠΘῪ ὙΘΥΘ 4016 ἴο Ὀ6ΑῚ ἐπ 6ηι, 
Ἰοϑὺ Π6Ὺ βῃου]ὰ τονο]ῦ δὖ {π6 ργϑπιδύιγα αἸβοϊοβασγα οὐ ὑπ6 τηγβίθυγ. 
(ὐομίρατο Μασ ἵν. 83. τ τ Φοθη χνὶ. 12, 25. 

4. Τὰ ννὰϑ ἃ ὨΘΟΘΒΒΑΤΎ ΒΟΥΘΘῚ ἔχοι [ῃ6 ΤΩ8]166 οὗὨ [μ6 ΟΒ]οΕ ῥυθβίβ, 
ϑογῖθ68, δα] ῬΠΑγῖβθαβ ; 80 ψου]α ποὺ πᾶν (16 ἴἤο ἰαἶκο αἀναπίαρσθ 
Οὗ Δὴγ ἐαργό85 ἀθοἸαγαοη ΒΟ ΓΠΘῪ τοϊρῦ [χη ἴο Ἀ18 ἀδβίγιοίϊοι 
(Φομη χ. 24.};: Ὀυΐ γοῦ [ΠΘΥ σου] πού ᾿ΔΥ Βο]α οὗὨ [86 πιοβὲ ροϊηϊοᾷ 
ῬΆΓΔΡΪ68, πΙοῖ, ὉΠΟῪ ΤΘΓΘ οἰθαγ-ϑιρ θα Θπουρ ἰο ρεδγοοῖνθ, 6 ΓΘ 
ον]! α ἀραϊηβύ {Ππϑτηβοῖνοθ. 66 ΜΝ Χχὶ. 4δ.; Μαῖΐ χὶ. 12.; δὰ 
ΓΚο χχ. 19." 

ὅ. Τμο ραγβῦ 68 ἀϊὰ ποῖ οοηίδϊῃ [π6 ἐᾺΠαΔΤΩ ΤΑΙ ῥγθοθρίβ ἀπά 
ἀοοίτπθθ οὗ {μ6 φΌΒρεϊ, νοῦ σσοῦα ἀ δ] νογοᾷ ἴῃ {86 δυάϊοησοο οὗ 
1Π6 ῬΘΟΡΪΘ τι βυ Π οἱδηῦ ρουβρι συ ὺ ἴῃ Μαΐΐ. ν.----νῖϊ. ἃπα 6Ἰβοσῃογο, 
Ὀαΐ ΟὨΪΥ [Π6 τηγϑίαθυιοβ σοϊαὔδνο ἴὸ 18 Ῥγόρταδ88 διηοηρ; ὈΟΤΏ «6078 δηά 
ΟδςηΏ]68. 

6. 1,4ϑ]γ, (ῃ6 7657 ψασθ δα γοββθα ἴῃ ρᾶγα]68, θθοδῦβ6, αἃ8. ἐπ ὶγῦ 
ῬΘΟΥΨΘΥΒΘΏΘΒΒ ἐπα ϑροδοα ἰμθτὰ ἴο σθοοῖνθ ῥσγοῖῆϊ ἔγομι 818 τότ μ]αΐῃ 
αἸδβοοῦγβοβ, 96βὺ8 ΟἸἾσῖδὲ πουἹά ποὺ σνουπορδαίδ ἰο {πο 8 οἰθασου 
Κπον]οᾶρα οὗ [686 θνθπίβ. ΤῸ “" βαᾶαῦθ ΘΒ δηᾷ μθαῦ πού ᾽ 18 ἃ ρῥγοὸ- 

θο] 19 ΟἸγίβιὶ (λιρὰ. Βδΐ, 1827); ϑ.πυ]ζο, 0 Ῥαγαθοϊασυτι 968πὲ ΟἸτίβεὶ [πο] Ῥοοιϊς 
Οὐοττηοπίδιο (Οοιἰηρεο,, 1827); δηὰ ὕηρογ, [6 Ῥαγαθοϊαγαπι 7εβὰ Ναίατα (1 ρβ8, 1828). 

1 [86 ῥΡδύδθ!εβ οἵ οἂγ 1ογὰ δῇ ἔοα πὰ δχοϊβίνοὶυ ἴῃ 1[Π6 τι ἴσο βόβρϑὶβ. 8ι. Φόοῆῃ 
ΠΑΥΓΑΙΟΒ Δ]]Θ ΟΥ͂ ΕΒ, 88 οὗ (ὴ6 σοοὰ ηορδμοτζά, χ. 11] ---- 1 6., δηὰ οὗ [86 ἔγιχο νἱπθ, χυ. 1---6., δυξ 
ὯΟ ΡΔΓΒΌΪ6Β ῬΓΟΡΟΙΥ 80 οΔ]]6 ἃ, [Ὁ ΠΠΔΥ α͵βδὸ 6 οὐβοσνοά ἐμδὲ παραβολή ΠΟΥΟΥ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 
δι, ΖΦοἢπ, ὩΟΥ παροιμία ἴῃ ἐμ6 ΟΥΕΓ Θυδηρο δῖ, ὙΠῸ Ἰαίίος τγοσὰ 18 γοηογθᾶ “' ρϑυϑΌ]θ᾽ 
ἴῃ Οὐγ Δ Πουζοὰ νογβίοη, Φοδη χ, 6. Οορ. χυὶ. 95, 239. 

2. 866 ΡΡ. 844, 845. διιρτγα. 
5. ΒΒεσησῃδπη,, ἰπ Ῥγεῖ. δὰ Φομηα, Οοὰ, ΤαΪϊπι. οἰνοὰ Ὁγ ὙΥΆΙΕΌΥ οἡ Μαῖὰ, χὶϊὶ. 10. 
4 Ὧτγ. Ηδ)εβ, Νὸν Απαὶγθίβ οὐ ΟΒγοποίορυ, γο]. ἰΐ, ῥ. 778.» ΟΥ̓ ν0], 111, Ρ. 112. (οαϊε, 1880). 
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νου 14] χρυ θββίοῃ, ὑο ἀθβοῦθα τηθη Μ}0 δγ6 80 Ὑ]ΟΚΟα, δηᾶ δἰ οι θυ, 
{μα {Π6 } οἰἴ6γ ἄο ποῦ αἰΐβμά ἴο, ογ οἱ! ποὲ (ο]]ονν, {Ππ6 οἰ δαγθβὲ ᾿πεϊππᾶ- 
(10π8 δηα σον οη8 οὗἁ ὑμ6ῖὶῦ ἀπΐγ. 8.566 1πϑίβῃμοθϑ οὗ {818 δχργϑββίοῃ 
ἴῃ 96Γ0 ν. 21.; δηὰ ΕΖδκ. χὶ" 2.1 Τὸ {18 ΤΘΠΛΔΥΪ 76 ΤΔῪ 864, πὶ 
σϑέδγθποθ ἴο ἴπ6 αυοίλιϊομβ ἵγομα [8βαϊ]. νἱ. 9, 10., (ῃδὺ Ὁ 18. ΘΟΙηηοη 
ἴον (οἄ ἴο βρϑαῖ, ὈῪ 18 Ῥγορμοῖβ, οὗ δυθηΐϑ (μδῦὺ χοῦ] ὨΔΡΡΘῃ, ἰῃ ἃ 
ΤΊΒΏΠΘΥ 88 1 δα δά 6δη]οϊηθα {Ποπ.2 5 

Υ. ὙΒοΟνοσ αὐϊθηθ νοὶ σΟμδιοσβ (ἢ6 οΠαγαοίοσ οὐ οἵ ϑδνιουτ, 
ΤΏΘΓΘΙΥ 88 ἃ ΤΩΟΓΑΪ ὑθδοθοΥ δηα ᾿πβίγαοίοσ οὐ πηδη Κι 4, νγ1}} οἰ ΘΑΓΪΥ ρεῖ- 
σοῖνο 18 ΒΌΡΘΓΙΟΥΥ ὕο [Π6 πηοδί, αἸβῦ στ ]8ῃ6α ἰθδοθογβ οὗἉ δηςχυίν. 
ΤΗγουρἢ {Π6 ψΒο]6 οὗἁὨ [18 ρΌΒΡΘΙ, 6 αἀἰϑοουϑῦβ ἃ ὑποσγουσῇ ἱπϑιρεὶ 
1Ἰηΐο υτηδη δίχα, 814 βθθη8 ᾿πΕτλδίοὶ Υ δοαυδὶηίθα 18 8}} (ἢς 
ΒΕ Ό116 τη] 1Ρ 1168 δΔηα ἰαΐθηῦ σΟΥΓΆΡΌΟΙΒ οὗ [π6 ᾿νυτάδη Πθαγί, 48 γι 6}} 
48. σιῦῃ 4}1 {Π6 ΠΠΒΙΟμΒ δηα τοβηθιηθηίβ οὗ 861-ἸΔ οἰ δίγυ, δῃα {6 ἴη- 
{(γἱοδοῖθβ οὗ βοϊ θοῦ, ΗΟ ΔαμλγΌΪΥ [ἢ 6 Ἰδη 6 ἴῃ ὙΒΙΟἢ ἢ 
σΟΗψοΥΘα ἢ18 ᾿πβίγισίοηβ τγα8 δαδρίορα ἴο ΔῆβινοΣ [16 δπὰ δηὰ ἀδβίρη 
οὔ (Ποῖ, γχο Βᾶνα ΔΙγδαΥ Β6θὴ; γὼ πιὶρηΐ, ᾿η4664, ΑἸ ποδί νϑηίυτγα (0 
ΒΡΡΘΆΙ ἴἤο μῖ8 ραγϑ 168, ΔΙοπα ἔοσ {π6 δι πη ΠΟΙ οὗ οὐνγ Ιμογ Β πιϊθ- 
ΒΊΟΏ 848 8. ἀἰνϊηθ ἔδδοθθγ: 8}} οἵ ἔπθη ἀγα αἀἰβπρυ βῃθα ὈΥ ἃ ἀϊρη 
οὗ βϑηπηθηΐ, 8πα 8 β' 0 1ΟἿ ΕΥ̓ Οὗ ΟΧργθβϑϑίοπ, ργίου Υ θοοπηησ {Ππὸ 
ΤΙ δηα Ἔχοθ]]θποα οὗ {μα το] ριοι ΒΟ ἢ6 οᾶτὴθ ἴο ββίβῃ βῆ, 
86 ψ016 βυβίθῃ οὗ μϑδίμϑῃ τυ ῃοϊ οΟΎ τγα8 οι 6 1} 18:64 ὈΥ ροοίϊο 

ἴΆΠΟΥ, 8 ΤΏΘΙῈ [ἈΥΤΑΡῸ οὗ Ομ] 8 πα ΤΟμιΔη[10 βου! ΘΒ. ἊἈΔ8 {6 [ὮΓ 
ἔτ Ραγὺ οὔ ποῖν ἔ80]68 δπά 8] θσοσῖθβ ἀγα ἐοαπαδα οἱ {818 Ποία οι 
Ἰϑύουυ οἵ [ῃ6 ροᾶβ, βο {6 ὺ ὑγοῦα ῥ᾽ δἰ Βα Ρβαγυϊθηΐ ἴο {πΠ6 βιιρροτί οἵ 

{ῃαἱ ϑυβίθ οἵ ροϊ ἐμ οίβην υἱοὶ [Π6 ρΌΒΡ6] νγαβ ἀββίριηθα ἴο Οὐ γΠ ΤΟΥ͂, 
1 δὴν βϑογϑύ τωθϑηϊηρ γῶ8 ΟΟΩΟΥΘα ὑπᾶονῦ {ἢ686 ΔἸ] ρόγίοαὶ τὸ- 
ῬγΓαθθηΐδίϊουβ (τ ΒΙΟἢ. βαθιηβ, μούγανοῦ, ἴο Ὀ6 σ γῪ ἀου 1}, 10 γα8. ἴοο 
Το ηοδα ἰο θ6 υπάετβίοοα ΠΥ {Π6 σοπητηοῃ ΡΘΟΡ]6, ψ8 086 τ] ρου Κπονῖ- 
Ἰεάρβ «δπά θ6]16 8 οχίοπαθα πὸ ἔδγίμογ {πδῃ {6 116 γᾺ] βθηδβο οἵ ἰδ 
ψογᾶθ. ΤῊ πιΟσΆ] ἰηβίγαοίίοη, 1 ΔΠΥ τσγαδ ἱπίθπθᾶ, τησϑὺ Ὀ6 ἀυδ 
ουΐ οὗὨἨὨ ἐμ6 συ ΡΙθ οὗ ροδίϊοαὶ ᾿πηᾶρθθ δῃᾶ βιρογβε ζοιιθ ΘΟΠπΟοΙ 8, 
Απᾶ, 88 ἐμεβα ψεσα ἔουπαθα οὔ 8. ἴαϊβε βυβίδθηι οὔ {ῃ6 τπιηΐνοτθο, δπά 
ΟΠ ὈΠΥΟΙΙΠΥ Βϑηςτηθηΐβ οὗ Οοα δπα ΠῚΒ τροτὰὶ ρσονθγημοηΐ, {ΠΟΥ͂ 
σου] παντοῦ οοπίσιθαΐα ἰο ἐπ γ]σίουβ ἱπιργονθιηθηΐ οἱὗὨ τρβηκιπα. 
1,οὖ ΔΩΥ͂ Ττηδη οὗὨἩ ἔτι ἰἀβδίθ δῃά Ἰυάριηηθηΐ σοιηραγα {π6 8οϑίγυβο 
Δ]Ποροτίθβ οὐ Ρ]αΐο, οὐ [86 τηοῃβίσουβ (0168 οὔ {π6 ΨΦον θη Τα, 
ἢ [Π6 ῬΑγΔὉ]65 οὗἩ ΟΣ ϑδνιοαγ, πα ἢ6 Μ1}} 6 αὖ πὸ ἴοββ τυ οἢ [0 
Ῥγοΐου ; 1116 γθα δηᾶ ἀϊβρυβίθα ἢ 0Π6 οπα, μα ψ1}} Ὀ6 βίγιιο 
ὙΠ} δατηϊγαίίοη δἱ [6 θδδαΐν, δἰοσάποθ, δα ρχορυὶ οί οὗ 16 οἰδεῖ. 

ΕσΣίμου, {16 ῬαγβΌ]68 οὗ “688 ἔᾺγ οχοϑὶ {π6 [Δ Ὁ]68. οὗ δηθυ!ῦ τὰ 
Ροσβρι οαϊΐυ, τ 6 τριάθ {μου τοιμδυ κα Εὖ ἴον 06 1ηβίσασίίοη ὁ 
{Π6 Ἰρπογαπῦ δπᾶ ρχοὐυ᾽οθα, ἔου ὑμοτὰ ἐΠΘΥ 6.6 οΥὐἰβίθ Πγ ἀοβισπεί, 
Οὐν ϑανίουτ ᾿ΠῚΆΡῸΒ Πα 4] .810η8 τ΄ ἰἌΚοὴ ποῦ ΟἿΪΥ ἔγοπι πϑίιγο, 
Βυΐ Θβρβϑοῖα!ν ἔγοπι ὑποβα οὐ)θοΐθ ἃπα ὁσσΌσγθ ἢ 68 ὙΠ]ΟὮ 8.6 ποδί 
ἉΤΑΙΠΑΡ ἴο ΟἿΣ Οὐδογνδίίΐοη. [Ὁ στϑαυΐχοβ πὸ ἰαδοσγίουβ βϑαγοῖ 

1 ατοιίαβ δῃὰ ὙΥΒ Ὁ οα Μαΐῖ. χἱ. 10. Ὧγ. ὙΥΒΙΟΌΥ ἢδ8 οοἸ]οοὐοα ραββαροδ βμοσίηρ ("0 
Ῥτουθγ ΐ 4] π86 οἵ λαυΐπρ εαγε απὰ ἠεατγίπο ποῖ, ἴτοτα ῬΏΐο, Α]]ος. ἢ. ᾿ϊ. ». 72. Ὁ), διὰ 118. 1], 
Ῥ. 850. Ε,, δηᾷ ΠΌΤ, Ποιοβίμθηοβ, Οτϑῖ. ἴῃ Ασἰϑιομοίίουη. 20. 

5. 566 Βίεμορ Του Β ποίδ οἡ [βαἱ, νἱ. 10. [866 ἀ]δὸ Ττεποῖ, Νοίοθδ οὐ [6 Ῥαγβθ δ οἷ 
ΟἿΣ 1ογὰ, 2ιὰ φαΐ, ΟΠ 80. 11, ΡΡ. 11- 18.} 
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ἀἰβοουοσ ἢ18 τηθϑηϊηρ,, ἴῃ 811 ολβθθ Βοτα ἢ ἱπίθηαοα Ἰπδίγιι οἱ ο ΟΥ 
Τοργοοῦ; 88 ἈρΡρθᾶγβ θυ] ἀδῃΐ ἔγομχ {Π|6 Ἱτη ΡΓΘΒΒΙΟῊΒ ᾿πηταοαἀϊαίοὶυ ρσοάυοοά 
οη ὑπ6 πλϊπᾶβ οὗ ΠΐΒ ἤθάγοσθ, δοοογάϊηρ ἴο {πον αἰ δγθηῦ ἰθιρογβ. 
ϑΌο ἢ ΟΥ̓ Π1Β ῬΑΓΆΌ]68, ἱπα 664, 88 ργϑαϊοίθα {π6 παίατο δηα ργοργαϑββ οὗ 
[86 ροθρθὶ αἰβρθηβαίίοι, δηὰ ἴῃς ορροβι(ϊοα σι ιοῖ 10 που α πχϑοΐ 
ἔτοτῃ {{|6 τη81106 οὗἨ ϑαΐδῃ δπα {πὸ (Ὁ]]Υ οὗ τηδηκιηαᾶ ', 6 γα ΡυσροΟβ οὶ υ 
Ἰοῦς ἰο θ6 δχρίαϊποα ὈγῪ ἐμ6 δνϑῃΐβ ἴο ὙΒΙΟ {ποὺ τοίου, δπαὰ τ ἢ 
ὙΠΙΟΒ ΠΟΥ 50 ΘΧΘΟΓΪΥ ΘΟΥΤΕΒΡΟΠΩ, {μαύ {Π61Γ Τηθδῃ]Ώρ ΒΟΟη ὈΘΟΔΙΩΘ 
οὈνϊουβ ἴο 4}1.0 1ἰ 8, τοογθονϑῦ, ραγἸΟΌ]ΑΥΪΥ ΜΟΥΊΠΥ οὗ ορεογναίίοη, 
1παῦ τῃ6 τλοτα] ᾿ηβίσποῦοηΒ οομναευθα ΟΥ̓ {πΠ6 ῬΑΓΔΌΪΕΒ οὗἩ (16 ρΌΒρΕ] 
ΔΥΘ οὗ [86 τηοβύ ᾿προγίδηῦ πδίιτθ, δπα δββθηθδὶ ἰο9 οὐγ ἀΓΥ δηα Ὀαβί 
Ἰπίογοβϑίβ, ὙΠΟΥ 40 ποῦ ΒΕΥνΘ ΤΘΓΘΙΥ ὅο 8ηγ}86 {Π6 Πηδρτηδίιοι, δι 
ἴο ΘΠ ρὨύδα [Π6 πηαογβίδηαϊηρ, δπὰ (9 ρυγ! {πΠ6 Ὠοαγῖ, ΤΏΉΘΥ δἷηὶ 
αὖ πο 1688 8ὴ Οδ]θοῦ {δὴ {Π6 ΠαρΡίηθ88 οὗ τηδηκιηα ἴῃ 4 ζπαΐυγα δᾶ 
εἴογῃϑὶ βίαίθ.. ΒΘ ἀοσίγ!η68 οἵ {Π6 8Βοι}} 8 ̓πηπλου Δ ΠΥ ἃπα ἃ ἔυΐϊαγθ 
Ἰυάστησηῦ ἃτ6 {π6 ρστουπάς-οΥΚ οὗ οὐνὐ Τμογ ΒΒ ράγαὈ]68; δα ἰο 
}]Π ϑίγαῦα ἀμ σοπῆστῃ ὕπ686 δι παἀδιηθηΐαὶ ῬσὶηοΙ 0168 18 {ποῖν ᾿οδαϊηρ 
ἀεβῖρῃ. ὙΠΘΥ 411 ἰθυτηϊηδίθ ἴῃ {Π18 ροϊηΐ, απ ἀδθβοσῖθ {π6 αὐσίαὶ 
ΒΟΘΠ6Β Οὗ δἰδγηϊῦ, 8πα {Ππ0 Ἰη ο  β ηρ' ΘΟηΒΘαΌΘη66Β οὗὨ {ῃμ8ΐ ἀδο θῖνα 
{18}, ἴῃ Ιδησαλρα, ἱπουρἢ ὉπΠΔΑαΟΓΩΘΩ, γαοῦ ΔΙΆΖΙΠΡΊΥ ᾿ΓΘβδῖνα. 
Βαῦ [δς δρυϊουβ ταργοβθηίδίοηβ οὗ {Π6 Πού θη ροοϑίβ οἡ 118 δα )θοῖ 
ὙΘΥΘ ἸὩΟΥ6 ἢίϊοα (0 ἃπγ8β ὑμδῃ ἴο ᾿πβίγαιοί: ΠΟΥ βουνθα σϑίθοσ ἴο 
Ἔα σι ἢ ὑμδῃ τονῖνα 1π6 σοηαϊηα Βοα πη ηΐθ οΟὗἩ ἠδίαγο, δηα, οοη- 
ΒΘαΌΘΕΙΪΥ, ἴο θά η ἴπ6 ᾿μηἤμπθποα οὗ {μ18 ἀοοίσηθ 88 ἃ ρυϊῃοιρ]α οὗ 
νι γίμποιβ οοπάιπιοῖ, 

ΤΒΘΓΟ 18, 8430, 8 ρἰ δαβιρ γα ΘΥ ἢ [Π6 ΡΑγΔ 0168 οὗ 9688. ϑοιῃηθ 
οὗ ὑποπὰ σοιργθμθηὰ πὸ αϊδίοριθ, δηα ΒΟΔΙΟΘΙΥ͂ ΔΩ δοίίοῃ, Πα Δ ΓΘ 
1π||6 τλογ ἔπη ἃ βία οοτηραγίβοη δούσϑοῃ (Π6 Βυ}]6οῦ ἴο Ὀ6 ᾿πνθ8-» 
ὈἸραίεα πα βοιμθίμιηρ ὙΟΥῪ π16}} Κποσση. [Ι͂}ἢ ΟὐΠΘΥΒ τηδύ 6 ἱταοορᾶ 
{μ6 οὐ] π68 οὗ ἃ σορ]οῖα ἀγαηβ. Ὅμ6 ΟὈΒΟΌΣΙΓΥ ὙΔΙΟΐ ΠΠΔΥ ὉθΘ 
1πουρηῦ ἴο 116 ἸῺ βοῖμθ οὗ {πὶ Ψ ΏΟΙΠΥ ΑΥ]868 ἔγοπὶ ΟἿΤ ποῦ ΟἸΟΑΥΥ 
ἘΠαογβίδηἤἸηρ λὲδ οΠαταοίογ, οΥὁ ὑπαῦ οὗἨ Π18 δα 6 Π66, ΟΥ {Π6 οσοδϑίοῃ 
οὐ ὙΠ1ΟὮ ἢ ΒρΡΟΚΘ; Ἵχοορὺ Βοσα (86 βυ)]οοῦ 1861} ΤΟΠἀΘΓΘα Βοὴθ 
ΟὈΒΟΌΓΙΤΥ ὑπδνοΙ80 18. 

ΟὐΟΠΟἾΒ6 685 18 ΔΠΟΙΠ6Γ ΘΧ  ] ]6η66 οὗ [π6 ΡΑΓΑ Ὁ 168 οὗἩ ΟἸσῖδί. βδαγοθ 
8. Β1}6}6 οἰγουσηβίαμοθ ΟΥἩ ΘΧΡΥΓΘΒΒΊΟΩ οδἢ Ὀ6 (ΚΘ ΔΎΔΥ ἴγοπὶ ΔΠΥ οὗ 
ἴδια, πὴ πουΐ 1] ατῖηρ {π6 8016. ὙΠΘΥ α͵8οὸ ἐλ ΕΑθΙ ἐνὸν {πΠ6 τηοβί 
Θχίθῃβινο 8πΠα ᾿προγίδηϊ τηθϑδηϊηρ 1Π {Π6 Βῃογίθϑὺ σου ρΆ88 οὐἁ πδυσδίϊοῃ, 
Δηἀ αἰΐϊοτα αὖ {π6 βᾶπηθ {ϊπ|6 [6 ἰαγροβύ βοορβ ἴο {π6 }υαδρτηδηῦ δπα σϑ- 
βοοίίοη οὗ [πΠ6 τοδάθσ. Ἀπ δχίσδογα ΠΑΥῪ οδηάουγ δηὰ οὨΑΥΥ͂ {|Κ6- 
Ὑ7186 ῬΕΥΥΔαΘΒ 8]] [Π6 ρΆγΔ0]68 οἵἉ “6β8. Ηδ ρῖνϑβ {Π|6 πχοϑὺ αυουγϑ]9 
ΤΟ ΡΥ βοπίδοη8 οὗ ἰμΐηρβ. [Ι͂ἢ 186 ρΆγΔΌΪῈ οὗἩ {π6 Ἰοβϑὺ βίββρ, ἢθ 
ΒΈΌΆΡΡΟΒΕΒ θυΐ οπ6 οὗ ἃ Βυπάγοά ἴο ρῸ Δϑβίγαυ ; γοῖ {π6 σοοα Βῃδρβοσά 
Ιθανϑθ {Π6 τοϑί, ἴο ρὸ 'π χυδδὺ οὗ {π1ϊ8. ἴῃ {Π6 ρδγϑῦ]θ οἵ {μ6 ἔθη 
ὙΊΓΡΊΏΒ, Π6 ΒΌΡΡροβεβ ἴῃ6 πυροῦ οὗ (Π6 186 ἴο Ὀδ6 οαυδ] ἴο {μαῦ οὗ 
{1.6 Το 188, [ἢ {μα οὗἉ 6 ῥγοά!ραὶ, ἔῸγ ὁπ 8δὸπ (δμαῦ (8 Κεβ ἃ τἱοΐουϑ 
ὁουγδα, ἴπ6 γα 18 δῃοίθον {πῇ σοπθπυρα 1 μΪ8 ἀαΐγ. [Ι͂ἢ ἱμαὺ οὗὨ (6 
ἴϑθῃ ἰδ]θπίθ, ὕὑνγο ἃ βΒιρροβοᾶ ἴο ἱπῆργονα Ὑδαῦ 18 δοιητϊ 6 ἃ ἴο 

, ΟΥ̓́Τ ΐθ ἀοβετὶ ρίίοη, (ογ ἰηϑίδῃοθ, ΔΓΘ [6 ῬΥΘΌ]68 οἵ [Πθ0 8ούνγοσ, οἵ [π6 ἰΑγο8, ἃπὰ οὗ (ἢ9 
ἸαθοΏΓΕΓΒ ἴῃ 186 Υἱπογαγά, 

ΥΟΙ.. 1. ΑΑ 



864 ϑογίρέμγε Ϊπίεγρτοξαξίοη. 

{Π6πι, ὯΣ οπα ἐμαὶ ἀοθβ ποῖ ᾿τρτονο 1. [Ι͂ἷ«ἃἡἃ {6 ραγϑῦϊα οὗ {86 
ΤΙΟἢ Τ8} δηα 1,4ΖΑΓΤιι8, ΑὈγαἤδπι 1568 {86 δῦ 805 ἴο ἴΠ6 ἔὈΥΤΏΘΓ, 
1πουρῇ ἴῃ (Π6 ρΐδοα οὗ ρυῃιϑῃστηθηῦ: δηα 6 18 γτργεβϑηϊθα 88 8{}}} 
τοίδιἱηρ Κιπα τοραγὰβ ἴο ἢ18 Ὀγθίμγοη. Α πᾶπλθ 18 ἀ δ] :οαύο νυ τι ἢ- 
Β6] ἃ ἔγομι [86 ομδγδοίοσ {π0 18. ὈΪδ δ Ὁ]6; ὙΠ 8116 Ομ6 18 ρίνϑη ἴο ἴδΠ6 
οοά, 

᾿ Απ ὀχδοῖ ὈῬγοΟρυΊ ΕΥ̓ 18 ουβογνοα 1η 411 {πὸ ρᾷγβῦ]θβ οὐ ΟἩγῖδῦ ; δηάᾶ 
ΘΥΘΟΙῪ {πὶπρ ἰμδὲ 18 ΒΡΟΪΚΘἢ 18 βυϊοα ο {πΠ6 οἰαγδοίου οὐ [86 Ῥβϑβοῃ 
ὙΠῸ Βρ68Κ8 10, Η!8 ΡΥ Ὁ]68 Βυγραββ 81] οἴμοσβ, ἴῃ Ὀοϊηρ, 80 παίαγαϊ, 
ἐμαὶ {πον πᾶν {Π6 αἱῦ οὗ γα ταῖμοσῦ ἔπη οὗ βοίζοῃ.Ϊ (ἀθῃ τ β Υ 
ΔΩ ἀδοοσιπὶ δ΄ 80 ΒίγζΟ ΡΥ τηδηϊοβίθα 1π {Π6 οΠαγδοίοσ οὐ (ἢ 
σοπηραβϑιοηδία ϑδιηασιίδη, [Ππαῦ ἴΠ6 «6 Υ]Βῃ ᾿ΔΥΥ ΟΣ, Ποβ6 Ῥσγο)υᾶ!ςο8 
ψουα Ὀ6 Ἔχοϊίθα Ὀν {ἢ8 ΨΘΓῪ ἤδιηθ, οοΟὐ]αά πού τι Πο]α Πἷ8 ἀρρτοθα- 
ἄοη οὔ. ὙΠΟΓΘ 8 αἶ8βο ργοαῦ Δ ΟἿΓ ΔΠα ΡὈΓΟΡΓΣΙΕἿΥ ἴῃ {6 Θ6] ΘΟ Π0Π 
δηά 86) ϑἰπηοηΐ οὗ [86 ὕνο οπαγαοίοσβ. Ηβδὰ ἃ Ψ68ν οὐ ἃ ϑβϑιηδγ δα 
Ὀδ6ῃ Σοργβοηίςρα 8 δϑϑιβησ ἃ ἔθ ον σου ὨΓυ τη, ΟΥ ἃ 6} 4858:β[1ηρ; 
8 ϑαιηδγδη, [Π6 βίοσυ που]α πᾶνα Ὀδθη 1688 σοην πο ηρ. 

Βοϑιά68 {π6 τοραγὰ ρϑϊα ὈΥ͂ «6ϑὺ8 ΟἾγιϑὺ ὑο ιἰβίοσι οὶ ρσοργι εν ἴῃ 
(Π6 ᾿Ἰποϊἀθηΐδὶ οἰγουτηϑίδῃοθβ (1 ἢ ἢ88 Ὀθθη αἰγεαάν πομοοα ἴῃ Ῥ. 
949), 1 18. ἃ ῬΘΟΙΪΑΥ Ὁ Χο ! ]θηοο οὗὨ {π6 ρᾶγαῦ ] 68 οὗ ΟἸ γι, [παὺ 189 
αείογϑ ἴῃ ποῖ γα ποῦ {Π6 1 ΤΟΣ οὐαί γοβ, θυῦ πιο. Ηδ ᾿οδᾶβ υ8 
ΒΟΠΙΘ 68 ἴο ἀγανν 1Πβ γι ο. ἔγοσα [ἢ 6 1 ΘΤΊΟΥ ΔΗ Π14]8, ἀπα {86 ῥτο- 
6688 οἵ {πἰπρβ ἴῃ [86 νορϑίδο]ο που], 8 νγ6}} δ8 παίῃγο ἰῇ ρθηθγαὶ. 
Βυῦ Ιηθῃ 8.6 {Ππ6 ΤΏΟΤΘ ὈΓΌΡΟΙ ἀοίοῦγβ ἸῺ ἃ Β566Π6, Δηα βροαΐζεῦς ἴῃ ἃ 
ἀϊαϊορσαο, Τοσιηθα ἴον {π6 ᾿Ἰπϑίσγασίου οὗὨ τῃδηϊηα.,. Μρϑη δαᾶ ἰο [89 
σαι ἤἔσαπος τ που ἀπ. } 8 ϊηρ; [Π6 6Ά86 84 ἈΠ] ΠΑΡ οὗὁἨ [Π6 πδγ- 
ταῖϊοη. [Ι}ἢ {86 0168 οὗ Ζβορ, ἀπά οὗ 6 Ηϊπαᾶοοβ 3, 88 ψ 6}} 88 οὗ 
[Π6 «Θυγ18}} ρτορμοῦβ, ἹΠΕΘΥΙΟΥ ογοαύατοβ, απα ουθὴ νορϑίδ Ὁ] 68 σὰ ἰῃ- 
ἰγοάιορα 88 δοίουβ. 

Απούμοῦ αἰβ συ ϑῃῖηρ ἔδαίαγο οὗ ΟΣ Ἰμοσαἶβ ραγΆ 68 18 [86 ἔγο- 
απροῦ ᾿υϊτοἀυοίίΐοη οὗ λὲδ οἱση οϊαγασίογ Ἰιῦο ἴθ τὰ, ἃ8. [π6 ῥσγὶποιῖραὶ 
ἤσιυγο, δηα ἴῃ ΥἹθ 8 80 νδύϊοιβ, πηροτίαηῦ, δηα Ββισηϊβοδηῦ; [ῸΓ 1ἢ- 
Βίδησο, [Π6 8ΟΥΤΟΙ ; {Π6 ν᾽ 6 -ἀγοββου ; [86 ρῥγοργιθίου οὗ δὴ δδϑίδία; (86 
σΔΓΘΙ] Βῃθρμοσγαὰ ; {Π6 ᾿υϑὺ πιδβίου ἢ {86 Κιμα ἔΑΊΠΟΓ : ([Π6 Βρ]οπαιά 
γι ἀοστόοια ; {πΠ6 ροίθηῦ πορ]θηδη : [86 ΠΘΙΓ οὗ 8 Κιησάοῃχ; δηᾶ [ἢθ 
Κιηρ ΡΟη [18 [ἤτοπα οὗ ρ]οσυ )υαρίηρ {186 ψ ῇο]6 ψουῦ]α οὐὗὨ τοβη πα. 
Α βυγκίηρ οοηίγαβῦ ἤθῆοθ ἃ γ1868 βϑύνθθη ἐπ Βι Πρ] ΟἹ οὗὨἨ [86 ἀ68- 
ΟΥΙΡΌ ΟΠ 8 ἃπα {Π6 ἀρ ΠΣ οὗἉἨ {Π| Βρθδῖκοσ, 
Α αγίθοσ τηδίογϊδ] οἰτουτηβίδῃοα ὙΒ1Ο. Ομ γϑοί συ! Ζθ8 [8686 ρΑΓΘΌΪ68 

18 [μαὺ 6 βμάῖκο {Πϑῖὰ 780 88 ΟΟσι ΔΒ ΟΠ γα Οἰἴδγοα ; ἴῃ [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΙ͂ 
ΘΟυγΒο ΟΥ̓ 8ὶ8β σοηνθυβαίοη πα ἱηβίγιοίοη ; ὈγιγαίοΥ 88 16 }1 89 
ΟΌΠοΙγ; ἴἰο ἷ8 οσῃ αἰβοῖρίαθ, ἰο {π6 τυ]θαθ, δηθὰ ἰὸ [δὸ 
ΠΑΥβ6 68 ἀπᾶ οἰϊοῦ τυ ]θσθ. Απ δοοιάθηίαὶ ααθδίϊοη οσ ἀποχρθοίρα 

ουθηῦ Δρρθδῖβ ἴο να Ῥθϑὴ {Π6 οσοδβίοῃ οἵ βοῃλα οἵ ἴβθὰ. ΕῸΓ ἴη- 
βίδποοσ, μαὺ οὗ {π6 ροοά ϑαμηαγιίδη, τ θη 6 τᾶ δβὶςϑά, ““ ἾΟ 18 ΤΩΥ 
ποίσῃ θουτ 2 (μαὶ οὗὁἩ 16 το τὰ τ μοβ6 σγοαμα Ὀγουραΐ ἐογίδι 
ΡΘΕ ΠΥ, θη μ6 γὰ8 ἀδδιγρα ἴο ἀδίθυτηϊπθ ἃ δ10 ΘΟΠΟΟΓΏΪηρ᾽ 88 
οϑίαίβ ; ἰμαΐ οὔ {ῃ6 ϑύσθὴ ἢρ-ίγοο, βοὴ 6 ταβ (014 οἵ {886 

δ κᾶν, Τἰΐο οὗὁἩ ΓΟ γὶδὶ, Ρ. 8325, ποία. 
3 ὅξο ἮΝ ΚΙ 88, οὐ δὲς ἮὟ Δοποβ᾽ , ΤΎὙΔηβ᾽ δι οη οἵ τἴὰ6 ΕΔΌΪοα οὗ Ὑ᾽ ὁϑδβησονβδαισλᾶ, 



Ραταδῖεε. 8δδ 

6115 8π5 τῆομὰ ῬΙΪϊαία ᾿ιδὰ τηβδββαοσγοα: (πδὶ οὗ 8 οογίδϊῃ τηδῃ 
πῇο τη846 84. στοϑαῦ ΒΌρ ρου, ἤθη ἢ6 γγὙὰ8 ργοβεηΐ δὖ ἃ βρίο πα! θηΐθυ- 
ἰΔἰπιηθηῦ ; 8Πη6 {πΠο86 οὗἩ {πὸ οαγοία]! βῃθρηογα, [86 ῥγοα!ρᾺ] δοη, [86 
υπ]υβὲ βία νγαγά, δηα {86 ᾿πῃυπιδη το «6.7, ἤθη ἃ στεδῖ ΠΏ ΟΣ οὗ 
ΡΟ] δὴβ δη βἰπποτθ, δπα οὐ ῬΒΑγίβοοβ δηα δοσῖθθβ, Βαρρϑηθά ἰο ὃὈ6 
ῥγοβθηΐ, δηα {86 ἰαίτου πηαττημυτεα ἀρϑιηδβὲ ἢϊπ), πα ἰδ] 16 ἢ Π. 
Ασαΐη, {δ6 ῬΑΓΆΌ]68 οὗἩ οὐγ Ἰωμογὰ ψψογ6 ΔατΆ ΣΔΌΪΥ δαἀαρίοα ἰο 1ἢ68 

ἔπ θη, ἴππ ρἶδοθ ἴῃ τ ΟΝ, δηά {Π6 ΡΘΙΒΟΠΒ ἴο ψΒοη,, (ΠΟΥ͂ ΤΘΓΘ 
ἀξ] νοστθά, Τῆθδα σοιμροβιτοη8 ὙΌΣ ᾿ΙΚουν186 411 οὐσίαι. Ὦγ. 
Τρ οος ἀπά οἴδμογβ αν βιονη {πδὺ «658 οἴδη Ὀογγονγθὰ ργονογθϑ8 
διὰ ρΡἤγαβοβ ἴγοσῃ {Π6 96νγ)8ὲ. Βυΐ δὴ ἸπΒρΙγοα ἴθδομογ σου] ποῦ 
ΒΌΓΟΙΥ Ργοόροβα ισλοῖο ραγαδῖες, ἰμαΐ ὝΘΓΘ 1Π ΘΟΙΩΠΊΟΙ τ156, ῸΓ (8 ΟὟΤΗ. 
ΝοΥ ἄοσδβ 10 ἀρρϑαῦ {πὶ Δγ ὈΟὰΥῪ υδοᾶ {π6 ράγϑΌ 68 οὗ Ὁ γῖβι, θοίοσθ 
[15 Ὁ πλ6 ; ἔοσ [ἤοβα τ ΒΙΘἢ ἅτ δ]]θρϑά ουῦ οὗ {86 Ταϊπλυα 68] ΟΥ̓ οἴ ΠΟΓ 
δ π Ἴ18} Ἡυτιΐογα 6ΓΘ 8}1 ροπηθα ἀροδ ἡἴον 18 Ὀϊγίῃ. ΕῸΓΣ 1ηδίϑποορ, 
(86 Ραγβῦ]ο οἵ (τ Βουβθβοογ δπα {μ6 ἰαθουγογβ', τ ἢϊοἢ ἴθ οχίδηΐ 
ἴῃ 16. «“ δγβαίθια (ἀθιηλγα, γᾶ ἩΓΠ ΘΠ δΔΠ ἀρὰ δηα ἃ δα] αἱ ἰϑδϑὲ 
δ΄οσ 1π6 ἀδδίγασποη οὗἩ {Π6 ἴθταρ]6. [{ ἰδ τῶοσα ργοῦδθ]θ, ἐμογθίογο, 
{πᾶν 1ἴ τυᾶϑ τυ ἴθ ἴῃ ἰπη ϑίϊοη οὗ ΟἸγῖδῦ, ἔβδὴ Ὀουσονγθα ἔγοιῃ 8ΗΥ͂ 
δηοσϊοηΐ ἐγδάϊτοπ. Τὴ6 ΒΆΤ6 ΠΊΑΥ͂ Ὀ6 8814 Οὗ ἸΏΒΗΥ ΟΥΠΘΓΒ ; 88 οἵ (ῃδΐ 
ίτοῃμῃ {Π6 θοΟΚ οὗ Μίδαν, Ὑ ΠΙΟἢ γοβοηλ Ὁ ]65 Μαΐίΐί. χυλ!. 28----3ὅ.;: ἀπά οὗ 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΡΑΓΔΌΪΘ Κα ἐμδὲ οὗὁ [6 ὕδῃ νἱγρίη8 ̓  ἴῃ Μαίὶ, χχν. 1--- 8. 

ΠῚ «16ϑι8 Δα Ὀογτον θα ὙΠ0]6 Αγ Ό]68, ΟΥ ἀϊβοοῦγβοβ, 1 ψοιυ]Ἱὰ 
ΒΟ σο οἷν μανο Ὀ66η ΓΟΙΛΑΥΚΘα 80 οὔδῃ, ἐπαΐ μ6 Βρᾷκα 88 ὁπῈ 0 Πδὰ 
ΔΟΓΠογιῖσ, πὰ ποὺ 88 (86 οῦῖθ8β; ποὺ σουῦἹὰ [86 ΟΧΙΥΔΟΓΙΠΑΥΥ 
ψΠ]Βάοτῃ οὗὨἨ Ἀ18 ΒΕΓ 08 ΠΑΥ͂Θ 80 ΤῸΝ δδίοπιβῃθα ἢἷ8 δυάὶίοσβ. 
" τί μοῦ, (μ6 ὅοσιθθ8 πὰ ῬΒδγβθοβ σου ἤᾶνο Ὀθθη οἶδα ἴο Ἔχροβϑθ 

ἴπ|. 
Τὸ οοποϊυάο, 1Ὁ 18 ἃ Β᾽ὨσΌΪΑΥ ΘΧΟΘΙΙΘΠΟΥ ἴῃ {886 ρΌΒΡ6] ῬΦΓΔΌΪΘ66, 

(παῖ, Ἰῃουρ (Π6Υ ποτα ἴοσ {86 τηοβῦ ραγί οδοδβίομδὶ, δπὰ ψ] ον 
δ ἰδρίοα ὈΥ ΟἿ αν ]Οὰν 0 {μ6 ομαγδοίθυβ δηᾶ οἰγοιπιβίδηοαβ οὐὗὨἩ [ῃ6 
ῬΟΓΒΟΩΒ ἴο ὙΠΟΙῚ {Π6ΥῪ ΟΓΘ ΟΥ̓ΡΊΠΑΙΪΥ Δα Γοββοα, γοῖ ΤμοῪ οοπίδιη 
Ιηοϑὺ ΒΟ βοὴ 1πβγ ΟΠ Β δ ηἃ ΔΠΠΟΠΙΙΟΏΒ [ῸΓ 41} ἀρϑθ οὗ ιἢ6 
ὙΟΥ]Α, δηα (ῸΣ ΘΥΟΣῪ ἔμίαχο ροσϊοά οὐἩ 18 οῃυτοῃ. ΤΉΘΥ γα δ ὁπ6θ 
ΘΧΟΘΙ ΘΕ δοοοιαπιοάαίθα ὕο {Π6 ΘΟ ρΓ ἢ πμβίομβ οὗ {π6 νυ]ραγ, δηᾶ 
ΟΆΡΔΌ]6 οὗ ᾿Ἰηδἰγιοῦηρ ἀπ 46] δ ηρ {Π6 τηοϑὺ ᾿θαγηθα δπὰ μα !οἸουΒ. 
Τὴ βμοσγί, αἷΐ (6 ραγδῦϊθβ οὐ ΟἈγῖβί “ αγὸ Ὀθδυῦα], (π6 ἐτασϑὲ 46] 1π6- 
δίϊοη οὗ Βυσηδῃ ἸΏΒ ΠΏΘΥΒ, δ Ὀ6]}18164ᾺἈ.Ἅ ΜΠ 4}1 {Π|086 ρτασθθβ τ οι ἢ 
ὈπΑβδοῦθα Ἰονθὶν δἰ Ωρ] ΙοἾ τ οὗὨ ἀϊοίοπ ἰδ 80]6 ἰο ὈῬοβίονγ, ργβοθϑ 
θεγοπά {π6 σϑδοὴ οὗ {π6 τιοϑὺ δἰαδογαῖθ αγίϊῆοα οὐ σοπιροβιίίοη. Βαϊ 
ἵνο οὗ {86 πυροῦ Βῃ1η6 διηοπρ {μ6 τοϑὺ νἱῦἢ ἀητιν 166 ΒρΙ μου ; 
ὯΠ4Δ Ὑ6 ΤἼΔΥῪ Βϑίου οἤδ!]θησα {πὸ ροπῖαβ ΟΥὙἨ Δη ΠΥ ἴο ῥγοάμοθ, 
ἔτοτῃ 41 Η]8. ϑίογεβ οὗ δθραησθ δπᾶ θαυ, Βα οῖι ΒρθοϊμθηΒ οὗ ρδίμοίϊο 
ὈΠΙΔΡοιυ γα ἀθβουιρίϊοη, 88. [86 ρδγδῦ]θβ οὗ {Ππ6 ργοάιραὶ βοῃ δηᾶ (88 
δοοά δαπιαγιίδη.,,3 

. ΒΩ ]αΓ το ἴδδὲ ἴῃ Μαῖῖ. χχ. 1--- 16. 1,6 ΟἸετςο ου Μαῖι. χχ. 15. 
᾿Ῥχ. ταν, Πο]πεδιίοη οἵ τμ0 ῬΑΥΔΌ]εθ, ΡΡ. 19, 21. (Εἀϊπθῦσρα, 1814, 8νο.); ΜΟΒΙΝΙΥ 

Ἐονίονν, Ο. ὃ. νοὶ]. 1νἱϊ. Ρ. 196.; Ὑ δκοβοὶ ἃ, Τπύογηαὶ Ενάθποοδ οὐ ΟἹ γἰ δυϊδηδεγ, ρῥ. 86.; 
δηρθοη, πίοτπαὶ ἀπά Ῥχοβαπιριῖν Ενϊάθηςαβ οἵ ΟἸ τ  βεϊδη Υ, ΡΡ. 403-439. β66 δἷβδο 
Ἑαϊγθαίγη, Ηοτπι. Μδη. ρατὶ ἱ, ϑθοῖ. ἰχ. Ρρ. 16] --- 166. 

ΑΔ2 



366 ϑογίρέωγε Πιξογργοξαίίοη. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹ, 

ΟΝ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕ ῬΒΟΡΕΒΒΒ. 

1. αίινε οΥΓ Ῥγουονῦε. ---- ῬΥευαζεποο 0 ἐλὶξ πιοαῖε ( ἐπείσιμοξίοη. ---- ΤΊ, Πὺ» 
“τοηε ἀἰπαάς 9. ὑγουετδδ. ---ἼΤΊ., Το ργουεγὗε οσοιγτίπρ ἐπ ἐδε ει 7Τ6ε- 
ἐαπιοπί, ἤοιο ο δε ἱπίεγρτείεα. 

1. ΤῊΕ :δδριίδηΐϊθ οὗἨ Ῥαϊθδίϊηθ, ἴῃ σοσμοη 1 οὐπον οτἹϑηΐαὶ 
ὩΔ.ΟΠΒ, γγ6 6 πιο 1π {πΠ6 86 οὗ ΡΕΟΨΕΕΒΒ, ΟΥ ἀοἰδο  α ΔΡΠΟΓΙΒΠῚΒ ; 
{Πα 18, ΘΟμοἾ86 δπα βθηϊθηίοιιβ ΘΟμλ ΠΟ ΒΑΥ ΏρΒ, ἰοπ θα ΟΠ. 8 ο]086 
ΟὈβούνϑποθ οὗ ἸὩθὴ 8Π4 ΤΩΔΏΠΘΙΒ 
ΤῊ τηοϑίβοά οὗὨ ᾿1πϑἰγαοίϊοῃ 18 οὗ ὙΘΥῪ τοηηοΐα δ ΠΟΥ, 8Π4 τγ88 

Βορίοα ὈΥ ἰδοβα ψἘῈΟ, ὈΥ̓͂ σοηΐιβ ἃπα γοβδοίοπ, οχθγοϊβοα ἴῃ [86 
ΒΟΪΟΟ] οὗ δχρϑυΐίθῃοθ, μ8α δοουτηυϊαίθα ἃ βδίοοκ οὗ Κπον]θᾶρα ποῖ 
ΤΠ6Υ͂ ΜΟΙ ἀδδιγοιΒ οἵ τοἀποϊηρ Ἰηὔο {Π|6 τηοβύ δοτῃ ρθηάίουβ ἔοστα, δηά 
σΟΙΩ ΓΙ δίς, 'ῃ ἃ ἔδνν τ Δ ΣΧ ΊΓΏΒ, ΒΌ6ἢ. ΟὈΒΟΓΨΆΓΙΟΏΒ 88 (ΠΘΥ Δρργαμδηαοά 
ἴο Ὀ6 τηοϑί δβϑϑηῦδὶ ἰ0 υμλδῃ ΠΔΡΡ 688. γον 181 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΏΒ 
ΘΙ ῬΘΟΌΠΑΥΙΥ δααρίεα ἴο ἃ τάδ βίαίε οὗ βοοίθῖυ, δῃηα πλογα ΚΟΥ͂ 
ἴο ρτοάποα οἴδβοῦ {π8π ΔῺΥ ΟὗποΥ ; [ὉΓ (Π6Υ ῥγοΐοββϑα ποίΐ ἴο αϊβριυΐον 
Ῥυΐ ἴο Θομῃμηδηά, πο ἰο Ῥογβυδάθ, ρυῦ ἴο οοταροὶ: {Π6Υ ἀϊά ποὶ 
σοηαοῦ τπηθη ὈΥ οἰτουϊ του ἀγσατηθηΐ, θαΐ 16α ὑπθηλ ᾿τατηθαϊαίο! Υ (ο 
{π6 Δρργορδίϊοη ἀπα ργδοίϊοθ οὗ ἸΘΡΤΙΥ͂ δηά υνἱτίυθ. Τδὶ {Π18 Κιπά 
οὗἩ ᾿πβίσαοίίοη, μου νου, παϊσῃῦ ποῖ Ὀ6 Δ οροίμον ἀδϑυξαία οἱ αδἰίγδο- 
οη, {π6 ὕδδοθθυβ οὗ τδη] πα ἀθοοταῖθα {Ποπὰ ἢ ταϑίδροσβ, οοπι- 
ΡΔΓΊΒΟΏΒ, 4] .810}8, 8Δη οὔθ ν᾽ δηλ 06} 18ῃτηθηΐβ οὗ βίγ]6. 

Ῥγονουθῖαὶ ᾿πβίγαοί οι γ88 ἃ Ἀνοῦγια βίγϊ οὗ σου ροϑι 0. Διο ΠΡ; 
[06 6 γ8, τ ΒΙΟἢ σοπ παρα το {86 ἰαΐοδί ἀσθβ οὗ {π6ὶν ᾿ἰτογαΐασα ; δηὰ 
οδίδιποα δηοηρ (μδηλ {π6 Δρρα]] δου οὗ }7αβ)αϊἕἧηι, ἃ σοτὰ δρρ]ϊοά 
ΘΑΌΔΙΙΥ ἴο ῬΑγΆΌ] 68 δηα ργόνοσῦθ, ὑπ 1468 οὗὨ οοπιραγίβοπ ΟΥ τεδεηι- 
δίαποο ἰγὶῃρ αὖ (Π6 Ὀάα818 οὗ δδοὸΐβ. Α Ῥγόνθῦθ ὑϑυλ}}ν Ὄχι δ118 8 
ΡΑΓΆΠ16] ΒΩ, ΒΙΠΆΪ ΑΓ ΟΥ ΔηΠ Ποἴο, οὗἁὨ 118 οἰδιβεβ ΟΥ̓ τθῦροσβ. ΤῊΘ 
Ῥγόνοῦθε οὗ 6 ΟΙΪὰ Ταεβίαμηθηθ ἀγα οἱαββθα ὉγῪῚ Βιβδῆορ 1οστίὰ 
Διο οηρ {86 αἀἸάδοίο ροοίτγυ οἵ {π6 Ηοῦτγονβ, οὗ ΠΟ ΤΏΔΗΥ ΒρΘΟΙΠΊΘἢ8 
ὉΓΘ οχίδηϊ, ραυ ]ου ΑΥν ἐπΠ6 ὈοοΚ οὗ Ῥτγονογθβ, οοιηροβθα Ὀγ ϑοϊοπιοη. 
ΤΠΘ στουαὶ βαρ 88, ἴῃ ομϑ οὗ 18 ὑσονογθβ, [ἰδ  ] ἢ Ἔχρ αἰ πϑαᾶ 186 
ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑΙ Ἔχ θ  ]θηοοθ οὗ (818 ἔοστα οὗ δοτηροβιίοι ; Ὄχι Ιδπρ' αὖ 0Π66 
8 οοηρίοί ἀββηϊίοη οὗ ἃ ῥσόυθῦρ, δῃὰ ἃ ὙΘΥΥ ΒΔΡΡΥ͂ βρθοΐπηθη οἵ 
ὙΠδὺ ἢ6 ἀΘΒΟΣΙΌ6Β : 

ΑΡΡΪ68 οὗ ροϊὰ ἰῃ α ποῖ-γοῦκ οὗὨ δῖ !γὸγ 
18 ἃ ογὰ Βοδϑο Ὁ] Βρόκοη. Ῥγονυ. χχν. 11. 

Τῆυδ ᾿πυπηαύϊηρ {παῦ στανα δηα ῥσγοϊουμαά βοηϊθηΐβ βου] 6 βοΐ 
ΟΥ̓ ὈΥ ἃ βιιοοίῃ δᾶ ᾿6}1-τὰγπθα ῬὨΓΑΒΘΟΙ]ΟΡῪ ; 88 {π6 δρρϑάγδῃσα οὗ 
16 πιοϑὺ Ὀαδαῦα] δπὰ Ἔχαυ θὶ ὑο] γ-οο]ουγοα ἔγαϊ, οὐ {π6 ᾿πιαθίοη οὗ 
10, ΡουθαρΒβ ἴῃ {Ππ6 τηοϑὲ ῥγθοϊουβ τηδίβυίδ]ϑ, 18 αργονϑα ὈΥ ἐπ οἱἷγ- 
οὐπηβίαποσ οὗ 118 Βῃϊηῖηρ (48 {πτουρῇ 8 ἜΣ Τῃγοῦρῆ [86 το ]αὕοη8 
οἵ ἃ δῖ γϑῖ νβ886] βδχαυ βι(θν οατνθά, [Ἃη (ῃ6 δρονβ-οϊ θά ρβϑββαρθ δ6 
ξασίμοΣ ᾿ἱπβίπυδίοβ ἐμαὶ 10 18 ποῦ ΠΌΡΟΥ ἃ ποαῦ ἰυση δηᾶ ρο μὰ 
ἀἰϊούΐοη Ὀγ ψ οΝ Ῥγονοσῦβ ταυβδὲ Ὀ6 σϑοοπιαοπάραᾶ; δα {μαὺ ὑτυΐ 
1186} δοαυΐτοβ δ δ: ἰοπη8] θαυ θη ραγι8 1} ἀϊδοογοσθὰ {πγουρὶ 
8:6 ψ6}} οὗ οἰεσαμύ βοίζοῃ δμὰ ἱπηδροσυ. 



Ργρουογδε. 387 

1, Το ἤγβι θχοϑι]θποα οὗ ἃ ὑσοόνοσ 18 δγευϊΐϊΐψ, πἰίμουῦ τ Ιοἢ [δ΄ 
ὁλη Τοίδ! ἢ ΠΟΘΙ ΠΡ 118 ΠΆΤΩΘ ΠΟΙ 118 ἡδίῃσο. ὙΠ ἰδοῦ δι ρ' 86 }- 
ἀπηθηῦ μου ] ἃ θ6 ΘΧργοββϑα ἴῃ ἔθ ΤΟΓᾺΒ ; ΟΒΘΥΎΤ1Β6 Ὁ 18 ΠΟ ἸΟΏΡῸΓ ἃ 
Ῥγόνοῦθ. Ασοοσγάϊηρίν, {π6 ἰδηρστπαρα τηυδύ 6 βίχοηρ δηα σοΠἀΘηΒ6Ω, 
ΤΑΙΒΟΥ Ομ Πρ’ ΒΟΠῚ6 ΟἰἸΓΟῸΣΙΒίδποοβ ὙΒΙΟΝ ΙΩΔῪ ΒΡΡΘΑΓ ΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, 
ἴδῃ δαυιπρ' Δαν (Ὠἴηρ' Βα ρογῆθουβ. ϑοϊοσμοῃ βχργθββθθ {818 βϑῃηΐὶ- 
τηθιῦ 1 Ἀ18 ΟΥ̓́Τ ῬΑΓΑΌΟ]ΪΟ ἸΩΔΏΠΟΥ : 

Τῆο σοτγάβ οὗ [86 υγῖϑα αγὸ ἰκὸ ροιβάθ, 
Απὰ ΙΚκοὸ 8118 ἴ[μδὲ δγὸ ΒστΩ χα, ἘΠοςοΪ68. χὶϊ, 11. 

Τμδΐῦ ἴθ, (μον Ῥοποίγαίθ ἀθορὶν δηὰ ἃγὸ ΠΥΩΪΥ τοί πο, Εὔνθη [Π6 
ΟὈΒΟΌΓΙΥ, ΜὙΒΙΟΝ 18 σΡΘΠΘΓΆΙΥ δἰζοπάδηῦ Οἢ Θχοθβδῖνα Ὀσαυγ, ἢδ8 118 
ΒΘ; 88 1Ὁ ΒΑΓΡΘΩΒ [Π6 ὉΠ6οΥβίδηῖηρ, ΚΡ αἰΐνο 186 αὐθῃίοη, 
Πα ΘΧΘΟΓΟΙΒ68 {Π6 σϑηϊιδβ ὈΥ {π6 ἰαθουγ οὗ ᾿Ἰπνοβϑυραίοη, Ὑγ 8116 ΠΟ 
ΒΙΩΆΪ] σταιβοδί!οη γΘβ} 8 ἔγοσα [86 δοαυϊβιοη οὗ πον ]θᾶρσθ ΕΥ̓ ΟὉΓ 
ον οἰογίβ. 

2. Αποίμοῦ Θχοθί]θπμοθ, θββϑθηῦαὶ ἴο ἃ Ῥγονοῦρ, 18 οἴοσαποο; ὙὮΙΟΝ 
ἷθ ἱποοηβιδίθδης ὩΘΠῈΡ ΜΔ ὈχανΥ, ποῦ ὙΠῸ βοὴ ἄδθστθο οὗ 
οὈβουγιίγ. ΕΠΟρΆποα ἴῃ {18 σομπθούϊοῃ γοϑρϑοίβ {6 βθῃςπηθηῦ, ἐδ 
ἸΤΩΔΡΘΤΥ, δη4 (86 αἸϊοίΐοι ; δηα {[πο86 ρσονθσῦθ τ οἢ ἀγα {π6 ρ] αἰ ποϑέ, 
ταοβῦ ΟὈΥΊΟΙΒ, δῃ4 βία ρ]6, οὐ Ψ ΏΙΟΪ οοπίδιη ποίμιησ' Γοιλδυ κα }}]6 οἰ ὙΠῸ 
1η ΒΘΠ ἰπιδηῦ ΟΥ̓ ϑύγ]6, ἀγα ποῦ ο Ὀ6 ΟΟὨΒΙἀοΓΘα 88 ἀδδίιταΐα οὗἁὨ ἐποὶν 
ῬΘΟΌΪ] ΑΓ οἰορδηοο, 17 [ΠΟΥ ΡΟββθ88 ΟΠ] ὈΓΟΥΙΥ, δηα ἰμαΐ πϑαῦ οοϊα- 
Ῥϑοῦ ἴοστη, δηα τουπάῃθββ οὗ ροσιοά, ὑ βῖοι αἰοπα ἀγα βυ ]οϊθηΐ ἰο 
οοπδεταϊθ 4 ὑσόσοῦρ. ΕΧΔΙΏΡΪ68 οὗ {π18 Κιπά ὀοοῸ ἴῃ {Π6 τηλχῖμὶ 
οὗ ᾿δανια, γτοοογάρά πὰ 1 ὅϑδιη. χχίν. 13., δῃα ἴῃ ἰμαΐ οὗ ϑοϊογιοῃ, 
Ῥτχον. χ. 12.} 
11. Ῥτγονογθβ ἀγὸ αἰν 464 ᾿πἴο ἔνχο ο48868, γΥἱΖ. 1. ΕἸ ἶγα ΕΝΤΕΝΟΕΒ; 

δηα, 2, Ῥτονογριαὶ ῬΗΒΑΒΕΒ, ὙΒΙΟΒ ΌΥ ΘΟΙΏΠΩΟΩ ἀβᾶρθ ἅγὰ δατηϊ θά 
1ηΐο ἃ Βθῃ 1606. 

1. ΕἘχδρΙ]οβ οὗἩὨ ϑῃθτο ῥγουθυθ]8] βϑηΐθηοθβ οοουν ἴῃ Ο6ῃ. χ. 9., δπὰ 
χχὶ!. 14.; 1 β'διη. χ. 12., δηὰά χχῖν. 18.:; 2 881). Υ. 8., δ8ηα χχ, 18.: ἘΖδοκ. 
ΧΥΪ. 44,, Δηά χΥν]]. 2. ; [λ|κθ ἱν. 28. ; Φοἢπ ἰν. 87. ; δῃὰ 2 Ῥροίοχ ἰϊ. 22. : ἴῃ 
ὙΓΒΙΘἢ ΡΆΒΒΑρΘ8 ὑὴ6 ἱπϑρίγοα ἩΓΙΌΘΓΒ ΘΧΡΓΘΕΒΙΥ βίδίθ [6 βθηΐθῃοθβ ἕο δδΥθ 
Ῥϑ8864 ᾿ηἴο ῥΤΟΥ͂ΘΓΒΒ. 

2. ἘΧδΙρΡ]68 οἵ Ῥγουθγ 8] ῬὮΓγαβοβ, υΒ] δ, ᾿πἀδ6α, οαπποὺ δ6 ΘΟΓΤΘΟΙΪΥ 
ἰοσττηθα ργονογῦβ, δὰ τ] ἢ πᾶν δοαυϊγοὰ [ΠΘἱΓ [ΌΤΙ δη 186, ἃτΘ ἴο ὃὉΘ 
ἔουπὰ ἰῃ καῖ. χχν. 4.:; 1 Κίηρβ χχ. 11]. ; 2 Οἤτοη. χχνυ. 9.; 90} νἱ. δ., 
χῖν. 19., )ηὰ χχν]]. 18.; Ῥρδ]. χ][. 7., δὰ 1χὶ!. 9. ΟΥ̓ {818 ἀοβογι ρύϊοῃ 8180 
18. 1πδὺ ὈΘαυ Ὁ] Πα ΤΟ ΠΔΟΥΔὉ]6 βοηΐθηθθ, ΤῊ ἘΕΑΒ ΟΕ ΤῊΒ ΓΟΒΚΌ 18 
ΤΗῊῈ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΒ' ὙΙΒΘΡΟΜ, ΕΒΔ]. οχὶ. 10., συ ΒΊ ἢ 18 τορϑαίθα ἴῃ Ῥγον. ἰ. 7., 
1χ, 10., δηᾷ 1π δοῦ χχνἹ]. 23. ὙΠ ὈΟΟΙΚ οὗ Ῥρουοτδς Ἰ1|κ6 νν186 σοη ἈΠ 8 ΨΘΤῪ 
ΤΠΒΗΥ͂ ΒΙΠΩΣΔΡ 8θηΐθησοβ; ἔγομι ἈΏΟηρ ὙΥΒΙΟὮ ἰδ ΤΩΔῪ Βυδῆοθ ἴο σϑίοσ ἴο 
Ῥτχον. 1. 17, 82... 111. 12... νἱ. 6, 27., χ. ὅ, 18, 19, 25., χἹ. 15, 22, 27., χὶ!. 11], 
1ὅ., χν. 2, 88., χν]]. 1, 10, 19, 28., χὶχ. 2, 24., χχ. 4, 11, 14, 21, 28., χχί!. 
6, 18.. χχνυ. 11, 16, 27., χχν). 4, 10,11, 14, 17, 28., χχν!]. 6, 7, 8, 10, 14, 
17, 22., χχυ]. 2]. 80 ἴῃ ἐμ6 Ῥοοὸκ οὗ  εοϊοδίαδίο5, 1. 15, 18., ἷν. ὅ, 12,, 
ν. 2, 6, 8, 9, 10., νἱ. 9., νἱ!. 17., 1χ. 4, 18.. χ. 1, 2, 8, 15, 19, 20., χὶ. 8, 4, 6, 
7., χὶ!. 12, Απηάϊη (86 γορλεοί5, δεν. χὶὶ!. 28., χχὶϊῖ. 28. ; ΕΖΘΕΚ. υἱ]. ὅ.; Μὶ- 
688} νἱΐ. ὅ, 6. ; ΗδΌΔΚ. ἱϊ. 6. ; Μβ!. 1]. 10., Χο. Απάὰ ᾿ΙΚονΐβο ἴῃ 106 Λῦειο 

᾿ Ιονῖι, Ῥγαῖίοοι. χχὶν. ὑρ. 312-818. (οὐϊξ, 1768), ΟΥ̓ γο]. 11. ῬΡ. 162-.--178. οὗ Ὦτ. 
αγοροσγ ΒΒ ̓γδηβίδιίοῃ. 
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Τοείαπιοπέ, 88 ἴῃ Μαΐί. ν. 18----1 5., νἱ. 8, 21, 24, 84., νἱ!. 2, δ, 16., ἰχ. 12, 16. 
Χ. 10, 22, 24, 26., χὶΐ. 84., χΙϊ!. 12, ὅ7., χν. 14., χχὶϊ!. 24., χχῖν. 28.:; Ματὶκ 
Ἶχ. δὅ0.; Κθ6 ἴχ. 62., χΙ!. 48., χχὶϊ!. 31.; Αςῖἴβ ἰχ. ὅ., χχ. 8δ.; 1 Οον.ν.6., 
χ. 12., χνυ. 88.; 2 ον. ἰχ. 6, 7.; 2 ΤΠ688. 11. 10.; ΤΠ. 1. 1δ.] 

111. Ὑπὸ ρῥργόνογθβ οοουτγτίπσ ἴῃ [6 Νεὸν Τοϑίδιηθηΐ ἀγὰ ἴο δὲ 
ΘΧΡ  δἰπϑα, ῬΑΥΟΥ ὃγ (Π6 δὰ οἱ βιπ}}} 87 ρϑδβαρϑβ ἔγοτα ἴμ6 ΟἹ]α Τερ- 
τηθηΐ, 8ηα ΡῬΑΥΓΥ ἔγοτα ὑΠ6 δποϊθπῦ ὙΓΣΙΌΠρΡΒ οἵ ([Π6 ε΄ 678, Θβρθοῖδιὶγ 
ἔτοπι {μ6 Ταϊμθα ; ἤθη οα ἴὉ ἈΡΡΘΑΓΒ ΠΟΥ το (ΠΘΥ͂ ὙΘΓΘ ἴῃ 188 
διποηρ ὑπαῦ ῬΘΟΡΪ6, 8δπα {πᾶὶ {Π6Ὺ ΟΓῈ Δρρ θα ὈΥ ΟἸ γιβί δπά ἢ]ε 
ΒΡΟΒΙ]68, ΔΡΎΘΘΑΌΪν ἴο ΘΟ ΠΟ 8856. ΤΠ6 γόνου Ὀ8 οοπίδιποα ἴῃ 
{π6 ΟΪὰ δῃὰ Νὸν Τοβίδιηθηΐβ ἀσγὸ δου] θοίθα απὰ 1]] υδίγαίθα ὃγ 
Ὀυϑῖὰβ δηα Απμάγθαβ ϑομοίζιβ; ψ ]Ποϑ6 ΥΟΥΪΚ8. ΑΓ ΟΟΙΏΡΓΙΒΘα ἱῃ ἴδ 
ΠΙΠ6ἢ νο]απηα οὗ ἴμ6 ΟΥ1ο1 ϑ'δουῦϊ, ἀπα αἷβο ὈΥ Φοδομῖτα Ζοθηασ, τ} 
[88 δἰαςσΙϊΙἀαἰοα [Π6 πὴ ΟΥ̓ ρᾶΓΆ]16] ραββαροβ ἔγοτη ἴΠ6 [ἈΓΠΘΥΒ 88 γ76}} 88 
ἔγοπι ὅπ Ποδίμθῃ τ ΓΙ6 78, ἴῃ ἃ ἰγϑαῖβα ΡῈ] 18Π6 6 δὖ [ω6Ίρβῖο 1η 160], 
ΤΠ6 Ῥγόνοσθθ τ Π]Οἢ ἀγὸ ἐουπᾷ ἴῃ (186 Νὸνν Τοβϑίαμηθηῦ ἤᾶνο Ὀδδη 
ΠΠαβίγαϊθα Ὀγ Ὑοτγείυβ5 απ Ὑ βου δ, 88 Μ6}} δ ὉῪ 1 Ἰσμυίοοί δϑὰ 
Θομοοίίροπῖαθ ἴῃ {πεῖν ον, Ἠοδναίεω, οἱ Ταϊνιμαϊσα, τα ὉΥ Βυχίοτί 
ἴῃ Π18 Ζεσίοοη Οἠαϊααΐοιι, Τ᾽ αϊηιμαάίσμτη, οἱ Παὐδε᾽πέσαγῃ ; ἴγοτα τ 10 ἢ 
Ἰλβίστ θ]οπ 64 πογκθ Εοβθοημ ον, Καϊηδεὶ, Ὠγν. ὙΥΒΌΥ, Ὀτ. Α, 
ΟἸαγκο, δῃὰ οἴμοσ δομηχηθηίαίοτβ, Ὀοΐῃ Βνι 5} δηα ἔοσοιρτι, ΠΑΥΘ 
ἀοσινϑα {μοὶν 1] γαι θη οὗἁἩ 86 «6 Ὑ 18}} ρΑγ Ὁ]68 δηα Ὀγονογῦθ. 

ΡΎΤΕΞΕῚ ἐν χρῶ ττοξ: Ἀστῖν οὐα ἐδ ἄν 

- ΒΕΟΤΙΟΝ ὙΠ. 

ΟΟΝΟΙΤΟΙΝΟ ΟΒΘΕΒΨΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΞ ΕἸΟΌΒΑΤΙΥ͂Β ΠΑΝΟΌΛΔΘΕ ΟΣ ΒΟΕΙΡΤΌΚΕ. 

Ι. ϑγπεοάοοῆδο. ----11. ]τοην.---.-1Π1. Ἡγρετγϑδοίο. ---ΤΆ. Ῥαγοποηιαξῖα. 

ΒΕΒΙΡΕΒ (δ6 ἤριγεβ αἰγοδάυ ἀϊβοιββεά, {π6 τῖσῃῦ ππἀογβίαπαϊηρ οἵ 
ψ ἰοῖ ἰβ οὐ {π6 ργοαίαδὺ ἱπηρογίδποθ ἴῸγ δβοθγίαϊ πρὶ {Πι6 86Π86 οἷ 

Βοτρίατο, ΟἸδδββίιϑ, δᾶ οἴμο ψυϊΐοτβ, πᾶν οηυταδσγαῖθα ἃ ρτραΐ 
ΨΑΥΙΘῚΥ οὗ οἴμον ἤρυγοθ ποι ἀγα ἰο θ6 ἔουπᾷ ἰπ [πΠ6 1016. Οἷα 
αἰτοηίΐοη, μούγανϑῦ, οδῃ 86 ἀϊγθοϊθα ομ]γ ἴο ἃ ἔὲενν οὗ {8οβα ργίποείραϊ 
ἄσιτος Μ Ὠϊσἢ Πᾶνα ποῦ θθαπ γοῦ τηϑη!]οηθά. 

ΤῊ τηοϑὺ ἱπιροτίπηξ οὗ {π686 γα, 1. ϑυποϑοάοομε ; 2. γον; 8. [80 
Ἡγροσρθοῖὶο; δη4, 4. {Π6 ῬΑΓΟΠΟΙ,ΔΒ1Δ. 

Ι. ϑυπεοαοοΐο. 

ΒΥΝΕΟΡΘΟΟΘΗΒ [18 ἃ ἔγομα ἴῃ σι ἤΐοι, 1. ΤῊ6 τολοῖε 18 ραὺ ἴῸγ ἃ ρατί; 
2. Α ραν ρυΐ ἔργ {86 τὐλοίο; 8. Α σεγίαϊπ πυταθ6 [ῸΣ δΔῃ μποεγίαιη 

Οη6; 4. Α φεπογαΐ πδυτη8 Ὁ 8 μαγέϊσιϊαν ὁπ6 ; δηᾶ, ὅ, δρεσίαί σοὶ 8 
ἔοσ φεπεγαῖ Ὁθ8β.0. Α ὙΘΓΥ͂ ἴδ Ν ΘΧΘΙΏρ]68 Μ1}} Βιβῆοα το 1ΠΠπιβιγαύθ [8 
ἤραΓα. 

1 (Ἰαδβεῖαε, ῬΉ11ο]. ὅδογ, (εἀϊξ, ΤΠ 40 11}, Ρ. 1818. ᾿ 
. ψοτγβιίιβ᾽8 Ὀἰαίγῖθα ἀς Αἀαρὶ5 Νονὶ Τεβιαπιθηῖὶ [8 ρτϊηιθᾶ ἐπ Ογοη π᾿ 8 Ἑδοίουϊος Ταῖς 

εἶα5 Ορυβευϊοσαπὶ αὰα δὰ ΕΠ διογίδιπι οἵ Ῥἢ]]Ο] οσίδπι βϑϑοτγαπὶ βροοίϑηΐ. 18π|ο. Βοιιεγάδαι, 
Ρ. 475---δ76.; δῃά εα͵80 ἴῃ ΕἸΒο τ Β δοοοπὰ οἀϊῥίου οἵ 1,επβάεῃ, 6 ὨϊαἸοοιὶ8 Ν.Τ. (8νο, 

ἀλρείω), ΡΡ. 168---252. ᾿ ᾿ ᾿ 
8 ίϑει, Ἠιτιηθηουίοδ ὅδοσγα Νονὶ Τοδιδγηθηΐί, ρασὶ ἰ). δϑοῖ, ἱχ. σδρ. 2. ΡΡ. 133-160. 



ΕΕἰσιιγαξίυο απφμαφε 9. ϑογίρέωτε. 8569 

1. Τῇῆε τολοῖε ἐξ δοπιείέηιεα μωΐ [γ᾽ α ρατέ: 

Α.5 ἴ8ο τοογία ἴον 16 ἥοπιαπ επιρίτο, νυ ἈΙΟ ἢ τσ Ὀὰϊ 8 8118}} Ποιὰ ρ ἢ ὙΘΥῪ τη τ ΚΑ Ὁ ]6 ρατὶ 
οὗ τῆι σσοτ] ἃ, ἰπ Αςΐβ χχὶν, ὅ., ἀπὰ Βδνυ. 11}. 10. ὙΠΟ τοογία ἴον ἴἰἸ6 φαγίλ, νν ἰσἢ ᾽β ἃ μασι οἵ 
ἧς, 2 Ῥεῖ. [1]. 6.5. Εοῃι. ἱ. 8.;1 Φοδη ν. 19. Τδαβ, τ τυ ἢ ο]6 ρούβοῃ 18 ρὰϊ ὮΓΣ 8 ραγί, 88 πιαπ 
ἴογ 6 φοιιὶ, Το χνὶ. 23., ὙΠ οΓα τῃ6 το τηδη, ΑὈγδῆδτη, δη ἃ 1, ΖΆΓιιβ, ΓΘ ΓΟΒρ οί νον Ρὰξ 
ΤΟΥ ΠΟΥ 80} ]}8; πιαπ [ὉΓ ἴΠ6 ὀοών, Φοδπ χίχ. 42., χχ. 2, 18., ἢ Πκὸ χχὶν. 8.; ἴῃ νι ἢ 
ῬΘΕΒΑΡῈΒ 6885 ἰ8 ρυῦ ἴογ ἢ!8 ἀδαὰ δοαγ. Ζ7ῶπε ἴογ ἃ ρατὶ οἵ τἰπια, 88 [)δη, ἰὶ. 4., νυ ἢ] ςἢ δἰ ΠΙΡῚΥ͂ 
τοσϑη8, γγὰ τ ϑἢ γοὺ 8 ἰοπρ' 1 δηὰ σεῖρῃι. Ἕτει". χυίϊ, 19., ὙΠΟΤΟ το τγογὰβ δυεγίαϑιίησ 
εοὐεπαηί ἀοτιοῖδ τ ΒΪΪς ἴῃς {6 18 ΡΟΙΠῪ δ Ὀ5βί8, {Πδῦ ἰδ. ἀπ1}} Μοββί δι οοτηθ ( 6η. χ]ῖχ. 10.). 
ἡ αἶβδο Εχοὰ. χχὶ. 6., σ βεγα [86 ΘΧΡΓΘΒΒΟ. 7ῸΓ εὐεῦ ὑγου]ὰ δ6θπὶ ἴ0 τηθδη {1}} [86 γοαγ οὗ 
}0Ό}166. 

Το 1818 ς1485 οὗἉ ΒΥ προ οοἣθ ΠΊΔΥ͂ δ6 τοίεστοα τἢ 086 ᾿πϑίδηςοδβ, ἰπ πμὶ ἢ [86 »ίωγαϊ παταθοῦ 
15 Βοιμεῖίπιεβ ρὰΐ ἴῸΓ ἴδ δἰησμίαγ,; 88 ἴπ6 πιομῃηϊαίηβ οὔ Ατατγαὶ ζ6 θη, νὴ. 4.}, νυν ΒΙοἢ ἴογπὶ 
τη κἂν τείογ τῸ 106 δ᾽-ἰορρεὰ ἴογτῃ οἵ [πδ΄ πηοχπίβίηοιδταηρο ἢ [πὸ οἰτ᾽68 ὙΠοσο [οἵ ἀννοὶῖ, 
Οεη. χὶχ. 29.; [Πὲ 51168 οὗὁ ἴῃς Ποιι86, ΑΠΊΟΒ νἱἷ. 10. ; [Π6 δ᾽ 468 οὗ ἴη8 βῃϊρ, Φοιιδὰὴ ἱ. δ.; τῆ9 
8.35. Δηὰ [ὉΑΔ], οῃ ΝΠ ἢ “6811 ΟἾΓΙϑῦ νγ89 βοῖ, Μαϊῖ. χχὶὶ 7., σοπιραγοὰ ψ ἢ} Ζαοοῆ. ἰχ, 9.; τὴ9 
Ῥτορβοῖβ, ΦόΒη Υἱ, 45. ; ἰὴ τ ΒΊΘῊ Ρ] 668 ΟὨΪΥ ΟΠ6 οὗ [ῃ086 {Πὲπ|} 8 ΟΥ̓ ῬΡΕῦΒΟΠΒ τηθηιϊοηθϑά ἱα ἴο ὃθ 
πάεγβῖοοά. 8.0, ΟὨΠάγοη ἰδ ραΐ ἔων Ομ 114, θη, χχὶ. 7.; 80 ἀδιρὨτογΒ πὰ βοηβ᾽ ἀδυρῃιυγα, 
σεη. χΙὶνί. 7.. δὴ ὅποοῦ δὰ Ὀαΐ ὁπη6 ἀρ ιν (νογεθ 15.), δη ἃ ὁπ6 σταπα- ἀλα ρΉΟΓ (ν 86 
17.λ: 80 ἴδ6 βοῃ8 οὗ ἤδη (νογβο 283), θη π6 δὰ Ὀπῖ ὁὴθ. ὅδ᾽ ἴδ} οἰκτίο5 οὐ Οἰ]οδὰ δγθ 
τηθηιοπεὰ ἴῃ δαάρ. ΧΙ, 7.; τ εγθδβ δε ρῃ ΔῈ ννα8 Ὀυν δὰ ἴῃ οἱθ ΟΥ̓ ἴῃ τδαΐ τοίου, ἴῖπ 
1κὸ τοϑπηοσ, ὈΥ [86 50}8 οὗ Φεποϊλαδ 18 ἱπϊοπά 6 ΟὨ]Υ͂ Ζοομαγίϑη, 2 Οἤγοη. χχίν, 25. φοτλ- 
ἀρῆς ὙΠ νογβ08 20, δῃὰ 2].; δῃη ΟΌΓ ΑΥΪΟΌΣ ΘρΘ Δ ΚΒ οὐ Ὠἰπιβ0} ἢ ἴῃ 186 ΡΙαταὶ ἢυτ θυ, 
δὴ 11]. 1]. 

2. ϑοριείϊηιεδ ἐδο ρατί [ον ἐλε τολοῖε. 
Τθα5 ἴῃ (θη. 1. 5, 8, 18, 19, 28, 81.. ἴΠ6 ἐυεπίπο απά πιογπίπο, Ὀοΐηρ [86 ῥγποΐρα] ρατίδ οἵ 

ΠῸ ἀΑΥ͂, ἅΓῈ Ραϊ [ῸΓ ἴἢ6 Θηἰγθ ἀαγ. ὅ00 ἴΠ6 δομὲ σοι ρσγοῃθηὰδ ἴη6 οπεἶγο τηλη, Αςίδ χχνῖϊ, 
87. ὅ866 δ᾽ Π}Π|ΔΓ ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΉΒ ἰη ὅπη. χὶϊ. δ., χΥΪ!, 14.; Εχοά. χίΐ. 19.; [,ου. ἰν. Ὡ.; μα], 
1:1. 2., χὶ, 1., χχν, 18.; [588]. 1ν}}}, δ. ; ΕΖοκ, χυἹ, 4. ; Ατιδ ἰἷ. 41], ἄς. 

850, {πὸ δἰπσμίανγ πατ Ὀ6Γ 18 Βοτηθί  π]68 ρα [ῸΓ {π6 ρίμτγαϊ. 
ΤῊΪ8 ἘΠ ΘΗ͂Υ [ΔΚ65 ρΙΔ 66 ἤθη [ἢ Βουρίυγο8ϑ βροδῖς οὗ 126 τυ] 6 οΟ]] ΘΟ. ΤΕΥ, ΟΥ οὗ δὴ 

ΘΠΓΙ͂ΓΟ δροςῖθβ. Τῆι, ἐπ τη. 1}, 8., ἔγεε ἴῃ τὴ ΗΘΌΤΟΥν 8 ρΡυϊ [ῸΓ ἐγέε8. Εἰχοὰ, χίν, 17. 
(Η.Ὁ.λ. 7 οὐ σοί πιὲ ἀοποιγ ρὸπ Ῥλαγαοΐ ἀπά ὠροπ αἰΐ ἀΐα ᾿οδί, ἁροπ ἀὲδ σλαγίοίο, απὰ 
προῖ ἀϊδ λογϑέπιεη, ἰῃδὶ ἰ8β τ[ῃ6 ὙΥΠ0]6 πη τι ἀθ ΟΥ̓ ᾿Ὀὲἰδ σμαγοΐΒ νν ἢ ἢ ἀγα οπυμηογαῖϊθὰ ἰὴ 
γετθα 7. 8.0, ἰη Εχοά. χΥ. 1, 21].,, ἐλε λογϑθ απὰ ἀϊδ γι άεῦ ἈΓΘ θυ ΠΟ] ΟΕ ΥΕΙῪ ΓῸΓ [6 ὨΟΓΒ68 
Δη ἃ ΠοΙβοηθη Ψ Π|0 ΟΣΘ ἴῃ [856 ΕΡΥΡΕΆΠ ἈΥΙΏΥ. 80 [86 Πιυΐίε, (απααπίίε απὰ Ἠε6, 
Ἐχοά. χχίϊι. 28 : ἴῃς οΖ πᾷ τ1πὸ α88, 158.],1. 3,..; 186 δίογλ, {π6 ἐωγεΐδ, 1ῃΠ6 σγαπε, τμ6 δισαίίουν, 
“τ. σῇ]. 7.; [λ6 ραίπιοτ- σον πι, 06] 1. 4. ; δίγεεί, ον. Χχὶ. 2]. ; ΔΓΘ ΓΟϑρθοιν Ιγ μαΐ ἴογ [6 
Ηϊνῖνοβ, οχθη, βίογκϑ, ὅζο. ὅς, [Ὁ 1β ῬΓΟΡΘΓ ἴο Γϑμδυκ ἰῃδὺ ἰΏ ΥΘΓΥ͂ ΠΙΔΗΥ͂ ᾿πδίϑηςο8 ἴῃ0 
Ἰεαγημδὰ δηὰ ρίουϑ ὑγαηβιδῦοσο Οὐ ΟἿ Γ δυϊποῦσθα νογβίοη μᾶνθ ᾿ΠΒΌΥ σοηἀογθα [6 βίῃ ϊαῦ 
ὙνΟΤΩΒ ἴῃ [Π6 Ρ]ΌΓΑΙ ὩΠΙΔΌΘΓ τ ΒΟΓΟ (6 δοΏΒο ΘΥΙΠΘΉΠΓΥ χοαιϊγοὰ ἐξ, 

8. Κεγν γεφμερίίν α σοτίαϊη οΥ ἀεοπηϊξε πεπιδεῦ ἐδ ρμέ [0Υ απὸ μηοογίαϊῃ 
απὰ ἱπαάεϊηῖέο πεηιδεν. 

Τῃῦ8 τὸ πὰ ἀοιδίε ἴοσ πιμοΐ οὐ βυ Ποϊοηΐ, ἰῃ [δα]. χ]. 2., ᾿χὶ, 7.; Φογ. χυΐ. 18.; Ζοοῆ. ἰχ. 
12. ; Εόν. χυ δ. 6. Τισίοθ [ὉΥ ΒΕΩΥΘΓΔ] {π|68, ἰη ῬΒΑ]. [χ}},. }1. ἘΕἾσε ἴὦῸΓ 4. ἴανν, 1 ΟὐΥ. χὶν. 
19., ἢ τ ἢ νοσβο ἐθη ἑλοιδαπά ἀγὸ μὰΐ ῸΓ ΤΙΔΠΥ. 7 ἐπ Οὐ ΤηΔΗΥ, Θ6η. χχχίὶ, 7.: ἀπὰ 1 ὅδηι. 
,. 8, Βιιῖ τηοϑὲ ἰγοαπΘΏΠ τγὸ ΠΑΥ͂Θ δεῦξα [ὉΓ δὴ ἱπάοβηΐΐθ πη ῦ6 τ. 8.66 (οη. ἵν, 15. ; 

᾽1κν. χχνυὶ. 18, 21, 24, 28.; Ἐυΐ ἵν, 15.; 1 β΄διι. ἰ, ὅ.; 84], οχίχ, 164.; Ῥσονυ. χχὶν. 16., 
ΧΧΥΪ. 25. ; 84]. ἵν. 1.; Φ6Γ, χνυ. 9.; ΕΖΟΚ, χχχίχ, 9, 12.; Ζεοῆ, 11}. 9.; Μαῖιῖ, χὶϊ. 45. Οπὲ 
λωπάγεα ἴοὉΤ ΤΥ, ἱπάεπίτοὶγ, ἱπ Εσςο), νἱ. 3... νὴ}. 12.; Ῥγον. χνῇ! 10.; Μαῖϊ. χίχ. 29. ; 
Τακα νἱ!. 8. Α ἐλουδαπα ἴογ ἃ χτοαῖτηδϑηγ, Εχοὰ, χχ, 6., χχχίν. 7.; εαῖ. 1. 11. ; 1 ὅδπ). 
ΧΥΙΣ, 7. ; ῥ5αὶ. οχῖχ. 72. 7.η ἱλοιβαπά [ΟΥ̓ δὴ ᾿πτθ 86 ὨΠΠΉΌΟΓΣ, 1 ὅδ, ΧΥΙΙ, 7.; 84], 1ἰ]. 
6.; δπά εκ ἐδοιξαπαά ἐλομϑαπά ἴογυ ἃ σομηιε85 Ποβῖ, ἰῃΏ Νυμθ. σ. 86. (Ηθὺ.) ; ἀπ. νἱὶ, 
10. ; ον. ν. 1]. δ΄. 

4, Α σοπεταῖ παηιε 1β ρυῦ [ὉΓ ἃ ραγέϊοιεαῦ ΟῊΘ, 
ΑΒ ἰη Μασ χνὶ, 1ὅ., νἤθσα εὐόγῳ σΥθαΐμγ 6 ΤΟ ΔῺ8 αἱΐ πιαπἀϊπα ; 85. Πεβὴ 8160 ἀοο8 ἰη θη. 

γί. 12.; 84]. οχὶν. 21]. ; 188]. χ]. δ, 6., ἴχυΐ. 38. ; Μδιῖ. χχὶν. 22.; 1μΚὸ 111. 6.; διὰ Βοιὰ. 
11, 20. 

δ. ϑοριοίίπιε5 Φρεσίαΐ τσοτα8 οΥ Ῥαγίϊσμίανγ παηιθ8 ατὸ ρὲ [ον διισῆ αδ ατγὰ 
9επεγαΐ: 

ἼΒυδ Φοβουδῇ ἰδ, ἴῃ Ῥβδὶ, χῖν!, 9., καϊὰ ἴο ὀγεαά ἐδε δοισ, απά ἐμέ ἰλε Ἔσρεασ ἐπ σμπάογ, αιὰ 
λΑ4 



400 ϑογίρέμγε Πιξεγργείζαΐξίοπ. 

ο διιγη ἰδὲ ελατγϊοὶ ἐπ ἰδὲ σε : ([πδὶ 18, οὐ ἀδδίγουβ 411 (ἢ ὙυΘΔΡΟΒ οὗὨ τ8Γ, δῃ ἃ Ὁ]65868 (Π6 
ποῖϊὰ τι Ροδοθ. Αμβαίη, ἰῃ Ὀδῃ. χὶΐ. 2., νγὸ τοδά, ἴωπν 07) ἰδιοπι ἰλαΐ οἶοῶρ ἔπ ἰδὲ ἀμεί οὕ 
δὲ εατίλ ελαιίί αἰσαλε; 5οπιε ἰο εὐετίαδίίπᾳ ἰἰξε, ἀπά βοπιὸ ἕο δῆαπιε απά ευδτία ἐπ σοπίεπιρί. 
Ηοτο πιαην 'δ ρυΐ ἴον αἰ. 80 πιαπ, ροπ γα Υ, 18 ρυ [ῸΓ 81} τη Κι ἃ, ὈΟΓ᾿ πλ8]6 δη ἃ ἔδπηαῖο, 
Ῥραὶ. ἰ. 1.; Μαγκ χνὶ. 16. Νυτηθγοιβ Β᾽ ΠῚ} Υ Ράβ8αρ 68. την Ὀ6 αὐἀάυςεὰ, δ, ,αίλεν 15 
Ραι ἴον ἀπῳ ἀποεείον, Ῥβαὶ. χχὶϊ 4., χ]ῖν. 1., ον! 6. δαίλεν ἴον σγαπαψαίλεν, 2 ὅϑατῃ. ἸΧ. 7.; 

8Δηῃ. ν. 11. ΜΜοίλεν ἴος σγαπαϊποίλογ, 1 Αϊηρβ χν. 10, 18., σοιηραγεὰ ΜΠ συογβοβ 3, 8 
Βτοίλεν ἴου ἀϊμδηιαη, θη. χἰίϊ!, 8.. δΔηά χὶν. 14., ἢ αοη. χὶϊ. δ.; Μαῖϊ. χιὶὶ. 46.; Φόδη Υἱὶ, 
8, 56. [ἢ 186 Β8ΠῚ6 Π]ΒΏΠΕΓ, 80π ἰδ ρα ἴῸΣ ΔΥ οὗἁὨ ἴΠ6 ῬΟΒΙΟΥΠΥ: Ὁῃη8 [Όδη ἰ8 βαϊὰ ἴο ὃθ 
ἽΝ ΑΠΟΤ ΒΒ 80, ἰη αδη. χκῖχ. δ., ἤθη ἢ6 τῦῶῖβ {Ππ6 80η οἵ Βοῖῃυ6)ὶ, δη ἃ ργϑὴ ἀϑοὴ ΟΥ̓ ὨΘΡὮΏΘΥ 
οὔ Νῆβου. Οοπηραγο ὅθη. χχὶϊ. 20, 23., ἢ χχίν. 29. 850 Πῦρ Καἢ 15 οδ]οὰ ΑὈΓΑ ΒΒ 
τοῖο ογ Β ἀδυρῃίογ, αδοη. χχὶν. 45. Ζαίλεν δπὰ πιοίλεγ ἰηϊοπα 4}} Βα ροσίοσβ, Εχοά. χχ. 12, 
Τὴ ᾿ἴκὸ τρδπποσ ἴθ0 ατοοῖβ, τνἢο ΓΘ [Π6 πγοϑῖὲ ορϊποπῦ οὗ (ἢ6 ὨΘΑΙΏΘη ὨδιΪΟηΒ, ΓΘ Ῥαϊ ἴῸΓ 
1π6 σσθοϊο (θη 6}16 νου, ἰὰ Βα. ἱ. 16.; Ομ. 111. 28.; δηὰ ΟΟΪ, 111. 11. 8.0. ὀγαά ἀθῃοίεβ 
411 [886 ὨΘΟΟΒβαΓ68 οὗ 116, ἰπ Μαῖιῖ. νἱ. 11. ἀπ ΠπαπΊθγοι8 ΟἿΠΟΓ ᾿Ϊ]8ο 68. Το ,αίλεγίεδε ἀπὰ 
ιτσίάοισα ἈΓῸ Ῥυϊ [ῸΣ ΔΩΥ͂ ὙὮΟ ἅΓ6 ἰῃ ἀϊδίγοββ Οὐ δ Π!οϊίοη, [886]. 1. 17, 28.; Φ98 1168 ἰ. 237. ἄτα. 

11. Ζοην. 

ἸΒΟΝῪ ἴ8 ἃ βραγο, ἴῃ ΜΓ Π]ΟΝ γ76 ΒρΟΔΚ ὁη6 {πϊηρ' πᾶ ἀθεῖρτι δποίμογ, 
ἴῃ ΟΥ̓δΘΥ ἴο ρῖνθ π6 ρσϑδίδνς ἔοσγοθ [0 ΟἿΣ ᾿ῃϑδηϊηρ. ΙτοὴΥ 18 αἰθίλη- 
δυϊθμοα ἔγοτῃ ὕπ6 τϑαὶ βθηπηθηΐβ οὗ 86 Βρθακϑὺ οὐ ψτιίοσ, ὈῪ {86 
δοοϑηΐ, [86 αἷτ, [86 Ἔχίγαναράποσ οὗ [86 ῥγα186, [86 σμαγδοίου οὗ [86 ρογ- 
ΒΟ, ΟΥ {π6 παίυγο οὗ [Π6 αἸΒΟΟΌΓΒΘ. 

ΨΟΥΥ πυπλοΓουβ ᾿ἰμβϑίδῃοοβ Οὗ ἱΤΟΠΥ͂ 8Γ6 [0 ὃθΘ οαηᾷ ἴῃ (86 ϑεγϊρίατο, τ ἱ οἷ 
χαϊσ ας Ὀ6 φγοἀυςρᾶ; Ὀαυΐ (86 ἔ]]ον Πρ Μ0111 βυβῖοθ ἴο Βῃον {μ6 πδίῃσθ οὗ 
1818 ἔσυγα. 

ΤΈυβ, (Π0 ῥτόορποὶ ἘΠῚ) Δ ἢ ΒρΘΑ ΚΒ 1π ἸΤΟΩΥ [0 ἴπ6 ῥτίθϑίβ οὗ Βδβὶ, Οὺν αἰομά ; {ῦν ὧδ ἱ α 
Οοά: εἰίλεν ἀξ τε ἰαἰκίπο, ον ἀξ ἴδ μιιγϑμίπρ, οΥ ἦε 8 ἵπ α ζομγπεν, ον ρετααυεπίμγε ὧδ δἰδορείλ, 
απά πιιιδί δε αισακεά (Ἰ Κιτιρδβ χνὶ!!. 27... 80 186 ργοόορῆοῦ Μ|ίοαίδῃ Ὀἱάβ. ΑΠΔῸ σο ἴο θ41116 
δραϊηδὶ Βδιηο-ΟἸ]οδὰ αηα] γόδρεν (1 Κὶπρβ χχῖϊ, 15.). γε πηθοὸῦ νὰ ἸΤΟΠΥ͂ ἴῃ Φοῦ 
χὶϊ. 2., Νοὸ ἀοιδι δεῖ γε ατε (δὲ ρεορίε, ἀπά ιοϊδάσηι δ΄αϊϊ αἰ τοι ψοι, ὅ8ι. Ῥδὼ] αἷβο ἢδβ 
8. ἢπο δχϑπηρίο οὗ ἸΣΟΠΥ͂ ἰπ 1 ΟΟΥ. ᾿'ν. 8 δοισ ψὲ ατεὰ ζεἰ, ποῖῦ ψὲ ατε τιίοΐ, ψὸ δαῦυε γεϊσπεά 
ας ἀϊπρε ιυἱϊλομὲ μ5; απα 7 τοομιϊά ἰο Οὐά γε αἰά τεῖφη, ἐμαὶ τοῦ αἷρὸ πισλί τεῖση τοΐλ ψοιι. 

[ἀεπ. 1}. 22.; Εξοϊεδ, χί, 9., ὅζο.,) ΑΓΘ Βοπιθῖ 88 σίνθη, Ὁ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ, 88 ἜΧΘΠρ]65 οἵ 
ἱἸΣΟΩΥ. 

Τπάᾶον [18 ἤσιγα γγ͵1ὲ ΠΙΔΥ ᾿πο]υάθ (ἢ6 ΘΑΒΟΑΒΜ, ΜΉΙΟὮ ΤῆδῪ Ὀ6 
ἀοῆποα ο 6 ΤΟΥ ἴῃ 108 Βρου]αίῖνα Καθμ 688 δηα ϑϑρθυϊυ. ΑΒ 
ΔῊ Ἰηβίδῃοθ οἵ {μ18 ΚΙπα, νγ6 ταύ ΘΟμβίαοΥ [886 80] ] ογβ᾽ βρβϑοῖ ἴὸ 
ουνῦ Ἰωοτὰ ; ΜΘ, δέου ΠΟΥ πὰ ἀυταυθα Πΐτὴ 1Π ΠΟΘ τηλ]αΒΊΥ, 
ΠΟΥ ον θα {Π6 Κηθθ Ὀοίογο δῖμ, δπα βαϊά, Παἱϊ, Κὶπρ ὁ ἐδ “ειος 
(αι. χχν}]. 29... 50, ἀρδῖη, 8116 οὐ Ἐβἄθοιηοσ νγὰ8 βυβρεπαϑα ὁπ 
1Π6 σγοβ8, ὕμ γα ϑ 66 βοῖὴβ ΨΠῸ ἰῃπ8 “6ι1ἀ64 Πίπι, 7,οὲ Ολτὲεῖ, ἐδ Κίπσ 
ΟΓ 1εγαοῖ, ἀεδεεπα ποῖὺ ὕγοπι ἐδλε ογυ88, ἰμαΐ τοῦ πιαν 866 απα δοϊϊευε 
(Μδῖκ χυ. 32.}. 

ΠῚ. Πγρονϑοῖο. 

Τμῖθ ἔρυτο, ἴῃ 108 τοργθβθηΐαίοη οὗ {πϊη 8 ΟΥ οὐδ] θοΐβ, δἰ ΠῸΓ πηδρ- 
Π1Π.68 ΟΥ ΑἸτα  ΙΒΠ65 ἴμ6 πὶ ὈΘΥΟΠα ΟΥ̓ 6] {Π6ῚΣ ΡΤΌΡΘΙ Πἰπαϊΐβ : 1 18 οὗ 
ἰτοχυθηῦ ΟΟΟΌΣΓΘΠΟ6 ἴῃ [ἢ6 δοτρίυζο. 

ΤΠυ8, ἰμΐηρβ, ΒΘ Ὦ ΔΓΘ ΨΘΙΎ ΟΥ̓, ΓΘ βαϊἃ ἰο σθϑοῦ Ἂρ ἰο μθᾶνθῃ, 
Ῥδυΐ. 1. 28., ἰχ. 1.; Ῥβ8]. ον, 26. ὅο, ὑπῖηρ8 νυν ίοῃ δγθ Ὀογοπά {6 γϑδοῖὶ 
ΟΥ ΟΒΡΘΟΙΥ͂ οΟὗἁ ΤΩΔΠ ἈΓΘ 88]α ἴο 6 ἱπ ἀεξαυθη, ἴῃ {Π6 ἄδ6}, οὐ δεψοπά {ἢ ξεα, 
ρου. χχχ. 12.; Εοῃι. χ. 6,7. 8.0, 8 στοδὺ αὈΒΠ ΠΥ ΟΥ̓ ΠΌΠΙΌΘΓ 18 ΘΟΙΙΠΔΟΠΙΥ͂ 
ΘΧΡΙΓΟϑβοα ὈΥ {Π6 δαπά οὔ ἐδε δεα, ἐλε ἀμδί 0 ἐλ6 εατίλι, ἀρὰ {δὲ εἰχιγε οὐ ἀεανεη, 



ΕἸσιιγαΐυο 7,αησπασο οΥ ϑογίρέμτγε. 86] 

Οεη. ΧΙ]. 16., χ]!. 49. ; Φυάρεβ νυἱῖ. 12.; 1 ὅπ). χίἱ], ὅ.; 1 Κίηρβ ἱν. 29. : 
2 ΟἜγοη. ἴ. 9.; ὅ6γ. χν. 8.; Ηδθῦ. χὶ. 12. Τῃ ᾿ΚΘ ΣΆΠΠῈΡ ψ͵ὸῪ τηθοΐ, ἴῃ 
Ναπιῦ. χίϊ!. 88., 10} δηιαίϊον ἐλαη στγαδολοόρρετξ, ἰο ἀϑῃηοίθ οχίγθιῃθ ἀϊτηϊπα- 
ἘΠ σΘΠ688 ; 2 ὅ838π|. 1. 28., διοίγεεν ἰλαῃ οασίο8, ἰο ἰῃπἰπηαῦθ οχύγομηθ οϑἰ θεν ν 
1 Κίπρβ 1]. 40., 180 Θαγίῃῃ γεπέ; 58]. υΥἱ. 6., 7) ριαΐλθ τὴ δορά ἰο ξισίηι; αὶ. 
εχῖχ. 186., γτίσοτϑ οἵ ἴδβασβ γὰ Π ἀουν ἢ ΤΔΪΠ6 ΟΥ68. 80 γ70 Γοδ οὗἉ ἀπρεῖε᾽ 7οοά, 
ῬΒΑ8]. Ἰχχυῖ. 25. ; 186 ,3ο6 9 απ ἀαπρεῖ, ἴὰ Αοἰϑ νἱ. 15. ; ἐδλε ἰοπσμε 7 απ 
σπρεῖ, ἴὰ 1 Οογ. χὶϊ!. 1. 8566 4180 Ὁ. 1. 8. δηὰ ἵν. 14. 1π Εζοκ. χχὶ. 6., 
νγ6 τοϑᾶ, ϑισὴ εοὐέὴ ἐδε δηιεακίπρ 0 ἐὴν ἴοῖπς, παν ἰδ, τηοβὶ ἀθθρὶγ. 8.0, ἱπ 
Ιλικὸ χῖχ. 40., γγὸ γϑϑδὰ {1ι8ὲ ἐλδ βέομεβ ισομϊα οτν οὐ, ἀπα, ἴῃ γογβα 44., ΤΠΟΥ 
ΒΠ4}} ποὺ ἰοαᾶνθ ἴῃ ἴμθ0 οὔξ δίοπμε μροῆ αποίλεν ; [δϑὺ ἰδ, 6 γθ 888}} ὉΘ ἃ 
ἰοί8] ἀσβοϊδίϊοη. 

ΤΥ. ἐαγοπογιαξβία. 

ῬΑΒΟΝΟΜΑΒΙΑ 18 [86 πδγὴ6 ρσίνθη ἰοὺ Δ δχργθββίοῃ, τ ΠΙΟΝ δοπίβιηϑ 
ἵπνο σογάβ, {μδῦὺ 8ΓῸ ῬΌΓΡΟΒΟΪΥ οἤόοβϑθη, 80 ἰῃαΐ 1Π6Υ τ δΥ ΤΟΒΟΩ]6 
680} ΟΥΟΡ ἴῃ δομπα, ὙἘὯ116 ΠΟΥ ΤΩΔΥ ΑἸΗ͂ΣΣ ἴῃ Βθη86. [{ 18 ἃ νῈΥῪ 
ἴανουγιία ἔρυτο οἵ τἰιδύουιο διποηρ {π6Ὸ ΗἩΘΌΓΘΥΒ, ηᾶ 18 ΘΟΙΏΟἢ 
ΔΙΩΟΏρΡ᾽ [6 ΟΥΙΘὨΐΔ] ἰδηριαροδ ἸΏ ρὍηΘΓαΙ. Ῥδγομοιηββὶα ἀἸ ΗΕ .Β ἔγοσῃ 
ΟἿΣ ΓΆΥΤΩΘ, ᾿πββυλι ἢ 88 16 εἶα ἢ ὙΠΟ σοηδυϊταϊο 1 ἄο ποΐ πϑοβθβ- 
ΒΑΓΙῪ δία δὖ (Ππ6 πα οὗἁἉ ρΆγ81]6]18Π18 ΟΥ̓ βίσορβθβ, Ὀαΐ τυ Ὀ6 ρ]αορά 
ΤοροῦθοΣ ἴῃ ΔΩΥ͂ ραγὺ οὗ ἃ βθῃίθῃοθ, 8π4 8.6 ἰου πα ἴῃ Ῥγοβα 88 Μ6}] 88 
1ὴ ρΡοορίτγ. [186 [ΟΠ] ΩΡ ΓΘ Ἐχϑιηρῖ68 : ΠΡ) ΠΠ5) ἼΠ8, «[6γΓ. χΊν, 1}, 

43.:; ἩΡΌΘΠΠ ἼΡΡ ΠΊΡΡ Π23 ἸΞ2ΗΘ 53 ὙΠΕΡ ΓῺ, ΜΙοΔΝ 1. 10. 
ὅὅ66 αἷ8ὸ (ὑθῃ. ἰχ. 27.; 61. νἱ. 1., χῖν. 2.71] ΤΏ ρδγοποιμδβὶδ 4180 
ΟΟΟΌΓΒ ΥΟΙΥ͂ ΤΥΘΑΌΘΗΓΠΥ ἢ {Π6 Νὰ Ταβίδιηθηῦ, ΘΒΡΘΟΙΔΙ]Υ ἴῃ [86 
ὙγΥ σϑ οὗἁ δὲ. δι], πο γ6 1Ὁ ΒΘοτὰΒ ἴο Ὀ6 ΒΟ; Ππ168 ὈΠΡΓΘΙ οαϊαἰθα, 
ΔΗ δβοπιθίϊπηθ8 (0 Ὀ6 {πΠ6 τοβυ]ὺ οὗ ἀδβίρῃ οὐ {π6 ραᾶτί οὗ {π6 ὙτΙῦΘΓ. 
Ῥτχοίρεβου ποῦ, ἴο σβοὰ ͵ὸ ἅγ6 ἱπαθρίθα [ῸΣ (Π18 ῬΑΥΆΡΤΆΡΙ, 
αἰνιἀθβ [Π6 ρασζοποιωδβία ἰηΐο ἔνσο ΚΙΠ68, ΥἹΖ : -- 

]. φλετε ιοοτάς 97 α ἰἶλο δομπα ατὸ ἐπιρίογεα ἱπ (δὲ δαπιε βοηέοηοο, τοῖίἢ.- 
ομέ γερατγα ἰο ἐλοὶν ξ6π86. 

Ιπ οτη. ἱ, 29., γγο ἴᾶυθ πορνείᾳ, πονηρίᾳ ---- φθόνου, “ὄνου : 81. ἂἀσυνέτους, ἀσυνθέτου: : 
1 Οὐον. ἰἱ, 18, ἐν διδακτοῖς πνεύματος, πνευματικοῖς πνευματικὰ συγκρίνοντες: Ἰλικα χχί, 1]., 
καὶ λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ἔσονται, ΤὮδδ6 ᾿πϑίϑης 68 Οὗ ῬΑΓΟΠΟΙΙΔδΙΒ σδηηοὶ Ὀ6 αν Ι ΘΠ ὁΧ- 
Ῥγεββοὰ ἱῃ Ἐπρ] ἰδἢ, ἡ 

Ϊῃ οτάδυ ἴο ἔΌγπὶ 8 Ῥαγοποιηδβία οὗ 1τῃ18 Κἰπά, ὑππδι18] υογὰβ ΟΣ [ΌΣΤΩΒ οὗ Μγογ δ ΔΓα βοῃηθ- 
εἰσηεδ ΕἸ ΡΙογοά ; 88 ἴῃ 68]. νυν. 7, 8., πείθεσθαι ---- ἣ πεισμονή. 

2, ξλετε ἐδε τροτας αγε ποὲ οπῖν {ἦε δαπιε ἵπ δομπα, διέ ἐλογο ἐ8 αἶδο α 
φεδεηιδίαησε οὐ απήϊλοδὶδ ἐη ἐδό 86Ή.86. 

ΤΈυδ, 64]. ἰν. 17., Ζηλοῦσιν ὑμᾶς... ἵνα αὑτοὺς ζηλοῦτε, Τὴεν ΣΕΛΙΟΒΙῪ ΔΕΡΈΟΥ 
Μοὶ. . .. ἐλαΐ ψε πιϊσλί [ΖΕΔτοῦ5 1.0} αθἔεοὶ ἐλέη; ταῦ 18, ἸΠΘΥ ΘΑΓΠΘΒΕΪΥ ἀοδβῖγα ἴῸ ἄγαν γοῦ 
ΟΥ̓ΣΓ ἴο [Β6ΙΓΡ ΡΑΙΥ͂, ἴῃ γοῖ πῆδὺ ὃὈ6 ἀενοϊεα το 1Πεἰγ ἱπίογοβίβ. 

Ἐοπ). ν. 19., Ὥσπερ διὰ τῆς παρακοῆ- τοῦ ἑνὸς ἀνθρώπου ἁμαρτωλοὶ κατεστάθησαν οἱ 
πολλοί, οὕτω καὶ διὰ τῆς ὑπακοῆς, 442 ὃν οπέὲ πιαπ᾿ 5 ὈΙΒΟΒΕΡΙΕΝΟΝΣ πιᾶην [0Γ πη] 65] 
τρεγα πραοΐε εἴπποῦ δ, 90 ὃν ἰζλε ΟΒΕΡΙΕΝΟΕ ο7) οπε δαί πιαπν [τ του] πιὰ4 68} δὲ τηδὰο ΓΙ Ὠ ΘΟ. 

Οἰδοσ ἰπβίδποοβ οὐ π|8 Κἰπὰ οὐ ραγοποιηδδίβ ὁοσυῦ ἐπ ῬΏ]]. 11], 2, 8.; 2 Οὐ. ἵν. 8. 
ν. 4.;: ΤὨοδβ8. 111, 11.; ῬΏΠ]Θτα. 10, 11, 20.; Αςἰδ Υἱῖ!, 80.; 1 Οὐ. 11]. 17., νἱ. 2., χὶ, 29, 
81. (ανι.) 

Ιπ 1818 ΣΏΔΏΠΟΤ ἃ ῬΑΣΟΠΟΙη δὶ 8 βοηθοί πη68 ἐοστηθὰ ΟΥ̓ τερεδίϊης τ. ΒΒ1ὴ6 ψγογὰ ἴῃ 8 

2 ΟἸδβεῖΐαβ, ῬΈ}). ϑδοσγι Ρρ. δδ, δ6, 897---916, 1948---1276, 1288---1294.; Τυττοίίη, 1)6 
Τηίεσρ. βδον. βου ρ. ΡΔΓΒ ἱϊ. ΟΆΡ. ἱϊ. 26. Ον. ἴοιη. 1, ΡΡ. 94, 98. 



302 ϑογίρέμνο 7ηίογρτγοίαξίοη. 

ἀἰ ἴ Γοης 86η86:; 88 ἰπ Μαιΐ. υἱῖϊ. 22., ζει ἰλὰὲ ὉΈΑΡ ὄεπιγν ἰῃοὶγ ἀθδά, 8860 (86 Ῥτοροσ ἴὰ 
Ῥοτὶ οἵ [88 Ῥαβδαρο ὀχρ]αϊποὰ ἰπ ραρε 818. σεῦτα. 
ΘΙ ΠῚ Πατ ἰηβίϑηοο8 ΟὗὨ ρϑγοποπιαβία σον ἴῃ Π6 ὐγθοκ ροστυρἢαὶ τυγτἰηρβ οὐ τ6 ΟἹὰ 

Ταβίδιηθηξ,. (ΟΤΏΡΑΓΟ ρΑγ Ὁ] Γὶγ  Δη. χὶϊ!, (Ηἰδβι, 5.0.5.) 54, 565, 58, 59.} 

ΟΗΑΡΤΕᾺΙ 1|. 

ΟΝ ΤΗΕ ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΥ̓ ΤΗΒ ΡΟΕΤΙΟΑΙ, ΡΑΕΤΒ ΟΡ ΒΟΕΙΡΤΙΙΕΕ. 

Ι. Α Ιαγσε ρογέϊοη οὗ 16 Οἰα Τεοίαριοηΐ ργουοά (0 δο ροοίϊσαῖ; ---- Οεἰἱσαξίοτι 
ΟΓΓ ροεῖγψῳ ὃν ἐλο Ποὗτεισα. ----11, Τλθ βομέοπέϊοιβ ραταϊοεϊδηι, ἐλο σγαπᾶ 
ολαταοίοτιδέϊο ΟΥ Ποότοιο ροοίγγ. ---- [ἐ5 ογίσίπ απαὶ πυατὶρίϊ68. ----Ἰ. Ραταϊ)εὶ 
πιο στγαασαίϊοπαΐ ; --- 2. αταϊοἶ ἐϊπος ἀπε λοέϊο; ---- 8, Ραταϊοῖ {ϊπὲ5 
οοηϑίχιοεϊυε ;--- 4. Ῥαταϊοἶ ἰἴπιε8 ἱπίγουογίρα; --- 111. Το ροείϊοαὶ αἰαϊοοὲ 
ποί οοηηοα ἰο ἐλε Οἰα Τεβίαπιεηί. --- οαδοριδ ΚὉ7Υ ἐασροοίϊίηρ ἰο πηπα τὲ ἰῃ 
ἐλο ει Τεείαηιοηί. ---- Ἐπὶδίεηποο οὗ ἐἦθ ροείϊοαϊ αἱαϊοοί ἐλογο; ---- 7}6 Η οἰ θ᾽ 5 
ϑυδίειπ οὗ τὐψιῤηιοαΐ ματαϊοἰδηι ; ---- (αμζοτς ασαϊπδὲ ἐλε ἐχσασροταίξίοης οὐ 
δΟΡΊ6 τογίίογΓ8. ---Ἰ. δ) )εγοπί ἀἰπαςβ ὁ, Ἡοδτεισ ροείτγ. ---- 1. χορὴλεοιίς 
»οοίγψ; ----2Ὡ. Εἰοσίας ροείγψ; --- ἃ. Π)ιααοίίο ροείγψ; --- 4. Τιγτῖὶσ ρΡοοίτψ; 
- ὅ. 7216 ἰάν; --- 6. ταπιαζίς ροοίγῃ; ----. “Αοτγοδίϊο ον αἱρλαδείϊςσαϊ 
»οείνγν. ---- Ὗ. Οεπεταΐ οὐδονγυαέϊοη5 ΓῸν ἐλ δοίίον μπαεγδίαπαϊηρ 9. Πεῦτειο 
»οείτγ. 

Τ. ΤΥ 19 ονίουβ {π8ὺ ἀλόης {Π6 ὈοοΪτ8 οὗ {πΠ6 ΟἹα Τοβίαπηθηΐ {πο γα 18 
Βα οἢ δὴ ΔρΡΡαγοηΐ αν ΥΒΙΓΥ 1η ΒΕΥ]6, 88 δ ΠΟΙ ΘΠ Εν ἀἸβοοόνοῦβ Μ816]} οὗ 
{Π6 πὲ ἃγῸ ἴο Ὀ6 ΘΟηϑἀογθα 88 ροϑίοδὶ, δηὰ τ] 848. ῥρῦοβα σοπιμοβὶ- 
[ἴἸοη8.  Π1]6 {{Π|πθ Πϑίοτιοδὶ θοοκβ πα ᾿θσἸϑίανο νυ] ηρ8 οὐὗἨ Μίοβββ 
ΔΙῸ ΟΥΙΔΘΏΓΥ Ῥγόβαῖο ἰὼ {ΠΟΣῚ σΟΠΊροΒιοπ, ὕπΠ6 ὈΟΟΚ οἵ Φοῦ, {Π6 
Ῥβαϊπιβ οὗ ᾿λανι, (6 δοηρ οὗ δοϊοιβοῃ, ἴπΠ6 1μαπηοηϊδίίοηβ οὐ “6γὸ- 
το δ ἢ, ἃ στοαί ρατί οὗ πΠ6 Ῥγορῃοίς τ τ Πσ8, 8ΠπΠ4 βαυθγαὶ ρϑδβασθθ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΥ δορί αγθα {Ὠγουρὶ (Π6 ἰϑίογιοαὶ ὈοΟΚ8, Ὀθασ [86 τηοϑὲ 
ΡὈ]αῖπ δηα ἀϊδίϊησυ ϑῃϊηρ ταῦ κ8 οὗ ρορίϊοαὶ υυυσ.53. 6 οδῃ ἢδνθ 
ΠῸ Γθάβοη ἴο ἀοιυδῦ {πᾶ {ΠἸ686 σοῦ οὐ σι } Υγ τι θη 'ῃ νΘΥ86, 
ΟΥ ἴῃ βοῆῖθ Κιπὰ οὗ τηθαβιγοα πὰ 618; ἱπουρἢ, 8 {86 δποϊθηΐ 
Ῥγοπυποϊαϊίου οἵ (πὸ Ηρῦτονν ἰδησιασα ἰ8 ΠΟ ἰοϑί, γγχϑ Ὅδῇ ΟὨΪΥ͂ 
ΨΘΓΥ ἱΠΊ ΡΟ Υ ΘΟΕΥ αϑοογίδιη {π6 παΐαγα οἵ (ἢ6 Ηοὗτον γοῦβ6. 

Ετοὰ ὕπο πιλπμηθῦ, Πονανοσ, ἴῃ ΜΟΙ Φόβορῆι8, Οὔρθη, δηά 
] ὁγοῖὴθ πᾶνβ βροΐζθῃ οὔ [16 Ηθῦγαν ροσίγυ, [ὃ 5ῃοι]ά βθθηὶ ὑπαὶ ἴῃ 
{Π6]ν {π|ὸ 18 ὈαϑαςΥ 8ἃπα τ]68 το Μ06}} Καονη. «{οβθρῆιβ 
ΤΟ ΡΟΔίΘαΪΥ ΔΓ πῚ8 ὑπαὶ {Π6 ΒοηρΒ οοιηροβοά ὈΥ Μίοβοβ δῦ ἴῃ Βδγοῖς 
ν6 186, 8πα {πα [αν Θομιροβοα βονογαὶ βογίβ οὗ νϑύβεβ ἃπα ΒΟηρΒ, 
οἵἶδ8 δηα γτηηΒ, Ἰὼ Βοποὺγῦ οὗ (Τοᾶ: βοιημα οἵ ψῃὶοῖ ἡγ γα 1π ΕΓ πη ὕθυβ 
ΟΓ ψ6Γ868 οὗ (ἤγϑα πηθίγιοα] ἰδοῦ, πα οὔποΥβ ᾿ἴῃὰ ρθη πλούουβϑ ΟΥ̓ ΨΟΥΓβΘ8 
οὗ ἔνθ τηρϑίγιοδὶ ἴδε Οτίρθῃ δηὰ Ἐλιβοθὶυ8' ἅτ βα]α ἴὸ ἢδνθ 
ΘΒΡοιΒοα {Π6 δαη6 ΠοίΟη ; δπα «΄δγοόμηθ, ργοῦδΌΪΥ ᾿μβΠποηοοα ὉΥ {6 

1 ἽΝ πον, Οτοοὶς Οὐδιωσηαγ οὔ ἢ 6 Νεῖν Τοβίδιηοηῖ, ΡΡ. 16], 162. (Απάονον, 1825.) 
2 Τη ᾿Π]υβιγακίοη οὗὨ [18 ΤΟΙΊΔΓΝ, ὙΥ6 ΤΩΔΥ πιοηίοη [86 βοὴ οὗ Μοβοβ δὲ πὸ Ηρα 868 

(ἔχοά. χν.) ; [86 ργορβοοιθβ οἵ Βαίδδῃῃ (Νυιῖηῦ. χα. χχὶν.) ; [06 δοηρ οὗ Ποῦογβ δπὰ 
Βαγκ (Φυάρ. ν.). Νὼὺτγ [8 ἰτ ἱπιργορη θα τῆδι ἢΠ6 οοῖ οΥ ἐλ6 ἤαγε ο7 ἰλε Ζοτὰ (Νυῦ. 
Χχί. 14.}, ἀπὰ τἈὴ6 Βοοῖ ὁ υ]᾽αδλεν (Ψ 08}. χ. 18.; 2 ὅ'διῃ. ἰ. 18.), όγοὸ ἩΓΙ ΘΠ 1 Ροστὶο 
της 51Γ08. 

᾿ Απεαᾳ. 464. 110. 11. ὁ 0. χνὶ, ὃ 4. "10. ἐν. Πρ. υἱῖϊῖ, ὃ 44. δηὰ 110. νἱΐ. οδρ. χὶὶ, ὃ 8. 
4 Επερῦ. Ῥγωρ. Ενδηρ. Οο], 1688. [10. χὶ. δ. ὑρ. 618, 514. 
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ΤΩΆΔΠΉΘΓ ἴῃ Μ᾽ ΒΙΟὮ ἢδ ἰουπα 1Π6 ρορίϊοαὶ ρᾶγίβ οὔ [86 ΟἹΪά Τοβίδιμθπς 
ἜΧΒΙ ΟΣ 6 ἴῃ (86 τηδηυδβοσιρίβϑ οὐ {π6 δερίυδριηϊ γουβίοι, ἑδποιθὰ {πδξ 
6 ρΡογοοϊ γα ἰδιηδῖο, δἰσαῖο, δηα βαρρῇῃϊο σϑύβ68 ἴῃ {Π6 Ῥ8Ά] 8, ΒΙ 1] ΑΓ 
ἴο ὑΠο86 ὁσουγγησ ἴῃ {86 ψοΥΚΒ οὗ ΡῬΊΠΟΑΥ δα Ηογδοα ; Ποχδιηθίουβ 
8η6 ραπίδιηοίογβ ἢπ 16 ΒΟΩρΡΒ οὗ Πα ΟΓΟΠΟΙΩΥ͂ δηα [8βδ18}}, [6 ὈοΟΪ 
οἵ οὐ, δπὰ δοβα οὗ δυϊοπιοη ; 8ηα βαρρῇϊο γθῦβθθ ἴῃ 86 [μδιμοηΐδ- 
ὉΟΏΒ οὗ Φογειαῖα ἢ. Αταοηρ' το 6 γ ὙΥΙΘΥΒ, [Π6 ὩΔίΓΘ δηα ρθη ῖι8 
οὗ ΗδΌΓΟΥ ΡΟΘΙΤΥ πᾶν Ὀδθθῃ ὙΓΆΙΤΩΪΥ οοηίαβίρα 3; Ὀὰὺ ὈΥ ΠΟ ΟΠ6 
δανο {8686 βΒ0)θοίβ θη 1] ϑιγαϊοα 1 τόσο οἰθρδηοα δηα ΔὈΠΥ 
πδη ὈγΥ ΒΊΒθορ μοί. [ἷπ 186 {διτὰ οὗ δῖ8 1ωϑοἴαγαβ οη ρον 
ΤῬοοίτυ ὃ, Βα 848 οο]οοίβα τοἢ ΠΟΥ πηδίϊοη σοβρθοίξηρ ἴἢ6 παίουσα 
οὗ Ηεῦτγον ταοίγο ; Ὀαΐ πηϑην οΟὗὨ Π1Β ΔΥριιπηθη 8. ἀγα σοπίγονογίοα ὈΥῪ 
ΒΊΒΒΟΡ «60, ἴῃ 18 ϑιεαογθα 11 ογαΐυτο ; ἴο ΒΟ νΟσΚ, δὰ ἴο 
ΒιΒθορΡ μον 1 ϑοΐαγοβ, [06 ΓΟΒῖΘ 18 ΠΘΟΘΒΒΆΥΪΥ τοίογτοα. ΤῈ6 
ὁοηδίσιοοη, ομδγδο τ Ἰβί108, δηα αἰ δγοηῦ Κιπαβ οὐ ΗἩΌγον ΡΟΘΟΥ, 
ἡποϊυα!ηρ 4180 {πΠ6 ροθῦϊοϑ] βίυ]α οὗ [6 Νονν Ταβίαπηθηϊ, ἅγὸ {6 
διιδ)]θοῖβ πού [0 Ὀ6 σομβιἀογθὰ ; ἀπα οὐσ δοοοιυηῦ οὗ {πθῖ 18 οὨ]ΘΗ͂Υ 
Δυασοα ἔσο {πὸ 1ωμϑοΐαγοβ οὗ Βιβορ [μον ί, δηα τοι [118 ρῥγθ- 
ΠΡ ΙΠΔΓΥῪ αἰ ββουίδ!οη ΡγΘΗ͂χοα ἴο 18 ψϑσύβιοη οὔ {μ6 ρσορμϑί 1βδ8ῃ, 
Τοσοίμοσ ἢ ΒΙΒΠΟΡ «6008 νοϊππηα ρον οἰϊθά. 

ΤΏ6 Ρῥϑου αν δχοθι ]θποα οὗ πΠ6 ΠΕΒΕΕῪ ῬΟΕΤΕΥ Ὑ1Π1 ΔΡΡΘΑΓ 
ὙγΠΘ ἢ Ὑγ͵ἯΑ ΘΟΠΒΙ ΘΓ ὑπαὺ 18 ΟΥ̓ΡῚΏ πα Θαγ]οϑῦ ἈΡΡ]Ἰοδίου πᾶν Ὀθθα 
ΟἸδΑΥΪΥ τγασθα ἴο {Π6 Βδϑύνιοθ οὐ γο]ρίοη. Τὸ οοἰθογαΐθ 'π ΠΥμῚἢΒ ἀπὰ 
ΒΟΏΡΒ {6 Ὀγιΐθα8 οὗ ειοναῖ, ἴο ἀδοογϑαῖθ πὸ ψογβμὶρ οὗ [6 Μοβί 
Ηιρῖ ψ ἢ 4}} 1Π6 ΟΠ αττηΒ ἀπά ργίοαβ οὗ ΒΑΓΙΏΟΏΥ, ἴο ρον ἴΌτοΘ δπὰ 
ΘΏΘΙΡῪ ἴο {86 ἀονουΐ «αἴὔοοίίομβ, 88 {786 βυ ῖαθ οιαρὶογυιαθηΐ οὗ 

1. ΨΔόγοπιο, Ρυᾳξίαι, ἰη (μγοηΐς. Επβοῦ.; Ῥυγεοίδι. ἴῃ «0Ὁ. 
2. Οἄγρζον, Ιμπἰτυΐ. ὦ Γἰῦγοβ Οαποπίοοβ Υὶ εἱ. Τοβῦ. ρβαγβ ἰϊ. ΡΡ. 238, 29., [885 σίνϑη ἃ [ἰδὲ 

οἵ δηῃείθηϊ δηὰ σπου τη ὙΥΥ 6 Γ8 ὙΠῸ μάνα τγοαϊοθᾶ οἡ Ηοθγον ῬΟΘΙΓΥ; δηΐ ἴῃ ρρ. ὃ---27. ἢΘ 
885 ηοἴϊςοά [86 νϑαγίοι!8 ἀἰβοογάδηϊ Ορί πο ΠΒ οη 1818 ἱορίθα. ὍΤὮδ ΠΥροῦμοβ18 οἵ Βίβδορ Ηδγθ 
ου ΗοῦὗΓΟΥ τηοῖσγο γγἃ8 σοίαϊοά Ὁγ ΒΙΒΠΟΡ Τόν ἢ αἱ [Π6 οηά οὗἉ ἢἰβ ἰθοίαΓο8, απ ἃ 4150 ἴῃ ἢΐ8 
1ατζοσ Οοηζαϊδίίοη, ρα] 86 ἃ ἴῃ 1766, πῃ ϑὅνο. ἴῃ ΔΗΒΊΟΓ ἴο Ὠγ. Εἀνναγ 88 [διῖη [ ΤΟΣ 
ἴῃ ἀεΐεηςς οἵ Ηδγο᾿ 8 βϑγβίειη, ρα] ]δῃθα ἴῃ τὴ6 ῥγθοθάϊηρ γοασ. ΤΠ ζϑηοΓαὶ ορἰπίοη οὗ [ἢ9 
Ἰεασποὰ που] ἢδ8 οοἰηοϊ 6 τῦῖϊ ἢ 186 ΔΥραμηοηῖβ οὗ 1 ἢ, 

5 Το ἔτει δαἀϊίοη οὗὁἨὨἁ [Πε86 Ιβοίιγοβ δρρεδγοὰ ἴῃ 1753, ἱπ 4ϊο., πηάογ ἴπΠ6 1116 οὗ Ὠθ 
ὥὅδογα Ῥοδϑὶ Ἠοῦτσεογα πὶ Ῥτωϊεςιοηθ68 Αοβάοπηοβο : ἃ Ββεοοπαᾶ οἀϊποη ᾿γ88 ῥγηλοὶ ὉΥ͂ 
ΒιβῆοΡ Τόν τὴ ἰὴ 1763, ἴῃ ἔννο νοΪ Πη68, οοἴδνο ς ἴΠ6 ϑοςοηᾶ νο]υπη6 σΟὨΒΒὲϊπρ οὗ δα ἀ ΠἸΟΠΒ 
τηδᾶς ΟΥ̓ ΜΙοἢ 6118, το δὰ τοργιπιθὰ ὑπ0 Ῥγρ]θοιίοηθ8 αὖ ἀὐείησοη. ϑδιιθβοααθρηϊ οαϊ- 
ΠΟ δυὸ ἰβεπαὰ ἔγοτη ἴΠ6 ΟἸδγεηἀοη ργΓ688 ; ργ οι τ ἴδ οὗ 1821, ἱποϊαάϊηρ (Ὀεδ᾽ 468 
16 ΔἀἀἸεἰοἢ5 οἵ ΜὶοΝ 8618) ἐ 6 ΓΆΓΟΠ ΘΓ ΟΡΒΟΥν 8.1 0η98 οὗἩἨἁ Βοβοητη ὕ 16 Γ (Ὑ 086 οἀϊτίοη δρρεοδγοὰ 
δὶ 1αἰρϑὶς ἴῃ 1815), ΕἸΟΒίοτ, δπὰ ήοἶθ8. Ιη 1787, τ. έοτβο ΟΤΈΡΟΥΥ ρῥτὶηιεὰ ἢΪ8 
Χο δὴν ἘΠ] 188 ὑΥϑηβδιίοη οὐ Ββδῆορ [νυ 8 1βοίγοβ, ἰῃὰ ἔγγο οοίδνο τ Ϊαπηθβ, ὙΠ 
δά. Πα] ποῦδ8 ; τορτϊπιοὰ ἰπ 1816. [πη 1787 Ηογάον ρυ ] 86 δὲ 1, οἰρδὶς ὕνο οοῖανο 
γοϊυμηθ8 Οπ ἰλε δριγί ὁ Ηεῦτειυ Ῥοείσψ, ἔγοτη Ὑ Ὠϊοἢ ἃ βο]δο!οη νγ88 ἰΓδηβὶαιοα δπὰ ρυὺ- 
Ἰιδῃδα ἴῃ 1801, ἁαπάσσ {π6 {{|6 οἵὗἩ Ογίεπίαί Π)ιαίοσιοα. Βοῖῃ τἢ686. Ῥῃ Ὁ] δι Π8 το ἀϊδιΐη- 
Βυϊδῃεά ὈΥ τηδὶ Ὀο]ὰ οΥἰἸοἴβιη, νυ Εἰς ἢ ἴοσ ἴῃ Ἰαβὲ ΠΥ ΟΥ ΒΙΧΟῪ γ Δ ΓΒ ἢ 88 σπαγδοίογζε ἴ00 
ΤΩΔΏΥ͂ ΟὗὨ το86 (ἰδττηδη ἀϊνίηςβ, [0 τ ἤο86 ΓΟΒΘΆΓΟΪΟΒ ἴῃ ΟἴΠΟΥ γεϑροςῖβ Ὁ 11 8] Πἰτεγαῖατο 18 
80 ἰατροῦ ἱηἀοδιοά. δὲν ὙΥ ΠΠ δῖ δόποβ Β48 ἃ ἔονν ορβαγνατίοπϑ οὐ ἨΘΌΓΕΥΓ τη θῖγο8 ἴῃ 8 
Ῥοεβθθοβ Αϑιδίϊςβα (Τοτηπηθηξ. 680. 1ϊ. (οὐ Κ8, νοὶ. νἱ. ρρ. 22---ὅ9.). 866 δἷδο Αῃ Εὐϑβαὺ οἱ 
Ἠεῦτενν ῬΟΘΙΤΥ, Απείθιξ δπὰ Μοάεση. ΒΚ ΡὮὨΠΙΡ ϑδγοῆὶ, 1.1... Ἰωπάου, 1824 ; [86 
Ἰδίῖεσ ροστίοη οὗ ἴῃ6 νοΐαπιο, σγϊσἢ τγοϑῖβ οἢ τηοάθγῃ ΗΘΌΓΟΥΥ ΡΟΘΙΓΥ, ἴα ὈοΙἢ ουτίουβ ἀπὰ 
ἱπίοτεβιίησ. Ῥαγοδὰ ἢμ9 δἷβο σίνοῃ δὴ δὐβίγηοῦ οὐ [86 τηοϑὲ τηϑίθγίαὶ Οὔδογν 08. Οα 
Ἡεῦτον Ροσίτυ, ἴῃ ἢ 8 πδιϊτυτο ΠΠτΟΥρτγοῖΐα. Υ δἴοσγῖβ Τοδιδιηθητϊὶ, ρΡ. 426---457. 

4 Ῥρ. 4--292, Τὴ {{|6ὲ δὲ ἰεηρτι 8, Βαςσεὰ Τὐτζογαΐαγο : οοηλρτί βίην 8 Βδνίονν οὗἉ [ἢ 
Ῥυεϊηςοΐρ]ε5 οὐἨ Οοπιροβίτίοη, Ἰαϊὰ ἄονῃ ὃν ἴπ6 ἰᾶῖα Ἐυθοτὶ Τυσπῖὰ, Π).1)., Τ᾿οτὰ Βίβπορ οὗ 
1ομάομῃ, ἴῃ ἢΪ8 Ρσιθοιϊοηβ δηὰ ᾿βαϊλῃ, δὰ δπ ΔΡρρ οδιΐοη οὗὨ {π6 ῬΓΙποῖρ]65 8ὸ τουϊεννοὰ 
10 ἴδ6 ΠΙπεϊγδιοη οὗ ἴπὸ Νὸνν Τοϑίδηιεπί. ΒΥ Δοῇη ΦοῦΡ, Δ.Μ, (δ ϊεγαγαβ 1).1), διὰ 
Βίρμορ οὗὨ ΙΔπηογὶο κ). Ἰωυπάοῃ, 1820, ϑνο. 



8564 ϑοεγίρίμνε ]πέογργεξαξίοπ. 

ἔθ βδογθᾶ τιβ68: δπά 1 18 τογ ἴδῃ ῬγοθΑ Ὁ] 6 8αξ (Π6 ὙΘΥΥ ΘΑ 
:86 Οὗ Ββογεᾶ τηυϑὶς ἴθ (86 ρυ]}}]ς πουβῆρ οὗ (6 ΗΦΌΓΘΟΥΒ 6οη- 
ἐτϊ υϊοά πού ἃ 1100186 ἰο ἐπ ῥοῦ ν ομαγδοίοσ οὗἨ {Π6ῖῦ ΡοΟΘΙΓΥ, δηὰ 
τσ πωρατὺ ἴο Ὁ {πᾶῦ ΔρΡτορτγιαίθ ἔογπι, ψηϊοῖ, Ἐμοῦ ΟΠΙοΗ͂Υ 
ϑἀαρίοα ὕο {μ18 ραυυο ]α, ραγροΒΘ, 10 αν ου 6 1688 ργθβοσν δ ΟἹ ΘΨΕΓΥ͂ 
οἴου οοσαβδίοη. [ἢ {μ6 ΟἹά Τοβίαμμθηϊ γ͵ὸὼΟ πᾶν διηρ]6 δυϊάθποθ {δαὶ 
Τὴ 816 8πα ΡΟΘΙΤΥ σγοτα οὐ] ναίοα ἔγοτη ὑπ 6 ϑδυ]δϑί ἀρθϑ διηοηρ {ἰπε 
Ἡορτονθ. [Ι͂ἢ 1π6 ἄδγβ οὗ {μ6 Ψυάᾶρθδ, τηθηϊϊοη 18 τηϑᾶς οἵ (ἢ6 
ΒΟ ΟΟΪ8 οὐ 6ο]]6ρεβ οὗ [π6 ργορμοῖβ; ἱπ πὩ οι {86 οαηαιάδίθβ ἔογ (πὸ 
Ῥγορ Ποία οἰς6, υπᾶθν {π6 ἀϊγθοῦοη οὗ βοπηβ ΒΌΡΘΥΙΟΣ Ῥσόρδοῖ, δείῃσ 
ΔΙοροίμοσ τοιιονϑθά ἴγοτα ᾿πίθγοουβθ 118 {Π6 ψγουϊα, ἀσνοῦθα ἰποπ)- 
Β6Ιν68 δῃθγοὶυ ἰο {Π6 ΘΧΘΤΟΙΒο8 8Π4 βίυ αν οἵ σε] ρίοπ ; δηά, ἱμουσῇ 
{86 βδογρά ἰβίοτυ δου υ8 θαΐ [0016 ᾿πίογπιδίϊζουι Θοποθγηΐηρ᾽ ἐπεὶν 
Ἰηδιϊξαΐοβ δῃᾶ ἀ18010]1πη6, γοῦ ἰδ 18 τηδηϊοβί, ἔγοτα 1 ὥὅϑηι. χ. ὅ --- Ἰ0. 
δηὰ χὶχ. 20---24., {παΐ 8. ῥυϊποῖραὶ ρᾶτὲ οὗὨ {Π|6ῚΓ ΟΟΟΌ ΔΈΟΙ ΟΟμϑιβίοα 
1η ΟΟἸο γαῦηρ 6 ὈΥ81868 οὗ : Θμονδὰ ἴπ γπμηβ δηα ΡοΘίγΥ, τὴ 
οἤογαὶ οπδηΐβθ Δοοοιραη!οα ἢ να ΣΊΟυΒ. ΤῈ 1810Ά] 1πδυγατ ῖϑ. Βυΐ 
ἱῦ νψγῶθ ἀαγίπρ' {π6 τεῖρῃ οὗὁἉ Πλαν!α {πὶ πιιδῖο δῃα ροθίΥ ὙΘΣΘ οαγτιοὰ 
ἴο {μ6 στοαίοδὺ ρογίθοϊϊοηῃ. ΕῸΣ {π6 βαγνῖοθ οὗ [86 ἰδθθγηδοὶθ ἢ 
ΔρΡοΙπἰΘα ἔουν ἐμβουβαπα 1,ονϊΐοβ, αἰνιαθα ᾿ηὔο ὑνγαπίνυ - ἔθ Γ ΘΟΌΓΘΕΒ, 
Δα ΣΩΔΓΒΒΔ]]6α ὩΠοΓ Βανουι 8] Ἰοϑάογβ, τ ἤοθΘ βο]6 Ὀυβίηθθθ 1Ὁ ψγ8 [0 
ΒΙηΡ ΠΥΠΙΏΒ, 8ΠηΠα ἰο Ρδυγίοστη ἱπβίγυσηθηίαὶ πηδῖο ἴῃ ἴπ6 Ραδ]ς 
ψΟΣΒΪρΡ. Αδαρ, Ηθιγδη, δηα 9 6ἀ μὰ γ6γα {π6 οἰ] 6 ἀϊγθοΐογδ οὗ 
[Π6 τηυδῖς, 8η6, ἔσομαι (ἢ 6 {1|}68 οὗἩ βοιηθ οὐἩἨὨἁ {Π6 ῥβ8]π|8, να ΤΩΔΥ͂ ἱπίογ 
{δύ {Π6Υ 4180 γγοῦθ Ὄχι ]θηῦ σοιηροβοῖβ οὗὨ ΠΥΠΊΏΒ ΟΥ ΒΔΟΓΘα ΡΟΘΠΙ8, 
1η {πΠ6 ἢγϑῦ Ῥοοῖς οὗ ΟὨγομ ο1]68 (χχν.) νὰ ᾿ἰᾶν 8δῃ δοσουηΐ οἵ [Π6 
Ἰηϑλευύοιβ οὗ αν; ὙΒΙΟΝ ΤΟΥ͂Θ ΤΌΤ ΟΟΒΌΥ, βρ]οπάϊά, δυὰ 
ΤηΔρΠΙΠοδθηΐ {πᾶπ ΔΗΥ͂ ὑμαὺ δυο οὐίδϊηρα ἴῃ {86 ρυὈ]16 βοσγυῖοα οἵ 
ΟἾΠΘΙ παίιοῃβ. 

11. ᾿Αοοογάϊηρ ἰο Βίβιορ Το, {ποτ ἅτ ἔουῦ ρυϊηοῖραὶ Ο(Ηκ- 
ΒΑΟΤΕΕΒΙΒΤΙΟΒ ΟΕ ΗΕΒΒΕῊῪ ΡΟΕΤΊΤΒΥ, νἱΖ. 1. ΤΏ δογοβίοαδὶ οὗ 
ΑΙ ρῃμαθοίϊοαὶ σοιητμθποθθηῦ οὗ 1168 Οὐ βίβηζϑαβ; 2. ΤΏ δαἀηνϑδιοη 
οὗ ἑογοῖρῃ σογάβ δηα σογίαλιῃ ρᾶγίϊοὶθβ, τ: οἢ βϑ] ἀἄοτ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ΡΓΟδΘ 
ΘοΙηροβιϊίοη, δηὰ ὑῃιο {Π8 ἔογπι ἃ αἰβύϊπος ροδύϊοαὶ ἀϊαϊθοι᾿; 
3. 118 βοηϊθηίουβ, ἢσατγαῖδνα, δηα βυ Ὁ] 6 ΟΧΡΓΘββιοηβΒ; δηά, 4. 
ῬΡΑΓΆ]16] 1861, [Π6 παίαγα οὗ τι μι 18 ἔ]}γ 1] ϑέγαῖθα ἴῃ {Π6 δα βοααθηί 
Ῥᾶσεβ. Βυΐ {Π6 οχ!δίθησα οὗ {π6 Ηγβί ἴῃγϑα οὗ {8686 ομδγβοίδγιδί!οϑ 
ἢδ8 Ὀδθη ἀϊβρυϊοα Ὀγ Β΄βῆορ “600. 

Τηδ σταηα, δηᾶ, ᾿πα 664, ἐπ 6 8016 σῃμαγαοίοσιϑες οὔ ΗΌΓΘΝ ΡΟΘΙΥ 
18 ὙΠαῦ ΒΙβμορ ον ἰμθ {166 ΡΑΒΑΙΈΙΙΒΜ ἢ, ὑπδὺ 18, 8 οογίδιπ 
Θαυ Δ 1 Υ, τοβθα δ δησα, οὐ το δ] οπβηΐρ, Ὀθύνγθθη (ἢ 6 ππθρογϑ οἵ οδοὶ 
Ῥουϊοά ; 80 {πᾶΐ, 1ῃ ὕνγο 1168, ΟΥ ΤΟΙ 68 οὗὨ ἰπ6 εαπλθ ρϑυοά, {π|πηρ8 
Β8411 δέϑνγον ἴο {πϊηρσ8, ἀπ ψγογὰβ ἴο ψογάβ, 88 1. διι6α ἴο δδοῦ ΟὐδοΡ 
Ἢ ἃ πᾶ οὗ τὰ ]6 οὔ. πιθᾶϑασθ οὶ 18 Π6 ρϑηθγαὶ βίγαϊη οἵ [86 

ΘΌΓΘΝ ΡΟΘΙΓΥ ; ̓ πϑίδποοβ οὗ ὙὨϊο ἢ ΟΟΟῸΣ 1ῃ αἰπηοϑί θυ υ ρα 
οὗ (πΠ6 ΟἸὰ Τδβίδιμθπῦ, ραγ σα ]ΑΥ]Ὺ ἴῃ 1Π6 πἰηοίν-Βχ τὴ ῥβΆ] τη. 
ΠΟ οτἱρίη οἵ {{18 ἔοσιῃ οὐ ροϑίϊοαὶ οοτῃροβι  ΐοῃ ἀπιοηρ (16 ΗΘΌΓΘΥ͂Β 

" Οη τδὸ ἀϊοτίοη οἵ Ηθῦγονν ροεῖγυ δοο Ηδνογηΐοκ, ΕἸη]οἰταπρ, ὃ 29. 
3. ϑείπο Ὠϊοίαηρ 1οδὲ νογζυσ εἶδα πὶ Οοάδηκοη, πηὰ δας ἀἰδμοσ οἰπθη Οϑάδηκοῦ" 

ἘΒγίβιηι5, (λομρλί-γἡγιάπι, )6 Ὑ οἴῖο, Εἰη]είταις, 8. 129. ρ. 154. 



ΤῬοείζοαϊ Τατίβ ὁ ϑογίρξηγε, 968 

Βίθπορ Το τ 88 βα ιϑίδοίου] ἀοαποθα ἔγομπι π 6 ΤΩΒΏΠΘΥ ἱπ Μ ΒΙΘΣ 
ΠΟΥ Ὑγ6ΓῈ δοσιιϑίοτηθ ἴο βπρ' ΟΥΎ Ομδηῦ ὑπο} βδουθα γπηπθ. ΤΉΘΥ 
τνο ΓΘ ΒΟΟΟΠΙ θη ϊ6α τ] τη810, Δ ἡγ γα δ᾽ Του παΐίοὶυ βηρ ΟΥ̓ Ορροβιίθ 
ΟΠΟΙΓΒ : Βοπχθίδμηθβ 006 ΟΠ ΟἿ ροσξοττηθα ἴῃ6 Ἀγταη τἰβοὶἔ; τ ἢ}16 (ἢ 6 
ΟΥΒΟΣ βδηρ' 8 ραυου δῦ αἸβῈ ἢ, πο νγ88 ΤΘρΊΠ]ΑΥΪΥ πίθου ροβθα δῇ 
βία ρα ἘΎ ΒΕΝ Ιὴ {18 ΤΩΒΏΠΟΙ Μὰ ἰϑᾶσῃ {μαὺ Νίοβοβ σὰ (86 
1Βγδο 68 ομδηοα (16 οθ δὖ 16 Βεα ὅδ (Εὔχοάα, χνυ. 20, 2]1.}); δὰ 
1.6. Β8116 ΟΥ̓ΔΘῚ 18 Οὔβοσυδῦ]α ἴῃ βοιλα οὗ [Π6 Ρ84]π18 ὙὙ1Ο ἢ ἀγα σοσηροβοά 
ἦπ {18 ἔΌστη. ΟἿ βοῖμθ οϑοββίοῃϑβ, βούσανϑῦ, [86 Τ.18108] ΡΟΓΙΟΣΙΏΔΏΟΘ 
858 ΟἸΓΘΏΟΥ οοπαυοίοα, οὁπ6 οὗἩἨ [Π6 ΟἸΟΙΓΒ ΒΙπρὶηρ ἃ 81} 016 ψ6γ86 
ἴο {π6 οἶδμα, ψ ἢ1]186 086 οΟΥΒΟΥ ΟΟηΒίδηθΥ δἀάθα ἃ Ὑοῦδθ 1Π ΒΟΠῚΘ 
Τεβρϑοῦ δοσσζεϑρομάθπί. ΟἱὨ {818 {π6 ἔρ]ονίηρ αἰβῦοῃ 18 δὴ 6Χ- 
8ΙΩΡ]6 : --- 

Κἴηρ, ῥγδῖβοβϑ ἴο δεῃουδῇ, Ὁ ἢθ 18. σοοὰᾶ, 
Βοδολυδ6 ΠἰΒ ΠΟΙΟΥ͂ ΘΔ ΣΘΙὮ ῸΓ ΘΥΟΓ. 

ῬΑ]. εχχχυὶ. 1. 

ὙΠΙοῖ ΤΖτα Ἱπέοστηβ τ (111. 10, 11.) τγᾶβ βιπρ ΟΥ̓ {π6 ρῥγιδϑίβ δηὰ 
1 ον τῖ68 ἴῃ δἰίαγηδίθ ὉΠ ΟἾτΒ, “ δία σ [Π6 ογάϊπαποο οὗ ᾿θανιὰ, Κίησ οὗ 
15γ86] ; "ἢ 825 Ἰπάθϑᾶ τῇδυ 6 οο]δοίβα ἔγοτα {π6 μυπάγρα δῃά {μιτίγ- 
Βίχί ρβαίτα 1186}, ἴθ τ μῖοῖ [Π6 Ἰαύῦο γ σβα βιηρ ΟΥ̓ 1π6 Ἰαὐΐοσ ΘΠΟΙΣ 
ἔοστηϑ 8. ρουροῖμὶ τ Οἱ [πὸ βᾶῃβ παΐασα 18 {86 βοηρ οὔ {ὴ6 
ΤΟΙ 6 ἢ ΘΟΠΘΘγηΐησ 54] 8πηα [αν (1 ὥὅΐδπι. χυἹ, 7.); δπα ἴῃ {Π6 
ὙΘΓΥ ΒΆΠΔΘ ἸΏΔΏΠΟΙ ἄοο8 [8β818}} ἀθβουῖϊθθ [86 δΒευδρῃϊτη 88 ομδηύηρ 
ἴι6 Ῥγαῖβθβ οὗ «ϑῃουδὰ: “ἼΠΟΥ οὐἱθὰ οὴθ ἴο δῃοίμον, (δαὶ 18, 
Δἰ αγηδίοὶυ, 

ἨΟΪΥ, Βοῖγ, Βοῖγ, Φεμόγαι, αοἂ οὗ Βοδβίβ ] 
ΤᾺΘ ἡγ8016 Θαγι ἢ 8 β]]οὰ τ ΔΒ ΒΊΟΥ ὃ : 

γΊ. . 

Τὴ ἀδἰοστηϊητηρ' {Π6 Ἰαπρ οὗἉ ΗἷΒ [1π68, ΒΙΒπορ [μον τ σοπβι ἀουΒ ΟΩΪν 
ταῦ τοϊδίϊοη δηα ρσορογίοη οὗ ὁπ6 σϑῦβα ἴο 8πούΠ 6. ΠΟ ΑΥ868 ἔσο Πλ 
116 δογγοϑροπάθησθ οὗἁὨ ἰϑύτηϑ, δηα ἔτγτοτα [π6 ἔοττη οὐ σοπβίγυοίιομ, 
Ὡ ΉΘΠΟΘ ΓΘΒΕΠ18 ἃ ΓΠγ {ΠΠ}18 οὗ ΡΓΟΡοΟΒΙ 108, Δα ἃ ΒΑΓΙΏΟΩΥ οὗ βθῃίθποθΒ, 
Ετοτὰ [818 σΟΥΓθροηάθηοα οὗ {ἢ6 ψϑῦβθθ ομ6 Ὑ 1 ὉΠΟΙΠΘΙ ΑΓΪΒ6Β ἃ 
οοσίδιη το δίϊοη α͵8ὸ Ὀθύνθθῃ {16 σοπηροβι(ϊοι οὗὨ [ἢ 68 νϑύβθβ, δῃα {Π6 
σοσηροβιίοῃ οὗ [Π6 Βθηΐθῃοθβ; 80 (δ΄ σΘΠΟΓΑΙΥ ροσϊοαβ οοἰποῖάθ ψ 
ΒίδηΖϑϑ, τ] ΘΠ ΌΘΓΒ Ὑ}0ἢ ὙΟΓΒΘΒ, ΔΠα ΡΔ01568 οὗἩ [πΠ6 οὔς Μὴ ραυδβα8 οὗ 
1Π6 οἴμεσ. ὙΠ18 ΘΟΓΓ Βροηάθῃσβ 18 6816 4 ρᾶγα}]6]18π), ([μ6 οοσσεβροηᾶ- 
Ἰηρ; 11π68 8.6 ο4116 4. ρβᾶγδ}]6] ᾿1π68, πᾶ {Π6 ὑγογ 8 ΟΥ̓́ΡΉΓΑΒΘΒ ἈΠΒΥ ΟΕ Πρ᾽ 
916 ἴο ΔηοΙΒ ΟΣ ἴῃ {Π6 ΟΟΥΓΟΒΡΟΠα Ωρ 11π68, ρδγ8}}6] θυ 8. 
ΤΟ παίαγα οὗ ραγ]] 6] 18, {μπ8 ΔΘ ἤρα δηά 1] υβίταίοά, 18 ϑοτηθϊηθα 

80 ουνἱαθηΐ 88 ἰο βίγι Κα θυ θῇ ἃ οΆγο 688 σθϑθυ, δηα βοιηρίϊηχθβ 80 Β 0116 
8ηαἃ ΟὈΒΟΌΓΕ 848 ἴο ΓΘΟΌΪΓΕ ΘΟΠΒΙἀΘΓΑΌΪ6 Ὀγϑοίϊοθ, δπα βομλα ἔἈταΣ ΠἸΑΥ]Υ 
ψΊ ἢ 106 δγϑύθγω, ἢ οὐ Γ ἴο ἀἸϑίγι θα 6 [η6 ραῦβοθ δηὰ ἀθνθὶορα {Π6 
ἀἸβξδγθηΐ τηθιο 8 οὗ [Π6 βθῃίθῃμοθδ 1ῃ ΡΟ ΔΌ]6 ΟΥο᾽ δη 4 ΘΟΠΠΘΟΙΟΗ, 
ὙΠα8, το ἀου δῦ 858 υίβοα ποῦ ΟὨΪΥ 88 (0 μα ὈΟΟΚΒ, θυΐ 88 ἴο 
γα ραγίβ οἵ Ὀοοῖκα, ὅτ ἰο Ὀ6 δοοουπίοα ρορίϊοαὶ. ΘΟ ΘΕ ΠΊ68, 
Δοοουάϊησ ἴο ΒΊΒΠΟΡ «60, 1 18 σομϊποιβ ΔΠηα ἘΠΠΠΊΪΧΘΟΩ͂, 88 ἴῃ [86 
ῬβΆ] 8, Ργονογῦβ, δηα (ὐδμίιο}68 ; Βοπλθιϊπη68 1Ὁ Ομαγδοίου!Ζθϑ [6 τλδὶη 
Ὀοαγ οὗ ἃ ψοῦκ, ψ ἢ ἃ Ῥγόϑϑῖο ᾿ηἰσοάπσίοη δηα ΘΟὨΟ] αΒΊοη, 88 ἴῃ (Π6 
Ὀοοκ οὗ 400 ; βοιαθέσωηθθ [Ὁ ργθαομλϊηδίθβ ἐβτουρμουῦῦ ἃ 8016 ὈοοΪς 
ΜΠ}ῈῺ δὴ οοοδβίομπδὶ τιϊχίυσθ οἵ ῥσοβθ, 88 ἴῃ τηοϑί οἵ [86 ῥσορβμοῖβ; 



860 ϑογίρέωτε 7πέενργοίαζοΉ. 

Βοιηθίϊμηθϑ ἐδ 6 βΘΠΘΓΑΙ ἰαχίιτα 18 ργοβθ, ΜΠ δὴ οσοββίομδὶ πιϊχίαγα οὗ 
ψΟΓΒ6Β, 88 ἴῃ (86 πιἰδίοτ!οαὶ ὈοΟΚΚΒ, δπὰ {Ππ6 ὈΟΟΚ οἵ ΕἰοοἸοβἰαβίββ. 
ΤῊ ροβίϊοαὶ ραγ] ]θ δι π88 τασοἢ γΡΙ Θ(Υ 8Πα τοβηΥ ρτϑἀδίϊοΒ, 

Ῥοίηρ' δοτηθύϊπλθβ το σα δοουγαΐα 8Πα τηβϑη}δβῦ, ΒΟΓΔ Οὔ 168 ἸΏΟΓΘ γΑΡΊΙΘ 
δηἃ ΟὈβουγα: ἰῦ ΠΥ, ΒΟΥΤΘΥ ΘΓ, ὁπ [86 ΨΜΠ0]6, Ὀ6 8814 ἴο οοπδὶβϑὺ οὗ 
ἔουσ Βρβοΐββ, νἱζ. Ῥϑγβ}]6} 1.168 Οταάαίϊοπαἰ!, ῬΆγΆ11681] Τοῖπ 68 “πέϊ- 
ἐλοέϊς, ῬΑτΤΑ116] 11π08 δυγηέλοέϊο, δια Ῥάᾶγα}161 1ω1π68 Ἱπέγουογέθα, 

1. ῬΑΒΑΙΙΕῚ, ΠΙΝῈΒ ΟΕΑΡΑΤΙΟΝΑΙ, 816 {μοβ6 ἴῃ ΜὨΙΟΒ [86 
ΒΘοΟΠα ΟΥ ΓΟΒρΡΟΏΒΙγ6 οἶδα 80 αἰ υβ 68 [86 ργθοθαϊηρ' οἰδιβθ, 88 
ΘΘΠΘΓΆΪΥ ὕο τῖβα δῦουθ 1, βοπλθίϊπηθ8 ὈΥ 8 ἀθβοθῃάϊπρ' 808416 ἴπ {86 
ψαϊὰθ οὗ τμ6 τοϊαίθα ἰθυπβ δηα ρογϊοβ, Ὀαὺ ἴῃ 41} οαβεὲ8 ὙΠῈῺ ἃ 
τηαγΚοα ἀἰβιϊποίϊοη οὐ τηϑαπὶπρ. ΓΒ8 Βρθοῖββ οὗ ρδγβ}}6]18πὶ 18. {Π6 

-τηοϑὲ ἔγθαθοηΐ οὗἨ 8}}: 1Ὁ ργϑνβῖ]β ΟὨΙΘΗ͂Υ ἴῃ {86 Βῃουῖθυ ρΟθΊηΒ, 1 
ΤΩΔΗΩΥ ΟΥἨ [Π6 ΡὈΒΑΪπιβ, δπα ὙΘΡΥ (ΓΘαΌΘΠΙΠΥ ἴθ ἴπ6 Ῥγορθοῖθβ οὗ 
1βαϊδι. ΤΉΓΘΘ ΟΥ ΤΌῸΣ ἰπβίϑησθθ Μ1}} βυβίοθ ἤο βῆον [06 παίυγο οὗ 
ῬᾶγΑ}16] ᾿ἴπ68 ρσγδάδθομαὶ. ΤΏ βτϑῦ βχδιαρ]β 8.4}} 06 ἴδκϑῃ ἔτομὰ [89 
Πγϑῦ ῥὑβδίση. 

Ο τὸ Βαρρίπεββ οὗ [Πδ΄ τηϑῃ, 
ὝΤ.ο Βαιῃ ποῖ νναϊκεὰ ἰπ ἴῃ ΘοΌ 86] οὗὨ [86 πηρΟΐ ]γ ; 
Απὰ Βαδιὴ ποῖ βίοοά ἴῃ 186 ὙΥΔΥ͂ οὗ ΒΙΠΗΘΤΓΒ ; 
Απὰ διαὶ ποὶ βδῖ ἴῃ (86 βοδὶ οὗ 186 Βοογῃῖᾳῃ), ΒΞΙ 

᾿ 88]... 1. 

᾿ ἼΤΉ οχοϊατηδιΐοη τὶ ἢ ΜἩοἢ (6 Ρ881π| ΟΡ ἢ 58 ὈΘΙΟΠΡΒ ΘΑΌΒἪΥ (0 οϑοῖ 11Π6 οὗὨ [06 8π6- 
οοοάϊηρ ἰτίρὶοῖι. [ἡ 186 ἰγίρ]εῖ 1186} 680 ἢ 11π6 σοπεῖβίβ οὐὁἁ [ΠΓΘΘ ΠΙΘΙΏΌΘΓΒ; δηά ἴἢ6 11πεὲ8 
ἐταάπα!γ τίϑθ, οπα δου ἴΠ6 ΟἸΒΕΓ, ποῖ ΤηΘΓΕΪΥ ἴῃ {Π|Ε]Γ ΌΠΟΓΑΙ 8θῆδο, μὰὉ ΒΡΘΟΙΔΙ]Υ, 
ἘὨγοιρπῃουῖ ὉΠ 6 ΙΓ ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ Πρ πιο θοτ8. ΤῸ τοαίὰ ἱπιρ]168 ὯῸ Ἰογ ἤδη Οδδιι4] ἰηῖοῦ- 
σοῦγβε: ἴο βέαπά, ΟἸΟΘΟΣ ἐπε ΠΊΔΟΥ ; ἴ0 δὲέ, ἄχϑα δηὰ ρογιηϑηθηΐ οοπηθοιίοη ; [Π6 σομπϑεί, 
186 ΟΥΓΑΙΠΑΤΥ ρίας οὗὨ πιοοιηρ, οὐ ρα] ς γϑβοσῖ ; {Π6 ισαψ, ἴΠπ6 86 ]οοΐ δηὰ σμόβθη οοϊρδιῇ ; 
16 δεαί, ἴῃ ὨαὈὶλαΔὶ ἀπά πα] σοβυϊηρσ-Ρίαςοο ; ἴἢ6 πμρηροαΐν, παρ Εν ΕἸ πϊοκαὰ ; δίππενγϑ, 
Ροϑινοὶγ ᾿νϊοκοά ; 186 δοογηγμί, Βοοβεγβ δ {Ππ6 ὙΘΤΥ ὨδΠ16 ΟΓ ποίϊοῃ οἵ ΡἱοΙΥ δηὰ πχοοᾶ- 
Π688.᾽2 

Αρδῃ :--- 
ὝΟ 588}}8}} δβοαπῆᾶ 186 τηοπηϊδίη οὗἉ Φοῃουδῇ 
Απᾶ ἢ 58}8]} δίδηα υυἱ ἢ 8. ΒΟΙΪΥ͂ Ρ]δοα ὃ 
ΤὨο οἰθδη οὗ δά β, δῃὰ [86 ρυγο ἴῃ Παδγι, 

ῬβΆὶ]. χχίν. 8, 4. 

Ὁ ΓῸ αδοοπα ΤηΘΥΚΒ ῬὈΓΟρΤΟΒΒ; ἴ0 δίαπα, δι ὉΠ ΠΠΥ͂ ἀπ ἃ σοῃῆττηδίίοη ; [Ππ6 πιομπίαϊπ οὗ 
εολουαΐ, (6 βἰῖο οὗ 186 αϊνίηθ Βαποίθ ΤΥ ; λὲς λοὶν ρίασο, 10 βαποίμγυ ἰϊ86]; δηὰ, ἴῃ 
οοτγοβροηάθησο τυἱτἢ [ῃ6 δάναποο οὗἁὨ [Π6 νο ἴῃ 68 Ἡ]]Οἢ ἔοτὴ [Π6 ἢτϑὲ σου ὶοῖ, [Π6ΓῸ 18 ἢ 
δάνδποο ἰῃ ἴμ6 τηριῦοτβ οὗὨ 16 τ ϊτα 11πὸ : δὲ οἰοαπ ὁ δαπάς ; ἀπά ἐδὰδ Ῥεγε ἱπ ἤδαγὶ. ἐλξ 
εἰεαν οΥ͂ λαπαά δλαϊϊ αδεεπά ἐμὲ πιοιιπίαϊη 07 υ]ελουαῖ ; (δε μωτε ἐπ ἤεατί δλαὶϊΐ σιαπα οἱκλίῃ λὶς 
λοὶν ρίαοε.᾽" 3 

’ Βίδδορ ον ἢ [45 ταηρεα τῆς αἰ ἔδτοπὶ Κὶ πὴ οὐἨ ρϑγβὶ 6] δὰ ἁηάογ ἐΐγεδε οἾα 5568 ΟΠ]γ, 
Υἱσζ. : ῬΔΓΔ]1615 ΒΥ̓ΠΟΠΥΙΏΟΙΒ, ΡΆΓΔ]]6}8 δηλ οτἷς, ἀπ ἃ ΡΑΓΔ1 1014 βυπίἢεῖῖς. ΤὨΘ Ἰδὲ ἔνο 
ΤοΥ8, ἰδ Μ|] Ὀ6 ρΡετγοοϊνοά, γα ἢδνο Γοϊδὶ πθὰ, δηα ἰπ Ἰἰδὰ οὗ Ρϑ γα] 1618 δυποηγποιβ γὸ ἤανΘ 
δἀορίοὰ {μ6 ἴθγαὶ ραγαϊϊεῖ ἰπε5 σγαάαίίοπαί. ΒΘ μΟΡ Φ6 00 [88 δβϑι ζῃρα βαι ἰβίδοιοσΥ σοι- 
ΒΟΏΒ ἴὉΓ ομδηρίπε [6 ὈΒΠΟΡ᾽᾿ Β ῬἢΔΒΘΟΙορΥ. Αοοοτγαϊης ἴο μον ἢ, Ῥ8.8116] 1168 δγ η0- 
ΠΥτΩΟυ 8 ΔΓ [ἤ086 ὙὙΠΙΟΝ ΠΘΟΙΤΟΒΡΟΙ ἃ ΟὯΘ ἴ0 ΔΠΟΙΠΕΓ ΟΥ̓ ΘΧΡΓοβδίῃρ {Π6 ΒΔΙΏ6 δ6ητἰτλοπνς ἴῃ 
ἀϊθεσγοπε Ὀαὺ ὨΘΑΥΪΥ Θαμυ να] ηῦ ἴοσπιθ. Βαϊ ΒΊΒῆοΡ Φ6 Ὁ ῥσόυθβϑ, ἴγοπὶ δἃη χη ιίοη οὗ 
[6 ὈΙΒΠΟΡ Β Θχϑιηρῖθ8, ὑπαὶ 1818 ἀθδηϊ το 4068 ποῖ μοϊὰ σοοὰ : δ6 ᾿πεγείοσθ ὑγοροϑοβ [Βὰξ 
οἵ οοσπαίε ΑΘ ΤΣ 88 ῬΓΘΙΌΓΒΌΪΥ ΔΡΡΙΙσΔΌΪ]6 τὸ 118 Κὶ πὰ οὐὗἨὨ ῥΡΆΓ81161.. δαοτγοὰ 1ωἰτογαιῖαγα, 
ῬΡ. 34---50θ. ΑἕἝ Ἰοαγηβὰ ογιτῳ πόνονοῦ, ἢὰ8 βιρ οβιοα τπ6 ἴ6Γπὶ σγαάαίίοναί ρμηιτγαϊἰοίίδπι, 
ΔΒ Ὀεΐηρ πηοϑὲ οχργοβϑβῖνο, δηὰ 8150 τηοκῦ ΔρΡ Ϊ 8 0]6 [0 ἴῃ6 ΘΧδιηρίο8β δι ἀποοὰ ὈΥ 1239 
Θτΐποηΐ ῥγοίδίοθ, ἘΒγίεἰδὴ Οὐἰτῖὶς [ῸΣ 1820, νοὶ. χὶν. ὑῃρ. 685, δ86ὅ. ὁ ἤδνοϑ, ἐπογοΐοτο, 
δὰοριοα (ἢ15 τότ ἵπ 1ῃ6 ργδϑοηῦ ὁμαρίοτ. Βρ. εὺ μαὰ ΠΙτΊΠΕΥ σοηδιοτοά (Π6 ἐπέγουεγίδι 
γαγαϊ εἰ ἃ8 ἃ ὙΑΤΙΟΙΥ οὗὁἨ 16 ΗΘΟΓΕΥ ρΑΓΑ]6]δπὶ; Ὀαῦ, 88 [ἢ 8Βᾶτῃ 6 ΟΥ̓ ἶσα ἢ8.3 αδοϊμποὰ χζοοά 
ΤΟΘΒΟΏΒ [ῸΓ ΠΟΠΒΕ αἰ ηρ ἰδ ἃ ἀϊδέϊποί ο01855, γὸ ᾶνο δυδι]εὰ ὁυγθοίνοϑ οὗ ἢἷβ δυσίν, διὰ 
Ὦλγο δοοογαϊηρ νυ δαἀορίεὰ 11. 

3. Βρ. Φοῦυ, ϑ'εοτοὰ 1ἱνογαῖαγο, Ρ. 41. 8 1υ]ὰ. μῥ. 40. 
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ΤὨΘ Ῥτορ ϑῦϊς πλυ80 18 Π0 688 οἰθρδηὺ δηῃᾶ οογγϑοί. [1β88 18} Θβρϑοΐ δὶ] 
δρουπάδβ 'ῃ Ὀϑδυ Ὁ] 1ηβίδῃοϑϑ οὗ [8 πιοᾶθ οὗ ρτδάδίίοῃ. ὙΤδ08 ἮΘ ΒΆΥΒ, 

ὅ'εεκ γὸ Φοῃουδῇ, τ ἢ }]16 Ὧ6 ΤΑΥ͂ Ὀο Τουπηά, 
Ὁ 68}} γο προη Βὲτῃ, γν 8116 ὯΘ 18 ΠΟΔΓ ; 
Ιμῖ ι06 ν]οκοά ἔογβακο ἢ 18 ἸΓΔΥ, 
Απὰ τ86 πητὶρῃϊθουβ τηδη ἢἾ8 ΓΠπουρὮ (8 ; 
Απὰά ἰοῖ Βὲπη τοίασγηῃ ἴο Φαβονδῆ; κηὰ 6 ψὴῖϊϊ σοτη ρβββί οηδίθ ἢΐτῃ : 
Απὰ υηΐο οἂγ ἀοάἂ; ἴον ἢ6 δρουηάοιὶ ἰη ἐογχίνθηῃοδδ, 

16δὶ. Ἰν. 6, 7. 

ἴῃ Ἰβαϊ. 11. 1, 4, 7.. {Π6γ6 18 δποίπου δχδιρὶα οὗ τροσὰὶ ρτδάδίοη, 
τ ΒΙΘΝ 15 Π]πβιγαϊοα Ὁγ ΒΊΒΒΟΡ «600.}]1 Βαΐ βαίδῃ 18 πού ὑηγίνδ]οᾶ 
1π {Π18 Κιπα οἵ σοιηροβιῦοη: {Π6 ΟΥΟΓ Ῥγορμοίβ οομίδιῃ αϑυπάδῃηϊ 
ΘΧΑΙΆΡΪ6Β; ὍὙ6 588]}, πΠονγανοῦ, δά τσ6 ΟὨΪΥ ἔνγο ἰμβίδηοθθ Τἢα δχϑὶ, 
ἔγοιῃ ἤοβοϑ, 18 δχαυ δι ον ραύμοι!ο: --- 

Ηον 58|4}} 1 ρῖνο τπ66 πρ, Ο ΕΡῃ γαίῃ ὃ 
Αὐδηάοη ἴμποο, Ὁ [9186] ἢ 
Ηον 5884}} 1 τηδίκα ἰἢ66 248 Αἀτηλῇ, 
ῬΊασο τῆδ6 ἴῃ ἴπ6 σοπάϊτίοη οἵ Ζο οὶ ὃ 
ΜΥγ δοδγὶ ἰδ ᾿σπθὰ ΡΟΠ ΠΊ6 ; 
Μγ ονγοὶβ γϑδῦη 8}} ᾿ορ ῖΠοΓ. 
1 ν}}} ποῖ Ἄχοσιῖο ἴ[ῃ6 [ἌΓΣΥ ΟΥἁὨ ΤῊΪΠ6 ΔΩΡΘΓ: 
1 ν1}} ποῖ τοϊυγη ἴο τα κα ἀοσδιγαοιίίοη οὗ ΕἸΡΒΓΑΐτΩ ; 
ἘῸῚ αοἀ 8π), ἀπά ποῖ πιδῃ ; 
ΤΠ ΗΟΙΥ Οηθ ἴῃ 186 πιϊάβὶ οἵ ἴ[Β66, Δ Που ἢ 1 ἀπ πο ἰΓοαυθηοῦ οὗἉ οἰεἶθ8. 

Ποδδδ χὶ. 8,9. (Βρ. Ηουβὶεγ 8 Ὑταϑπαϊδιΐϊου.) 

ΤΊῈ οὐ ρϑββαρ 18 ΤῸΠὶ «[06], ἀπ 18 ὨΙΡΉΪΥ δῃηϊπηαίοα, 
ΑΚ τι ΠΥ τηθῃ 8}}4}} ΠΠΟῪ τι Βἢ ΟἹ ; 
1ΛΚΘ6 ᾿ ΔΙΤΊΟΓΒ 5}}4}} {ΠΥ τηοπηῦ τροη [86 ννὰ]] ; 
Απά, ΟΥ̓́ΟΣΥ͂ ΟΠ6 ἰπ 8 ὙΨΔΥ, 58}18}] ᾿ΠΟΥ͂ ΤΠ ΔΓΟὮ ; 
Αἰὰ ΠΟΥ 88}81} ποῖ ἰγη δδίἀο ἔγοπι [Ποῦ ῬδΙΒ8. 

Φοε] ἰϊ, 7. 

ΤἼΘ ῥγορμοῖ 18 ἀθπουποὶηρ 8 ἰθυτ  Ὁ]6 ἡυἀστηθηΐ οη (86 ἰδηὰ οὗἉ υἀδἢ, ὈΥ͂ 
1Π6 ἀονδϑίδιϊοη οὗὨ Ἰοσυϑὶβ; δηὰ 8}1] παίυγα 88 8πη4 ἰγάνθ  ]οσθ, 0 ἢδνθ 
τυ! Π68864 {Π6 ἀθδοϊβιίίοη οδυδοα ὈΥ ἴΠπΠο86 ἀροίγυοίννο ᾿ἰηβθοίβ, δἰΐθδὶ δὰ 
σοηῆγῃῃ ἴμ6 Β46}}}0 οἵ Φο6}᾽ 8 ἀδβογιρίϊοη οἵ {Π6 Ὁ ῬΓΟρΡΊΘ88 8πα σᾶυϑσθϑ. 

2. ῬΑΒΑΙΕῚ, ΓΠΙΝΕΒ ΑΝΤΙΤΗΕΤΙΟ 476 [Π086, ἴῃ ἩΠΙΟἢ ὕπο ᾿1η68 
ΘΟΥΓΘΒΡΟΠα οδ ΨΨΙ ΔΠΟΙΠΟΓ, ὈΥ δὴ ΟΡρροβι(οη οὗ ἰαυτὴβ «πα βϑηίὶ- 
τηρηΐβ; ἤθη ἰδ βοοομὰ 18 οοηίγαβίοα σῇ 16 ἢγβί, βοπιθίϊ πο ἴῃ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, ΒΟΙΆ 6. Π16Β 1Π Β6Π86 ΟὨἶγ. ΤΠῚΒ 18 ποῖ δοῃηβηρά ἰο 8ηΥ͂ 
Ῥαγίϊουϊαῦ ἔοση. ἀἀδοογάϊηρίν, [Π6 ἀαρσγαο8 οὗἉ δη 8 6818 ἈΓΘ γΘΓΊΟΙΙΒ, 
ἔτοτῃ δῃ δχϑοῦ δοηίγδροβιοη οὐ ψοτα ἴο ψογὰ, βεηςπηρηῦ ἴο βοη ϊτηθηῦ, 
ΒΙΏΡΊΪ]ΑΓΒ ἴο βι σι 278, Ρ] ῈΓΆ}]8 ἴ0 Ρ] γα 8, ἀόννη ἴο ἃ σθηθγαὶ αἰ ΒΡΑΣΙΥ͂ 
ὙΠ βοιηοίμιησ οὗ ἃ ΘΟΠΙΓΑΓΙΘΟΥ ἴῃ {Π6 0 ῬΓΟΡΟΒΙ ]0}8. 

ΤῊ18. ΒΡΘοΪθΘ8 οὗ ρϑγδ 6] 151 18 οὗἩ 1688 ἔγραυθηΐ ὁσουσγο ποθ ἴῃ {Π0 ῥτοὸς-ς 
Ῥδδίϊο8] ροθιῃ8 οὗ ἴπΠ6 ΟἹά Τοβίδπιθηΐ, ΘΘροοϊ}Π}Υ [086 νυ ] ΟὮ το οἰονδίρα 
ἦπ 1Π6 Βύυ]6, δῃηα τηογο σοηπθϑοιρα ἴῃ [86 ραγίβ; Ὀαὺ 1ὑ 18. Δατηΐ ἢν δἀδρίοα 
ἴο δάαροβδ, Δρ βογίβπιβ, ργονογθ8, δα ἀοίδοϊ θα βθηΐθηςθθ. Μαυοῆ, ἱπάθθά, οὗ 
0 οἰορσᾷποθ, βουΐθηθαβ, 8δηἃ ἴοτοοθ, οὗ ἃ σγϑαὶ πυσταοΣ οὗὨἩ [ῃ6 ΡΓΟΥΘΓῸΒ οὗ 
ΒοΪοοΠ, ἈΓΪ8658 ἔγοπη [Π6 δηυ Π6ιὶς ἔοτσα, ὑπ Ορροβιμίοη οἵ ἀϊοιίοη, δηὰ 
ΒΘΠΙΙ ΘΗ ; 88 ἴῃ [86 10]] ον ἸΏ ΘΧΔΠΊΡΪ69 ε --- 

Α νῖβο ϑοῃ τϑ)οϊοο ἢ δὲἰβ (ΔΉΠΟΥ ; 
Βιιὶ ἃ ΤὈο] ἰδὲ δοη ἰδ ἔμ χτίοῦ οἵ ᾿ἷ8 σλοῖ δ ογ. 

ῬΥΤΟΥ͂, ΣΧ, 1. 

1 Βρ, 76, βαιγοὰ 1 ογαῖοτο, ΡΡ. 46---49. 



“08 ϑογέρζμγο ηϊενργείαΐϊοπ. 

Ἦδγο ΘΡΘΥῪ ποῦ [88 1(8 Ορροϑῖΐθ ; (86 ἔθγπβ  αίλεν δηὰ :ποέλεν Ὀοϊηρ 
ΤΟΙ ΔΕ ΙΥΘΙΥ ΟΡΡοΒβἰ (6. 

ὙῊ6 ΠΙΘΙΏΟΥΥ οὗὨ ἴδ 7.8ὲ 18. 8 ὈΪο5δίηρ ; 
Βυὶ 86 παπιὸ οἵ (Π6 νγἱοκοὰ 8}}8}} τοῦ. 

ῬΓΟΥ͂. χ, 7. 

Τὴ {118 ἱπβίϑῃοθ ἔπ 6 ΓΘ 8ΓΘ ΟἿΪΥ ὕνγο ἈΠΕ ΒΘ Ϊς ΤΟΓΤΩΒ ; ῸΓ »ιόριοῦψ πὰ παπεα 
ΔΓ ΒΥΠΟΠΥΙΟῦΒ. 66 4180 γον. χὶ. 24., χνὶ. 88., δἀπὰ χχῖχ. 26. 

Βυῖ, {πουρἢ {Π6 δη τ  μοῖϊς ΡΆΓΔ116] θ6 οὗὨἨ σοτῃραγ  ΥΘΙῪ ΓΆΓΟ ΟΟΟΌΓΤΤΘΙΘΘ 
ἴῃ {ΠπῸ0 βυρογίονῦ Κ᾽ πᾶβ οὗ Ηθῦγονν ροοίγυ, 10 18 ηοὐ ἱποοπαιβίθης τ ἐμ θη. 
ΤΠυΒ, νγὸ δᾶνο ἃ Ὀδδα ] Ἰηβίβησο οὗἉ 10 τη {86 ὑπΠ8η Κϑρινὶηρ οὐδ οὗ ΗΠ ΔῈ, 
1 ὅ4η). 11. 4----7., ἀηἀ ἴῃ βοὴ οὗ {π6 ρῥβ8]18, 88 πῃ Ῥβ8]. χχ. 7, 8., χχσ. ὅ., 
δηα χχχνῖϊ. 10, 11. Ιϑεῖδ)ν, 8180, ὈῪ τηϑϑῃβ οὗ [{, νου ἀθραγπρ ἔγοπι 
ἢΪ8 αϑ0.8] ἀἰσΣΥ, ρΊΘΔΟΪΥ ἱπογθᾶβθδ ὑἢθ θοαὶ οὗὨ 18 ΘΟΙΩΡΟΒ ΟΠ. 

ἘρΥ {Π6 τηουπίδ᾽η8 8ἢ4}} Ὀ6 ΓοΤηοΥσα : 
Απὰ τδ6 8118 8.4}} Ὀ6 ουουτ γον ; 
Βαϊ ΤΥ Κἰπάῃ 688 ἔγοτῃ ἴΠ66 884}} ποῖ 6 τοτηονθᾶ ; 
Απμὰ ΓΠ6 οονοηδηϊ Οὗ ΤΑΥ͂ ΡΕ806 8}}8}} ποῦ Ὀ6 ΟΥ̓ΟΓΒΓΟΎΤΗ. 

156]. 1ἴν. 10. 

8366 ΠΠΚθυσίβο [88]. 11ν. 7, 8., 'ἰχ. 10, δηᾶ χν. 18, 14. 

8. ῬΡΑΒΑΙΙ,ΕΙ, ΓΙΝῈΒ ΒΥΝΤΉΕΤΙΟ οὐ ΟὈΝΒΤΕΌΟΤΙΨΕ 816 ἔδοθο, 
1η τ ΒΙΟὮ 06 ῬΑΓΆ]]6118πὶ ΘΟΠββίβ ΟὨΪΥ ἴῃ [16 Β᾽ Π}}1ΔΓ ἔοστη οὗ οοῃμβίσγιο- 
[ἰοη; 1η Ἡ ΒΙΟΝ πογά ἀο68 ηοΐ ΔΏΒΎΘΙ ἰο το, δηα βθηΐθῃοα ἰο βοηΐθῃοσο, 
88 Θαυναϊθηῦ ΟΥ Ορροβῖία ; Ὀαύ {Π|6Γ6 18 ἃ ΘΟΥσβροπάθῃοα δῃ4 δαυδ 
Ὀούσθθη {μ6 ἀἰθογαηῦ ργοροβι 018, ἴῃ γοϑρϑοῖ οὐ {πΠ6 βῇαδρα δῃά ἴση 
οὗ [π6 ψῃο]6 βεηΐοπῃοθ, δπα οὗ {ῃ6 σοπβίγιοςνα ραγίβ: ΒΟ ἢ 849 ποῦ η 
ΔΏΒΘΙΙΩρ 0 ΠΟΙ, γΟΥῸ [0 ψοτ, ΠΊΘΙΌΘΥ ἴο ΤΟ ΌΟΓ, ποραίνα ἴο 
ποσαῖϊνα, ᾿ηἰουτορδίνα το ἱπίογγοραίϊνθ. ΤῊ8 Βρθοῖθϑθ οὐ ῥρϑγβάὶ]οὶ 
1πο] 68 Βυοἢ 88 ἀο ῃοΐ δοπλθ ΣΠ1η (ἢ 6 {πο [ΌΤΊΘΓ 6].8868. Ασοσογά- 
᾿ησὶν, ΒιΒῆορ μον ἢ σϑιηδυκβ ὑπαὺ (Π6 ναγιΟΥ οὗὅἁἨ {18 ἔόστω 18 νυ 
στοαῦ; [86 ρδγΆ]]6]1858πλ Ὀδὶηρ' Βοτα θη 68 ΠΊΟΓΘ, Βοιθῦ πη68 688 δχϑοῖ, 
Δηα Ββοπηθῦϊμηθβ Βασα]Ὺ δἱ 411 δρραύθηῦύ. μα πιποίθθη τ ρῥβαῖτα ν0}}} 
ἔΓΠΙΒἢ 8. θΘδα Ἢ] ᾿πϑίαποο οὗ ρᾶγα]]6ὶ 11Π68 σοπδβίγαοσίνο : ---- 

ΤῊο ἰὰνν οὗ ΦΕΗΟΥΔῊΗ ἱ8 ρογίοεϊ, τοδίοτίηρ [86 80] ; 
Το ἐοβιϊ ΠΟΥ οὗ ΦΈΒΟΥΔΗ ἰΒ ΒΌΓΟ, ΤηΔ κίηρ τν 186 [86 ΒΙΠΏΡΪ6 ; 
Το Ῥγϑοθρὶβ οὗ ΦΕΗΟΥΑΗ δἃΓὸ τἱρῆῖ, γοὐοϊεὶηρ [86 Ὠοατὶ ; 
ΤῆΘ οοτηπηθηἀπηοηὶ οἵ ΦΕΒΟΥ ΑΗ ἰ8 οἰθαγ, ΘΠ  ὐαηΐης [29 6γ68 ; 
Το [ΔΓ οὗ ΦΈΒΟΥΑΗ ἰβ ρυγα, δηἀατίηρ, ἴῸΓ ἜΥΟΓ; 
Το ἡυάρτησηϊδ οὗ ΦΒΗΟΥ ΑΗ ὅγὸ ἰγυῖῃ, ΓΠΟΥ δΓ δὲ ΔΙ ΟΡ ΘΙΒΟΥ ; 
Μογὸ ἀδβίγαοϊ ἴδῃ κοϊὰ, οὐ [8δη σηποὶ ἤπηο ροϊ]ὰ, 
Απὰ βυυθοῖοσ ἐμὴ ΠΟΏΘΥ, ΟΥἩ 186 ἀγορρίῃς οὗἨἁ ΒΟΠΘΥ -ΟΟΙ 08. 

Ῥεδὶ. χὶχ. 7--- 10. 

Αἀάϊομδὶ ᾿ἰπϑίδηοοθβ οὗ 16 Ἵδοῃβίγυοιγο ῬΒΓΆ]10118πὶ ΟΟΟΌΓΣ ἴῃ Ῥβδὶ. 
ΟΣ] ν "1. 7..----18.; Φοῦ χὶ!. 18---16.; 186]. χὶν. 4 ---9., δΔηά [ν11]. ὅ---8. 

Βεδροοίίηρ; ([π6 ἴἴγαα ργβοθαϊηρ' βρθοῖββ οὗ ρϑσβ!]6]18πι, ΒΊβμορ “60 
ΤΟΙΉΔΓΚΒ {παΐ, ΒΟΡΑΥΔΙΘΙΥ, “ ΘΔΟ ἢ Κιπα δάπηβ ΤΉΔΩΥ βῸ ΟΣ! παῖθ γα- 
ΤἸο168, δηα {παΐ, ἴῃ σοι ᾽ΠδίΟη8 οὗ σϑῦβθβ, {86 βουσὶ Κιηα8 δσθ 
ὐκύνανι Ἰπίθστηϊηρ] δα ; οἸγοιτηϑίδμοοβ ἩΠΙΘῚ αὖ ομο6 ΘὨ]σθ δά 
ΘΘΌ ΠΥ [86 σοπιροβιίοπ, δπα ἔγθα θη Υ σιν ρθουν αἰβυ ποΐμθδβα 
Δα ρῥγθοϊϑιοῃ ἴο {86 ἰτϑῖὶῃ οὐ ἱμουρμι. Ηδ ἢδ8 1]υδίγαίθα [ἢ 18 
οδβογνδίίζοῃ ὈΥ͂ βοῖῃηβ ἱπβίδῃοθθ οἵ βύο ἢ β οσαϊπαί ναγιθεβ. ΤΒ6 
ΒΙΧΣ ΓΟ] 8.6 Δ ΚΘ ῬΑΥΓΥ ἔγομι ἢ18 γσοϊαπιθ, δπα ΡΥ ΪΎ ΠῸμ [86 
πἰηθίθθη τ οὗ Βίββορ [μοί 1μοοἴυχοθ οα ΗΘΌΓΟΥ ροθῖγ. Τιβ, 
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.1.) Βοιμμροίίηθθ 0Π6 Ἰἰηθ8 ἃγθ δὲ-πιοηιδγαῖΐ; [μαι 18, {ΠΟῪ ΘΟηβ᾽ϑὺ 6δο]ι οὔ 
ἀοιι Ὁ]6 Τη ΘΙ ΌΟΥΒ, ΟΥ {νῦὸ Ῥσοροϑί [1008 (ΟΓ 86} {πη Θη (8, ἃ8 [μονν (ἢ (ΘΓ ΠῚ8 (8.61. 
-ΕΟΣ ὀχ ρΡ]6, 

ΤῊΘ ὩδιϊοηΒ Γασοᾶ ; ἴἢ86 Κίηρἄοπιβ ὙΟΓΟ ταονοϑᾶ: 
Ἧο υἱιοτοῦ 4 γνοΐςο ; [ἢ 6 ΘΑΓΠ 868 αἰ Ββοϊγρά. 
ἜΘ 51:}}}, πὰ Κηον ἴπδὲ 1 δπὶ αοά : 
1 τ|ὶ}} θ6 ἐχδ)ιαὰ ἴη [86 ἡδιϊοῃβ ; 1 νυ] 6 οχαϊ θὰ ἰῃ (δ6 θϑδγιἢ. 

Ῥραὶ. χὶνὶ, 6, 10. 

(2.) “ῬΡΑγ411618 δγθ ϑοπηθύϊτηθϑ [Ὀγπηθαᾶ ὉΥ ἃ τοροι οι οὗ ραγὶ οὗ [16 ἢγβέ 
δΘὨηΓΘΏΟΘ : --- 

ΜΥ νοῖΐςο ἷβ πηίο αοά, δηὰ ἱ ΟΥΥ δἱουὰ ; 
ΜΥ νοΐςο ἰδ απίο αἀοᾶ; δηά ἢθ Μ}} Βοαγκθῃ πη10 τη6. 
Ι νὴὶ}} σουπηθιῦοσ ἴἢ6 τοτκ8 οὗ Φοῃονυδῇ : 
ἴοδδ, 1 ὙΠ} γοποπῖθον ΤΥ ἸγοΓ ΚΒ οὗ οἷά. 
ΤΏδ τυδίουβ 58} ἴπεο0, Ο ἀοὰ; 
ΤΩ ᾿δίθγβ 88} [Π66; [ΠΟῪ ΓΘ 860 ]2Ζ6 ἃ νυ ἢ δηρυ 8ἢ. 

Ῥραϊ. ᾿χχυἱ,. 1, 11, 16. 

(8.) “ δοπιοίϊτηθβ, ἰὼ {π|ὸ ἰαιον 116, ἃ ραγί 18 ἰο ὃ6 βυρρ)]ϊοα ἔγοπι 1116 
ἔοΥγ6 Ὁ, ἰο σοι ρ]οῖθ 1ῃ6 Βθηΐθηςθ : -- 

ΤὮδ παρ ἢν ἀραά ἐγοῦλῦ]ς ἔγοπλ ὈΘποδῇ ; 
ΤῊ νδίογα, δηὰ ἴποῪ ὑθδὲ ἄν 6}} (Πογαίη. 

Φοῦ χχυὶ. 5. 

(4.) ““ὙΠοΥΘ δγθ ρϑγβϑ]]6] ὑσὶ ρ]θῖβ; ΘΓ [ΠΓ6Θ 1168 σοΓΓΘϑροπᾷ ἰοροίδοΓ, 
δΔη4 ἔοτ 8 Κἰπά οὗ δβίδῃζα ; οὗ νυ 1 ἢ, ΒουγοΥ, ΟὨ]Υ ὕνγο ᾿ἰ 68 ΔΓΘ σΟΙΠΠΙΟΠΙΥ͂ 
ΒΥΠΟΠΥΠΊΟυΒ : --- 

ΤΏς υἱοκρὰ 8}4}} β66 ἴἴ ; ἀπὰ ἰξ 8Π4]} στίανο ἢΐπὶ : 
Ηδ 8114}} σιιαβϑὶι συ ῖἢ 18 τορῖῃ, δη ἃ ῥἷ "6 ΑΥΤΘΥῪ ; 
Τῇ ἀδδῖγα οἵ {{|ὸ νυ ἸσΚοὰ 8Π4}} ρα ΓΒ}. 

Ῥβδὶ. οχὶΐ, 10.,᾿} 

ΟΥΒΟΡ ᾿ἰμβίδποθϑ οὐὗἨ ρδγαῖ]οὶ ἰγὶρίϑίϑ ὁσοῦγ ἴῃ ΦοὉ ἰ]. 4., ἀηὰ ΜΙίοβῆ 
ΥἹ. 1δ. 

(56.) “ ΤΏΘΣΓΘ ἃγθ ρβγα}]618 οοῃδί ϑίϊηρ οὗ ἔουΣ 11 Π68; ὕνγο ἀ] βύοἢ}8 Ὀδΐηρ 80 
ςοπηθοίρα ἰοροίμοσ ὈῪ ϑουηὰ δηἀ οοηϑίγυ οὐ 0}, 88 ὑο0 Τ18}.6 ΟἿΘ βίϑηζϑ: --- 

Τὴ ΟΧ Κηονγοί 118 ΟΥ̓ΤΠΕΡ ; 
Απὰ [Π6 488 ἴΠ6 ογὶ Ὁ οἵ μὶ8 Ἰἰοτὰ. 
Βυΐὶ 18γ86] ἀοιἢ οὶ Κηον: 
ΜΥ Ρθορΐθ ἀοὶ ποῖ οοπϑίά δῦ. 

188]. ἰ,. 83. 8.66 αἷἶδο Γεαὶ]. χχνἹἹ 1, 2. 

Τὴ βίδῃζαδ οὔ θυ 11η68, βοιῃθύϊπηθϑβ {6 ΡῥΆΓΆ}16] 1168 ΒΗΒΊΤΟΥ ἴο ΟἿΘ 
ἈΠΟΐΠΟΥ, ΔΙ ΘΓηδίοὶΥ; 1816 ἢγβθί ἴὸ (0ὴ9 ἰμϊ]γά, δῃὰ ἐπ βοοοπᾶὰ (ὁὸ {9 
ἔουγ ἢ :---- 

Αδ6 τιι6 Βοαύϑθηβ ᾶτὸ Ὠἰζἢ δῦουο 186 ΘΑΤ ; 
80 ἰρὰν 8 ἢἷ8 σοοάῃοδ88 οὐϑὺ ἱποῖὰ [δὲ ἴδασ ᾿ΐτὰ : 
ΑΔΒ τοιηοΐο 88 [ἢ οδϑὶ 18 ἔτοηὶ ἴπΠῸ νι 6δῖ ; 
80 δῶσ βδιἢῃ ἢ6 τοιηουϑα ἴγοτῃ 118 ΟἿἿΤ ἸΓΘΏΒ ΓΟδδΙΟΉ 8. 

. Ῥδδὶ. οἱ]. 11,12." 

Βοπιοίϊτηθβ, Βοσσθυοῦ, ἰπ [86 δἰίθσηδίθ αυαίγαΐη, ΕΥ̓͂ ἃ ρθου αῦ γί ϊβθοθ ἰπ 
πο ἀξείγ! δυΐϊζοη οὗὨ [ἢ βθηΐθῃοϑϑ, ἴπ6 {μϊσὰ 11π6 ἔΌσΙ8 ἃ σοη ἱου8 ΒΘΏΒ8Θ 
ψιἢ (86 γϑί, δηά {πὸ ἔουσι τι {Π6 ΒΘ Θοῃά : -- 

Ετοπὶ {π6 ὨοαΎοἢΒ ΦΕΗΟΥ ΑΗ Ἰοοϊχθ ἢ ἀονῃ : 
Ηδ βρειἢ 41} [ἢ οὨ!! άτοη οὗ θη ; 
Ετοτὰ ἴῃ 86δῖ οὗἉ ἐἷ5 γοϑὲ 86 σοῃιοιη  δίοι ἢ 
ΑΙ! τἈ6 πο λη18 οὗὨ [ῃ6 Αγ. 

Ῥμαὶ. χχχίϊ. 13,14. 
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" Βρ. Ζεῦ, ϑαογοὰ 1 οταῖατο, ΡΡ. 27, 28. 5. 1014. ν». 39. 
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810 δογίρέμτο Πιξογργείαξέυπ. 

(6.) ϑοπιθ ρογίοαβ 8130 την Ὀδ δσοῃϑ᾽ ἀογθὰ "5 ἔυγῃπηῖῃρ᾽ βίβῃ ΖΑΒ οὗ ὅνο Ἰἴπο, 
ἧπ ἡ ΒΙΟΙ (86 οἄδὰ 11Π6 ΟΥ̓ Τηϑπ 6 Ὁ 808 }}Κγ Οἱ ΘΓ ΘΟπΊθ8 ἴῃ Ὀθύννθθη ἵτο ἀϊ- 
Β[ΪΘ.ἢΒ Σ ΟΣ {86 1πη6 ὑμαὺ 18 ποὺ ρᾶγδ]}]6] 18 σϑῆθγα ΠΥ ρ]δοθα Ὀοίνγθοη {Π6 ἔτο 
ἀἰβιϊοἢ8 ; ΟἿ, ΔΙΌΟΓ ὕνγο ἀἸ 8016 }}8, ΤλΔ}κ68 ἃ 01] οἷἶοβθ 3 ---- 

ὝοΟ ἰβ νἷδο, δηὰ νυν} πη ἀογεϊδηὰ (Π686 [Βηρ8 ἢ 
Ῥτυάοηῖ, δηὰ ν}}} Κποῖν ποῖ ὃ 
Ἐργ τρῶς αὐτὸ ἴἢ6 ψγ5 οὗ ΦΕΗΟΥΔΗ; 
Απὰ 186 δῖ 841} γγαῖκ 'π Ποῖ ; 
Απὰ τς αἰδϑονοάϊοηϊ 8}}4}] [4}} ὑπογοίῃ. 

Ηοϑ. χὶν. 9. 

ΤῊΘ Ρῥγϑοθαϊηρ ἅσὸ {Π6 ΟἰΙοΓ νυ ϑθϑ οὗἨ [Π6 ρᾶγα]] οὶ ]1η68, στα. 
ἀαϊϊομαὶ, δα δίς, απ σοπδβίγαοίνο: 8. ἔδνν οἴμουβ οὗ 1688 Ὡοΐθ 816 
ἀϊβουββθὰ Ὀούῃ Ὀγ ΒΊ9ηορθ μον πᾶ «600 ; ἴῸΓ τ ΠΙΟΩ {Π|6 Γοδᾶου 18 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΪ τοίογγοα ἴο {Π61} γοβρϑοῦννθ ὑγοσκβ. 6 ΠΟΥ ΡῬγοςθϑά ἴο 
πΟΙΙ66, 

4. ῬΑΒΑΙΖΕΙ, ΠΙΝῈΒ ἹΝΤΒΟΥΕΕΤΕΡ. Τἤρδεα ἅγτ6 Βίβ ΖΔΒ 80 (Οῃ- 
βἰγυοσίοα, ἐμαὶ, τ αΐονοσ θ6 {Π6 πο Γ οὗ ᾿1π68, [π6. γϑί 1Π1π6 8841} Ὀ6 
ῬΆΓΆ116] ἢ (Πα 58 ; [Π6 Βοσοηα νι [π6 ρα πυ] τηαία οσ ἰαδὶ θὰ ὁπ; 
δηα 8ο βγουσβουΐ, ἴῃ δὴ ογάθυ {πᾶΐ ἸΟΟΚΒ ᾿μναγα, ΟΥ̓, ἴο ΒΟΙΓΙΟΥ͂ ἃ 
ΤΣ] ΠΥ Ὺ Ρῆτδβθ, ἔτουι βλη ΚΒ ἴο οοηίτθ. ΤῊ18 την Ὀ6 οΔ]16 4 {86 ἐπέγο- 
υογίοα ραγαϊοἴϊδηι. 

ΒΊΒΠΟΡ “600 88 1] υβίγαίθα 118 ἀοβπι οι τ ΒΟνΘΓΆΙ δρροθὶίο 
ΘΧΔΙΏΡΪ6Β, ἔγοπι τυ ἤ]οἢ γα πᾶν εο]θοίοα (ἢ6 ΤΠοσηρ;: --- 

“ΜΔ βοῃ, 1 ΤΥ Ποδγὶ Ὀ6 νυῖδ ; 
ΜΥ Ποδτῖ 4180 8[}4}} γο)οίὶςθ ; 
Υ2, ΤᾺΥ̓ ΓΟΐΠΒ 8}8}] Γ6]ΟΪ66 ; 

ὝΏΘη ΤΥ ᾿ΐρ8 ἐρϑδκ τρις τ ϊηρ8. 
ῬγοΥ. χχηδἕ. 15, 16. 

“ΤῊ (015 οἵ {Π6 ΠοδίΠ θη ΔΓΘ 8:1 Ύο δηὰ ρμοὶϊὰ : 
ΤῊΘ νοῦΐ οὗ ᾿Ἰποθὴ 5 ἢδη (8; 
ΤΕΥ ἢανο πιοῦτἢβ Ὀυΐ ΠΟΥ͂ ΒρΘδΚ ποῖ; 
ΤΟΥ ἤδνθὸ 6γ68 δι ΠΟΥ 866 ποῖ ; 
ΤΏΘΥ Βάγο Θαγβ, Ὀὰϊ ΓΠΕΥῪ ΠΟΘΆΓΣ ποῖ ; 

ΝΟΙΒΟΥ ἰ8 (Π6 ΓΘ ΔῊῺΥ Ὀγοδίῃ ἴῃ τποὶγ τι υ 18 : 
ΤΈΘΥ ψν ΠΟ τηᾶῖκο ΓΠ6 πὶ ἃγθ 11Κ απο {Π6Πὶ ; 

80 ἀἴὸ 41} {ΠΟΥ ὙΠῸ ῥϊ (Ποὶγ ὑγιιϑὲ 'π (ἤθη. 
ῬΑ]. οχχχνυ. 15-- 18." 

ΤῊ ρδγα]] 6] 18τὴ8 ἤΘΓΘ τα ἶοα οὐ γα ὙΟΤῪ δοουγαῖθ. [ἢ {Π6 ἢτεί 
Ἰπα οὗἁ {818 Θχδῃρ]θ )1ὶ Πᾶνα {πΠ6 ΙΔο]αίτουθ μοαίμϑη; ἴῃ 186 οἱρΊ, 
[Ποϑ6 ψῆο ρυΐ {ποὶῦ ἰσγυβί ἴῃ 14.018: ἰὼ (ἢ6 βοοοῃᾶ 11η6, [ῃ6 ἔἈὈΓοᾶ» 
Ὠοη; ἰπ (86 βανϑηῖῃ ἰῃ6 ἐγ σαῖοτβ ; ἴῃ ἰμ6 {πιγὰ [1π6, ταοιτ8 
ψιϊμουῦ αὐὐϊου]αίϊίοη ; 1ῃ δα δἰχίῃ, τουτὴβ πιϊουῖς Ὀγοϑίῃ ; 1ἢ 
{86 ἔουσ Ἰἴη6, 6Υ68 νι πουῦ νἱβίοη ; δηᾶ, ἴπ ἐμ6 Δ. 11η6, οαγα τ] ἢ- 
ουῦ [86 Β6η86 οὗἉ Ὠϑδσιπρ. 

ΤῊΘ Ρᾶσ]] δ] βγα οἵ (6 οχίγζοιμθ θη 618, ΒΊΒΠΟΡ Φ6 00 ῥγοσββαβ ἰο 
βίαίθ, ἸΏΔΥ Ὁ6 τοηαογοα γοῖ τοσα δυἹάθηὺ ὮὈΥ τϑάἀποϊηρ (Π6 ῥΒΒΑρῸ 
Ἰηΐο 00ῦἅ  αὐδύΓ 18; ὑπι8: 

Το ἰ40]8 οὗ [86 ΒΘΑΙ ΘΗ ΔΓ δὲν δηὰ γο]ὰ ; 
ΤΏ τοΥΚ οὗ τη 8 Β8η48 : 
ΤΉΘΥ ὙΠῸ ΤλΔΚο ἴθ πὶ ἀγῸ ἴΚ6 ἀπίο {Π6Π ; 

50 δ1Ὸ 41} [67 ψ8ο Ρπΐ {πεῖν τγυδὲ ἰπ (Ὠ6 πὰ. 

ΤΉΘΥ Ὦδνο ΤὩΟΌΪΗΒ, Ὀυΐ (ΠΟΥ δροδῖ ποῖ : 
ΤΈΘΥ Ὠδνο ΟΥ68, Ὀαΐ ΓΠΘΥ 866 ὨοΟῖ ; 
ΤΌΏΘΥ αν ΘΆΓΒ, Ὀυϊ ΓΠΘΥ ὮΘᾺΣ Ποῦ ; 

ΝΟΣ ΟΥ 15 ἸΠ6ΓΘ ΔῊΥ ὈγΘΑΙὮ ἰπ (Π6ἷΓ τπηοῦτμ8."} 

Φ 

Σ δλογοὰ 1, τογαίΓθ, ΡΡ. 53, 54, 57, 53 



υοίίοαὶ Σ᾽αγέα Οὗ ϑενίρξιζε. 817] 

Π|. ϑυιοῖ 18 (816 παίαγο, δηᾶ βοὴ ἀγα [86 βρϑοΐθβ οὐὗἅὨ {Π|8 ρδγ}]6]- 
Ἰβυηϑ, ὙΓΒΙΟὮ Δ.6 ὙΔΓΙΟΊΒΙΥ αἸδίγὶ ρα 6α {πγουσποαῦ (πο ΟἹΑ Τοβίαπιθηί, 
ΝΟΥ βῃοιυάὰ 1{ Ὀ6 οτϊἐἰοα {παὶ (86 ΗοΌτγαϊο ράγα]}] 6} 18πὶ Οσσυγ5. αἾ8ο, 
ὙΠ ἢ τηιιοἢ ναγι θυ, ἴθ {π6 ΑΡοοΥΥΡΒα : [ῃ6 Ὀοοῖκς οὗ Εὐοοϊεἰαβίϊοιϑ, 
ἴῸΣ δχϑηρῖὶθ, 18 σοιῃροβοα οὗ ρᾷγα ρϑγα 6 ]158π|8.ι Ομ οἰδοῦ ἔποί 
ΤΟΙΏΔΙΩΒ: ΔΊΟΥ, (μα΄, ἴῃ {Π|6 βοηθηίουβ γπιμία οὗ {π6 σα 1 η1- 
οἱ τσιΐοσθ, {Π6 τῆδῆηοῦ οἵὗἨ ΗἨΘΌΓΘΥ μοΟΟΘΙΓΥ 18 ΤΓΘα ΘΠΟΥ οὈβειυϑα, 
ὙΠ} τη οἢ ΔΟΟΌΓΔΟΥ, ὑπουρὶι τυ1Πι ἃ πχαπιίαϑί ἀθοϊαπβίοη οἱ βρὶγιῖ.! 

σΌΘἢ Ὀθιηρσ (ἢ6 ἔποῦ, 6 8.8 Δ ΠΟΙΖοα ὈΥ ΔηΔΙΟΡῪ ἴο δχρθοῖ ἃ 
ΒΙΠ1]ΔΥ ΡΆΓΔ] 16] ̓δπὶ ἴὰ (Π6 Νοινν Ταβίδιηθηῦ, [0 18 ἃ ΟΥΚ Βαρρ]θιηθη- 
ΤΆΤΥ [0 δπῃά ρμογίεοίνα οὗ [86 ΟἹ Ταβίαπηοηῦ ; Θοπιροβεα ππάθυ ἐἢ6 
βδλθ συϊάδηοσα; τι θη ὈΥ ἡδίνγα «608, ΗΘῦγοννϑ οὗ [6 Ηδρτον, 
ὈΥ τλ6ῃ ὙΠ Ο56 Π11π48 νγ ΘΓ το] 64 ἴῃ {Π|6 ἴογιῃ οὗ {61} οὐνῃ βαογοά 
ΓΙ ηρ8, Δη4 Ώρ086 8016 βίοοϊς οὗ ᾿ογαΐατα (νὰ (86 ὀχοαρίϊοη οὗ 
Ῥδυ], μὰ ῥγοῦΔὈΪΥ αἷβοὸ οἵ [υΚ6 ἀπά «δι 68) νγᾶβ σοιῃργιβοα ἴῃ (Ποϑ8 
ΨΟΥΥ ὙγΠποΒ, Νον, ἴὖὉ 18. ἹΠΡΓΟΌΔΟΪ6 {πα 8.0} πλθῃ, ϑΥΠΘ ἢ ΠΟΥ 
ΘΔ 16 0 Ὑ͵Ι[Θ Βοἢ ἃ ΨΟΥΚ, Βδοι]ᾶ, πῇ ουΐ ΔΠΥ ΔββισηΆ0]6 τποΐϊνο, 
Δηα ἴῃ αἰγοοῦ ΟΡροβιίῖοη ἰο 4}] οἵ Π6Ὶ σϑ] σίου ἐθασοτβ οὗ [Π61Ὁ ἡδίϊοι, 
ἢανα οδίσλησθα {μοιάβονοδ ἔγΟΠλ ἃ ΠἸΔΏΠΟΓ, 80 ρογνδάϊηυ {Π|0 πορ] οϑὶ 
Ρδτίβ οὗ πὸ ΗθΌτον δου ρίμαγαβ, ἃ8 [μ6 βθηζθηζουβ ραγ] 6] ’βὼ. Βΐ 
6 86 ποῦ Ἰοῖῦ ἰο δηῃδϊορίοαὶ σϑαβοηῖησ. π6 τρεῖς βέυ]α οὐ τἰ|ι6 
Νον Ταοβίαπιθηῦ ἰοδα8 8 ἰο οχρϑοῦ ἃ σοῃβίγισίοη δι ]ῦ ἴο ὑπαὶ 
Ψ ΠΟ τὸ πὰ ἴῃ {6 Οἷα, ΤμῈ Ναὸν Ταβίαιηθηῦ 15 ποῖ ψσιξΐθη 1π 
ὙΠιαΐ 15 Τουτη θα βγοῦν οἰαββιοι] ασθοκ. ΒΎοσα {Π| Ἰπίοστηϊχίιγα οὗ 
ΟΥ̓ ηὐΔ] ἸΔἸοιη8 ἃπα Ἔχ ρΓ βίο 1 ΤΠ 086 Ἡ ΠΙΟἢ ἀγα ΡΥΌΡοΥΪν ατθοκ, 
{π6 Ἰδησαασα οὗ {πὸ Νὰ Τβίδιηηθπθ 88 θθθὴ ἰοσηχθα ἐγείρῃ δεῖς οὐ 
᾿εδγαῖς Οτεελ. ΤὨδ ἀιδγθησα ἴῃ βίγ]6 ἀπα τδηποὺ ν᾿ ὨΙΟἢ δι 0 8158 
Ἰγεύνθοη ἴπ6 τ υιῦουβ οὗ {πὸ Νοὸνν Ταβίδιηθην ἀπα ἐπ ὐσοοκ οἰ βϑὶς 
ΔΌΪΠΟΥΒ 18 πιοϑὲ ΒίΓΟΩΡῚΥ τῃδΔιΚαα ; δηᾶ {18 αἰ θτγθησα 18 ποῦ οουῃβηρά 
ἴο Β:η5]6 τογϑ δηα σοτῃ ΙΔ 1008 οὗ ψογάβ, θαῦ ρουνδάθβ {π6 ψ}0]6 
βίγυσίαγο οὗ ([Π6 σοτηροβιίοη; πα ἴῃ ἔγααιθηΐ ᾿πϑίϑησοϑ ἃ ῃοθίϊοδὶ 
ΤΩΒΏΠΟΙ ἰ8Β ΟὔΒουνα 6. ΤῊ18 ροσίϊοαὶ βίγ]θ 88 Ὀθθη ποιϊοοα ὑγιοῆγ 
Ὀγ Βοροῖοσ, Εγηθϑιὶ, Μ|ΊΟΒ46118, δοθ!θάϑηοσ, Ὠ τ. (διαρθὈ6}}, δὰ οἵδοῦ 
οὐ σα; Ὀαῦ 10 τῦᾶϑ γοϑοσυϑὴὶ ἴον ΒΙαΠορ 600 1ἴο ἀδνοίορα {πῸ αχ βῦ- 
6η06 οὗἩ {86 ροσίϊοδὶ! ραγα} 16] 181 ἴῃ ἢπΠ6 Νονν Τοβίαμηθῃηϊ, δηα ἴο ῃ]4 68 
118 Πυτηθγοῖϑ ὈΘϑυ 68 ἴῃ 8. ροϊηῦ οὗὨ νἱθνν ΘΑΌΔΙ]Υ πόνο] δηα ἀ 6] σ 8} 
ἴο {816 Ὀ1Ό]1οᾺ] δι οηί. 

[[προπϊουβ τη ἢδνα ΟΑΥΤΙΘα {ΠΥ Πποί]οη8 οὗ ΡΆγΆ]]6 181} ἴο δὴ 6Χ- 
ἴγθηθ. [Ὁ ΠΔΥῪ Ὀ6 αμοϑί!οημοα Ποῖ ῦ [6 ᾿ΠΒρΙιγθὰ ἩΥΘΓΒ σαν 
Ἰηϊοηαρά ἴο ργοάιϊιοα 411 {Πο86 σψαγιθῖ 168 οὗ νϑῦβθϑ, βίβῃΖαβ, ὅζο., νν Βἰοὶι 
μανα θθϑη δβουϊ θα ἴο θὰ. Ὁμαῖ [π6 σαπογαὶ ρυ ποῖ} ]68 οὗ ράᾶγ8}}6]- 
Ἰ81Ὼ 86 ἀἸβίι μον το θ6 ἐγαοοα ἴῃ δ ργον ΡΟΘΙΓΥ πὸ οὐ σου] θην ; 
θυΐ {6 πυϊμ αὔθ βάν Ίβίοηβ, ἀπά οσ π Βιοἢ αἴ γθηῦ ραββαρθβ ἕνα ὕθθη 
ΤΆΩΚΟΑ, βθϑῖὴ ΠαγάΪγ ἴο οχὶϑῦ βᾶνα ἴῃ {Π6 ἱτηαριπϑίοῃ οὗ [86 [ΠΟΙᾺ 
αὐτο, Τὸ {86 ἔστη ““ρστδάδεομαὶ ράγα}]6] ἢ [Δθτα Ἀρρθᾶγϑ βοιηβθ οὁθ]6ο- 
[ἴοη. [π βϑνϑγαὶ οὐ {ἢ 6 θχδῃρ]65 ὑϑυλ!}γ δἀάμυοθα οὗἁὨ 1Ὁ ΤΠ γα 18. πὸ 
ΣοΔ] σγαάδίϊοη οὗἩ {που σ 8: ΘΠ Υ “ΒΥ ΟΠ τηοιι8,7 οΥ “ οορπαία, ψου]α 

1 βιαογτοὰᾶ Τἰϊοτβίηγο, ρ. 76. Βρ. Φοὺυῦ [28 {Πιιπιταῖοὰ 1116 τ ΥΚ8 ἰπ (Π6 ἰοχὶ ὮΥ ηππιθ- 
τοῦδ Δρροβὶῖθ δχατηρὶοβ ἴγτοπι (Π 6 ΔΡΟΟΥΥΡἢΔ) δηα γα ἰ ποδὶ ἡυσττἶηρΒ; ἔτ ννῆϊοῖ {ΠἸ|ὸ ΤΟΛδΓ 
ἰ8 τοίοσγοι ἴο ἢ 18 "γόυκ, ρρ. 84---90. 

ΒΒΒ2 
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Ὀ6 ῬατοΥ δρροϊ]αίϊΐοθθ. Ὑ86 “ τηϊγονοσίθα ράγΆ]]ο],7 ἴοο, 18. 8. ΏΘΓΘ 
Βοαῦσηοα οὗ οἶαιιδα δἰοσ οἴδυβθ, δΔηα βθθῃ8 ἰοὸ αν Ὀθθὴ τπουρῆῇῖ οὗὨ 
ΟΠΪΥ͂ 'ῃ οΥ̓6Γ ἴο βοοουηῖΐ ΤῸ δ Χδι 0] 68 ποὺ δαϑ]γ σά! Ὁ]6 ἴο ΔΩΥ οἵ 
{π6 οἶμον μοαάβι ὙΥΜΒ [ἢ6 ἸΙοαπσα ἀϑδιιπηθα ὈῪ ΒΟπΊ6 ΓΙ οσΒ οὴ 1ἢ6 
ΒιιὈ)]οοῖ, 1 τουὰ 6 πὸ αἰ οι] παῖ ἴο Ἀυτδῆρσα δ πλοϑῦ ΘΥΟΥΥ 
ΘΟΠΙΡΟΒΙΠΙΟΉ, ΘΒΡΘΟΪ ΠΥ οὗ δη οἱδναίθα οὐ ογσαίουι δὶ οδβύ, ἴῃ Ῥ8γ8}}6]- 
181η8 Οὗ Βοιη6 Κὶπά. 

16 γΥεοιῖία δὲ8 νυγ θη αἱ ἰδησίῃ οα ΗΘ γον τυ Βτλ16 4] ΡΆτᾺ}}6}18Πλ. 
Η!8 βυβίθιῃ 18 δα δογαΐα δῃὰ ἱπρϑηΐϊοιβ. ἊἈἀοοογάϊηρ ἴο [18 νἱθν {Π6Γ6 
ΔΓ ἴουγ αἰ δγοηῦ οἰδβ868. 

Ι. ΤΊιο ““ οτσίμδὶ ρογίρου Κιπα οὐὨ ρδγβ] δ} 18πὶ οὗ τηθιθοτβ, τ ΒΙΟἢ 
σοϊηοιάθ8 σῇ ἢ τηοϑίσα δηα σῆγημθ, γοῖ ψὶπουΐ Ὀοιηρ {Π6 βαπγθ ν 1 ἢ 
ἴπ6πΔ. 'ᾳοἢ 15 {πΠ6 ΚΙπα οΥὗὨ ραν ]] 6] 181 ἴῃ πο (6 δοηρ οὗ Ιμδπαθοὶὶ 
18 ΘοΙΏΡΟΒΘΩ͂, οη. ἰν. 28, 24." 

11. Τῇ ἀηθαυδὶ]ὶ ρϑγϑ] ] 6] βιὰ, 54]. [χν}}}. 832., βυ ρα ινΙ 64 ἰηΐο --- 
1.) ΤΏ βιωρὶθ ἀπϑαμδὶ. 
ω ΤἼΘ σοΙΏΡΪοσ, ἢ {Π6 γβὺ ΟΥὁ Βοοοῃᾶ τχθιθοῦ οοτηροβοά 

οὗ ὕνο ργοροβι ζοῃβ, θι Ὀγδοϊηρ; ---- 
α) ΤὮδ ΒΥΠΟΠΥΙΊΟΙΒ. 
δ) ΤὮΏδ δηθτμοίϊο. 
ᾧ ΤἼ6 βυπίῃοῦο. 

Ἂν ΤΠαῦ πὶ [ἢ 6 ΒΙΙΡ]6 ταθιαθοΣ αἰβργορου ΠΥ Βμ}4]]. 
(4.) Τπαῦ τὰ {Π6 σοΙΆΡΙῈΧ τθι.Ὑ Ἱπογθαβα ἴο {ἢγθθ ΟΣ 

ἴΟῸΓ ῬΥΟΡΟΒΙ ΠἸΟΏΒ. 
(ὅ.) Τῃδὶ ἢ ἃ ϑμοσγὺ οἰδιβα οὐἨ Βυρρ]οηθηΐ, ἔογ {π6 τηοβῖ 

Ῥαγῖ οὔ {πΠ6 δϑοοῃᾶ ταϑιηθου, ᾿Ἰπϑίθδα οὗ {Π|6 {1} Βα θοσάϊηδῖθ 
ΡΆΓΔ]]6 181. 

111. Τῆς ἀου]6 ρδγα}] 6] 18πὶ, “Κ [16 Θαυδ!γ Ὀοΐηρ τοϑίοσο Ὀγ ὈΟΊἢ 
ΤΏΘΙΏΌΘΥΒ ὈΘΟΟΙΪηρ' ΘΟΙΆΡΙΟΧ,᾽ 6.9. Ῥβ8]. χχχὶ. 10. 

ΟΥ̓ 1Π18 Κιπα α͵53ο ὕΠθ γα ἃζὸ -- 
(α) Τῇ ΒΥΠΟΙΥΤΙΊΟΙΒ. 
δ) ΤὴΘ δηυ 616. 
6) Τα ϑγηίμοί!ο. 

ΓΝ. ὙΠΟ την ἢ πη108] ράγα]] 6] 1θπι, σθτα [π6 [Πουρ 8 ἀο ποὺ δοτγο- 
ΒΡΟ μα οἰ ὕΠ6Υ ὈΥῪ {πο ἷσ σθβθια ΙΔ πῃ 66, ΟΥ ΠΥ ΔΗΘ 6518, οὐ ΒΥ βυπίμοβὶβ, Βαΐ 
ὙΠΘΥΘ {ΠΕ6ΓΘ 18 ἃ δΙ ΠΡΙΥ Θχίθσηαὶ ταν Ππ1168] ἔοττη, ὁ. φ. Ῥβ8]. χῖχ. 11. 

ΤῊΙΒ 18 Βα ν᾽ ἀοα ᾿μΐο Ἔχδτηρ]οΒ : --- 
1.) ἢ (6 παπαθοῦ οὐὗὨἩ ψογάβ πραγ δαμαὶ, 
2.) ὙΠ βεγικῖηρ ᾿πθαυ ΕΥ̓ ἴῃ 16 Πυθα 6 Γ οὗ {π6 πογάϑ. 
"Ἶ ὙΠ ἃ οι] δηά ἃ βίτωρ] 6 τβθιθοσ. 

(4.) ὙΠ ὕπνο ἀου]α σπχθιθογβ. 
Ὡς νείίε, βίου, δαηὰ Εν] ἤανο {γι Υ αἰϊοιηρίοα ἴο βῇον 

{παῦ ὑπογὸ 18 ἃ Βίγορἢ θα] οπαγαοίοσ πη ΗΘΌΣΘΝ ροεῖτυ. δογβαβ οου- 
βἰδὺ οἱὗἁἨ ρϑγ8}16] πιθλθοῦβ; δηα 80 Βίτορῃββ Ἀγα βα]4 ο θ6 οοιῃροβϑά οὔ 
ΡΆΓΆ116] γογθθβ. Κδβίδσ ρυ 1586 4, 10 δϑοίηβ, ἰῇ6. ὈΟΟΚΒ οἵ 20}, δπὰ 
οὗ Εἰςο]βἰαδίθβ, δῃά {88 ῥξαϊπιο, Διγδηροα αἴτον (815 [ἈΒ]οη. ἢ 

᾿ θὸ γεῖϊε, Οἡ τὸ ἘΝ γΕΠπιΐοα] Ραγα]] 6] ἰδπὶ οὐἩ τπ6 Ἡοῦγοννβ, ἐγδηβίαιοὰ Ὁ ΤΌττΟΥ, ἴῃ [μ6 
Αππεσίοδη ΒΙΌἰϊςδὶ Βθροβίτογυ, ΦΌΪΥ, 1833, ἀη ἃ τερσίηνοὰ Ὁ {Πὸ ἤν. Ν. Μυττϑα, ἰυ ΒιΌ]οΑὶ 
ΕΝ ΩΝ : 80 Βα]6 οἵἨ Εαΐῃ, ἙάΐηΡ. 1885, Αρροπά., ρρ 1---381. Οοηῇ, Εἰηϊοϊταν, 

-- 184. : 
5. }ὺὲ ειϊο, Εϊη]ο απ, δὶ 184. 
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Βυΐ ῬουθΡ8 ἴἴ 18 ἰηΐο {π6 Νὸην Τϑδίδμηθηΐ {πα (η6 στοαίθβί διηοιηῦ 
οὔ Ὄχαρρθγδαίοι ἢ88 θθθη οατειθα. Τὺ Ηθῦτον ρδγΆ]] 6] 1βιὴ τϑὺ ὈΘ 
ἀϊβοονογοα {π6γθ, 10 18 Ὀὰ ΤΘαΒΟΠΔΌ]6 ἴο δα πη1} ; βοοῖπρ' {παὺ ἔΠ6Γ6 8.6 
ΒΘΥ͂ΘΙΆΪ 1ὨΒΡΙΓΘα βοηρθ (6. σ. [ψα]κα 1. 11.)}, μαι αυοία!οηβ ἔγοῃ {Π6 
Ρορῦϊςα] ρογίϊομβ οὗ ἴῃ ΟΙα Ταβίδιηθηῦ ἀγα πυμηθσουβ, δηᾶ (παὺ (ἢ 6 
Δροβί οσ Δη ἢ ουδησβ 1815 Πδα ἡδίυγα Π (Π6ῚΡ τὴ] 48 ᾿ταρτοσπαίβα ἢ 
1Π6 πηοᾶο8 οὗ αἸοίΐοι υϑοὰ Ὀγ {Π6 τυγιΐοτβ οὗ [ἢ 6 ϑαυ! ον ἀϊβραηβαίοη. 
Βυΐὺ 10 15 ῥγοῆ!]688 ἴο ἔοονν Ίθῆορ Φ 600 ᾿ηΐο {Π6 ναγϊοιιβ οουρ]οθίδ 
Δηα βίδηζαβ τὸ δοἢ Πα ῥγοΐδβϑβοβ ἴο Ηπά ἴῃ οὐγ 1 ογ Β ἀἸβοοῦγβοβ πα 
οἰβοσσθοσο (0111 ἸηοΓα α86}688 ἀγα [ἢ6 ᾿υσα ται οηβ οὗ Βουβ, τ ῆο [88 
ΔΡΥδησοα ἴῃ 18 7 ποίϊσα ϑάσγα Βονθτὰ] οὗ {Π6 Θρ] 8.168 ἴῃ ρᾷγβ]}]6] [1 68. 
Απὰ [Π18 {{Π|ηρ; 18 ΘαΥΤ αὶ 80}}} ἔαυῖμον ὈγῪ ΕοΥθ6Β ἴῃ ἢ18 Θυσαμηθίγὶ- 
ο] διγυοίασα οἵ δογιρίατο. [Ὁ ψου]Ἱὰ θ6 οὗἉ 1116 βαῦνοθ ἰο ργοάμοθ 
ΘΧΆΤΩΡΪΕ6Β ἔγοτα {Ποῦ ποσί. 

ὟΝ. Το βδογθα νυ υῖῦοσβ αν ἰοίὑ 8 ΠΙΕΕΕΕΕΝΊ ΚΙΝῸΒ Οὗ ρορίϊοϑὶ 
σοΙαροβιου : ἰμ6Ὺ ἀο ποῖ, ΠΟΘ ΟΓ, ἀρρθᾶν 10 αν οὐ] ἀγαΐοα οἰὑΠ 6 Σ 
{πΠ6 ορίς οὐ ἴπ6 ἀγαπιαξίο ΒρΡ6Ο168, 1 }]688 γ08 ἴα!κα {Π656 ΤΘΥΤΩΒ ἴῃ 8. ΨΟΙῪ 
146 5686, 8ηα τοίοσ ἴο ἴθ 86 οἴδβϑ868 {ΠπΠ086 Ῥοϑιηβ ἴῃ Ὑ ΒΙΟὮ ΒΘΥΘΓᾺ] 
Ἰηο]οουϊοῦβ ἃγ ἱπίσοἀδιοοα. Τμυβ, ΠἸρϑὴ 3 πα (αἴου δῖ) Ὦγ. 
(ἀοοα ὃ οοποοῖνα (6 θοΟΚ οὗ 00 ἴο 6 ἃ ΤορΌϊαυ ορὶο Ῥροθπὶ: Ὑγ81]6 
γοΙδθὴ θα Ατοτηοῃ {π|ηΚ ὑπαΐ [86 δοηρ; οὗ βδοησβ Ἔχ! 18 ἔταθοθθ 
οὗ ἃ ἀγϑιδίο ΟἹ πι6]ο-ἀγαιηδίϊο βίγποίασο. ΒΙβδορ [μον ἢ, Πού ον συ, 
τοάμορϑ {Π6 νγοι8 Ργοαιοίίομβ οὗ (π6 ἩδΌτγον ροοίβ ἴο (Π6 [Ὁ] ονηρ; 
οἾ45568 : νἱΖ. ; 

Ι. ΡΕΟΡΗΕΤΙΟ ΡΟΕΤΕΥ. ΑἸΓΒουρὮ βοπιθ ραγίβ οὗ 1ῃ6 τΣΙΠ Ωρ 
Οὗ ἐπα ργορ μ)θίβ ἃγ6 οἰθαῦὶν ἴῃ ῥσοββ, οὐ τ οὶ ᾿ἰμβϑίδποθθ ὁσον ἴῃ 186 
ΡΓΟΡἤοοῖοβ οὗ [ϑβδῖαϊν, ὁ δγοπλδῃ, ΕΖ 161, οπα, δὰ ϑδηϊοὶ, γοί 
1Π6 ΟΥΠΟΥ ὈοΟΚΒ, οοηϑίιυησ ὈΥ ΔΓ {Π6 ἰατροῦ ρογθϊοη οὐ {δ8 
Ῥγορμοῖῖο φυσι ρθ, ΓΘ οἰδβθθα Ὁγ Βίβῃορ Ιουνίθ δμοηρ {6 
Ῥοοϑίσολὶ ρσοαάποῦομβ οὗ {Π6 “6 γὙ8; δῃὰ (στ {Π6 Θχοθρύίοη οὗ οογίδϊη 
Ρδββασοβ 1 [βαϊ δι, ΗΔ ΌΔΚΚυϊ, απα ΕὗΖο κα], νι οἢ ἀρροαῦ ἴο οοπϑ- 
ταῦθ Θοταρ] θα ΡΟθηΒ οὗ αΠ δ γοπῦ Κιηα18, οα168 88 νγ6}} 88 6] 6ρ!68) ἔΌστα 
8 ΡΑΓΓΙΘΌΪΑΥ ΒΡ6Ο168 Οὗ ΡοΟδυ, ὙΠ] Οἢ ἢ6 αἸΒυ! Ὠρϊβῆ 68 ὈΥ͂ [Π6 Δρρρο]]δίιοη 
οἵ ργορδλεΐζϊο. 
ΤῊ ῥγοαϊοομβ οὗ {Π6 ΗΘΌΓΘΥ ῥγορ δθίβ ἀγθ ργθ- Θ Ὁ]Υ οΠᾶ- 

ΤαούθυΖθα ὈΥ {Π6 βρηϊθηθοιβ ρΆγδ] 6] 1διη, ψν μισῇ 845 θδθη ἀϊβουββοα 
ὉηΠἃ ΘΧΘΙΏΡΙΙΗ͂Θα ἴῃ [26 ῥγθοθαϊηρ ρᾶρθβ. Τὴ ῥγορβϑίϊο ῬΟΘβυ, 
ΠΟΘ ΟΓ, 18 ΠΟΘ ΟΓΠΔΙηΘΩΐΘα, ΙΏΟΓΘ ΒρΙ6 Πα 14, ἀηα τπούο βοτὰ {μδη 
ΔΩΥ ΟΥΠ6Υ. [Ιὑ Δθουπαβ ἸΟΤΘ 1π ἹΠΔΠΡΟΥΥ, αὖ ἰθαδὺ ὑΠαὺ Βρθοῖθϑ οὗ 
ΠΏΔΡΟΙΥ ΜΏΙΟΝ, ἴῃ [ἢ6 ΡῬΆΓΔΌΟ]ΙΟ βίγ]6, 18 οὐ οοϊωϊμοῃ δηα δβϑίδὈ] θη θα 
δοσορίδίῖοη, δηι ἡνϊοἢ, ΟΥ̓͂ ΤΘΔΠ8 οὗ 8 βού δα δηδίορσΎ αἰ ρΓθ- 
ΒΕΓΡΘΩ͂, 18 ἸΓΔΏΒίΟΣΤΘα ἔγοιῃ οοσίδϊη δηα ἀδβηϊίθ οὈ]θοίβ ἴο Ἔσρυθδ8 
Ἰπάθῆηϊ8. ἃμα ρΈΠΟΙΑΙ 14θ48. Οἱ 411 (86 ἱπιαρθβ ρθου]αῦ 10 {Π60 
ΡΆΤΑΌΟ]1Ο 5.016, 11 ταοϑὺ ἔγθαυ  μΕ]Υ ἱπίγοδιιοθϑ {ΠΠ086 Ἡ ΕΙΘἢ γα ἰδία 
το παύασαὶ οὐ)θοΐβ δῃα βδογοα ὨΙΒΙΟΓΥ : 1Ὁ Δθοι 48 τηοϑὺ 1η τηθίδ- 
Ῥῆοτβ, δ] ροσίθβ, ΘΟσΩ ΡΥ Β0η8, ἈΠ δυο ἴῃ σορίοιβ δπα αππἔιι8θ0 
ἀοβοσιρίίζομβ, 10 ῬΟΒββῈββ68 ἃ}} (ῃδῦ σϑηιιηθ δη( 181 81 Ὑ ΒΊΟΝ 18 (86 

1 566 ΒΌΟΣΏΘ ΥΕΙΎ 865. 016 ΓΟΤΩΔΙ8 ΟΥ̓ Εἰ ϑαίγη, ἤθστη. Μιη. μάτι 1. βϑοῖ, χ. Ρῃ, 166--- 

"ῈΣ ποδί, ἈΠΓ14 55: πΐ σαΥτ 18 ἩδΌταϊοὶ, Ναίυτα αἰ ας πγλητν σΆΡ. 11. ΡΡ. 40---89. 
3 Ἰηϊτοαἀποίοτν Π᾿βδογίδιίοη ἰο Ηἷ8 νεγβίοη οὗ τ βοῦς οὐ δοὺ, Ρ. ΧΧο 
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πδίυγα! αἰθπάδηῦ ΟἹ ἱπβριγα ἸΟἢ : 10 ΘχΟοΐβ ἴῃ {πΠ6 Ὀτρσμίμθαθ οἵ 
ἔτη ρ Δ ΓΊ0Π, Δ 1ῃ ΘΙ ΘΑΓΉ 688 δητἰ ΘΠΘΓΟῪ οὗ ἀϊο θη, Δα, ΘΟΠΒΕΑΌΘΠΙΪΥ, 
Υἶβ68 ἴ0 δ8ῃ Ὁποοϊημοῃ ΡΙἰοἷ οὗ 58:10 Π1Π}}{Υ : ὮΘΏΟΘ, 4180, 11 18 οἴὔθη 
ὙΘΥῪ ΒΔΡΡΥ͂ ἴῃ {Π6 Ἔχργαββίοῃ απ ἀ δ] θαΐίοη οὐ [86 ρῬαββίοῃβ, ἱπουρὰ 
ΤΏΟΓΘ ΘΟΙΔΠΊΟΒΙΥ ΘΙ Ρ]ογα ἴῃ δχοιηρ {Παιη." 

ΤΠ6 [Ο]]ονηρ ραβϑασα ἤοπλ οὴα ΟΥ̓ θ [᾿δἰδατηβ ῥγορἤθοῖθθ (τ οὶ 
ΒΊΞΕΠοΡ Ἰωοσττἢ τϑη κα ἀπηοηρ [86 τηοβί ἜΘχαυΐβιΐθ βρθοϊηθηβ οὗ Ηῦσχοιν 
ΡοΘίΓΥ) δα 18 ἃ Ῥγορμθίϊο ροόθπὶ σομηρίοῖθ πῃ 411 118 ραγίβ. [ἐ 
Δθου πα ἴη Βρί μα Ἰτησ  ΓΥ, σορὶθα ᾿Ἱπτηδαϊίϑυ ἔσοπι 1ῃ6 ἰΔὈ]οῦ οὗ 
Ὠδίυγα, δπα 18 σΟὨΒΡΙΘΊΟΙΒ ῸΓ (86 ρ]ονγῖηρ οἰ αρϑηοθ οὗ [π6 βίγ]θ, δπὰ 
[π6 ἔοστῃ δπᾶ αἰνοιβιγ οὗ (μ6 ἤἥσιτοβ. Τμα ἐγαμβδίζοη 18 ὑπαὺ οὗ {88 
ον. Ὁγ. Ηδ]ε8. 

Ηον ζοοῦ!γ αἴθ τὩΥ ἐθη8, Ο Φαςοῦ. 
Απὰ [ΠΥ τ θογπδοῖοε, Ο 18γ86] 1 

Ξ ΑΒ 8:ὉὙοΔπ|8 ὧἄο ΠΟΥ ερτοδὰ ἔοτίῃ, 
Α8 βΆγα61}8 ΟΥ̓ ἴΠ 6 ΤίνοΓ δἰὰθ ; 

Δ.8 βδπὰ}]- ἴγεαβ νυ οἢ ΤΗΕ ΓΟΚῸ Βιἢ ρῥἰδπίοά, 
Α8 οδάδσ.ῖγοοϑ Ὀθϑί 46 [Π6 ᾿ Δίου. 

ΤΠΟΓα Βἢ4}} σοτλο ἔστ ἃ πηδη οὔ ἢἰ8 βοϑὰ, 
Απᾷ 88}4}] τιιἶθ ΟΥ̓ΘΤ ΠΊΗΠΥ͂ ΠΔΙΪΟΠΒ ᾽ 

Απὰ Πἷβ Κίηρ κ8}} ὃς Πίρθοῦ τη αοζ, 
Ἀπὰ δἷ5 Κἰημάοιῃ δ8.}4}} ὑ6 οχα]θὰ. 

(6οἀά Ὀτοιρῖι Ἰεΐπι ἐοτῊἢ οἱ οἵ Ἐργρὶ, 
Ἧς ἰ8 ἴο πἷπι 88 ἴδ διγεη ἢ οὗὨ ἃ πηΐςοσῃ.) 
Ηδ 5141} ἀδνοῦγ {Π6 πδιίϊοῃα, Πῖ8 ΘΠ ΘΠ) 168, 
Απά βῆ 41} Ὀγοακ Ὁπεῖγ ὈΟπΟΒ, 
Απὰά Ρίογοα ἴπεπὶ [γοῦν ἢ νὴ ἢ Ὠΐ8 ΔΙΤΟΙ͂Β. 

Ηὸ ἴοι ἀν 88 ἃ ἰΐοπ, 
Ἡδ οουεοε)χοϊῃ 848 8 ᾿ἰΟΠ688 : 
ὟΒο 5}4]}] τουβα ᾿εἴτὰ ὃ 
Ἐοβϑοὰ ἰβ ἣθ τπαΐ Ὁ] 586 0} [ἢ 66, 
Απὰ ουτγβοὰ ἷ8 δα ταὶ σΌΣϑα ἢ ὉΠΘΘ, 

Νυυῦ. χχίν. δ---9 

2. ΕΙΈΘΙΑΟ ῬΟΕΤΕΥ. ΟΥ̓ {18 ἀββοσι βίου 8.6 Βαύ γα] ῥαΒΒΆρΘΒ 
1π {86 ργορμοῦϊοαὶ θΟΟΚΒ ὃ, ἃ8 Ὑ76}} 88 ἴῃ {Ππ6 Ὀοοῖκ οὗ “0Ὁ 4, δηὰ τηϑὴν 
οὗἨ Τὰν] ΒΒ ῥβδὶ πὴ8 παῦ οΘ ΘΟΙΠΡΟΒΘΑ ΟἹ ΟΟΟΑΒΙΟῺΒ οὗ αἰδίγοδβ δηά 
τηουτηΐηρ: [Π6 Του -Βοοοπα ῥβαὶπὶ ἴῃ ῬΑΡΓΠΟΌΪΑΡ 18 ἴῃ ἴπ6 Πιρῃθδὶ 
ἄερτοα ἰθηᾶθν δηα μ]διηΐνθ, πα 18 οὴθ οὐ {ῃ6 πιοβὺ δϑϑαθα! 
ΒρΡΘΟΙ 6:8 οΟὗἩ {6 ΗΌτον οἷοσυ. Τηδ Ἰαπηοηίδίίοη οἵ Πανὶ ἃ οΥοσ 
Π18 {τοπα ὁ) ομδίθδη (2 ὅϑδπι. 1. 17 ---27.} 18. δῃοῦθοσ ταοϑύ Ὀοδυ αὶ 
οἴασυ ; Ὀαΐ {Π6 τηοϑὲ τοραΐαῦ δηα ρογίθοῦ οἱ θσίδο οι ροβι θη 18 (Π6 
ῬοοΚ οηϑοα ΤΊῇδ 1ωδπηοη δίϊοπ8 οὗ ὁ“ ΘΥ̓ΘΠ ἸΔὮ. 

8. ΘΙΡΑΟΊΤΙΟ ῬΡΟΕΤΕΥ ἰΒ ἀοῆπρα ὈΥ Βιβιορ μον ἰο 6 {πᾶὲ 
γοἢ ΘΙ νΘΥΒ ΠΟΤᾺ] Ῥγθοαρίθ ἴῃ οἱθσαηΐ δπα ροϊηΐϊθα σϑῦβθβ, οἴΐθῃ 
ΠΠυδιταϊθα ὈΥ ἃ. ΘΟΙΠΊΡΑΥΒΟΩ ΘΟΧΡΓΘΒΘΘΩ͂ ΟΥ 1Π]0]164, ΒΙμ αν (0 {86 
γνώμη, ΟΥ̓ πΊλοτΆ] βοηΐίθῃσθο, ΟΥΓ δᾶάδρϑ, οἵ [Π6 δποϊθηΐ βηρεβ. ΟΥ̓ 118 
Βρθοΐθβ οὗ ροοίγυ 1π6 θοοκ οὗ Ῥγονθιθβ 18 1Π6 ὈΥΠΟΙ͂ρ6] Ἰμβίδῃθθ. Τὸ 
{818 ο[8488 τη δύ 6 τοίογγοα {π6 θοοΚ οὗ ΕἸ Ο] ΘΒ: αβίθϑ. 

4. ΟΥ ΤΠΥΒΙῸ ῬΟΕΥΤΒΥ, οὐ δαὶ τ ]σἢ 186 ᾿πἰοπμαρα ἰο Ὀ6 δοοοιὰ- 
Ρϑηϊοὰ σὴ ταυβῖο, {86 ΟἹά ἸΤδβίδτηθης δοοιπάβ ν᾿ ἸὮ Πυτλθγοῦϑ 

" Βρ. Τονιῆ, [βοίατοδ οη ΗδΌγον ῬΟΘΙΤΥ, ἰοςῖ. ΧΥ],, χίχ., δηὰ χχ. 
3. Απαϊγϑὶβ οἵ Οπτγοποίορυ, νυ], 11. θΟΟΚ ἱ. ΡΡ. 23 4---226., οΥ νοὶ. ἰϊ. ρρ. 204, 20. (οαϊξ, 

1880). 
3 ὅρρο Απηοε νυ. 1, 2, 16. ον. ἰχ. 17--22.; Ετοκ, χχίϊ, δηὰ χχαχὶϊ. 
4 8,ο6 ΦοὉ ἰϊ., νἱ., γἱΐ, χ., χὶν., χνὶ,, χίχ., χχίχ, Χχχ 
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Ἔχ} 68, Β651168 ἃ στϑαῖ Πα ΟΓ οὗὨἨ ΠΥ πΙῺ8 δηᾶ ϑοηρΒ Ψ ΠΟΥ 8.6 
ἀἰΞροσβοα {πσουσῇ {π6 ὨΙβίουισα! δηα ργορῃθίδοαὶ ὈΟΟΪΚΒ, “ΒΟ 88 [86 
οάς οὗ Μοβεβϑ δ {86 Βρα ὅθε (Εχοι. χν.), 818 ρσορμείῖο οἄβ (ΠὨραΐ. 
ΧΧΧΙΙ.), {π6 {υτρ]ιὰ] οὐθ οὐὗἨ ΙλοὈογαῖ (πᾶσ. ν.}, {πΠ6 Ῥγάσϑν οὗ 
Ἡρα κΚκακ (111.}, ἃ μα ΤΔΗΥ δ᾽ πλ}]ΑΥ ΡΊ6 668, [Π6 δητῖγα θοοΪς οὗ Ῥεαὶπὶβ 
18 ἴο Ὀ6 ΘΟΠΒΙἀΘγθά 88 ἃ δο]]θοίϊοη οἵὨ ββοσϑα οὔθ. 

ὅ. Οἵ τ86 ΤΡΥῚἹ,, ΟΥὁ Βῃογί ραβίοταὶ ροϑῖὶ', {Π6 βίου] ῥ881Π|8 
αἰογα ἀθυπάδληϊξ ᾿πβίδησοβιυ Τὴδ ΒούΘητΥ -οὶ μι, πυπάγοα απὰ ΗΠ, 
Πυπαγοα ἀπά βἰχίῃ, υπαγοα δπα {γί γ-ϑιχτ, ἀπά (88 Βυπάτοα αῃά 
{π᾿ τ -πίη τ ΡΒΆΪ 18, ἸΏΔΥ δα Δααυορα 88 Β' ΠΡΌ ΤΥ Ὀεδα .] 8ρ6- 
Οἰθθη8 οὗ [ἢ 6 βδογϑα 1ᾳὙ]; ο ΒΊΟΝ τᾶν 6 δα δα [58]. ἴχ. 8. ----Σ. 4. 

.6. Οὗ ῬΒΑΆΜαΑΤΙΟ ῬΟΕΤΒΥ, ΒΙΒΠοΡ μοί δά άοαβ οχϑιηρ]68 1π 
{86 θοοῖ οὐ 700 απᾶ {πὸ ϑοηρ οὗ ΘΟΪΟΠΔΟΏ, Ἀπ ἀογβίδῃαἸηρ' [86 ἴατπὶ 
1η 8 ΠΊΟΓΘ δχίθ 664 Β6ηβ886 ἔπδηῃ ἱπαῦ 1π ΨΒΙΟὮ 1Ὁ 15 τι} }γ τϑοοῖνοϑα. 
ΘΟΠΊΘ ὌΓΙ1ΟΒ, ΠΟΎΤΘΥΘΙ, 8Γ6 οὗ Ορ᾿ πίοι {μαὺ {π6 δοηρ οὗὨ δοϊοιηοῃ ἰβ 8 
οΟἸἸβοίίοι οὗ βδογθὰ 14υ]8; δηὰ Βαιδῦ ἰβ ἀϊδροβοά, ἰο οοῃβίἀοῦ (86 
Τουπλοσ ὉΟΟΚ ἃ8 Ἀρργοχιλδίϊηρ' ποαγοβὺ ἰο ἴπ6 Μίελὰάπια, ὑμαῦ ἴα, “88 
ΔΒΒΘΠΊ]168,7 τηοτγὰ ΟἰἸΒΟΟΌΣΒΟΒ, ΟΥ̓ ΘΟΙΨΟΓΒΑΓΟΙΩΒ οὗ (86 οοἰθογαιθά 
Αὐδδίλη ροοὺ Ηδυτ. 
ΜλΩΥ οὗὨ {10 ρϑα]π)8 (8η4, δοοογάϊμρ ὑο Βίβῃορ Ηουβί θυ, ὈῪ ἔτ 

{π6 σγοδίον ραγί 4,) τ ἃ Κιμά οὗ ἀγαπηδίιο οάβ, οοπειβίϊηρ; οὗἁὨ ἀἸΔΙοριι68 
βου γβθη ΡΟΙΘΟῺΒ Βιιϑίδι Πρ ΘαΥίδ πα ομδγδοίοσθ ΤὮ]Β ἀγα] ΟΥ 
ἀἸαϊοσιιθ ἔοστη δάγηϊ8 οὐὗὁἨ δΟΠΒΙἀογ ὉΪ6 ψαγιοῖγ. 1718 Ἰοαάϊησ οὁΠ8- 
γαοί ΥΙΒΉ 16, ΠΟΎΘΥΟΙ, 18 85 αἰΐοσηδία βυοθββίοη οὗ ραγίβ, δὐδρίοα ἰο 
[16 ΡῬΡΌΓΡοΟΒα οὗ αἰϊθυηδίθ γϑοϊϊδίοῃ οὗ ὑυῦ0 βϑιι-ἤοσιιδ68 ᾿η {86 6188 
ὙΓΟΥΒΠΙΡ. 

Τὸ {Π6 ργϑοθαϊηρ βρϑοὶθβ οἵ ΗΠ ΘΌΥΘΥ Ροοίσυ, γα ΠλαΥ δαὰ 
ἡ. ΤΠ6 ΑΟΒΟΒΤΙΟ ΟΥ ΑΙἹΡΗΑΒΕΤΙΟΑΙ, ΡΟΕΜΒ. Βίβῆορ μον ἢ 

ΘΟΠΒΙΙΘΓρα {818 ἰοτιὴ οὗ ΡΟΘΙΤΥ 88 οπα οὗ {116 Ἰοδάϊηρ ΘΠαΥ οί ἸΒ[168 οὗ 
{π6 φῬγοαυοίίομβ οὗ πὸ ΗΘ ΌΓΟΥ ταιι86 ; θὰ {{118, νγ6 ἤᾶνθ 86 ὅ, 18 
ποί {πΠ6 δεῖ, [10 ΤΩΔΥῪΥ ταῖθοῦ 6 νἱθνγοα 88 ἃ βυιδογαϊηαῦα Βρ6.168, [Π6 
ἔοσιῃ οὗ νυ" δῖοι [16 Ὀιβῆορ 8 ἀΘῆποβ: ΤῊδ δογοβίο οὐ δ ρῃαθοίιοαὶ 
Ῥοδπλ σοπδβὶϑίβ οὗ ὑπ ηΥ-ἶνγο [1η68, ΟΥ̓ Οὗ ὕὑνγοηίν -ἴν 70 βγβίθιηβϑ οὐ [1Π68, 
ΟΥ ῬοτΙΟαΒ, ΟΥ βίδῃζαϑ, δοοοσαάϊηρ [0 [Π6 παῦε οἵ {86 Ἰοἰΐοσβ οὗ [86 
ΗοΡγον δἰρμαρϑί; πα ὄνϑῦν 11Π6, ΟΥ ΘΥΘΓΥ͂ εἴϑῃζΖα, ὑθοῖηβ ἡ] ἢ Θδοἢ 
ἰοϊίον ἴῃ 118 Ογϑυ, 88 10 βίδῃ 8 1ῃ {Π6 δ ρῃαῦοῦ ; ὑμαΐ 18, (88 Αγϑὺ 11π6, 
οΥ ἔγϑβί ϑίδηζα, Ὀθρὶη8 νὰ τἢ ΝΣ, [Π6 Βϑοοπα τὰ 3, ἀμα θεὸ οθ. ΤΠῚ8 
ΝΒ ΟΕΥΙΔΙΠΙΥ Ἰηϊθπαθα ἔοσ (6 δββιβίδηθθ οὐἨ {86 ΠλθιπΟσΥ, δῃα ν788 
ΘΠΙΘΗ͂Υ οἸΩΡΙ ΟΥ̓ α ἴῃ βι1 0] οίβ οὗἨ δοϊωμθοῃ 86, ΔΒ ΙΠΆΧΙΤΩΒ Οὗ ΙΩΟΓΔΙ ΣΕΥ͂, 
8η4 [οττ8 οὗ ἀδνούοῃ. Ὑῇθγα ἃγθ ἴῃ [86 θΟΟΚΒ οὗ ἴμ6 Ο]Α Ταοϑίαπηθπῦ 
ὑνοῖνο δ οὐ {μ686 ροϑιῃβ: ἴξῃγθο ρογίθοι υ δἰ ρ μα θοαὶ 7, 1ῃ ΜΘ 

᾿ Βρ. Τυντ ἀοβηοβ δὴ ἰᾳὙ] ἴο ὃ6 “ ἃ ροϑῆ οὗἩ τηοάογαϊα ἰοτρίῃ, οὗἩ ἃ ππιίοττα τἀ 16 
δίγ]ε, οὨϊ ιν ἀἰϊδιϊπρ αἰϑμρὰ ἔογ εἴοραῆςα δηὰ βυγβοῖπθδϑ, τορι ϊδν δηα Οἶθασ 88 [0 ῥἱοῖ, (00- 
ἀυςῖ, ἀπ διταηρεοιηθης," ῬῬχρίδοϊ, Χχίχ. 

Σ Τόν, Ῥιγϊθοῖ, ΧΧΧ -- χχχίν. 
3 Βδῦοσ, Ηογιηθπουῦξ, Κὅ'δοῦ, Ρ. 386, 
᾿ Βίδβορ Βογοϊου, Βοὺκ οἵ Ῥδβδὶπι8 ἰγαπβἰδίθὰ ἔγοπι [86 πίονα το. ἰ. Ῥγοῖ. ᾿. Χυ.Ἅ 

[Πογρ]ογ ΒΒ νἱονν ἰβ ὀχασρογαῖϑά. 
5 8.6 Ρ. 864. δι,γα. 
4 Ῥρδ]. χχν., χχχίῖίνυ, χχχυὶὶ., οχὶ., οχὶΐ,, οχῖχ., Ἵοχὶν. ; σου, χχχὶ. 10-..81.. 1,.δι0. ἱ.. 1ΐ) 

11.» 1ν. 
Τ Ῥ ΔΑ]. οχίὶ., σχὶὶ., [μ8π|. 11}, 
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ΘΥ̓ΘΓΡῪ [1π6 1Β τηδι Κοα ὈΥ͂ 118 1η1014] Ἰοιίογ ; (ἢ 8 ΟΥΠΟΥ ΪΠ6 1688 ρϑυίθοι] 
ΔἸΡΠΑὈΘ.164], 1π ἐν πιο Ἔν ΓῪ ϑίδηζα ΟΠ]Υ͂ 18 80 αἰ βου θῃ6α, ΟΥ̓ {116 
[ΓΘ 6 ἔΌΓΣΠΊΘΓ 11 18 ἴο 6 τϑιηασκοα, (πᾶῦ ποῦ ΟἾΪΥῪ ΘΥΘΓῪ βίηρίο [1πὸ 15 
ἀἸβυ σα δῃ θα ὈΥ [8 1η1{14] Ἰοίίον, θαΐ {πδὲ {Π|6 γγ 8016 μόρια 18 1α]4 ουἱ 
Ἰηΐο βίβδηζαβ: ἵὕψο ᾿ οἵ {π686 ροθῃ)8 ϑδοἢ ἰηΐο ἔθη βίδῃζαϑ, 4}] οὔ ἔἴννο 
11πη68, Θχοδρύ {πΠ6 ἔννο ἰαϑί βίδηζαβ ἴῃ δδοῇ, ψνῃ]οἢ ἀσα οὗἁἨ {γα 11π68:; 
ἴῃ {π6886 {η6 Β6η86 δηᾷᾶ {πΠ6 σοπϑίγυσίοη τηδη 1 680} ροὶηξ οὐδ (Π6 
αἀἰνιβίοη ᾿η10 βίη ΖΑΒ, δῃα πηᾶῦῖς {Π| ΠἸταϊ οὐ ΘΥΟΥΥ͂ βίδηζα. ΤΠ {π|γτὰ 
ΘΟηΒΙδ8 οὐ ὑυθηΐν -ἴννο βίδηΖαϑ οὐ [ἢγϑα 11π68; δαΐ πῃ {Π18 {Π|6 1η1{18]᾿ 
ἰοίίου οὗ δυθγὺ βίδῃζα 18 4180 106 1η101}} Ἰο ον οὗ ὄνογν 1ἴη6 οὐὗἁὨ {πα 
Ββίδηζα ; 80 {παί Ὀοτἢ {Π|6 1168 ἀπα {ἢ6 δίβῃζαβ ἃγθ 1π|8}}10}Υ ἢ! θα, 
Απά 1ῃ 811} (πΠ6 [ἢγδ6 ροθιηβ {Π6 ῥϑιιδοβ οἵ {8 βθηΐίθμοθβ οοϊποιἀθ συ ἢ 
(86 ρδι1868 οὗ (6 11Π68 ἀπὰ βίδηζαβ. [ 18 4180 {σίου ἴο Ὀ6 οὈβογνϑᾶ 
οὗ [8686 (ἴγθθ ροθίβ, ὑπαὶ {μ6 ]Ἰη68, 80 ἀδίθσι πο Ὀγ {Π6 1111] 
Ιοιίουβ ἴῃ 6 βϑῃθ Ῥοθῖη, 816 ΣΙ Δ ΚΔ ΌΪΥ οαθλ] ἴο ὁπ6 δῃοίθοσ ἴῃ 
Ἰεησίῃ, ἴῃ [86 ὨσΠΙΌΘΥ οὗὨ τοτβ ὩρΑΥΪΥ, δηα, ργο δ Ϊγ, ἴὼ (Π6 πυμθο ῦ 
οὗ ΘΥ]]4 0168 ; δῃᾶ {παΐ {Π6 11η68 οὗἁἨ [Π6 βᾶπηη6 βίδηζΖα ἤδυβ ἃ Το ΔΓ ΚΑΌ]6 
σΟΩσΤΕΪΥ οπ6 ΜΠ Δ ΠΟΙ ΠΟΥ, ἴῃ {Π|6 τηδίῦοῦ δηα τἢ6 ἴογα, ἴῃ [6 861186 
τη {π6 σοηβίγχαοίοη. 

ΟΥ̓ {ΠἸ6 οἶδ πῖπ6 βοθπιβ [688 ρϑυ ΘΟΕ] Υ αἱ ρίνα δα ίιοαὶ, ἴῃ ΥΠΙΟἢ {πὸ 
βίη ΖΆ8 ΟὨΪΥ͂ ΔΓΘ ΙηΔΥΚΟα 1 ἰΏ1014] Ἰο αΓθ, βὶχ ὅ οοηϑιδὺ οὔ δίδηζαϑβ οὗ 
ἴνο ᾿ἴπθ8, ὕνο 4 οἵ βίδηζαηβ οἵ ἰῆτοα 11η68, ἀπα ομο ὃ οὗ βίβδηζαβ οὗ ουγ 
1168; ποὺ ἰακίπο ᾿ηἴο {6 δοσοιηὺ δὖ ργθεθηῦ βΒοπ]6 ἸΥΓΘρΌΪΙΓ 68 
ψ ΠΙΟΝ ἴῃ 411} ρσόρα 1} }ν ἀστὸ ἤο θ6 πηραΐοα ἴο {6 τηϊϑίακοβ οἱ ἰγϑη- 
Ββουῖθοσϑ. [ἼΠΘΓΟ 18 10{|6 ΓΘ ΒΟῺ [0 ΒΌΡΡΟΒΘ πλϊβία Καβ οὗ ἰγαῃβου δ γα, 
Τη6 Ῥοδπβ ΜΈΓ σομηροβοα ψἱΐμβουΐ ἃ β᾽δυιβῃ δαἀμούθησα ἴο {Π6 
ΔΟΙΌΒέῖα ἔοση. Αμά, 1 6 ᾿πηρατῖθ ΟΥΓΟΥΒ ἴο ΘΟΡΥ δϑ ΠΟΓΘ ν ΠΘΓΘ ΘΥΤῸΓΣ 
γγῶ8 1688 Κοῖν, 6 508}} βα )θοῦ μ6 τοϑὺ οὔ [16 βαογϑὰ ἰαχῦ [0 ΠΊΟΓῸ 
βουϊοιϑ Βιβρίοῖοη.}7 ἈΑπά {Π686 βίβῃζαθ {Π κα νγ 188 Ὠδίαγα Υ αἰνιἀθ 
ἐπαιηβοῖνοβ ἱπίο {πον αἰβεϊποῦ ᾿ἴηθ68, (η6 β6η86 δηᾶ [86 σοῃβίγαοοη 
Ῥ᾽ ΑΙ Ωγ ροϊηθηρ; οαὖ {Π8ὶν 11 πλ}05; ἀηα 1Π6 1Π68 ἔδυ [ἢ8 βᾶπὶ6 φοὴ- 
στα οὴ6 ΜΠ] ἈποῖμοΓ Ἰὼ πιαύϊοσ δηα ἔΌγπι, ἃ8 88 δῦονθ οὐβογνϑά, 
1ῃ ταμαγὰ [0 {Π6 ῬΟΘῚ8 πιογα ροΥ θο]Υ δἰ ρμαθί16α]. 

Αποίμοσ {πὶηρ ἴο 'Β6Ὲ οὐβθυνθά οὗ [Π6 ἰὔγθα ροθῃηβ ρϑγίθου Υ 
ΑΙρμΑὈΘΉςα] 18, {μαΐ ἴπὰ {νψοδ οὗ ποθ (86 ᾿1η68 δ. βῃογίοσ. ἰῃδῃ 
{Πο86 οὗἩ {16 {π᾿ 17 Ὀγ δροὰῦ οπϑ {πϊγσὰ ραγί, ΟΥὐὁ δἰπγοδῦ ἢ]; δηὰ 
{παΐ, οὗἩἨὨΤΠ6 ΟΥΠΟΥ ΠΙΠ6. ΡοριΩΒ [Π6 βίδῃζαϑ Οἡ]Υ ΟὗὨ νΙΟἢ γα ἀἱρῃ8- 
Ὀούοαὶ, (ἴτε 6 5 οοποῖβί οὗ {Π6 Ἰομσοῦ 11π68, δπα {Π6 Β1Χ οἴΐοσβ οὗ 16 
ΒΏΟΥ ΘΓ. 

Υ. ῆ)ε ανβ δἰγθδαυ μδὰ οδοδϑίοῃ ἰὸ σϑηλδτκ, [μδὺ {Π6 ΡοΟΘΙσΥ οὗ 
(6 Ηδῦτονβ ἀογῖνεβ 118 οῃϊ ο΄ Ἔχ ΐθησα ἔγοτα 118 Ὀοῖηρ ἀοαϊοαίοα ἴο 
Το] σίου. Νοιπίηρ σδῃ Ὦ6 σοησοινοα ποσὰ οθναίθα, τότε θθδατς[α), 
ΟΥ̓ τότ εἰεσδηΐ, ὑπαπ ἰΠ6 σοΙαροβιίτοηβ οὗ 186 Ηδργονγ θᾶγα8; ἴῃ 
ψοἢ 1Π6. δ} πη} ὺ οὗ [86 δα δ)]οοῦ 18 ΠΥ δαυδι]οα Ὀγ 106 ΘΠΟΙΡῪ 
οὗ [86 ἰαπστιαρα δηὰ {Π6 ἀρ οὗ {Π6 βῖγ]8 (ὐοιηραγοαὰ νν ἢ (ἤδιι, 
{Π6 ταοϑὲ θυ} απ ργοἀμποίοηβ οὗ {86 σταὶς δμα Βομπηδη ταιι868, ὙΠῸ 
οἴὔθη δρὶογοα ὑπϑιηβοῖνεβ οἡ ΨγἸνοΪουΒ ΟΥ ΥΘΓΥ {ὙΠ Ὼρ {6 168, δΓῸ 

᾿ Ῥεδ)]. οχὶ., οχὶ!. Ξ ΤΆηὶ. ἢ. 
Ῥεδὶ. χχν., χχχὶν., οχὶχ., οχὶν.; Ριου. χχχὶ.; [ωὑδχη. ἵν. 4“ Τράτῃ. ]., ἵ). 

δ Ῥβα]. χχχυὶὶ. 46 ῬῬ 4]. οχὶ., οχὶ!. 2 1, δὴ. 11}. δ. 1 Δα, ἱ, ἰϊ. ἐν. 



Τοοίϊοαϊ Ῥαγίβ οΥΓ ϑεγὶρξμγο. ᾿ 8377 

ἸπΠμ 6 Ιν ἱπίδυϊου ἴῃ {Π6 βοαΐα οὐὗἨ δχοϑϊθηοθ. ΤμῈ ΗδθΡγον ροοεῖ, 
ὙΠῸ ἸνοΥΒΒΙρροα «Φ6μοναῆ 88 {ῃ6 βονούδιρῃ οὐὔ [δῖ8Β ρϑορῖβθ, ψῇῆο 
ὈοΙἸονοᾶ 41} [π6 ἴαννβ, βίου βαογθα οὐ οἷν], τ ]οἢ ἢ6 πα θουπᾶ 
ἴο ΟΌΘ6Υ, ἴο θ6 οὗ ἀϊνίπα οπδοίπιθηῦ, τπα ὙΠῸ τνᾶ8 ἱδυρις {παὺ τηδῃ 
ψγ͵ὰ8 ἀδροηᾶθηΐ ἀροὸὰ (ἀοά ἴον δνογυτπίηρ,, τηοαϊαϊοα ἀρο ποίμίηρ; 
Ὀυΐϊ Φοποόνδῃ; ἴο πὶ ἢ6 ἀδνοῦῦ! τοξοστοα 8}1} {πηρβ, δπα ρ]ασοα 
ἢἶβ ΒΌΡτγαπια ἀο] ρῃῦ τη σα γαῖῦηρ {Π6 ἀϊνιηθ δὐἰγιθυῦαδβ δηα ροτγίδθος 
ἰἰοηβ. [3 πονονοῦ, γ ψοια δηΐον ἔα} }γΥ ̓ πίο {π6 Ὀοδαί6β οὗἵἁὨ {86 
βϑογρᾶ ρορίβϑ, {πο γθ 8.6 ὕγο ΟἜΝΕΒΑΙ, ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ., Μ ΆΙΟΒ 1 
Ὑ1} Ὀ6 ΠΟΘΘΒΒΑΤΥ͂ [0 Ιζθορ 'ἰπ πιϊηα ΥΠΘΉΘΥΘΙ 76 ΔΏΔΙΥ2ΖΘ ΟΥ ΘΧΔΙΠΛΪηΘ 
186 βοηρδϑ οὗ ϑῖοῃ. 

1. Τῇ ἢγβι 15, (δὲ τσ6 σαγείμἶῳ ἐπυοσϑέϊσαίεο ἐλοῖτ παΐμτε απα σοηπῖμ. 

Ἐοῖ, 88 ἴῃ 6 ἨφΌτον ροδιηβ, Ἐμοῦ ἢ νϑγίουβ ἰη τοῖν Κὶ 48, ΔΥῸ Θ8 0} πλαγκοα ὈΥ͂ ἃ ΟΠΔγβοίδΣ 
ῬθουΪΙ τ ἴο 1186}, ἀηἃ ὈΥ ὙΠ οἢ ὉΠΟΥ͂ ἀγὸ αἀἰβεῖ ρα ῃςα ἔγοτῃ βοὴ οἴδδι, γγὸ 5Π41}} υ6 ὁπεαδ]οὰ 
ἴ0 οπίοῦ πιοῦὸ [Ὠ}}Κ ἰπῖο τ οἷν οἰοβαποο δηα ὈθδιΥ, [ἢ τὸ Βδᾶγθ ἃ σογγθοὶ νυἱ ον οὗἩ τΠ οἷ ΤΟΥ Τὰ 
δΔηὰ αὐτβηροιηεηῖ, ΕῸΓ ᾿ἱπβίβηςο, ἱΓ γὸ τ ἰδῇ ΟΥ̓ ΠΙΠΔΠΥ ἴο Θχρουηά [Π6 ρΕΔ]Π18, γγα ουρῆϊ ἴοὸ 
ἱηνοβισαῖο τῃ6 παΐαγο δηα ργορογιῖθ8 οὗ ἴη6 Ηφῦτγονν οἄθ, 858 νν6}} 88 ἴπὸ ἴΌγπὶ δηᾷ βιγασίῃγα 
Οὔ Π6 ΗδΌγον 6] ρίο8, ὅς. δη ἃ δϑοογίδίῃ ἴῃ γη δῇ ΓοΒρθοῖβ πον αἰ ον ἴγοσῃ (ἢ 6 οἄ68, οἸορ͵68, 
ἅζο. οὔ τη6 στοαῖς. ρορῖϑ. [πη |ἰκὸ ἸϑηποΥ, ἡ ΠΘη δι γίηρ τῃ6 Ῥγουθγὺβ οὗὨἨ ϑβοϊοϊωοῃ, ἧτο 
δου ἃ του! ]ςῖ τῆδῖ 116 πηοϑῖ δποίθηῦ Κὶπὰ οἔἉ Ἰπδίσα οι Οἢ νυν 88 ὈΥ̓͂ ΤΏΘΔῊΒ ΟΥ̓ ΤἸΠΟΓΔΪ ΒΘ ΘΏΟΘΒ, 
ἐη νυ ἰοσι τπὸ ὅγεϊ ᾿γ]Π01}168 οὗ ἀπείδης ΡἢΠΟΒΟΡὮΥ ὑοῦ σοπίδϊηδὰ ; δηὰ, [ΓῸΠὶ ἃ ΠΟΙ ρα τίβοη 
οἴιδε Ἠδφῦτγον, ατγοοὶκς δα ΟἵΠΟΓ ῥηοπηὶα βοηΐοποῦβ, γγα Βῃοα]α ἱηναδβιϊραῖο τ6 ῥγίποεῖραὶ 
οὔ Αγασί τ οὗ ἃ ὑγογεγθ. [ἢ ἴΠ6 ὈΟΟΙ οὗ Φ0Ὁ ἃτο ἴο Ὀ6 οὐβογνϑὰ [16 ἈΠ Υ͂ οὗ δοιίοη, ἀ6}1η6- 
διίου οὗ τῶδηῆποῦβ, [ἢ6 ΘΧΙΘΓΠΔΙ ἰοστὰ δη ἃ οοῃβιγαοσιίοη οὗἉ [Π6 ροσπηι, δα. 

2. Εὰτίμον, ἴῃ Ἰπ ογργ ηρ, {Π|6 σΟμΡΟΒ᾽ (10η8 οὗ (86 Ἡδρῦγον Ὀδτγάβ, Σὺ 
οὐσῶῦ ποὺ ἴο Ὀ6 ἰογροίίοη {πδὺ ἐλ6 οδ)οοίβ 9} ΟὩΤ αἰξοπέϊοη ατὸ ἐδ ρτοαμοίίοτβ 
ΟΥ̓ ροείβ, ατιἃ 9 οὐτἱοεπέαϊ ροείξ πῃ ρατίϊοκίατ. 
1 8 τ ΘΓΘΙΌΓΘ ΠΟΟΟΒΒΕΤῪ [πα τγὸ ΒΒ ου] ἃ Ὁθ δοαυδίηίοα τ] ἢ 186 ΘΟΠΠΙΤΥ ἱπ ν ἰοἢ [86 ροοῖ 

Ἰνοα, [16 δἰ ταδί οη δηὰ ρΘου Δ Υ10168, Δ ἃ 8150 1} [Π6 ΠΠΔΏΠΟΙΒ ΟὗὨΊΠ6 ἐπ ὈϊΔη18, ἀπὰ [ἢ 6 
Ἰαάΐοιη οὗἉἩ τπ6 Ιδῆσιιαρο. Οτθηῖδὶ ΡΟΘΙΓΥ ἀὈυση 5 ὙΠ πἴσοη ΘΧΓοδδίοηβ, Ὀ0]ὰ σμοῖδρΏΟΓΒ, 
σἰον πρ δα ηεἰπηθηϊβ, δηὰ δηϊτηδὶθαὰ ἀσκοὶ ριοηδ, ρογίσαγοα ἵῃ [86 τηοβὲ Ἰ᾿ἰνοῖν σΟ]ΟιιΓΒ. 
Ἡρηοο τῆς τννοτάβ οὗ ἴῆ0 ΗρΘυΓΟΥ ΡοΘῖ8 ἀγὸ ποίι μοῦ ἴο 6 ππαογβιουα ἰπ ἴοο ἰδ Χ 8 856η86, ΠΟΓ 
ἴ0 ὑς Ἰῃτογργοῖδὰ ἴοο ᾿Π ΓΆ]γ. [πῃ 186 σοιαρδγίβοηβ ἱπιγοάποοα ὈΥ ἤῆθπι, ἴΠ6 Ροϊηΐ οὗ τὸ - 
ΒΟ δ᾽ αηο6 Ὀούννοοη 1Π6 ΟὐὈ]εοὶ οὗἩ σοτῃραγίδοη, ἀπὰ τπ6 {πὶπς ὙΠ ΠῚ ἡ ]Οἢ 10 ἰδ ΘΟ ρΓΟά, 
βῃοι]ὰ Ὀ6 οχδπιϊποὰ, Ὀυΐ ποῖ δἰγαϊπεὰ ἴ00 ἴᾺΓ ; δηὰ πὸ ἔογοα οὔ ἴῃ 6 ρουβοῃὶ ἤσδιί 8, 8116- 
Βοτ68, ΟΥ οἴΠ6Γ ρογοϑ [80 ΤΊΔΥ Ὀ6 ἱηιγοάπορα, δου] ὃὉ6 {ΠΥ οοηδιάοτο, Αονς ἃ]}, 1ἱ 
5δῃοι]ὰ Ὀ6 τοςοο ]οοῖοὰ τ18δῖ, 138 1Π6 βδογθὰ ρορίβ ᾿ϊνβὰ ἴη ἔθ Ἐμιβῖ, {ποὶγ 1468 Δα ΤΏ ΠΏΘΓΒ 
Ὑγ ΓΘ ΤΟΙΪΥ αἰ ΌΓΘΩΣ ἔγοτη ΟἿΓΒ, δ πα, σΟΠΒΘΑ ΠΥ, δύ ἢοῦ ἴ0 06 σοτιδίἀοτεά δοοογάϊηρ ἴο 
ΟἿΣ τηοᾶθ8 οὗἉ τη Κίηρ. Ετοῦλ ἱηδίιτοητίοη ἴο {Πὶ8 οἰγουτηδίδησο, πο ΘΓ ἤᾶνο δα ργοάπο- 
[ἴοπ8 οὗἨἩ 180 ΗΘΌΓΣΘΥ τω86 ὈΘΘΏ ΘΟΥΓΘΟΙΥ υπάοτγειοοά, ηοΥ τῃοῖν Ὀ6 48.168 ἀᾺ]Ὺ [οἰ δηὰ ΔΡ- 
Ῥγοςϊδιθά, 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 11. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ΒΚΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ἹΝΤΕΚΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤῊΝ ΒΟΕΒΙΡΤΌΒΕΒ.2 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΒΘΕΒΥΨΑΤΙΟΝΒ ΟΝἨ ΤῊΒ ΒΡΙΕΙΤΌΑΙ, ΙΝΤΕΕΡΕΕΚΤΥΑΤΙΟΝ ΟΡ' ΤΗΒ ΒΟΕΒΙΡΤΌΆΕΒ. 

ΤΥ μᾶ8 θ66ῃ ἃ Ἀυουσίίθ ποίϊοη Ὑ1}} βοπλα ἀἰνῖη68, ἐπαῦ [Π6 πιγδίϊοαὶ 
ΟΥΓ Βρ᾽ γι] ἱπίοσρτγοίδιοι οὐ {86 δογιρίαγοβθ μα 118 ἢγβύ οὐ σῖη ἴῃ 

ι Βδυοτ, Ηδσγπι. ὅϑογ, Ῥδγ8 ἰΐ. βοοῖ. 111. 8. 92. Ρῃ. 387., ὅτε. Ρ." 
3 ὙΒὲ ργεβεηῖ ςμαρίδγ 18 δου! ἀρϑὰ ἔγοπι Βα θ80 ἢ Β [π5Π ϊοη 65 Ηογιηθη. ὅϑοσ. 110. 1. οαρ.. 

1}, ΡΡ. 67---82., σοπιρατοὰ νῖτῃ ἢΐ8 Οοταπηοηϊδιίο Ηδγηιθη. ἀθ ϑβθηβὰβ Μγβιίοὶ Οὐ λεγὶ 8 
εχ σοπυΐ δ ῥχίηοῖρι 5 ἀδάποῖθ, ποοοββδ βαῦθθ οδα[6118. οἰγουτηκογρία. ϑνο. Ψ6π8, 1728. 
ναι ἰ5 ξαϊὰ ἄθυνε οἱ 186 5ι Ἵτἰ18} ΟΥ̓ τ ες] βοη86 ΟΥ̓ Βογ μίατο, ΡΡ. 2348---245., ΠΛΔΥ ὉΘ 
τεΐουσζο ἴο. ᾿ 



378 ϑοεχίρέμγε [ζιυεγργοίποΉ. 

[π6 δγπασορσαα, δηιἶ 88 πο ποο δαἀορίοα ὈΥ οὐν Ἰμοτὰ δηᾶ ᾿ῖ8 Δροϑβί]θβ, 
θη ἀγραϊηὴρ ψΠῸ {πῸ «76 078; δπα {μαὺ ἔγοιῃ {π6πὶ 1Ὁ γγ)αὰ8 τγϑοοϊνοὰ 
ὈΥ {16 ἑηνοῖβ οὗ (86 ΟΠ γιβίίδη οπυγοῖ ; ἔγοπι ποτὰ 16 48 Ὀδοη 
ἰγδηϑη θα ἴο 8. Τα ᾿πίογοποο ἀθάποοθα ὈΥ͂ ἸΏΔΩΥ 18 {πδΐ 0 806] 
ἸΠΓΟΓΡΓοίΟἢ. 18. δατα 88: 0]6 ; Ὑθ1186 Οἴμοτθ ἤανα οΔΥΓΙΘα 10 10 186 
οχίγοιηθ, Βιυΐ, 15 186 ἀγτριυμπηθηῦ ἀσαϊηβί 4 {Πϊηρ ἔγομλ {116 Ροβ5] ὉΠ 
οὔ 118 Βοῖπρ ΔουΒοα 6 ᾿πδηλ}881016 ἴῃ αὐ οβοηϑ οὗἨ ἃ ΒΘΟΌΪΑΓ Πδίαγο, 
10 18. ΘΑ]. ΔΙΠΥ ᾿παἀτη 881016 πῃ ὑπ6 Θχροβιθοη οὗ {Π᾿ βδογρα υυιηρϑ8. 
ΑἸ] οὖν ἰάδαβ δῦ δάπιηιθα Γ[Πγουρῇ ἰῃς ταϑάϊιπχ οὗὨἨ {Π6 86 868, ἀπά 
ΘΟΠΒΘΑΌΘΏΠΥ τοίου τῃ τῃ6 γε ρἷασθ ἴο δχίοσμαὶϊ οὐ)ϑοῖϑ; δαῦ 0 
ΒΟΟΠΟΓ 816 1ἷ]6 σον Πο6α (ῃαΐ γ76 ῬΟΒδ5688 8δῃ ᾿ητηδίθυια]! 801}} οὐ Βριτὶΐ, 
{8 νὰ Πιηὴ Οοσδβιοὴ ΤΣ οἵαν ἰθΥΠΊ8, ΟΥ̓, ῸΓ νηΐ οὗ {Π686, Δηοῖ Υ 
ΔΡΡΙΠἸοαοη οὗ {Π6 ϑᾷπιθ ἔθυπιβ ἴ0 4 αἰβογοηὺ οἶαϑβ οἵ οὐ)]θοίβ ; δηά 
ἤοποα {π6 ΠΘΟΘΒΒΙΥ οὗἩ σϑϑουίηρ ἴο ἢσαγαῖϊνα ἀπά βρισιζαα] ἰηΐον- 
γγοίδιίοη. ΝΟΥ͂, {Ππ| οὈ]θοὺ οὐ τονϑἰαἴϊίοη Ὀϑίηρ ἰὸ πᾶ Κηονῃ 
τηϊησβ τ Π]Οἢ ““Θγ6 Πα ποῖ Β66 ἢ ΟΡ ΘδΓ ἤοαγα, ΠΟΙ δίῃ 10 Θηοτρα 
ἱπίο {π6 μοᾶγῦ οὗ πηδῇ ἴο δοποθῖνο,ἢ 1Ὁ Β66 118 ΠΑΓΪῪ ΡοΒ51016 ἰῃαλ 16 
δαπιδη τϊπὰ βῃουϊὰ Ὀ6. σάρ40]6 οὗὨἨἁ ΔρΡργθῃοῃαίηρ τποι, θυῦ {Ὠγουρὰ 
{π|6 τηράϊατα οὗ πσαυτγαῦνθα ᾿δπσιδρθ ΟΥ̓ ΤῊΥ 80104] ΓΟρΡΓΘΒοη Δ [ΙΟΠ8. 

“«ΤῊς ἰουπμάδίιοη οὗ ὙΘΙΙΡΊΟΝ δπὰ νἱγίιθ Ὀδϊησ Ἰα14 ἴῃ 1Π6 ταϊηά 
Δηα Ποατί, (Π6 βϑογοῦ αἰβροβι [08 δηὰ ροπυΐῃα δοίβ οὔ ψΠΙΟἢ ΔΓΘ 
1ην1810]6, απ Κπογῃ ΟὨΪΥ ἴο ἃ πηϑη 86]; {πογοίοτο 1π6 ῬΟΥΟΓΒ 
84 ορογαϊϊοηβ οὗ {π6 τηϊπα οἂῃ ΟὨΪΥ͂ Ὀ6 Ἔχργαββοα 1ὴ ἤραγαῦνθ 

[βυτὴ8 δηκὶ βἰσηϊῇρα ὈΥ οχίθγηδὶ βυπλῦοϊβι Τὴ6 πηιούϊνοβ αἰδὸ δηὰ 
Ἱπαἀπσοιηθηΐθ [0 ργϑοῦϊοα ἃΓ6 Βρι τυ], διοἢ 88 δῇδοϊς τπθὴ ἴῃ ἃ ὙΨΑΥ͂ 
ΟΥ̓ πιοῖαὶ ᾿πἤμπθποθ, δπᾶ ποῦ οἵ παΐυγαὶ οποίθηου ἢ (86 ργϊποῖραὶ οὗ 
ὙΠΟ ἀγ ἀγάγῃ τοὶ [86 σοῃδιἀογαίίοη οὗ 84 ἔιΐαγα βίαία : δηᾶ, 
ΘΟὨΒΘΑΆΘΏΓΥ ἔλοδο Π]Κονγῖβα τηυδῦ Ὀ6 Ταργοβοηῖοα ὈΥ δἰ] Θροσ 8. ἀπά 
βιτη 468, (δἰσθη ἔγοπι (Π]ησΒ πιοϑὺῦὺ Κπόοῃ πᾶ ἴδῃ] αῦ ΠΘΓΘ. 
Απάᾶ τὺ8 να βηά ἴῃ βογὶρίατα τὴ6 βίαίθ οὐ σοὶ ρίοη 1] αδίταίθα 
ὈΥ 81} τ86 Ὀδαιί}] ἰπηαρθθ ὑπαῦ ͵ὰ οδῆ οοποοῖινο; ἴ ΜὨΙΟΝ 
ΠΑΪΙΓΆ] ὉΏΙΥ, ΟΥΟΥ, δηαἃ ΠΑΥΠΊΟΩΥ ΘΟΠβΙϑύ, 88 στορυϊαίοα Ὁ {6 
Βίγοίθας δηᾶ τποϑῦ δχδοῦ στ ]68. οὗ αἸβοιρ]1η6, ἰἈ θη ἢ οὰ ὑποβα οὗ- 
Βογνϑ ἴῃ {π6 Ὀοβίτοσάθγοα ἰθιρογαὶ ρονθυπτηθηΐθ, [Ι͂}ἢὼ (Π6 1η06Γ- 
Ργοίδτοη οἵ ρίδοθβ, ἴἢ γν ΠΙ ἢ ΔΩΥ οἵ [Π686 ᾿τηᾶρο 8 ἅτ οοῃίδ! 66, [ἢ 
ῬΓΠΟΙ͂ΡΑΙ γασαγα 18 (0 Ὀ6 Πδᾷ ἰο [86 Μφιγαίίζυο οΥ ϑρὶγίἑμαϊ, πα ποῖ ἴο 
1Π6 ᾿Ἰὔογαὶ δθη86 οὗ {π6ὸ ψογάβ, ΕὟὙΘμλ ἠοῦ αἰζοηάϊηρ ἴο τ Ιοἢ, ἢαγνθ 
ΔΓΊΒΘῚ Δοϑιγὰ ἀοοίγηθβ δηα Ἰηΐογθησθβ, τ ιοἢ το κ τηθῃ ἤανα 6η- 
ἀδανουγοα ἰο δβίβ Ὁ] 18} ἃ8 ϑδουὶρίασο ἰγυτΠ8; ΨΏΘΓΘαΒ, ἴθ 6 ΟἸΠΘΓ 
ταρϑίΠοά οἵ οχρ]ιοαίομ, [πΠ6 ΤὨϊησΒ. ΓΘ Ρ]δῖπ ἈΠ ΘΑΒΥ 0 ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ6Β 
ΟΕ ΡΔΟΙΕΥ͂, πᾶκα [Π6 ἀδαρθϑὲ δηα τηοϑῦ ἰδβθϊηρ᾽ ἸΏ ΡΓΘΒΒΙΟἢΒ. ὉΡΟΩ {Π6ῚΓ 
ἸΏ η618, απ δανα {Ππ6 ρτεαίθϑ᾽ Ἰηἤποησθ προ {πο ὶγ ργϑοῦςθ. ΟΥ̓ 1}}18 
πϑίυτα ἈΓ6 4}} (86 τἱΐ68 δηᾶ σϑγθιμοηΐθβ ργοβοσι θα ἰο {πΠ6 “68, ψ 118 
τ αι ἴο {86 δχίθσῃμδὶ ἔογπι οὗ το]! ρίουβ νοσβῃῖρ ; ΘνΘΓῪ οη6 οὗ 
ἢ ]οἢ γ88. Ἰηϊπα θα ἴο βῃοῦ ἴῃ6 ΟΡ] ραίϊοι ΟΥ ΤΘοοταιηθῃά {π6 ρ᾿γϑο- 
[66 Οὗ βΒοιμὴδ πιούαὶ ἀυΐν, δηα τγὰβ δβίθομπημβα οὗ πὸ ἔδγίμοσ ὑ86 ἰῃϑῃ 
5 10 ργοάιυορα {παῦ οἴἴδοῖ, Απαὰ {{π|| Βᾶπηθ τηλῦ 6 8}}1164 ἰο {6 τΘ- 
νΓᾶβ ἀηα ρα ΠΙΒμπιθηΐϑ ρθου] αν ἕο 1π6 ΟΠ ἰβάδῃ ἀϊβροπεαίίοι, τ Βοἢ 
ΤΟαΓὦ ἃ ἔπειτα βίαϊθ. 16 γτοαγὰβ ἀὺα εοὺ (Ὁγἢ ΌΥ δυο ΕΠ ηρ98, 
8 [Π0. σΘΠΘτΆ ν οὗἨ πηθη ἀκ (Π6 ρστορίοαι ἄθ] Πσῃΐ, πὰ ρ]ασα {Πε6]γ. 
δἰ μοδῦ βαιϊϑδοιοη οὐἨ (818 16 ἴπ; απὰ πὸ ρα μΙβῃπηοηῖξ ἅγὸ δβιιοἷ 
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88 ΔΓ6 ἱπΗο ρα Ὀγ υτηδῃ αν ΡΟΩ (Π6 τοτβῦ οὗ πιδ]οΐδοίοτβ  δαΐ 
ΠΟΥ οδῃ ποῖῖμοΣ οὗ (πθηὶ 6 υπαογϑίοοα ἴῃ {86 δίγίοέϊψ {ἰογαϊ Β6Π.86, 
Ὀυΐϊ οὐΪἱγ ὈΥ ὙΑΥ ΟΥ̓ δῃδίορυ, δπὰ οουγθϑροπαϊΐηρσ ἴῃ {86 ρσθηογαὶ 
παΐαγο δηα ᾿ηθη 0 οὗ {πΠ6 (λϊησ, Ἱπουρἢ νογῪ αΠἴογθηΐ ἴῃ ἰπα.ἢ"} 

Βαΐ, ᾿Ἰπἀοροηά θη} οὗἩ τμ6 δὺ]6 δγσυταθηΐ ἃ ργίογὲὶ, ἤθσθ οἰἱβά, ἴῃ 
ἴδνουρ οὗ {6 τῃηθϑαϊαΐθ, συ ϑίϊσα], ΟΥ̓ Ά Βρ σ 8] Ἰηϊογργοία οι οὗ {Π6 
Θογρίαγοβ, ἅη}688 βοὴ Ἰπ ογργοίδτιοη 6 δαπηι6α, γα σδημοῦ ἀνοϊά 
οπθ οὗ ὕνο ρτοδαὺ ἀμ ου ]168 ; ἴον ΟἸἿΠΟΥ “4 Ἧ͵Ἧ τηυδϑῦ δββογύ ὑπαὺ 186 
τα] τυ οἵ ΔρΡΡΙΙοδιοη8, τδάθ ὈΥ (Ἶγχιβῦ ἀπ 18 δροβίϊθϑ, ἈΓ6 
ἔα οΙ Ὁ] δα ἀπδυΠοΥ]Ζοα, δηα ΠΟ]]γΥ ᾿πδαθαυδίθ ἴο ρσονα {π6 ροϊηΐδ 
ἴον Μ ΒΊΟΩ (ΠΟΥ ἀγα αυοίθα ; οΥ, οὐ ἴ86 οΟἴμου ἢδηᾶ, νγα πχιϑῦ Ὀ6] 16 ν 6 
{μαι (86 οὈνιοιβ δμα παίαγαὶ βθη86 οὐ βιιομβ ραββαᾶσοβ γγχὰ88 ΠΕΥΘΥ - 
ἰηΐθηάθα, δηα {παῦ 1 τχϑ ἃ ποῦ 1]υϑῖοη. ΤΏ Οὐγίϑέίαη σὶ]]} 
οὈ]δοῦ ἕο {π6 ἔοσιοῦ οὗ [686 ροβι 008; ἴδ ρλίϊοδορῆεν ἀια {86 ογίξίο 
Ὑ}1}1 ποῦ γϑϑ ιν αβϑοηῦ ὑο {86 Ἰαίίον. 5 10 Πα8 θθθὴ ΘΥγΟΏ ΘΟ ΒΙΥ 80Ρ- 
Ροβοά, [αὶ {818 τχραϊαία ΟΥ λυ ϑ010 8] Ἰηἰογργοίδιοη οὗὨἨ ϑουιρίυσγθ 18 
σομῆηρα ἰο (856 ΝΟ Ταβίδιημοης δχοϊ δίνουν; 6 ἤδᾶνθ, ΠΟ ΘΥΘΓ, 
ΟἾθασ ον άθηοα οὗ 18 δήορίοῃ ΟΥ̓ Βοῖλθ οὗἔἩ {Π6 βδογϑα ψυϊίογθ οὗ {π6 
ΟΙὰ Ταεβίδιμθηϊ, δηα ἃ ἔδνν Ἰηβίδη θ8 ν1}} Βυ 6. ἴο ῥρσουβϑ 118 οχβίβῃςβ. 

1. ῃ Εχοᾶ. χχυἹ[Ὃ 88., Μοβθβ βᾶγβ8 ὑμαΐ {ΠῸ ἀΐδάθπηι ογ ρ]αίθ οὗ ρο]ά, 
ὙΓΟΓΏ ὌΡΟῚ σΟΓίδ] ἢ ΒΟ ΘΠ ἴθϑον 818 ὈρΟΙ {6 Πρ Ρτ θ 818 ογθθδά, β' πὶ βοὰ 
1Π80 Ὠ6 Ὅοτο ἴῃ ἃ νἱσαγίουϑ δηὰ ἰγ0168] ΤΠΔΏΠΘΓ (86 5[η οὗ {Π6 ΠΟΙΥ (ΒΊη68, 
δηὰ τηδᾶθ δὴ διοηθιηθηῦ [ὉΓ {86 ᾿ιμροτδοιοη οὗ [89 ΗΘΌτονν οὶ ηρ8 8Δῃ 
Β8ΟΓΙ 668. , 

2. Τῃ Του. χχνυὶ. 4]., δα Ὠροαΐί. χ, 16., δηᾶ χχχ. 6., ἢ6 ΠηΘῃ 1] 008 [6 οἷγ- 
Οοὐπιοίδίοη οὗὨ {π0 πραγ, σοὶ τγ88 βἱσηῖβοα ὈΥ [Π6 Οἰγουτ οἰ Β10 οὗ {δθ 
Πο5ἢ. (Οομηρδγο 96 σ. ἱν. 4., νἱ. 10., δῃὰ ἰχ. 2δ, 26.. ψ ἢ Εχοά. νἱ. 12, 80.) 

8. ΕὈγΙΒΟΣ, 6 οχρίδὶπβ 1ῃ6 Ὠἰβίοσ! 681 δῃα ἰὐρὶ08] ἱτηροσῖ οὗ 8411 {ποὶγ 
δτοδῖ ἔδβιϊν 818. 

Τηυϑ, ἰῃ Εχοά, χἰϊ!. 13. δπὰ Ναυπιῦ. 11ϊ. 12, 13, 44---5]. ἀπὰ χυὶϊ!. 14----Ἰ 6., ἢ6 ϑῃοννβ 106 
ἵν ῦο]ὰ τηδδηΐηρ οὗ [Π6 τεἀρτηριίοη οὗὨ {ποεῖν γδί -ῬΟΓη 8οη8, ΥἱΖ. (Πδὲ {116 δγβί- θοσγη οὐ [09 
Ηεοῦγεννβ ΟΓΘ ργεϑοσυοα ἔσοπλ πὸ ρίαραθρ ἰπδίοιοὰ οὐ ἴπ6 ΕργΥριΐδη8, δπὰ [πᾶὲ τ1Π6 ἤτβι- 
ὈΟΓΠ δΟῚ ἸΨΘΗΝΡ [ὈΥΊΟΥΪν σοηδβοογαῖοα τὸ (Π6 ῥγοδιποοὰ ; ὑπ ϊοῖ θεν δἰτοιννεγὰβ ἸΓΒΠ8- 
τγοα ἴο [δα {τίδα οὗἉ [“νἱ, 116 ἢγβι- ΟῚ 5018 ννεσο Ἐχομϑηροὰ ἔργ ἴῃς 1 νίτεϑ, ἀπ ὰ ἡ ΓΘ 
τδοηςείοπι ἢ το ὕὉ6 τοἀεοπηο, ὙΠῸ ν Ποῖα οὗ 18) βΒδογ οί] ἰδ βῃοννοαὰ τὐδὲ ἴἢ6 ὑἱοοῦγ 
ἘΔΟΓΙ ἔς 68 ΤΠΟΤΆΪΠΥ δἰ ηϊἤο [Πη6 ρα πἰβπηοηῖ οὗἩ [6 Ροτβοη [ὉΓ ΟΥ ὈΥ͂ ἡγἤοτῃ 1ΠΕΥ͂ γογὰ οὔδγοα; 
δηὰ τ δὺ 1Π6 ΟΥΠΟΥ δδογοὰ τΐοβ οὗ [86 ΗσΌγονΒ που ἃ να ἃ ΒΤ ὈΟ] ΟΝ] ΟΥ̓ Βρὶ γα] ἱπα ροτῖ 
ὙΥ}}} θῈ ΟὈΥΟΌ8 ἴο ΘΥΘΓΥ͂ ΟΝο, Ψψγῇο ΤΘΟΟ]]οοΙ8 ἴΠ0 ΤΓεᾳιθπῦ 1.856 Οὗ ΒΥ Π100]8 νυ ]οἢ οὐὈϊδίη6ἀ ἐδ 
Ἐσγρῖ, ἴσοι νυ ΠΙοἢ σου Μοβοα ὑσοῦρῆν οὖ τὴς Ηεῦτοννβ. 

ΤΠ6 ῥτγοοθρίβ ἀν υβα ἴθ ἴπΠ6 Νον Τορβίδιηθηῦ σοποογηὶησ [86 
ΒΔΟΓΆΙΓΩΘΗ 8. Ε]ΔΙΩΪΥ Ἰητηδίθ ὑμπαῦ πο86 ὙΘΓῪ Βδογθα σχὶΐθϑ ψογο {μ6 
δὈοαῦ ἴο τϑοοῖνα {Π|6 1} γθὰ] δοσοιηρ  βῃμμθηΐ, δηα {Π6 1 Βυτθο] οὶ ΟΣ 
ΒΡῚΓΙ 8] τηθδῃϊησ 15 ἜΧρ δἰ μϑά. 

1. 5εδ, ἕο ἱπβίδῃςο, Εοπι. υἱ. 8--.1].; 1 Οογ. νἱ. 11., χὶ. 28.-- -27.; Ἐρἢ. 
ν. 26.; ΤΙ, 111. δ.; δηὰ (ΟἹ. 11. 12, πῃ σι οἢ Ἰαβὺ ρϑββδρθ, 88 τν 6 }} 88 (6 
ἢγϑι, Ὀδρύΐβπι (ὈΥ̓ ᾿ππμθυβίοη ἴῃ ὑγδίο ΡΓΟΌΔΌΙΥ) 18 βα14 ἴο βρη} ποὺ ΟΠΪΥ 
116 ΠΟΤ] Δ] αὔου οὗὨ 5ῖη, Ὀυῦ 4180 {86 ἀθδϑί} δπὰ Ὀυγαὶ οὗἨ ρα Υ τηδη, δηὰ 
(ΟΥ̓ 18 ΘιθυβΊ ο ἔγομῃ [86 υγδῦθυ) ὨΪ8 γϑϑυσσθοίϊοη (0 8ἃ σἱγίυουβ 11{8; ἴῃ 
ΟΥΒΟΥ ψογάβ, οὖσ ἀθαί ἢ υηϊο δίῃ δηᾷ οὐῦ Οὐ] ραύίοη ἰοὸ γγαὶκ ἴῃ θνν 688 οἴ 
16. Τρ βρίσίιυδὶ προσί οὗ [86 Τογ Β ΒΌΡΡΘΓΣ 18 86] -ϑυ] ἀϑῃί. 

᾿ Ὧγ. δοδη ΟἼασκα, Ἐπᾷαΐσ ἰμῖο (89 Οτὶσίη οὗἨ Εν], ἰῃ 1016 [Ὁ]]0 οοἸ]θοιοι οἵ ΒΟΥΪΘ᾽ ὃ 
Τιοζυγοβ, το]. 1ἰϊ. Ρ. 2329. 

9 8.6 Βίδιορ Μιαἀϊεοίοη οπ 1π6 Οτοοκ Ατιῖοϊο, Ρ. 580, ὅγει οἀϊέου, . 
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2. 1, ἈΒΕΠΥ, βῖπο6 γγθ Ἰρᾶγη ἴγοτῃ {πὸ Νονν Τοβίδιηθηΐν ὑπαὶ βοτὴθ ἰδίου! 
8Γ6 ἴο Ὀ6 ἱπίογργοίθα δ᾽ Θσουῖοα! } Υ ΟΥ̓ τοΥ 501 68}}γΥ (15 Ὁ]. ἵν. 22---8].), ἀπά 
ἰῃαὶ ΡΟγβοη8 δηἃὰ {π|Ὼρ8 ΔΓ ἴῃοτο ϑυ  ἀ ΕΥ̓͂ ὑγρθ8 δηα ϑιῃίθηιβ οὗἨ {ἢ9’ 
ΟὨ τ ϑιϊδη ἀἰβροηβδύοη, δπὰ 108 ἄϊνὶπο ΕὈυ Πα Θ᾽, 88 1ῃ Μδίι. χὶ!. 40. ; Φοἢπ 
111. 14, 1δὅ.; 1 Οον. χ. 4. δῃᾶ ΗθΌ. νἱ!. 1---α. ; 10 15. ρῥ]αίη {παὺ 186 τηγδῖ!ς 8] 
86η86 Οὐρδῦ ἴἰο 6 ἔΟ]]ονγοά ἴῃ {Π6 ἰδύοσ 98 δῃα ργΌρΡ  Θ6168 1 οὗ (86 ΟἹ] Το8- 
ἱδιηθηύ, Πα ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴῃ ΒΟ ἢ} ΡΑΒβαρ 68 88 ΓΘ Γοίοσγοα ἰοὸ ΟΥ̓ ἴΠ6 1ηβρὶγοὰ 
ΓΙ ΟΓΒ οὗ (86 Νανν ᾿Γοβϑίδιηθηὶ ; μΟ δανίηρ ρίνθη 0.5 (ἢ6 ΚΟΥ ὉΥ ν}ὶς]) ἴο 
πῃ ΐοςκ (Π0 τηγβ616 4] Β6η86 οὗ ΒβουιρίαΓΟ, γ706 Ποῖ ΟὨΪΥ ΤΩΔΥ Ὀαΐ οὐρ]ιὺ σαμίοιεῖν 
84 αὐσεπέϊν ὕο ταλκο 86 οὗ 1{. 

ὝΈοΥΘ {Π6 Ἰηϑριγοα τσιίογθ ἐμοιηβοῖνοβ ἀἰσθοῦ 8 ἴ0 βυοἢ 8η 1πογ- 
Ργϑίδθοη, ἤθη ΟΥ̓ΠΟΥΨ 186 γγ16 Ὡρῇδ ποῦ ρΘΓΟΘΙ͂νΘ 108 ΠΘΟΘΒΒΙΔΥ͂, ἴπ6 

.-Ὸ Ὦδνθ δὴ αὖεοϊμίο αἰέλοτγίψ ἴογ [Π6 Ἔχροβιοη, ὙΠΟ ΒΌροσβθά θα 
ΟὟ οὐ σοπῃ]θοίαγοθ, δηὰ γγ7ὰὲ δγα ποῦ ΟἿΪΥ βαΐδ 1 δϑιάϊηρ ΟΥ̓ ἰμδῦ 
Δ ΒΟΥ, Ὀὰΐ βου] Ὀ6 ππυνγαγγϑηΐθά ἱπ σο)θοῦπρ 10, 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11]. 

ΟΑΝΟΝΒ ἘῸΝ ΤΗΞ ἈΡΙΕΙ͂ΤΌΑΙ, ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΡ' ΒΟΠΙΡΤΌΒΕ. 

ΤῊΒ βριγιίπ} ἰηὐογργοίαιίοη οὗ ἰῃ6 Β10]6, “1κ6 411} οἵμοῦ ρσοοά 
{Ππ|ηρ8, 18 8016 ἴο αὐι8α; δηᾶ {παῖ 1Ὁ μαίῃ ἤδθη δοίυα! νυν ἀρυβαά, 
Ὀοτῃ ἴῃ δποϊθηῦ δπα τπηοάθγῃ ἄαν8, σαηποῖ 6 ἀδηϊθά, Ἡς, ψῆο κἢ8]} 
5ο δῦϑοιῇ ἴο ΔΡΡΪγ.9 ἴῃ {Π18 ΑΥ̓͂, ΔΠῪ Ῥάββασα, δοήοσε ἢ6 μα αὐἰἰαϊηρά 
118 ΠΠςΘγαὶ ᾿πΘΑΠἸἢρ, ΤῊΔΥῪ ΒΑΥ͂ Ἰῃὴ 1186} ψ ῇηαῦ 18 ρίουβ δῃα ἔσθ, Ὀυῦ 
ἰοτοῖσῃ ἰο {π6 ἰοαχὺ ἴτγοῃ) ψ ο Π6 δπαἀθανοῦσγοἢ ἰο ἀσάμοθ 1. 
δι, δι ΘΙΌΠΊ6, 1ὖ 18. Μ06}} Κπονῃ,  θ στόοννη οἷ 6 Γ δηᾷ τ βου, ἰαηθηῖοα 
(παῖ, ἴῃ {π6 ἔδγνοιιγβ οὗ ἃ γου τ] ληου, 6 δα βρὶ για 4}1Ζοα {16 
ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ οὗ Οδαάϊαῖ, Ὀοΐοτο 6 υὑπάογβίοοα 1. Απα [Ὁ τηυβὲ Ὀ6 
Δ᾽ ]Ιονν οα {παῦ ἃ ἀτι6 αἰλαπίϊοη ἴο {6 οσολβίοη δηα βοορα οὗ (π6 ρ 88] 18 
νοῦ ἀ ἤανο ραγοθα ΟἹ ἸΔΔΠΥ ὉΠΒΘΘΙΏΪΥ Θχογθβοθηοθβ, ὙὙ 816 ΠΟΥ͂ 
ἀοίοσιη. {Π6 οοιηπιθηΐαγιο8. οὐ δῦ, Απριβίηθ δηά οὐμοῦ [ἈΓΠ6ΓΒ. ἀΡοη 
{1ΠοΔ. θυΐ, {π686 ἃπα οἰϑὺ οομοθββῖοηβ οὗ {Π6 βαῖα Κιηα Ὀεϊηρ 
τηδ6, ἃ8 {ΠΟΥ 816 Ὠ]8Δ6 ὙΘΥῪ ἔθ ΙΥ, θη οὗ 86 ηξ6 Μ0}}}} σοπβίαοσ {παῖ 
8 ἈΠ ΠΟΙΡΪῈ 18 ποῖ {πογοίοσο ἰὸ 8 σο)ϑοίβε, Ὀθοασβα ἴὉ α8 Ὀδθθῃ 
ΔΟυδβαα ; δίποθ ᾿ιμιπιαπ ΟΥΤΟΥΒ σαπὶ ΠΟΘ ἱπυαϊίάαίο ἐΐ ἐγέλε 9 Οοα.᾽ 
ΤΊ Πῦθ γα] Βθη86 18, ἀπάουδίραϊν, ἢγϑὺ ἴῃ ροϊπὶ οὗ παέμ7, 88 νΥ6}]} 

88 1Π ΟΥΔδΟΥ οὗ βσῃ!βολίίοη ; ἀπ οοημβθα θη! {818 τηιδῦ θ6 πβοοῦ- 
[αἰ α Ῥείογθ νγα ῥγοοθϑᾶ ἰὸ βϑαγοῖ ουῦ 115 την δέϊοα] ἱπηρογῦ; Ὀαΐ {Π68 
ΘΘηΆ]η6 ΤΩΥ̓ 5004] ΟΥ̓ Βρὶ τὰ] ΒΘ 86. δχοϑὶβ {Ππ6 ἰἰΐοτα] ἐπ αἰφπῖέψ, [}6 
Ἰαίίεν Ὀδῖπο [6 πχράϊατῃ οὗ σοηνουϊηρ (Π6 ἔοσηοσ. ΕὟὉΓΣ ᾿ἱῃβίδῃοο, 

δ Οα [δ Ἰ)οι0]6 ὅϑηβα οὐ Ῥγόρῆθου, κθὸ ρῃ. 104---408. ἱηγγα. 
2. Βίβῃορ ἤογηεβ, (οι ΘΠ ΔΓΥ οἡ τΠ6 ῬΒΆ]Π18, νο]. ἱ. Ῥγοίαςο, ὕ οτγίβ, νοὶ. ᾿ϊ. Ρ. χ. “ΤΠθ 

Ἰτηρογίαποο, ἴῃ θη, οὗἩ ἄμυγαι!νο πὰ τὴν δῖος 4] ἰπταγργονατῖοι οδη ΠΑΓά]γΥ Ὀ6 οΑ] ἡ ἴῃ ααοδιίοη, 
ὙΠῸ οπεῖγθ πορίοοὶ οἵἉ ᾿ζ τημχϑῖ, ἴῃ ΠΥ σα808, σΎΘΆΙῪ Ὑἰ το ΟΧΡΟΒ ΠΟ 8, ΠΟυγ ΝΟΣ ΟΥ̓ ΒΕΓ ἶ80 
ΔΆΪΌΔΌΪΟ [Ὸγ {πεῖν ἐσ! ἴοπ αἀπὰ ἡυἀσιποηῦ. [Ιπ οχμίαἰπίηρ ἴῃ ῥγορβοιῖοαὶ ψυγι ΡΒ ἀπ τῃ9 
Μοβαὶς ογάϊπαποοβ, 1ῃ18 ἀοἴοςς νν}}} Ὀς πιοεῖ βιτ Κίηρ ; βίποθ, ἰἢ σοπβϑάθῦοηςα οὗὨ ἰδ, ποῖ ΟΠΙΥ͂ 
116 Βρίὶ γί: δῃὰ ογοο οὐὨἨ ἸΏΔΩΥ ραβϑαροβ Ν}}} δἰπιοεῦ ΠΟΥ ἀναρογαῖθ, Ὀαΐ οΥΤΟΠΟΟΙ8. οοι- 
ΘΕΡΙΌ ΟΏΒ ΠΊΔΥ͂ Ὀς ἐογπιδὰ οὗ Τῃ6ὶγ τϑαὶ ρυτροτὶ δηὰ ἱπιοπιοπ," Βρ. Νδῃιη]άοτί, Βαπιρίοη 
1, εἴυγεβ, ρρ. 340, 241]. απ Ο ἢ δδ5 δἀιϊασοά βανοσαὶ ἰηβίδησοβ, ἡ οἢ δΒΙΣΟΏΣΙΥ οοπῆτγῃι, 
(Π08ὸ 8011 Οὐθογνδιίοηβ, ἴηϑι. θγι. ϑδςοσ. 110. ᾿. οαρ. Ν|. ΡΡ. 81, 828. 



Οαποηβ [0 ϑρίιγιἑμαὶ Πιϊεγργοία ϊοΉ. τ 38] 

ἔγοηῃ ΝΌΣΩΡ. χχὶ. 8, 9. οοιωραγοά νὰ ΦΦο0Πη 111. 14., νγα Ἰθασῃ {δαὶ 
τῆ6 Πρ ρΡ οὗ {π6 ὈγδΖθη βουραηὺ Ὀοίοκοηρα (μ6 Ηρ ὰρ οὗ ἐ εβι18 
ΟἸτῖβί, [ῃ6 ϑανίουν οὗὨ {π6 που]α,! 

ΤΒοῸρΡὮ {6 ΒρΙΓΙ [8] βθηβο οὗ ἃ ἰδχί 18 παουθίθαϊν ο Ὀ6 τηοϑύ 
ἘΙΡ γ οβίθοπιρα, 1Ὁ ὈΥ ΠΟ ΠΙ68Δ}8 [Ὁ]]Ον78 {Ππαὺ γγ716 ἃγ6 ἴο Ιοοκ ἴον 10 ἴῃ 
ΘΥ̓́ΘΤΥ Ρᾶββαρα οἵ δογιρίιγα;; Ὀαὺῦ βριγιδυαὶ Ἰηὐουργθίδ! οη8 ΓΘ ποῦ ἴο 
Ὀ6 το]θοίβα, ᾿ΠΡΠ6Ὶ ΤΠ6Υ μου α πού 6 οἰδαγὶν δχργοββθά, ΤΠ 
Βρ᾽ τι] πιοδηϊηρ Οὗ ἃ ραϑθαρθ 18 ἐλογε οπῖψ ἰο 6 Βουριῦ, ὙΏΘΓΘ 10 18 
ανϊἀοηΐ, ἔγοπι σεγζαϊπ οτιζοτῖα, (μα΄ ΒΟ. τη δηῖηρ τῦ88 ἀοδίσηθα Ὀγ {16 
Ἡοὶν ϑϑριτιί. 

Ὑ686 οὐἰΐοσῖα οἰ Π6Γ το 8οαίοα ἐπ ἐδ ἐστὶ ἰδεῖ, ΟΥἩΤΠΟΥ͂ ἃγα ἴο Ὀ6 
7ομπα ἐπ βοπιὸ οἰλον ραδδαφοϑ8. 
ΠΠ1, βῥογε ἐδε ογτίογία αγὸ βοαίοα ἴπ ἰδ ἰοτί, υδείῖσο8 ΟΓ α 8ρίγίἑμαϊ 
πιοαηϊηῷ αΥὸ αἰδοογηϊδίο, ιολοη ἐπῶιρϑ, τοῤιοῖ, αγὸ αθὶγηιοα σοπεογηΐηρ ἐὰδ 
»εγβϑοη οὐ ἐδιέηφ ἱπιπιοαϊαξεῖν ἐγεαίοαί ΟἿ, αΥὸ 80 ατιφιιδὲ απά εἰωδέγίοιι 
ἐλαΐ ἐλον σαπποίῖ ἵπ ἀπ σον ὃς αρρίἰϊρά ἰο ἐΐ, ἡ ἐδς {εϊϊοδὲ δόηδὸ ο᾽ {δ 
1007. 

ΤῈΘ νοσὰ οὔ ἀοά 18 {6 ψοτγὰ οἵ ἰγυ τ : {Π6ΓΘ 18. πούῃὶηρ' βυρογῆμουϑ, 
πούμπΐηρ ἀοβοϊθης ἴῃ ᾿. ΤΠ τυ ηρδ οὗ 186 ργορμθίβ, ὀβρθοίλ!} }  {Π056 οὗ 
1881, δρουπά ν10}} ᾿πβίδηοοβ οὔ (18 Κἰὶπά. ΤΠ, ἴῃ σμαρ5. χῖν., Χ]., Χ]ὶ., 
ΧΙ χ., τη6 τοίαστῃ οὗ 1Π6 “6νν8 ἔγοιῃ ΒΥ ]Οη 18 ἀπποιησθᾷ ἴῃ (ἢ πιοβί τηδρ- 
πἰβσοηῦ ἰθσηβ8. ὙΠῸ ῥγορμϑὺ ἀθβουῖ 68 ὑπ ὶγ ΥΑΥ 88 ἰθνο  ] θα Ὀοίοτο {ΏΌΩ, 
σ Δ} 16 γ8 Δ]]οα ἀρ, πιουπηἴδ᾽ῖη8 γοάἀπορά ἰο ῥ᾽ αἴηΒ, ΓΘ 68 δηα [γαργαηῦ ΠΟΓῸΌΒ 88 
ΒΡΓΙσΠρ᾽ ὉΡ ἰο τοίγοβϑ {Ππ 6 πὶ οἡ 186 1Γ ἸΟΌΓΠΟΥ, δηα ἀθοίαγοβ {81 ΠΟΥ 584}} 
ΒΟῸΣ ποὶποῦ ΠΌΡΟΣ ΠῸΡ {πιγϑῦ ἀυγίηρ {Πποὶγ ἠοῦγηογ. Ὅ86 46 νν8, {11} 
Τϑϑίογοα, ἢ6 τοργθβθηΐθ ἃ8 8. ΠΟΥ Ῥϑορίο, οἴοβθῃ ὈΥ͂ “ϑιουδῆ, οἰθαηβοα ἔγοτα 
411 Ἰῃ] αν, 8πα ἰδυρμῦ Ὀγ Οοα διἰτη56], ὅτο. ἅζο. Νονν, θη )ἷ68 σΟΠΙΡΆΓΘ 
118 ἀδβοῦιρίίοη νγῖτἢ 086 δοσουη(δ δαί Δ}}ν σίνϑη οὗἉ ὑπϑὶν σοίυγη, γγ6 ἀο ποῖ 
πα ΔΠΥ ὑπ]ηρ σΟΥΤϑροπάϊηρ 1} {6 ον θηΐβ ργθαϊοίθα Ὁ βϑῖδῃ : ΘΙ 6. 
ἄο {ΠΟΥ ταρσγθβθηῦ ὑῃ6 ΤΠ ΠΟΓΒ οὗὨ 1Π6 ρθορίθ 8ἃ8 γϑίογιηθα, ἈΟΎΘΘΔΌΪΥ ἰοὸ (Π6 
ΡΓοΟΡ ουΒ βίαιθιηθηῖ. Ομ [Π6 Θοπίγδιυ, [Π6}} ῥγΟΙρΆΟΥ 18 ἔΓΡαΌΘΠΟΪΥ Γ6- 
ργονθὰ ὈΥ ΕζΖγβ, Νϑβοιαΐδῃ, δπὰ Ηδρραὶ ἰπ 086 τηοϑύ ροϊηΐθιὶ ἰθγπι8. [η 
1Π18 ἀφδβογιρίϊοα, ὑμογθίοσθ, οὗ {Π6 1 ἀθινθσᾶησθ ἔγοτα σλρυυλγ, γγὸ τηιϑὶ 
Ἰοοκ Ὀθγοπά 10 ἰο ὑμαΐ 1 ἢ] 6] Υ- ἢ ρθον ἀθ] νογϑηςθ, νυ ἰσἢ ἴῃ [6 Ὁ] η 085 οὔ 
{Ππὴ6 ν᾽ 88 8ΟσοΙ  8ῃ6 4 ὮὉΥ «“}65ὺ8 ΟἸγὶβὺ ; “νῃο, ὈΥ ἰγη86 1} ομσο οβογοα, 
Πα ὑποΓΘ ΌΥ πλδ46 ἃ [1], ρογΐδου, δηὰ βυ Π] οἸθηῦ βδογὶ ἔσθ, ΟὈ] θη δηὰ βδι18- 
ἴδλοίζοη ἔογ [Π6 518 οὔθ 8010 ψνου]ά,᾽ δηὰ 1818 ““Βιδμῃ: ορθποϑα {1Π|0 Κἰπράοχῃ 
οὗ ἢθδυϑῃ ἴο 811 Ὀβ]ϊονογβ.ἢ 

ὙΥ 8 γτγοοθρα ἴο βου ἰῇ ὙΠ|δὲ οα568 Σὺ ν0}}}} 6 ῬΓΟΡΟΣ ἴο Πᾶνα τϑ- 
ΘΟΌΤΒΘ ἴω ΟἾΠΟΥ ῥδββαρθ8β οὗ ϑοσιρύμγα. 

71. ρῆλετο δε ςριγίξμαὶ πιοαπῖπφ οΓ α ἐοτέ ἐ8 ἰαίεπέ, ἐδε Ποῖν δίγιὶξ 
δοπιείϊηιο8 οἴσαγίψ απα δτρτγοβεῖν αδϑογίβ ἰδαΐξ οπ6 ἐλῖπῷ ΟΥ̓ ῬοΥδοπ τραϑ3 
αἰσεπεοῖν οοπϑέϊξιξοιί ΟΥ αρροϊπίςε ἰο δὲ α ΛΟΆΤΟ οΟΥ βγπιδοὶ 0.7 ἀποΐδιοῦ 
ἐλίπο ΟΥ̓ Ῥεγδοπ; ἵπ τοϊϊοῖ οα86 ἐδ ἱπαϊερμέαδίο ἐεδίϊπιοημ Ὁ εἰοτπαὶ 
ἐγμέδ τοριουο8 ἀπά ομές ΟΥ} ἐὐογῳ σγομπα οὗ αἀοιιδί, 

ἘῸΣ ᾿ἰπβίδπσο, ἢ 6 σορᾶγο βαὶ. οχ. 4. τ} ΗΘ. Υἱ].» γγθ 818}} Βπἀὰ 
(δαὶ Μεεοίολίβεαεξ νθ ἃ ἴγρε οὔ Μοεβϑδίδῃ, πὸ σγοδὺ δἰ ρῃ- ρυὶθϑῦ δηά Κίπρ. 
δὸο ἥαφαν απά ϑαταῦ ΟτΘ {Υ068 οὗ {π0 “76 »γ15} δηὰ ΟἸ συ η ἢ υΓΟΒ6Β 
(6 |. ᾿ν. 22---81.). “οπαδ᾽ε αοἴϊσογαποο γοηι ἐδλο τολαῖο 88 ἃ ἴγρθ οὗὁἩ ΟΠ γ]δι}8 
τοδυγγθοίΐζοη (Μαί. χὶ!. 40.); 186 πιαππα, οἵ ΟἸγῖβὺ Πἰπιβϑὶῖ, δηᾶ οὗ 818 

᾿ Βαῦδοῃ, [πβὲ. Ηθγηλ. ὅδου. ῥ. 72. 



382 ϑεγίρέμγε Ζιἰεγργοίαξιοπ. 

ΒΘΑνΘΗΪΥ ἀοοίτπο (Φολιη νἱ. 82.).. ΤῊΘ τοοῖκ ἰῃ {π6 τι] άογηθβδ, τ ΠΟΘ 
ψδίου ἰββυθα οὐ Ὀσίηρ βίσυοκ ὈῪῚ Μόοβοβ, γεργθβοηίθα Ὁ γὶβι ἴο ὑπ 1βυβθ} [68 
(1 ον. χ. 4.); δηὰ {ὑπ δπίγδηςθ οὗ [86 Ὠϊρ]-Ὀτὶθϑὺ πο {86 Βοῖν οὗ Βο]]οΑ, 
ου (80 ἀΑΥ οὗ ὀοχρ᾽ δίίοη, νυἱ τ (ἢ6 Ὀ]οοά οὗὨ ὑπ6 νἱοὐΐπι, 18 ΘΧΡΓΘΒΒΙῪ βίαίθα ὈῪ 
8ι. Ῥδὺ] ἴο ἢᾶνθ ρτγοῆρυτγοᾶ {π6 δηΐγϑηςθ οὔ “6808 (ἢ γὶβϑὺ Ἰηἴο [86 ργθβθῃοθ 
οὔ αοα, νὰ ἷ8 οσση Ὀϊοοὰ (Ηδ66. ἰχ. 7---20.). 

111. δοπιοίϊπιοδ, ᾿οισευοῦ,, ἐλο πιψοίσαὶ 56π86 18 ἱπεέϊπιαίοα ὃψ (ἦς Ποῖν 
ϑρίγὶξ ἴθ α πιοῦὸ οὔδοι 6 πιαππεῦ ; 5011} το αγε ἰθαὰ ὃν υαγΐοιι5 ἐπίϊηια- 
ἐϊοη 8 ἰο {6 ἀποιοίεασο οΥ δε δρίγίξμαϊ ΟΥ̓ πιγδίϊσαΐ πιδαπῖπς. ἠὲ ολίοίν 
ΟοΟμγ8 ἵπ ἐδς ζοϊίοιοτῆφ σαϑε8. 

Ι. ἤρλεη ἰδὲ ἀαπείψρε ἐδ ργοροδοά μπάεν σωταΐίοε παηιες ἑαλεπ ἤγοπι ἰδλε 
Οἰὰ Τοείαπιοηέ. 

Τῆυδ, ἰπ 1 ΟοΥ. νυ. 7., ΟἸγῖεὶ ἰ8 ο811εἃ τῃ6 ῬΑβοῦα) [δι : ἱπ 1 Οογ. χν. 45.. ὃἣθ 8 ςδ]] δὰ 
(πὸ ἰωδέ Αάδ ; ἴτἴῃ6 ἔτβι Αάδῃ, [πογοίοσο, νγ88 ἱπ ΒΟΙῺΘ γοβροςῖ ἃ [ΥὙθ ΟΥὁὨ ἥρυτο οἵὁἩ ΟἾσιϑι; 
νῆο ἰη Ἐεϊ.. χχχῖὶν. 23., ἰ8 σίου ςο4]1οὦ ΠὨανι ἃ. [1 Εἰ τηβπηοσ, ἴῃ Κιἰηχά οὗ δηιὶ- 
οἰ τδὺ ἰ8 πηοηπἰοηοα πάθον [6 ΔρΡΡΕοΙἸδιίοβ οὗ δοάομι, ΕρΥρῖ, δηὰ Βαδθγ]οη, ἱπ ἔν. χὶ. 8. 
δηὰ χνὶ. 9. 

2. ἤγλεοη, ὃν α πιαπίξεδέ αἰϊωμδίοη ΟΥ τοογας απα ρ΄γαδεδ, ἐδὸ ϑοεγὶρίμγο 
γεΐον8 οη6 ἰλίη ἰο αποίῤεγ; οὐ τοδεπ ἐδλὸ αγοιηιοπίβ οὐ ἐδὲ ἐπϑρίγοώ ευγίέοτς 
εἰέλον ρίαϊηπϊν ἐπεηιαίο ἐξ ἰο λαῦε α δρὶγιμαϊ πιδαπίης, οὐ τολϑη δμοἢ πιοαηῖπς 
ἐδ ἑαοϊεἶν ἐπιρἐϊοα. 

(1.) Τλιβ, ἤοπι 154]. 'χ. 4., ψ ὶ ςἢ 8108 68 ἴο [Π6 νἱεςοτΥ οδιαὶπεᾶ Ὦγ Ο'άφοη (Ψαάρ. νἱῖ. 
22.). 7 Ἰοδγι) τΠδὺ ΓὨ8 ΓΕΡΓοδθ 8 186 ΥἹΟΌΟΤΥ πο ΟἾγίϑῦ δου) οδιδίη ὈΚΥ (ἢ Ὀγολοϊης 
οἴ εἶα βοΒρο], 38 ᾽͵,ιίηρσα Π88 Αγ Ἰγ δθόνῃ οἡ {Π18 ρδβαρε. ᾿ 

(2.) 80, νἤῆσοη δὲ. Ῥδὺ] 18 ἀγραΐπρ' δρραϊηβὶ ἴῃς 6758 ἔγοπι [ἢ 6 {ΥὀὃΡ685 οὗὁἩἁ ϑαγαῆ, Ηδρδτγ, 16] - 
οὨίεοαοκ, ἅς... Π6 ΒΆΡΡΟΒΕΒ ἴΠαῦ ἴῃ ἴΠ666 τη ΠΟΥ ΌΪα ΟἹ Τοεβυλτηοης Ῥογθοπασοδ {ΠπΠ 6 ΓῸ Τα 
ΒΟΙῺ6 {πὶ πρ8 ἰ ν᾿ ἰοῦ ΟἸγίβὲ δηὰ ἢΐδ τηγδεϊςα] Ὀοὰγ ἢ 6 σὨγο ὑγογα ἀεἰϊποδῖο, ἀπά ταὶ 
1η686 ΤΠ πη 8 οΓο δα πγλτιοα ὈΥ͂ Πΐ8 ΟΡΡΟΠΘΏΙΒ ; ΟΥΠογνν 186 ΒΒ ΔΥρΡτι πιο πὶ ἡγοῦ τὶ Ὁδ ἱποοηο]ιδῖνϑ. 
Ἡδποο ᾿ἰ {0]1οὐν8, ἰΠ8ὲ Ι5δᾶς, δη ἃ ΟἸΠΘΓ ῬΟΓΒΟΠΒ τηεηιοποά ἴῃ ἴ86 ΟἹ Τοβίδτησηϊ, οὗ νν ἢ 
ΤὮΡΓΘ 18 ὯΟ [Υ̓ΡΙ(Ά] ΟΥ ΒρΙ τἰτ8] βίη δοδιίου ρσίνθη ἴῃ [Π6 δογΙ ρ[ΌΓΟΒ, ἐπ ὀσργέδδ ἰἜγηϊδε ἭΘΤΘ 
ΥΡ65 οὗὨ ΟΠ δὲ πῃ ΠΑΔΩΥ͂ ἰπέτχ8 ἴπ αἴ ὨαρρΡοποα ἴο ἴμοπι, ΟΓΥἹ ΨΌΓΟ μογογπιθα ὈΥ τΠεπῈ. [ἢ Κα 
ΤΩΔΏΠΟΣ, ὅδ᾽. Ῥδ}} βῇουσ, 1 Οου. ἰχ. 9, 10., ὑπᾶὶ τὴ ῥσγϑοορὶ ἰη [)ουϊ. χχν. 4., τοϊαιῖνα ἴο 16 
τη ΖΖ ἰΠρ οὗ οχϑθη, 848 8 δ χ ΠΟΥ Βρί  γἰ[14] τηεβηίηρ [ΠΔὴ ἰ8 δυροβίε  ὈΥ 186 τγογα ἰθίτογ οὐ ἢ 6 
σοπτηδηὰ. 

Θιοἢ ἀγ6 {Π6 τηοϑὺ πηρογίδην οΥἸΐοσῖα, ΕΥ̓͂ ΜΏΙΟΙ ἴο αβοογίβ! ῃ 
ὙΠΟΙΠΟΥ ἃ. ΡαβεαρῈ ΤὩΔΥ ΤΟΠ]ΌΪΘ ἃ ΒρΙιγ σα] ᾿πίογργθίδ!οη. οὐ ποῖ. 
Βαϊ, Δ[ΠουρΡἢ {Π686 ΤῸ]68 Μ1}} αῇογα θββθηῦαὶ αβδιβίθηοθ πῃ ΘμΑ Ὁ] ησ 
18 ἴο ἀδίοστηϊπα {Π]8 ροϊηΐ, 1Ὁ 18 ΔΠΟΙΒΟΥ πα ΘαΌΔΙΥ Ἰπιρογίδηῦ 481.68- 
[10π, 1ῃ Ὑδδὺ ΤΠΔΏΠ6Ρ ἰπαῦ ᾿πἰογργοίαοη 18 ἴο Ὀ6 γϑσι]αῖαί, 

ΤΏ6 ρΘ ΠΟΥ] ὈΥΙΠΟΙΡ] 68 ΔΙΤΟΘαῪ ἰδ ἀοννῃ ', 1 τοβρθοῦ ἴο {Π6 
Βρυταῦνα ἀπά δἰ] θροτγιοαὶ ἱπίογργθίαι οι οὐ {Π|Ὸ βου ρίασθθ, δα 80- 
Ῥ]ΙΟΔΌ]6 ἴο {Ππ6 βριὶγιῦαδὶ] αχροβιίοη οὐ {Π6 βαογθ τγιτησθ, [Ὁ ΟὨΪΥ 
ΤΟΠΊΔ1ΠΒ [0 844, {πδ΄ 81] τηγ βίοι] οὐ βρ᾽ γα] 1 οΥργοί Δ 08. ταιϑὲ Β6 
ΒΌΟΝ 48 ΥΘΆ]ΠΥ 1] υδίταΐθ, ποῦ ΟΌΒΟΌΓΘ ΟΥ̓ ΡΟΥΡΙΟΧ {Π|0 Βα] 6ο, Αστθο- 
ΔΌΪΥ ἴο ἴῃς βουπά τηαχὶπι δἀορίοα ὈΥ αἰνίηθβ, [ΠΟΥ τησϑί ποΐ Ὀ6 πηδς 
1ἢ6 Τουπάκίοη οὗ ἀγί]ο] 68 οὗ ἔδι ἢ, Ὀπὶ τηυδῦ θ6 οἴἴεγοα οἡ]ν ἰο ὀχρίαϊ 
ΟΥ σομβσια ἡδὺ 18 6ἰβθνν ὮΟΥΘ το γ6 Οἰθαυγ τονθα] θα ὃ; δηα, αὔονα 4], 
ΠΟΥ τλυδῦ ΟἹ ΠῸ ϑοοοιμηΐ ΟΥ̓. ργοΐοχὶ ν παΐθνου 06 βοῖιρθι αἰ γ 1 
τηδί(ογβ οὐ ᾿1{{16 τηοπθηΐ. 

Ιη {6 Βρίγιῖπαὶ πιο υργοίδίοη οὗ δου ρίαγο, ᾿Π6Γ6 ΓΘ ἔννο Οχίγθιη 9 

᾿ 866 σἤΔΡ. ἱ,, Β6Ο Ι0}8 ὶ.. 11. ἵν. ΡΡ. 8316 ---8.924͵ 332 --- 848. 
5. Ἐπὶ τορυΐα τῃοοϊορογαπι, »επδιπηι ηινδίϊοιπι ποη 6ε:6 αγσυπιεπίαζυμπε, ἤοὺ οί, ΟῚ βιιρ- 
ἔϊδγο ἥττηδ δὸ βϑοϊ 48 ἀγρυπηδηΐα, απ υ.9 ἀοχπγαῖα δάοὶ ἱποοράϊ βεοσηίογ. δι θΘΟΏ, [{ἰ|5ὲ. 

ἐγῶι. ὅδογ. 110. ὁ, σαρ. Π|. ᾿. 72 



Οαποης ογ ϑρίγιἑμαὶ 7ηξεγργοίαξίοη, 983 

ἴο Ὀ6 ἁγοϊάδα, νὶΖ. {παὺ νγα ἄο πού γϑβίγιοῦ βυοἢ ᾿π θυργοίδίιοη Πα 
ἴοο ΠΑΓΓΟῪ [ἰπλ18: δηα, αραῖη, {πὰ τ (ὁ ποῖ βθϑῖκ ῸὉΓ τωγϑίϊοαὶ 
ΤΩΘΔΠΙΠσΒ Ἰῃ ΘΥΘΓΥ͂ ΡΑΒΒΆΡΘ, ἴο {Π6 Θχο] αβῖοη οὗὨ 1[8 06 γα} ἀπα σοπηοῃ 
Β6η86, ὙΠ6Π (Πδὺ Β6ΏΒ6 18 ΒΓ ΠΟΙ ΘΠΕΪΥ ο]θαγ. ὩΠ6 Ἰαύίου οὗ (686 ὕνγο 
ΘΧίγΘΠΊ68 18 ὑπ 0 ὙὨΙΘἢ τὴ Πᾶνα 1 ΘΥΘΕΥ͂ ἃρ6 Ὀ66ῃ ταοβϑύ [180 ]6. 
Ἡδρηοο ἰὐ 18 ἐπαῦ τὰ Ηπα ᾿πβίδησθβ οὗ 1 ἴῃ ὑἢ6 τηοσο δποϊθηῦ «6 18ἢ 
ἀοοΐοτβ, ΘβρϑοῖΆ} }Υ ἰὼ ῬΉΪ]Ο, δ πα ΔΠΊΟΠρ' ΤΏΔΩΥ οὗ {π6 ἔλΊΠΘΥΒ, 88 
Ογρτίδη, “ϑγοιηθ, Απριβῦϊηθ, ἀπα οἰ πο ϑ, ἀπα ρϑγ ΠΟ] ΑΥν 1η Οτγίραδῃ, 
ὙΠῸ Ἄρρθαγθ ἰο ᾶγα ἀοτινοα ἢ18 βυδίθιη οὗ δ᾽ δρουιζίηρ 1πΠ6 βδογρᾶ 
ΣΙ Πρ8. του 1Π6 βόῖοοὶ οὗ ΡῬ]αίΊο.ιυ: ΝῸΓΣ ἃ.6 ᾿ποάθυῃ ΘχροβιουΒ 
ΑἸτυσοῖθον ἴγοθο ἔνοτα ἴΠ 686 Ἔχίγαναραηορϑ. 

Τὴ 10.686 δἰγτ]οίαγαϑ, [Π6 δυΐμου ὑγιιβίβ 6 8}}8}} ποῦ θ6 ομαγρβα στ] 
ἸΠΊΡΓΟΡΟΥΪΥ σΘηΒΆΤΙΩρ “ (Παῦ ἐλ ἡπα ΒΟΌΘΡ δοοοιημηοάδίίζοη οὗ [ῃ6 
Βἰβίύουιοαὶ δηα ράγαῦο 1104] ρατίϑ ἴθ ργοβθηῦ {ἰπη68 δῃ4 οἰγοιτηβϑίβῃ 68, 
ΟΥ̓ ἰο {π6 ΘΙ ποιϊάδίϊοη οὗ οἰ Υ [86 ἀΟΟΊΓΙΠ6Β ΟΥ̓ ῬΓΘΟΘΡΙΒ οἵ (ΓΙ ΒΕ ΔΗ, 
ΜΒΙΟΝ 185 Βϑῃ οὐ οΠ66α] Ὀγ {(πΠ6 ποτὰ οὗ (οὐ; δηὰ συ διοῖ 6 [ὰ8 δὖ- 
ἐεπιρίαα ἴο ᾿ΠΠυδύγαΐο ἴῃ (6 ργθοθαϊῃρ οὐἱύουῖα [ῸΥ δβοογίδιηϊηρ [6 
ἸΥ̓ϑ[168] ΟΥ Βρ  χἰΐι8] τηθδηϊηρ οὗ [Π6 βου ρύαγεβ. ΘῈΘὮ 81 ΔΟΟΟΙΏΠ.Ο- 
ἀδίοη, 1Ὁ 18 ᾿ΒΌΥ τουηδυκοι!, 18 ΡΟΥΘ 8] Ονγαῦ]ε, δμαὰ τὺ ὑ6 
σὴ] σ΄ α86[Ὁ]: δηὰὰ ἴῃ ΒΟΙῺ6 ΟΆ868 1ἴ 18 ΔΌΒΟΪ αἰ ΘΙῪ ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ. “ [ωοΐ 
ΘΥ̓ΘΤΥ͂ {ΓᾺ]Υ ΡΙΟῺΒ τηδη, ΠΟΘΥΟΓ. Ὀ6 ἀΆΓ6 οὗ [Π6 ἀδηροῦ οὗ Ἔχίθπαϊηρ; 
{15 ᾿υΙΠΟΙΡ]6 Ὀαγομά 118 παίαγαὶ ἀπα οὐγυϊοιϑ δΔρρ]ιοιίοη ; ἰθϑῦ ἢ 
Βῃου α Πα 6 Γ πἱτηβ6]}, πὰ Ἰ6δα ΟἸΠΘΣΒ 4180 δβίγδυ, ἔτοσῃ {11 οἸθδυὶν - 
ἰγβοθα δηὰ ν6]]-Ὀοαΐθῃ μα ἴῃ οἷ ͵)1ὲ ἄγ δϑϑυσγοαὰ {παΐ ονθη “8 
ὙγΔΥ ἌΓ ηρ δη [ΒΟῸΡἢ ἃ ἴοο] βῃου]α ποῖ ογτ.᾿ 1μθῦ πο θη ρί[ΟΏ8, 
νἰΠΟἢ Ὑϑη Υ, ἃ ἀ6 8116 οὗ ρΡορυϊαυν, οὐ (Π6 ΠΟΙ Βρθοιουϑ, Ὀαΐ ΘαᾺΔΙ]Υ͂ 
[Α]]δοΐουϑ, ρ΄θα οὗ βία! πθ88 παΥ ργοϑομῦ, βδάθοθ πὴ ΤἸΌΠ 18 ὑγϊ16α 
ὙΆΥ. Οη ἰδλὸ οοπέγαγψ, ἰοὲ ἀΐων ααὖό}6 ιοϊξΐ 7θαίοιι5 σατο ἕο ἐΐδ ρίαϊπ 
απα πηϊογοοα αἰοίαίο8 ὁ. ἐδλο ωογὰ 90}, αοά ; Ἰεδῖ, ὈΥῪ ἀοραγηρ [ΤῸμὰ 
[6 Β᾽ΤΩΡ]ΟΙΕΥ οΥἮὨ 1706 ρΌΒρ6], μ6 βῃου]ὰ ᾿πδανθγιθηῦ! οοπίγθαΐα ἴὸ 

} Ὕπιι6, Οοσοείαϑ Γεργοβοηϊοά [Π6 ἐπέϊγα Ὠἰδίοσυ οὐ [86 ΟἹ Τοβίαπιθηΐ 85 8 Ταϊστου, νυ] ὶς ἢ 
Βα] ἰογιἢ δὴ βοουγδαῖθ νἱονν οὗ [86 ι διι8δοῦοῃ8 δηὰ ουθπ δ ἔπη Ὑγ6 ΤῸ ἴ0 ὨΔΡΡΘΏ ἴῃ τπ6 σατο 
ὑπ άἀογ ἴῃς Νεν Τοριαιηθηὶ ἀἰβροηδβαιίοη, ἰο 1116 δα οὗὨ τ1πὴ6 σοῦ], Ης γι Γ αϑϊγτιθοὰ {πὶ 
ΕΥ̓͂ τ ἴῆο ρτοδίθϑὶ μαζὶ οὗ [Π|6 δῃποϊοηῦ ργορῃθοῖο8 ἑοσοίο ἃ ΟΠ βι᾿ Β τὰ ἸΒΙΤΥ δα πῃ θ  Ἰδῦῖοι!, 
τοροῖθον τ ἢ 1π6 τῖκθ, ῬΓΟΡΤΟΒ8, δη ἃ τον] τ οἢΒ οὗ 6 Ὠχοῦ, ποῖ ΟΥ̓ ἀπάρθι τς ἤραγε οἴ 
ῬΕΓδΟἢΒ δηὰ {γϑηβϑοῖίοηβ, Ὀαῦ ἴῃ 8 ᾿ἰ6ΓΧᾺ] πδηηοτ, δηὰ ὃν 116 Β6π56 ΟὗΠε ΜΟΥ 5 αβ6α ἰη [Π656᾽ 
ῬτγεαϊοξίοηβΒ. Απά ἢ ἰδ ὰ 11 ἀοννῃ 88 8 [δι 18] γαϊο οὐ ἱπεγρσοίδιϊοη [μὲ ἴἢ6 τοογάς απ 
Ῥάγαξδεϑ 97 ϑογίρίμγε αγε ἰο ἠδ μπάεγβίοοα ἵπ ἘΝΈΒΥ ΒΕΝΒΕ 9 τολισὴ δον ατὸ διδοορίιδίε; οτ, ἱπ 
Οὗ Υ νογάϑ, τῆι ἐδεν δἰσπύῳ ἵπὶ εθ)εοῖ ἐυεγν (λίπο ισλϊοὶ ἐλον σαπ εἰσπν Μοβιιοίιη ΒΒ Εςς]ο- 
βἰ.5:108] Ηἰβίογυ, νυ]. ν. ὑρ. 878, 379. οἄϊι. 1826. Τῆθϑο ορί πίοῃβ ἢαγθ ποῖ Ῥθθη νἱτπουΐ 
Π6ΙΓ δἀνοσδῖοβ ἰῃ 1.18 ΘΟᾺΠΙΓΥ ; δημ, [ ΟἿΓ ᾿ἰπλῖ8 Ρογιηϊε, γα σουἹὰ δἀάμποθ πυηθγουβ 
Ἰηδίδῃς68 οὗἁ δυϊάοηϊ τα ἰϑ Π γργοίδι 008 οὗἁ (6 βοσὶρίυτοθ τ Ισἢ ἤν Ὀδθη ὁσοββίοηοα ὈΥ͂ {Ππ|0 
δαοριίοη οὗ ᾿[Ποηὶ: ΟἿΘ ΟΥ̓́Ϊνο, μον ΘΥ͂ΘΥ, τήτιβῖ βυδῆσο. ΤΠ, ἴῃ6 ἴδῃ σοι δηἀτηθ 8, ΟΥ̓ 
ππογαὶ ἰαιυ, 48 1ΠΟΥ͂ 816 υδάλ!}}Υ ἰογπιαὰ, τ μίοἢ τη6 τηοβὲ ρίουβ δηι ἰεαγποὰ Ἰπθ ἢ ἴῃ ΘΥΘΓΥ͂ ἈΡ6 
υὗ το ΟἸιγίβείαπ σατο ἢ μανὸ σοηδίἀογοά ἴ0 Ὀ6 ΓᾺ]68 ΟΥ μγοςομῖβ ἴογ γορο διπρς [6 ΤΩΔΠΠΟΙΒ 
ΟΥ εὐπάποϊ οὗ της, Ὀο(ἢ ἴον α8 (οὐ δης τονεγβ. οηο ἈποῖΠοῦ, πᾶνο Ὀδ6}) το ὐτοα [0 «6888 
ΟἸτίβο, αηάοῦ 1[μ6 τη δία κθη ἰάθα ταῦ ΤΠΟΥ παν 6 τοδὰ τυ ἢ ἃ πον ἱπιογαδβὶ ὈΥ̓͂ Ὀ6ΙΘνο 8 1 
(8.6 8ὴ Ἵχροβίτίοι οὗ [6 ἴδῃ συπιτηδηἀτηθηῖβ οη 1ῃ6 αδονα Ῥσὶποῖρ]6, ἢ ϑθς ἢ ἃ ρογνυθυδίοη 
οὗ 856η86 81} ΓΡΆΒΟΠ ἸΠΒΥ̓Ύ 0 80 6Ἀ]16ἀ, ἰπ τΠ6 Β101]6 Μίαψαζιμθ, νο]. ἱν. ΡΡ. 18,14.) Αὄὔ χιοάοσχῃ 
ὙΓΙΓΟΓ Οἡ 10 σορίἰηθηῖ δὰδ ρυδμοὰ τῃς Οὐοςοοίδη ἈΥ μοι οὶ ἴὸ ἴῃς υἱτηοδὶ θομηά8. Αὐοοοτά- 
η ἴο 6 ϑοῆθπγο, [86 ᾿ησαϑὶ οὗἩ [υἱ δηὰ 15 ἀδὰρ το ΓΒ νγα8 ροττηϊ 6, ΟὨ]Υ τὸ Ὀ6 8 β'ρῃ οὗ [Π0 
Βα]νδιίοη ψ Βῖοἢ τα νοῦ] ννα8 δον ἴὸ Γοςοῖνο ἔγοτη “0518 Οεἰδ ; διιὰ οδήκα ἐλε 
δὸὴ 9. μη βἰρηῖῆςβ ιμς δετης τπίηρ 88 «)εδιϑ ἰλὲ φοη οὕ απ 1 δηλιο᾽Β ΟἸιγβίιι5. ἱπὶ 
ΑΙτο Τοβιδιλθηῖ, τῃδὲ ἰ8, ΟἸσίβο ἰη 186 ΟἹά Τοδίδιηδηϊ, οὐ [παι ἰγῖ68 σοησογηΐρ ἴΠ6 Αἃ- 
ἘΠῚ ΓΘ ΪΟἢ8 δηὰ 6] ποδιϊοηβ οὔ ἴη6 Μοββδίδῃ. Νυσπθογρ, 1818, 2 νυοἱβ. ϑνο. (Μέϊδηκϑδ 
46 ΒοΙ σίου, 46 Μογα]ο, οὐ ἀς Οτλίφας βδογόο, ρα] δηθὰ δὲ ΝΊϑη)68, ἴοξα. ἱ, ΡΡ. 189, 160.) 
ΟὐμΡ. ΡΡ. 349, 5350. δυῦγα. 



384 ϑογίρίεγο Ἰπμογρτεξαίίοη. 

86 δὐἰυϊογαίοη οὐ ΟἸ τἰδυϊαπιν, δηα ἴο [Ππ6 οοπβοα υθηΐ ἸΔ᾽ ΤΥ ὙΠ]οἢ 
ταυδὲ [6 Π66 ἀτῖβα ἴὸ {μ6 βρὶτιζαδὶ Ἰηἰογοβίβ οἵ δἰ8 ἔθ] -ογθδίαγϑβ " 

ΙΥ. ΑΡΡΙΙΟΑΤΙΟΝ οὗ {Π6 ρῥγϑοθαϊηρ ὈΥΪΠΟΙΡ]68 ἴο {π6 βρὶ για) 
Σπίογργοίδομ οὐ {86 πιῖγδο]68 γθοογα θά ἴῃ τῃ6 Νενν Τ δδίδιμθηϊ. 

ΑἸΒουρὴ (48 το πᾶν δἰγθδαυν οὐὔβογνϑα) [8 ἀδθδβίσῃ οἵ ταῖσδ] 88 ἢ 
8 ἴο τηϑῦῖς {π6 ἀϊνίπθ ᾿πἰογροβιτοη, γοῦ, θη γϑδαϊπο οὗ {Π6 τηϊγα 168 
χοοοχγάρα ἰῃ {π6 βδοιθὰ νσιηρθ, 6 8γ6 ποὺ ἰο ΙοβῈ βιρῃῖΐ οἵ (ἢ6 
τ ΟΓ] δηα το] ρίουϑ 1ῃ8 ΤΌ Οἴ 10. ΘΟΠΟΘΑΙ δα ὉΠάοΡ ὑπ 6 πι, ἃπα ΘΒρθοια  Υ 
Ὁπᾶσον (86 ταΐγαοὶθθ ρογίοσιημθα ὈΥ ΟἿἿ ϑαυϊουσ. ““ ΑἹ] 8 τ] γ80168,7 
Ἰπάθοα, ““ψ γα ὑῃάἀουθίθα! Υ 80 ΤΊΔΩΥ [Θβυ 0 Π168 ὑπαὺ Ἦ6 νγἃ8 βϑηΐ 
ἔσγοπῃ αοαἂ; θυΐ ΤΠΕΥ 6Γ6 τ Οἢ τ γα ἴΠδῃ {Π18, ΓῸΣ [ΠΘΥ Μ6ΓΘ 81]] οὗ 
ΒυΘΝ ἃ Κιπά, δῃάᾶ αἰἱδμάρα τ δυο ΟἸΤΟυτηΒίδῃ 68, 88 ρῖνθ 18 8Δῃ 
ἱπϑιρῃῦ ἱπίο {π6 βριγιίυὶ βία οὗ τπδη, δῃὰ {πθ στοαῦ σου οὗ 18 
βαϊ ναϊου." ΤΠΕΥ Ὑ6͵Θ Ββιρῃβοαπῦ δ] 8 οὗ [δὶ8 ἀββιρηβ, δῃά 
βρυτεβ ἈΡΌΥ τοργθβοαίηρ ἴἢ6 Ῥδηθῆίβ ὕο Ὀ6 οοηξογγοα Ὀγ ἔπ ὉΡΟΠ 
ΤΟΔΒΚΙπα, δηα μὰ ἴῃ {6 1ὶ ἃ Βριγι[πι8] Β6Ώ86. 

Τῆυθ, ἢ6 δαϑὺ ουἱ ΘΟΥἹἹ Βρὶγιβ, γῆο, ΌΥ {Π6 αϊνὶπθ ὑγονίἄθῃσθ, τ στο 
Ῥοιταϊ 04 ἰο Θοχογὺ ὑμθιηβοῖνοβ δὖ {πδὺ ὑἴπη6, Δα [0 ῬΟβ8638 ΠΔΠΥ͂ ῬΡΘΓΒΟΠ8Β. 
ΒΥ ἐἰι|8 δοὶ μα ββονϑὰ ὑμδὺ 6 Ἵϑηθ ἰο ἀθβίγου [6 θπιρίὶγθ οὗ ϑδίδη, δπὰ 
{παΐ, τ ΒΟΓΘΒΟΟΥ͂ΟΣ [ἷ8 ἀοοίγ! 6 βου α ργοναὶ], ἸΔἀΟΙΔΙΣΥ δηὰ νἱοθ βῃου]ὰ Ὀ6 
Ρυΐ ἰο Β᾽ρῃ:. --- Ηϑ ρσᾶνθ βἰρύ ἰο {110 ὈΪ1 4, ἃ. τα ΐγ8 016 γΧ76}} βαρ; τὰ νη 0 
Ὀτουρμί Σμτηογίδ! ν ἰοὸ ᾿ἰρῃῖ, δηὰ ἰδυσῃς γα ἰο δῃ ἱρπογαηῦ σου]Ἱά. 
]μοοηι οσαἰσαπίὶ νειΔαϊαϊέ πιμπάο, ΔΡΡ]Ἰοὰ ὈΥῪ υϊπίυβ Ουγί8 ἰο ἃ Βοιηδῃ 
ΘΙΏΡΘΙΟΓ, σΔη ὉΘ 51ὙἸ Οὐ Δρρ]ἰοα ἰο ΟΠ γὶβί, δῃᾷ ἴο ΐτὰ δοθθ. Νὸο ρσγορδοῖ 
ΘΥῸΡ ἀϊὰ {18 τηϊγαοῖθ Ὀθίογθ ἢΐ πὶ, 88 ΠΟΏΘ ΘΓ τη8646 [Π|0 το] σίου ἀἰβοονογίοῦ 
σχἤϊοῇ ἢ6 τηλᾶθ. Οὐ ϑανίοαγ Ὠϊ)861} Ἰοαά8 8 ἰο {158 οὐβογνδίίοη, βηᾷ βοίβ 
Ηἶδ ταΐγδοὶθ ἴῃ ἐπ βδῖη6 νίονν, βαυΐπρ ροη [ἢδὲ ΟσοΑϑίοη, 7 αηὶ ἐλο ἰἰσἧς οὗ 
ἐλειοογία ; 7 α;ι σοῖο ἱπίο ἐλ τοογία, ἐλαξ λον τολϊοῖ 866 ποὲ πιϊσλέ 566. ---- δ 
οὐυγοά ἐπ6 ἀοδῖ, δηὰ {ῃ6 ἀυμλῦ, δπὰ (116 Ἰᾶτλο, δῃα 1ῃ6 1ηῆγπ), δινὰ οἰθδηβοὰ 
{86 ἸΟΡΟΓΒ, δηὰ Βραϊβά 8}} ἸὩϑηηοΥ οὗ 5:9 Κη θ 8868, ἴο 8007 δῦ [Ὧ6 β816 {τὴ 
(880 ἢ6 νγγᾶϑ [06 ΡΒ γδβιοίδη οὗ δοι]8, νυ βίοἷι ἤν ΤΠ61 ἀ1504868 ΘΟΥΓΟΒΡΟΠάϊ 
ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΤΏΒΠΠΘΙ ἰο (086 οὗ {6 ὈΟάγ, πὰ ἃγο ἀθδέ, δηά ἀσιῦ, δηὰ ἱπιροίοηΐϊ, 
δηἀ ραγαὶ γίϊο, πα Ἰοργοῦβ ἰη [Π6 Βρ᾽ ΥἸ 8] 5686. --- Ηρ δα [6 Βα ρτΥ π10]- 
τἰἰὰἀθ8 ὉΥ ἃ ταΐγδο1θ, τυ }}16}}) ἈΡΟῪ τοργθϑθηϊθα 8. ΘΑ ΘΠΙΥ ἀοσίτιιο, δυὰ 
{16 σΟΒΡΘΙ ργοδοῃθα ἰὸ [}|0 ροοσ, 8η4 νν ῃῖοῇ 6. ὨΪΠ]56] 80 δχρ]δίῃ8, 58 Ὺ- 
ἴηρσ, 17 απὶ ἐς ἰϊυῖπς δγοαα τολϊοῦ σαηις αοιση ὕγοηι λεαύθη: ἐῇ ἀν πιαῆ 
εαὲ ΟΥΓ ἰδὲ ὄγεαα, ἦε 8λ᾿αἷΐ ἰΐυσο ΚῸ7 ΘΌΘΥ. ---- Ἠ6 ταϊϑοα {1|ὸ ἀρδα, ἃ. τηΐγαςὶθ 
ῬΘΟΙ]ΙΑΡΙΥ βαϊηρ ᾿νἴπ|, ν]Ὸ δὖ {Π6 ἰαϑὺ ἀδῪ δἰιου]α ς8}} ἔογι ἢ 411 τωδηκὶ πᾶ 
ἴο Ἄρρθαᾶγ Ὀδίογο ᾿ἷπὶ; δηᾶ, ὑπογθίογθ, νυν ἤθη ἢ}0 γαϊϑθα 1,8Ζᾶγιιβ 6 υἱἱογρὰ 
{8086 πηδ]οϑύϊς ψογάβ, 7 ασὶ ἐἦδ γεβεγτοοίοη απα ἐδ {ἰδ ; ἀο ἐλαέ δεϊϊεσείλ 
ἐη πιο, ἐλομσὰ ὧδ τονε ἀεαά, γεὲ ἐλαϊϊ ἠε ἰὲῦυο. ----- 16 ῬοΓΟΓΙηΘα βοπλθ τ γα  θ5 
ὌΡΟὨ ΡΘΓΒΟΏΒ ΨῸ ὍΘΙ ηοΐ οὗἨ [18 οὐ παίϊοῃ, δηὰ 10 τῦᾶϑ 80 ογάθιοα Ὀγ 
ἀϊνίηθ ρῥγουϊἄάθηοο, ὑπαὺ [ἢ 6886 ΡΘΓΒΟηΒ, 88 ἴΠΠ6 σοηζαγίοη, [Πῃ6 ΘΥσορΒοηἸοἶλ 
ὙγΟΏ8, (86 ϑ'αμηδγιίδη ἸΘΡΟΓ, Β]ιο ]ὰ βιοῦν ἃ ργϑδίεσ ἄθρῦθ οὗ δι ἢ ἀπὰ οὗ 

δ ΘΟ γβιίδη Οὔθοσγνοῦ ἴον 1805, νο]. ἷν. Ρ. 1838, ΤῊ ἔνο ργϑοθάϊπρ' ρβαραβ οὔ τ᾿ ἷ5 Ἰοαγπαὶ 
δοπίδίῃ βοπὶθ δάτηΐγ Ὁ] ΤΟΠΊΔΓΚΒ Οἡ [86 6Υ}}8 οὗὨ δρὶ τ] ἰχίπρ ἴη6 βαοσοὰ ψτὶπη8 τοῸ 
τοιοἢ, ὙΠ6 δδῖηθ ἰορὶς 8 8]50 {ΌΓΙΒΕΣ Ὠοιςεἀ τ γὙο]υπηθ χνΐ. ἴοσ 1817, ρρ. 319, ὅτ. 
ΜΔΗΥ ἱπιροτίϑηϊ ΟὈβογνυϑίί 5 οὔ 1Π6 ἢΙΒΊΟΥΥ͂ πὰ δθυδοΒ οὗἁ βρί 4] ἰηνοτργοϊδιϊοη ψν}}} υς 
ἰουηὰ ἰη τ[Π ἰαα αν. ὅ. Φ. Οοπυθθαγοβ Βδιηρίοη Τωβοίυσοβ [ῸΓ 1824. ὙΠῸ ἡ Πο]ὲ οὔ 
Βίϑορ Ηογῃθ᾽ 8 ῥγϑίβςθ ἴ0 ᾿νἷ8 σοπιπΊΘὨ ΘΕΥ͂ ΘΟ ἴπ6 ῬΒΔΙΠῚ8 δ ΘΑΌΔΙΪΥ ἸΤΟΣΓΉΥ οὗὨ ρόσγαβα] 
ἴογ 18 Θχθο!]θηῦ ΟὈβοσγυδίίοηβ οὐ ἴπ0 δὴ αποδιίίοη. ὙΠῸ πιϊδαρρ)ἰοςαιίοη δηᾷ δῆαξο οἱ 
ΤΠ ΠΙΒΕ, ἱῃ τ γργοίδι Ιου ΔΘ δὶβο ροϊηϊθὰ οιυἱ ΒΥ ΒΙδῆορ Ὑ ητ]άοτι, Βαπιρίοη [μδβοίατι5, ρρ. 

Ἰ, ἄς. 

ἢ Το πδίαγο δηὰ ονϊάθῃος οὗἉ πιίγαο 68 ἃγα ἀΪδοιιββοὰ ἴῃ οἷ. 1, Ῥρ. 303--- 470. 
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σταιῖιαδθ {Ππλπ {ΠῸ “906 »78 ἴο ψ ]Ποπὶ ὑπ 6 5116 [ἈΥΟΌΓΤΒ νο 0 ρσταηίθ, Τ]ν8 
8 80 Ἰῃαϊοαιοη ὑπαὶ ΛΠ6 ρΌΒΡΘΙ] νου ὰ 6 τηοτα γθϑα ΠΥ τοοοϊ το Ὺ {Π1ὸ 
(ὐϑητ1]68. ἡμὴ ὈΥ [Π6 “Φ6νγα, δπὰ {Π|8 οὐν ϑϑνίουγ ᾿πυϊπηαῦρϑ, βαγίηρ, νυ ἤθη 
Β6 Πα σοϊῃθη ρα {ΠῸ δου ΓΟ Β ἔμίτη, ἤαπν δλαϊΐ σοηιο ὕγοηι ἐδ φαςὲ απὰ 
του ἔλε τοε5ί, ὕγοηι ἐδε πον απαὶ ἴοπι ἐδε δομίλ, απάὰ δλαὶ! οἱἐ ἀοιση τοϊ(λ 
“«δεγαλαπι απὰ Ζδαας ἀπά ὕασοῦ ἐπ δε ἀϊπσάοηι 90}, ἄεαυθη ; ὀμὲ ἰλε οὐϊϊάγεη 
9Γ ἐλε ἀϊηφσάοπι δλαϊΐ δὸ σαϑξέ ομΐ ἱπίο ἴον ἀαγάπε88. 

10 εῦθ δαϑὺ ἰο δαάιοθ οἴπον ᾿πβίδποοβθ, ρθυῦ τΠ6 ργδοθάϊηρ ψ1]}]} 
Βυ Ἴο6 ἴο ΘΒ (Ὁ ] 18} {Π6 τ ]6 ; ΘΒρθοῖ ΠΥ 88 [Π6 Βρ᾽ εἰζαδὶ Ἱπηρονῦ οὗ {116 
ΟἸγιϑυδη τη γα 68 18 ρΑγ ]Οα ΔΥΪῪ ΘΟΠΒΙ Θγοα ὈῪ ονατν ΓΙῸΣ (μαὺ Ὠδ8 
ΕΧΡΓΕΒΘΙῪ 1] ϑίγαῦθα ὑπ6πὶ, θαῦ ὈῪ πὸ ὁπ6 1 τλογα ΒΟ ΓΙ ὑμδῃ ὈῪ 
1οτ. ΦΔοτγίπ, ἴο ἡ μοπὶ γ)1ὲ 86 Ἱπαθοίθα [ῸΓ τηοϑὺ οὗ {86 ργθοβάϊῃρ 
111 ταίοηβ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΙ. 

ΟΝ ΤῊΗΕΞ ἹΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΥ ΤΥΡΕΒ. 

1. Λιαίμτε οΓ᾽ α ἐψρε---11. Π)ιβενγοπέ βροοὶος 9. ἐψρε5, (λευαϊεγ᾽ς οἱαβεϊῆεα- 
ΟΊ. ---Ἰ. Ζ,οραΐ ον τίἑμαΐ ἐψρε8. ----2. γορλοίϊσαϊ ἐψρε8. ---- 8. Ηἱϊειοτίοαί 
ἔψρε8.---Ἰ1ῦᾳ μος ξοὸν ἐδε ἱπέογργοίαίέοη 97 ἐψρε8. ----ἸΥ. οπιατὰδ οπ ἐδε 
ἐπίεγρτοίαζίοπ οΓ᾽ ἐγηιδοῖΐδ. 

ΤΑ ΤΥΡΕῈ, ἴῃ ἴϑ ὈΥΠΏΔΣΥ πα [106 ΓᾺ] τηθϑηϊησ, ΒΏΡΙΥ ἀδποῖθβ 8 
ΤΟΌΡΉ ἀγαυρῃΐ, ΟΥ̓ 1658 δοοιιγαία πηοᾶδὶ, ἔγοτα νν οἢ ἃ ποτα ροσίδοῦ 
ἸτηαΡῈ 18 τηϑε]6 ; βμαΐ, ἴῃ [6 βαογθα οὔ [ῃθοϊοσίοαὶ βθπβα οἵ {π6 ἴοτμι, 
ἃ ἴγρβ τὴᾶν δὲ ἀοῆποα ἴο 6 8 βυτῶβοὶ οὗ βοιηϑίμιησ [τα ἀπά 
αἸεϊδηΐ, ΟΥἹ 8ὴ ΘΧΔΙΩΡ]6 ὑγορατθα απ ον ἀθηι}ν ἀοβιρποὰ Ὀγ Οαοάἀ ἴυ 
Ῥγεῆρσιαγα (παῦ {ἴαγο (Πρ. ΥΥ̓ δῦ 18 {8 ργοῆριγοα 18 16 {16 
απὲϊίνε.3 

1, Τὴ ἤγδβὺ ὁμασδοίοσιβίο οὗ ἃ {γγῦ6 18 118 ΑΟΌΜΒΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤῊΕΒ 
ΤΗΙΝΟ ΤΥΡΙΕΙΕΡ. 
Ομ ἐδπίηρ ΠΏΔῪ δἀυχηγαίθ Ἀποίμογ, οἰ ὺ ἴῃ βοιλοι πίηρ τυ οἷν 10 Π88 ἴπ 

ΘΟΙΏΠΊΟΙ ὙὙ1{}} 1Π6 ΟΥΠΘΙ ; 88 (86 “6 ν]15}} ν᾽ στ! 8 Ὀγ {Π6 1 ἀθδῖῃ τοργοβοηίρα 
ΟΠ τῖθ, σῦο ἴῃ ἰπ6 ]η088 οὗ {ἰπ|6 νγαϑ8 ἴο ἄϊο ἔογῦ τῃδηκὶπα, ΟΥ ἰῃ ἃ 
ΒΥΤΩΌΟΪ οὗὉὨ 8Β0Π16 ῬΓΟΡΘΥΙΥ͂ Ροββθϑ86α ΌΥ̓͂ ([ὴ6 ΟΥΠΟῚ ; 88 [Π6 ᾿πηᾶρ68 οὗἉ {Π|6 6}16- 
ΓΟ, Ρἰδορα ἴῃ {Π6 ΠΟΙ ΒΔ ΠΟΓΌΔΓΥ οὗἉ 116 ἰορ|6, θοδα {ὉΠ γαργοβθηϊθά 
1116 ΠΟΙ σΙγ οὗἨ {16 δΔῆρθ6}8 οὗ ἤθάνθη, ποῦ ἱηάοθα ὈΥ ΔΠΥ ΟΘΙΘΡΙΥ οἵἩ {πεῖν 
ον, Ὀαΐ ὈΥ νἱηρβ οὗ ουτγίοι! σοηίγινϑηοο, νν ἢϊσ ΘΧ ἰ Ὀ164 Δῃ ἈρΡΡΓΟΡτγΙαί 
Βυτη οἱ ΟΥ̓Ἠ ΒΤ ΠΠ}Π658, ΟΥ̓ ἴῃ ΔΠΥ͂ ΟΥΠΟΙ ἩΔῪ, 1π ν ΒΙΟἢ {πὺ Πρ τοργοδθηϊηρ 
8 6 οοῃηρδτρᾶ υἱ (Π6 {πὶηρ Γοργοβοπίρα ; 89 Μο]ο} Ἰβθάοϊκ {Π1|0 ρυ οϑύ οὗ 
τῇς Μοβὶ Ηἰρὰ (ἀοά τορτγοβοηίθα «688 ΟἸσίϑυ οὐσ ρῥυϊοβί, ΕῸγ, {ποὺρὶ 
Με]οΠ βοάοΚ νν 88 ποῖ ἢ Θίθ γι] ῥγὶθβί, γοῦ {Π6 ϑαογοά τυτὶ Ὁ Ὑ8 πᾶν ιν θυ το α 
ἴο εἴ πὶ ἃ 566 γ δηᾶ βῃδάοννυ ΔρροΆγΆΠΟΘ ΟὗἨ οἰογπἾγ, ΟΥ̓ ποῦ τη ῃ μη; 
{Π6 ραπθαίορΡῪ οὗ ἷὶ8 ρδγθηΐίβ, μἷ8 ὈἰΓῸΒ οὐ ἀθδί]ι, ἃ8 {ΠΟῪ ΘΟΙΩΙΏΟΙΪΥ ἀ0 ἴπ 
{Π6 6856 οὗ ΟΥΒΟΓ ΘΙ ἱ θη ῬΟΥΒΟΠΒ. 

1 ὅθε τ. Φογίίη, ΠΘΠΙΑΣ 8 οἡ ἘσοΙ οβίαβίϊσα! Ἢ Β0ΟΥΥ͂, νο]. ᾿ϊ. ὑρ. 8---Ἰ 6. (οἀϊξ. 1810.). 
δ 30 ὕγχτ. )οάά, Ὠἰδοοῦγβοβ οἡ ἴΐ6 Μη γας]ο8 οὗὨἩ τὸ Νονν Τορίδιηοηῖ; δηὰ τ, Οο γον, 
Ιβείγο8 οὐ ϑδογίρίιγο Μίγδοϊοβ. 

1 Ουΐγαπι, Γ)6 ϑ'δογί ἢ ἰϊ8, 110. 1, οδΡ. 18.. ΟΥ̓ Ρ, 215. οὗ ΜΥ ΑἸ] π᾿ λοσαγαίο ἐΓΘἢΒ] ΔΊ 01), 
ΤῊ] ΟΥΚ ἰ8 οὗ δίῃ ρΌ αν γαῖ αα τὸ 1Π6 ἀἰν ΠΥ δἰποὴῖ; 88 ἈΠ Ογαϊηρ, 1 8 ΠΟΙΏΡΑΓΔΕΨΟΙΥ βιὰ} 
ΠΟΙ ΡΩΣΆ, ὁΠ6 οὗ 16 τηοδὲ τη 4810 Ὑ]}} νἱηἀἰσδιῖοη8 οἵ (δ νἱϑίοιι δἰοποιιθηῦ οὗ ΟΠ γἰδι μι 
ΕΥΟΙ ἮΔΒ Ρι0} 18Π0ἃ, 

ΥΟΙ., 11]. ος 



9380 ϑογίρέμγο Ζηιξογργοέαζίοπ. 

2. ΤἼο ποχύ τϑαιβιίθ 0 οοῃβξαίο ἃ {γρ86 18 ΤΗΑΤ Τ᾿ ΒΒ ΡΒΕ' 
ῬΑΒΕΡ ΑΝῸ ὈΕΒΙΟΝΕΡ ΒΥ (ἸΤΟΡ ΤῸ ΒΕΡΒΕΒΕΝΤ ΤΆ ΑΝΤΙΤΥΡΕ. 

ΤῊΪΒ ἴογιη8 {Π6 ἀϊδίϊηοὐΐοη Ὀούνγθθῃ 8. {Υρ6 8η4 ἃ 51121}6 ; [ὉΓ ΙΠΔῊΥ {ἰἰησὰ 
ΔΓΘ ΘΟΙΩΡΔΑΓΘΑ (0 οἰ ογβ, νυ ἢ (ΠΟΥ γοσο ποῦ τηϑὰθ ἴο γϑβοι}ΌΪο, ἴον (ἢ 6 
ῬΌΓΡοΒΟα οὗ γοργοδθηΐηρ ἱμθ. ΕῸγ, ὑπουρὶι 10 18 8814 ὑπαὶ “411 ἤδβὴ 5 
δταββ, Ἀπ 811 {86 ρίογυ οἵ πηδῃ 858 (π6 ἥοννου οὗ γστϑ88 " (1 Ῥεί. 1. 24.). πὸ 
ΟὯΘ Οδῃ σοηϑίθγ {ῃ6 [ΘΠ ΠΥ οὗὨἨ στᾶ85 88 ἃ ἰγρ6 οὗ Βυϊηϑη ΘΔ ΚΠ688, οὐ [0 
ἤονγοῦ οὗ ριαβ8 ἃ8 ἃ ἰγρα οὗ Ππυμηλη ρίοσυ. Τὴ Β8ΠῚΘ ΓΘΙΠΆΓΚ τασδὶ ὧδ 
ΡΟ] Θά 4180 ἴο ἃ τηθίλ ΡΟ, ΟΥ {παὖ Βρθοὶθϑ οὔ β᾽ π|1]6 ἴῃ Ὑ ΒΊΟΝ ὁπ 6 {Π]ηρ 19 
68116α ὉΥ {10 πᾶπηδ οὗὨ ἃποίμον ; ἴοσ, που ρ Ηοτγοὰ ἔγοτῃ ἢ8 συπηΐηςσ 15 οἈἸ]ο 
8 [οχ (λικο χιὶ. 82.), δῃα Φ΄ ἀΔ}} ῸΥ Πἷ8 σουτᾶρθ ἃ ζοη᾿ 5 τολοῖρ ((ἀφη. χ]ῖχ.9.) 
σοῦ ὯῸ ΟΠΘ ϑρροβα8Β ἴὉΧ6Β ἴο ὉΘ ἴγρ68 οὗ Ηδετοά, ΟΥ γουπρ ]ἰ0η8 (Υρ68 οἱ 
υἀ 88. 

83. Ουν ἀοβηϊίίοη οὗὨ ἃ ὑὺρ6 10}168, α͵8ο, {πὺ [Π6 ΟΒΖΕΟΥ ΒΕΡΕΕ- 
ΒΕΝΤΕΡ ΒΥ ΙΤ 185 ΒΟΜΈΤΗΙΝΟ ΕὔΥΌΒΕ. 

ἼΠοΒ6 ἰπϑυϊ ας οπ8 οὗἨ Μοβϑβ, νγμῖο ἢ! ρᾶγίοοκ οὗ [86 πδίυτο οὗἉ [γ}ρ68, ἅΓδ 
οΆ1164 “8 Βῃδᾶον οἵ [μἰηρ8 ἴο οοπιθ ἢ" ((]. 1]. 17.); δηά 0056 {πΐῃσβ νυ Β]ςἢ 
ΒΑρΡΡΘηΘα υἀπηΐο {Π6 ΓἈ0Π618 [ὉΓ (Υρ68 ἃΓθ βαϊὰ ἴὸ ᾶγθ Ὀ66η ὙΥΓΙΕ{Π Π [ῸΓ ΟἿΓ 
δἀπηοηϊίοη, “Κ ἀροτι σγῃοῖῃ {Π6 οηἀ8 οὗ ὑπ6 νου] ἃ ἃγ οουμθ᾽ (1 Οοτ. χ. ]--- "1. 
Ιῃ {Π0 88Π1|0 β86η80 {Π6 Μοβδῖς Ἰανν, νν ἰσἢ δουπάθα τὰ Πυτίθγοιβ ἴγρ68, 
18. ἀβοϊαγοᾶ ἰο ἤδνο δά ““8 βῃβάουν οὗ ροοᾶ ἐπὶπρβ 0 οοπιθ ἢ (ΗΘ. χ. 1. 
Απᾶ ἰδοδβὸ ὑμῖπρβ νγβοἢ ὈΥ [16 σοτητηδηά οὗ (οά Ὑ6ΓΘ ΤΌΣ ΘΣΙΥ ἰγαπδδοίοα 
ἴῃ (89 φθθγηδοῖθ ἃγὸ ἀθβογὶ θα 88 ργϑῆρυτγηρ τ αῦ νν88 δέ γνγαγαάβ (ο Ὁ 
ἀομθ ἱπ ἴῃ ΠΘΔΥΘΗΪΥ͂ βαποίυατΥ (Ποῦ. ἰχ. 11, 12, 28, 24... Ἠδεποο ἱΐ 
ΒΡΡΘΆΓΒ, ὑπαὺ ἃ {γρ6 ἀπά 8 δυο] αἰ ἘΣ ἔγοπι Θ8 6 ἢ} Οἰ ΠΣ 88 8 δρϑοίος διὰ 
φοπμδ. Α δνηιδοῖ ΤῊΔΥ τοργοβθηΐῦ ἃ {Πιἴηρ, ρϑϑύ, ργεβθπῖῦ, οὐ δα ΓΘ ἢ Ὑ ΠΘΓΘᾺΞ 
{η6 οὐ͵οοΐ τοργοβθηίθά ὈγΥ ἃ ἔψρθ 18 Ἰπνδ Δ] δπΐαγο. ὅ8ο. ἐμαὶ 8}} (86 
στ 68 γΒ]6 ἢ βρη βοα ἰο (86 “7678 ΔὴΥ υἱγίαθβ {Πδὺ Β6Υ ΘΓ ἴο ῥγδοίΐ8θ 
οὐυρμὺ ἰο ὈΘ 641164 ϑγπ100]8 γϑίῃοσ {μ8η {Υ68; πὰ ὕΠ086 γἾ{68, 1 {Π|6 16 ΜῈ ΓΘ 
ΔΗΥ͂, ὙὙΒΊΟὮ πγογὸ ἰνίον ϑρροϊηίθα ἰο τοργϑδθηῦ ὑπίηρϑ Ὀού! ργθβθηὺ δηά 
δαΐαγ6, ΔΥ ὈΘ τοραγάθα 88 ὈΟῸΝ βυπλθο 8 πὰ {Υ068 ; ΒΥ 008, ἃ8 ἀδποίϊην 
(Βΐηρ8 Ῥγϑϑαῃῦ ; 8πὰ ἰγρ68, 88 ἱηἀϊοδίϊηρ, ὑπ ηρ8 ΓαύαΓα. 

4, 7 πᾶν αγΊΠοΥ γοιμαυὶς {Ππαῦ ἃ ἴγρα αἴ 8 ἔγοτα ἃ Ῥάγδθϊβ, ἴῃ 
θυοῖηρ στουπαβά ὁπ ἃ τηδέϊον οὗ ἔβοΐ, ποῖ οῃ 4 βού οιιβ παγγαίϊνο, Ὀυΐ 
18 τη χοῦ οὗὨἨ {Π6 βᾶῖηθ πδίισγα ἴῃ δούϊοηβ, ΟΥ {πίη 8 ἃ πα ῬΟΥΒΟΠΒ, 88 8ῃ 
ΔΙΙΟΡΌΓΥ 18 'ῃ ΜΟΓΣάβ. 

11. πῃ {86 δχδιιϊπαίίοη οὐ (π6 βαογβᾶ υυυϊπρβ, ἴἤγθθ ΘΡΈΟΙΕΒ οἱ 
ἴγρβθϑ ργϑβαηΐὺ ὑποιηβοῖνθβ [0 ΟἿἿ οΟΠΒΙ ἀογδίϊοη ; ΥἱΖ. ζεσαὶ Τυμεξ, οἵ 
{Πο086 οοπίαϊηδα ἴῃ {π6 Μοβαϊο αν ; Τγορλοίίσαὶ ΤὙρε8; δὰ Ηιβίογιοαὶ 
768. ᾿ 
[16 ρῥαββᾶρββ δγθδαυ οἰϊθά βῆον ὑπαὶ [ΠοΓ 18 ἃ βυ οι θηῦ [08818 [Ὁ Υ 

{ΥΡ108] ηἰογργοίδϊοι 3, 1.6. {πα {Π6γ6 18 ἃ Σϑ8] δῃᾷ ἀοβισηιθα οοπποοίοπ 
Ὀεούνϑοη ἴῃ6 ΟἹ Τοβίδιηθηΐς δηᾶ {μ6 Νον, (μα ἴῃ ἔδοΐ, 838 δυϑὴ [)6 
ὙΥ οὐὔθ δοῃξθββἝβ, “ ΟἿ ΥἸΒΌ ΙΔ ΠΥ ἰΔΥ 1ῃ «π|4αἴβπὶ 85 θαυ 68 ἀπ ἔγαϊβ 40 
ἴῃ. [86 8664, ἐπουρῆ οογίδι]ν 1Ὁ ποοα64 {π6 αἰνῖπθ ϑ.π (ο Ὀτῖπρ' ἴδμοπὶ 

Ὁ“ ἴρ 18. 6ββοη 1 Α)," οὔβογνοβ ΒΡ. ππι]ἀογί, “ ἴο ἃ {ΥὙὉ 6, ἵπ 1π0 Βογὶρία γα] δοοθρίδηοα 
οὗ [86 ἴδττῃ, [δ΄ ΓΠόγο βῃου]ὰ δ6 σοταροίδη! ουϊάθποο οὔ τμ6 ἀϊνὶπο ἐπέεπεϊοπ 'π ἴπ6 οοῖτε- 
ΒΡΟηἄθηοα Ὀθείνγθθῃ ἰδ Δη4 [ῃ6 Δ.ΓΓΥΡΟ ; 8 πιαίίογ ποῖ ον ἤο 186 ἰτηδχίπαιίου οὗ 16 ἐχ- 
ῬΟΒΙΐΟΥ ἴ0 ἀΐδβοονθσγ, Ὀαϊ τγοϑεϊπρ οὔ 8οῦηθ 8014 ῥτγοοῦ ἔγοῃῃ δογίρίαγο ἰϊ561, ἰπδὲ (Β16 το 
ΤΟΔΙΪΥ [86 σα56." ἘΒαιηρίου 1,ϑοΐαγαβ, Ὁ. 939. 

ἢ 8366 ἴδ ἀἰδεϊποτίοη πούθα Ὀοίνγθθη ἐγρίςαὶ πᾶ δ] ρος] ἰηνογρτειδιίου ὉΥ Ἑ ἰγυδίγι, 
ΤΠ ΤΥΡοΪορῪ σῇ Βογίρίυτε (ϑηὰ οἀϊι.), νο]. ἱ. Ὀοοῖκ ἱ. οἰιΔΡ. ἱ, ΡΡ. 18, 19. 
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ἐόν." } ΕῸΓ ΤΠΟΓΘ νγ88 Δ ὉΠ 1η [86 το] σου Β βρὶγῖ! οὗ {Π6 ἔννο ἀ18- 
ὈΘηΒΑΙΙΟΙ 8; 8Π4 88 [1πλ6 το] ]64 ὁ ἴπ6γ6 νγὰ8 ἃ οοπίϊπιοα ἀονοϊορπιθηΐ 
ΟΥ̓ Οοἀ δ ρστϑαῦ ῬΌΓΡΟΒΟ, ΘΥΘΙῪ αΑἰνι πο] γ-ρίνθη τἱΐθ πα] Ῥγοπλῖβο δηις 
ῬΤΟΡΠΘΟΥ͂ ἀἸβο]οϑιηρὶ ποτα ἀπ το γ6 ἢ18 σοι! η86}8 ουθῃ (0 ἴΠ6 σομρ]6- 
ἐἴοη οὗ ἴΠ6 ψΠο]6 ρίδῃ ἴῃ ΟἸτῖϑῦ. “Τα Ὀ]Θθ8βθα ᾿βράθοσηοτ, νοὶ [Π6 
ΘΌΒΡΕΙ τνοαΐβ, 18. Ἀϊτηβο] ἢ {Π6 Ὀαρὶ πηΐπρ' δηα {Ππ6 δπᾶ οὐ {π6 βομθιηβ 
οὗ (οι δ ἀἸβρθηβαῦοῃ8 : ἴπ Πῖπὶ 18 ἰοιιπα 411 {Ππ6 Θομίγα οὗ ᾿ιθνθη Β 
Ρἴλη, δπὰ {π6 ομθ ἔουπαάδίιοι οὗ Ὠυαπιδη σοημῆσθηοθ δπα πορθ. ὅο 
τπαΐ, δεΐογα ᾿ἈὶΒ οοταϊηρ ᾿ηΐο (ἢ6 πψου]ά, 4]1 {ΠῚ 8 οὐὗἨ πϑοθββιῖυ ροϊηἰοα 
ζοναγὰ Βῖτη, ΤΥΡ6Β ἃπα ργορῇθοῖθβ ὈΟΥ6 ἐββιϊ Δ ΟΠΥ ἴο {π6 {πῖπρϑ {πδύ 
ΘΟΠΟογμΘα Ὠ18. ψοΥς ἂδπὰ Κιησάοπι, (Π6 οὨΠ]άγοπ οὐὗὁἨ Ὁ] ββίπρ' ἡ ΟΓΘ 
Ὀ]οβεοα π᾿ απὐεϊραϊίοπ οἵ [118 Ἰοοϊκοα-Ὸν τοάἀθηιρίίοη, ἀπϑπὰ τοΐέδ 18 
σοπλίηρ {πο ρσγαπα τοϑ]ῦν [8616 σάπιο, ἀπα {π6 ἰρῆοῦ Ραγροβοβ οὗ 
Πρανθὴ δηΐϊογοα οὐ {ποὶν {Ὁ|8]τιθηΐῖ. δοίηρ ουὐ ἔγομχ {115 ρσταραῦ 
ἰγαῦῃ, ἀπα ἰαϊκιπσ αἰλγαγϑ ἴῃ6 Νὸν Τοβίδιιθηΐ 88 ἰμ6 Κου ἴο {πὴ {1} 
ππαοτγβίδπαϊησ οὗ [πΠ6 ΟἸά, νγα σοποϊπαθ (μαῦὺ γρ6 νγὰϑ οοπηθοίθα τὺ] 
ΘΠ ἘΠ ρ6. ποῦ ΤΏΘΓΟΪΥ ὈΥ 8η δοοιἀθηΐαὶ Β᾽Π}}] ΑΛ Οὗ οαΐνγαγα οἰτγοιηι- 
ϑίδισο, Ὀαΐ ὈΥ ἃ αἰ ν᾽ πο γ-ἀρροϊηϊοα ᾿η να γοϊδίϊοη οὗ ὁπ ἴο {86 οΟΥΠΕΥ, 
Ἰηνο]νίηρ {Π6 1ὅθα οὗ δ] Π]πηθηΐ. ἘΔΙγθαῖση 1] δίγαϊθβ (Π]18 νἱθνν αὐ 
Ἰοησίῃ 3, αν ἱπρ’ ἄονγῃ 88 ρυϊποῖρ!]68 ὑμπαῦ [Π6 Ῥγο-ογάαϊποᾶ οοππϑοίίΐοη 
᾿} 1164 {π40 1Π6 τα] 168 οὐ {Ππ6 ψόοβρϑὶ νγϑύὸ {πΠ6 υἱτηδία οὐ] οίϑ 
αἰ ν αν 8 σοη θη ]αθα Ὀγ (ἀοά, ψδο, θοίογα ἢ Ἔχβιθιῦθα [686 ΓΘ} 1168, 
βιι ]θοίοἀ [Π6 Θαγ] τ σμαγοῖ ἴο ἃ οΟΌΓΒ6 ΟὗὨἨ ἈῬΓΘΡΑΓΑΙΟΥΥ ὑγαϊηϊηρ; ἀπ 
(μα΄, 116 [16 δα ρστοαΐ δ]οπιθηΐϑ οὗ ὑγα ἢ 6 γα τὴ {πὸ ΟἹ 88 ἴῃ 
1Πιημ 8 ΠΟΥ γαργοϑοηϊθα ἴῃ {π6 Νον Τοβίδπηθηῦ, “ ἴῃ {π6 Ο]α {686 
τημδῦ μᾶνα Ὀθθη ὀχ 164 ἴῃ ἃ ΤΌΤ. τότ ἰθυϑὶ ἴο (Π6 ΘΟΙΡΓΟΙ ΘΏΒΊΙΟΗ, 
ΤΟΥ ΘΔΑΙΠΥ δηα αἸΒΌΠΟΙΥ οορ ΖΔ Ὁ]8 ὈΥ (Π6 τηϊπη48 οὗ τηθη." ΠΘ 
Τοδοβιηρ ὈΥ Β6η810]6 ΟὈ]δοίβ γα οδ]ουϊαίθα ἴο τακα ἃ Ὀγοδα ἱπηργοβ- 
ΒΊΟΏ. ὙῈ γοῦ {πΠ6 ψγ ΠΟ]6 Ρρυτροβοα οὗ (ἀοα ταϊσῃῦ ποῦ Ὀ6 ὀομρυθ μοπα θά 
αὖ 16 ἴθ. ΤὮδ ΡῬΘΥΒΟῚ ΜἘῈῺΟ γγὙδ8 ἃ ὑυρ6, Οὐ ἴΠ6 ὙΥΥΙ ΟΣ ῬνΠ0 τηδλάθ 
τηθηῇοη οὗ 8 ΤΥ̓ΡΙΟαΙ (πηρ, τῖρσῦ ποῦ δἰ αυϑ Ὀ6 ἀγαγο οἵ {Π6 ἔλοῦ. 
5111 γρῖο] ρ υβοηβ 8ηα {πϊηρ8, μΟΙΪΠ]ηρ᾽ ΒΆΤΟΥ ἴο {π6 διΐαγο, Τ6ΓΘ 
ποῦ πιϊπουῦ {6} ργθβοηῦ τ186: [ΠΟΥ͂ ὙΘΓΘ “ ᾿π5 01 {108 ἴῃ [Π6 δχἰδὺ- 
ἴῃ ὙΟΥΒὮΙΡ, ΟΥ ανθηΐβ 1π {ἢ6 σιγγοπῦ ργονιάθηοα οὔ (ἀοα,; ψι} ἃ 
ΡΌΓΡΟΒα ἴο δοοοιωρθ δῇ δῇ {Π6 ἰ1π|6, ““δραγὺ ἔγοῃῃ {6 ργοβρθοῦινο 
γοίθγθποα ἰο {πἴαγα {1π|68. [Ι͂ἡ {18 ργοβροοίϊνα δϑρϑοῦ {06 νγ88 ἃ 
Κιπὰ οἵ ρῥσγόρῆθου, αἰ ρυθηθα ᾿πάθοθὰ ἔτοπι οὐ ΠΆΤῪ ΡΓΟΡἤΘΟΥ, 
βεοαιδε Ὁ ργοῆρυγοα ΜἈ116 ργορίθου ργοαϊοίβα, Ὀὰδ γοί βογνίηρ ἴῃ ἃ 
ΠΙΔΏΠΟΡ ἴΠ6 ΒΆΠ6 ΡΌΓΡΟΒΘΟ, δηα δατηϊηρ 1Π δι γαῖο. ΟἹ ΒΙΠΏΣ ΑΓ 
ῬΓΙΠΟΙΡΪ68. 

γαυουβ ὙΤΊΓΟΓΒ ἤᾶν τηδθ νδυϊουβ οἰ βϑὶ ποδί οηβ οὐ ἴγροϑ. ΒΥ 
ΒΟΠῚ6 ἴπαν δ. βαϊα ἴο Ὀ6 ργορλεοίϊεαϊ, ἀὰ ᾿ἰδέογίοαϊ, Απὰ οὐμοῖβ 46- 
ΒοΣΊθ6 παέπταί, ἰοσαΐ, πιὰ πιογαἰ Ὗ 68. Αὐοοογάϊηρ ἴο ΟἸΘν δ] ]Π ον ὑπο τ 
ὍΓΘ ἴπτοα ΚΙηαΒ : -- 

1. Τῃοβα ψἈῖοΐ ἀχὸ ϑιιρρογίθα ὈΥ δοοοιηρ] !β᾽ιθα ῬτΟρΏΘΟΥ 6] Ἰνογϑὴ 
ῬΓΘΥΙΟΙΒΙΥ ἰο {π6 Δρρϑαγϑῃοθα οὔ {86 δη{γρ6; 838 Μοβββ, δηὰ “οβίνιᾶ 
186 πρ ἢ ρτθϑί (Ζθοἢ. 11}.). 

2. Ἴποβα βυρρογίοα ὈΥ Δοοομιρ] 5ῃ6ἃ ῬΥΟΡΠΟΟΥ ἀο]νογθαὰ ἱῃ {Π|6 

. Οἰοὰ ὮΥ Ἑαϊγθδίγη, 1014. Ρ. 45. 
2 ΤῊς Τγροϊοργ οἵ δεγρίιτο, σἤρ. ᾿ἰ. ρΡρ. 61, 62. 

ςοσ 
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Ῥασβοὴ οὗ {δ6 ΔΗ ΥΡ6; 88 186 Ὀγάζθη βογροηΐ, {Π6 τϑηπα δαΐθ ἴῃ 
{|| ἀοβοσί, [Π6 Ῥϑβοῇδὶ βδόσιῆοθ, [Π6 ταϊσασα]οιβ ργοβογυδίϊοη οὗ Φοηδῆῃ 
ἴῃ 1Π6 ρστοεῖ Β8ῇ. 

38. Τποβα πο ἴῃ Βουρίαγα ΑΓ ΟΧΡΥΘΒΒΙν αροἸαγθα ΟΥ̓ οἰθαυΥ 
Αϑϑα 64 ἴο 6 ΤΥρίοδὶ, αἴτοσ (6 ρῥγοβριγοα ὄνθηΐθ Πδα ἰδίζθη μ]δ6α ; 
ἃ8 {Πῃ6 ΠυμηθΓοῦΒ {γΡ68 οοηίαϊῃοα ἴῃ {86 1,ωον οι] ᾿γθϑίποοά δηά 
ΒΟΥ 668, 845 480 Αάβῃχ, Μοὶ βοαῖς, Φόβῆυδ (Π6 Βοη οὗ Ναυη, αν], 
Φοϊοιπομ, ὅτο." 

Βυΐ, μεγθαρθ, δ δίμγαὶ ἃ αἰ ϑίο 88 ὁδῃ Ὀ6 Τη8646 18 Ἰηΐο γέξμαϊ 
ἔγρθϑ, ργορἠιείξέοαϊ ἴγρθ8, οὐ ὑπ6 ϑοιῃθπδίίοῃ οὗ γρθ 1 ῬΤΟΡΉΘΟΥ, 
Δηα λίβίογίσαϊ ἰγ068.} 

1. Ειτυαι, ΤΎΡΕΒ. 10 ον ἀπ] ἈΡΡΘΆΓΒ, ἴγοτα σοι ραγίηρ ὑπ 6 ΠΙΒΙΟΤῪ 
8Πἃ ΘΟΟΠΟΙΩΥ οὗ Μίοβεβ ψἱῦἢ {Π6 ψ]}ο]6 οἵ {πΠ6 Νοιυνν Τοβίδιηθηῦ, (Ππὲ [86 
τὶ τυ8] Ἰανν νγᾶ8 ὑΥΡ16Ὰ} οὗἨἍ (ῃ6 Μοδββῖα!ι απ οὗἨ ρβοβρϑὶ Ὀ]θϑβϑίηρβ ; δηᾶ 1}18 
Ροϊῃΐ πᾶ8 Ὀθθὴ 80 ΟἰθαΥΪΥ ΘβδὈ}18η6α ὈΥ {10 στοδί ἀροβ]ο οὗ {πῸ (ἀ θη 1168 
1η 8 Ορ 5616 ἰο {π60 Ηδῦτονβ, {πδὺ Ὁ Μν}}1 βυ ϑῖοθ ο δάάδυοθ ἃ ΥΘΣῪ 6 
ΘΧΘΙΏΡΙΘΒ, ἰο ΒΠΟΥ {86 πδίυτο οὗ σέξμαΐ ἐψρε8. 

ΤὮυ8 186 δπιΐγο οοηβιϊαὐίοη, ππὰ οὔοτίηρ8 οὗἩἨ ἴῃς ον 164] Ῥγοϑιποοά, ἐγ }}} ῥγὸ- 
ἤσυγια Ογίδῦ το στοαῖς Ὠϊρὶι ῥγοδὲ (Ηοδ. ν., νἱ]., ν111.}; δῃ ἃ θβροο δ! ! Υ 6 σΘγοσηο ἶ68 οὗ- 
βοσυριὶ οἡ [ἢ γγοδὶ ἀδὺ οὗ δἰοποπηθηΐ ([μον. χυὶ., ἢ Ηοῦ. ἰχ. χουν ποαυϊῖ, δπὰ χ. 1---22.. 
δο, [Π6 ῬΆΒΒΟΥΟΥ δη [ἢ 6 6508} ᾿απὶὺ ἱνριβοά τ[η6 Βαδοσγιῆςο οἵ “6808 ΟἸτῖδὶ (Εχοά. χὶϊ. 8., 
δις., υυἱτ ΦΌΒη χῖχ. 36., απ 1 Οὐσ, νυ. 7.); δηὰ ὮΥ͂ ἃ βοπιονῆδὶ ααοβιϊ 8 0]6 οχιθηβίοη οὗ 
τὸ ΡΥ ποὶρ]9 ἰὸ πᾶ8 Ὀδοη δϑβοσίοα (ἢδὶ ἴῃ6 ῥυὶν]ορο5 οὗ ἴΠ6 6 ννβ 'γοσθ {Υ068 οὗ [Πο86 
θη Ϊογεά ὈΥ̓͂ 811 τσ ΟἸ ΓΙ δι 1818 ; “ [(ὉΓ [Π61Γ τοϊδθοη ἴο αοἀ 89 ἢβ ΡοΟρΙθ, βἰψηὶῆοά ὈΥ τὯ9 
δίῃ Ζ7εγαείἐε (αι. ἰχ. 4.), ργεβρατοά [ἢ6 τηοτο ΠοποιιγΌ]α σο]διίοι, ἰη τ ίο ἢ ὈΘΙἸΟΥΟΓΒ, 
[Π6 ἐσμε 7εταεὶ, βΒιαη ἃ ἴο ἀοὰ. Ὑοῖν αὐορίϊοπ 85 [6 Βοη8 οἵ Οαυὰ, διὰ [6 Ὀτίν!]!ορ 68 ΒΟΥ 
ὙΟΓΟ Θημοα ἴο ὈΥ̓͂ [δὶ δάἀορίίοῃ, γεγο ἴΥ̓ΡΕΒ οὗ δ] ανογβ Ὀοηρ τηδὰθ ΡΓΙΆΚΟΓΒ ΟΥ̓ 6 
ἀϊυΐϊπο παίμγο ὈΥ 1110 τοπονΐηρ οὗ ἴπ6 ΠΟΙ ΟΠοδῖ, ἀπὰ οὐ τΠπεῖὶγ {{π|6 τὸ ἴ06 ἱππογιϊδησθ οὗ 
Βεδύθη. Ἵὸ γοδίάθηοβθ οὗ {Π| οίογψ, ἤγϑι 'π ἴ[86 τΔΌοτπδο]ο δηα τπὸπ ἱῃ [Π6 ὕΕΠΙΡ]6, τγ88 ἃ 
ἴφατα οὗ ἐπ γϑϑίἀδησὸ οὗ αοά Ὀγ Πὶβ ϑρίσχίν ἴῃ [ΓΠ6 ΟἸ γί διίβη σΠΌΓΟΝ, ὨἷΒ ΓΘ ρ]6 Οἱ ϑαγίῇ, 
πα οἵὁὨ 1118 ΟἴΘΓΏΑ] γοβίάθηοο ἴῃ τ[ἢαϊ σμυτοὮ Ὀτουρῃν ἴο ρμοτγίοοιϊοη ἰῇ θᾶνθη. ὍΤδ6 οουέ- 
παηὶ ιοἱλβ Αὐταΐαπι 88 106 ΠΟῪ ΟΥ ροβροὶ οονοπδηΐ, [η6 Ὁ] δδίηρβ οὗὐ ψΒιοῖ τ γὸ ἰγρι δὰ 
ὈΥ͂ τῆς ΤΟΠΊΡΟΓΑΙ Ὀ]οββίρ8 ῥγοιηϊδοὰ ἴο ἢϊπὶ δηὰ ἴἰο Ὠὶβ παίμγαί δεεά ; ἀπά ἴῃς οουεπαπί αἱ 
ϑἐπαϊ, Ἐ ΠΟΓΘΌΥ ὍΠ6 Ι5γΔ 6} 1168, 88 [Π6 ὙνοΟΓΒΏΡΡΟΙΒ οὗ {Π6 ἴσις αοἄ, ΕΓ δαρϑγαίοα ἔγοπὶ 
τὸ ἰὰᾳοἰαΐγουβ ἢ διίοπΒ, τν88 Δἢ ΘΙ Ὁ]6 οὗ ἴπΠ6 βη8] βεραγαιίοῃ οὗ [86 στὶρῃίθουβ ἔγοτῃ 186 
νυἱοκοά. [Ιπ ἴδ6 σίυίπο οΥ (δε ἰαιυ, ἀπὰ [Π6 ογυγδῖϊοη οὐ ἴπ6 ᾿βγϑθ! 08 ἰπῖο ἃ πδίϊοῃ οὗ 
ΠΟΙ ΠΥ, ΓΔΒ ΤΟΡΓοδθηῦοα {Π6 ἔογτηδίίοη οὗὨ 116 οἰϊγ οἵἉ τῃ6 ᾿ νίηρ (οά, δπὰ οὗἉ [Π6 σοπογαὶ 
ἈΒΒΟΠῚΪΥ ΟΥ̓ 186 σατο οἵ ἴῃς ἢγδῖ- θοσπ, 1,50, [06 Ὠοδνθ ηΥ ΠΟΙ ΓΥ, 116 Βαδίταιίοη οὗ 
1Π6 στρ ιίθοιιβ, νν 88 τγριδοά ὈὉγ Οαπααπ, ἃ σου ΠΥ χίνϑη ἴὸ (6 1δγαο ]τ68 ὉῪ (ἀοά᾽ Β ῥτγοπ)ίβε. 5 

2. (ὑδγθ πιυϑύ ὍΘ ἔβκθῃ 1π υδΐηρ ἴΠ6 ἰθσὰ ῬΕΟΡΗΕΤΙΟΑΙ, ΤΥΡΕΒ, ἰθϑύ 8ῃ 
ἱποοστϑοῦ 1468 ὉΘ ὑΒοΓΘΌΥ βυρροθίθα. ΜάδηΥ, 80 ς8]]64, ἃΓ6 Β᾽ ΠΡῚΥ ϑυτθο]οδὶ 
ΔΟ(1ο0η8. 

Οὐ ]8 ἀεδβοσγι ρεϊου 58. 1116 Ῥσγομλοῖ 5618} μοΐῃρ πακοὰ (δαὶ 18, ιντουΐϊ ἢἷ8. ῥσγορβοτῖὶς 
ξϑττηθη) δηὰ Ὀαγοίοοι (δαὶ. χχ. 2.), ἴο ὑργεῆσιγο [86 ἔιτ8] ἀδδιγαςσίίοη οὗ (6 ΕρσΥΡρίϊδηβ δηά 
ἘπΠϊορίϑηβ. ὉΠα Ηἰάϊηρ οὗ δ σίγα] ἰπ ἃ σοοῖς οα (6 δπ ΚΒ οὗ 86 ΕἘΠΡΗγαῖδδβ, νυ ἰοῃ, οὰ 
δ ηρ᾽ ΒΒ: ὈΘΘΑῸΘΠΠΥ͂ ταὶ ἴμοηςο, ργονθὰ ἴο Ὀ6 τοῖϊῖθη, νγὴ8 ἴὸ ἀοποῖρ {Π6 ἀοπίγιοιίου τυ ἢ οἢ 
ὙΟυ]ὰ Βροοα]Υ ὑο.4}} τ[ῃ6 δρδηάοιοὰ δηὰ ππρτδίθία} Ψ ον ἰδ ροορὶςο (76Γ. χι, 1---7. οοτὴ- 
γδιϑὰ σἱτῃ (86 (ΟἸ]υννὶπ νΟΓΒ68) ; 1π6 αὐδιίαϊηΐηρ ἴγοπι ππᾶγταρο (9 6γ. ΧΥΪ, 2,).. τη ΟΌ ΙΓ ΠῈΣ 
(νσ, δ.), δηὰ δαβιρ (νοσ. 8.), ἴο ἰηᾶίσαϊα τἴῸ το] οδ] ἀπε ̓ θ5. ἀςηοιμοοὰ Ὁγ ΦΟΠονυΔ ἢ 
ἰσαϊηδὺ δἷ8 ῬΘΟρὶΘ ἴοσ ὉΠ6ΙΓ δ'πβ, Θ΄ τ 1]. ΠΑ] ΔΙ 1068 δ΄ Ῥτοῆρυγοά ΌΥ Ὀτοκίηρ ἃ ροϊτοτ 
γ6886] (9 6τ. ΧΥΙ, 2---10.). Βγ πηακίηρς θοπάδ δῃὰ γόκοβ (εν. χχνὶϊ. 1---8.} 18 ὑργορυγεὰ 
186 δαρ)αρεαιίοη οὗ [πε Κίηρβ οὗ Εάομι, Μοδῦ, [6 Ατησλοηϊῖοδ, ΤΎΓΟ, δηὰ δίάοη, ὈῪ Νεῦι- 

, ᾿Οα ἰδς Ηἰβιογίςαὶ ΤΎΡΟοδ σοπίαἰποὰ ἰη ἐδ6 ΟΙἹά Τοδιδηηοηί, Ππαϊβδοδὴ 1βοϊαγοβ, 1896, 
οςϊ. ἦν, Ῥ. 76. 

2. χχ. Μεαςοκηΐϊρις οὐ Βομι, ἰχ. 4. ποῖο 1. 
ὅ δὲς Μυοπβοδοῦ, Οη ΤΎΡΕδ δηὰ ΤΥρίοδὶ [ηἰογργοίδιίοη οἵ βοσίρίυσο ἰὰ Ααποσ. ΒΙΌ]. 

Ἰλονοείξογγ, 98η.184], ΡὈ. 103---105. 
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ΠΑ ΟΣΧΑΥ ; δηὰ, ἱπ ΠΚ6 ΤἼΔΠΠΘΥ, ΑΡΑθαδ᾽5 Ὀἱπάϊηρσ δἰ8 οὐ Παινὰθ ποῖ ῬΑ} 5 σίγα ]ο 
ἑηοϊπιϑεοὰ [6 ΘροΟΒ116᾿ 8 σΔΡΟΪΥ Υ δὲ Φεγυβαίοπὶ (Αςίβ χαὶ. 10, 11..} 

Το 118 01488 ΠΥ Ὀ6 τοίεττοα ργυρἠείϊοαὶ ἀπα ἐψηιδοίϊοαὶ υἱκῖοηϑ οὗ [αἴπτο ονθη 8: βοπλο οὗ 
1Π656 Ὦδνο {Ποῖγ ἱπίαγργοίδιϊη ΒηΠΟΧοα ; 88 Ψοσγοηνδἢ 8 υἱδίοῃ οὗ ἴπ6 δἱπηοη -ἰγθ δηὐ 8 
βοειΐπρ-Ρροι (δον. 1. 11---16.), ἘΖΕΚΙΘῚ 5 νἱκίοη οὗὨ 1Π1ὸ γεβαγσζθοιίοη οὐἨ σὺ Ὀοποβ (ΕΖΕΚ. 
ΧΧΧΥΪΪ.), ὙΠ} ΤΊΔΏΥ ΒΙσΆ ΔΓ ἰηδίδησεβ γσοοογαρα ἴῃ 16 βδοτοᾶ τσὶ τη 58. 

ΓΕὙἼοσὶ 1116 τοϊδύϊοη σον ροϊηἰθα οαὐν Ὀούτνθη ἰγρ6 Δηα ῬΓΟΡὮΘΟΥ [0 18 
ΘΑΒΥ͂ ἴο ᾿τηλρίηθ 8 σοπιἰπδίίοη οὗὨ {Π6 ὑννο, δπά ἰο θχρθϑοὺ {Ππδῦ, ὈΥ͂ πιθϑῃ8 οὗ 
“{Ὧ6 ἐγρίς8)] ἴῃ δοιΐοη,ἢ ἃ ὈΟΔΥ δπὰ ἔοτγσιῃ τηὶρὺ 6 δυρρ]ἰοα ἴο “1Π6 ῥγο- 
ῬΒοίΐο 'π νψογά.) Τ}15 Δούα ΠΥ ΟσΟΌΓΒ, Θοοοτγάϊηρ ἴἰο ΕΔΙΓ ΑΙ ΓΒ ν]ανν, ἈΠΑΘΓ 
ἔουν αἰ Βγθης τηοα ἢ οΔ 10Π8. 

1. ὝΒΟἢ ἃ ἰυρῖοδὶ δοίη 18 ΒΙΒ[ΟΥ ΘΑ ΠΥ τιθηἰοηθά ἰη {86 ρτορ]ιοίίο νογὰ ; 
84 {δὺ8 {86 πιοηίΐοη, Ὀθίηρ [μδὺ οὗἨ ἃ ργορβϑίϊοδὶ οἰσοι πηβίδηςθ, σΟΙΏ68 ἴο 
ῬΟβδ688 8 ΡΓΟρΡ Θ 1681] Ομ ΥΔΟΙοσ. 

Γπβίδποθβ τῇδ Ὀ6 ἔουπά οὗὁὨἨἁ ὈΟ(ἢ ἃ ΤΟΓΘ ρΌΠΟΓΑΪ Πα 8 ΤηΟΥΘ ΒΡΘΟΙΗ͂ς οΠ8- 
Τασίου : 6. 9. 538]. Χ]ὶ. 9., οοιῃραγοα υἱὲ “οΒη ΧΙ. 18. ; Επχοα. χὶὶ. 46., νν 11} 
ΨΦοόδη χῖχ. 86. ΤΊιθβ6, 88 ὉΠΟΥ͂ ΟΥΙΡΊΠΑΙΠΥ ΔΡΡΘΆΓ, ἃΓ6 οὗ ἃ Βἰ βίους] οδϑί ; 
15. {Π6 Οη6 6486, [ϑδν 1 8 ῬΟΥΒΟΊΔΙ ΘΧρογίθησθ οὗ ὑΓοΔΟΠΘΓΥ, {Π|6 11ΚΘ ἰοὸ τ Πϊοἷι 
Τρ ῦ οὐθη ὁσουγ ; ἴῃ {Π6 ΟΥΠΟΥ, ἃ ἀἰγθούϊοη γοβρϑοίπρ ἃ ἰοραὶ στο. Βα ἴ 
τ Ά8 ὨΟΐ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ ἃ 685118] ΓΟ- ρχοδυσίϊοη οὗὨ {ἢ6860 ἔφοίβ, δηα ἃ πούϊπρ οὗἉ [Π6 
οοἰποϊάθηςσο, ἡ 8 161 ν ἢπα ἴῃ (Π6 σοΒροὶ ἰβίογυ. Ουγ Ἰμοτὰ δηὰ Ὠ18 ἈροΟβί]68 
Ε66 ΠΕΙῸ ἃ ΟΙΟΒΟΙ ΘΟΠΠΘΟΙΟΙ, “8 ΡτορΠοίϊΐοδὶ ο]οιηθηΐ τυ ΐο]ι τηυϑ Πηα 108 
Ὁ] ΕΠ] θη πὶ [Π6 ΡΟΓΒΟΠΆ] ΘΧΡΟΓΊΘπΟΘ οὗ ΟὨγιβὶ. ΤὍΤἼΘ υἱίσγβῃοθβ ΘΟΠΟΘΙ Ἢ 
αν! δηὰ {ΠπῸ ρΆ86})81 Ἰαπιῦ, Ὀοίδ ὈΘαγηρ ἃ ΤΥΡΙΟΔΙ τ δι οη ἰο Μοββὶδῇ : 
80 {π80 “1Π6 1 Ὀοΐησ ἀοβογιρίϊνθ ἴῃ (ἢ6. ΟΠ6 Γαϑρθοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἢ ρ]164 (μοὶτ 
Βοΐπρ Ρτορμοίϊο πῃ ὑΠ6 οὐμοῦ. ὙΥ̓μδῦ δᾶ ΟΓΙΔΘΣΪΥ [ΔΚ η ρμ͵]δοθ ᾿π [Π6 6ὁΧ- 
ῬΟΓΙΘΠΟΘ οὗ {Π|6 {γρ6 τηυϑύ βα Ὀβ δ 18}}} ΓΟΠΘῪΥ [86}} ἀρϑίη ἴῃ [Π6 ΘΧΡΘΟΓΙΘΠΟΘ 
ΝΕ {Π6 στοῦ Απείγρο, τ βαίθνυοσ οὐμοσ δῃὰ ἸΠΓΘΓΙΟΥ ΓΘΉΘυν 8]8 1ὑ Τ]ΔΥ πὰ 

1465." 
2. ΒΘ βοιηοί ΐῃρ ὑγρὶςα] ἴῃ ὑπ6 ραϑὺ ογ {π6 ῥγϑβϑηΐ 18 γαργθϑθηίβα ἴῃ 

ἃ ἀἰδβύϊποῦ ρΡγορ ΘΙ 68] ΔΩ ΠΟυ Ποϑιχθηῦ 88 0 ἈΡΡΘΆγ δρδίῃ 1ὴ (86 ζαίατο 9 (86 
ῬτΟΡΘ ΘΙ] ἰη πογὰ Ὀοΐηρ οοτα δἰ ηθα νὴ ἐπ 6 ἰγρὶςβὶ 1ἢ δοῖ πο ἃ ρσγοόξρθο- 
εἶνο ἀοδ]:ποδίΐοη οὗἉ ὑπὶηρβ ἴο δοτηθ. 

ἘΧΑΠΊΡΙ]68 οὗ νδγίουβ Κίπα8β τηὶσῦ Ὀ6 ῥχοάιιςρά : 6. σφ. Ζβοῆ. νἱ. 12, 18. 
ΤῊΘ θα ρ]6 νγᾶ8 Ὀοΐπρ δὖ {πᾶ (126 ΓΘ τ 110; δηά, ἴῃ Ἰδηρσάδρο ἐδίκθη [ΤΟΙ] 
1Π18 ΠΘΓΑ] ΣΘ- Ὁ] 1 ηρ᾽, ἃ Β᾽ ταῖν Ὀυΐ ΓᾺΓ ΠΊΟΙΘ ρ]ΟΓΙΟυΒ τγοσῖκ 18 ργθαϊεΐθα [ῸΣ 
186 ἔαϊυτο. “Ἅ“ἼΠ6 Ὀυϊ]άϊηρ οὗὨ [π6 ἔθη ρ]θ νγδβ 1186] [γρῖ6 4] οὗ {6 ἱποδγπᾶ- 
ἰϊοη οἵ Οαοᾷᾶ, ἴῃ (0 Ῥόγβοη οὗ Ὁ μγιδί, ἀπά οὗ {ὴ6 γσϊβίηρ ἃρ ἴῃ δἷπὶ οὗ 4 
Βρ᾽ τι 8] μούβ8θ ἰπδὲ βμου]ἃ 6 “8δῃ δαδὶιδίϊοη οὗ Ἑοα ἰτουρὰ (μ6 ϑριτι,,᾽ 
όοἤη 1). 19. ; ΕΡΉ. 11. 20--.-22. ; 80 αἶ8ο, Εχζοϊς. χχχῖν. 28.:; ἴπ ψν ΐο ἢ (86 
ζαίαγο Ὀ]οβδίπρ οὐ (Οα Β Ρ6ΟΡ]6 18 ἀθβογὶ ὑθ4 88 8 οίιαγῃ οὗ [86 ρϑύβοῃ δῃὰ 
ΕἸτ168 οὗ Πεαν]ά, 
8. Βοη {86 ἐγρίοδὶ, ποὺ χρυ Β5}Υ δηὰ ζοστωλιγ, Ὀαὺ ἴῃ 1.8 6ββθηίῖαὶ 

ΤοἸ]δίϊοηΒ δῃὰ ργί ποῖ ρ 68, 18 οι θοαϊθα ἴῃ 8ῃ ϑοσοιηρϑηγίηνρ ὑγοάϊοίϊοη πο ἢ 
ἔοχϑίβ]]8 ὑμῖηρβ οογγοϑροηάϊηρ ἴπ παίαγο, Ὀυΐ ΔΓ Βῖρθον ἴῃ ᾿πηρογίδησθ. 

ΤῊΗΐ8. πιοαϊ βοδίίοη 18. βία αν ἴο {πΠ6 ργδοθάϊηρ οπθ, Ὀὰΐ οχίθη 5 Ὀογοπᾶ 
ἱ, ΕΧΔΙΉΡΙ68Β ἃγα ργοάδυσοα ἴῃ (Π6 βοπρὶ οὗ Ηδπηδῆ, 1 ὅπ). ἰἸ. 1 --- 10... τυ ΒΙΟἢ 
ΒΘΘΙΒ ἴ0 ἢδνθ ἔοστηθα π᾿ βοτηθ ἄοργϑο {Π6 στουπάνογκ οὗἉ (μαι οὗ ἐμ ὙἸγρίη, 
Κα 1. 46---ὅ5. ; δηᾷ ἴῃ Ῥβ4]. [ἱ. 

4. δ π [Π6 ἐυρίοδὶ 18 1.861} ἔαίαγο, δη ἃ 18 ΡΥ ἀθβοῦ 64, ΡΑΓΕΥ Ρ᾿γθ- 
ΒΏΡΡΟΒΘα, 1 8ἃ Ργορμοίϊς γογά, 89 ἃ ρχτουηᾷ ἴοσ {86 ἀθ6] 1] θϑίο οὗ οὐδοῦ 
{Π]ηρ8 γοῦ τοτΘ ἀἰδβίϑηϊ, ἰο νυ Ιοἢ 10 νν1}} ΒΟ] 4 ὑγρίοδὶ τοϊδιίοῃ. 

᾿ ΟΥΒΟΥ ΟΧδρὶοδ οὗἁ, απ οὐβογνδιίοηβ ο, ῬγΟΡἢοτοαὶ ἴγροβ, ὭΔΥ ὯΘ6 δ6θῃ ἰῃ Ὦ τ, 
Ναγοβ᾿ 5 Ὗ ἀγθιυγίοηϊδη 1,οἴατοδβ οἷὐ ἰῃ6 Ῥτορῃοοῖςδ σομοογηϊηρ {Π6 Μρδδίαϊ,, ρῃ. 70---88, 
817-125. 

ος 8 
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Τυχλ ].5 ἅγὸ ἰο Ὀ6 ἐοιππᾶ ἴῃ {ΠἸοΞο Ῥτοροοῖοβ ψ σἢ, νυ] 116 ΒΑΌγ]οη γοὶ 
1161 ΠΟΙ ΒΕ ΡΓΘΙΏΔΟΥ͂, ἀορὶοἰοα ποτ [Ὰ}1 δπά {Π6 ἀθ] νϑγᾶησο οὗὨ σαρίϊνα Ψυήα!ι 
ἴτοπλ {Πγ] ἄοπὶ δηα {Π6 σρύυτη οὗἁὨ {πὸ ὈΔηΙ5μοα ἴο {Π6 17 ον ἰδηά, δηά νυ οι, 
ΌΥ ΠΊ6ΆΠ8 οὗὨ {Π6 ᾿ΠΙΆΡΘΓΥ ΠΟΠπΟΘ 5ι0ρ]16ἃ, ἀρβου 4 ἃ ρσγοδίοσ [84}}, ἃπά 84 
ΤΟΙ ΠΆΡΡΥ τοβοὰθ, δπα πὸ ἰδεῖ τηϑρηὶῆσθηι ρ]ογίοβ οὔ (ἀοα β σγδηξοιποὶ 
συν}. “ ΤῊὴΘ ἀθ] ἢ 66 ΒΟΘΟΙΏΡ]18Π64 ἴτοτῃ [Π6 γοῖκο οὗ Βαδγίοη ἰογπιοὶ 
ἃ Πυϊηρσ ριϑ] 6 ἀπά βίδβρρὶηρ-δίοηθ ἴο 1:0 τηδΐη δ )οοῦ οὗὨ 186 ὈΓΟΡΙΙΘΟΥ --- 
{πὸ σονοϊμίοη οὗ αοά ἴῃ {πὸ Ῥεγβοὴ πᾶ νόσκ οὗ δἰ8 ὅοπ, ὉΠ δαογίδιηϊν 
οὔ [86 ὁ01}68 ---- ἃ σοΥ ΔΙ ΠΟΥ 8οοη ἴο Ὀδ ΓΟΔ]]ΖΟΩ͂ ---- νν 88 ἃ. ρΙοάρϑ οὗἉ {16 υἱυἰπηαίο 
ςοΥα ΤΥ ΟΥ̓ {πΠ6 οὗμοῦ; δῃα 1Π6 σμαγαοῦθσ 4150 οὗ {116 ἔὈσ ΠΟΥ, 88. 8. βδίπρο Αῦ 
ἃΠἃ ἀποχρθοίρα τηδηϊοβίδιοη οὗ 1τ1π6 1,ογα᾿β ῬΟΥΟΓ 10 ἀθ]ν Σ 118. ροορὶθ 
Δη ἃ ἸΔΥῪ {Π6ῚΓ ΘΠΘτ68 ἴῃ (06 ἀιιδύ, νγᾶβ ἃ Ῥγοῆσυγαίίοη οΥὗὨ νν Βαΐ τγᾶϑ ἴο ὃθ 
ΒΟΘΟΙΆΡ Ι8Π6 ἃ οὔ66 [ὉΓ 811} ἴῃ {6 88 γαύοη ἴο Ὀ6 ψτουσῃῦ ουὐ ΌΥ «6588 
ΟἸὨγῖβι.ἢ 1] 

3. ΗΙΒΤΟΒΙΟΑΙ, ΤΥΎΡΕΒ 8ΓΘ6 [ῃ6 ΘΠΓΔΟίρσγβ, δοίϊουϑ, ἃπά [τ 68 Οὗ 8010 
θα ηθηΐ ρΟγβοη8 γοοογάθα ἴῃ [ῃ9 ΟἹ Ταβίδιμθηις, δο ογάογοα Ὀγ αἰνηθ ρῥτῸ- 
ΥἹᾺΘΠ66 848 ἴο Ὀ6 Θχδοῦ ργο συγ 0} οὗ {π6 Ομαγδοίογε, δο.]ΟηΒ, πα ξογίμ 68 
οἵ ζαΐατο Ρθυβοῃβ ψ}10 Βμου]ὰ αγὶβθ ἀπά [Π6 σοβροὶ ἀϊβρϑηβδίίοῃ. 

Ιῃ 80Π16 πβίΠ008, [6 ῬΕΓΒΟΉΒ, ΏΠΟΒῈ ΟὨΔΓΔΟΙΟΥΘ δηἃ 80 1} ] 008 ΓΟ  συγεὰ {πα Γα ουθηῖς, 
Ὅογο ἀσοϊαγοα ὈΥ Φοπονδῇ τη 56] Γ ἴὸ 06 τγρὶςδὶ, ἰός Ὀεΐογο τ6 ονεπί8 τσ [ΠΟῪ ῥγὸ- 
ἤρατε ΘἈΠῚ6 ἴο ῬΆ88 : ἔποβθ ἤᾶνθ ὈδΘοη τογπιοὶ ἑππαίε, ΟΥ̓ ΠδίμγΑΙ ἢ βίου Ὁ] ΤΥΡΕΒ; δηὰ 
ΛΠΟΝΟ ΤΔΥ δ 58 06}} Δ πιο. Βῖ ἐπ ογγεά ἴγρὸ8, οὐ 1086 ἴῃ νυ ἴσῃ ΤΥ ρΙ 4] ῬΟΥΒΟῚΒ. ΝΈΓΟ 
ποῖ Κπονν ἴὸ 6 80 ἢ, α1}}}} αὔοσ τη6. τῆλ ρ8 ὙΠ ἢ τῆοΥ ἰΥρΙ πο μαὰ δοιιδ!ν Ὠδρροποά 
(πὰ ννῆϊοἢ σα πὶ ΟΥ̓ Ὀ6 σΟΠΒΟαΙ ΟΠ ΑΙ Δεςογί δηθὰ ἴο 6 δυςἢ ΟΥ̓ ῬΓΟΌΔ}}}} {165 δι ρρουοὰ 
ἴο 6 ἈΖΤΘΟΔΌΪΕ ἴο [06 ΔΠΑΙΟΡΎ οΥ̓ ἔ41{}}}, πηιιοῖ Ὀ6 δάτη το τ] ἢ σδι οι. ἦ 

ΠῚ. τοῖα [Π6 ργδοοαϊηρ γοπηδ 8 δηα δία απγοινβ 1Ὁ νν}}} Β6 ΟὈΥΪΟΙ8 
πᾶ τπιοἢλ νἸΒά μι 18 ὨΘΟΘΒΘΒΆΓΥ ἴῃ 1Π6 ΓΝΤΕΚΡΕΒΥΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΎΡΕΒ. 
ΘΟΠῚ6 πᾶνΘ ΡῸΠΘ 80 [ἈΣ ἃ8 ἴο δβᾶὺ {παΐ, Ὁ}]688 γα αν ὕπ6 δυο ῦ ῦ 
οὗ [6 βδογοὰ τὺυιΐουβ {που βον 68 [Ὁ 11, γα οαηποῖ σοποϊα6 υυἱϊι (6 Γ- 
ἰαϊηΐγ {Πμδΐ (818 οὐ {πειῦ ραυβοη οὐ {ϊηρ,, ψυ ἈΙΟἢ 15 τη] οπϑα ἴῃ {πὸ ΟἹ 
Γοβίατηδηΐ, 8. ἃ {γρ6 οὗ ΟἸ γῖβε οα δοοουπί οὗ {Ππ6 ΤοΒοι  ὈΪδησα Ὑ ]οἢ 
ΓΘ ἸὩΔῪ ρδύοοῖνα δούνψϑοη {μ6πὶ; {ΠΟουρὮἢ γγ6 τᾶν Δ Πλ}0 1 ἃ8 ργο ΔὈΪ6. 
““ ὙΥ αΐθνου ῬΟΥΒΟἢΒ ΟΥ {πησθ τοοοσαάθαὰ ἴῃ (ἢ6 Οἰά Ταβίδμπηοηῦ Ὑγ6ΓῸ 
ΘΧΡ Θαθὶν ἀθοϊαγοά Ὀγ (Ἰ γἰβῖ, οσ ὈΥ ἷ8 Ἀροβίίθθ, ἰο αν ὕθϑη ἀδϑισποι 
ἃ8 ῬΓΟΗΡΌΓΔΙ ΙΒ Οὗ ῬΘΥΒΟῚΒ ΟΥ̓ {π]ηρ8 σχοίη το (Π6 δύίειο ᾿Γδϑίμιηθηί, 
Βιιοἷν ῬΘΥΒΟΏΒ ΟΥ̓ΓΠΙΏΡΒ 80 Τοοοσίθα τ [86 ογπιον ἅτὰ ἴγρθβ οὗ [6 
ῬΘΥΞΟΠΒ ΟΥἩ {Ππ]ὴσ8 ἢ ν]Π ἢ ΤΠΘΥ͂ γ6 σοτηραγθὰ ἴῃ {Π6 ἑαέέογ. Ἰδαΐ, 
1 ννὸ δεβοσί ὑπδῦ ἃ ῬΘΓΒΟ ΟΥ̓ {Πἰηρ νγ88 ἀοβισπδὰ ἰο ργθῆσιγα αποίλεν 
ῬΘΥβΟ ΟΥ {ῃϊηρ, ὙΠΟΓΟ ΠῸ βιιοῆ ῥγοβσιτγαίίοη 88 Ὀδοη ἀθοϊαγθα ὃγ 
εαϊοΐιο αμὲΠιοτιὶἐψ, ΝΜ 6 ταὰκα δὴ Ἀββυ 0η. ἔῸγν τυ οὗ να πο ΠΟΥ λαῦδ, ΠΟΓ 
εαπ ἰιανα, [Π6 Β]σῃϊοβί Τουπάδτοη. Απᾶ, ἄνθη ΘΠ ΘΟ ΡΑΓΊΒΟΠΒ ἀγέ 
Ἰηϑιπτοὰ τὴ {Π6 Νὰ Ταϑίαιηθηΐ Ὀεύνθθη δηίοοθάθηϊ δηα βυρβοηαοαῦ 
ῬΟΥΒΟῚΒ ΟΥ ἰμίηρθ, Μὰ πηαϑῦ Ὀ6 σΑγοΙα] ὑοὸ αἰβυϊηρσιβῃ {Π6 Θχδιηρ]ο8, 
ὙΥ ΠΟΥΘ. ἃ ΘΟΠΙΡΆΓΙΒΟΏ 8 ἸΠ8[1{{ππί6 ΤΔΘΓΟΙΥ͂ (Ὁ {π6 Βᾶῖα οὗ εἐἰιδέγαξίοη, 
ἴτοιι [Π6 οΧχαιηρ 68 ΨΒΟΣΘ Βιιοἢ ἃ σοππϑοίίοη 18 ἀθοϊαγοα, 48 δχἰϑίβ ἴῃ 

Δ ἘῸῚ 8 [Ὁ}} ἀϊδοιιβδίοη οὔ {π656 τορὶςβ 8ι6 Εδίγθαίγη, ΤῊ ΤΎΡΟΙΟΣῪ οὐἨ δογίριατο 
(2ηἀ 6ἀ}}.}, νοὶ]. 1. θοοΚ 1. οἰαρ. 'ν. Ρῃ. 100---186. 

3 ΠῚἼῚιο βιιδ]δαῦ οὗἁἉ Ἀἰδιοτίςα! ἔν ρ68 18 σορίουσὶν (θαΐ ἱπ βοπιο σοβρθοῖβ ἐπεὶ (}}γ}) εἰπολάδιοιὶ 
ὈΥ Ηϊιοῖ ἱπ 8 Ὠοιποηδίγϑοιο Ενϑηρο! σα, σἈρ. 170. νοὶ]. ἰἱ. ΡρΡ. 1056---1074. Αὐπδῖ. 1680 ; 
δηα Ὀγ 1)τ. Μβοκηῖρῃι ἴπ Ηἷ8 Εβδαν οὐ [86 τίρει Ἱπτογργεμμίοη οὗ τἘπὸ Τδηρσιδρο οἱ ϑοπρ- 
γα, ἴῃ νΟ]. ἵν. οὗ υἱ, (το οἵ 8νο.) οὔ ἢἷ8 ἐγβηϑιδιίοη οὗ τπὸ ΑἸ ροβίο ἔνι} Ερ βι οι, ΘΒ5ΔΥ ὙΠ}. 
βοςιί. 1---5, Τὴν ἰπιογρτοίδιίοη οὗἩἨ ἵν ρ68, ρϑηογαὶ νυ, 18. νἱπάϊοαιοὰ ὈΥ ΔΙΊΌογ, ἀχαίηδς τἢ6 
πιούογη ποοϊορίαῃ ἀϊνίηοβ οὐ ἐπ σομΠ ηϊ, ἴῃ 1ι18 [ηϑιϑϊοποθ Ἠοσπιομουτίοο Νον. Τοβί, 
νο], ἰ. Ρρμ. 08---85. 



Τγρεϑ. 391 

{Π|Ὸ τοϊ ὐΐοη οὗ α ἐψρ}ε ἴο 118 Δη γα." [Ιη {86 ᾿πἰογρτοίβδίϊοη οὗ ἐγ068, 
{πογοΐοσο, Ι 

1. 7Ζδλεγο πιιδέ ὃς α πέ αρρ[ϊσαζίοπ ὁ ἐδε ἐψρε ἐο ἐδα απέϊέψρεο. 
“Τὸ σοηδίίευϊα οὨθ τμΐηρ [86 ψρε οἵ Δῃοίθου, 88 ὑῃ6 ἴθστλ 8 σΌΠΟΓΑΙΥ ὑπαογβιοοά ἴῃ 

τοίοσοησο ἴο δογίρίαγο, βοπλοῖῃ!ηρ ππογὲ 186 δηϊοα [8 Π ΤΠ γεϑβεμιδίαποο. 'ΓὮΘ [ὈΥΙΠΟΥ 
τηῦβῖ ποῖ ΟὨΪΥ γχεβεπιδίε τ Ἰδίζογ, δι τησδὲ αν Ὀοθη οἰεσίρποά 10 τοβϑιη ὉΪ6 (6 Ἰαίοσ, Ιὲ 
ταιιβῖ αν Ὀδοη 80 ἀοδίρποα ἰπ ἰϊ5 ογίσίπαί ᾿πιδί ἐμέϊοπ, [Ιἴ ταυϑὲ ἤᾶνο Ὀδθη ἀεδὶγποὰ 88 
βοιη ῖηρ ρῥγεραγαίοτῳ ἴο ἴῃς ἰαῖῖεγ. Τη6 ἴΥῥΡ6 88 γῸὲ}} 88 1726 ΔΏΠΥΡΟ πιαδὶ ἢλνθ θ6Θἢ 
Ῥτγο-οτάἀδϊπεὰ; δηά ΠεΥ̓ τηυῦϑὲ ἤᾶνο ὈοΟη ῥγθ- ογάδἰ πο 88 συπϑιϊταθηΐ ρατῖβ ΟΥ̓ [Π60 Β8Π)|6 
σΘΏΘΓΙΑΙ βοἤοτηα οὗὨ ἀϊνῖπο ργονϊάθηςθ [τ ἰ8 {Π|8 ργχγευίοια αἀδδῖσπ δὰ 1}}}8 ργε-ογααϊπεά 
εοπποοξίοπ, ΜΏΪΟΝ σον δε [6 τοϊϑίϊοι οὗἨ ὕγὩρὲ δηὰ ἀπε ῖγρο. Ὁ ΘΓα ἐλό86 αὐδ]ἰοο8 ἴΔ]], 
ὙΠοσα [86 ργευΐοια ἀἐδῖσπ ἃπὰ ἴΠ6 »γε-ογἀαϊπεα ΠΟΠ ΠΟΟΙ ΟΠ ἀγὸ υδητηρ, [86 το] τοη Ὀούνγ οι 
ΔΗΥ͂ ἔννο τῃίημ8, που νΟΓ 8. Πΐ Ὁ ἴῃ ἐλοπιβείυοα, ἰΒ ποὺ τῃ6 το]δίίοη οὗἁἨ {γὙὩὉ06 ἴο ἀηεγρο." 5. 1η 
ΤΟΣ ΠΟΥ ΘΧΡΙμηδιΐοη οὔ {Π18 οδηοῃ, Ὁ ΤΊΏΔΥ Ὀ6 τοπιατκοὰ ταῦ ἴῃ ἃ ἴγρα δυόγῳ ΟἸΤΟῸ Πιβίϑησθ 
ἦπ (Ὰτ ἔγοτῃι Ὀοΐης ΓΥ̓ΡΙ ΑΙ ; 88 ἴῃ ἃ ῬΑΓΔΌΪΟ {ΠἸῸΓΘ ἈΓΘ ΒΟΥΘΓΆΪ ἱησΙ ἀση 18, 16 ἢ ἃΓῸ οΐ ἴο ὈῸ 
ςοηϑιογοα 848 ραγ8 οὗἉ ἴῃ ρδγαΌΪθ, ΠΟΥ ἴο 6 ἰπδιβίθα ὩΡΟΠ 88 βιις ἢ, ΕἼΟΙΩ ποῖ οοπβί ἀογὶπρ 
ἴπιε ανϊάοηϊ τοϊιοη νυ Οἢ Οὐρἢϊ ἴο δ 0881 θοΐννθθη [ἢ 6 ἴΥὦΡὸ δηα 1ῃ6 ΔΗΓΠΙΎΡο, βοσὴο ἰαποὶ τὶ 
ΟΧΡΟΒΙοΥΒ, ππάοτ ργοΐίοησο ἴπαὶ [16 ἰΔΌΘΓΠΔ.]6 οἵ Μοβεβϑ ψὰ8 ἃ ἤριυγα οὗ [πΠ6 σμυγοἢ ΟΥ 
ΟΥ̓͂ δδυθη, ἢδνα σοηνοτγίοα οὐθῃ (Ποὺ ΥΕΣῪ δοαγα9 Δηὰ παιϊΐ οὗἉ ἰξ ἰπῖο ἐγρεδ. Ὑδὰ8 σαταΐπα] 
ἘΘ]]ασταΐηθ ἰουπά [ἢ6 τηδ88 ἴο ὃδ6 ἰγρίῆοιὶ Ὀγ Μεὶς βο Κ᾿ Β Ὀγϊπρίηρ ἔοτγιἢ ὀγεαά απα υὐἵπε, 
6 Ὀοίηρ ἃ ῥγίεβῖ οὗὕἩ Τ7η0ὺ Μοὶ ΗἸμ αΟοα. ΤΠ βαῖηθ ρστοδῦ ΔΚ ΌΒΆΤΥ οὗ 186 Ὀγοϊθβίϑῃ 8 
(ἷπ δὶβ ἰγοδίϊβα ὧδ Ζαϊοὶδ) ἴῃ Π τβηποῦ αἀϊδοονογοά ἰπδὺ ΤΠΟΙΣ δοσοδβίοη ὉΠῸΟΣ ΤΑΙ ΠΟΥ 
“6 γΥ8 (ΥριΠοἃ ΠΥ [86 βοςοβδίοῃ οὗ ἴπΠ6 ἴδῃ {τὺ} 068 ἅπάοΓ Φοτγοθοδϑτῃ ; ΜΠ116 ἴΠ6 ΖΓ ΠΘΓΆΠΒ, ΤΣ 
ὁ ́ 118] σεϑβοπ, τοϊοσίοὰ τΠδὺ 9 6γοδοῦῖα Μγ͵ὸὰ8Β ἃ ἴγρ6 οὗ ἴΠ6 ΡΟΡΘ, δῃὰ δὶ [Π6 βοορδβδίοῃ οὔ: 
15τγβδοὶ ἴσοιῃη Ψψυάδὶ ὑΥριῆθα, ποὶ τῆ Ββεςθβδβδίοῃ οὗ ἴΠ6 ῥγοίθβδιδηΐϊβ ππᾶοσ Τλιϊῆθτγ, θαΐ τῃς 
δαοθεβίοῃ οὗ ἴΠ6 σμυγοῦ οἵἨ Βοπηο ἔσο! ρυϊγυϊτῖνο ΟΠ γι διϊδηγ. Βαϊ, τὸ ν Βίομουοσ οὗ [86 
ἔννο Οὐ β ἴῃ6 86 6580 ὉΠᾺΟΥ ΨΦαΓΟΌΟΔΙΩ ΤΔΥ ὉΘ Βαρροδαὰ [ἢθ τηοβῖ δίμείαν (Ἰ δ᾽ πλ]] ΓΙ 
οχἰδὶ ἴΠοτο αὐ αἰΐ Ὀσγοηὰ [ἢ6 τόσα αοέ ΟΥ̓ Βο,6ββίοῃ), γχὸ ὮδΥΘ ΠΟ δ ΠΟΣΊ ἕο Ῥγοπουποὶηρ 
0 ἃ ἰψρε οὗἨ οἰϊῃεσ. 6 ἤδνε πὸ γος οὗ ργονίουβ ἀθβίρῃ δηὰ οὐ ῥγο-ογἀ δ πὰ σοῃῃθοιίοῃ 
Ὀούνοοη (ἢ δ)6ς 8 οἵ σομηραγίδοη ; ἴγχ6 ἤδυβ ΠΟ ρσγοοῦ ιμι8[ ἴῃς βοοθβϑίοῃ οἵἨ [6 1βθγϑθὶ 68 
ππᾶοῦ Φογοῦοδπι τν88 ἀδδίρηοα [ὁ Ὀγοῆρσυγο ΔΩΥ οὐδέῦ δϑοθββίοη ἣν βαΐονυογ, ὁ Ἐτοπὶ (ἢ 
δΆΤΩΕ ᾿πδ το ἤοη ἴο σοπβιἀογίηρ [Π6 ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΠΎ ονϊάθηῖ γοϊδιῖοη Ὀεΐνοθη [6 ἴγρὸ δηὰ 106 
δητγρα, τἢ6 Ηδεῦγονν πηοπάσγοῦ ϑαμί, ΒΟΒ6 ΠδΙῺΘ ἰ8 ὈΥ̓͂ ἰποΥρτγεϊατίοη ἀεαί, Ὧδ8 ὈεΘη 
Ἰηδ 6 ἃ {ΥὙὮβὼ ΟΥ̓ [Π6 πιογαὶ ἰανν, τ ἰςἢ δι. ῬαῺ] ἔθστὴβ [Π6 “ τι] ἰβίγαιο οὗ ἀδαίὴ ᾽" (2 Οοτ. 
,.7.)». [π ἰΚὸ πηδηποτ, τπ6 ρογοα νυ" Βἰοἢ οαρβοὰ Ὀούννθοη ἴῃ δηοϊηίίηρ οἵ Βανίὰ δηὰ 
16 ἀρϑὶὴ οὔ 5401 ἢδ85 Ὀθὸπ τηδάθ ἴοὸ ΥᾧἉἈΙΥ [Π6 {ἰπ|6 οὗὨἨ ἝΟἢγῖΞι 8 ΠῚ ΒΊΓΥ ΡΟῚ ΟΑΥ 1! 
Απά τΠ6 ἰοπο τσαῦ δεοίισεεπ ἰἦθ ἦστε 7 ϑαμὶ απα ἰδὲ λοιιβε ὁ Πλαυϊά (2 ὅϑδτα. 111. 1.}, ἴῃ 
ΨΉΙΟἢ 7αυϊά ισαχει] οίγοπσενῦ απὰ δἰγοπσεῦ, απά {δε ἤοιδε αΥἹ δαμῖί τοραλεν ἀπά ισραζοτ, Ὧπ8 
ὕσοῃ σαργοβθηϊοα 88 δι ΚΊΠΡΙΥ Ρογίσαγιηρ ἴδ6 Ἰδηρστῃθησα σοπιθδίβ Ὀοΐνγθθη [η6 τἱρῃϊθουῦθ- 
Πὸ88 Οὗ ἔμ δηά τηδὴ οὗ ννόσκβ, δοὸ οἴἵϊδη δ ἀρὰ τὸ ἴῃ 186 Θρ 81168, Ἔδρϑοί ΠΥ ἰπ ἢο80 
δαι(ἰγοβδοά ἴὸ 86 ΕοπλδηΒ δηἀ Ο414018Π8 11 15 

10 σοῦ πὸ αι Βου] ἰδ ἰο δἄδισθ ΠαΤΔΘΓΟῸΒ ΒΙ ΠΥ ΘΧΔΙΆΡ 168 οὗ 
ΔΌια ἴῃ {π6 Ιηἰογρτγοίβοη οὗ ὑγρ68; δυῦ {86 ῥγθοθαϊηρ Μ}}} βυ ῆοθ 
ἴο ϑ'"οῖν {π6 ἀδηροῦ οὗ ἔἈ]Π1ηρ Ἰηΐο 10, πα 186 προθββυ οὗ δοηῆῃϊηρ' 
ΟἿΓ αἰϊοηίίοῃ (ο {μ6 βἰσιοῦ σϑἰδίίοῃ Ὀδίνγθθῃ (ἢ6 ἴγρα δηᾶὰ {π6 8ῃ11- 
ἴγρθ. 

2. Τλεγο ἐδ οὔομ ποτὰ ἐπ (λ6 ἔψρε ἐλαπ ἴῃ ἰλ6 απεϊέψρε. 

αοά ἀεβίρηθᾶ ομδ Ῥείβρῃ οὔ (πίη ἰπ ἴἢ6 ΟΙὰ Τοβίδιμοηϊ ἴὸ Ὀ6 ἃ {γ06 ΟΥ̓ δῃδον οἶ 
τη χΒ ἴο σοῖηθ, ποῦ ἱπ 41} τΐηρθ, θα ΟἾΪΥ ἴῃ τοβρθοὶ ἰοὸ ϑοπὶ6 ματίϊομίαν (λίπ ΟΥ̓́Τ ΒἱΠρΒ ; 
Βαῆοα 6 δη ἃ Ἰηϑηγ 18 ̓ πρ8 ἰπ (86 ἴγγρ6 τπαὺ ΓΘ ἱπδρρ] 816 ἴο 116 δηίγρο. ΓΠ6 ἀ86 οὗ 
118 ΘΔ ΠΟ 18 Βονγη πῃ τὴ Θρί 8116 ἴο 1π6 ΗδΌτγοννβ, ἴῃ ἡ ] ἢ {Π0 τα] δῃα βδοσιβοεβ οὗἩ 1Π9 
ΟἹὰ Τεδιαπιθηΐ τα ΤἈΪΓΙΥ δοςοιηπιοάαιοἀ ἴο Φεβπ8 ΟἸγίδυ τὴ 6 δηθίγρο, δἰ πουρἢ ἴΒῈγΘ ΓΘ 

 Βίβμορν Μαδγβῆ, Ἰβοίῃγεβ, ραγὶ 11}. ρΡ. 114,.}15. 3 Τρϊά. γρατὺ ᾿ἰϊ. Ρ. 118. 
8 6 Μίββδ, 110. ἰ. ο. 9. 
4 Βρ. Μαγβ, 1,ϑοΐαγοθ, ρασὶ ἢ]. ΡΡ. 116,.117. τΣ 
5 ΤῊ τοϑάδυ ὙΠῸ ΤΏΔΥ δα ἀοδβίτουβ οὐ βϑοῖπρ' [Π6 δθονα οχίγαναρδηι ἱψρύϊεαίίοπε ἰτοδίοα 

αἱ Ἰεηριῃ τι }}} πὰ θα πὶ τηϊ παῖε νυ δἴαῖοι, νν ἢ ΟΥΠΟΥ δ᾽ ΠΙΠΔΓ Ραγ ΙοαΪατΒ ΘᾺ ΔΠΥ͂ ΟΣ Γανρ ηΐ, 
ἴῃ τὴ6 ΒΙΌ]6 Μαραξίηο, τοὶ. ἵν. γρ. 22---29. [ΜοπΒΟΠΟΣ ΥὙΘΥΥ͂ ΜΜῈ}}] ἜΧΡΟ568 [Ποπὶ ἱπ 8 
αγίίοϊς Οπ ΤΎΡΟΒ δἀπὰ Ὑγηίοαὶ Ἰπτρτργοιατοη οὗ Βογίρίατο, ΑἸρογ, ΒΙ0]. Ηθροϑίϊοσγ, ὅδη. 
1841], Ρ. 983., ἃς. 
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5902 ϑογίρέιτο ἤιξογ)» ἰαἴέξοπ. 

ΤΩΔΠΥ ἐπίπρδ ἴῃ (παϊ μγ δι ποοα νυ ἰοἢ ἀο ποῦ δοσογῆ. ὙΤῆαδβ τη6 Ῥγίοδί νναθ ἴο οὔὲσ καιτί- 
ἤσο (Ὸγ Πἰ8 ΟΥ̓Τ δὶη8 (Η6}». ν. 8.): νυ ῃ ] ον 5 'π 0 τοβροοὶ δρρ᾽! ΔὉ]ο ἴο (Ἡγῖβε (ΗδφΌ. νἱῖ. 2... 
Αμκείη, [πΠ6 Μοδεῖὶς ργὶβιῃοοά 15 (νΥἱῖ. 18.}) ισεακ απά μηρτοπίαδίε; ποῖιπον οὐὗὨ τυ ἰεἢ σδαγαο- 
ἴΟΥΒ σδῃ ὃ6 δρριοά ἴὸ τς Βιοάδομθυ, τολὸ σοπέμεμοίλ ϑυετ, πὰ δαί απ ᾿ἀποδακφεαδίε 
Ῥτγϊοοιλοοά (νὶ. 34, 25.). [Βιι0 1686, ἃ8 ἀασοίεἰεπίαἰ ματι ο]γ8, ἤδνα ποι πίη το ἀ0 νἸῇ 
16 τὉτΥῆρίοδὶ το δοη. ΔΑ ἴγρθ, 88 βυοῃ, οδῃ Θοπίδί ἢ ΠῸ πιοτὸ ἵδη ἴῃ ΔΗ γρΡ6. Ἔδει δὲ 
(δαγ8 ΟἸγυβοβίοπη) τὸν τύπον ἔλαττον ἔχειν τῆς ἀληθείας, ἐπεὶ οὐκ ἂν εἴη ἐκεῖνα τύπος τῶν 
μετὰ ταῦτα ἐσομένων."}} ᾿ 

8. γοφμοπέϊν ἐΐλογο ὃ πιοτὸ ἔπ ἐλ ἀπεϊνρο ἐλαπ ἐπ ἐλθ ἔψρο. 

ΤὨΘ τϑΆβοη οὗ 1Π1|8 σβποῃ ἰ8 ἴΠ6 Β8Π|60 88 {Πδΐ οὗἩ 180 ρῥγεοοάϊηρ ΓΌ]Θ; ἔοσ, 88 ΠΟ δείηρίε 
ῥΡ6 σδῃ ἜΧΡΤῸδ8 ἴμς 11 {6 πὰ ραγιϊςα δῦ δοῖῖοιβ οὐ ΟὨγίδ, ὑἤθγο 8 ΠΟΟΘΒΘΒΑΤῚΪΥ τῆογα ἴῃ τἰς 
ἀπτγ ρο ἴλη οδη Ὀ6 ΤὈαπᾶ ἴῃ 116 ἴγρ ἰϊ56 ] ; 80 1πΠ8ὺ ΟΠ6 ΕΥ̓ΡΘ πρηιιδὶ βίη ὁπ ἰδίην, 
ΔΠῚ Δηοῖ Γ ΕΥΡ6 ΔΠοΙΠοῦ (ἰηρ. ΤὨϊ8, ονό ροδὶ σοι] ποῖ ΤΥΡΙΥ͂ ΟἾγίδὶ ὈΟΓἢ 1 ἢ 15 ἀραιὶ 
δηὰ γοϑιγγοοϊίοη ; ἐδογοίογα ἴγὸ 6 γῈ Ἀρροϊηϊοά (11ἐν. χνί. 7.), ὁπ6 οὗ ὙδιοΝ τὰς οἴετοά, 
δηὰΐ ργοῆγσιτγοα μὲἷ8. “ (Ὁ]1, ρογίοοϊῖ, δηὰ βυῆςοϊοηῦ διοηθιηθηῖ ;᾽ ὙΠ116 [η6 οἴβοτ, τ μἰς ἢ πῶ 
ἀἰδβιιββεά, ἐγ ρίϑα ἢΐ8 ἐγ ρἢ ΟΥΟΓ ἄραι δηὰ 1π6 στανθ. ἴη Κὸ ΤΏΔΏΠΟΣ, Μἤοδοβ 5 ἃ 
ἴγῃ}ε οἵὗἩἨἁ ΟΠ γϑῦ 45 ἃ Πο]Π σΌγοῦ, οὐ ϑιδυϊουῦν, ἴῃ Ὀσϊηρίηρ ἴΠ6 ΟΠ ἄγοη οὐὗὨἁ [βγϑεὶ] οἂϊ οἵὗἨ Ἐξφγρι, 
δηά Φοβῆαα, ἴπ Ὀτγίπσίηρ τπ6πὶ Ἰηῖο Οδηδδπ, ψὮ}Ο ἢ νγὰβ8 8 ΟΥΡῸ οὗ δοδνθῆ, 186 ἔγαε 
ἙΟΙΠΙΓΥ οὗὨ 8]] βίποογο ΟἿ ΓΙ βυ  }8. 

4. 7Τλο ιυϊολρα, α5 δμοΐ, αΥὖὸό ΝΟΤ ἴο δε πιαᾶο ἐψρε85 ὁ Ολτιδί. 

Ἐὸγ ἢον οδη 8 {πἰπρ, τυ ἢ ̓8 Ὀκὰ ἴῃ 18}, ΡγοβρσΌγα ΟΥ ΓΥΡΙΥ ἃ τη (δὲ 18 ροοΐ 
Υοῖ, ἴοσ νδηῖ οὗἉ διϊοπάϊηρ ἴο 1Π|8 ον ουβ ἀπᾶ αἰπγχοϑὺ 86] [πον] ἀθηΐ ργοροβιτίομ, ΒοπὶῈ εχ- 
Ῥοκίτοσβ ἤδυα ἱπίογργοιοά [Π6 δά] τ ΥῪ οὗἉ ᾿λανϊά, αηα τῃ6 ἰπορδῖ οὗ ΑἸῆποῃ, 48 ἐΥ̓ῬΙςδὶ οὔ {πὸ 
Μοββίδῃ 132 δηᾶ τΠ6 ὁδὶ οἡ Ὑν]οἢ Δ ΌΒΔ]0Πὶ ν᾽ 85 Προ η Δ α Ὀγ 1Π6 Παὶγ οὗἩἨ {π6 δδα 85 θθδη 
τηϑ6 ἃ ᾿ἼΡ6 οΥ̓ [πΠ6 σγοε85 οὐ (ἢ γίδὶ 5. [Ὁ 18. ποῖ, ΠΟινΟΥΘΓ, ἴο ΒΡῈ ἀοπὶθὰ ᾿πδὶ τῃ6 μυηϊςῃ- 
ΤΠ 18 ΟΥ̓ ΒοΙ6 πλϑ] οἴδβοΐουβ τὸ ἀσσοπιπιοάαίφα τὸ (Ἰ γἰδῦ 45 8η δηεγ06. ΤΏυ8, Ὠσδαϊ. χχὶ. 23. 
8 ὉῪ 81. Ῥϑι} δοσοτηπηοάαϊοα ἐψριοαίίψ το τα, (4]. 11]. 18. Φοηδῆ, γα ἤδνα δ γοδαν οἱ»- 
βογυοὰ, τῦϑβ ἃ. ἴΥ6 οὗὁἨὨἁ ΟἸτίβῦ, ΌΥ ὨΪ8 ΘομτπάΔηο6 [ὮγοΘ ἀδΥ8 δηα ἴγοα πὶρἢ 5 ἰὼ 186 δε} 
οὔ ρστοδί ἢβῃ ; δαὶ τΠ6 ροϊπὶ οὗ Γαβθιη δῆς 6 15 ἴο Ὀ6 ΒουρὮϊ, ποῖ ἴῃ Πἷδ Ὀοΐηρ ἘΠΘΓΟ 86 [ἢ6 
Ῥυηβιτηθηΐ οὗὨ Πἷ8 ἀϊδουῃαάϊΐθησα ἴο 1π6 ἀϊνίπο σοπηπηδηά, Ὀαὰὺ ἐπ ἀὲδ σοπεῖπς 2υγιίὴ, αἱ (λε ε“- 
Ρίγαίίοπ ΟἹ {Ππαὲ {ἐπιο, αἰϊνα, δηὰ ἴῃ ρογίδος νἱροῦγ; ΒΟ οομίηρ ἔοι ργοβαυγοά {16 
Τοδβιγτοστίοη οὗ ΟἸτίδι." 

[ΤῊϑ ᾿Ἰπιϊ τα θη ΟΥ̓ ΟΥ̓́ΡΘΒ 18 ἃ γΟΓῪ Ἱπιρογίϑηΐ αποϑίϊοθ. Ηον σ᾽] οἷν 
ὙΥτ] ογΒ ἤανα Αἰ δυο {ΠΟΥΘΟῚ ἸΔΥῪ ὯΘ δ66ῃ ἴῃ {π6 ὨΙΒίΟΙΙΘΑΙ ΒΌΓΥΘΥ͂ 
(ἌΚοα ὃν ΕΔ αίση οὐὗὨἨ {Π6 ραβῦ δῃᾶ φγδβθηΐ ϑίαίθ οἵ {Πρθο]ορΊοαὶ 
ορίΐοη οἡ {πὸ βυθ]εθοι.ὃ ΒΊβμορ Μαγεῃ τι]6, σίνθη ἀῆονθ, 88 Ὀθθὴ 
διορίοα ὈΥ ΥΘΓΥΥ τδην πηοἄδτῃ δυῖμοσθ Βιυᾧ βυτοὶ Υ 10 18 ἴοο γοϑίτιοίϑα, 
Απάὰ δνθὴ ἴμοβα ψΠὸ ρῥχοίθϑβ ἴο δαορί 1ἴὉ πᾶνϑ ἔγθαπθηίν ἀοραγίοι 
ἴγοπι ἰδ ψ]οπ {πον βᾶνα σοσα ἴο {Π6 σΟΠΒΙ ΘΓ ΠΟ ΟΥ̓ ῬδΓ(ΟυΪΆΓ 
ΘΧΘΙΏΡΪοθ, ἰπάρρα ἢ τϊο δ 48. Ὑ06}} Ὀ6 Βιρροβθα {ῃαὺ νγθ πιυβί 
αν ᾿πϑριγθα δα μουν ἴο ἀδοϊὰθ οἡ ϑδοῖ ΒΘΟΓΆΪ ὈΥΟΡὮΘΟΥ͂, 88 {Παΐ 
ποίησ τηυδῦ 6 δατηϊ6 ἰο Ὀ6 ἃ {Υγ}6 --- {Υ8ὲ δπὰ ργορἤθου Ὀδῖησ 

᾿ Οἤτγβοβι. Ορ. Ῥαγ. 1718---1788. [π οδρ. χχχυΐ Ο6η. ἢοπι. ἰχὶ. ἴοπι. 'ν. Ρ. δδ7. 
2. Αζοήιϑ, ἴΠη6 ϑρδηΐβῃ Φοβυϊῖ, τ ἢΪ8. [δια υὴ6 8 ΜογΔ]08, 110. γἱ 11. ὁ. 2. ; δηὰ Οογπεϊϊαϑ 

ἃ Γμαράο ἰη Ῥγβίδι. δὰ Ῥϑηταῖθιςσῆ, σδποη 40. 
8. Βγ Οτοίζον, 6 Οταςς, 11}. 1. α. 6. 
4 Τ]ῃ τῇ6 ρτγεσοάϊπρ οὐβογναιίοηβ οἡ [86 ᾿ἱπίογργοϊδι!οη ΟὐὗὨἨ ἰγρθ8 ἴπ6 δυῖποῦ ἢ 88 οἢΙεδῪ 

Ὀδοη ἱπὰονιοα τὸ ΟἸδεδίυθ, ΡΒ] οορία ὅδογα, 110. 11. ΓΑΓΒ ἱ, ὑγδοῖ, 1]. δβοοῖ, ἱν. οο]. 442---472., 
ὙΠΟ 85. ΘΟ ἀπ δοσουμ Δ Ὁ} οπιοἀ ὈΥ Ῥτοῦῖ Παῖῆς ἴῃ ἢϊ8. οἰ πόσιν δ ἘΓΆΪΥ υδίπδυ!ὸ 
οἀϊίοη οΥ̓͂ ([Παὶ ποτ ; [ψδηρίπα, Ηδτπι. ϑδοτ, ΡΡ. 97---119.; . Ἐ. Ρ[οἰβογ, 1πδεῖ. Ἠρογηι. 
ὅδογ, Ρῃ. 776---795.; Ὑ ποῦ, Ποτγπὶ ϑδοσ, Νον. Τοβῖ, ῬὰγΒ ἰϊ, ΡΡ. 184---188, ΤῊ βυδιεςὶ 
ΟΥ̓ ΤΥΡΕΒ 8 ραγιοΪΑτὶν σοηδίἀστοὰ δηὰ ΔΌΪΥ ΕΠ δ γαῖοα ἴῃ Ὦγ. Ουΐγαια, 6 δου ἔς ἴα, μδγ- 
εἰςα τὶν 110. ἴ. σαρ. 18. ἀπὰ 11ἢ. ἢ. σαρ. 7. (}}ν. 217.-- 228, 861.---382., οἵὗὁἨ Μτ. ΑἸ]6 π᾿ 8 ἰγϑη5- 
Ἰαϊίοη δἰγοϑάν ποιὶςοὰ) ; Μτ. δυο, γι Μοβδίςβ, νοὶ, ᾿Ϊ. Ρρ. 40--- 173.; Βίδῃορ ΟΠ πα εῦ, 
Ποίρηςσο οὗ ΟἸ γί δι ϊδη Ὑ ἔγοτα τμῸ Ῥγορ]ιοοίοα οἵ (πΠ6 ΟἹ] ᾿Γοβιδπιοηὶ, ὅζτο., οἰ. Π]. ; Ὧπά 
Μν. ὙΜΊδοη, Ροριυΐαγ [πααΐϊτγ ἰητο τῆς Ποοίσγίης οὗἩ ϑδογίρίιτγο ΤΎροβ, ΕΔ  Ὀυγρη, 1820. 8νο. 
Βιι (πο Κ]]οϑῖ νἱονν οὐ ἢ }5 δι δἼθοι 15 διαιοὰ γ Ὁγ. ἄτανοβ ἴο 6 οι ἐπ τπο ον. δαπιιεὶ 
ΜΔ ΠΟ 8 νου οἡ {Π6 ΕἸμΊΓΟΒ απἢ ΤΎΡΟΒ οὗ τῆς ΟἹ Τεβίδιηοηι, Πα], 1688, 410. 

δ ΤΠο Τυροϊυργ οἱ δεγίρίυγε (“πη 6411.}, νοὶ. 1, ὕοοκ 1. οἢΔΡ. 1. ΡΡ. 17---58. 
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8:0 ΠΟΑΥΥ γοϊαίοῦ ---- πη] 688 ἃ βδογοα υυσῖίοσ αἰ βυ ΠΟΙ 64118 10 οὨθ. 
ΓΟ Ἔχϑπη}}} 68 ΕΣ ΙΒῃ 6α ὈΥ βου ρίαγα ταυβῖ, 10 18 ΓΘΔΒΟΏΔΌ]6 ἴο θα] ιονο, 
θὲ ᾿πίοῃαοι 88 βρβϑοϊπιθὴβ τίποσ {π8η ἃ8 δχῃδιυβθηρ πΠ6 ψΠ0]6 
ὨΌΤΡ6. οὗὨ ἀν! πο] ν-ἰποπαρα ργοβοιυτγαίοηβ. ΤΉΘΥ ἀγα ἰο0 Θβ Ὁ] 18} ἃ 
Ῥγϊποῖρ]α τυ ῖο πᾶν 6 Θπιρ]ογοα ἴῃ ΟἴΠοΥ οα8θ8. Εοῦ, }ιιδῦὺ 88 ΟἿΓ 
Τωοτα τοργθῃθηαθα ἢ18 186 1}0}68 (1Κ6 χχῖν. 25.) ἴον (δ πρ ἴο σθοορ- 
Π1Ζ6 ἸΔΥΘΟΪΥ οπουρὴ {Ππ6 οἰθμθηΐ οὗὨ ργόρηθον, 80 ἴπ6 δυΐμπον οὗ {86 
ὀρ βῖ]6 το [6 Ἠδῦτονγβ Ὀίαπλθα (Π6πὶ [ὉΓ ποῦ πανίπρ οὗὨ {ποιηβοῖνεθ 
θείαι δρρεθοϊαι θα {μλ6 ἴγρῖοδὶ ομαγαοίον οὗ Μοὶ πιζεάθκ (Η6Ὁ. ν. 11, 
12.) 6 ἔβηοι] οχίγομηθβ 1ηἴο νν ΔΙΟἢ Βοπα ἰηζογρτοίοτβ μάνα ΤῸ Π 
ΠΊΑΥ͂ θϑοἢ ἃ βα] πῖαυῪ σϑα θη, ὈαὉ π66α ποῦ τηᾶκο ὺ8 ἀθηΥ πα οχἰβέ- 
Θῃς6 ΟΥ̓ ΤΥΡ65, ψ ΠΙΟἢ 411 γθάβοη Πα ἈΠΔΙΟΡῪ δγ6 ΤΟΥ ἴο ροϊηῦ ουἱ.ἷ 

Α οϑυΐδοη οὗ δποῖπου Κἰμα τᾶν 6 δαἀθα, Νο ἀοοίγϊπα τισί Ὁ6 
ΡτΓΘϑθθα δ8 {ππαδπηθηίαὶ, 1 10 θ6 στουπηαάρα πλθγοὶν οἡ {Υ}104] ΔηΔΙΟσΎ. 
8. ἈΠΆΪΟΟῪ ΤΩΔΥ 1ΠΠυϑίταϊα ἃ ἰεδομῖηρ ΜΝ ΒΙΟΩ 18 ἀθοϊαγοα ἴῃ θ]α]η 
Ἰαησυδρο: δα Ὁ ὁπ ΕΌΓΏΪΒἢ ΠῸ Ῥγοοῦ οὗὁἨ δὴν (βίησ ηοῦ οἰο 188 
ἀἰβ ποῦν ἰδυσῃῦ. 
ἘΣ ΌΔΊΓη, οοπβιἀθυῖηρ [Π6 αἸΓΟΟΙΟΠΒ ΟΥ̓ ΠΔΓΪῪ ρίνθη 88 ἴοο ναστθ 

ἴον τα οἢ Ργδοίιοα] βουνοθ, ἰαγ8 ἀόνη ἴδμ6 ἔὉ]]ον ἱπρ Γ]68 88 ππρογίδηϊ 
πὶ {Π6 τητογργοίαθοη οὗ ἴΥΡ68. 

1. Νοιβῖηρ 15 ἴο Ὀ6 τουδσγαθα ἃ8 {Ὑ}10α] οὗ (ῃΠ6 σοοᾶ {Πϊησβ ἁποῦ 
{Ππ6 σοβροὶ, νν ΠΙΟἢ νγ88 οὐ 186} οἵ αὶ ἔουδιἀάθη δηά βιηδ] παίαγαο. 

2. ἯΥ ἐ πιυβῦ δ6 συϊάθα, ἴπ ἀοίογπλπῖηρ {Π6 Οχὶβίθποθ δηᾶ προτὶ οὔ 
ῬΑΥΠΘΪΑΥ ΤΥΡΘΒ, ποῦ 80 τοιοῦ ὈΥ ΔηΥ Κα ]θαρθ ροββοββθα, Οὐ βι0- 
Ροβθα ἴο 6 ροββοβϑβϑθά, ὈΥ ὕΠπ6 δηποϊθδηΐ ὑγΟυΒΠΙΡΡΟΥΒ Θοησογπΐησ [Π6ῚΓ 
Ρτοβρθοῖνα {]Ε]πιθπΐ, ἃΒ Ὁ. {πὸ ᾿σῃδ ἔα ΓΠΙΒμ6α Ὀγ {πεῖν γϑα]ζαίοη 
10 {Π6 στοεαῦ ἔδοίβ δηα γϑνϑἰδίϊοηβ οἵ {Ππ6 ροβρθὶ, 

3, ὙὙ]ε πηυϑῦ Ὀ6 οαγο] ἰοὸ τᾶκα οὐγβοῖνοβ δοαυαϊηΐθα ἢ [ῃ6 
{τ {ἢ 8 οὐ 1688 Ἔχ! 164 τη [Π6 ἐγρθὰ, Θομϑι ἀοσοα τη  ]ν 88 ργονὶ 46η- 
[14] ὈΥΔΒΑΟΓΟΏΒ ΟΥ̓́ΤΟΙ ΡΊΟΙΒ 1ῃΒΕ 1 1008. 

4, 116 τηῃ6 ϑγῦο] οὐ ᾿πϑύυϊ το οοπμϑυπησ {Π6 γρ6 ΒΒ 
ΡΙΓΟΡΟΙΥ ὕὰῦ οηθ τϑάϊοαὶ τηθαδηΐησ, γοῦ ἴπ6 ἐπ πάδπιθηίαὶ ᾿ἰάθα ΟΥ 
ὈΓΙΠΟΙΡΙα. Ἄσχθι το ἴῃ Ὁ ΠΙΔΥ Οἰἴδθῃ Ὀ6 ΘαρΡΔὉ]6 οὗ πόσα {πᾶ ΟὯΘ 
ἈΡΡἢΠσαύοη ἴο Π6 τοα 1168 οὗὁὨ [86 σοβρεὶ. 

ὅδ. θδυο τοραγα πλαβύ θ6 πδα ἴο {Π6 δββϑηίαὶ αἰ ἤδγθηοθ θούνγθθη [86 
παίαγα οὗ [πΠ6 ἴγρ6 δηὰ (δῦ οὗ [π6 δηθῦνμο.3 

ΙΥ. ΟἸοβεὶν οοπηθοίθα νι (ΠΠ|6 Ιηϊογργοίδιϊοη οὐ ΤΥΡ68 18 1886 
ἜΧΡουμπάιησ οὗ ΘΥΜΒΟΙ,Β; ψ ῃ]οὮ, Ἰπουσὶι οἴζθη σομοιπ παρα νυ ἢ ἘΠ 6, 
ΔΥῸ πονογ 6 1688 ἡ] 6] αἰ ἴδγθηῦ 1ἢ {Π6ῚΥῚ πδίασο. ΒΥ δυπιδοῖς 6 
ΤΘΔΠ “ ΟΟΥΔΙΠ ΓΟΡΓΟΒΟη ΔΘ ΤΥ ΚΆ, ταῖθοῦ ΤΠΔΠ ΘΧΡτΟδΒ ρῥΙοία ΓΕΒ ; 
ΟΥ, 1ἢ ριούαγοβ, βοῇ 88 6 ΓῈ δὖ [Π6 πια ολαγαοίεγϑ, αἰνὰ, Ὀ651168 ρΡΓγθ- 
Βαπίπρ ἴο [6 Θγ6 ἴΠ6 γοβολδηοα οὗ ἃ ραγίοι αν οὐ]θοῖ, δυσρεβίρα 
ἃ βΘΠΘΙΓΑΙ Ι΄6α ἴο {1|6 πηϊπα, Α8 σψπθη ἃ λογῆ ΜὙᾺΒ τηδ4θ ἰο ἀδῃοίθ 
βέγεησίλ, ἃὰ ἐγε ἀπα δοορίγε, πια)οδέψ, ΘΝ ἴῃ ΠΌΤ 6.688 Βυ ἢ ᾿ῃβίδῃ 68 ; 
ν ΠΘΓΘ [Π6 ΡΙοίΓΘ νγα8 ἡοῦ ΟΥ̓ΑῚ 0 ΘΧΡΓΘΒΒ ΤΘΓΟΪΥῪ (ἢ6 {πῖηρ 1186], 
Βαῦ βοπιθίμιηρ 6186, ψ μῖοῖ τνα8, ΟΥ̓ γα8 σοησοϊνοα ἴο Ὀ6, ἀηδ]ΟσΟ.Β ἴο 
1, Τη18 ποτα σοιρίοχ πὰ ἱπρϑηΐοιιβ ἴοστα οὐ ρἱοἴυγο- ΥΥ ΠἸηρ’ 788 

" Κρ {Π|Ὸὸ ῃο0]6 δι δ᾽οοὶ γγ6}} αγραθα Ὀγ Εδίταίγπ, 848 Ὀοίοτγο οἰτοά, Ρρ. 86--- 48, 
2 Βὼγ ἢ ἡ υδιἰγαϊίου οὗ τῆε86 ΓᾺΪ]ο5 ἴδ τοδλᾶοῦ τημδὲὶ δ τοίοστοά ἰ0 Εεϊγθαΐγη, ΟἾΔΕ. νος 

ΡΡ. 137--- 169. 



394 δϑογίρίμνο Ϊηέογρυοίαξίοπ. 

ται ργδο ϊβαεὰ Ὀγ {π6 ΕρΥΡ Δη8, ἀπά 18 [πὶ ΠΟ γγο Κπον Υ (Π6 
ὨΔη16 οὗ λϊεγοσίψρἠϊς8.᾽"} 

1 Βαβ θη ἀουδίοα νῃϑίΠοΥ Βυτηθο 168] ἰαπρίιαρο Βμου] Ὀ6 τοίοσγοά 
ἴο συγαίϊνα οὐ ΒΡ] ἸΠΓΟΥ ΓΘ ΠΟΙ ἢ ἴῃ {Π6 ΓΟΥΤΊΘΥ ὁ886, 10 που] 
ἤαγθ ΟσΟΟρΙΘα ἃ μἷαοθ ἴῃ {πὸ ἀΙβουιββίοη γοβρθοῦπο π6 ρσυταῖνα 
Ἰδηριαρα οὗ βογιρίαγ ; θαῦ, οἢ Θοπϑιαδγδίίοη, 1Ὁ νν1}} Ἀρρθαγ {Π8ΐ 10 15 
τηοϑῦ ΠΟΑΥΪΥ 4116 ἴο Βρίτιύσδὶ ᾿πέογργοίαϊίοθ. ΕὟΣ 4 ϑυύυῦο] ἀΠΠΠἔ ῸΓ5 
ἴγοιῃ ἃ {ὺ}6 ἴῃ {818 τοβρϑοῖ, ὑπαῦ [8.6 ἔΟΥΤΑΘΙ ΤΟργθβθηΐβ 88 νν 61} βοιηθ- 
{Ππἰπηρ ραϑβέ ΟΥἩ ῥγεδεπέ; ΜὮ116 ἃ ἴγὺ}6 ΤΟΡΓΘβθη8. βοιμθίπιηρ γμέωτγε (566 
Ρ. 3860.).. ΤῊΘ ᾿ππᾶρθ8 οὗ [π6 σμαγαῖτη οὐοῦ [Π6 ῬΓΟΡ᾿ ΠΙΔΙΟΥΥ Ὑγ6,6 Βυτη- 
00ο]8: ἴπ6 Ὀγοδά δπὰ ψὶπα ἴῃ {Π6 Ἰαβῦ ΒΌΡΡΘΥ αἰ8δὸ 6γα βυῃθοΐϊθ, ΤῇΘ 
ΘΟ ηΔοα βδογιῆςσα οὗὁἩ Ιβδδο νγὰ8 ρίνθηῃ [Ὁ ἃ {Υᾧἁᾧφ6: {Π6 βδου ῆσοβ 
οὗ {π6 αν τοῦ ἴγρεβ. 80 ἴδσγ, Βίβῃορ Υ αγδαγίοη μὰθ σθαι, 
ΒΥΙΩθ0]8 δπα ἴγρ68 ἄστθα ἴῃ {Π6]. σόπῖι5, (μῃαῦ [Π6Υ ἅγ6 δαῦδ!ν ταρτο- 
βοῃίδίοηϑ, Ὀαΐ τη {Π6}Ὁ δρεσίες [ΠΟΥ ΑἸ ΊᾺ6]γ. [10 18 ποῖ τοαυϊτοά, 
ἢο δισίμον οὔβογνθθ, {πῇ {Π6 δυπιδοὶ βῃοι ἃ ραγίακο οὐ {π6 παΐμγδ 
ΟΥ {π6 {πϊπρ’ ταργοβοηΐϊθα : [Π6 ποτα τὰ βηδαονοα ουν {Π6 ο6] γι ν 
οὗἹἩ δῆρο]8, θειῦ πού ΌΥ δὴν ψυῃγ 5104] σο] ΓΙ Υ οὗἨ {π6Ὶγ οὐ : {π6 Ὀγοδᾶ 
Δ ψ1η6 Βῃδαον θα ουΐ {(Π6 Ὀοαγν δπὰ Ὀ]οοα οὗ ΟἸσῖβί, θὰ ποῖ ΕΥ̓͂ ΔἢῪ 
οὔδηρο ἴῃ [Π6 οἰαπηοηΐβ. αἱ ἐψ»}ό5, ὈδΊησ, οἡ {Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, Γοργοβαπίαδ- 
[1068 οὗἉ ἐλέη φβ Κμζαγο, ἃπὰ 80 ραγίακιηρ οὗὨ {π6 παίατο οἵ ργορίοοψ, ᾿ ΘΥΘ 
ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ πέσοι. Θοησογηΐηρ {π6 παΐμγο οὗ {Π6 Δη ΠΥ Ρ68, οὐ οἔ 
{πΠ6 {πτηρδ γοργθβθηϊθα ; ϑυΒ1οἢι {Π6Υ οὐ] ποῦ ἀο θεύ ὈΥ {[Π6 Ἔχ] Π!]ο ἡ 
ΟΥ̓ 1Π6γῦ οὐ παίασθ. Ἀπαᾶ ἤσῃσθ να οοὐἱ]Ἱοοῖ παῖ, 16 σομμηδηά 
ἰδ οὔον Ιβᾶδὸ θθῖησ {Π6 σομμμδηα [ο ΟΥ̓ΘΥ ἃ τοαὶ βαογίἥοο, [π6 ἀθαίῃ 
ἃ η4 εὐ τη οὗ ΟΠ γχῖβί, {Πού σορυθβθηϊθα, Ἰγ γο ἃ γεαὶ βαογίοε.32 

Α.8 16 βαπη6 στα Ϊθβ, νν ΠΙοἢ τορυϊαΐθ {Π6 ρόποσαὶ Ἰη ογργαίδιίιοη οἱ {Π6 
ἴΤΌΡ68 πα ἤρσιιγοβ ὀσσυγηρ τη ἴῃ 6 ΒΟΓΙΡ ΓΕΒ, ΔΓ6 ΘΑΌΆΠΥ ΔΡΡΙ164016 
ἴο ἴ86 ᾿μἰογργοία θη οὐ βυμθο]β, 10 Μ01}} θ6 βυηοιθηῦ ἴο τρίοσ ἴο ἃ 
ΓΟΓΙΙΘΥ Ραγῦ οὗὨἉ {Π18 νοϊυτης 5, ἴῃ Ὑ ΠΙΟἢ {Παῦ [ΟΡ 18 ΡΑΓΟ ]ΑΥν α15- 
ουξϑοα. Μαοῖ ΠΙρμΐ νν1}] αἶδὸ Ὀ6 {πγοννη ἀροὶ {Π6 Βυ πιο. } 108] Ἰπησιιαρα 
οὗ δογιρίαγθ, ὈΥ ἃ σαγοα] οο] ]αὔοη οὗ τῃ6 νυ! ηρδ οὗὨ {Π6 μγόρμαίβ 
ὙΠ Θαο]ι ΟἴΟΥ ; ἴον ““(Π6 Βυτθο] 108] ἰδηστιαρα οὐὗἨ [86 ῥγορ λοῖβ 18 
ἉΠΙΠΟΒΡ ἃ Βοίθποθ ἴῃ 186]... Νοπα ολη δᾺΠῪ σοΙργθμοηα τμ6 ἀσορίῃ, 
ΒΕ ὈΠτγ, ἀπ ἔογοθ οὗἨ π6 }Ὶ τ] ηρ8, Ψ17η0 ἀγα ποῦ {ΠογουρὮ]ν 80- 
αυδιηΐοα ἢ (Π6 ΡΘΟου α΄ δηἃ ἀρΡρΓΟργαΐθ ἸΩΔΡΌΣΥ ὑπ Ὺ ἡ γα ψοηΐ 
ἴο 086. ΤΠϊΒ 18 {Π6 τηλῖη ΚΟΥ͂ ἴο τηδὴν οὗ [Π6 ῥγόρῃθοῖθθ; δηά, 
που Καον της ΠΟῪ ἰο ΔΡΡΙΥ 10, {Π6 Ἰηἰογργαῖογ νν}}} οἴξθη πὶ ναὶῃ 
ΘΒΒΑΥ (0 αἰβοονοῦ {μεῖς μιάάθη ἰγθαβιγοϑ." 6. 1, ΑΒΕ ]γ, [86 ἀπ σεπί 
σοΟπιρασίβου οὗ (6 Νὸινν Ταοβίαπιθηῦ ἢ (Π6 ΟἹ νν}}}] δββθηθα}ν 
σομ τ θαΐα ἰο 1Ππβίγαῦθ {Π6 Βυτα 01 164] μῃγαΒθο] οΡῪ οὗ 1πΠ6 ῥσορμοίβ. 
ΕῸν Ἰηβίδποθ, νγα ἰθᾶση ψ αὺ 18 Ἰπἰοη 64 ὈΥ {Π6 τσαΐϑῦ ῬΓΟΙ θα ἴο 
1Π6 Ιβγαθ] ἴο8. ἴῃ [βα]. χ]ῖν. 3., δηἃ ἴο ψ οἢ {Π6 ὉΠΊΓΒΙΥ ἀγα ᾿ηνιοα 
ἴῃ. Παρ. ᾿ν. 1., ἔτοιῃ ὁ“ ὁ9Πη ἰν. 10, ἀπε] υἱ], 87.-- 39.:; ν᾿ ΒΘΓΘ 10 15 Θχ ρ]ἱποά 
οὗ τ1π6ὸ ΗοΪΥ ϑρίγιῦ πᾶ μ18 σι ψ μοῦ ΟΓ6 δθοσγασαβ ἴὸ δὲ ἀ|5- 
ΡΘηβοα. 

1 Βίβηον Ηυτγὰ, Ιπιτοάἀαοίίοη ἴο τῃ6 Βίμγ οὗἩ ἴῃς ῬΓΙΟΡΠΘοΐοδ, βοσηι, ἰχ. (ἿΟΥΚΒ, νοὶ. ν. 

᾿ ΤΣ ς Ιμοραϊίοη οἵ Μοβοβ, ὈοῸΚ ἰχ. εἰ. 11, (οσ ΚΑ, νο]. νἱ, Ρ. 289 8νο. εἀϊι.). 
ὃ ρθ γῃΡ. 316-- 8.24. διργα. 4 ΒΡ. Νδητη]άοτὶ, Ἰκοὔιγοβ, Ρ. 240. 
δ Μυρπκοπον, ὁπ ΓΥΡΟΣ, ἄς., Αἰηογ, ΒΙΡ]. Ἰλοροβίϊογυ, ὅλη, 1841, ΡΡ. 92. ἄς., ΤηδῪ θῸ 

οομδι θα νυν ἐν ἀἀναπῶιρο. 
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ΟΗΑΡΤΕΙ ΙΓ. 

ΟΝ ΤῊΞΒΞ ΙΝΤΕΕΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΕΙΡΤΌΒΕ ῬΗΕΟΡΗΕΟΙΕΒ. 

ΒῬΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΘΟΈΝΕΒΑΙ, ΒΠΠΕΒ ἘῸῈᾺ ΑΒΟΒΕΤΑΙΝΙΝΟ ΤΗΒ ΒΕΝΒΕ ΟΕ ΤΗΒ ῬΕΟΡΗΕΤΙΟ ΨΕΙΤΙΧΟΒ, 

ῬΒΟΡΗΕΟΥ, οὐ {Π8 ργοάϊοίίοη οὗ διΐατο ονθηΐβ, 18. ἢ 180]Υ Θομβι ἀγορά 
8 1.86 Βιρῃοβῦ δυϊάθηοα {παῦ ὁδὴ ὃδ ρίνϑθη οὗ Βρογπδίυσαϊὶ σοι 10 
ἢ 186 Ποῖῖγ. ΤΏ ἔοσοθ οὗ ἴπ6 ἀυριμηθηΐ ἔγομη ΡΓΟΡΘΟΥ, ἰὼ ρῥγου- 
ἴὴσ {Π6 αἰνίηθ ᾿πϑριγαῦοη οὗ [Π6 βδοῦβὶ σγϑοογάβ, ἢδ8 αἰγεδὴν Ὀθθῃ 
ΧὨ 64 ; δηα {Π6 οαν}}8 οὗ οβ]θοΐογβ, ἔγοια 118. δἰ]θρϑαὰ οὈΒΟΌΣΙΓΥ, 
Πανο Ὀδοη οὐνὶαὐοα, 

ΓΡτΓοΟρΡΒΘΟΥ ΟΟΟΙΡΙ68 ἃ τηοβῦ ἱπιροτίαπί οἾδοα ἰῃ ὅπ 6 Θοομοιν οἵ (ἀοἀΒ 
ἀθα]ηρϑ. [0 18 ποὺ ἴο ἰ)6 γοδίσιοιβα ἤο [π6 ργϑαϊοῦπρ οὗ ξαΐαγα ονθηίβ : 
10 μά {16 Ἰατροῦ οῇοα οὗ σγϑοθίνιηρ δῃ σοι πη] οδ ]ηρ σΘΠΘΓΆΙΥ 
(ἀοὰ δ νν}}] δα ριιῦροβοβ. 80 {πδὖ, δνθὴ ἴῃ ἴΠποβ6 ραγίβ οὗ βογϊρύῃγο 
να ΠΟ. τηοϑὺ δ 1 8 }}γ ἐογοίθ}} [αἴὰγα ονθηΐϑ, γα πα 4180 θοη- 
ΤΑΪΠ6 6 ΣπδίγιοΟη8, γϑγαηρ8, ΘΟὨΒΟ]Δοη8, ᾿ηἰθημἀθαὰ Βρϑοὶα ν [ῸΣ 
Ῥυσδβθηΐ π56. 

Ῥαββίπσ οὐδοῦ {Π6 ΦΆΤ ΟΥ τηδηϊ ϑίαίϊοπϑ οὐ {π6 ργόρῃοῖιο σ Ὁ ν6 
ΤΩΔΥ Οὔβογνα ΠΟῪ, ἱοσοίῃον Ὑγ} 0Π6 ΘΒ Δ ὉΠ Βηπηθηῦ οὗἨ 6 ῥγιθϑποοά 
Δηοησ' {π᾿ 1Βγδο δ ΡρΘομ]6, ἴμθ γα ν88 ἴΠ6 σθγίῃ οὗὨ Δποῖμου ταἸ ΙΒ Ὺ 
Ηἱαοοά ουαἱ ὈΥ Δίοβοβ. Το τγαβ πὸ ρροδβιίιοη θοΐννθδη {Ππ6 ᾿γΙ δ ν 
δηἃ [η6 ῬτοΟρὨ ΘΌΙΟ τ ἸΒΙΤ168 : (16 οη6 ἀἸά πού γαριθϑοηῦ, ἃ8 ποθοὶ 
Πὰ8 δββοσίθα, [Π6 Ἄδχίοσῃδὶ ομαγδοίοῦ οὗ {πΠ6 ὑπϑοογδου, δηαὰ {π6 ΟἾΠΘΓ 
18 ΒρΙΓΠ0.8] ἑαμάθπου, 85}}}, δ Ηνθγηϊοὶς ἢδ8 νν6}} ορβογνϑά, “"ρτο- 
ΡἤθοΥ Ὀοοησοά γαίμοῦ ἴο {Π6 Ῥγογηϊβθθ οὐ {πὸ ἰανν, πη (0 108 
δοιημηδη.[38, Τὴ Ργορμϑίβ σοτο [86 ἴγθθ ρῃῦ οὗ ἀϊνίπα στδσθ, ἴογ [Π6 
Ὀἰοεβίησ οὗἨ {πΠ6 {ΠΘΟΟΥΔΟΥ͂, ἃ8 «6Πονϑἢ  ᾿Ἰηβίγυτηθηΐβ, ᾿π ΠΟΙ ἃ 
ΒΡΘΟΙΆΙ ρῥγοοῦ οὐ 18 ἴογβ [ὉΓ 818 ρϑορὶθ δχβιθιίθα 10861{.2 Ιπάορὰ, 
ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ͂ ΠΔΥ Ὀ6 8414, ἴῃ {π6 ψοτβ οὗ ᾿ανίβοη, ἰο ““ βοϊὰ δὴ ᾿ηΐου- 
τηθαϊαῖα ρΙαςα Ὀοίνθοαῃ ἴπ6 αν οὗ Μίοβϑϑ δπὰ {86 σοόοβρϑὶ 1.861. [1 18 
ἃ Βῖαρ ἴῃ ργόρτοββ θογοπά {Π6 αν, δηα ργορδγαίογυ ἴο {Ππ᾿Η᾿ σοβρεὶ." 
Τὸ ννὯ8 ἔγομῃ {π6 (το οὗὨ δέσαμθὶ {πα΄ ΡΓΟΡΉΘΟΥ δβϑϑαμηθα 118 τηογο ΟΗΟΪ4] 
δη4 ἔοσγιμαὶ ροβιίοη ; δπα 1Ὁ τᾶν ρα δαάρά παῖ, δἴοσ {πὸ αἰ νιϑοη οὗ 
{π6 Κιηράοιῃ, 1Ὁ δα 1[8 τοῦ Ηχϑα οὐρδηϊζαίίοη διηοηρ; [16 ἴδ ἐγ} 68, 
ὙΠ το ἴΠ6 ῥυϊοβίμοοα νγαβ δἰ ορεῦμοσ ἀοροηθγαίθ πα βρυγοιβ, δηά 
οου]ὰ δα τοίοτιηθα οὨΪ]Υ ὉΥ Ὀοΐηρ αἸββοϊνθα. Βαῦ οἵ {μο86 ῥγορμοίϑ 
ὙΠΟΒ6. ὙΓΠΙΏΟΒ ΔΥῸ 1π {Π|6 ΒΟΓΙΡΓΌΓΟ οἄμοη {Π6 σγδαῦ ὨΔΔ]ΟΥ Υ ὃ6- 
Ἰοηροά το μ ΔΒ. 

Ῥχορβοῦϊο ᾿μβριγαῦοη τγχαβ ποῦ ἃ πιο ταβποιηθηΐ οὗ μοαΐίμϑη βοοίἢ- 
βαυ τη, Ὀὰὺ γ͵1ἃ8 ἸτοαϊἸδίοὶΥ ἔσοῃ (ἀοα. Ὁ ῬΡΟΥΒΟῚΒ πρσῃῦ 06 ἐν} 64, ἃ8 
6 πα {Π6Υ Ψ 6,6, ἴῃ “1Π6 Β6Π0018 οὔ [Π6 ργορμοίβ; ρυῦ (ἀοα ΒΒ δριγιῦ 
δίοπα δσου]Ἱὰ Εὖ Δπα] διηροῦγου {ποῖ ἔῸΣ {ποὶγ οσκΚ. “ ΤῊΘ 6586 006 

. 8500 ΨΌΪ. 1. Ρρ. 271---883. 
5 Ἡβδβνογηῖοκ, ΕἸη]ο αν, 8 196. 1Π. 11. Ρ. 5. 
5. Τυιμοοιισβοβ οὐ ῬγΟΡἤΘΟΥ, ἀἶδο. 1!. ῃ. 82. 
4 δεὲ [)γγ. Ταγπον, ἹΠπουρἢῖ8 ὁπ τ6 Οτὶρίη, ΟΒδσδοίοσ, δη Τπἰογργείδιϊοη οἵ δογίρίῃγαὶ 

Ῥγορῆθου, Ναν Υ̓ΟΥΚ, 185, ἀϊδς, ᾿. Ἐννα! ἃ ΘΟ βΙ ἀΟΥΒ ὈΓΟΡΏΘΟΥ 88 σοϊητήοη [0 8] ει 0101}8 
ἴη οἰἀ τἰπγὸ, δηἀ τοῆποά δι ἴπ6 ΓΘ] 1165 ὈΥῪ ΤΠ ΘΙΓ μοδβδβοβϑδίοη οὗ ἃ ρευτὸ στο} ζίου. [1}16 
Ῥγορβοίοη 468 ΑἸΐθη Βυπάος, νο], ἰ. 1. ρΡ. 11, 16.. ἄο. ὅ0 {18 νἱονν σὐπδυγο ὃὉγ ΚΟΙ!, 
ἘΔ] Ὠρ, 8 62. Ρ. 224. 
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δηα Βα] οἴ γ 6 ῬΘΟΙ ΓΙ Υ ΟΥ̓ ργορμοίϊο ᾿πμδβρίταίϊοι, βαγ8 Ηδνογηῖοῖς, 
“ς 1168 πογϑῖῃ, {παῦ 1 ἀο68 ηοῦ πὰ 18 οτἹρίη ᾽πὶ {Π6 τιπαϑβϑ᾽ϑίοα [η{6]]1- 
σθπο6 οὗ πηδῃ, ΟΥ ἴῃ Π18 παίαγαὶ ραγίβ ἀπα ρον 6.8, ΠΟΥΤΘΥΘΥ στοδῦ, Ὀαΐ 
Ῥτονοϑδ 1861 ἰο ΒΡῈ {πΠ6 ΒΡ ΠΟΥ βαυροσπδίαγαὶ σου κὶπρ οὗ ὑπ6 ϑριγιὶ οὗ 
ἀοα.""} 
Οὐοτατ πα ΠἸΟἢ8 γγ6γ6 τηλάθ ἴο {π6 ργορμ οί τηϊηα ἴῃ ἃ ΠΊΟΓΟ ΒΙΠ10]6 

Δα ἰταπιθα Ἰαΐρ ΔΉΠΟΥ, ΟΥ ἰῃγουρἢ ἀγοϑπΒ Δηα δοβίδο ν᾽βοη8. ΤῊ 
αἰ βδγθποθ 18 Ἀρραγοηΐ, Νυπῦ. χὶϊ. 6--8, [10 18 ποῦ, ονσανοῦ, πϑοα αι] 
ἴο Θχϑσαΐηα {Π6 ραΥ Ιου τηοᾶθ ἴῃ ΜΙΟ [Π6 αἰνιηα ρον ῦ δοῖθα οα 
{μ6 Βυπηδῃ τη, “ΤῊ 8 ψΏο]6 φισϑίϊοη," βαγβ Ὠγ. «΄. 4, ΑἸδχδηάοσ, 
““ 18 ΤΑΤΠΘΥ ΟὯ6 ΟΥ̓ ΟἸΓΙΟΒΙΥ ΤΠΔπ τι86, αν 1 σϑίθσθησα ἴο ᾿ηἰογργοία- 
[οη.ὔ73 

Βυῦ [86 τηθηΐα]ὶ ἀπ Ὀοα ΠΥ δοπαϊοη οὗ [π6 ργορμθὺ 116 σοοαϊνὶηρ 
Βρογηαύαγαὶ ἹΠΊΡΥΘΒΒΙΟἢΒ ΤΔΥ δ Ἰοοϊοα «ἱ. [Ὁ τησϑῦ πᾶν Ὀδθη 
ΘΟ γ, ΤΠ τηΐογηδὶ ᾿ταρυΐδο σου] ὈΘΆΓ ἢὮ1Β 8οι] δἱ οὔτ, θαῦ που]Ἱὰ 
πού ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΪΝΥ ἰΘλα το ΔῺΥ νἱοϊθπΐ δχοϊίθιηθηῖ. [ηβίδῃησοβ ἃγ6 ἔγο- 
«πιοηΐ ἴῃ {[Π6 βαοῦθα παγγαΐίνο οὗ (Π6 Ὄχϑγοῖβα οὗ {Π6 οα]ηθϑὺ ΒΟΥ ΉΣ Υ 
γ ἤθη ““0Π6 νοτγὰ οἵ {π6 Πμογα ἢ οδιη6 ἴοὸ ἃ ργορἰοῖ, ἰο 6 ἀε]νογρα ἴο 
{Πο086 ἴο ψν οπὶ ἢ6 νγ88 ΘΟΠ.Π.1ΒΒΙΟ μα. [|ἢ ἀγθδμΒ {Π6 δοίοη οὐ 16 
ΒΘΏΒΟΒ ὙὙΔᾺ8 ΒΙΒΡΘΠΑΟα ὈΥ̓͂ παία γα] Θϑ.568; Δ ηα ἴῃ Θοβίιϊο ν]ϑίοη {ΠΘΓΘ 
νΥἃ8 ἃ ΒΙΒ0ΘΏΒΊΟΙ οὗἨ σογίδιη ἔχοι 0168 ὈΥ [Π6 5. Ὁ] 1πι6 4688 1 1866 τηῖο 
{Π|0 λα, ΟΥ ὈΥ {Π6 ἀϊχεοῦ ορογαίίοη οὗ {|| ἀἸνίηθ θῃοῦσυ. ΤΠ18 18 
1] ϑύγαϊοα Ὀγ ἴἢ6 οαξα οὗ Τα ΐ6], Οἤαρ8. ν}}}. χ. θυῦ 10 18 8 ταϊβία Κα 
(ἰὔο ψ ῖο 1)γ. Ηδηρβίθηθουσ [ιὰ8 [Ἀ]16η 3) ἴο βιιρροβο {πδᾶῦ, {Κα 
᾿δαίμθη αθοσβ, {π6 86 οὗ {16 τϑίομαὶ μον ογβ οὐὗὨ 186 ῥγορίιθίβ ννδβ 
ΒΌΒρΡΟΠἦθα, ἀπ {μαῦ ΓΘ Οὐ ἈΘΘΠΟΥ͂ σοαβ6α, 80 {Παᾶῦ {παν Ὀθοδτ)δ 
σΟΠΊΡ  οἰθΥ ράξβινα ὑπᾶοσ Ὧῃ Ονουρον σης ᾿ἰηἤποηοθ. Τμθ υπλδη 
ἈσΘ ἢ ἮΒ Ἰη16]]Πσϑηῦ σΟΠΒΟΪΟΒΠ688 νῦ0ὰ8 ργΓοβογναα, ΓΠοῸρ ἢ 18 παίυγαὶ ἔὰ- 
ΟὨΪ 0165 νοῦ οἰ οναίοα ἴον ἴπ6 τϑοθρίϊοη οὗ {π6 ἀϊν!πα βυσσδβίϊοηβ." 

10 15 τσ {πα (Π6 Ῥγορ!οίβ γοαιθην ἀἸα ποῦ ἀπαογβίαπα [ὩΠ]Υ, 88 
ἴο {86 {π|6 δηα ἴο {πο ὶς σγμο]6 οχίθηΐ, {Π|6 αὐτο υδησο8 {π6 0 Δα] νοτοά 
(1 Ῥοι. .. 10, 11.}; 8ο ἰμαῦ, 6 {Π6 ΒρΙΓι Δ] 1ηὔπ ]Οἢ.8 σοαϑκθά, {Π6ῚΓΣ 
τη ἦ8, 6 Τ)6 τη ]μ 8 οὗἩὨ ΟΥ̓ΙΏΑΓΥ πγθη, νγο]α Ὀ6 Θχογοϊβοα οὐ {Π6 
ΒΕ )6οὐ οὗ {Ππ6 Θοιημη απ σδοη ; Ὀαΐ, παα {ΠἸ|6Ὺ πού τοίδϊ θὰ {Πδὶγ οοι- 
ΒΟΪΟΙΒΠ688, {ΠΟΥ σου] ποῦ αὔαγνγαγβ πᾶν ἀθβου θα 88 ΤΠ6Υ 40 186 
ΒΟΘη 68 {παῦ ἡ 6Γ6 ργοβοηΐθα ἴο {Π6 ΙΓ ̓ πίστ δ] ου6. Τῆ686 Β66Π65, {Π6 
Ιάοα8 βιισσοβίθα, τηυϑί ἤν ὈΘοη Θη θοά]θα ἴῃ σα! [ὌσαΒβ, ἴο ὉΘ 
ΒΟ ΠΟΙ ΠΟΥ τϑοοὶ νὰ ἔοσ [Π6 ρα γΡοΒβα οὗ Ὀαΐηρ' οΘοιητηαηϊοδίθα, ὥοπλθ, 
᾿πἀθ6α, ψοτῦα ποῖ 80 γϑορὶνρα, 88 ψ)ἷαᾶ ἰδάγηῃ οτη {πα οα86 οὗἨ δῖ, δι}, 
νν]1Ὸὸ Ποαγὰ ἴῃ ΡΑγΓ 186 “Κ ἀηΒροα ΚαῦΪα τ ογάβ, τ ]οἢ 10 ννὰ8 ποῦ ροβ510]6 
ἴ0Γ τηδὴ ἴο υἰΐογ" (2 ΟὐοΥ. χὶ!. 4.); αἰἸΒοϊοβιιγαβ 27 ἰγδηβοθπα]ηρ᾽ 
Ὠυϊηδῃ Θχρογίθηςσθ, ΠΟ πυπηδὴ ἰδησθᾶσο ψγὰ8 ποῖ οοιιροίθηῦ ἴο 
ἀοβοσῖθθ. Βιυῖΐ, θὰ ἐπαῦ νν 8 οοπιηχαηϊοαίθα ἴο [Π6 ρῥτορ[οὶ8 ἡ δι οἢ 
ΠΟΥ͂ ΟΥΘ ἴο ΘΟΏΥΘΥ ἴο ΟἸΟΙΒ, πη η8 δα ἴο Ὀ6 ἰουπα ἴοσ οἱοίμιηρ 
1π6 Ιά6α8 ΠΟΥ τϑοοινϑα ἴῃ βο ἢ ἃ ὙΔΥ͂ ἃ8Β ὑπαὺ (ΠΥ τσ Ὀ6 
οχρτγοβϑοα. ἤδηςο ἰῃο γα 6 Γ6 ΒΥΠΊΌΟΪΙΟ ν᾽ βοη8 Δηα ΒΥ 0110 ΒΟΌΟΙΏΒ. 

1 ἘΠη]οίταηρ, 8 199. Ῥ. 80. 
3 Τη6 Ῥτγορμοοίοβ οὗ 1βαϊδῇ, [ηἰγοὰ. ῥ. χὶϊὶ. 
5 ΟἸ ιγἰβιοιοσυ (Δυπο]ά), σδρ. 1. Ρρ. 10]1., ἄσ.; Ογο]. οὗ ΒΙΌΪ], 1ἱο,, τὶ, ῬΧΟΡΠΘΟΥ. 

Οοιαμ. ΟἸγἸβιοίορσγ, ἙάϊηὉ. 1854---1858, νοὶ, τ. δΔΡΡ. νἱ. Ρη. 396--- 444, 
ὁ δος 1κο, ΤΠ Περί γαϊίοι οὗ ΗΟ]. Βοιρίαγο (2 6411.}, Ἰοσῖ, ν. ΡΡ. 201.» ἄς, 



Ἰκμἶες 7ογ ἀαδοογίαϊπίπς δε δόη86 ὁ ἐδ Υορλοίίς ᾿Ργιησθ. 397 

Απᾶ 186 οοἸουτίηρ οὗἩἨ βιυοῖ ὙἹβΊ 9 ἢ 8 νγὰβ οὔἴδῃ ἰδίκθη ἔγομι {π6 ρμᾶγί!- 
οὐ]ατ οἰγουμηβίβϑηοθβ ἴῃ Ὑ1Οἷ {π6 ῥγορμοῦ ᾿᾿νοὰ, Τῆὰδβ [Π6 ᾿ΠΠΆΡΌΓΥ 
οὗ ἘΣΖΟΚΙΘΙ 18 ΤΟΥ ΚΑΌΪΥ 111υβίγαΐοα Ὀγ (μ6 ἤριιγαοδ ἰδίου ἀἰβοονοσγθα 
ἴῃ {μ6 Αββυσίδῃ ρϑίδοθβ. 
Α βυγϊκιηρ [Δοῦ τηυβί ποὺ δ6 μδγα ραββϑϑα οὐϑυ, ἡ ἢ]οἷν 8.4} θ6 ρίνθηῃ 

ἴῃ 106 ψογάβ οὗ Ὦσ. 1ω66ὲ. ““ἼΠογα νγᾶ8 ὁπ6 ἴορῖο ΜΈΊΟΝ τγ88 μοὶ 
Βα τοϊ ρα ἰο {πε ὶνῦ οσσῃ ({Ππ6 Ρσορμοί8β᾽) βύ0υ]6 οὗ τοργοϑϑηΐαϊζοη. Ατηϊά 
86 οορίουβ ἀπά γαγὶθα βυτῃθο βιὰ οἱ βουϊρίαγο, 716 ὁδῃ ΟΌΒΟΥΥΘ ΠΟῪ 
[π6 ρΡἱοίαγοθ οὗ {μοβ8 νἹβίοηβ ἴῃ το ἢ «ΓΘ πόνδῇ ΕἸ ΠπΊΒ6} 18 γονθαὶ θα 
ΑἸ ΥΑΥΒ ΡΥΓΘΒΘΥΥΘ ἃ ΟΠαγδ οί σ᾽ αα106 ΡΘΟΌΪΙαν, ΑΙ που ρ ἢ, ἤθη ἀοβου! ηρ; 
εογίαϊηπ αἰξτὶδιέεα οἵ ΤΠ οΙδν ---- Ἡ ΒΙΟἢ ἴῃ ΠῸ οα86 οϑῇ Ὀ6 ἀδβουι θά οὐμοῦ- 
86 ὑπαπ ΟΥ̓ ΤΟ ΆΡΠΟΣΒ---- ΘΔ 0 ἢ Ρτορμοῦ 8.1} δαρίουβ δἰβ ποηϊθα 
Ἰπαασετυ. Ὗ μοὴ «6πονϑὰ ἈΪΠ1861 Ἀρρθαγβ, {Π6 βαογθα τσ γΒ ὈΟΥΓΟῪ 
ὯΟ ζΟΪουτῖπρ᾽ ἔγομλ δχίθυ μα] ΒΟΊΓΟΘΒ; ὙΘΓΘ ὉΠΟΥ͂ [0 0 80, ἱπα 664, {Π6ῪΥ 
σου ]ὰ τη ΘΒ. ἀοαπάοι ὑπΠ6 0186 ροηΐβ δηά βριγιὺ οὔ {π6 1Π60- 
ΟΓΘΟΥ͂ ; 8π4 {818 ὉΠΙΪΟΤΤΑΙΤΥ ἴῃ ἀθβουιῖηρ [Π6}} Ὑἱβίοηβ οὗ (ἀὐοα ομαγϑοὸ- 
[6 Υ1Ζ68 1π6 ΘΟΠΡΟΒΙΠΟΠ8 οὗ 4}1 (πΠ6 ῥγορμδίϑ, ποὐνιμδίδηάϊηρ (6 
ῬΤΟμΆη6ΠΟ6, ἴῃ ΟΥΠΟΥ ραγίβ οὔ ὑπ6 7 σι ηρΒ5, οὗ {πο ὶΓ οὐσα Ἱπαϊν] 4} 1{γ. 
Τὸ βα 5. οὐγϑοῖνοβ οὗ {818 [δοΐ, 10 ν11}} θ6 βυβιοϊοπὶ ἰο δοπιραγα {Πμ6 
δοσουηΐβ οὗ [Π6 ν᾽ βΊοηβ οὗ «6 ον γουοϊμιβαΐρα ἰο 1βαϊδῃ, Πδηῖοὶ, ἀπά 
ἘΣ ΖΕΙΙο] " (18ε]. νἱ. 1 --- 4.; ἴδῃ. υἱῖ}. 9, 10.; Ζεϊκς. 1. 26 --- 28. : 
σοΡ. Εἰχοά. χχὶν. 10.; 1 Κίῃρβ χχὶϊ. 19. ; ον. 1γν.}). 
γι τοσαγὰ ἴο ἴπ6 ργθαϊοίομβ οὗ δαΐαγο δυθηΐβ ἰἤθγ6 δ.Γ6 {70 

Ῥδυθου αν ροϊπὶβ Ψ Β1ο ἢ ργοϑοηῦ ἐμϑιγβοῖνοβ3 ΤΠ ἤγβί γαβροοίθ {ἢ 6 
ὙΑΥ ἴῃ ὙὙΠΙΟΩ [86 Ῥτορμοίβ Ὀγὶπρ τοπιοΐθ ουθηΐθ Ὀθίοσα 8. Α8 
τϑίοθγλθη βίδ ]οΠ64 ΟΠ ΤΟΥ 6.Β ὑο 614 αἰδίϑη βοθπθβ δῃα δηηοπησορά 
ὙΠ δῦ νγαϑ Οσοα ΤΙ ηρ᾽ ἰΠ6Γ6, 50 {Π6 ΡγΟρμοίβ, γαὶβοα, ἃ8 10 6 ΓΘ, ΠΡΟΙ 8ῃ 
οἰοναίθα βϑέδίϊομ, Ἰοοκϑα οαΐ ου τ δὺ βῃου]α ὁοτὰθ ἴὸ ρ888 ἴῃ ἔπίΓο, 
ΔΠΑ Ρῥγοοϊδισαθα ταῦ {ΠΟΥ ἴπυ8 βατν. ““ἼΤΠ6 ᾿γόρἤθοὶθβ {μογθογα 
ΤΘΒΟΙΩΝ]6 ῥοίγοΒ ὙΠΟ τοργθβοηῦ οχίθηβινο ρχοβρθοίθ, Θοσαρυ δι ης; 
ΤΩΔΏΥ Οὐ]θοῖβ αὖ νδυουϑ ᾿πίουγδὶβ οἵ ἀϊβίδῃοα ; 8Ππα, 88 ἴῃ {686 411} [Π6 
ο᾿]θοίβ ἀγὸ πού ἀδριοἱθὰ σι δαυλὶ οἰθαγηθβ8, θαΐ, τ 8}16 {ΠπΠ6 οὐ} 16 
οὗ 116 ἔογοσσουῃά 18 ἀἰδβησι ἀπα 15 οο]ουτγὶηρ γιν!ά, (μ6 ἀϊδίδποθ 18 
1688 Ῥαγθου  Υ ἀοΗπ64, δηα {π6 οχίγθιηθ Ὀδοκ-ργοιηα 18 οο Ποα ψῚἢ ἃ 
ΒΏΔΟΟΥΥΥ ταδί, 80 [ἢ6 Ῥσορἤ 6.168 Ἔχ 1}, ἃ 1Ὁ τ γ6 ἰὴ ἃ ρϑιηίπηρ, 8 
ἀρ] μθδοη οὗ νασϊόνβ ἔαθαγα οὐ] θοίβ ΟΥὁἨΎ ὀυθηΐβ, {πΠ6 ποαγϑϑὺ οὗ τ βοῇ 
ΔΥΘ [86 τλοϑὲ ρουίβοι νυ ἀθβοσι θα, 116 (ῃ6 τότ σϑιηοίθ ἃΓῸ ΒΠΟΥΠ 
10. ῬΓΟροσθοη (0 {Π61} ἀϊδβίαδποθ ἴῃ ἃ ΘΆΚοΥ ραῦ ἀπα Ἰἢ ἃ ἰδ ηὕαΥ 
ΟὈΔ]η6: [Π6 ᾿πίογναὶβ Οὐ ἀἰλθ ἃὺα ποὺ αἰβίϊποιγ ποίρα, θυ 411} 186 
ΟὈ] οὐδ ΓΘ β'σα Δ ΘΟΙΒΙΥ Γαργοβοηΐθα 88 (ΠΘΥῪ 116 ἴῃ ργοβρθοῦ Ὀϑίογθ 
18 Ρτορμοῖ, ἀμα {πογϑίοσο ποῦ ἴῃ πιβίοτι δὶ ΟΥὁ ΘῃσΟ πο] υσοαὶ οσάϑυ.. .. 
Ηδποθ ὁ ΡΡοϑΙΒ {παῦ ἴῃ {Π6 Ργορμθοῖοβ ἰδ 88 βου ον ΡΟΒΒΙΌ]6, 
Ὀοίοτα {Π6 ἀοσουρ ]Βῃπηθηΐ, ἰο αι ϊρ 15} τυ αἰοῖὶ οἵ {π6 ονθηῖβ ργθαϊοιθα 
Ὑγ88 ὩΘΑΓ αὖ μδηθ, δη4 ΨΥ ΒΊΟἢ τότ σοηοΐθΌ ΤῊ ρσοροῦβ ἔγθα ΘΗ ΠΥ 
1η ουθᾶν ἀΘβου ρί]0}8 οὗ τοιηοΐθ ουθηΐβ 1 οἴ ΘΒ οὗἁἨ οΟὈ]θοῖβθ πθὰῦ 
αὖ πδηᾶ." 8 ὙΠ 18 18 οδ] 6 (86 ““ Ρογβρϑοίνβ ἢ σπαγδοίου οὐ Ῥσορῆθου. 
ΤῊιυΒ ἴῃ Ζθοἢ. 1χ. [ῃ6 ρτορμαδί 8668 (νν. 1 --- 8.} [Π6 {ὐϊαπ ρμδηῦ τηϑγοὶὶ 

1 ΤῊ Ἰηβρίγεϊίοη οἵἩ Ηοἷγ ϑογίρίατο, Ἰοοῦ. ἱν. Ρ. 184. 
3 Ἡδνογηΐοκ, Εἰπ]οταπρ, ἃ 200. 1Π|. ᾿ἰ. ΡΌ. 44. ζο. 
53 ζλπη, [πἰτοἀποιίοη ἴο ἴῃς ΟἸἹὰ 1 οδβί., ἐγ ηβι θὰ ὈΥ ΤαγηοΥ ἀπὰ Ἦ αἰ ἰπ ἴδηι, ρΡαγὶ ἰϊ, 

βοιῖ, 11. οἰδρ. ᾿. ὃ 81. ρῃ. 807, 8308. 
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οἵ ΑἸοχαπᾶου, ἱπ νυ. 9, 10. μα θϑμο 45 Μίοββιδῃ ἴῃ {πὸ ἀϊδίδην δαΐηγο, 
δη4, νυ. 10 --- 17., [6 τονογίβ ἰο {η6 δοο οὗ {6 Μδοοαῦθθα ΤΗΣ 
ΡΥποῖρ] 6 1]Πυϑίχαίαβ οὰν Ἰογ ἘΒ ἀϊβοουγβο, Μαϊί. χχῖν., αηὰ ψ1}}} ἰοπά 
ἴο Ἔχρί δίῃ ὑπ 6 ραβϑᾶρϑϑβ ἴῃ τν ΒΙΟἢ [Π6 ἀροδβίο!ἱο τ ΎῚ ΓΟΥΒ Βοθη [0 ἀσβουῖθα 
1ῆ6 π4] οἰοβα οἵ 41} ὑπ! σΒ 48 ἴο ὁσοὰγ ἴῃ {πο ῖγῦ ἄλγεα, ΝΥ 6 866 ἤδηδὸ 
ον ρῬϑγίβ ΟὨ]Ὺ οὗ {86 ἀἰνιηθ δου 568 6 Γ6 ὑηνϑ!] θα [0 {Π| ῥγορ]νοῖα, 
δα μουν, πθὴ {Π6 οουγβα οὗ δυοπίβ βΒῃονγθα (Π6 ροϑιτοα δδοῖ Ραγί!- 
ΟΌΪΑΥ τ͵8 ἴο ΟΟΟΌΡΥ, ἰῦ )1δβ ἴΠ6 1υδὺ Πρ ὰρ (ἡ πλήρωσι5) οὗ {δαὶ 
οὐἰ] πα τ ΒΙΟἢ δα Ὀδ66η ὑγασθα ὈΥ {Π6 ΘΑΥΪῪ ΒΘΟΊθ. 

ΑΔΟΥΒοΥ ροϊηΐ ἴῃ Ῥγθαϊοιοηβ οὗ ὑμ6 ξαΐαγα, πηροτγίδης ἴον {πΠ6 τὶρεὶ 
Ἰπίογργοίδιοη οὐ {ἤθτη, 18 86 τηοᾶθ ἴῃ το ραδὺ δυθηΐβ ἅγῸ ΓΘ Ρτο- 
ἀυσοοα, Οὐομίηρ ὈΪαββὶηρθ ἃγα ἀθβουι θα τη ἰδηρσιδσα {αγηϊβοα Ὀγ 
[Πο86 ψ μοὶ Π8Δ64 ΔἸγοϑαῦΥ οσουγσοα. Τὰ τπ6 [ἃ]}} Ὀ]Θββθάηθϑβ οὗ 
(ἀοα δ Ρθορῖα 18 γβργθβθηΐδα 88 ἃ γϑίπιγηῃ ἔγοιη χα ἰηΐο (Ἄπααη. ΤῊ]8 
Ὑ71} 6 τόσο ΠΥ 1] υβίγαϊοα Ππογοαξνοσ. [10 185 δῃουρῇ ἰο 88}. ΠΘΓΘ 
{παῦ 10 Ἔχ! 18 {πΠ6 ἀπ οὗ (ἀοαΐβ ρἷαη, δηα βῆοννββ ποῦν 411] ἢ 18 
ΕΠ αγοηΐ ἀθα] ]ηρβ ἀγα ΠΠμΚοα ὑθοούμογ, Ἰαΐον γϑβι] 18 θοηρ {π6 οΥάοΥΥ 
ἀονοϊοριμθπῦ οὗ 818 οὐὔἱσίπαὶ σοιηβοῖὶβ, (ὐοπβιἀθγαίοηβ οὗ {μα Κιπὰ 
ἰδηα ἴο ἜΧροβα {Π6 (ΠΟΥ οὗὨ [Π6 ὈΓΪΠΟΙΡΙ6 νον θα ΟΥ̓ ΠΙΔΠΥ ΟΥΙΓ16ϑ, 
{παῦ {Π6γ6 οδηποῦ δὲ ἀἰδύποῖ ργορἤθίο [ογοδιρΐ οὗ {πο αἰδίαηι ἔμέατο, 
ΟΥ̓ ΠΣ Τοβρθοίϊηρ ΘΙΏΡΙΓΘΒ 1π [Π6 ΡῬγορ]ο 8 ἂρ ποί γϑῦ ἴῃ 
μεϊηρ." 

Π που ἶοο, 1ῦ 18. το 1] ν δα πη 64, ἀο Θχὶαῦ 1π ἀπάογβίαπαϊηρ [6 
ΡΓΟΡμοῦο ΤΙ ηρΒ; θα {π686 ἀγα ΟἸΓΠΘΥ Οὐ Ἷηρ ἴο ΟἿΓ Ἰσῃόγάποο οὗ 
ΠΙΒίοΥΥ δῃᾷ οἵ [16 δογιρίυγοβ, οὐ Ὀθθοῦσβο [Π6 ὈΥΟΡΠΘΟΙΘ8. {Ποπηβοῖνοβ 
ΔΓ6 γοῦ πη Ὁ] 16, ΤΠ Ἰδαίου ολπ Ὀ6 πηάογεΐοοά ον  ἤθ [Π6 
δνϑηΐβ ἔογοίοα δᾶνα δούυδ! ΠΥ Ὀ6 θη οοοιρ] 18Πη64 ; Ὀαΐ {86 ΤΟΥΊΏΘΥ [889 
οὗ αἰ ου 168 τᾶν 6 τοπιονϑά ἴῃ ταδηΥ, 1 ποῦ 1ῃ 41}, οΆ868; δηᾷ {Π| 6 
Κπον]θᾶρο, βθη86, δηἀ πχϑδπῖηρ οὗ {πὸ ῬΓΟΡΠΟΙβ Τ ΔΎ, ἰῃ ἃ σοηῃβι ἀθγα- 
Η]6 ἄερταα, Ὀ6 αὐξαϊπηθα ὈΥ̓͂ ΡγΑΥΟΥ, τοϑαϊπρ, απα τηθάϊίαίοη, απα ὈΥ͂ 
σοι ρΑτηρ ϑοτρίατα νὰ ον ρίαγο, ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ 1} (ἢ 6 τυυϊ τ ὩρΒ οὗ 
{Π6 Νὰ Τοβίαδιπηοηίς, ἀπ ραγΠ σα Αγ ΓὔΖαο κ16 1 ἀηα Δ η16] ἢ {Π6 
βοοκ οὗ ἴῃς Ἰδονοϊαμοη.ἢ ὙΠ 1818 ντονν, [Π6 [ὉΠ] Ἰηρ᾽ σΘΏΘΓΑ] τῸ]08 
Μ011 Ὀ6 ΤΟυηἀ ἀβοία]! ἴθ ᾿πναδυῦ ραίπο {Ππ6 5θη86 ἀπά πιοαπὲπο οὗ {δὲ 
ῬΓΟΡΘΟΙ68, 88 Ὑ06]} ἃ5 {π61γ ἀεσοπιρἐ ἐ5]ιηιθηΐ. 

Ι. 45 ποέ αν γγορῆεον ὦ ϑεγίρξιγ 18 ὁ. ξοἰ [πίον ργοίαΐζίοπ (2 Ῥοί. 1. 
20.), ΟΥ 18 18 οἵογὰ ἐγπιίθν γϑίον, “ ἐδ 86η86 ΟΥΓὙ ἐκὲ ργορίδον ἐξ ἰο ὧδ «οτισὴὲ 
ἔπ ἐλ6 ουεπές 0 ἐλι6 τουγία, «πα ἴπ ἐλθ παγτποὴν οΓΓ ἐδ ργορλοξές τογἐξέπι8, 
γαΐλον ἐλαὴ ἐπ ἐιε ὅαγο ἔθ γηι8 ΟἹ ἂπῳ πίηισίο ργοεϊοξίοη.," - 

1 Μιιοἢ ναδθ]ο ἱπίογπιδιίοπ οὐ ἴπ6 8} ])6οῖ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΠΟΟΥ͂ Μν}}}] Ὀ6 ουπά ἰη Π)γ. ΑἸοχϑη- 
ἀοτ᾽Β Ῥγορβοοίοβ οὗ [βδίαῃ, πιτοἀποιίοη, ΡΡ. ἰχ. ἄς ὅδ8 8150 Κοὶὶ, Εἰη]είταην, δκ 62 --- 64. 
ΡΡ. 220---234., δπὰ Εαϊγθαίγη, ῬΧΌΡΠΘΟΥ νον ἰπ τοϑροςΐ ἴο [19 1)15εἰπεῖῖνς Ναῖαγο, [18 
ϑδροοΐαὶ Επποίίοῃ, απ Ῥγομοῦ Ἱπιογργοιατίοη, 1856, ρΡατῦ ἱ. ΡΡ. 1---196. 

2 ΤΏΘΓΟ 18 ΒΟΘΓΟΟΙΥ 80 ΟΧΡργοβϑίου ἰπ {ἢ}18 ὈΟΟΚ ἡ ΠΟ. 15. ον τα Κοη οἂΐ ΟΥ̓ Π)4 10} ΟΥ ΒΟΠῚΘ 
ΟἾΠΟΥ ῥσόρῆθί. 8. ἰβδαὰς Νονίοη 1185 οὐβογνοἀ ὑπὰῦ 10 18. νυ γ τσὴ ἰῇ [ῃ6. διὸ ΒΕ γ]6 δὰ 
Ἰδηρυαρο υνἱἢ 016 ρῬγορῇοςίοβ οὐ[ἁὨ 1) δῃῖο], πὰ ἢκ8 τὸ Βαπιὸ το] τοη 0 τπδην ν ἰςῖι τὸν 
ἢδνο ἴο ὁπ Δηοῖπου, 80 {Ππαὶ 4] οὐἩἨ το τυροῦ τη Κὸ θὰς ὁπς σοπλ ]οῖα ῬγΟΡ ον ; δοιὶ 
ἴῃ {Κα ΠΙΔΠΠΘΥ 10 ΠσΟΠδἰδίβ οὔ {ν3ἴ3ϑ ῬΓ8, ἢ ἰηἰΓΟΔιςΤΟΥΥ ΡΓΟΡΠΟΟΥ, ἀπὰ δὴ ἰπτυγρτοιατοι 
ποσοῦ Οὐὐδβογνδίίοηβ οὐ ἴπ6 ΔΡοολ] μδο, οαρ. 11. Ρ. 284. 

8. Βίδῃορ Ηοιβίογ. “Γμΐβ Ἰοαγηθὰ ῥγοίαίθ 1188 βἤονγῃ ἴῃ ἢΪ8 Βουπηοη οη 2 Ρεῖ. ἱ. 90. (δα! 
186 οἴαιιδα, ΔΝῖο ργουρῆξον οΥΓ ἰδ6 ϑονυιρίησο ἐξ οὐ ἂπῳ ὑγίυαίᾳ ἱπίοεγρνοία ἴοη, ΠΥΑΥ ὍΘ᾽ ΠΊΟΓΘ 
Ῥχοςίβεὶν [8 ἜΧρτοβϑοιὶ, “" Δυέ ἀν μγουρμήσον οὐ δογὶρίμνο ἰκς οΓΓ κεἰ. ἰν εὐ ργοιαίίομ, οὐ ἰδ 
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1π (πὸ ςσοπδιἀογαίϊοη οὗ {}}18 σδῆοη, {Π6 ΠΟ] ονγ ἢ ρ οἰΓουτηϑίδηςοβ Βμου]ᾷ δ6 
σΔΥΟΓΪΥ δἰϊοπαοά ἴο : --- 

(1.) Ορηκίάον ιοεῖΐ ἐλο ἐΐπιο8 ισλϑη {λ6 δουογαὶ ρτορλείς Ποιτιελεά, πὶ τιολαΐξ 
»ίαεε απά ππάδον τολαὲ ἀΐπφϑδ λον μίἰοτεα ἐλεὶγ ρῥτοαϊοίίοης, ἐδ ἀμτγαΐΐοπ ΟΥἢ 
ἐλεεῖν ῥτορλοίϊο τεἰπιδίτψ, απα ἰδεῖν ρμεγδομαῖ ταπὰ απα οοπαϊέϊοη, ἀπά, ἰαδέϊν, 
τολαέετεῦ οσαπ δε ἀποιση τοβρεοίϊπρ ἰλεὶν ἐϊε απα ἐγαηβαοίοΉ.8. 

ΤΏεδα Ρδγ Ιου] ΑΓΒ, ἱπάοοα, σδηηοὶ ἴῃ ΟΥΟΓΥ ἰπβίδπος ὈΘ ἀδοοσγίδ! ποὰ; δαί, ὙΠΟΥα ἸΠΟΥ οδη 
Ὀ6 Κηποντη, ἰδ 18 ΠΟΘΟΒΒΑΓΥ ἴ0 διιθηα ἴο {Π6Π|, 88 1118 νν1}}} τωδίθγ8}}}7 σοπιγι θαἴα ἴο {π6 σὶχδὶ 
ὉΠ ἀεγβῖδηϊηρ οὐ [86 Ὀγορῃεῖῖς υγιτίηρσθ. ὙΠαΒβ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΓ ἴο ὑπάογβίαηα σΟΥΤΟ ΟΥ̓ {16 
ῬΓΤΟΡΒΘΟΥ οὗ ᾿βϑίδῃ, νγὸ δῆου)ᾶὰ σηδκα οὐγβοῖνοβ δοαυαϊητοὰ πὶ ἢ [Π6 βίλία δηὰ σομάϊτοη οὗὨ 
τῆς ΡΘΟΡΙΟ οὗ ἴβγϑοὶ ὑπάογ τὸ Κὶπρθ Αὐμδζίδῃ, {[Π2ζίδῃ, Φοίδαῃ, Αἰδζ, δπὰ Ἠοζοκίβῃ. 
ὙΨΊΒ 1818 νἱονν, [π6 ὈΟΟΚΒ οὗ 2 Κίηρβ (χὶν.---χχὶ.) δπὰ 2 ΟἸγοη, (Χχνὶ.--χχχῖ!.) οὐρῆϊ τὸ 
ΑΝ ΓΟΡΘαι αν ροσυϑοά δπὰ δι ϊοα ; ὈΘοΔΌΘΘ (ΠΟΥ οοπίδίη δὴ δοουγαιθ Υἱοῦ οὗὨ ἰἢ6 βῖαϊα οὗ 

οδο {{Ππ|68. 

(2.) Τῆς εἰέμαίϊοη οΥ ἰδὲ ρμανἐϊομῖαν ρίασεδ, οΥΓ τολίοἢ ἐλε Ῥγορλείς δρεαᾷ, 
γειδὲ αἶδο δὲ ἀορί ἵπ πιϊηα, αϑ τοοῖϊ α5 ἐλαέ Ὁ ἐλε πεϊσλδοιγίησ ἼΣ ; ἐλογε 
δείησ ἱπ ἐλο Ῥτορλεοίϊο ιογέϊησε ἡγεφμοπέ ωἰμδίοηϑ ἰο ἐλε εἰἐμαζίοη απα ἀποϊοηξ 
φαηιεὲ Οἱ Ρῥίαςεδ. 

Ώεη ΡΪάςοβ Αγ πηθηιϊοηρα 88 ᾿γἱηρ ΠΟΥΙΝ, βου!ἢ, οαβὲ, ΟΥὁ υγοβδὲ, ἰξ 18 σΈΠΘΓΑΙΥ ἴο Ὀ6 
Ὡπάεοτβίοοά οἵ {ΠΕ βἰιυδίοη ὙΠ Τοδροοῦ ἴο δαΐεοα οὐ Φογυϑαοπι ; θη ἔῃ οοπίοχῖ ἀ068 
Ὡοΐ ΡΪΔΙΠΙΥ Γοβίσιοξ τΠ6 806 ῃ6 ἴο ΒΟΙΏΘ ΟἾΠΕΙ ΡΪᾶσθ. ἘῸΣ ἰηβίδιιςθ, Εργρὺ δῃὰ Ασγαδ ἅΓα 
ς8]1εὰ τὴς Ἰαπά οΥ̓ τπς βουίῃ, Ὀδοδα86 ΓΠΘΥ γα ἴο 1Π6 βουιἢ οὗἩ Φογυβαίοῃ ; (ἢ π8 ἴῃ Πδηίοὶ 
(Χ].) της ἀϊπρ 97 (δ6 δομίᾷ εἰρῃῖῆοα τῃ6 Κίηρ οὗἩἨ ἘΕρνρῖ, δπὰ {π6 ἀϊπο οὗ δε ποτγίλ, 16 
ΣΩΟΠδτοὴ οὗ ϑυτία. ὙΠὸ βεὰ 18 μαϊ [ὉΓ 116 τνϑεῖ, ἴπ6 Μοαϊ τοὐταήθδη ὅ. 8. Ὀοὶης ἴοὸ [Π6 νεβὲ 
οἵ Φυάεα [δηἀ {πεγὸ Ὀεΐπρ ΠΟ ΟἿΒΟΣ ϑνογὰ [ῸΓ τοεϑέ 'π ΗθΌγον: ὉΥ τῃ6 εαγέλ τῃ6 Ρτορδοῖβ 
οἴεδη τηθδη ἴπε Ἰληὰ οἵ 7πάξεα, δῃ ἃ βοπῃηθιη68 ἴῃς στοαὶ σοπυποηΐ οὗ 41} Αβία δμὰ Αὐγίοα, 
ἴο νν ΒΙΘὮ 1ΠῸῪ Βα βοσοδ8 ὈΥ ἰᾶπὰ ; δηὰ Ὦγ [Π6 ἐδῖεα 97 ἰλὲ δρα 1ΠῸῪ ἀπάοτγβιοοά ἴῃς ῥ]δοοΒ 
ἴο ΒΟ ΠΟΥ δα! ]οἀ, ρϑγ ΤΥ 84}} ΕΓΟΡΟ, δὴ ῬΓΟΌΔΌΪΥ 106. 8. πὰ8 δηἃ βοδ-οοδδβίβ οὗ 
ἴῃς ΜεαΙοσταηθδη. ὍΤῃ6 δΔρρϑὶ]δίίοη οὗ δεα 18 4180 ρίνοῃ ἴο 186 στόδὲ σχίνογβ ΝῚ]Ὸ διὰ 
ἘΠΙΡὮγαῖοβ, νυν ἰσῆ, ονοσῆονίηρ τποὶν θη ΚΒ, ΒΡΡΘΔΓ {πὸ β1η8}} βο88 Οὐ μτοδὶ ἰακοβ, ΤΠ6 
Ἐσνυρέϊαη βεα, νὶΝ 118 δευόπ δίγοαπια, το οποὰ ἴῃ 1βα]. χὶ. 15., 18 τὴς ΝΊ]Ὲ ὙΠ} ἰζ5 βου 
τοι : ἴῃς 5εα, πηοπιοποα ἰῃ 1588]. χχυϊ. 1. δηὰ Φογ. 11. 86., 15 πὸ ἘΠΙΡΗΓαῖοβ; δηὰ 1Π6 
ἀεδεγί οΓ ἰζε εεα, ἴῃ 186]. χχὶ. 1., [8 16 ΠΟΙ ΠΙΓΥ͂ οὗὨ ΒΘΌΥ]ΟΙ, πννδἰογεὰ ὮΥ {πᾶὶ τίνοσ. [Ἃπ|]||Κὸ 
ΤΩΒΏΠΕΥ͂, [86 “618 ΡΘΟΡ]6 διὸ ἀθβου θεὰ ὈΥ Β6ΥΌΓΑΪ ῬΑΓΟΪσΪΔΥ ΡΟ] Αἰ ΟΠ, αὔϊοσ [6 αἰνὶ- 
δίοη οἵ 86 Κίπράοτῃ ἰη (δα σοῖψτι οἵ Φογοθοδιῃ : ἢ π18, [6 ἴδῃ {{10 68, Ὀοΐπρ ἀἰβεϊ ποῖ ἔσγοπι {πα 
ΟἸΟΥ τὸ, δηὰ δι γόος ἴο ἃ ἀϊεγοπὶ Κίηρσ, π}}} ([πΠ6 εἶπα οΟΥὗὮὨ [πΠ6 Αδϑγυυίδῃ σαριϊν!γ, 
ΒΙΟ τοβροοι νον “8164 ϑαπιαγία, Ἐρλτγαΐπι, Δ ἃ ὡοβορὴ ; Ὀδεδαδα [}}6 οἷν οὗἨ ϑαπιαγία, νν μος ἢ 
ἴγ85 βἰϊυδίεὰ π᾿ τῃ0 Δ]οϊπηθηΐ οἵ τπ6 τὶ οὗ ᾿ρλγαῖπι, το νν88 [86 δοὴῃ οἵ Ψοβδρὶι, 
Ὅ 85 ἴδ6 ΤγΕΙΓΟΡΟ]}8 οὗἨ ἴῃ6 Κίηρβ οἵὁἨ ἁΙβγβοὶ. (Οομραγα 154]. Υἱ]. 2, ὅ, 8, 9.; Τα]. Ιχχχὶ. δ.; 
Ηοϑ. νἱ". 11.; ΑἸπηὺβ Υ. 1ὅ. δηὰ νὶ. 6. ὍΠΟΥ ἡγοσα δ͵80 οὶ ]θὰ Ζ7Ζϑγαεὶ δηὰ ὡασοῦ; Ὀσολυβο 
ΠΟΥ ἰοιτηθα (Π6 στοδίοσ ρασγί οὗ [βυβοὶ β ΟΥὁΘ Φ8οοῦ᾽βΒ γοβίοσιγ. ὙΠῸ ΟΥΠΟΓ ὕνο {τὶ θε8 οὔ 
“υὐδὴ δηὰ Βοπ)λπλΐη ἃγὸ σα] ]οἀ τῆς ἀϊηφσάοηι οΥ μαάαῖ, [6 ἤοωδε 7 7)αυϊά, ͵ετιδαίεπι, οτ 
ϑίον ( δα]. υἱὶ. 13. δηὰ χὶ, 2. ; 88]. οχχυὶ. 1.; δῃὰ 188]. 11}. 8.); Ὀθοδῖιβα ἰἤοβο ἔνγο {0685 
δαδογεὰ ἴο [6 ΤΆΤΩΪΥ οὗ [αν], ἔγοπη γἢο86 ροβίουὶγ πεῖν Κίπρθ Βργυηρ, δπα τῆς σλρί δὶ 
οἵ {δεῖν ἀοπιίπίοῃ 8 γ͵8δ8 “6 Γι}.8816Ππ|, τυ ἢ ΠΟΒ6 ῥγεοίηοιβ 885 Μοιιηὶ δίοη. ΑΜοΥ {οἷν 
τοῖπγη, βονονογ, τοῦ ἴπΠ6 ΒΑΌΥ]Οη δ σΑΡΟΪΥΥ, {Ππ6 Ὡ8Π)68 οὗ ἴδΥδε] δηὰ ΨΔΦυάδῃ ἀγα ὑτὸ- 
Τα ΙΒΟΌΟΙΒΙΥ ΔΡΡΙΙοα ἴο 8}} τ1π6 ἀςβοοηδηῖ8 οὗὨ 1πΠ6 ἔνγοῖνθ τὶ 656 νη ΟΓ ἰἢπ|8 τοβίοτοα ἴὸ 
18 οῖγ πϑίνθ ΘΟ ΠΙΤΥ. ΤὨΪδ 18 [6 ο886 'π ἴπὸ τυγἶηρ8 οὗἉ ΤΠ Ῥγορμοῖβ Παρραὶ, Ζοο ΒΓ Δῃ, 
δηά Μία] δοῆ!, τὴ0 8411] Βουτχιβηῃεα δου ἰΠα΄ ουοηῖς [Ιἡ δα αϊοη ἴοὸ [πὸ ἰδ 0] Οἢ8 δη ἃ ΠΒΠ169 
οὗ ρῥίδοεβ, ἡ αΐδνυϑ το αἴθ (Ὁ ἴῃ8 ἢ βίου οἵ ἵῃοδα {{π|68 Πη)ιιϑὺ Ὀ6 δϑοοτίδίηθα, ἃ8 (ἈΓ 8 18 
ῬΤΘΟΏΟΒΡΪΘ, πος ΟἾΪΥ ΟΥ̓ ΘΟΠΒ. Πρ {Π6 Πἰβίοσ 81 ΟΟΚΒ οὗἨ ϑδοσιρίαγο, δη ἃ τῃ6 ψντί τπρΒ οὗ 

118 ΟΥΤῚ ἱπίεγργοϊοσ ; Ὀθόδηβο ἴη6 ϑοτγίρίατο ργορἤμοοῖθβ ἃγὸ ποὶ ἀείδομοα ρῥγοαϊοϊοηβ οὗ 
δορδγδία ἱπάδροεηάοπὲ ουθηῖβ, θυ δ΄6 αηἰϊοα ᾿π 8. τορΊ γ δηἀ οηςίγθ βυβίοπ), 411 ὑοσγηϊηδῖ- 
ἱῃρ ἴῃ οπα στϑαῦ Οδ)οςῖ ---ἼΠ6 Ῥγοπια! ραϊίοη οὗ 1η6 ζοβΒρ6], ἀπὰ 1Π6 σοπιρ]οῖθ Θβι 8] 18 πιδηςϊ 
οὔἢ6 ΜοεβίδΒ 8 Κησάοτχῃ.᾽" ϑουτΏ 8, γ0]. ἰ᾿. Ρῃ. 18--- 16. [“ Ενοῃ [86 ὑτορμοῖβ σουϊὰ ποΐ 
Ἔχροῦπηὰ [ἢ6 του διϊοηβ ἩΠΐοἢ γογο σοτητηϊ πο ἴο ἴῃοτῃ : ἤῃ6 πηοδηΐηρ Ὑ ίοἢ [Π6 δυθηῖ 
Ὥχοθ Ὥροὴ ἰμοὶς ἰδησιδρα γ88 ποῖ ἃ πηοδηΐηρ ἰπέυδοα ἱπῖο ἰὰξ ὉΥ [Π6Γ οὐνὴ ἀδαίρῃ : [86 
Β6η86 οὗ {πεῖν ῥχοἀϊοιτοηΒ, 48 ἰξ ἀϊὰ ποὶ ῥὑγοσθθὰ ἔγοπι ᾿βθσωβοῖνεβ, σου] ποῖ Ὀ6 πηγανο Ἰοὰ 
ὈΥ {ΠΟΤ ΟΥΤΏ ῬΟΥΤΟΓΒ οὗὨ ἱπιογρτγοϊδιίοη (ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται, ἴογτ τ ἢ 86η86 οἵ ἐπίλυσιϑ, 
εἴ. 8ι. Ματκ ἱν. 34.; Αοἰϑ χῖχ. 39.) 1,66, Τηϑρίγαιοη οὗ δεγῖρί. (2ηἀ 6ἀ].), Ἰοςῖ, γ. ἢ. 311. 
ὨοΐΘ 2. (ὐοπιΡ. Ἰεοῖ. Ιἱ. Ρ. 62. ποίβ 4.1 



400 ϑεγίρέμγζο 7ηἰεγΡγοξα 10. 

Φοβορῆυβ (τδοβα βἰδίθιηθηΐβ τηδὶ βου θη 68 6 ἴδ καη Ὑ1ῚῊ στοδὶ σαθ ΟΠ, 88 μ6 ἢ88 Υ οἱ 
αἰτσαψα τεϊαϊοὰ [Ππ6 βαδογθὰ Ὠἰβίογσυ τῖῃ ΠΟ} γ}). Ὀὺ 4180 ὈΥ͂ ἐοπηρατίηρ ἴῃς πατταιῖνεβ οὗ 
Ἡδοτγοάοῖυβ, Πίοάοτγιιβ βου α8, δηὰ οὐἤοῦ ργοίμπα ἢ βίου δη8, νῆο ἢανα υὙγϊθη ὁπ 116 
αἰαὶγα οὐὁἨὁ 106 ΟΠα]τοηα, ΒΑΡ οπίδπβ, ΕσΥρυίδηβ, Τγτίδηβ, Μϑάοβ, βπὰ Ῥογβίδηβ, ἀπά 
οἴδοῦ οὐἱοηῖαὶ Ὠδιίομβ, νυ ἢ νυ ποπὶ (0 ῬΟΞΙΘΥΠΥ οἵ Φάοοῦ μαα δΔηΥ ἰηϊογσουγβθ. Θαοῖα- 
τἰοπβ ἔγοσῃ ἴπ686 ὙΓΙΓΟΓΒ ΤΙΔΥ Ὁ Β6ΟῚ ἴῃ 4}} ἴΠ6 ᾿ΔΥΡῸΓ σοπη πη ΓΙ 65 οἡ ἴἢ6 Β[0]6. [0 γχ. 
Ῥγίάδαυ χ᾽ Β Οοηποοίίοη οὗ ϑδδογοα δηα Ῥτγοίμπο Η] βίοσυ, δηὰ Βίβῃορ Νον θη 1) βου δ ΟΣ 5 
οὐ ἴα Ῥγορῃοοῖοβ, ἀγὸ Ὀοῖ ἢ ῬΑγΠ ΪΑΥΪΥ ν᾽ Δ Ὁ]6 (ῸΣ ἴΠ6 ΠΥ 1 οΟἢ8 ΟΥ̓́Τ 6 βδοσγοὰ ρῥγοάϊο- 
ἐἰοπβ Ἡ ΠΙσἢ [ΠΘΥ Πᾶνα τοβρθοινοῖυ ἀγαννῃ ἔγοτῃ Ῥτοίμπθ δΔυϊ ΠΟσβ.Ό [Ι͂ἢ ἴπ6 Ηϊἰδβίοτῖς αὶ δηὰ 
Οδορστδρη σαὶ [πάροχ, αἱ τπὸ οηὰ οἵ 1ῃς {πἰγὰ γο]απηο οὗἉ [818 νοῦ, ἀπάογ [86 Δγοῖο 168 Ακευγία, 
Βαῤυίοα, Εσνρι, Μεάΐα, ἀπὰ Ῥεγδία, τὸ δανὸ ρίνθη δὴ δὈδίγαςϊ οὔ 106 ρτοίβῃβ δι υΥ 
οὗἩ τα Εδδβι, ἴγοπι ἴΐ6 {ἰπ|86ὸ οἵὗὁἨ ϑοϊοτηοηῃ ππιὶ]ϊ (πὸ ΒΑΡ ]ΟηΪΒἢ ΠΘΑΡΟΪΥΠΥ͂, τὸ ἴδο! ΠἸταξ6 
16 Ὀοῖῖοῦ πη ἀογοιδηάίηρ οὗἁὨ [πὸ ΠἰΒΊΟΥΥ οὗ [86 Ηφῦτονγθ, ἀδδοσί θὰ ἴῃ {π6 τυὺιιϊηρβ οὗὨ {116 
ῬγορΡ ἢ οἴ8. 

(3.) “45 ἐδο »τορλείς ἐτεαΐ ποὲ οπῖψ οὗ ραξὲ ἐγαπβαοίϊοπϑ απαὶ ργοβεηέ οο- 
σμτγοποϑϑ, διιῖ αἶδο γοτοίοϊϊ ἐμέιτα ουθηΐς, ἐπὶ ογάον ἐο μπαογϑέαπα ἰΐθηι, ἐδ 
ηιδὲ ἀἠσορεϊν οοπδμῖέ ἐλε ἀϊδίοτίοα ΟΥΓ ἐδλε γοϊοισίησ ασος, δοίλ βαογεα απάὰ 
φτοίαπε, απαὰ οσατείἶν 866 τολοέλοτ' τσὸ σαἢ ἔγαοο ἐπ ἐΐθηι ἐδ ζμἰβίηιεπέ οΥΓ απὶν 
»τορῆθον. 

ΤΠ ονοηξ 8 1ἴπ6 Ὀοδὶ ἱπίοτρτοῖο οὗ ἃ ρῥγοαϊοιίοῃ ; οἵ ἃ βροοϊῆς ῥγοαϊςτίοπ [86 ΟΠ]Υ [Ὁ]} 
ἱπίογργοῖου : 118 ᾿ΠαΠΙΤΥ ἱπῖο ΙΒΊΟΥΥ, ΠΟΎΘΥΟΥ, ἀοηδηβ ποῖ ΟΠΪΥ στοδὲὶ ἰδῦουγ, πὶ 
αἶβο στοδὶ ᾿παὰ ὈΒΙΓΥ ἀπὰ οαπ8] Ἰαἀρτηρηῖ, ἰπ ογάθν τΠ δῦ τ᾽ ΤἸΏΔΥ ποῖ δ ΠΟΥ ἱπίο ναρὰθ ρσοηθ- 
τα ἢἾ68, Δη ἃ {ἰπαι τΠ16 ΟΥ̓́Θ ἢΪΒ τα ὃ τείοιτοα ἴο [8056 ργορἤθοῖςΒ νυ ἢ τ ΠΙΘἢ ΤΠΟΥ ΒαγιλοηΐΖο. 
ΤΏο86 δνθηῖβ σημδῦ ποῦ 6 ἔδγ-[οἰσῃρα ; ΠΟΙ σδῃ ΠΟΥ ΔΙΑΥΒ Ὀ6 δβοογίαλιθα, θθοδῖιδα [86 
οἰγουτηβίδηοοβ ΑἸ υὔορὰ τὸ ΟΥ̓ ΤΠ ῥτΌρΠ ἴδ ᾶτθ οἴη πΠ ΠΟΙ ἴο ι18, δεΐπρ γοὶ Γυἴγα. 
Ἡδηςα 8 οοπϑιάογθ]α ροιτίοη οἵ [Π6 ΡμιΌΡἢοῖβ, Ἔβρϑς δ }}} οὗ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗἨ Ἐδνο]είίοη, ἰδ ποῖ 
ΟὨΪΥ͂ ποὶ ππηἀογδιοοί, Ρυῖ σαπποί δῦ υγοβοηῦ 6 σοΙηρτγο Ποπάθα, ὅδοῖὴθ σοηδοίαγεΒ, ρου ἤ ΡΒ, 
ΤΏΔΥ Ὀ6 οβοτγοῦ; δαὶ (ἢδκ6 Κῃου]ὰ 6 δάνδησθαὰ Ψ ἢ σϑυ ίοη 88 [ἊΣ 88 ἴΠῸῪ ἴσον Ἰἰρῃς 
ὭΡΟΠ ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ; 8πἀ, ν ΠΟΘ {Π|18 18 Ὑδηϊρ, Μ6 180 ὙΠ 0] ἃ ΟἿΥ δδβδθηΐ ἔγοπι ϑύς ἢ σοη- 
δε Γο8. 

(4.) Τῆε τοογα8 απα ρ΄τγαδεοξ5 07 α ῥγορἦδθον ημιδὲ δὲ οπρίαϊποα, τοΐλοτο ἐδ ον 
ατῷ οὗδοιγο; ἐξίλον δὲ υενν ἵπέγίοαίο, ουοτῷῳ δίποίο τορογα δλομία δο ἐχρομηπαερά ; 
απ, ἐΓ έλο 8οη86 δὸ ἱπυοῖυεα ἴῃ τποείαρλοτγίοαϊ απα ἐεριδίοηναξοαϊ Θὰ} Υο5 510} ( α8 
τον ΚΓγοφιορίν ἐβ ἐδ σαδ6)), ἐλέδο πιιδέ δο εαρίαϊπεα ἀοοοταϊηρ ἰο ἐδε ρῥτὶποὶρἴεϑ 
αἰγεαάν ἰαϊα ἀοιρηι. 

Νὸο δβίγαϊηβα οὐ ἴδγ. οι ποὰ ἱπιογρτζοϊδιίοη, ᾿ποσοίοσγθ, Βῃου] ἃ 6 δαπλϊοῖ ; δηά {πΠαὶ 56 86 
ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ΟΓὰ ΟΥ Ρζγᾶδο 18 ΔΙ ΥΔΥΒ ἴ0 06 ργοίοσγοα τυ] Οἢ 18 [ἢ 6 οἸοαγαδβὲ δη ἃ τηοβὲ ργοαΐβο. 

(5.) δένιίϊατ ῥτορλοοὶθ5 οὗ ἐλ6 δαπῖα ουθηξΐ πιμδέ ὅθ σατοξεϊϊ σοπιρατοα, ἕπ 
ογάεν ἰο οἰμοϊαξε ποτα εἰθατὶν {ΐλ6 δοηδο οὕ ἐδδ ξαογοαά ρτοαϊὶοέϊοτ8. 

ἙἘργ ἰπβίδησο, ἈΟΓ ἢδυ]ηρ' δεοογίαϊ μα α [6 Βα )θοῖ οὗ (Π6 Ῥτορῃοιβ ἀἸβοοῦγξο ππὰ [ἢ 6 ΒΘ 56 
ΟΥΠ6 νογάϑ8, [δαἱ, 11}. 5... 876 τυαϑ τοομπαρά, ᾿ἰλοτΆ}}γ μίογοοα ἰβγοιρὴ, ΟΥ̓ Οἷιν Γαι Βρ τ βίο, 
ΠιΑΥ͂ ὃ6 σοτηραγοὰ ν᾽) 54]. χχὶϊ. 16., Τλεν μἱουοεά πιψ απάς ἀπά πιν ἔξεῖ; ἀπὰ ἢ ΖεςΠ, 
χὶϊ. 10., Τἧεν δἠαιϊϊ ἰοοῖλ ὁπ πιὸ τυλοπιὶ ἰΐδν ἤαυο ρἱογοεά. ἴῃ τῃ 8 ρδγα] δ] πρς τη ῥγορβοοῖοβ, 
ταραγὰ τηῦβὶ θ6 δὰ τὸ 1Π6 ὈγΟαΙΟΓΙΟἢΒ ΟΥ̓ ζύγπιθῦ Ῥγορμοῖβ, τ᾿ ἢ ἢ ἀγὰ ξοτηθιϊπιο5 τοροδίοα 
ὙΠ ΔΓ ἀροτηθηῦ, ΟΓΥ πηοσο Οἰδιυη Π ΘΧρΙ δηθὰ ὈΥ οΟἴδεδ; δηὰ αἶβο ἴο ἴῃς ργϑαϊοιίοιβ οὗ 
διιδεεσμενέ Ῥτορἤῃοίβ, ὙγΥΠ0 ΒΟΠΊΟΓΠιὁ8. τοροδῖ, ψν ἢ ΘΎΘΑΙΟΥ ΟἰΘΑΓΏΟΒ8 δηὰ ῥγχοςίβίοη, ἔΌΓΠΔΟΥ 
Ῥτορῃθοῖςβ, ἢ] ἢ δὰ Ὀόδη ΤΟΥ ΟὈΒΟΌΣΟΙΥ δηποππορά. 

11. 7 ογάον ἐο μηπήογείαπα ἔδιο ργορ]ιοίδ, φγεαΐ αἰΐοηίϊοπ δἠοιϊά δὲ 
»Ῥαϊά ἰο ἐδλε γμπααιπεπίαί ἑάεας Ὁ ἐδ ὑτορλοξϊς δἔνἕο, τοιοῦ ἰ8 ἰσὴὶψ 
,"᾽σωτγαξῖυε, ἀπά ναγίϊσμίαγῖν αδοιπαβ ἐπ πιείαρλοτγίοαὶ ἀπά ᾿ψρογδοϊὶοαὶ 
ἐχΡΥ 5510}. 
ΒΥ ᾿τπηδροϑ Ὀοττγονθά ἴγοπι {ΠπῸ πδίαγΑ] του], [Π6 Ῥσορἢοῖϑ οὕϊοη απ ἀογβίρηα βοιποιϊησ ἴῃ 

τῆ6 ποι] ῥΡο το, Τῆμβ, τῃ6 8.1}, ΠΊΟΟΠ, 8818, δπὰ Ἠθδνθη)Υ Ὀοάΐο8, ἀοποῖθ Κίπρε, 
ηθσθη8, ΓΌΪΟΓΕ, Δη ἃ ῬΟΓΒΟΠΒ ἴῃ στοδῖ βρΟΥΤΟΓ; δηά [ἢ ἰποῦθαβα οὐ δρὶοπ οι γ ἴῃ τόξα Ἰαπ}- 
ὨλΓῖοΒ ἀσποῖοβ ἱποῦοδεα ΟΥ̓Ἠ ῬΓΟΒΡΟΥΥ, 88 ἴῃ [58]. χχχ. 26., απ χ. 19. Οπ τὸ οὐνεσ ματι, 
τ πεῖν ἀκγκοηΐηρ, 800 {ΠΠρ, ΟΥ̓ Δ} Πρ, 516 }18Π 68 ἃ. ΤονΟΥΒα οὗἩ ἰογίαπο, οὐ 1[Π6 πεῖνα ἀοβιγιισιίοι 
οΥ̓ πὸ ρΡοϊεπίαϊθ οὔ Κίπράομ ἴο ΜΠ ΙΟὮ ΠΟΥ τείοσ. [Ιἢ Ὁἷ8 παπποῦ ἴΠ6 ρῥσορἢοὶ ᾿ϑ 8 ἢ 
ἀοποιιπορὰ τπ6 ἀϊνίης ἡπάρτηοηῖβ οη ΒΑΌν]οπ ([βΑ4]. χ λ, 10, 13.}), ἀπ οἡ 1ἀιιπηϑα (χαχὶν. 
4--Ο6.); διιὰ Φογειλίδἢ, οὐ τπ0 δον δὴ] ΨΦογαδαι οι (167. ἐν. 28, 24.). Το ἀῤδιγασιίοη οὗ 



Ἰδαῖος [07 ἀαβοεγέαϊμϊπφ ἰἢ6 δόηδ Ὁ ἐς Ῥνορλεεὶς "ἢ γξισα. 40] 

ἘρΥρὲ ἴβ ῥγεάϊειοα ἴῃ βίη ἢ δῦ ἔογα8 ΕΥ̓ ΕΟ 6] (χχχὶϊ. 7, 8.); δῃὰ αἶβο 1π6 ἐστί 816 ἡαΐρ- 
τηθηῖα ἐμαὶ που]ὰ Ὀ6(2}} {π6 πῃθο]ϊονίης “9618, ὈῪ 206] (ἰϊ. 28---81.) Απὰ ΦΨεδὰ5 Οἢγίβε 
ἈΠ τα βο ἢ ἐτηρ!ογοά τΠ6 Βάπι6 ῬΒΓΑΒΘΟΪΟΡΥ ἱπ ἰογοιο Πρ [6 ἀδδίσασείοη οὗἉ ογβα πὶ ὈΥ 1}}0 
ἘοπΔῺ85 (λάδι: χχῖν, 99... 
1 ἐὈτιδονῦ ᾿ΠΠπβίγαθοη οὐ (18 το 1Ὁ ΤΏΔΥ δ οὐβογνοὰ ἰδὲ [ἢ6 Ῥσορῃοιῖϊςαὶ πτί εἰηρϑ 

ςοπίλΐη ΠυπΊΘΓΟΙΙΒ ἄσιιγοδβ δια 8:10} Πτ0 4658 τὲ ΔΡΡΘΟΑΓ ΒΊΣΔΩΡΘ ἴο ΟἿ ὮΔΌΪΒ δηὰ τηοὰθϑ8 οὗ 
τοϊηκίης. ὙΠεδβο βρογοβ ἀπὰ 5 τ] πὰ 68, ΓΠΟΓΘΙΌΓΟ, τησδὲ 6 ἰπίεγργοίθ ἃ ρΥΘΟΔΌΪΥ ἴο 106 
ξεηΐα5 ΟΥ̓ οτἱοπία] τυττηρ : ἴῸΓ ᾿πδίδησα, ὙΘΓΥ͂ ΠΌΠΊΘΓΟΙΙΒ ΠἸΕΙΔΡΒΟΙΒ γα [Δ θη γοπὶ ἀρτί- 
εὐ]ίαγο δηἂ [Π6 ραβίογα] 1 ; δοῦλα οὗ [86 ὑγορῆοιβ ὑποιηϑοῖγεβ μανὶηρ ὈΘΘη ΠΟΥ δ θη ΟΥ̓ 
δΌΓΡΒογά8. ΟΥΒΟΥ τορσοδοηϊδίίοῃβ οὗ δυὐθηΐβ, ΨΠΙΟΝ ΓΟΣΤΘ ἴ0 ΘΟΙ]Θ ἴο Ρ888 πᾶ Γ 16 ΝΟ 
Τεβιδεηθπίὶ αἀἰβροηβαιίοη, δγὸ ἀγάνσῃ ἴγοτῃ ἴΠ6 βαογεὰ τίϊθϑ οὗ ἴ6 ὅονγβ. ΤΏπδ, [ῃ6 οοηγοῖς 
δίοη οἵ Εδυρὲ ἴἰο ἴῃς ρΌΒρεὶ 8 ἑογθίοἹὰ (1588]. χίχ. 19,21.) ὉΥ δοίεϊπο μρ απ αἰίαν, απά οἤετίπα 
Φαστίβεε ἰο (ἦε 7Ζοτά ; ἀπιὰ τἴμ6 σοηνοσβίοη οὐὗἨ 186 (ἀδῃ!}]68 ἰῃ σθηθγαὶ (Μ8]. ἱ. 11.) ὉΥ 189 
οὔδενγίησ ἩΡ 9 ἵπεέιιβο. ΤΠ βογυΐςα οὐὁἨ αοὰ ππάθγ ἴΠ6 ρΌΒρεαὶ ἰ8 δεῖ [οὐ (Ζεοςἢ. χίν. 16.) 
ὃψ φοῖπα ἈΡ ἴο «]ογυβαίοπι, ἀπά ἀοορίπρ (ὧδε 7}εαδί ΟΥ ἰαδενγπαοίεα ἰδέτε; δὰ ἴπθ δδϑιυπάδης 
οθιείοη οὗ τῃ6 ΠΟἷν ϑρίτίς, ἰῃ τῆ. πιϊγβοι]ουβ ψ1 5 νν ἢ ςἢ διϊθη θα 186 ργοδοβίης οὗ (ἢθ 
ΒΟΞΡΟΕΙ, 8 τοργοβοηϊεα (706] 11. 28.) ὃν ρὑγορλοενίπο, απὰ ἀγεαπιΐπρ ἀγέαπιο, απαὰ δοείης υἱδϊοη. 
ἴῃ τΠ18 ρᾶδβασο ἴΠ6 ργορβεῖ, ἰῃ ογάογ ἴῃς 18 τηϑδηΐηρ τῖρῦ θ6 ἐπ 6 ὈΘΕΟΥ πηἀογβίοοα ὮῪ 
τποξο ψνἤοπι πο δα ἀγεββοὰ, δχργοβϑβοὰ [6 δαηάδηϊ τπηϑᾶβυγο οἵ κ᾽ δηὰ ρΌΒρεϊ ρδς ὉΥ 
Ἰπηθ 908 ἀγϑνε ἔγοτῃ ἴπο86 ὈΓΙνΊ]ερο8 ἡ ἢ] ἢ ΘΓ δὲ {Ππαὶ {{π|6 τηοδὲ ΕΙΣ ΕΪΥ υδὶαθὰ ὈΥ (ἢ9 
7 εν5; τπου ἢ ἴδ 18 ἔσο [Πδὶ 1π 80Πη16 ΤοΒροοίδ ἢ18 ὑτγοσβ δὰ ἃ ΠΟ γα] [Ὁ] Αἰπιοπῖ. 

ΑἸΙΒουρὴ τἴῃ6 ΡγΟρμοίβ (ἢ τ|8 ΤΡΕΑΌΘΏΓΥ ΘΙΩΡΙΟΥ ποσῦθ ἴῃ 8 ἢρυγαίγθ οσΥὁὨἨ προ ιδρδογίοδὶ 
τηθαηρ, γοῖ ψγ οὐρὰς ποῖ, τοέδομέ περεδβεοὶίψ, ἴο ἀορασί ἔγοτῃ {Π|6 ὈΥΪΓΑΣἾΥΘ βϑηδα οὔ τΠοὶγ 
ΘΧρΓΟβΒΙΟΠΒ ; δηὰ [Πδ΄ὺ ΠΟΟΟΒΘΙΟΥ ΟΧχίβϑίβϑ, ΟΠ] ΠΘη ἴῃ Ρ]δίη ἀπὰ οὐ χίπαὶ βθηβο ἷἰβ [688 
ῬΓΌΡΕΙ, 88 γγ6}} ἃ8 1668 δα 6 0]6 ἴο 126 δι 76οὐ αηὰ οοηίοχί, ΟΥ ΘΟΠΙΓΆΓΣΥ ἴο ΟἾΒΟΥ 
οἵ βοσίρίπσο. Βαῖ, θυύθῃ ἰῃ 1}}}8 οϑδ6, γχὰ τηπδὲ σΑΥΘΙΆΠΥ δϑϑίστι ὑ0 οδοῖ ὑσορῃϑιϊοδὶ δγιῃδοὶ 
115 Ῥγοροῦ δῃὰ ἀδβηϊϊο τιθαηίηρ, 8 ἃ ὨΘΥΘΓ ΥΔΓΙΥ ἔσομαι ἰδδὶ πηοδηὶπηρ. 

111. 4 ἐῶο σγεοαΐεν ραγέ οΟΥΓἹ ἐδλε ρῬγορλοίϊο τογϊξίησϑ τοας 3γϑὲ οοηι- 
»οϑβεά ἐπ νυεγϑβε, απά εἐϊ γοίαϊπα πιμοὴ οὗ ἐλ αἷΊ ἀπά οαϑὲ ΟΓ ἐλ ογῖσίπαΐ, 
ἀπ αἰἐοηέϊον ἰο ἐδ ἀϊυϊδίοη ΟΥἹ ἐδ ἰΐπε5, απα ἐο ἐμπαξ ρεοσιζαγὶν 9.7, ἢε- 
ὄγειο ροοίγῳ ὁψ ιολίοὶ ἐλδ 56π86 ΟΓἹ οπὲ ἐΐπὸ ΟΥ̓ σοιρίοὲ 80 φεποτγαϊψ ουΥ.- 
σεβροηπαῖς ιστέλ αἀποίλογ, ιοἱϊὲ Τγεφμοπείν ἰοαα ἐο ἐδδ πιεαπΐπο οΓ᾽ πιαῆν 
»}αδδαφεα; ὁπὲ {πε οΓ᾽ α σομρίδί, ΟΥ' πιδπιδοῦ' 9 α βεπέεποι, ὀείπφ σεπογαϊἶμῳ 
Ω εοπιπιθπέαγῳ οἡ ἰδὲ οἶδλογ, 

ΟΥ̓ ἐΠϊ8 τ]6 γ ἢδνθ δὴ Θχϑ}]6 ἴῃ 18δἱ, χχχίῖγν. 6. 
Τὴο 1ογὰ δ ἃ βδογῆοοα ἴῃ Βοζτβδῇ, 
Απὰ 8 ρτεδὺ εἰδαρηοῦ ἴῃ [86 ἸΔηὰ οὗὨ [ἀαπηξθδ. 

Ηδρτα τἢ6 τη δίϑρθοῦ ἰῇ ἴῃς ἢγβι οἰαιϑο 18 1]υδίγαῖϊθα ὈΥ [Π6 ΡΓΑΔΘΟΪΟΡῪ οὗ [89 ποχὲ : [89 
ἘἈΟΤΙσ6 ἴῃ Βοζγιῇ Τηθ8η8 106 στοδὶ βίδι ρον ἴῃ [6 ἰαπὰ οὗ Δ τηεε8, οὗὨ ν᾽ ἷο ἢ} Βοσγδῇ γγῶϑ 
{πὸ σαρ ἴα]. ΘΠ] ΑΓ ̓ πβϑίδηςο8 ΟΟΟῸΣ ἴῃ ᾿βαὶ. χ]ν, 8. δηὰ ᾿χὶ, 10., δηὰ ἰῃ Μίοδῃ νἱ. 6., ἰῃ 
γν ἢ ς ἢ (86 ΡάΓΔ] 16] 81 18 ροτο οχιθηἀθᾷ, Οὐπσογπΐηρ ἴΠ6 Ὠδίαγο οὗἨ Ρτορδοίίς Ροδδυ, 866 
ῬΡ. 3738, 374. οὗ [6 Ῥχοδϑηϊ νοϊ η6. 

ΙΝ. ἐαγέϊσμίαν παπιθβ αγὸ οὔίοπ ρεΐ ὃψ ἐδ ρῥγορἼιοῖ5 70 πιοῦθ φεπεγαῖ 
οπεβ, ἴπ ογάδν ἐμαὶ ἐδεν πιαψ ρίασθ ἐδε ἐλίπῳ γοργοβοη θα, αδ ἐξ τρργο, 
δεζοτε ἐΐε ογος οὶ ἐλεὶγ ἤδαγοῦβ ; διιέ ἴπ δμοὴ ραδβασεβ ἰΐδοψ ατὸ ποῖ ἴο ὃδ 
μγιαογδίοοα ἐϊέογα ἶψ. 

ΎΠ8, ᾿π 406] 1. 4., 7 γε απά διάοη, απά αἷΐ ἐ}ι6 σοαδία ο77 Ῥαϊεδίϊπο, τὸ Ῥαῖ, ὮΥ͂ ἮΔΥ οἵ 
Ῥοσοῖῖςαὶ ἀεβοσιριοη, [Ὸγ 81} (ῃ6 σῃπθιηΐοβ οὗὁἨ ἴῃ6 9608: δῃηὰ (γτν. 6, 8.) ἴπ6 ατοοκβ δηά 
ΘΔ ΌΞΕΒΏΒ (ὉΓ ἀἰδίθηϊ ἡδιίοη8. [ἢ ΚΘ ΤΔΏΠΟΓ [86 Ῥτορἤοῖ Ατηοβ (ἰΧ. 12.}. θη θροακίησ 
οὗ 106 ΘΏΘΙ 68 οὗἉ [ἢ6 7678, ΤΩ ΘΠ] Οἢ8 ἐΐε γονιπαπί ὁ ΒΕ άοπι, ον ἰδὲ ]ἀμηιξαηε. 

Υ. ΜΠ ὺ ιιδιαὶ υοἱξλ ἐδδ ργορἠεῖς ἐο φΎργε88 ἔθ βαηι ἐλὶπο ἱπ α στεαί 
υαγὶοίν ΟΥ᾽ Φ:ΡΥΕΘδίοΠη8 ; ισβόποο ἐΐοψ αδοιπά ἱπ ἀπιγρἰ)ὴάοαζίοπα, εαοὶ 
γίδίπο αὖουε ἐΐό οὐδεν ἵπ εἰγοεησέϊ απαὰ δεαμέψ. 

ΕοῚ ἱπβίϑῃοθ, ἤθη ἀθβοσι δῖ πρ ἀγουρῆν οΥ ἔμπγΐη6, ΠΠΘΥ δοσατηαἶΐαῖθ ΤΟ ΘΙ ΠΟΥ ὩπτΩΘΥΟΙΒ 

ΣΊΤΒα ἢραγδεῖνο ομδγδοῖοσ οὐ [6 ρῥσορβοιὶς βῖγ}]6 ἰ8 ἀἰϊδουββθὰ δὲ Ἰθηρίῃ Ὁ ΕΔΓ βίγη, 
ῬΤΟΡΒΈΘΟΥ τίενεὰ ἴῃ ταβροοὶ ἴὸ ἰϊ8 ἀἰϊϑεϊπειῖνα Ναίατο, 118 Βρθοῖδὶ Ευποιίοη, δηὰ ρσγορεοῖ 
Τηϊογργοϊδιίου, ρῥατγί ἱ. οἶα. ν. δεςῖ, ἱν. ρῇῷ 188., ὅς. 

ΥΟΙ,. 11]. "; 
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μοί α, ἐο ταργεβοης [ἢ6 ΒΟΙΤΟΥ͂ [πα΄ που ΔΟσΟπιΡΔΏΥ ἴῃοδ6 ΟΑΙ δηλ 68 : οἵ ἴδ οἶμον 
Βαπᾶ, ψ θη ἀ6]ποδίύϊηρ Ρ]οπῖγ, ΠΟῪ Ροτγίγαυ, ἰῃ ἃ στοαὶ νυ ον οἵ ὀχρσζεβδίοῃα, ἴῃ 'ὺγ αἵ 
186 Ῥθορία ροββοδβεά οὗ δρυηιίίδιοθ οὐ ρταὶ} ; δηὰ. ἴῃ {κὸ τηϑῆποῦ, [86 ΠΟΥΤΟΓ οὗ νψῆσ δηὰ 
τὴ Ὀ]εεοίη 8 οὗὁἨἁ Ρθδςθ, [86 ΓΙ ΒΟΤΥ͂ Οὗ 1Π6 νυϊοΚοὰ δηπὰ 1Π6 ὈΪ]οββεάηθδε οὗ ἴῃ τὶ ρὶὐδοῦε, δ: 
ςοπίγαοϊοα Υἱἢ παπηογοῦδ "]υβιγαιίοπβ, [ἰΠηΐνογβδὶ [οστηϑ, ΠΟΎΎΘΥΟΣ, 88 Ὀθἰοη δίῃ ἰ0 ροεῖὶς 
ἀϊούοη, τη δῦ ποῖ Ὀ6 ῥγοδϑθὰ ἴοο ἴδγ. 

ΥΙ. 7716 ογάδν οὔ ἐΐπιθ ἴς ποΐ αἰισανϑε ἔο ὃς Ἰοολοά ζ07Υ ἐπ ἐΐό ῥτορλείϊε 
εογἱίἴπσδ; 707 ἐλον βεφμοπέϊν τοδί ἐορὶο8 ΟἹ εὐὐλέοὶ ἐλεν ἤαῦυε ζξονπιετίῃ 
ἐγεοαίοά, αἴἴεν οὐδόν βιιῤ)εοΐς ἤασυο ἐπέογυοηοα, απά ἀσαϊΐπ ἀΐδοιιδς ἐλεηι. 

Φογοιδῃ πα ἘΖΟΚΙ6] τρδΥ, 1 Ῥαγί συ] Ρ, Ὀ6 οἰϊοα 88 ἰπδίδηοοβ οὗ 1815 δογιρίηοο οἱ 
Βιγῖο; ὙΠΟ56 ἀἰδοοῦγβεβ, Ὀοίπρ ἤγδι ἀϊβρογβθα, γεγο δῆοσγνγασας οο]]δοϊεὰ ἱορεῖοτ ντδοαι 
τοχαγὰ ἴὸ ἴπὸ ογάθσ οἵ 286. [ἢ 186 τρηϊάδὶ οἵ ἴΠ6 τηρητίοη οὗ ραγιϊςυ δῦ σηογοῖεβ Ῥγοπηδοὰ 
ἴο, ΟΥἩ οὗ ἡυάρτηρηΐβ ἀεπουηπορα ἀρδίπδῖ, ([8Ώ6 ρθορ]θ οὗ Οοά, ἴΠ6 ῥγορῆθίβ δοιηδιϊπιος ὑγοδκ 
(ογίἢ ἰπῖο 80} πη ῥγεάϊοιοηβ οοποογηΐηρ ἴἢ6 Μοδββίδη : ἴἢθ56 ἀϊργοβδίοῃβ ΔΡροδΓ ἜΧΙΊΤΟτ ΕΓ 
ΑὈΤαρὶ δηὰ ἱποοδογοηΐ [0 τῃ086 ῬὯο ἀο ποΐ σοπβίογ ἢον ΒΟ ΒΟΠΆ]. (6 πγοπίϊοῃ οἵ ΟΠ γίκὶ 
ΤΩΔΥ ὑ6, ἰπ οοηἸπηντίου νῖδ}} [Πδὺ οὗὁὨἨ [πὸ τηϑγοῖεβ οὗ αοά (οὐ νος ἢὨ6 ἰβ ἴ89 ἰοαπάδιϊου 
δηα ρῥΐπηδοϊο, [86 στυυπα δηἃ σΟπβυμ δι οη), αηὰ τ τ τ6 τῃτοδῖδ οὐὗὁἨ τῃ6 Ἰυάφτησηια οἱ 
αοά, ἱπ ψηϊοῆ 6 ψγὰ8 [18 ΡΟ 16᾽5 σγδπὰ οουηδοϊδιίοη. Α σαγοῦιὶ Ἔχδιλιδιοῦ, ΠΒΟΎΘΥΕΓ, 
οὗ τπ6 Ρίδη δηὰ ἀϊείσι δυυίοη οὗ 186 αἰ γοης ργορῃειῖςαὶ θΟΟΪ8. Ὑ111}1 αἰνναγ8 δηδθϊα τδε 
ἀΠίροπὶ στοϑάοσ ἴο ἴσος (ῃ6 δυτδηροϊηεηῖ 8η4 Βεορθ οὗ [Π6 σχϑδβρεοῖίΐνο ὑσχορμθείςα. ῬΜετο, 
πάρε, ἃ πονν ργεαϊοτίοη οὐ ἀϊδβοουγδθ 18 ἀἰβιηρ ἰδηθαὰ ἔγοιῃ ἃ (Ὅσο Ομ ΟΥ̓ 8 ΠΕ Ὺ τ}, 
8485 'ῃ Ηδρραὶ ἰ. 1. δηὰ 11. 10,20... ἰν 18 8 ΘΑΞΥ͂ [Δὶς ἴ0 [Χ866 Βυοἢ δὴ ΔΥγβηροιηθηϊ δηὰ δοῦρα; 
Ὀμυὺ ψ Ποτο [86 Ρσορἤοῖβ ἀο ποῖ ἱπίσοάιοθ ΔΠῪ πὸν Ἐ|6ὲ6 (Ηο868 [ὉΓ ᾿ἱπβίβῃςθ) ἐϊ Ὀδοοιοθ 
γΟΙῪ ἀἰῆοι,. Μιτίηρσα 848 ἰδ] ὰ 1 ἀον ἢ 88 ἃ σδῃοηῖ, [Πδ᾽ ἴῃ οοπίϊπμοά ῥγοαοτοη δ, πιο 
δῖα ποῖ ἀϊειηρυϊϑηθά ὁΠ6 ἔζοπὶ δποῖ ΠΣ ὈΥ͂ [1168 ΟΥ̓ ᾿ΠΒΟΥ ΡΟ Οπ8, ὸ δῃοῦ!α ΤΑγο 
διϊοηα ὈΟΙῺ ἴο 186 δεψίππὶπο δη ἃ ἐπὰ οὗ [6 Ῥγορῃοῦϊς ΒΟΓΙΏΟΠ, 88 νγῦ.}} 885 ἴο τῇ ρετγιοά οἵ 
τἰπι6 ἰῃ τ ἢ [86 Βοὺπηθ οὗ {π6 Ῥγορβμοέϊς νἱδίοη 15 χοᾶ, δηὰ ἴὸ 186 ρογιοα ἰῃ νυ] ἢ ἰξ οπὰκ, 
ΤὨΪδ Μν}}} ὑθπὰ ἴο ΣΠπείγαῖθ [Π6 ΒΕΓΙΔΟΙΒ ΟΥ ἀϊδοοιιγθοδ οὗ 1βϑί ἢ, ἢ [86 ἴοτίγ -γβὶ δηὰ (οἷον - 
ἵν ΘΠδρίογβ οὐὨ δἰβ Ῥσορῇθογ. 

ς ἰ8, ονγενοῦ, ῬγΟ 8 Ὁ]6 ἐδαὲ [Πο86 Ῥτορἢοοῖα8 --- ΠΟ56 ἐεγηιίπηδ ἃ χσιο ἀοτηοηείγαίοδ {6 
βοχίππίηρ οὗ (δ τἰπ|ὸ οὗ ΟἸ γίδι Β ἱηρσάομ), 8πὰ {86 ἐεγηπέπμα αὐ φιεηε ἴπ6 ἐπα οἵ ἰδδϊ {πιο 
--εἶνε ἃ παιγδϊΐοη οἵ ἴπ6 ὑγίποῖραὶ ϑυβηῖβ ὑπᾶὶ 8}}8}} Ὀςί4}} (ἢ σῃυτοῖ ἰῃ ἃ σοηππυδὰ 
ΒΟΥ165, Ὁ01685 ΔΎ Ϊηρ ἰηίογνθηθ ὙΠΟ ΙΏΔΥ ΤΟΘ]υΪΐΓΟ 8 ἴ0 ρῸ δεῖς [0 [ΌΓΙΠΟΣ {{π|68. 
Ὅροι (δΐ8 ἑοππ ἀδιίϊοη ἀοροηᾶδ τΠ6 ἱπιογργοϊδιίίοη οἵ [βδἱ. ᾿ἶν. 1. τὸ ἴχ, 99. ὙΤῆδ σοπηπιθῃοδ- 
τηρηΐ οὗ [{]18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ὉΠαι ΒΕ ΟΠΔΌΪΥ ὈΘΙοησΒ ἴο ἴη6 Ὀορσίπηϊης οἵ Μοεϑίδῃβ Κίηράοω : 
1Π6 ἴούτῃ ΟΥ θη 108118 ΠΡΟῚ τμ6 τηοϑὲ ΒουγΙβῃϊπρ' δίαϊα οὗἩ [πὶ Κίηράοπῃ, νυ ῃἰ ἢ [8 ἐο (ΟἸ]ΟΝ 
[6 σοηγοσβίοη οὗἩ [ἢ6 «οὐνἰβῃ παίίοη, δηὰ ἴῃ6 νἱπάϊσαίίοη οὗ [ἢ6 84. Π|}οἰοαὰ ἙΘΠυτοὺ ; ποῖ 
ἀο  νοῦδποθ, δὰ [86 Βουτθῃϊηρ δίδίο οὗ Ομ υει᾽ 8 Κίηράοτῃ, ἀγὸ ἀδδβου δὰ ἴῃ 156]. ᾿ἰχ, 19 --- 
21. δηὰ Ιχ. ᾿πῃγουρδουί. [ΠΓἀἃ ῬγοΡΏΘΟΥ, ἰδ τασδὶ ὑ6 δἀἀ64, Ὀ6 δίτΊ ΟΕ οἰ γοποϊορίοδὶ, ἰδς 
ΚΒ οὗὨἉ 1ὲ Ββανθ {ποῖ γ δοσοιρ βῃταθης ἴῃ ἀοἤπηῖιθ ονΘὩ8.] 

ΥΙΙ. Τῆε ργορλεῖβ οἴϊεπ ολαπσε δοίδ, ρουύβοπβ απά ἔδηδεξ8, βοπιείἠπιεϑ 
ϑροαλέπο ἐπ ἐλοὶγ οἱσπ ῬΦΥβοη8, αὐ οὐδοῦ ἐϊηι68 γτεργοϑοηΐέπ Οἷ(4, ἠΐξ 
»εορῖε, οΟΥ ἐλεεῖ οπεηιΐθβ, α8 γοβρεοίζϊυεἶῖν βρεαλίπρ, ἀπά ιοἱξδλοιιέ ποίϊεϊπφ 
ἐδε ολαπφο 9 Ρεγδοη ; βοπιθέϊηιεβ ἐακίπο ἐλίποε ραδὲ ΟΥ ργεβεπί ζζγ 
ἐλῖπσε γμέμγο, ἐο ἀεποίε ἰδὲ σογέαϊπέν 9 ἐδ ευοηΐξ. 

ΟΥ̓ υδὲθ οὐὈθογυδίϊοη γγθ ΠΑΥΘ ἃ βίᾳ: 8] 1πβίδποθ ἰη ὑπδΐ γ ΥΥ ΟὈβοῦζο Ὀγοάϊοϊου οοπίδίποὰ 
ἴῃ 158]. χχὶ. 11, 12. νος, δοοογάϊπρ ἴο Βίβῃορ [ον ἢ Β ἐγϑηβδίίοη, 8 88 ἕο] ον :--- 

ΦΠῈ ΟΒΑΟΣΒ ΟΟΝΟΕΒΈΕΝΙΝΟ ὈΌΜΑΗ, 

Α νοΐδα οὐίθι ἢ πο τὴ6 ἴτοσα βϑἱγ : 
Ὑ͵ΔιοΠδη, ἢ δὲ ἔγοσῃ [6 ηἰρῆὶ ὃ 
ὙΧ͵διοϊδη, τνρδὶ ἔγοῦγ [06 πἰψὰὶ ὃ 
ΤΠο τυδιοπηδη Τορ] Ἰοιἢ : 
ΤΏΘ πηογηίηρ σομηοίῃ, δηὰ δ1δο (86 πἰρῆι. 
ΤΠ γο Μ1}} ἰηφαίΐτο, ᾿ἰπααίγθ γ8 : οΟσο6 διζδίῃ, 

ΤῊΐθ ῬΡΓΟΡΒΘΟΥ͂, ΤοΟτα (Π6 ὈΠΟΟΣΙΔΙΠΙῪ οὗἉἨ [Π6 οοοδδίοη οἡ νος ἢ ἰδ '᾿γὰδ Ὀξίογθά, δ ννεὶϊ ε) 
ἕτοιμη [06 ὈΥΟΥΪῪ οὗἉἨ [86 ΟΧΡΓΟΒδίοη, ἰ8 ὙΘΓΥ ΟὈΒΟΏΓΟ ; Ὀαΐ, ᾿ἢ γγχὸ οὔϑογνθ [86 ἐσαπδίοκε, δηὰ 
ΠΆΓΟΙ Υ ἀἰβιϊηρτιΐβ θοίννδθη [16 Ῥϑσβοη δρεαἀίπο ἀπὰ [Π6 Ῥδύβϑοῃ δϑροίεη ἰο, ντὸ 8[}8}} δὲ δὺΪδ 

“ἴο Δρρυββθῃὰ ἐΐ8 σΘΏΘΓΑΙ ἰτηροῦί. [Ὁ ἜΕΧΡΓΘΒ868 ἢ 6 ᾿ηφαίγιθδ, πηδθ οὗ ἃ ργτορῃεὶ οἵ δεβονδὰ 

᾿ ΒοΥ]6 οἡ [86 διγ]6 οὔ τ1}6 ΠΟΙΥ ϑδετίρίαγεθ, Ῥ͵οσῖκβ, νοὶ], ἰϊ. ῥ. 271. 
2 ΤΥρυδ Ποοίγίμϑ9 ῬΤΟΡΒΟοΙίοδΕ, ΓΑΣδ 111. οδρ, ἰΐ, ῥ. 179. 
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ΌΥ 8 ῬόορΪ6 ψἶο ΕΓ ἰπ ἃ ὙΕΓΙΥ͂ ἀἰδίγοββοαὰ σοη ἀἰ ] οη, σοποογηΐηρ (6 ἔμίθϑ τ ἢ ἢ δυγαϊ οὰ 
πο. Τὴ Εἀοτηΐτ68 88 γ76}} 85 106 Φεν8 σγαγο βυδαυοὰ ὈΥ τὴ6 Βαδγ]οπίαπθ. ΤΉΟΥ͂ 
ΔΗΧΙΟΌΒΙΥ ἰηααΐτγο οὗὨ ἴπΠ6 Ργορἢοῖ, ον ἰοηρ' [Πποὶγ δα δγέοτιοη 18 ἴο Ἰᾶδ. Ης ἱπεϊπηαῖθδ μὲς 
ἴδ δεν βῃοι!ὰ 6 ἀο]νεγοὰ ἔγοτι σδρο ΥΥ, Ὀὰὶ ποῖ εἰ,6 Ἐκ οΙη1 1656. ὙὨ6 ᾿γαιδιιίοη δοίης 
ἴδ οδεογνθ, [Π6 ΟὈΒΟΌΓΣΙΠΥ αἰΒαΡΡΟΒΙ8. 

[βαϊ. ἴχ. 6.. 1]. Ἐηγυυρδοαῦϊ, ᾿χὶ}]. Κτοῦρβοαΐ, ΖΕΩΒ. ἰχ. 9., ᾿ηὰ Ἧδν. χυΣ, 2. (10 τηοπιίοη 
0 ΟΙδογ ἰπβίϑῃ 668), ΣΏΔΥ ὃὉ6 εἀάπςρα 88 ΘΧΘΙΏΡ]68 οὗἉ [86 διεὀοίϊξωζίοπ ο77 ἰλε μαδὶ οΥ᾽ μγεβεπί, 
ἵν οσάεν ἰο ἀεηοίε (δε σογίαϊκίν οΥ ἐ(λέπρε ψοὶ ζίμγε: αἰϊοπίίοη ἴὸ ἴΠ6 δσορο δηὰ σϑηίεχὶ οὗ 
ἴπ6 σχορδοῖίς ἀϊδοουγβο Ὑ1}} ΠογΘ α]80, 88 ἴἢ ἴπὸ Ὀγοοθαϊηρ γὰ]δ, ΘΗ 8016 ἰδ6 τοβάθσ ἴὸ 
ἀϊδιϊη σα ἢ τ[μὨ6 ναγίουβ ὑππηβιτοηδ τ ἰτἢ δα δὶοϊθηι δοσύγδου. 

ἴκ ἸΏΔΥ πόγα ὃ6 ἕμασιῃεσ οὐβεσνθά, ἐμδαῖ, θη ἴΠ6 ῥγομμθῖδ βροδὶς οὔ {π6 ἰαίέεγ, ΟΥ ἰαδί ἄανψα, 
ΠΟΥ ΣΏΥΔΙΪΔΌΪΥ τηθ8ῃ ἴπ6 ἀδγβ οὗ ἴΠ6 Μοββίδῃ, οὐ [ὴ6 {ἴπ|6ὸ οὐὗὁἩἨ [ἢ6 ζοΒρ6] ἀϊδρεπβαίίοῃ. 
Τὸ ἐπχρχγοββίοη, ἐλαΐ ἄαν, οἴ ἢ τ 6 8}5 ἴ}1|0 5816 {1Π16, Δ ΑἸνν ΔΥ8 ΒΟΙη8 ρειοὰ δὲ 8 ἀἰβίδηςθ. 

Υ11Π. δον ἐλ ῥγορλείς γεσοϊυεαά ἃ σοπιηιϊβϑίοπ 0 ἀδοίαγο ἀπψέλίπρ, 
ἐλε γγιόδϑασο ἐβ βοπιείπιοϑ τ ργε58ε6 αϑ ὑΓ ἐδεν πααά ὀδεπ αρροϊπίοα ἰο ἀο ἐξ 
ἐλοπιδοῖυε. 

ΤὨΪ8 σολδγκ Π88, ἴῃ βυϊδϑίϑηοθ, 66 ΔΙΓΟΔΟῪ τηδᾶθ. [0 18 ᾿ἱπίγοάδυςσοά 
8581, ἴπ οΥἰθσ ἰο 1] Γαδ 86 ΡὮὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗ ἴῃ ῥγορδοίϊα νυ γὶ (ἡ σβ. 
Ομ οὗ ἔνο δἀαϊθοπδὶ ϑχδίωρ]88ϑ νν1}}1 ΒΟΥ 0116 ὨΘΟΘββ ὑῪ οὗ δἰθπάϊηρ ἴο ἐΐ 
1η 1 Τοσρσοίϊηρ [86 Ρσϑαϊοί οηΒ οὗ π6 βδογθὰ τυῦὶ τη ρ8. 

ΤὮυ5, τ οη 1588 τν88 δϑηΐ ἰ0Ὸ 61} 16 76νγγ8, ἰδῇ 1[Ποῖγ Ὠοδτὶ σου] ἃ Ὀοοοτηο δι, δηὰ 
ΠΟΙ ΘΑΥΒ ΠΟΔΥΥ͂, δηὰ παῖ [ΠΟΥ νου] Ὀ6 σΈΪ ΠΥ οὗἉ βοὴ ρ ἘΠΕΙ͂Γ αγθα, 80 ἃ8 ποῦ ἴο πηάᾶογ- 
διδηα δηὰ Ῥε]ΐονο τῃ6 ἐγαῖῃ, [Π6 πηεδδᾶρο ἴδ {Ππ8 Ἔχ ργεββοὰ : ΟὉ απὰ ἰεἰϊ ἰλὶ5 ρεορίε, Ηξεαν 
ψε ἱπαξεεά, δμί επαάεγοίαπα ποῖ, απά 866 ψὲ ἱπάεεά, δμὲ ρεγοεῖυε ποίέ. ΤῊΪΒ “πὴ ρ}168 τῇδ ΠΟΥ 
ὙΟΌΣα ποῦ ΕΠΙΡΙΟΥ ἴδ6 ἔδοῦ ε168 ἩΥΒ] ἢ ἈΠΟῪ Ῥοβϑοβεβθα, 80 88 ἴ0 υῃάετβίαπα δηα Ὀο] αν 1} 
ΞοϑΡεὶ. Τῆια σϑϑβϑοὴ οἵ 819 19 δεβίρηρα: Ἴαλε (ἠδ λεαγί ὁ ὼς μεορίε ζαί, απά νιαλε 
ἐλεὶγ ἐαγ8 ἤεαυν, απά δἠμέ (λεὶγ δγδβ ; ἰοπί (δεν 566 τοϊ(ἡ ἰλεῖγ ευεε, απ} ἦδαγν ιοΐἐλ (λεὶν φαγα, 
σπά ππαάετείακα τοίἡ ἰλεοὶγ ὀεατγὶ, απαά σοπυεγί, ἀπά δε δεαίεα (Ἰ5αὶ. νἱ. 9, 10.) Τΐδ ἐβ 
ΙΏΘΓΟΙΥ 8 ῥγεαϊοϊίοη οὐ ψπαῖ ΓΠΟΥ τνουἹὰ ἀο; [ογ, ψ ἤδη {}}}8 ῥτομμαδῦς ἀςο]δγϑίίΐοη ν88. 
ΔΟσΟΙΡ 5Βη6 ἃ, [6 αν ουΣ αιιοῖθὰ τὴ ράδδαρο, δηἃ ἘΧργθδβοὰ 115 βθηθΐῃθ 86 η86: 7πἦσπι 
ἐδ γε ιἰοὰ (δδ ρῥγορῆεεν οΓ Ἐδαΐακ, ισλϊοΐ βαιά : Εον (ἠϊ8 ροομίο᾽5 ἠξατί ἐδ ισατεά στοδ5, απὰ 
ἐλεὶτ εαγϑ ατὸ ἀμίΐ ο77 ἀδαγίπο, απά ἰλεὶγ εγεα (δεν ἤανε οἰοδεά ; ἰεεὶ αἱ ἀπν ἐΐπιὸ (ον ελοιυί« δεὲ 
εοἐΐ ἰλεὶτ ἐνε8, απ ἤεαν ιοϊἡ ἰλεοὶγ φατε, ἀπά δλομίαά ἀπαετείαπά κὐἰὰι ἐπεὶγ ἠδατί, απα δἠομα 
ὃὲ σοπυεγίεα, απά 1 δὐοιμα ἠεαὶ ἰῤεπι (αι. χιὶ!. 15.) ΤᾺΪΒ σοπάιίοη 18 81}}} πλοῦς ἘΧ μ] 1 ΟἸ]Ὺ 
διδῖοὰ ἴῃ Φοδη 11]. 19.: ΤῊϊδ ἐδ ἰλε σοηάεπιπαίίοη, ἰλαΐ ἰἰσἠϊ ἰδ οοπιε ἱπίο (ἦε τοογί, απαᾶ πιὲν 
ἰουεά ἀατάπεε ταίλεν ἰλαν ἰἰσὶί, δεσαιιδε ἰδεῖν ἀφείς τσετὲ εὐ, ΕῸΥ Ἔυέγν ον ἑλωΐ ἀοοίἑ εὐτὶ 
λαιειΐ ἐδλε ἐσλξ, πειίλον σοπιείὰ ἰο (ἦς ἰἰσῆϊ, ἰεεὶ ἀΐϊδ ἀδοαβ δἠομίά ὧδ τεργονεά. ΤῺ Τονὰ 
βαϊὰ ἴο Ψεγεῃ δ, 7 λαῦε ρμὲ πιν τσογαβ ἵπ ἰδν πιοιιΐι; δε, 1 λαυε ἰλὶ8 ἀαν 56 [ἦτε οὐεγ (ἠδ 
παίἑοηδ, ἰο τοοί ουΐ, ἀπά ἰο με ἀοιση, ἀπά ἰο ἀδείτου, ἀπά ἰο ἰΐγοιυ ἄοιση, ἀπά ἰο διε, ἀπά ἰο 
»ίακπί (Φετν. ᾿. 9,10.) Τα τηϑϑπὶηρ οὗὨ [818 τηοδεαρθ 18, [Βδὲ [86 ΡΓΌΡΙΟΣ Δ8 Δρροϊπιοα ἴ0 
ἀδοϊαγο ἴο 186 ὨΔΙΪΟΠΒ, {πᾶῦ ΓΠῈῪ δμου]ὰ 6 τοοῖϊε οαἵ, ρυ]]οὰ ἄονγη, αηὰ ἀοϑιχογρά, διὰ 
ἰδὲ οἴ μεγβ του ὰ 6 ῥ]δηϊοά 1η {ΠΘῚΓ ῥΪδοο, δηὰ Ὀα11 αρ. θη ΕΖΟΙΚΙΩῚ ὈΟΠΟΙἃ {Π6 
ΕἾΟΥΥ οἵὗὨ 1η6 αοἀ οὗὁὨ ἴαγβεὶ, 6 οὔβογυοβ, [πα΄ ἐξ ᾿τσα8 αοσοογαϊπο ἰο (ἦε ἀρρεάγαποε ς᾽ ἰλε 
υἱδίον ιεϊὲοὺ 7 δαὶὸ ισδη 7 σαπιε ἴο αεδίγον (ε οἱίν (Ἐποῖὶς, ΧΙ. 8.); [86 δ, θη Ὠ6 
Οδῖη6 ἴ0 ΧΟΡ ΠΘΔΥ [Πδὺ [Π6 ΟἿ βου] ὑὲ ἀςδιτογεά. 

ΙΧ. 4 ἐγπιδοῖϊς αοἰϊοηα απα ργορ]ιοῖίε υἱδῖοηθ σγοαξίῳ γοβοηιδίε 
»Ῥαγαδίοα, απα τῦέγο επιρίοψεα 07 ἐι6 5αγῆθ ῬΈΆγΡροδβο, υἱζ. πιο μοισον μέ 
ἰο ἱπδέγμοίέ ἀπ φῆφαφο ἐδε αὐξεριέίοπ οΥΓ ἐδδ μουρίο, ἐλιοψ πιμιϑὲ ὃ ἐηέεγ- 
»γείεά ἐπ ἐδὲ βαπιθ γπαπποῦ α8 ραταὐϊε5.3 

ἐ ΡΕΪΒ. οὔδημο ΟΥ̓ τπεο, Πονγονοῦ, ἰδ ποῖ δχοϊαβίνοῖν σοηῆηθᾷ ἴἰο ῥγβαϊοεοηβ οὗ ἔμτιΓο 
οΥθηῖδ: ἴξ 15 βοιηθεϊτηθβ πβοᾶ ὈΥ τη ῬΓΟΡΠοῖβ ἴὸ τορτγοβοηξ ἀε168 48 ΡοΓογηαγοα ᾿νε ἢ οὐχῃῖ 
τὸ 6 ὅοπ ; τῆ, ἴῃ Μία], ἱ. δ., ΑΔ βοὴ ποηοις (οὐρῶς τὸ Ὠοηοῦγ) λὲ ψαίλοσ. Βαϊ ἴν ἰ8 
ἸΠΟΓΟ ἔγεαπιθητῖν ὁταρίογεὰ ὈΥ το τυτίτουβ οὔ τῆ Νον Τεβίαπιθπι ἴοὸ δχργοθδ ὈΟΓἢ ΟἿΓ 
ΟἸτιβξείαπι ῥα υορσοβ, ἀπὰ τῆ ἀπεῖεθ. τὸ τ Πΐοἢ τον ΤΟ υ86, ὙΏα8, Μαιῖ, ν, 18., γα 
αγὰ (οαρθξ ἕο 6) ἐδ καἰξ οΥ ἰλε δατίδ, Ἕοτα, ἰἰ, 4, 71ἦ64 φοοάπρεϑ 0 αοά ἰοαάείὴ (οὐρὰς 

τ Ἰ686} ἐΐεε ἐὸ σορεπίαπισε, ὃ Οὐοτ. ἢ, 18., ε αἰ], εοὐἱῆ ορεπ ζασε ὀελοίαϊπρ (Θπήογίπρ 16 
τηθῆπβ οὗ θα Βοϊ ἀΐη.Σ) αϑ ἐπ αὶ φίαϑε {ἰε οἷονῃ οΥ εἰ 1,.οἹα, ἀγα (ουμἂν ἴο Ὁ6) οἠλαπροά ἱπκίο (δε 
5απι ἔπαρε ἔγοπι σίογῃ ἕο φίοσῳ. ἔδιναν ᾿ἰπβια πη 65 ΤΠᾺΥ ΒΘ 8668 ἐπ 1 Οὐοτ. ν. 7.; (οἱ, 11}, 3.: 
Ἦρφθ. χῆΐ, 14.: 1 Ῥροῖ, ἱ, δ.; 1 Φοδη 1ϊ. 1δ.. 111, ὁ. πὰ γ, 4, 18. ἢγ. ΤΆ. ]ΟΣ, ον ἴ0 τὸ 
Ανροβίοϊ!θς ὙΥ̓τ εἴπρβ, αὶ 974.. ἴῃ ΒΊβθοΡ ΥΥ̓ δἰβοη β΄ Γγδοῖβ, νο], 1, Ὁ. 421. 

5. Οκ ἔδο σοπδισιποτίοπ οἵ ραταροῖο ἰαησπαρο, δε ΡΡ, 345---580, οἱ ἐμ ͵ 5 νοϊαμη6. 
Ὁ ἢ ὁ 



401 δϑογίρέιγο Ϊπίογργοίαξοη. 

Ὗε τησβὲ {Πογϑίοτο σΠἰοΗ οοηβίον [πὸ κόρα δηΐ ἀοβίρη οΥ̓͂ διοἢ δγτηθοὶϊς δεϊϊομς απῇ 
Ῥγορμοίῖς νἱβίοηβ, ψττπουν δἰζοιριηρ 00 πιϊπυΐο δὴ Ἔχρίαπδίίοη οἵ 8}} {π|6 ροεῖς 4] ̓πηαροι 
δηὰ ἤσυτγοβ σὰ τ ον [ἢ βδογοὰ ννετοτα δαἀογηθα [Β6ΙΓ Βῖγ]6. ΕΣ ἱπβίϑδῃςς, ἰη ΖεςἈ, ἰ,᾿ 
7----1}.. ἴν 18. ποῖ ΠΟΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴο ἰηαυΐγα ἡν δὶ ἰδ τηοδηΐ ὈΥ ἴΠ6 ππαπ γί ἀϊησ ἡρύπ α τεά ἤοτϑβε. σπὰ 
δίαπαϊησ απιοπρ ἰδὲ τιγτγιϊδ-Ίγθεα : τΠΪβ νἸ βίου. ΓΟ ργΈβθη 8 80 ΤΩΔΗΥ͂ Δηροὶβ Γοϊ ΓΠΊ ΠΡ, ρτοθδῦὶγ 
ἔτοιῃ ἴα Κίηχαοπιβ νοῦ ψΒΙΟἢ ΤΠΟΥ ῥχοδιἀ θὰ, ἴὸ σίγα ἴο Φοιονδῃ δὴ δοοοιπῖὶ οἵ τἢεἷγ ἐχ- 
νεάϊιίοη δηὰ πχϊηϊδῖσγ. Τηθ ὨοΥδ68, ᾿ξ 88 Ὀθοη Ποη᾽θοίαγοά, ἀοποῖίθ ΠΟΙ ῬΟνεΓ διὰ 
ΠΟΙΟΥ͂ ; δηὰ ἴδ ἀϊδογοηϊ οοϊουγα (πὸ αἰ ΓΘηςΘ οὗὨ 1Π6 Ὁ τα! βίσίθβ, ὙῊΘ δοῦρε οἵ ἰἢς 
Υἱβίοη, ούυυθυ, 18 Β0 ΠἼ  Ἰ ΘΠ ΕΥ̓ Ρ]αΐη : [16 Δη 618 [6}} ἐμαῖ 411 [86 ΘΑγΙἢ γγδ88 δέ εἰ] απὰ 
αἱ γεδῖ; ἴ6 ῬοΓδίδη ΟΙΡῖΓΘ 8δηἃ ΟἿΟΣ ὩδίοηΒ σορηθοῖοα τιν 7 858. ΘΠ ΟΥ̓ Ρέδοδ δὲ 
1δὲ ἰἰχηο, ᾿Ποῦρ ἢ 1Γ86 6 »8 οοπιϊηυθα ἴῃ δὴ υηδοιι]οα Βίδιθ.. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1|. 

ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊ ΔΟΟΟΜΡΙΣΙΒΗΜΕΝῚΤῚ ΟΕ ῬΠΟΡΗΕΟΥ͂ ΙΝ ΘΕΝΕΑΙ. 

Α ῬΡΕΟΡΗΕΟῪ 18 ἀοιηομδβίγαίοα (0 6 {1816 τ θη νγο οδῃ ργονα {ἰιαὶ 
1π6 ανθηῦ 88 δούιδ! νυ [ἈΚ Ρ]606, ΡΥ ΟΊ ΒΟ ΙῪ ϑοοογαϊηρ ἴο (Π6 πιδῦ- 
ΠΕΡ ἴῃ ΜΏΪΟΣ Ὁ τγᾶ8 ἔογοίοἹα, δἰ 6. ἔγομῃ βδογθὰ ΠΙΒίοσΥ, ἡ ΠΘΓΟ ρΓλΟ- 
{16 400]6, ΟΥὁἹ ἴγοτῃ ργοίδῃθ διῦποσβ οὗ ἈΠ ροδ ΟΠ Ὁ]8 νουϑ οι ; Ὑ}1088 
ομαγϑοίογβ βίδπα δὸ Πιρῃ, παῦ ΤΠ6ΥῪ οδημποῦ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 6 βυιροοίρα οἵ 
μανίηρ ἰουροᾶ δον ῖηρ [0 ἔανουν {Π6 1468 οὗ 18 Δοσου ]]Βῃσηθηῖ. ἴῃ 
οΥθγ ἴο αβοοσίδιη ψ ΠοίΠοΥ ἃ ρυθαϊοῦοη μ88 θθθη {Ὁ]6]16α, γγα ταδὶ ἤγϑι 
Θηἀθδνουγ ἴο Βπά οὐ [πΠ6 ρσϑῃογαὶ βοῆθη οὗἁὨ {Π6 Ῥγορῇθου ἴῃ ααθϑίίοη, 
ΟΥ̓ {π6 {γ06 10 ὈΘΆΓΒ, ὈΥ̓͂ ἃ ΟΔΓΘΙ͂Ι] ΘΟ ρϑγίβοη οὗ ὑπΠ6 ραγίβ νυιὰδ [Π6 σ]οΐς, 
δα σὴ ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαΙηρ Ργορἤηθοὶθβ θοίἢ θαυ 6 δηὰ Ἰαῖογ; δπά ἴο 
Οἰαββιγ [86 ναγῖουβ {Ππ1η 8 Βρο κθα οἵ, ᾿ἰϑϑῦ {π6 ἡπαρτηθηΐς 6 μογρεχϑά 
ΜΠ} ἃ τυ] λυ α6 οὗ τοΐθσθηοθβ. ἀῃά, βθοοῃάϊυ, ἢ οὐγ ἀθαἀ ΟΠ Οἢ8 ἵτοπι 
186 ῥσγορβϑοῖθβ 188 ἀγγϑηροα, ποβα ργθαϊοῦοηβ, δηὰ {μοὶσ γαβρθοῖνε 
ΔΟΟΟΠΙ ΡΠ ΠΙΒΗτηδΘμΐθ, ΔΓΘ ὈΥΪΠΟΙρΡΑΙΪν ἴο Ὀ6 Ββοἰθοίθα δηα ὑγροϑᾶ, νοὶ 
οὨΘΗ͂γ ἰοηα ἴο Ταπιονα 81} βαβριοίοη οὐ ὑποὶγ τα κιηρ θ]Δ66. Ὀγ δοοίϊάθηΐ, 
ΟΥ δεῖηρ ἐογοίοϊ ἃ Ὀγ βοπῆθ ὨΔΡΡΥ σοπ)θοίασο.Ό Νον [18 ΤΩΔῪ δὲ 
ἄοπο, ὈΥ̓͂ Βιονίηρ [Π6 ναβί ἀϊβέαποο 9} ἐΐπιο Ὀούτ θη (6 ῬΤΟΡΉΘΟΥ ἀπά 
186 ονθηΐ [ογσοϑίο!]α ; {π6 αφγοετπθπί οὗὨ ὙΘΕΥ͂ ΤΉ ΠΥ, ονθη οὗὨ {Π6 πηϊηυύοϑί 
ΟἸΤουταβύβῃμοαββ, 80 {Ππᾶΐ, ἡγγ ἤθη οοἸμρ  οί6α, [μ6 ἀδθουιμίοιη ἀδὐογιμ ΠΑ [οἰ Υ 
ΒΡΡΙ168 ἴο {86 βυδ)]θοῦ ; δηὰ, Ἰαϑίϊγ, [86 ἀορεπάσηποθ 0} αοἰζοτιβ ρου (δ 6 
ὉΠΟΟγίδ1 ἢ Ὑ1}} οἵ τηδῃ, ΟΥ̓́ΧΡΟΩ ΟρΡροσί!υ ρσγοδθηίηρ 1186]; [Ὸγ αἰΐ 
[8.686 ἐδῖπρΒ ἅγο οἵ βυοῖ 4. παίυγο, [μ΄ ΠΟ υυπδϑϑιβίθα Ὠυμδῃ 106] ]6οἱ 
ΟἸΠῸΥ οδ ΟΥ οΟὐ] ἃ ροβϑι]ν ἔοσοβθα ἤθη. Τῆθ86 ἴγχὸ σθηθγαὶ οὔδβεγ- 
Δ ΌΟηΒ ὈΘΙηρ ὈΓΘΙΩΪΒΟΩ͂, 6 ΠΟ Ὀχοσθοα ἰοὸ οἷον ἃ ἔδνγ σδμοηβ ὈὉΥ͂ 
ὙΠΟ ἴο ἀϑοογίδιη [Π6 δοοοιρ ]Βῃηηθηῦ οὗἨ ρῬγοόρἤθου. 

1. ΤὴΡρ βαπιὸ ργορλθοῖοβ ἐγεφμεπέϊν ἔαυο α ἀυμὺϊς πιεαπίπο, απὰ τεξεν 
ἐο ἀϊδεγεοηπέ ευοηΐ5, ἐλο ὁπε πεαγ,, ἐδε οἱλεγ γεηιοΐθ;; ἐδ ονιθ ἐεπιρυταῖ, ἰδε 
οἶλοῦ 8ριγίζμαϊ ΟΥ ρεγδαρβ οἰογπαί. Ἴ7}ι6 ργορλεοίβ ἐλιι5 παυΐπρ Ξευεταὶ 
ἐυεηΐ5 ἔῃ υἱοιο, ἐδεῖγ ἐαργεβϑίοηβ τι δὲ αρρίἰϊοαδίε ραγέϊψ ἰο ονε, απά 
»αγέϊν ἰο ἀποίδον' ; απά τέ ἐ5 ποῖ αἰιοαψ8 εαϑν ἕο πιατὰ (δς ἐγαπείξοι. 
Ἐγλαξ Λα8 ποί δεοῃ γε οα ἐπ ἐλο 3,γ5ὲ, τοὸ πιιιϑὲ αρρὶψ ἐο ἐδε βεοοπά; 

᾿ ΑΥ ΒΌΙβοΡ Νονοοταθ οα ΖΕΟΐ. ἱ. 7-11. [ἼΠ6 ΤοαπΊΑσκΒ οἵ Βρ. Τοττοὶ οὐ [ἢ 6 Ιηίογρτε- 
ἰδιίοη οἵ Ῥγορῆθον, ἰηβογιθὰ ἱπ 1η6 ΑΡρϑηάϊχ ἴο νοὶ]. ἱ. οὐ ἷθ ἐγαῃβίαιίοη οὐ Ἐγηθβο" 
Ῥγϊηο 68. οὗ ΒΙὈΪϊοα] Ιπτογργθιϑέοῃ, ρΡ. 318---2924., ΏΔΥ 6 οοηδυϊ θὰ τ} δάνδηίασε. 
866 4180 τ. ΟΠ δἰ πιοσβ, Ενίάθποοϑ οὗ ἴδ 6 ΟἸγίβϑείδη Βο]ρσίοη, ὈοοΚ 1ἷ. σμδρ. νἱῖ, 18---35. 
ῬΡ. 319---228. (εἀϊι. 1855). 



“ςοονιρ Ἰϑἠπιοπὲ 9 Ῥγορ]ιεογ. 405 

απα ιολαὲ δα αἴγεαάν ὅεοη Κμϊ|]οα παν οὔεπ ὅθ σοπδίἀεγεά α8 ἐψρίοαϊ 
0 τολαὲ γοπιαΐπϑ ἐο ὅδ ἀσοοπιρζιδ)ιοά. 

ΤῊΘ ἀοι]6 βθηβ6 οἵ ΡῬγΟΡἤΘΟΥ Πδ5 Ὀθθη Ορροβοάᾶ νυ] ἢ πηπο ἢ ἱπροπυϊΥ Ὁγ Μτ. ὙΥ̓Ηἰβίοη, 
Ὧγ. ὅυκΚοβ, απὰ )ζγ. Βθῆξοη, ἴῃ 1Π|15 σου ηΐτυ, ἃπα ὈΥ ΕΔΙΠΟΥ ΒΑ ΤΠ ἴῃ ΕἾΆΠΟΘ, 8.8 761} ἃ5 
ὈΥ τηοβὲ οἵ {πὸ Θογπιδη πο] ορΊηΒ, νη ΒΟΥΟΓΆΠΥ σοπίοπα {πᾶὶ 1[Π6 ἀποίθηῦ Ῥγορ θοῖ68 
σοηΐαῖη ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 Β6η86; Ὀυΐ ἴπδὺ 16 στὰ] ἀῦονο βίδιθαὰ ἰδ οουγθοῦ ψγ6 ἈΡΡΙΘΠποπα 11} 
ΡΡΘΔΣ ἔστοπὰ {πὸ [Ὁ]]ΟΥν Πρ’ ΓΟ ΠΊΔΥ ΚΒ ἀπα 1ΠΠ 5 ΓΑ ΟΠ Β : --τ 

1, “ΤΒτουρῃοῦῦ 1Π6 Ἡ ΠΟΪ6 οὔ ργορῃθοῖοδὶ βουίρίιγο, ἃ εἴπη οἵ γοιγ θα τἴοη απ οὗἩἨ γνβη- 
οδποθ οὐ (ἀὐοά᾽ 8 ὉΠΟΙηΪ68 15 Δηπουποθά, [τ 18 σα] ἐδθ ἀαῳ Γ᾽ {πὲ ]ογα ; (μὲ αν 
ισγαίδι ατιεὶ δἰαισίίεν; οΥΓ ἰδε 7οτα 5 ἀπρεν, υἱβί α οι, απαὰὶ ἡπασπιεπὶ; (τὲ στοαί ἀαψ; διὰ 
(με ἰαδὲ ἀετῷ. Αἱ ἴ8Π6 Β8π16 {πὸ ἴδ 18 ἴὸ Ὀ6. ΟὈβοσνοὰ τῆδι τη Κιπὰ οἵ ἀοδουὶριίοη, δηᾶ 
16 ΒΆΤη6 ΘΧΡΓΕΒΒΊΟΤΒ, Ὁν Ὠἰ ἢ ΔΥῸ ἀδοὰ ἴ0 γοργοβοης Π15 στοαὶ ἄαν, ἈΓῸ 4150 οἱ ογ οα ὈΥ τΠ0 
ῬΓΟΡμοῖβ τὸ ἀθβοῦῖθο {πὸ [Ἀ}} ἀπ α Ῥα Πἰβιπηθης οὗ ΡΥ  ΟΙ]Ὁ βἴδιοβ πὰ οΠΙρΡ "68 ; οἵ ΒΑ Υ ΟΠ, 
ὉΥ βαΐδῃ (χἰϊ!.}); οἵ ργρε, ὈὉΥ ΕΖοκίοὶ (χχκχ. ὃ --4., απὰ χχχὶϊ. 7,8.); οὗ Φ γαβαίθι, ὈΥ [6 γ6- 
τη δ, 06], απὰ ὈΥ οὐγ ΤἸωογτὰ (Μαῖῖ. χχὶν.); δῃᾷ, 10 ἴὩΔΠΥ οὗ {π680 ῬΙΌΡΠοοῖοα, {Π|6 
ἀδβουϊριΐοη οὗ [Π6 ΘΙ ΔΠΪΥ, ὙΥ ΒΙΟἢ ἰβ ἴο [8}} οὴ 8}Υ ρμαγίϊομίατ' βιαῖο ΟΥ̓ πατίοη, 5. 580 Ὀϊοηπ ἀρὰ 
στ ταὶ σεπεγαΐ ἀοβίσιοιοη, τυ ἢἰο, ἴῃ τ ἤηδ] ἀδγ5 οὐ γὙθηρθαποθ, νΥ1}} Ἰηναᾶθ αἰὐΪ 10 
ἐπα ϊταπίβ οὗ {Π6 θάστῃ, (Πῦ {Π6 5Κ1}} οὔ οἷν ἈΌΙΘδὺ ἱπιογργοῖοβ ἢὰ5. ὈΘ6 ΠῚ ΒΟΆΓΟΟΙΥ Θά πα] 
ἴο ΒΕρδγαΐίθ δηἃ δββϑοτὶ ἵπθῖη, Ηθποθ ἰδ ᾿ὰ8 Ὀθθη οοποϊαἀ θα, ΕΥ̓͂ Ἰπἀϊοῖοι8 αἰ νίποβ, {πᾶὲ 
τΠ656 Ῥατγῖϊαὶ ῬγΟρΡΠΘΟἾ65. ἀπ ῬαυσαΪ Δ Ὶ ̓ηδίδ ποοΒ οὗ {π6 αἰγίπθ υθηρθΆποθ, ὙΠ 086 δοσοιη- 
ΡΠ ΒΗτηθη τὸ ΚΠΟΥ ἴ0 Πᾶν [Κα ΡΙδθ, ἃγὸ ργοβθηϊθα ἴὸ τ18 ἃ8. ἴγρ68, [Ὁ Κ6η5, ἃπὰ ἴογο- 
ΓΙΠΏΠΕΥΒ ΟὗἨ ΒΟΙῚ6 σΊΘΔΙΟΥ οὐΘΠ 8. ὙΥ ΠΪοἢ ἄγ 180 ἀἰβοϊοβοα ἴῃ 6 πι. “ΤῸ τὴ0 ἀτοδα ιὶ] εἰπὴθ 
οὔ υαπίνογεαιὶ Ὑθηροδπορ ΤΠΘΥ 411 ΔΡΡΟΔΓ ἴὸ ἸΙΟΟΚ ἰοτγιναγά, Ὀογομα ΓΠΟῚΓ στοσο ἱπηπηθαϊαῖθ 
Οὔ͵οος, Τάς, ᾿ηἀφοά, οι γα ἀοιδιὺ τ[Πδὺ ΒΌ ἢ 8 ἐοὸ 6 σομπβίἀογοᾶ 16 πι86 ἀπὰ ἀρΡ] οα- 
ἴοι οὗ ἔπθβο Ῥγορῃθοΐθβ, βίποθ νγὸ 866 {πο {Πι|8 ΔΡΡΙΪοα Ὀν οὐγ Τογὰ ἀπὰ [Δῖ5 ἈρΡΟΒ1165."} 

2. Τηπ5 ῬΕαὶ. 11. 15. ῬΥΙ ΠΊΑΤΙΥ δὴ ἱπδυραγαίοη ἤγτηη, οοπηροβοὰ ὈΥ 1)αν ἃ, τὸ ἀποϊητο 
οὔ Φεπονδῆ, ἤθη ὀγουγπθα νυν Ἰἢ Υἱοίογυ, ἀπ ρ᾽δορα ἐγ απιρῃαπῦ οα 1ΠῸ βαογοὰ ἈΠ] οἵ ϑίοη, 
Βαΐῖ, ἴπ Αοἴβὶν. 25., ὅζο., τη ᾿ηβρίγοα ἈΡΟβυ] 68 ἢ οὐο γοΐο ἀθοϊαγο ἴῦ τὸ Ὀ6 ἀοβουιρεῖνο οὕ τῆθ 
οχυϊτδιίίοη οἵ ἴπ6 Μρββίδη, δηὰ οἵ τῃ6 ορροβίτίοι γαϊβοᾶ αραΐϊπβῦ τΠ6 σοβροὶ, ΕΥ̓ θολΠ {6 νν5 
δηἃ (ἀθητῖ]οβ, ὙΠῸ Ἰδοῦ ρᾶτὶ οὔ Ῥβ8]. χυὶ, 'ἴβ Βροόκοπ οἵ αν α᾿ 8 ρούβοη, ἀπε ἰβ, ἀπάιιθ5- 
ΠΟΠΔΌΪΥ, ἴῃ 115 ἱπυπιοάϊδίθ β6η86, [ο θ6 πηαἀοτγβίοοα οὗ Βΐτα, απὰ οὐ ᾿ἷδ ΟΡ οὐ υἰβίπο ΔΊΟΥ 
ἀθδι ἴο 8ῃ 6πα 1658 "δ; Ὀπὶ ἴδ 18. Θα8}}Υ ΟἸοαγ, ἔγουη Αοἱβ ἰἰ, 28 ---- 31., τ αὉ ἴδ νν 88. ΒρΌΚθηῃ 
οὗ ΟἸσγίβε, ἐῆθ ὅοη οὔ αν, ννῆο νγὰβ ὑγρὰ Ὀγ τπᾶῦ Κίηρσ δπὰ ργόρμοῦ. Αραΐη, ῬΒδ]. 
ΧΧΙΪ.᾿, ἘΒουΡἢ ΡΥ πη τ] ᾿πτοπ θὰ οἵ Τλανι ἃ νν θη Π6 νγ88 ἴπ στοαὶ ἀἰβίγοββ ἈΠ [Ογβακθη ΒΥ͂ 
αἀοὰ, 15. γαῖ, ΒΕ ΠΟΥ ΠΥ ἀπ τν 5010 }}Υ, ἴὸ Ὀ6. ππάἀογβίοοα οἵ οὐγ Ὀ]οββθαᾶ ϑανίοιγ ἀαΓΙ Πρ’ 
Ηΐβ ῬΡβββίοη ΠΡῸΠ [6 ΟΓΟΒ8 ; απ 580 ἰΐ 8 ρρ] 1 ὈΥ Ὠἰπιβ. 1} (Μδῖι. χχνὶϊ. 46.). Απά ἰὑ 18 
Γατίμοῦ ΟὈβογυ Ὁ], {παὶ ΟἿΠΘΥ Ῥαββαρθβ οὗ {Π|8 ρβδί τη (νν. 8,10, 18.} ἄγὸ ποιίοοά Ὀγ 86 
ΟΥ̓ΔΏ ΡΟ ἰδὲ, 88 θοῖηρ {1 Π|16ἃ αὐ {παῖ ἐπ (Μαιῖ. χχυὶ. 855, 43.}: ποῦν ἰῦ 15 σογίαϊη τΠὰῇ 
1Π6Υ σου]ά ποὶ 6 Ὁ] Π]}16ἃ, ἀΠ]655 τπὸν μα θθθη ἰητο πο ἴῃ {Π15 ΤῊΥ̓ ΒΙΘΙΙΟῈΒ Β6η86 Οὗ “Όδιι5 
ΟἸ γῖβε. ῬΒδὶ. χῖν. 18, ἴῃ 1η6 οὐἱρίπαὶ, ἃ δοπφ ΟΥ̓ ἴουοδ, ἃτὶ ΟΡ᾿ ὉΠ] σα τιτὴ σι {16 πα ρε1818. οὗ 
Κίηρ ϑοϊοπιοη δηα {Π6 Κίηρ οἵ Ερμυριβ ἀδιρθτῖον; θαῦ ἤτοι ΗΘΡ,. 1. 8, 9. νγὸ δἅτὸ δββαγοὰ 
ἴδιαι ἰδ ἰβ αὐ ἀγοββθα ἰὸ ΟἸγὶβα ἢ δηὰ, ἐπογοίογο, ἴῃ ἃ τοὺποῖο ἀπὰ βρί γα] ΒΘ 86, ᾿ζ ΘΟ] ΌΓαῖΟΒ 
ἘΠ|6 τη Δ] ΒΥ πᾷ σογυ οὔ ἢἷ5. Κίηρσάοπ)η, ἷ8 την βεϊοα] ἀπίοπ νυνὶ τ 8 Θπυγοῖ, απ ὰ τ Δα πηϊγ- 
ΔΌ16 θεποῆι5 τπδὲ ὑγουἹὰ θ6 σοηίοσγοὰ ἀροη ΠΟΥ ἰπ ἐπ6 ὑἰτη68 οἵ τη σΟΒρεΪϊ. 

1. πουἹᾶ 6 πὸ α"Π συ] Ὲ (α8]ς ἴο Δἀάπ06 ΤΩΔΠΥ͂ ΟΥΠΘΙ Ῥ581Π18 1π νυ 16} {}|6 

᾿ Ὧγ, ὙΥοοάμοῦβο οἡ 1π6 ΑΡΟΟΔΪυΡβο, ΡΡ. 172, 178. “ΟΠ οἵ τῃ6 πιοδβὲ γΓοθ ΓΚΕΌΪΟ οὗἉ 
ἔπι656 Ῥσορἤ οὶ Β," ἢ ΟΌΒοσ 65, "18 τπ δῦ ΒρΙ πὰ ὁπ οὗἉ 1βαίδἢ, ομδρ. χχχῖν.; τῃ6 ᾿πηρογίδηοθ 
ἈΠ ὉΠ γΘΓΒΆ ΤΥ οὐ Ὑγ ἢ οὶ ἀγὸ τὸ θ6 οοἰϊοοἰοα [τΌτ 1Π0Ὸ ΤηΔΏΠΟΙ ἴῃ ἡ Ιοἢ ἰδ 18 ἱπιγοήϊαοοα, 
Αἰ παξίοπς ἀπαὶ ρεορίο, {ἦε τσουϊὰ απὰ αἰϊ ἰκίησα ἱπὶ ἐξ, ἀγα βατητηοπθα ἴὸ τἰὸ ἀπάϊοποο, Ιἢ 
ΤΟΡΓΘΒΟΠῖΒ ἐδε εἰαν 0 (λ6 1,ογα 5 υεπσεαποο, πὰ τῃ6 γον οὗ ἐπὸ χεσοιηρθησεβ ἴοσ 1Π6 σοΠ- 
ἔΓΟΥΘΥ͂ΞΥ οἵ βί:᾽οη (Υϑγ. 8.}; 10 ἀθβοθηβ οη αὐΐ παΐίοπϑ αὐτιὰ ἐλεῖτ᾽ αττιΐος (νου. 3.). “ΤΠ ᾿πηαρο 8 
οὗὁἨ νὑτδίῆ τα! γοηρόδποο ἀπὰ αἰΐον ἀἰββοϊατοη ἀγὸ ΤΠ. 8 1η6 ὙΥΠΙΟἢ ἄγ ργοβοητοα πη γ {Π|0 
ΕἸΧΤΗ 568] ἴη ἐμ Ηενεϊδείοη οὐ δι. Φόμη (νἱ. 12---17.). ὍΤΠΘ Ποβίβ οἵ πθᾶνθῃ ἃΓ6 αἰββοϊνοα; 
1Π6 ΠΟΔΥΘΠΒ Δ. ΤΟ] θὰ τορ οι ΠΟ ἃ 8 ἃ ΒΟΤΟΪ] ΟΥ̓ ΡΑΓΟΙ πιο ; {Π6 5ῖατβ [4}} ΠΠκ ἃ Ἰθὰῦ ἔγομῃ ἃ 
Υἷπο, ΟΥὁἩ ἃ ἢρ' ἔτοπι ἰ15 ἔγθθ. Απὰ γοῖ Ζἀμηιαα ἰβ τηθητοποα ὈΚ 16 Ῥσόρποῦ 85 τπ6 μαγεϊσμίαν 
Οδἤεοὲ οἵ νϑηρθάποθ: Β10}} ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 ὃὈ6 1π6 ἐψγρέοαὶ σοτηρ!οιίοι ἀπ ρχίπιατῳ ἈΡΡΙοδεῖοη οὗ 
(815 Ῥγορῆθον ;ἢ θὰ 16 ἢὰΒ ον θην ἃ ποτ 80] π|6 ἀπεὶ Γατασγο Ῥγοβρθοῖ, απ ἢ {Π 8. ΒΘΠ8Θ 
πὸ τολοίδ τσοτία 18 ᾽ι8 ΟὈ]οοῦ ; αηὰ, αδίηρ' [Π6 δᾶ πιδ 5Ύ πη θ0}8 δη ἃ ἤμαγαιῖνο ΧΡ δβίοπβ ὙΠ 
1Π6 ῬΓΟΡΏΘΟΥ οὗ ἴῃ βίχθῃ 568], νυ ἢ τῃοβο οὐ τὸ Τουγέθοπτη, Βίγοθηῦ, ἀη ἃ, ἃῦονο 411, 1ὴ6 
ΒΙΧΊΘοπ ἢ ΟΠ ΡίοΓΒ οὐ Π6 ΑΙΡΟΌΆΪγ ρ56, ἀπ νυ Πἢ οὐποτβ οὔ [πὸ ΟἹ πὰ Νοῦν ᾿οβιαιηο 8, ἰῦ 
τπησβὲ, υΥ ἢ ἐμοτη, 6 ἤπΆ}}γ τοίεγγοα τὸ ἐπ σγεαί ἀαν οἵ [9 ΤΟΥ 8 γοημοδπος [ὉΓ 118 Ρρεγῆθοϊ 
οοτηρϊοιίοη. [Ιϊὰ., Ρ. 174. 

1. Ὧγ, Ηδηάο!ρῆ Πδ5 ἃ ὈΘαα  α] οχροβίτίοη οὐ [Π18 Ῥβϑὶτὰ αἱ (ῃ6 οπὰ οἵ νοὶ. '. οὗ μἷ8. Ὑ ον 
οὐ ΟΠ χίβι β ΜΙηϊβίγν, ΡΡ. δ(9 --- 515, 

ΠΩ 8 - 

ὈἰοἰΖθα Ὀγ (Ὡοοσίς 



“00 ϑογίγέμγο ]πἰογγργοίαξοῦ. 

ἄου 6 8686 18 πιοδὺ οἴδαῦ)γ ἰο Ὀ6 ἀἰβοογπϑά ' ; Ὀαΐ νν0 81.181} ργοοθϑά ἰο οἱἱθ 
8 ἴθ νν ἸηΒίδ 668 ΕΟ] ἴΠ6 ὙΥΓΠ ἢρ5 οὗ {16 Ργορμοίϑ. 

(1.) 1586]. νἱῖ. 14---Ἰ 6., [ἴῃ τπ6 ρῥγύπαγῳ αὶ ἸΟΥΤΟΥ 86 Π86 οὗ {Ππ|8 ῬΓΟΡΠΟΟΥ, [ἢ 6 βῖατι σίνοπ 
ΓΔΒ ἴ0 Β58Γ6 ΑὯΔΖ {πε ἴῃς Ἰαηὰ οἵ διά δθΆ ἡγοῦ] Βροοά "] γ Ὀ6 ἀο] νοσεὰ ἴσοι ἴῃς Κίηρϑ οἵ 
ϑαπηδτῖα δηἃ Πδιηδβοιβ, ὈῪ τυ ἢοπὶ ἰδ νν88 ἰηναάοα, Βυῖτῃ6 ἰπιγοάἀαοιίοη οὗ [Π6 ργορῇνον, 
1Π6 Β ΠΡΌΪΆΓ δβίγοβϑ ἰαϊά προη ἰδ, δηἃ 1η6 Ἔχεαςὶ 8686 οὗἉ [ἢ6 ΤΟΥΠῚΒ ἴῃ ὙΜ10]} ἢν τ 88 Ἔχ ργοβδοι, 
ΤΉΔ ΚΘ ἰτ ἴῃ ἃ ὨΙΡἢ ἀἄορστοο Ῥσχγοῦδοίς ἐμαὶ ἰς με βηοίποσ ἀπὰ πογα ἱπιρογίϑηϊ ρυγροθα ; διὰ 
116 δνθηῦ 88 ΟἸΘΑΓΙΥ͂ ῥσγουθῦ ἐμαὶ ἴΠῸ «ἰσπ φίυσπ Δα, ΒΕΟΟΏ ΔΑΓ δῃ ἃ ΤΑΥ ΒΓ ΟΔΙΪΥ, ἃ τεβρεοὶ 
ἌΝΩ τηϊγϑουϊουδ Ὀἰγιὴ οὗἩ ΟΠ γίδὲ, δὰ τὸ ἃ ἀο] νοσᾶηοθ σ᾽. ΤΏΟΓΘ ταοϊῃθηίοιβ τἤδῃ τμδὶ οὗ 

8.1.3 

(ῶ.) [588]. χὶ, 6., ὙὙΗδς 8 Ποσὰ βαϊὰ οὐ ἰδὲ νό] ἀν Πρ τὶ τὰ ἐμ6 Ἰαπχδ, ὅζα., ἰδ απάοτ- 
βίοοά 88 μαυϊηρ 118 ἤτγβι οοιηροίίοη ἴῃ 1[π6 τείχη οὐ Ηοζοκίδῃ, ν μθη Ῥσγοίοαῃαὰ ἤεῆςε νγὰβ 
οη)ογοά δέήτοσγ [86 σου Ὁ]68 σδυδοα ΟΥ̓ ΘΟ ΔΕΒ τ; Ὀπὺ 118 δεοοπά δηὰ [0}} σοπιροιίοι ἰ8 
πον [86 ροβραὶ, νοβθ ΡΟ Σ ἴῃ ομδηρίην ἴΠ6 ΠοδΣίδβ, ἰθιη ΡΕσΒ, δὰ ᾿ἶνοϑ οὐ {6 σσοσϑς οἵ 
ἸΏ 6 8 ἤοτὰ [υγοῖοϊὰ δηὰ ἀοβοσίροὰ. ΟΥ̓ επῖδ Ὀϊοββοὰ ρβοννεσῦ τβοτο ᾿α8, ἱῃ ΘΥ̓ΟΤΥ ἅζα οὗ 
Ομ βεϊδα Υ, Ὀθθὴ 8 οἰοαὰ οὗ υυϊτηθβεαδβ ; δ πουρῇ 118 πιοδὺ ψίογίουβ οσα, ρσεὰϊοϊαά Ἰὼ ἸΠΐα 
Ὀδβ88936, ΤΙ] ΔΥ͂ ποῦ γαῖ ὕὉ6 δττίνεα, ΤὍΤῇδ ἰαἴίον ρᾶγῖ οὗὨ [Π6 88πλ6 σΠδρίοσ, ἰῃ Ἡ ἰς ἢ ΓΠΠ ΓΟ δτὸ 
81] βου 8 ἴο ἐπε Εχοάυβ ἔγοτῃ ΕἸῪ Ρῖ, 866 Π1|8 ἴο ΓΕΙ͂ΘΓ ὈΥΪΠ οἰ ρα} ]γ 0 {πὸ ἰπίατο τοδίογδιοη οὗ ἐπ 6 
9 6 »γ8 ἴζοπὶ ΓΠΘῚΓ ΒΘΥΘΓΒΙ αἰ ΒΡΟΓΒΊΟΏ8, δηὰ ἴο [Πδὺ ὮΘΡΡΥ ρμετὶοά ψβθη ΓΠ6Υ δπὰ {πῃ (ὐοηι 169 
808}} βίαπα ἰορ ῖμοΣ ὑπάογ τῃ6 ὈΔΏΠΟΓ οἵ Ζ268ι.8, αη ἃ πηΐτ6 ἸΠ6ἱΓ 268] ἰῃ οχιθηάϊηρς [86 1 πλ1:8 
οὗ πἷβ Κἰηράομι. ΤῊΪΐβ 18 ἃ ἰἈνουγίϊο ἔποτο υν 1} βϑῖϑῃ, 08. Υ ἀοοιχηαίοἃ τπ6 ὀνδηρο οὶ] 
Ῥτορ θοῦ, ννῆο (σἢΔΡ. Χ].) ργβάϊοϊοὰ ἐμ0 ἀφ] ἰνογαηςο οὗἉ 186 968 ἔγοπι Βδυγίοη, απὰ (πον τὸ- 
Β[ΟΓΔΊΟΩ ἴο ἔΠ6 Ἰδηά οἵ Οδηδδα ; δυθηῖδ ΠΟΙ ὙΓΟΓΘ ῬΓΠΙΏΔΙΙΥ δηἀ ἸΙ Θσα  γ δοσοια 5Π6α, 
θα ψ ἢ ἢ, Ὁγ 81, Μαιμον (1. 8.)., δηὰ ὉΥ οὖν Τωογὰ ἰτηβεὶ  (δίαιι,. χί, 10.). ἀγα βαϊὰ ἴὸ 
Βαγθ θθθη {116 Ὁ Φολη [6 Βαρεὶδι Β ὑσοδοπίηρ,; πὰ Μη ϊοἷι, ΒΟΟΟΠ ἀΔΙΙΪΥ δα δι ΌΔΙΙΥ, 
ἰογοιοϊὰ (Π6 ἀεἰνθγαησθ οὗὨ τηδηκὶπὰ ἔγοπι τπ6 ᾿ῃβη ον στγοιίοσ Ὀοπάδρο οὗ βίη. 
 (8.) Οποθ πόσο, Ηοβ. χί. 1., Ομέ οΥΓ Ἐσυρί ἢαυο 1 οαἰϊρά πιψ δοα. Τΐδ ραεϑηρο, ἱπ [ἐδ 
᾿ΠΠ6ΓᾺ] δθηβο, γοϊδίθα ἰο οὐ ἀο]νογίης ἴπ6 οἰ] άγθη οὗἨ [δγϑδοὶ ουὖἱ οὗ Εχγυρῖ; δαῖ, ἴῃ ἰΐδ 
ΒΟΟΟΠΒΙῪ ΔΠὰ ΤΥ [108] 86 Π86, ἴΠ6τ6 ἐδὰ Ὀ6 πο ἀουδὶ [μδὲ δῇ δ) ]υϑίοῃ ννὰ8 Ἰπτθιἰεα ὈγΥ τὴ 
ΗΟΪΥ ϑρίτί: ἴο [Π6 (8}} οἵ 1π6 ἱπίδης Ομ γῖδὺ οαν οὗὨ [86 βδῖηθ οοιηῖγγ (Μαίι. 1. 15.λ 

Τὺ Ὁ 18 ουἹάθηῦ {μα ΤϑΏ Ργορ Θοῖο8Β πρμδὲ δὲ ἑαΐδη πὶ α αἀοιδἧε 
86η.86, ἴῃ ΟΥ̓ΔΟΥ ἴο ἈΠἀογβίδπα {πα6ὶν (1 Ἰτηροτῦ ; δηά {Π18 ἰννοίο]ά ἀρ- 
Ὀ]ϊοαίϊοη οὗ ἰμδιη, ὈῪ οὺν Ἰμοτὰ πα 18 Δροβί]ε6β, 188 [Ἃ]] αὐτου τυ ΓῸΥ 
18 [0 ΘΟΠΒΙΟΥ δηἀ ΔΡΡΙΥ μιὰ 1ῃ ἃ βί ταῦ αΥ. [ἢ οτάθγ (0 ἅβοϑῦ- 
ἰΔῖῃ ΠΘΙΠΟΥ ἃ ῬΡΤΟΡΏΘΟΥ 18 ἴο θ6 ἰαϊκθη ἴῃ ἃ ἀΟ.}]6 βθη86, (Π6 ἔοϊ]ον- 
ἵῃρ; τα 8 πᾶνα Ὀ66η ἸαΙα ἀονγῃ Ὀγ Υ τιηραὅ: --- 

(1.) Ταῦ νγ ΤΑΥ͂ δἰίδίη δὴ δοουγαῦθ δηὰ ἀἰβϑιϊποῦ Κηον]θαρθ οὗ {116 5μὅ- 
76εοὲ οἵ ἃ φῬτγϑαϊοίϊοη, τ τηϑὺ σλγο Ὦ]ΪΥ αἰΐοπὰ ἰο 4}} {Π| αἐέγίδιῖες πὰ 
οἠαγαοσίοτδ ΜΏΪΟὮ ΓΘ ΔΡΡΙ]Ιοα ἰο {116 δα δ]6οῦ οὗ [Π|6 ῬσορίοοΥ : 11 τΠ0 ϑυ ]οςὶ 
6 ποὺ Βρθοὶ ΠΥ πθηϊοηοα ΕΥ̓͂ παηιθ, 1ὺ τηυϑὴ Ὀ6 ἀϊεοονογοὰ ὈΥ 18 5})8- 
ΓΔΟΙΘΥΊΒΕ1ΠΒ: οὗἁὨ {1118 ἀθβοῦ ρ 0. ΔΓΘ τη ΟΥὗὨ {0 Ῥγορ]θοῖο8 σοποογηΐηρ 
ΟἸιγῖϑί, ραγ σΌ]ΑΥΙγ ῬΒΑ]ΙῺ8 1]., ΧΧΙΙ,, χὶν., ἰχ.; 1881. 1111.; Ζβο). 111. 8. 1 

1 Βρ. Ηοτηθ, ἴῃ [86 Ῥγϑίδδσα ἴο ἢἰβ σοϊωτηθπίαγΥ ΟἹ ἵμποὸ Ῥβδὶτηβ, [88 ποι οϑα 8 πυπηῦοῦ 
οΥ̓ ἴποβο ἀἰϊνίπο οἄθβ, τ σἢ θθαῦ δ ἀοα]6 τηθϑηΐης, [Π6 ῬΓΟΡΓΙΟΙΥ οΥ̓ ἢ ]οἢ ἢ6 πὰς ΓῺ] 
γἱπάϊςδιοα, ὙογΚ8, νοὶ. 1Ϊ, ΡΡ. χ----χχ, ὅθ δἷδο Ὦγ. Αρίϊπογρο, ν᾽ αγθυγίοπίδη 1) δουῦγϑοα 
οὗ ῬΓΟΡἤσΟΥ, νο]. ἱ. ΡΡ. 77---- 89.; δὰ ἢγτ. Ναγοβ, ΤῊ ἀγὈυσιοιϊθη Ιοίαγοβ, οπιπὰ Α 
Οὐοπηροῖοα δπηᾶ ΟΠγοποϊοσίὶςα] 1ην οὐ τὴ6 ῬτγοΟρΠοοῖοβ γο]διίηρ το ἴῃ0 ΟἸ τἰδείδη ΟΠπητοὶ, 
ῬΡ. 155---162, 176, 177. ΑἸπιοβῖ [186 ψ;Π0]6 οὗὨἨἁ τὴ 6 Ῥδδ] π)8 ἃσὰ δρρὶ δὰ ὃὉγ Βρ. Ηογεῖον ἴὸ 
16 ΜρβϑίδὮ, ἰῃ ἢἷ8 Βοοκ οὐ Ῥβδὶ πιὰ ἰσϑηβ θὰ ἴγομῃ [6 Ηοῦτον, 2 υοΐβ. ϑγσο. Βα Βρ. 
Μαυβὴ δ88 δηἀοανοῦγοα ἴω βου τἢδὲ 1ἘΠ6͵ΥῸ 8.6 0 ἀοιὉ]6 τπθδηΐ 58, ΟΥ βεουπάατγν δέπϑεα, 
ἷη ῬΓΟΡΙΘΟΥ ; Θχοορῖὶ δι 6ἢ 88 δΓῸ Βροςὶβ}}ν βαηοιϊϊοηοὰ ὈΥ̓ ἀϊνίπθ δ ποτγ. ὈὨἸΥΙΏΪΥ 
Ιδεΐαγεθ, ραγί ἰν. ἰθοὶ, χχὶϊ, 

" Ἴδοῖθ 8. 6 ζοοά ῥῃ!οϊορ ο4] {Ππδιτδιίοη οὐἨ 118 Ῥγοάϊουίοη ἴῃ Ὧν. δηάοὶρἢ 5 Ῥγροῖθος- 
ἐἰοπο5 Τ Πεο]ορίςρθ, ἰῃ γο]. 11. (ρΡ. 446. 8τς.) οὗ μιἷἰ8 γίενν οὗὁἨὨἁ ΟἾγΒε 8 Μ|ιηϊδίγΥ; βηὰ δὴ 
εἰαδογδῖθ νἱπάϊσδιίοη ἂπὰ ὀχρίηβίϊοῃ οὐ ἰὲ ἰπ τῇς Αὐρό Ηοοκ᾽β Βοὶαἰοπὶθ Ναίυγιβ εἰ 
Ἐν δῖ Ῥυίηοὶρία, ἴοπι. ἰΪ. Ρ᾽. 494---498. 

" Τὴ μὶβ ΤΎρΡυΒ [)οοσιτίηεθ Ῥγορποιίςεβ, ῬΑΓΒ ἰΪ). ο8}00. [ϊ., τ. ΑΡΊΠοΥΡΘ 888 ἵταποϊαυοὰ 
οἰχῃίθοη οὐ Ὑ γίηρδ᾿ Β σδῆοῃβ (ὙὙἰ ἢ ΔΓ ἀπ γα Ὁ] ἢ] διγαιο ὦ ΒΥ μυπιογουβ ΘΧΑΠΙΡΙ65 
πὶ ᾿υὴϑ νβ] 8 Ὁ]6 σΣΟΠΙΠΙΘΏΪΔΥΥ οπ [δαἰβ ἢ} ἰῃ εἷἰ58. [οίαγοδ ἡ ῬΤΟΡΒΘΟΥ͂, νοὶ]. ἱ. μΡ. 90.--106. 
Φἤη 8649 χίνϑη βόύογαὶ δα ἀπο] ΘΧϑιΏρΡ]68. [πιτοὰ. δὰ γεῖ. Εωάμ9, ρρ. 838ὲ -- 884, 

4 



ΝΕ Όσ-------’-ο-------- -- - -----  ---  - --- - -  ἰ -- ---- - 

«Ἰεοοπιρϊϊεἠηιεπὲ ὁ Ῥγορήξον. 407 

(80 βδυθ᾽οοὺ Ὀ6 πδηιρᾶ, νγὸ τησϑί ἸπΠαυἶγο τ βούμον ἰὉ 18 ἴο Ὀ6 ἰδ κοι ῬΓΟΡΘΥΪΥ͂ 
ΟΥ ΤΥ 5.16 Δ11Υ, ΟΥ̓ΡΑΓΓΥ͂ ΡΓΟΡΘΟΙΙΥ δπὰ ΡΑΓΕΠΥ ΤαΥΒΟΪΟΔΙΠΥ ; 88 ἴῃ ἘΞ]. ἸχΧχὶ!. ᾿ 

(2ῶ.) Ὑἴ΄)ο τιυβὶ ποῖ, βιονονοσ, ἀοραγὶ ἔγομι [86 1 0Γ8] 8686 οὗἨ [ἢ9 δι} 0] Θοΐ, 
ψ Ώ θη 68]]16ἃ ΌΥ [08 ΟὟ ῬΓΟΡΘΙ Π8πΊ6, ᾿ξ 41} [ῃ6 δίιγ θα ὔδ8, ΟΥὁ [86 ῥυϊποῖραὶ 
Δ ἃ ΤΠΠΟΓΘ ΓΟΙΏΔΓΕΚΔ]6 ΟΠ 68, ἈρΡΤΘΘ ἴο [86 Β ]66ὲ οὗὨ [ῃ6 ρτόορῆβθου. ΤᾺ 8 σὰ]θ 
Ὑ{11 6 ἐουπά οἵ ΠΟΙ Β᾽ ἀΘΓΔΌΪΘ υ86 ἴῃ ἰπίογργθίζηρ [06 ΡΓΟρΡὮΘΟΙ68 σΟΠΟ ΘΓ - 
ἱηρ [Βγδε], δ υάδῃ, Τγτο, Βαγοι, Εργρί, δηα οἰποῦ σουπίν 68 πὰ ρῥΪδς68. 

(8.) 1 τἈ86 διιγιθυΐθβ ὈΥ ΠΟ τθϑῃ8 δρτθθ Μ] 1 [86 Βα) 6ο Θχργοββοὰ ἴῃ 
ἃ ῬΓΟΡΪΙΘΟΥ ὈΥ͂ 118 ΟΠ ὨδπΊ6, ἯΘ τηυδὺ ἄϊτοοῦ οὐῦ ἱἰπουρῇηϊθ ὑο δῃοΠῸΓ 
Β. δ] 6οὲ ἩΒΙΟἢ δογγοβροπάβ ἰο ἰΐ, 8ηἃ ὙΠΟ ἢ ΘΒΒΌΠΊ6Β ἃ τηγϑί]6 Ὡ8ΠΊΘ, Οἢ 
δοοουπῦ οὗ 186 ἀρτγϑοιηθηῦ Ὀθίνγθθη {Π6 ἴ{Ὦᾷρὸ δηά δηϊ γρθ. ΕΣΧαΙΏΡ]68 οΥ̓͂ 
(19 οσοὺγ ἰπ (πΠ6 Ῥγορἢθοῖθδ σοησοσηῖπσ οι (841. [Χ11]. 1-6ὸ.), Θανίά 
(Εζεξ. χχχίὶν. 24---31.), δὰ ΕἸ} (4). ἵν. ὅ.). | 

(4.ὺ ΠῚ ἴῃ ῥσορβθοῖθβ, [86 βιι ]θοῦ Ὀθ ΘΧΡΓΘΒΒΘα ὈΥ͂ πϑῖηθ, Ὑ ΒΙΘΒ ΤΉΔΥ 
ὍΘΑΓ Ὀοΐἢ 8 ΡΓΟΡΟΙ 8Ππᾶ ἃ ΠΙΥΒ[16Ά] Ἰηἰογργοίδιίοη, δπὰ 1Π6 αἰγὶ θα ὐθ8 οὗἨ [86 
Ῥτγτορμοῖϊος ἀϊβοουσβθ ὈΘ οὗ ἃ τηϊχϑᾶ Κἰηά, 80 {πὲ βοσὴθ οὗ ὑῃπὴ ΔΡἼΘΘ ΣΏΟΓΘ 
ΒΊΓΙΟΌΥ πῖῖ {16 800] 6οὐ ταγβίϊ δ} } Υ Κη, υν ἢ 110 Οὔ ΟΓΒ ΔΓΘ ΓΏΟΓΘ ΘΟΥΓΘΟΙΙΥ͂ 
Ργοαϊςαίθά οὗ 16 ἴῃ 8 1106Γ8] δπὰ σγϑιητ δύ 68] ΒΘΏΒΘ; ἴῃ ΒΟ. Ο8868, ὙὙΘ 
τηῦδβῦ (4Κο {80 δ ]6οὲ οὗἁ {Π|8 ῬΡΓΟΡΏΘΟΥ ἰο Ὀ6, ποῖ 5ϊρμ]ο, θὰ. οοπερίεα ; δηά 
{86 Ῥτορβοί, δοϊιιαϊθα ὈΥ αἰν1πθ 1ΠΠυπϊ παίίοη, ΘΟ Ργθβέθβ Ὠΐἰση86} 1 βυο ἢ 8 
ΤΩΒΔΏΠΟΓ 8ἃ8 ἀοϑΙρΏΘΑΪΥ ἴο ὉΘ ππἀογβίοοα οὗὨ Ὀοίῃ Βθῆβοθβδ, δπὰ ἰο ἰηὐτηδὶθ ἰοὸ 
[Π6 τϑαάᾶοσ ἐδδὺ (86 τη γϑβι16 8] ΟΥ̓ ΔΙ]ΘΡΌΓΙΟΔΙ 6ΘΏ86 18 ΘηγΘ]οροα ἱπ {86 [ἰἰθγδὶ 
ΒΘΏΒΘ. 

ὙΠ18, ΤΏΔΩΥ οὗἁὨ ἴπὸ Ῥγορἢ 6168 ΘομσοΓηΐηρ; ΒΑΌγΙοη, Εάοσῃ, ΕἘρΥρὲ, δηὰ Ὑγτο, οοηϊδίη 
δα σοἢ τυδρηὶ βοδηϊ ΘΟΧΡΥΓΟΒΒΙΟΉ5, 85, ἰἴ ΔΚΘῚ ὈΓΟΡΘΥΪΥ, Ὑ{11 δά πλὶὶ οὐ 8. ὙΘΥΥ ροοῦ δηὰ ὑδιτγθη 
οὀχροβιτίου ; δηά, ᾿πογοίοτο, ἰδ πηθδὲ 0 Ὀγεδυτηεὰ ἐπα [6 Ηο]Ϊγ ϑρίγις ἀοδίσηοθα ϑοιηοι πίη 
τογο, δηἀ ἴο Ἰεδὰ οὔ τηϊηᾶπ ἴο [Π6 τηγβιῖςαὶ ΒΑΌγ]οη, ὅθ. Ιῃ 1 Τηϑποσ, δα οἢ ρσταπὰ 
ὈΠὶπδ ΓΘ βοιῃο  Π|68 βρΌκοη οοποογηΐηρ ἐπ6 τοίυση οὗ (Π6 ον 8 ἤἴγοπι [ἢ6 ΒΥ ]ΟΙ 8} 680» 
εἰν ῖγ, πὰ τη ηΠἶ0Π 18 πιϑά6 οὗ βιιοῖ ἀἰδοϊηρυ ϑηοα Ὀϊοδδβίπρβ Ὀοΐηρν Ὀοϑίονοα ὩΡΟῺ 16 Π|, 88 
ὨΘΟΟΒΒΑΓΡΙΥ ἰοδα τπ|8 ἴ0 ΙΘΘΚ ῺΣ ἃ τῇογα οοτηρίοῖα ζα] ἢἸσηθης πὶ ἐΠ6 τϑάθιηρίίοη ὉΥ «“ε888 
Ογίδι, δηά [6 δρίγῖααὶ Ὁ] ββὶηρβ οὗ ζτδοο Ὀδθδιουγοὰ ἀροῦ [6 Ροορΐο οὗ (οἄ, πηᾶοῦ 1ἢ6 
ἴοϑρ6] ἀϊδρϑηβϑϑίίοῃη. [ε8]. 1}]. 1----8. δηὰ Φ6Γγ. 111, 14---18., ἴο οἰἴθ. 2Ὡ0 ΟΙΒΟΡ δχδιιρίοδ, 
ῬΓαδθηΐ ὙΘΙῪ 5 Κίηρ δἰ γαιοἢ 8 οὗὨ (816 γοαγκ. Ἡποε, ἰδ [0]1ονν8, ἐμαὶ, 

(5.) Ῥτγορβθοΐθϑ οὗ ἃ σθῆθγαδαὶ πδίυτθ 86 ΔρΡ] 1 8016 ΟΥ̓ δοσοιητηοάεδίοη ἰο 
Ἰπάϊν 818; τηοϑὲ οὗ {μ6 {πϊηρ8, ἣν ΒΙΘὮ ΔΓΘ ΒΡΟΚθὴ οὗἨ ἴδ6 σμυσοι, Ὀοΐης 
ΘαΌΔΙΪΥ ΔΡΡΙΙΟΒΌΪΘ ἰο ὮΘΓ ἱπαϊν 08] το ὈΘΓΒ. 

(6.) Ῥγορμθοῖθθ οὗ ἃ Ῥαγίϊσα αν παίαγθ, ο {π6 ΟΥΒΟΣ Βαπᾶ, δά πνῖῦ, δηὰ 
οἴϊθη Τα ΓΘ, 8η Οχίθη θα Β6η86 : [ὉΓ ᾿ἰπβίδηςο, Εοτη, ΜΟΒΌ, ΟΥ 8ηγ οἵ ἰἢθ 
Θηθιηΐθ8 οἵ (οα δ Ρρθορῖίθ, ἃγὸ οἵΐϑθηῃ ρυΐ ἔου (8 γγῇῆο]θ; τ ιϑὺ 18 βαϊὰ οὗ οπμϑ 
θοΐηρ, σΘΠΟΓΑΙΥ ΒΡΡ]]640]6 ἰο (89 τεβί. Απά, ἴῃ |1Κ6 ΤϑΠηΟΡ, τνῆδὶ 18 βαϊα 
εἰ μον ἴο οὐ δοποθγηΐησ (ἀὐοα β Ῥθορίθ, οὔ ΠΥ Ῥδγ(ου]αν Οσοδβίοῃ, 18 οἱ 
ΒΘΠΟΓΆΙ ΔΡΡΙ Ισα οι ; 88 8]}}, ῆο βίδηά ἴῃ {Π6 β8πι0 γοϊδίΐζοη ἴο αοά, ἢδυθϑ 
80 ᾿ἰηἰογοβὺ ἴῃ {11|6΄ ΒΆΙΏΘ ὈΓΟΡΒΘΟΙΘΒ. 

(7.) π᾿ σοηυϊπυρᾶ Ρῥτορἤθοῖθθ, Π]ΟὮ ἅτ πο αἰ βυηρυ θα ὁπ ἔτγοτα 
ΘΠΟΥΠΟΥ, γγχαοῪ Βῃουϊα σΑΓΘΙΆ ΠΥ αἰοηα, 3,γ8έ, ἰο [86 Ὀθρίππῖηρ δηἀ Θηὰ οὗ δαὶ 
ἀϊδβεοουσεο, δηά, δεοοπαΐν, ἴο [86 Θροςὴ οἵ {πὴ το ἢ ΘΟ Πσ68 [86 Β6ΘἢΘ 
οὗ 109 ργορθίῖϊο νἱ βίου, δηα [86 ἰθύτῃ ἴῃ τὶ ἢ 10 ΘΠ 68. 

ΤΊ  γϑέ οδϑογναδιίοη 8 οὐ ὑσὶ ποῖραὶ 86 ἴῃ [16 ἀϊδοοῦγβοδ οὐὗὁἨ ἰδβαϊδῃ, ἔγοτῃ οὔδρ. χὶ, ἰὸ 
ἐἢ6 οπὰ οὗ ἰπ6 ὈροοΟΚ, ΤΪΐ8 ἀἰδβιϊ πείθῃ, οὔδθη ἀἰβῆου ! δηὰ βοπχον δὶ οὔδουζα, ἰ8 οὗ στοδῦὺ 
τηοπιοηΐ ἴῃ ἴῃ6 ἱπιεσργοϊδιίοη οὐ (6 Ῥσορῃδςοίςϑ, [Πδὺ γγὸ ΠΊΔΥῪ ποῖ σΟΠΒΙ ΘΓ 88 ἃ σοπιϊπαυρᾶ 
ἀϊβοοιτθο τῆδὲ οὐρῆς ἴο Ὀ6 ἀϊνίἀοα ἰπῖο βουοσγαὶ ἀϊδϑύϊποῦ ἰορῖοϑ. Ὅῆο ἰαδέ ρετί οὗ {Πϊ8 
ΠΒΠΟΏ ἰϑ ἰηἀ]ΒΡΟΏΒ40]6 ἰπ οχρίδί εἴης τ86 ῥθα]π|8 δηὰ ργορδοιῖο υἱβίομβ. ὅ66 [δδ]. νἱ. 1. 

Γ[ΟὈ]δούομβ βάν Ὀθθη ἴδ]: ἰο {{Π|0 ““ ἄου Ὁ]6 8680 ἢ οὗὁὨ ΡΓΟΡἤΘΟΥ, 88 1{ὶ} 
ὝΟΓΟ ὑΠΘΓΘΌΥ ταπἀδγθὰ ἱπάθύθστηϊ πδίθ, 80 (Πδὲ ἃ [Ὁ] Π]σχθηΐ οουἹὰ ὃ6 ἴουπᾶ 
οΥ ἔδποῖθα δοοοσάϊηρ ἴο {π6 Ὀθηΐ οὗἩ δὴ ᾿πίθγργθῦθυ: β οὐ ταϊπα. Βυΐ τρῃ ον 
νἱονγθα 10 ἀο68 ποΐ 866Π| Ορθῇ ἴο βι16ἢ ἃ σῆδγσρθ. ἴα σηυβῦ ΘΔΓΘ[ΌΪΠΠΥ ΘΟ ΘΙ, ΠΘ 
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408 ϑογίρέκτγο Πιξογργοίαξίοπ. 

{Π0 βίγισία ΓΘ Οὗ ῬΓΟΡΉΘΟΥ : “6 π 88 ξαΐαγο 18 ὅο 86 ἐογοβιδδοντβὰ, βδγ 
. Ὦγ, 1,66, “ σογίαϊη ὀνθηίβ οὗ {π6 {ἴπη6, ᾿υἸδβίογὶ ο] οΟΥὁἁἩ ἱηοϊ θη αὶ, τὸ βοἰοοίρά 
88 ΟΟΟΆΒΙΟΠ8 ΟἹ ὙΓΠΊΟἢ ΤΩΔΥ 6 ἔουηάοᾷ (ἢ Βον γα] ἀἰβοϊοβαγοθ οὗ (86 ἀϊνῖπο 
ν}}}. Τῇ ΑἸΠΩΙΡΉΙΓΥ ---οννῇο σϑη αυθσδίίοη 1{3.---αοἨοοιζα ἴῃ 811 οδ368 ἤδγθ 
ὈΠΥΘΙ]6α 18 ρυγροθθ σιίποαΐ οὈβογνῖηρ ΠΥ ϑυοῖ τηοίμοᾶ, οὐ δοίϊηρ ἰη 
Δοοου ἄδηοθ 10 ΔΠΥ͂ ΒΌΘΒ αν ; Ὀαυύ 0 μ88 ηοΐ ΟὨΪΥ τπουρῶὶ Αἰ ἰο ἀϊδοίοθο 
18 νὑν}} σγρά δ! γ, 88 116 βου ρίυ ΓΘ ΠΆΡΓΑΟΪΘ οἰ ΘΑΓΙΥ 11 0}168, ἢ [88 850, 
88 ἃ ρβοηθγαΐ Γα]6, αν α!16α Ὠϊη861} (1 το τδΥ 86 {Π6 ρἢΓ486) οὗ δογίδιη οος8- 
ΒΙΟΠΒ Ὑν 1 ἢ ὙὙΘΓΘ ρὈγοβαηΐθα ἔγοτῃ (ἴτη0 ἰο {ἴτη6, δηα τὶ ἢ ἐοΥπηθά ἃ Βρϑοῖος 
οὗἩἨ πδίυ γα] σμδπηθὶ [Ὁ [Π6 δον υβη6α οὗ 8 τουϑδίοηβ. [ηδβύϑηοοβ οἵ (δ 18 
τηοᾶθ οὗ δούϊπρ ν0}}} ργοβϑηῦ {πθηλϑοῖνοϑ ἴο ΘΥΘΥῪ πιϊηά. ϑυ βῆοο 1ζ ΠΕΙῸ ἴὸ 
τηθηςίοη ὕΠ6 ΤηΘπηογδΪΘ Θχϑιῃρὶο Ἀῇἴογαθα ὈΥ [86 παγγαῦνγο δοπίδ᾽ θα Ἰὴ [δ6 
βουθητῇῃ σπδρίου οὗ {Π6 βοοοπα Ὀοοῖκ οἵ ϑαπιυοὶ ; ψἤοτο (σοά ΘμρίοΥ8 (δ6 
οὐσσδϑίοῃ οὗ σογσθούπρ Π6 ΘΓΓΟΣ ἰηΐο τ οἢ ΝΑΙ Β ρσθοὶρ  Ά ΠΟΥ δὰ ἰρὰ 
ἴηι, ἴῸΣ {86 Ργροβο οὗ οσοηγογὶπρ (86 δια πάδιηθηίαὶ ργοαϊούοη ΒΟ Τὸ» 
ΡῬγοϑθηίθ ΟἸγσιδύ 88 [86 ὅοη οὗ θανι, δηὰ οὐ Ποῖ τὸ ἔουπάρα 8]] {δ 
Μοβϑίδηΐο ρβϑϑίηϑβ. ΒΥ {818 ἴδοι οὗἩἨἁ {ὴ0 οοππθοιίοη οὗἁ β8᾽ηρ]6 ῥγϑαϊοίίομε 
νυ [86 ὨἸΒΙΟΓΣΊΘΑΙ] ὈΥΘϑΘη  ΤΔΥ Ὀ6 ΟΧΡΙαἰποά, 1 σοποοῖνο, ὑπαὶ σμαγδοίοσιϑας 
οὗἩἨ ΡΓΟΡΠΘΟΥ ΜΙ ΟὮ ΘΟΙ 1808 ἴῃ 108 “ἀου Ὁ]6 Β6η86 ;᾽ δοοογάϊηρ ἴο ὙΒ οἷ (Π0 
»αγέϊομαν ἴδ Ὀτουρ ὺ ἔοΓυγΑΓὰ 88 ἃ ρ᾽ορο οὗ ν μδὺ 1168 ἔα Ὀογοπά, νιΐδουὶ 
ΤΟργθβθηςηρ [80 ἔΌΓΙΏΘΣ 88 ὑ86 ὑσὰθ οὗ ᾿ἰρηθϑί θη, Τλυβ, ἴ6 ρῥγοάϊοίίοη 
νγ ]οἢ ογοβηδάοννθα (86 τοϑίογαίοη οὗἨ “δυάδι ἔγοπι δαρῦνἹγ ἴῃ Βαθγίου 
δά ἃ σύμ ον θη. Ἰανίβοη, ἰπ ἰαγίηρ ἄονγη {Π6 988Π16 ΡΥ οῖΡ]6, μ8α Ὀθθη 
σϑΓ ἃ] ἰο νἱπάϊοαίθ 1 ἔγοτῃ {Π6 οὈ͵)οοίΐοη Ὀοίοτθ σοίογγοα ἴο : “" Τὴ6 ἀου]θ 
Β6η86 Οὗ ῬΓΟΡΙΙΘΟΥ 18 οὗ 8}1} {Π||η 8 {1.6 πιοβὶ γοιμοίθ ἔγοια ἔγαι ἃ οὐ δαυϊγνοοσλ- 
ἰΐοπ, δηῃά 1188 118 στοιπᾶ οὗὨ Γθδβοη ρϑγίδοι Υ οἷθασ, ΕῸΣ νυ μδὺῦ 159 10) Νοὶ 
(ἢ 6 οσοηνοηΐϊοηΐ ἸαἰΣὰ46 οὗ νγο απσοπηροίθα 86 η868, υϊ6 οὗ ϑδοἢ οἴου, δηὰ 
σἰνίηρ τοοῖῃ ἰο ἃ [8]]δοῖου8 δι δἰ ρα Υ ; Ὀυὺ [86 ΘοΙ δἰ παιίοη οὗ ἔνγο γοϊδίϑὰ, 
ΔΠΔΙοσουβ, δηὦ ᾿δγιποηϊζίηρ, (πουρὰ ἀϊθραγαίθ βυρ)θοῖβ, δα Οἶδα δηά 
ἀοῆηϊίο ἱῃ 0861 ; 1πρ᾿ γίηρ 8 ὑνγοΐο]ὰ ὑγαυ ἰη (86 ργθβοίθηοθ, 8η4 ογθδί! δ᾽ δὴ 
δρρεανϑίοα αἰ )ιοιίέν, ἀνὰ ΓΠΒΘΓΘΌΥ 8ῃ δοουπιυ]δίθα ῥγοοῦ, ἰῃ [86 σοιμρίοίίοη. 
ΕῸΣ ἃ 6886 ἴῃ ροϊπί, ἰο 7.507 1ΓἈΠ6 Ὀτγϑαϊοὐϊοηϑ Θοῃςογηΐηρ {86 Κιηράοπι οὗ 
Πανὶ ἴῃ ὑμοὶγ ἀουῦ]θ ἔογοο, 1{ τηυϑύ 6 Βῃονῃ οὗ ἱβθτ, ὑμδὲ {ΠΡῪ Βο]ά ἴῃ 
Θλσοὶ οὗἉ ἐμοῖσ σοϊδίϊοηβ, δπὰ 1 ϑδοῦ ψόγο ἔ18]1ὁ6ἅ. 80 ἐμαὺ [6 ἀουδ]θ 
ΒΘΏΒΘ ΟΥ̓ ΡΓΟΡΉΘΟΥ, ἴῃ 118 ἰγὰθ 1468, 18 ἃ σΘ0Κ ἀροὰ [Π6 ργούθῃςδϑϑ οὗ νϑρὺθ 
Δη ὑπϑρρτγοργίδἰθα ργθαϊοῦ 8 Ταῦ ν ὑΠ8ὴ 8. ἀοογ ἴο δατωϊῦ {ποη,.ἢ 3 

Οδυύουβ 85 {1:|8. Ἰληραδρο 18, 10 γοῦ 18 ποῦ εα ἐϑέβοίοτυ ἴο δὶ γθαίγη, ὙΠῸ 
τηδἰηἰδῖη 8 ὑπδὺ, “ἸῺ 80 ΤΆΓ 848 ῬΓΟρΡΏΘΟΙΘΒ τϊροῦ ἤᾶγὸ Ὀθθη σοπδίγιοίθα ἢ 
ΘΟ ΡΓΘΙ Θ Πα ὕνο 861108 οὗ ἀϊβραγαίθ ϑυθηίβ, μο] ἀἸπρ' ἢ θδοὶι οὐ [6 ΓΘ διοπϑ, 
δα ἴπ οδοῖ ἔ]8}16α, ἰδ σου]α ΟὨ]Υ ὉΘ ΟΥ̓ ἀϊδροηϑὶηρ νν τ {116 ΤλΟΓΘ οχϑοὶ 
οι οσῖα, 6 τγὸ οδηποῦ Ὠ6]Ρ ΓΟρδΡἸΠρ᾽ 88 116 τοδί σοποϊ υϑῖ γὸ ΘΥ]άθη0θ 
ΟΥ̓ ργορθοίϊε ᾿πβρ᾽ γαίιοη.ὔ ὃ 

Βεὺ Εαὶτ αν Β οὐδ] θα 108 ἄο οὗ βθϑπὶ σομοϊυβῖνθ ; [ἢ 1685 80, 88 5Βυ  8ίδη- 
ΟἷΔ}}Υ ὯΘ σοποθαθβ (ἢ ΡΓΙΠΟΙΡΪΘ ἱπ γαϑρθοῦ ἴο ἴγρθβ. Αηά [ἴ 18 ὈΥ͂ ΠΟ Ιη68Π8 
ἐπίθηαθα (0 δϑβογὶ ἐμπαῦ [6 “ἀου]θ 8680 ἢ ΟὈἰδὶἢΒ σΘΠΘΟΓΑΙΥ. Ανίβοα 
ΒΔΥΒ, “1 του] υπἀογβίδηα (89 ἀου]θ Βθπ86 ἴο οδίδίη ΟὨΪΥ ἴῃ ΒομΘ οὗ [6 
ΤΏΟΓΘ ἀἰβυϊηρυ 6 α τηοπυπιθηβ οὐ ργορῆθου.") 4 Απηά, ἐμουρῇ (818 ΠΙΔῪ ὧθ 
ἴοο στγοαδὶ ἃ δοῃοαδββίοῃ, γϑὺ 10 ΤΥ ΤΑΊ ΤΙ ὈΘ Ἰα᾽ ἃ ἄονσῃ 85 ἃ σαΐο, (Ππδὺ 8 ἀουθ]ο 
ΒΘΏ86 ΒΠου]ἃ ποὺ ὃδ6 δάμη! θα ἡγ ἤθη δηοίμοσ Θχρ]δηδίϊοη οδ δ6 ργο Δ Ὁ 
Βυρρογίοά, ὅϑοπιθ οὗ {πὸ Μοββίδηϊς ρβδίτηβ, ῸΣ θχϑίωρίθ, μανθ {6} 8010 ἃδ 
Ἧ.6]1 88 ρογίϑοί ἔμ] ]πηθηΐ 1 “6808 ΟἸσίβι. 

} 1.6, ΤῊ Ιπερἱγαιϊίοη οὗ ΗΟΪΥ Βογρίατο (2 πᾷ 6ἀϊ1.),, Ἰοςξ. ἷν. Ρῃ. 153---Ἰ58. 
2 Ἰλανίβοῃ, Ὠβο οι γ868 οὐ ῬΣΟΡΠΘΟΥ (61 6α1:.}, ἀϊ8ο. ν. ραγὶ 1ΐ. ΡΡ. 144, 145. 
5 Ἑαϊγραίτη, Τῆο ΤΥΡΟΪΟΡῪ οἵ ϑδοτριαγε (πὰ 6αϊ:.),, νοὶ]. 1. σἢδρ. ἦν. ρῃ. 130, 18]. 
4 Ὠϊδϑοουγβοβ οἡ ῬΓΟΡἤΉΘΟΥ, Ρῥ. 146. 
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11. γεαλοίϊοτς, οηοπποίηφ 7μασηιοηίς ἐο σοῖο, (0 ποὲ ἐπ ἐλοηιδείυοα 
:ρεαΐ ἐλδε αὐεοϊμέε {με{ιτὶέν 9.7 ἐδ6 ουοπέ, δι οπῖψ αἀδείαγε ιρλαΐ ἐδ ἰο δὲ 
ἐχρεείεα ὃψ ει ρογβϑοπς ἰο τολοπι ἐλον ατὸ πιαάε, ἀπά τολιαξ ιοἱϊ] σογέαϊπὶψ 
οὐπιὶο ἰο ρᾶα88, μπίε85 Οοά ἴῃ ᾿ϊϑ πιοῦον ἱμίογροδα δοίιοθοη ἐλ ἐπγεαίοηησ 
απά ἐΐο ευεηί. 
“80 (πὶ σοΙΠἰ Δ [0ῃ5 ἀ0 ΒρΘΔΚ ΟὨΪΥ ἴΠ6 ἀεδέέμηι ραπα, δὰ πὸ ΘΟ ΒΒΑΤΎ ΟὈἸ  χαϊοη ἴοὸ 

Ῥαῃίδητηοπῦ; δαυῖ ἐπεγοὶῃ Οοὰα ἀοί!) ποῖ Ὀϊπὰ ὑρ Πἰπιβο 45 6 ἀοίῃ ἰῃ δβοϊαῦθ ῥγοϊζῃΐδθβ : 
186 ΓΡΆΒΟΠ ἰδ, ὈδΟβ.86 σΟΙΩΤη ΔΙ] Οἢδ συ Γ6Γ ὯΟ τῆν ἴο Δηγ, τί οἢ δυβοϊαῖο ῥγοσδο8 ἀο; δηὰ 
ιδοτοίογτο οὐ ἴβ8 ποῖ θουπᾶ ἴζο ΠΘΟΟΒΒΑΥΥ μογίοσιδηοο οἵ θαῦ πὸ ἰμῃγοδίθηβ.Ό [Ιηἀορα τΠ6 
Ζ0}}} οσ οἰ ραιϊίοη ὑ0 ῬμΠἰβῆτηθης 18 ὩΘΟΟΒΒΑΓΥ͂, ὙΠ ΠΟΓΟ ἴΠ6 οὔποθ Ὠλιἢ ὈδΘη σοτητηἰ 64, ἴο 
ὙΠ] ἢ 186 Γγοδίθηϊπρ 8 ἀηηόχαᾶ; πὶ [Π6 Θχοουτίοη οὗ {πᾶΐ μα πὶ πηοηΐ ἀοιἢ 86}}} ἀοροπὰ 
ὑροη οα ̓ 8 ΔΡΌὈἰΓασίου5. νν 1}, δὰ ἘΠΟΓΟΙΌΤΘ ἢ6 ΠΊΑΥ͂ Βυβρει οὐ τόπον ἰδ Ὥροη δβογίοιι 
δάάγεββοα τηδάο ἴὸ ἨΙηβ6]Υ ἰπ οτάθγ ἴὸ ἰδ. ἘΕῸΓ, βίης Οοα νγνὰβ ρ]οαβϑὰ ποῖ ἴο ἴδκο ἴθ 
Ρτεδοηῦ ἰοσίε γα οὗ τῃ6 ἢγϑι σταηα ὑγαπερτοβδίοῃ, θαΐ πηϑὰθ Βπο ἢ ἃ γεϊαχϑιίίοη οὗἩ [πὶ ρ6παὶ 
ἴαν, 1παὶ σοΠ ΠΟ Π8 οὗἁἨ ραγάοηῃ ψγοτὸ δάτα 8 0]ς, ποῦν Π δι πα ϊηρ Βοηί 66 Ραββα προη 16 
τηδ οἴδειουϑ, [6 ΓΘ 15 βίγσοῃρ ργουηᾷ οἵ ργϑϑιυπιηριοη ἴῃ πη Δη πδίιγο, [πὶ (ΟΟα Β ΟΥΌΘΑΓΆΠΟΘ 
οἵ πιδηκίη ἃ, ποῦν Πϑιδηα]ηρ; 5ῖη, ἀοῦἢ ΒΡΡοΒα ἢἷϑ γε 688 τὸ ραγάυῃ οβ ΠΟΓΒ ὕροῃ {ΠΟΙΓ 
τορεηίδηςο, δηα, τπογοίοτο, (Πδὺ 4}1 βασι ]ᾺΣ Ἐπγοδίύοηϊη 58 οὗ ἡ ρ πιοητα ἴὸ σοπα ἄἀο ΒΡ ΡΟΝ 
᾿ποοιτί ΚΊ ]ΟΠθ 85 ἰπ [Πο66 ΤΠΟΥ͂ ΔΥῸ ῬΓΟΠΟυΠΟΘα δρδίηδιὶ ἢ τρὸπ νυ ἢ ἢ τΠ6 ἐουπδιοη οἔ 
ὅορο 8. 811, (δῖ, 1 ΟἸΠΊΟΙΥ τερδηΐδηςο ἐο ἰπίογνθηςρ, ἀοα ν1}}] τοῖηονο [Ππο86 υ ἀρ πιο 8 
Ὑ ΙοΝ ἀγὸ ἰἢγοαῖθηρα δραϊπβὲ {Π|6π|.᾿Ὁ} ΟΥ̓ ΤΠ 686 σοπαϊιῖοπαὶ σΟΠΊ ΠΝ ΠΒΙΌΤΥ ῥγααϊοι 08 νν9 
δύο Ἔχϑῖ [68 πη Φοπηἢ 8 ργοδοπίηρ ἴο ἴῃς Νίπον 68 (Φοηδὴ {ἰ|. 4----Ἰ0.), πὰ πῃ 188418}}᾽ 8 
ἀεππηοίδοη οὗὨ ἀδοδἢ το Ἠοζοκίδῃ (1δ4]. χα χυ, 1.). δὅδα αἰβὸ ἃ βία δῦ ἱπβίϑηοθ ἱη {76Γ. 
ΧΧΧΥΪΙ. 14---28.2 

11. ἐῥγχγεαϊοίίοης ἐλέη ἐπρτοθς αἰυΐπο ΡμΡοδ68, τιολθη πιαπν ργυρῆλείς 
ἴῃ δευσταὶ ασόϑ σΟΠΟΏΤ' ἴπ ἐδ βατπε ργεοαϊοίϊοη. 

“ Βεῦδαδο 1ὑ 15 ὨΔΥΪΥ δοοη Ὀαΐ 4]1 [Ππ066 τδοὶς σου ἀϊ το 8, τ ἰς ἢ ἀγὸ ΒαρΡΟΒΘΩ͂ ἴῃ σοηογαὶ 
ῬΓΟΙ. 568 ΟΥἩΠΟΓΤΩΙΊΪ ΠΑ ΙΟΠΒ, ΠΙΆΥ͂ ὃ6 δΙϊογεὰ ἴῃ ἀἰθδγοηὶ ἀρμ6δ; Ὀαϊ, ἤθη [Π6 σΟΠἐ ΠἸΟΠΒ Δ] ΕΓ, 
διὰ {π6 ργθαϊ "08 σοπίΐηπο ἴἢ6 δβϑῖηο, ἰδ 18 8 βίτοηχογ δνϊάθῃοα ἴδ 18 βοιηθ ἱπηπιυ8 Ὁ]. 
ἙςουΏ86] οὗ Οοά, ὙΒΙΘἢ 158 οχργοεδβοα ἰῇ ἴΠ086 ρῥτοαϊοιίοηΒ. Απὰ ἰπ {Π|8 σϑδ6 οὔ ρτβαϊοίοπ 
ςοηῆστηβ ἴπ6 ΤΟΥΈοΠρ; 88 [Π6 «6} 78 ΒΔΥ Οὗ ὑσορ ιοῖβ, Οπε ργορλεὶ ἰλαὲ λαίλ ἐδ ἱδεϊϊπιοτν Ὁ 
αποίλεγ Ῥγορδεξ ἐδ διιρροδεά ἰο δὲ ἔγμα; Ὀαπῖ 1ῇ τησβῦ ὃὉ6 ἐκὲ ὁ 115 βιι ρμοβίοῃ, {Ππῶὺ 1[μ6 οἱμος 
ῬΓΟΡΙοὲ γᾶ Ὀθἔοτο δρρῳγουθ ἴο ὃδ 8 ἴτ 6 Ῥσορῆοῖ. Νον, Ὀοτῃ τἢ 656 τηροῖ ἴῃ 16 Ῥγορἤοοὶοϑ 
ΘΟΠΟΟΓΗΠΪΠρ' ΟἿΣ ΘΑΥΙΟΌΥ ; (ὉΓ ἴ0 Πἰπὶ ὈΘΑΓ 41} [16 Ῥγορῇοῖβθ ν]ῖι)6 88, Δη ἃ ἰῃ ΓΠΘΙΓ βουογαὶ 
065 {Π0γ Πδὰ βϑυθγαὶ τΠηρ8 τουθα]θὰ ἴ0 Π 6 πὶ σοποογηΐης ἷἶπὶ; δηὰ [Π6 ὉΠ  ΓΙΩΠΥ δηὰ 
Ρεγίοοϊ ΒΑΙΤΩΟΏΥ οἵ 41} ἔϊ686 βΒούθῦαὶ ὑγορῃθοϊθβ ΟΥ̓ ῬΡΟΓΒΟῺΒ δὲ 80 σγθαΐ ἀἰβίβῃσο ἔγοπι ἐδ. ὴ 
ΟἾδοσ, αηὰ δοίη ΟΥἨἁ ΒΕ ΓᾺ)} ἱπιογοβίβ δη ἃ ΘΠ ρ]ΟΥτηθηίβ, δπὰ ἱπ βονογαὶ ρ΄ ϑοεδ, γοὺ 411} σἰ νης 
᾿ς τὸ δαδοἢ οἵποῦ, δηἃ ἜΧΘΟΙΪΥ τηδοιπρ δὲ δϑὶ 'π [Π6 Δοσοι }] }5πηθηΐϊ, ἀο ρὶνθ υ8 γοῖ ἃ 
[γι Π.Υ δηα Οἰρασοῦ ουϊάοποο, ταν 4}1 1Π086 βονογαὶ ὈΘΒΙῺΒ ΟΒ1Ὼ6 ἴΓΟΠῚ ἴΠ6 88Π16 81, τ θη 
8} το βοδι οτοὰ ΓᾺΥΒ γογα αὐ ἰθὺ σι ῃογοὰ ἰη0 ΟΠ6 ὈΟΑΥ͂ ἀρδίῃ δὶ {Π6 δρρϑάσγδθῃςβ οὗ [Π10 
δυη οὗ ΕΙΣ ΘΟυδη 658 ἴη 186 ποῦ]. 

ΞΕΟΤΙΟΝ ΠΙ, 

ΟΒΒΕΚΥΛΤΊΟΧΒ ΟΝἮἨἁ ΤῊΒ ΛΟΟΟΜΡΙΙΒΗΜΕΧῚ ΟΣ ΡΗΕΟΡΗΒΟΙΕΒ ΟΟΝΌΒΕΝΙΝΟ ΤῊΒΞ ΜΕΈΒΒΙΛΗ ΙΝ 
ῬΔΕΤΙΟΓΑΗ." 

Ι. ψΈδυβ ΟἬΚΞΚΙΘΤ' δοεὶπο ἐλε στεαὶ 5ιδ)εοί ἀπά επά 907 ϑετίρέιγο τευεῖα- 
ἐΐοη, το ομσὴξ εὐοτῳ τοΐογο ἐο δεαγοΐ 707 ργορλεοῖον σοποεγπῖηρ ἢΐπι. 
γα διὸ βεβγοά ὈΥ ΟἾγίβι Ὠἰ πη} ἐπὶ τῆ6 ϑογρίυτοβ ᾿ΘΒΌ  οὗἁὨ ἢἰΐπὶ (ομη Υ. 39.), δὰ 

δδὲ ἴῃ Μοβεβ, ἔθ Ῥβαϊπιβ, αηὰ Ῥγορμοῖβ, ἴπδσο ἅγ μΐηρ8 σοποογηίηρ μἷπὶ (10Κ6 χ κὶν. 

. ΒΙΠ ρῆοος, Οτρσίποβ ὅδοσρε, ὈΘῸΚ 1Ϊ. οἢδρ. νἱ. 8. 10. ΡΡ. 120, .121., ϑιἢ οαϊΐ.; Φ4δη, 
Ἐπομιγιἀϊοη Ἡδττηθπουτίορο ὅδοσα, ΡὉ. 148, 149. 866 Ὀείυτο, ΡΡ. 808, 804. 

5 δὸβ ΕΔΙΓΌΔΙΓΠ Β Οὐδοσυδίίομβ οὐ {Π|8 ἰορὶς ἴῃ ῬσΟΡΒΘΟΥ νἱονϑα, δτς., ραΓῦ ἱ. σΒαΡ. ἰν. 
ΡΡ. 58., ὅο.; αἷξο Ηδηρβίθηθεγῃ. ἱπ Ογεὶ. οἵ ΒΙΌ]. Τ᾿. γί. ῬΓΟΡΈΘΟΥ, ἱ. 2. 

ἢ ΒΕΠΠπρῆδεοι, Οτῖρ. 8ὅδ6ς. Ρ. 120. 
Ἢ ΒίβῆοΡ Μαγβῇ, ὨΣνΊ ΠΥ Ιβοῖαγοβ, ρατὶ ἷν. Ἰοοῖῖ. χχ, δπὰ χχὶ., ἢδ88 ΒΘΥΟΤᾺ] δα πλ ΓΑ ὉΪ6 

ΟὔὈδεγυ αι οἢΒ οη (6 ςοῃποοίίοη δι δαἰϑιϊηρ Ὀοΐσσθθη {Π6 τγατῃ οὗ ΟἿ τΙ ΒΟ ΔΉ ΠΥ ἀπα 1Π6 ῥὑτο- 
ῬΒοοίεκ το  αιϊηρ ἴο τπ6 Μοαβίβη : ΠΘΑΤΙΥ 1Π6 ΨΠΟ]6 οὗἉ Ἰδοείατο χχὶ, ᾽Β οσουρίοἃ 1 ΘΧΔΙΊΡΙε8 
οἵ ῥγεα! οι οη5 ΠἸΡΟΓΆΙΥ ἀπ α διγ Ὁ] 7 γογοίεἰϊἑησ (ἠδ σοπιΐπα ο᾽ ()ιγὶδί. 



410 δον ρέμγε ]ιἰογργοέαἐϊοπ. 

95---47, 44.): ἔυσίμον, νγὰ δᾶνο ῃ6 ἀροϊαγαιίοη οὗὁὨ δὴ ἱπερίγοᾶ δροβιΐθ, {πὶ ἰο δῖπι ρὶνα 8]} 
1π6 Ρῥτορἢθῖβ υιΐηθδ8 (ΑΟοἰδ χ. 43.), δηὰ οἵἨ δὴ δηρὲὶ οὔ αοάὐ, τῃπὶ ἐλά ἐδδέϊηιοπψ 97 «εξ ἐς 
ἐλε ερίγὶϊ ΟΥ̓ γγορδεον (εν. χίχ. 10.). [τ ΠΙΔῪ ὈΠογοίογο 06 τοπιαγκοὰ σθηογΆ ΠΥ, ἐΠδὲ τυμδῖ- 
ΒΟΘΥΟΓ ἰβ ΘΙ ΔΙΙΘΑ] ΪΥ δπ ἃ ΟΡ γβοῖο 511 Δ}}} ΒΡοκοη οὗ βοῖηδ ςογίδὶ ἢ ῬΌΓΒΟΙ, Ποὺ οΔ]]6α ὈΥ͂ 
ἢϊδ ΟὟ ΠδΔΙΏΘ, ἴῃ 106 Ρ58]πι8 οὐ ργογρῃοῖϊοαὶ ὈΟΟΚΒ, 80 τπαΐ ὁ80 ἢ ργααϊοαῖθ ἐδ Ὀ6 (ὉΠ ἀ6- 
τηοηδίγαῖοα ἰῇ ΠΟ βίης] βυὈ]εςὶ οὗὁἩ {Πᾶἴ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ΟἾΠΟΓ {π|6, πημεῖ θ6 ἴΔ ΚΟ 85 βαϊ ἃ δπὰ ῥτγο- 
ἀϊςτοὰ οὗ τὴ Μοβδβία, Ῥβδὶ. χχὶϊ δηὰ [84]. 111]. ΤΏ 6 δἀ ἀποσὰ 88 1} διγζα ! ἢ 5 οὗ εἰ νἷ8 τὰ ]ο, 
ψ Πςἢ νν}}} ποῖ τη 9168 ΔῺΥ δΒιπἀςπὶ ΟΥ Γαδ οῦ οὗ [Π6 δδογοὰ νοϊῃπηθ.0 Τῆς ἢγβι ἔουγ γοπγλι 8 
ἱῃ ῬΡ. 406, 407. πιαγ Ὀ6 δάγδηίθρ θοῦ εἰ ρἰογοα ἴῃ [6 ΔΡΡΙοδιοη οὗ 115 τα]6. 

11. 7Τὴε ἱπίενργείαίζίοη ὁ ἰδ6 τοογὰ 97 ὑγορἼιοοεψ, πιαάε ὃψ «,ε5::5 (ἠγίεί 
λϊπιβοϊζ, απ ὃψ ἠΐδ ἱπεριγεοά ἀροσίΐο8, ἰδ α γωΐο απ ἤοψ ὧν ιτολὲοὴ ἰο ἐπ- 
ἐεγργεί σογγοοίίψ ἰδε ρῥγορϊιδοῖε8 οἰξοα οὐ' αἰϊιαδι ἐο ὃψ ἐδεηι. 

ΤΠ6 ῥγοργίοιυ οὗ {π|8 σϑῆοπ τηιδὶ Ὀς ΟὈνΟΙΒ; (Ὁ, 88 ΘΥΘΓΥ͂ ΟΠ 18 ἴΠ6 68 ἱΠέΟΓΡΓΟΙΟΣ οὗ 
δἷ8 ον ψοσάβ, 80 [π6 ΗΟΙΪΥ δρίϊ (απάοσ ν ἤο86 ἱπῆπιηοο [π6 δΔῃσϊοης Ῥγορδοῖθ νυγοῖο δπὰ 
ΒΡΟΪΚ6), ἰπ πηοῦθ σοσοιῦ ργορδοοίοϑ, Γοίεσ ἴῸ ἔωγπιεῦ ὑγρά οἸοη 8, δηὰ οἴϊοη 565 {86 Βϑῖὴ9 
πογάβ, ρἤγαδβοβ, πὰ ἱπιαροδ, {ἰ|π|8 Ἰαδα ΐπρ 1.8 ἴο ππἰογβιλη ἃ [ἢ 6 ἴΓ6 Β6η86 οὗ [ἢο056 ΟΥ̓δ6]65.} 
Εοτ ἰπβίδησο, [86 Ῥγορῃοου (ἴῃ [58]. Ὑἱ]. 14.) τ1πᾶὴ τ1πΠὸ Μοββίδῃ νου] ὑγουα ἃ βίοῃβ οἵ 
δῖ απ} ὉΠ} πρὶ δηα 8 τοὺκ οὗ οἴἴδηςο, 156 ΤΏΟΤΘ Ἀ]ΔΙΏΪΥ τορμοαῖο ὈΥ δίπιθοη ([μΚὸ ᾿ἰϊ. 84.), ἀπά 
8 Βῃοσγη ἴὼ ἢν Ὀοοη {0]6]1.ὰ ὈΥ͂ Ῥδμ] (οηι. ἰχ. 32, 38.), δῃὰ ὉΥ Ῥείον (1 Ῥεῖ. ἰϊ. 8.); 
δηἀ 54]. χυϊ, ἰβ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ͂ ΔρΡ δά ἴὸ ΨΦοδὺ8 ΟἸγίδὲ ὈῪ 1Π6 Ἰαιῖογ οὗἨ ἴπο88 δροβι]65 (Αςἰδ ἰἱ, 
95---81.λᾺ 

1Π1|. ἤρλοτο ἐδα ργορλιεὲς ἀοβογῖδε α σοϊάοπ ασο ΟΥ ζε]ϊοϊέψ, ἐΐον οἰοαγὶῳ 
ονοίοίϊ σοδρεί ἐϊπιος ; απαὶ ραγέϊομίαγίψ ἐπ ἐδλθ ρῥγορλεεῖεβ απαᾶ Ἀεαΐπις, 
ιολαΐουεγ ἴδ ργεαϊσαίεα ΟΓ᾽ α μεγβϑοη ποὲ παπιεα, ἴπι ἐθΥι8 ἐτργοδδῖυο Γ᾽ βιμεῖι 
ὀποοίζογιοο, σίογτψ, απά οἶμον ολαγαοίογ ἐβέϊοδ, αἀ5 αΥὸ δεϊίαύϊο ἐπ ἐμοῖγ 7μ8ὲ 
οηρλαδο5 ἰο πὸ οὐδεν βμὐ)εοξ, πιμδέ ὅδ ἐπίεγρτοίθα α8 ἐρυλόη απα γγεαϊοίεά 
οΓ ἐλ Μοεβεϊαῆ. 

1. ἴὸ 18 ἴῃπ8 τ1Πδὺ ἴ[Π6 ὙΓΙΓΟΓΒ οὗ [Π|6 Νενν Τοβιαπιοπὶ ἱπίεγργος δηὰ δἰϊοσο [ἢ6 δῃοίθηϊ 
ῬΓΟρΡΒΘοΙοΒ: ᾿πβίδησοϑ ΠΠΔΥ ὕ6 σίνοη ἴῃ οι, χνὶϊ. 18.; Ῥβδ!τη8 υἱϊ]., χυΐϊ., χχὶϊ,, Χ]., 
Ἰχῖχ., Οχυ !, 22, 23.; [58]. ἵν. 2.., νἱΐί. 14, 15.. ΧΙ. 1... 11] Ζαςἢ. 111. 8., ἀπὰ χὶἑ. 10. 1 
18. ΤΟΥΓΠΥ͂ οὗὨ Τοτλατκ ἴμαὶ [Π6 ντίοτβ οἵ [6 Νὸνν Τοβίαπιοης ἀἰγοΟΟΥ ΔΡΟΥ͂ ἴο ἴἢ6 ὅοη οἵ 
(οὐ πὸ πιοδβὺ τηᾶρηιῆερηϊ ἀοβου ροοὴ8 αηὰ δἰγὶ Ὀυϊ65 οὗἩΠ6 ἘΠ οΥ τη ἢΠ6 ΟΙὰ Τοβίδιηθηι; 
83 ἰῃ 5]. ᾿χν. 18.ν, οἷϊ. 236, 27.; 54]. χὶν. 22 --24.; ΜΠ ὑοασ τι8 ἴὸ αοἀποιοίεαἶφε 
ἐλε πιψϑίογῳ 9. Οοά, εὐεπ οΓ ἐλε Ἑαίλεν, απὰ 97 Ολγίβι, ἐπ ιοΐοια ατὸ ἐμὰ αἰ (δε ὑεαδβατες οὗ 
τοίβίοπι απαά ἀποιοϊεαίσε (( ΟἹ. ἰϊ. 2, 8.}. 

2. Αἱ τῃ6 τ τ Ὀγορ οῖ8 ταβροςνο Υ βουτγίδῃοα, {ΠῸ Ιδγϑο ἢ Π108 ἀπ «6 Ὺ8 τνογο, ἴῃ 
οηογαὶ, ποϊογί ουϑ!Υ συ] οεκοά, αἰυπουρη, ὄνϑη ἴῃ [Π6 τνογϑὲ οἵ Εἶπηθβ, [Π6Χ6 'ν88 ἃ σοῃδί ἀγϑ Ὁ 8 
πυιηῦοῦ ἡ μῸ ξαγοὰ Φεμοναῃ. 1Π1|6ηο6, ψν ἢ}]86 [ἢ6 Ῥγορῇῃοῖβ ἀδποιηςθ παιϊίοπαὶ ὑπ ρτηβηῖθ 
ἀροη ἴπ6 νιιοκοὰ (πη ἡ] ἢ ἐπ ρΟΓΔΙ Δ] οἴ 0Ππ8. 1Π|6 τὶ ρηϊθοιῦβ σγοῦὰ ὨΘΟΟΒΒΑ ΠΥ Ὀ6 1π- 
γοϊνοά), {ΠΟΥ͂ δ ἴΠ6 βᾶπηθ {1π|6Ὲ μου ἃ οὗν το 186 ]Ἰαίῖογ, ἴο βίγαηρίῃθη {Π|Ὸ}Ὶ ἴγαδῦ ἴῃ Αοά, 
Ῥγοαϊ! τ .η8 ΟΥ̓ ἰλΐαγο δηᾶ ὈείίοΓ {ἰπ|68; δη, νυ ἢ Ὀγοπιΐβοβ οὗ δοπηθ ϑτοδῦ ἴθηρΟΓΘ] ἀδ- 
᾿Ἰϊνογαπος, ΤΠΟΥ͂ ᾿ΠΥΑΓΙΔΌΪΥ σΟΠποοῦ ἃ ἀἰβρίαν οὗ {ΠῸ γαῖ σΥθαῖοῦ ἀθ! νοσϑησθ οἵ [ῃ6 Μοεβίδῃ: 
16 Ῥοδοθ δηὰ ὨδΡΡίπο88 ἣν ΒΙοἢ δγα ἴοὸ ργαυὶὶ ἰπ συπδοαύρηςο οἵ ἰΠαὺ ἀ 6] ἸνΟΥΔ σα. ΓΟ ΡΟΓ- 
ἰγαγεὰ ἴῃ 80 ἢ ἃ ὈΘΔΌ ΙΓ] Ἀβδοι  ὈΪάρα οὗὨ ἰπγαμοβ, δη ἃ ἀεἰιποδῖς 80 ΒΙρἢ 8 βίδϊς οὗἉ [Ὁ ]Ποἱν, 
ἐπαῖ, 848 ἰθγο 18 ΠΟ ρεγίοα ἴῃ ἴἢ6 ἢ βίΟΥΥ οἵὨ [ἢ νγοῦ]ὰ, ργίοῦ ἰο ἔπε Οἢγβιδη ἀἰβροηβαιῖοι,, 
ἴο ΒΊΟΝ ΓΠΘΥ ΟΔῺ ἴῃ ΔΩΥ ὙὙΑΥ͂ 6 Δρρίϊο, 1086 Ῥγοάήίειοη8 οὗ {πΐατε ΠΑΡΡί 6885 πιαβὶ 
ΠΟΟΟΒΒΆΓΙΪΥ Ὀ6 υπάἀοχβίοοα Θχοϊ δἰ νοὶ [0 ΓΟΙῸΤΓ ἴ0 ρΡΌΒΡΟΙ {ἰπ|ι68. [ξ Ν}}} βυβῆοο ἰοὸ δά ἀυοθ 
ἔνο ᾿ηδίδποοϑ, ἤτοηὶ [58]. ἰχ. 2---Ἴ., δπὰ χίὶ. 1--9. [Ι͂ἢ ἴδ [ΟΥΤΩΟΥ οὗ ἴπ686 ΡΑβδαρ 8. [86 
Ῥοδοοίυϊ Κιηράομι οὗ {πὸ Μοδββίδῃ 8 βοῖ (γί, 118 ὀχίοπὶ διὰ ἀμπγωίοη; δηΐᾶ, ἴῃ 116 ᾿ἰδέτοΓ, 
[86 δἰηραϊαν Ὀϊοββοάηθβ8 ἡ ἢ] οἢ δῃουὰ ἐἤοη ῥτονδὶ! 18 ἀο]ποδιθα ἴῃ ᾿πη ΡΈΓΥ οἵἩ ποαυα]]οὰ 
Ὀοδυ γ.ὅ 

ΙΥ. Τλίηφε 7ογοίοί ας ππὲυεγβαϊίψ οΥ ἱπαοβηϊίείῖψ ἐο σον ἐο ρα88 

. ΒΙΒΠΟΡ Τόν τ ἢ88 δοΐηθ ἤπθ γοιγαγκα οἡ {Π|8 ἰορὶς ἰον αγὰβ {Π6 οἷοβο οὗ δἰβ οἰθυοπιῆ 
Ιρεῖπτγο. 

2 Τῇ. ΡΟΓ ον] ἀπ οναβίοηϑβ οἵ Επρογιὶ απ ᾷ οἴ μοῦ πιοάογη οοπιπιοπίδίογα, Ὁ ΠΘΗΥ͂ 
(υπδους δοίης 80]6 το ἀΐδργονο) τῃ68 αὔονθ σᾶποῃ, αῦθ νῈ}} εχροδοὰ ὉΥ [υι. Ψ. Ρ. δια ἢ, οα 
1Π6 Ῥόγδβοῃ οὗ Ὁ γίϑι, νοὶ]. ἱ. Ρρ. 222, 223. 

5 Ἐαιηδδοῖ, [ποῖ. ΠΠ Γαι. Ρρ. 175---177.; . Ρ. Οδγρζον, Ῥγτπη Γποα Ηοττηοθηοιίω, 
ΡΡ. 25, 26. 



Ρρορλιδοῖθο. σοποογηἶ) ἐλο Μοϑοίαλ. 41} 

μπἴν ἐλθ γοϑθρεῖ ατὸ ἰο ὅς ππηήεγϑίοο(, α8 ἐλον τϑβρεοῖ ἐλ ἀμέψ, 9 αἱὶ 
ῬΕΥβοηδ ; δμξ, ας ἐλοὸν γεβρεςί ἐδε ευεπί, οπῖν Γ᾽ Οοα᾽ »εορΐο. 

Τδι5, τ πθη ὅ{πὸ ροδοσ, (Πδῦ ἴθ Τοτοῖοϊ ἃ [0 Ῥγανα!} ἰπ ρΌΒΡΟΙ εἶτοοβ, 18 βίαίοα ἴὸ θ6 80 ῥτοδὲ 
παῖ τηθη δου ά {πεν δειἐ ἐλεὶτν δισοτάς ἱπίο ρίοιρὶι-δἤαγοδ, ἀπά (ἠεὶγ δρεαγϑ ἱπίο ργμπὶπο- λοοῖϑῃ 
{πᾶν δι ο βἤου εἰ ποῖ ἐδ μρ δισοτα ἀσαϊη5ί παίϊΐου, ποιλεν ἰδασπὶ ἰσαῦ ατν πιογὸ (1βα]. ἱ), 4.) 
δα τΠδῖ ἐδε τροῖ Γ δλοκία ἐς ἀοισπ υὐὐμλι ἐκ ἰωπιύ, πὰ {δι ἰοορατὰ τοἱλι ἰλὲ ἀϊά (1538]. χὶ. 6, ἀπά 
ἰχν. 2δ.. ψν ἢ ΟΥΠΟΓ μάβδαροα τἢπὺ πλῖρ! θ6 δΔἀἀυσοάν. 1}} τ(ἤοδὸ ΒΙΜΗγ-ἢραγητῖνα Ἔχ ργοβ- 
δίυ 8 ὅσ ἴο Ὀ6 απάογεϊοοί οὗ τ6 πατιτο, ἀοδίση, διἃ το πο ΠΟΥ ΟΥ̓ [86 κόβρεὶ, ἀπὰ ναὶ 8 
[Π6 ἀϊ οὗ 4}} [15 ργοΐίθεβουβ, δη ὁ δῦ νου  ἀ δος} τάκ ρίαςα ἴῃ 1η6 ΟΠ γι βιίδη νυ οσ]ὰ, 
ἱΓ 41} τνο ῥγοΐοββ ἴῃ6 Ογιβεῖδη ἀοοίγπα αἰ Β᾽ΠΘΟΓΟΥ Οὔ [18 ἀϊςῖαῖοϑ. Αηά, 80 ῈΓ ἃ8 
(Π6 σοβροὶ ἀοεϑ Ῥσουαἱ! προῃ ΔΠΥ, ᾿ξ γϑοϊαἰ 8. ὉΠοῖγ 1ἃ δηὰ ἀΠΓΌΪΥ παίτιγαβ: ἔγοιῃ Ὀαΐπρ, 
[ΓΙ οα8 848 τνοίνεβ, (ΠΟῪ ὈσοοπιΘ πιο κ δ8. Ἰδπιῦθ, απ, ἔγοπι τα ρίηρ {Κὸ Ἰΐοπ8, ᾿ΠΘΥ͂ ὑ6ο πὸ 
βεηῖο δη4α θη ΟΥ 88 Κιαβ, 850 ὯΥ δγὸ ΠΟΥ͂ Ιτοπὶ ᾿π}ιτγίπρ ΟἸΠΟΥΘ, [δῦ ΠΟΥ ἀᾶγο ποΐϊ 6ιῖι- 
τογαἰπ ΔΠΥ [86 5] 5. 68ὲ [που σ ἢ 8 οὗἁ πῃ] νοϊθῆσθ ΟΥ γουθηρὸ, ἰονν τἀ ὉΠ οἱ τηοβὲὶ ἰηγείογαιθ 
δ ῃοτηὶοβ. 

4 

Υ. Αἧς ἐλὸ αποῖοπέ ργορλοϑοὶεβ σοποογπῖπφ ἐλὸ Μιίοβδιαἢ αγὸ 9 ἔϊτο 
ἀηείβ, δοῖηθ Γ᾽ ἑδθηι γείαξίπ ἐο ἀΐξς 3Ιγϑὲ σοπιίπφ 10 δ }Ἐ[ἔὦύτ', τοὐιϊΐο 6 γοδὲ 
οὗ ἐλότα σοποογπ ἠδ δοοον σοπιὶπς ἰο αἀύαπος ἠΐβ ἀξησάοηι, απ τϑείωγο 
ἐπε ὥέεισα; ἵπ αἰἷΐ ἐλεδε ὑγορἠεοίεδ, τσὲ πιιδέ σατοίμε αἰἰδεϊπσιιδὶι ὧδ- 
ἐσέ ιὶς γϑὲ σοπιΐπφ ἴα ἡιιπιϊἼαδίοπ ἰο ἀσεοπιρζἰδἦι ἠϊδ πιραταίογίαΐ ἰσογὰ 
σῃ ἐδιε ογο88, ἀπά ᾿Ξ βεοοπά σοπιῖπφ ἵη σίονψ ἰο ἡμασηιθηΐ. 

ΤὨ18. αἰδεϊηςτίοπ 18 50 ΒΟ ΘΙ ΠΥ ΟὈΥΟ8. ἴῃ {ΠΠΟΒ6 Ῥϑββϑαροβ ΠΟ ἢ ἰγαδὺ οὗἁὨ οἰτ 6  οοπιϊπρ; 
ΒΟΡΆΓΔΙΟΪΥ, 45 ἰπ δαὶ υἱῖ. 14., ἰχ, 6... 1, ὅς, ψ ΠΙσἢ ἴγοαῦ οὐὗὁὨ 8. "γδέ σοπιῖπο ἴὰ τῆ6 βοδἢ; 
δηά ἴῃ 15α]. ἢ. 10---.ῳ0ὥ}.., ψ »ἈΪΟἢ ΓΟΙΌΣΒ ἴὸ Ὠ85. δεσοπα σοπιῖπα ἴὸ ἡυδχιηθηῖ. Το τῆς [ογηιοῦ 
τηυβὺ Ὁ6 τοίοτγοα 4}} [πο86 ρᾶβδασοβ ψν ἢ  ἢ τοϊαῖε ἴο 18 ἢ απ] ατίοη, Βαῦ 10 18 πιοτὸ αἰ Βὶ- 
οὐ τὸ ἀϊει συ δ ὁαοἢ αὐνοηῦ 1 τἤο086 ραβϑασοῦ, ἰη νν ΠΙΘἢ {{|6ὸ Ῥτορ οὶ τ ΚοΒ δὴ ἐπιπιραϊαίε 
Ἰσϑηβιξίοη ἔγυπι [6 οὐς ἴο ἴπΠ6 ΟἸ ΠΟΙ, ΕῸΓ ἰηβίμησα, ἰπ 158], χὶ. 1---9., τ[ὴ6 φῥγααϊοτίοι) ΓΟ- 
Ἰαῖεβ ἴο [π6 ὅγε δάνθηϊ οἵ (ῃσίβι; Ὀὰῖ ἰὴ ν. 10. ἢἰ8 ϑοσοη οοπλίηρ ἴὸ ἡπάριπηρμην 18 ποιϊοοα, 
ΘΧΡΓΟ58. ΤΠ ΘΠ101) θεΪηΣΖ τηδάθ οὗὨ 16 βοϊοπηη ψοσκ οὗ γοιγ θαϊτίοι, ὙΠ σ ἢ 18. ΡΟΟυ ΑΓ ἴυ 
ἦπὐρτάθης Αρδίη, ἴῃ Ψ6τ. χχ!, ὅ--- 7. ἘΠ6. ῬΓΟΠ δα οὗ δοηαϊηρ ἴῃ6 ϑοῃ οὗ ἀοά ἰπῖο τῃ6 
Ὑγο ἃ ἰ8 ἰῃ Υ. 8. Ἰοϊποὰ 1 8. ργόορθθου σοποογηΐηρ τ[π6 σοηγοιδβίοη οὗ [86 ὁ ον8, νν Πίος ἢ ἰ5 
γοῖ Γαἴυγθ. Α δἰ πη τ ἰπδίαποο οὗ υπὶτηρ 0π6 ὕνγο δάνθηῖβ οἵ (μηδὲ οσςγβ ἰῃ ΜΔ]. ᾿ἰϊ. 
1-- 5. ΒΥ αἰδεϊηρσα δηϊη, πούγνογ, θθίνγεθη ἤθτη, νγ6 8811 θ6 ὈφτΤΟΥ Δ0]6 ἴο σοπηῦαῦ [ἢ 9 
οὐ]οςίοπβ οὗἩ τὴ6 Φονγβ, ὙΠ ΔΡΡΙΥ ἴο {πὸ Μρεββίδῃ 41} ἐἤοβο ργθαϊοιίοηβ ΠΟ ἢ τοίου ἰῸ 8 
ἴδια οὐἁἩ ὄὌχα]ϑθύοη, τ 8 }16 ΠΟΥ ὀνουίοοκ 1 τμ056 μἱδίι πο ρ ἢ 1688 ΠΌΤΩΘΓΟῸΒ ργορἤθοϊοβ, 
ἴῃ ὙΒΙΟΝ ἰ6 ἀεδοσ θοἃ Μοβοῖδἢ 5 ὅγδβι οοϊηϊηρ ἰπ ἃ δία! οἵ Βυτηϊδιίοη. 

Βεΐογθ νὸ αἰβπλῖβ {π6 ἱπιρογίδης Βα )θοὺ ΟΥ̓ ργορἤθου, ὑππθῦθ δΓΘ 
ὕπο οϑυ οη8, ΨΥ Β1οἷΝ τπηϑὺ ἀπ᾿ ΌσΊ]Υ μα καρ ἴῃ ΥἹΘῪ ἴῃ βιαἀγιηρ (86 
ΡτΟρΡΒοῖῖο τ τιησβ. - 

1. ΤΏο ἢγϑβί 15, ἐλαέ τσο Ὧο ποὲ αρρίὶψ ραδδὶπρ ουεπίβ αϑ αοἰμαϊίψ γε πη 
ρατγέϊομιίαν ρῥτορλεοὶε8. 

ες 88 7.8|}γ Ὀθοδη τοιημαγκοα {πδὴ “8 οοπηπηιθηϊαῖοῦ προ 86 ργϑα οἰ οη8 οὗ Παπίθὶ δηὰ 
Φοθπ οϑῆ πονοῦ ὃθ ἴοο τροἢ ὈΡῸΠ δὶβ συαγι! ἀραϊηβὶ [Π6 (ἀδεϊηδιηρ ἰάθα, ἰΠ8ὲ ἢ6 ΤὨΔΥ͂ 
Ἔχρεςὶ ἴο ἢπά ἐνεγῳ μαδδίηρ εὐοπὶ 97 ἀϊδ οἱσπ ἀμῳ ἴλθτα ργοαϊοϊθὰ, Βαίογα Β6 γοπίιυγεϑ ἴὸ 
ἱπιγοάποο δηγ οχροβίτίοη Τοαηἀοα Ὡροη μγεβεπί οἰγοιπιβίδηςεβ, πὸ οὐ [Ὁ ΠΙ8 ΚΘ 1 ΟἸΘΑΙ͂Υ 
ἈΡΡΘΑΓ {παι 10 ὈΟΤῚ δοοογὰβ νν ἢ τΠ6 σἠγοποίοσί αἰ οτάοΥ 80. σΑΓΟΓΠΥ ῥγοβεγνεά ἴθ [8080 
Ῥσορμεοῖοα, ἐπαῦ 10 ΒΕΓ ΘΟ ΒαγταοηΣο8 ἢ (ἢ ἰαησμασε αγ ἐυπιδοῖν, ἀπ ἴπαῖ Ὁ ἀοπιοη- 
βιγϑίθϑ ἜΥΟΥΥ͂ ρδσὶ οὗ [Π6 ῥγεάϊοτίομ ἴο 18}}} ἐχαοίίν νυ 0} 1158 δι ρροβεὰ βοσοταρ ἰΒμπιθη 8." 

2, ΤΏο οἱδον οδαϊΐοη 18, ὑμαὲ το 40 ποέ οιτιοιιδῖν ργν δογοπα ιυλαέ ἐξ εχ- 
»γερεῖν τοτί(ίδη, ον ἀεδογῖδο αϑ {μἰΠ||οα ργορλεοὶο8 τολίοὐ ατὸ ψεί ῥμέμτε. 

ΒΝ δεογεί (ἠέποβ 88 ἈΠΔΟσΟΙΉ 86 Ῥγορθῃοοῖοβ δείοπῳ ὑπίο ἰλὲ Ποτὰ οὐτ ἀοᾶς; δπὰ ἱξ 

ἰ5. 8 τδεῖο οὗ {{π|8 ἴ ῬΘΑΥΥ ΟΌΓΒΟΙΥ6Β ὙΠ Πἢ σΟπ)εοίτιγο5 γεβρεοιίηρ [ἢ 6 ργβοΐβο τηοᾶθ οὗ (ΠΕῚν 

ΔΟσοΙ ρ ἰβῃηεηῖ, ὍὌροῃ ἴΠ686 ροϊπίβ, νγῆοη γγὸ 50 Ὀογοηὰ γαῖ 8 Ὑσι 6 η, 6 ὁΧοροα οΟὐΥ 

οσυπηπηϊβείοῃ ; ΔΠπα ἰδ [48 δἰ πιοβὺ ἱπνδυ Ὀ]Υ δόοη ἐοαπὰ {Ππᾶῦ ἃ ΟΟΠΙπΘὨϊΔΙΟΥ, τ᾽ 0 δἰτεπιριοὰ 

 ἘλΌογ, Πἰδβοσίδι οι οἡ 186 ῬτορΡΒςο168, Υ0]. ᾿!. Ρ. 277, 
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ἴο δῆον, λοῖο ἃ Ῥγορἤ θοῦ νγὰ8 δυοαὲ (ο δὲ ἔ] Π]16ἃ, νὰ ὉΥ [Ὧ0 ϑνεπὲ σοηνϊοϊοα οἵ ετἴτοῖ. 
76 ΤΙΔῪ ΑΓΕ ἀπά ροβὶ ἱνεὶγ ἀθοίαγο νρδὶ νν}}} οοπιο ἴ0 βαδδ, Δῃ ὦ Υγ6 ΤΗΔΥ͂ ΕΥ̓ΘΏ ΒΔῪ θα 
ἦι ψ ἢ] οοπλα τὸ Ῥᾷδ8, 80 ἰοῃρ 85 γγ0 σαδοϊ υϊ 6} Υ σοπῆπο οὐγϑοῖνοδ ἴο ἴΠπ6 ἐαρίϊοιἐ ἀεεϊαταίίοιι 
9 ϑετίρίατε; Ὀὰϊ τὸ ροΐηξ οὔ [Π0 πιαππεν ἴῃ τὶς Δπ δυθηῦ Μ1] 6 Θοοοπιρ  ἰδμει, σὰν 
ἤσιλεν ὑλαπ (δε τοοτὰ 9 Οοἀ ᾿νὰ8 τενεαϊεὰ [Π6 πιϑῆποῦ ΟΥ̓ ἰϊ, 8 0 ῬΓΥ͂ ὕ00. ΠΌΓΙΟΙΕΙΥ Ἰηῖο 
ὙΠδῖ ἢ Π88 ῬΌΓΡΟΒΟΙΪΥ σοηςοδ] θα, δπἀ ἴο δἷτῃ αἱ Ὀδοοιηΐηρ ργορΒοῖε, ἰηβίεδα οὗ σοπιουτίπρ 
οὐτγεοῖνου νει Βοΐηρ; Πα Π.0]6 Ἔχροβίϊοτβ οὗ ργορβεογ. Υ αὶ ἰδε Βιδίε ᾿'ὰ8 ἀθοίαγοι, εἰμὶ 
τσ ΤΩΔῪ Ὑἱἢοας Ποβιἐδιίοη ἀδοϊαγθ: Ὀεγοπὰ 18, 81} ἰ τχθγο σαρτιθ οοηθοῖαγε." [{ππ|]}} υε 
Ὑν6}} αἷεο ἴο βοραγαῖς [}] Η} 16 ἃ ἔγοπι πηίι ! 8]}1οἃ ᾿σορμθοῖοβ, δηὰ δδοογίδίη νῆδι ΟἹ νΐιδι ρα πὶ 
οὗ 8ῃ υἱΐογαποθ 8 ΓΘΑΙῪ Ῥγαάϊοιϊοη.] 

Οἱ [μὲ βιι)οοὺ οὗ ἀρραγεπὶ οοπέγϑαϊοϊοηβ Ὀθῦνθθῃ ῬεΟρΘ0168 δηὰ 
[ἘΠ ΘΙΣ ΘΟσοΙ ΒΒ πιϑηΐ, 866 ΡΡ. 448---445. ἐπ γα. 

ΟΗΑΡΤΕΒ Υ. 

ΟΝ ΤῊΞ ἈΟΟΤΕΙ͂ΝΑΙ, ἹΝΤΕΒΡΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΤΗΕ ΒΟΕΒΙΡΤΌΞΒΕΞΒ. 

ΑΒ 16 ΒοΙγ ϑογιρίατοθ σοηίδῖη {Π6 τονθαὶοὰ ψ}}} οὗ (ἀοὰ ἴο πιδλη, 
{ΠῪ ποῦ οΪγὺ οὔ ἴο οὖῦ δέΐθηϊοη [Π6 πιοβῦ Ἰη οτοϑυηρ; ὨΙΒΟΓΙ68 δηΐ 
σδαγβοίθυβ ἴου οὐγ ἱπβίγαοίίοη ὈΥ Θχδιαρῖὶθ, πα {Π6 τηοϑῦ Θ. Ὁ] 1π|6 ῥτο- 
ΡΒ θοῖὶθβ ἔου 1πΠ6 οοπῆτντηφίοη οἵ οὐἦ ἰδιτἢ, Ὀαΐ ΤΠ Ὺ ἢ κοιν 186 ργαβθηΐ ἴο 
ΟἿ βουΐοιιβ βίυυ ἀοοίγέπαὶϊ ἐγμέδα οἵ τ1π6 αἰπηοβῦ ἱπιρογίπποθ [“Τὸ 
Θχῃῖθι πα οπέοτοθ {Π686 15 1{Π6 στοαΐ οὈ]οοῦ ἔρον ν] το τὉΠ6 1016 πδὰ 
σίνεη. Ετομ ἴΠ686 10 ἀοτῖναβ 108. ῥυηοῖραὶ να]ὰο ; πα ὈΥ πηϑδπ8 οἵ 
{ποθ του (πο86. ταὶρὮ Ὑ ὑγαηβίουγπηδίοηβ οὐ οπαγαοίθν, ΕΥ̓͂ σι Βἰοὶ 
ΒΙΠΏΘΙΒ ΔΓ σοηγογίοα δα ῥργοραγοα ἴου ἤϑανθη,) 5. ϑόπηα οὗ ἴδοι 
ΟΟΟῸΓ ἴῃ {Ππ6 ϊβίογ!οαὶ, ροσρίϊοδὶ, δι ργόρἤθ 168] ρῬαγίϑ οὐἩ {πῃ ΒΙδ]ε; 
θαῦ [Π6 σομϊοῦ βουζοο οὗ ἀοοσίγιηδὶ ὑΠΘΟΪΟΡΎ 18 ἴῃ 1π6 Νοινν Ταβίδιηρπί, 
ἴῃ 1Π6 ἀϊδοοῦγδοβ 46] νογοα ὈΥ ουὖν Ἰμογὰ, δηα 1ῃ {Π6 Θροβίο! δ δρ βιοϑ 
νν δῖ οἢ, ὉΠπουρἢ ΟΥ̓ΡΊΏΔΙΙΥ πυτίοη ἔου ὑπΠ6 οαϊβορίίοη ΟΥ̓ ρῬδγί!ουἝαγ 
ΟΠ ΓΟ 68 ΟΥἩὨ Ἱπαϊγ! τι4}85, ἀγα πονοσίποί οϑβ οὗ σόπογαΐ αρρἱοαίϊοπ, απά 
αεεισποά ζ9 γ᾽ ἐδο σμίάαποο 9. ἐδε ὠπίυοεγβαὶϊ οἠμγοὴ πὶ εὐεγν ἀσε. Τὶ 

. Εδδον, Πιβδογίδοη οἡ τμ6 ῬΥΟΡοοἶ68, νοὶ. ἱ. Ρ. 77. 
5 Τῇ δἀάϊιίοη ἴο 1πΠ6 Ὑυγίϊογβ οἰϊθά ἰῃ 16 σοῦγδο οὗ [18 οΠΡίοΓ, ἰδ τη ΔΥ 6 δίαϊθα {μδὶ δε 

[υἱδίπιοπι οὗἩὨ ῬΓΟΡΉΘΟΥ 18 ΠΥ οοηβίἀογοὰ ὈΥ Βίβῃορ Νονίοη ἱπ ἷ8 Πἰββογίδιίοηβ, 2 γυοία 
ϑνο. ὅ6ε0 αἶϑο δ᾽ ἴβδδὸ Νενυίοη, Οὐδογνδίίοηβ οἡ 1)8ηΐοὶ, δηὰ 100 ΑΡΟΟΔΙΥΡδα, 410; 
Α. Η. Ετδποκο, [ηὐτοἀιοῖϊο κὰ 1ςῖ. Ῥγορμοίδγιη (Η41|: Μαρ θὈυγρίςδο, 1724, 8νο.}. Ρβ. 
1---88.: 1 ΡΡ. 91---247. 6 ἢδ8 Δρρ δα ἢ 8 ζοηθγα! μησὶ ρ 05 ἴο ἴῃ6 ἱπιαγργοϊδιοη οὗ [86 
ΡῬτγορδοῖ Φοηδῇ; ΟἸ]δδββίαβ, ΡΒ] οϊορσία ὅδογ. ᾿1Ὁ. ἱ. ἴγασῖ. ἵν, 60}}]. 81 1---324., 410. οαἸε. [Πρ εια, 
1725: Βα δος, Οὐδογνδίίοιιοβ ϑοϊοοῖς ἀθ Ῥαγδ ο] σπηο ὅδογο, ρρ. 319---285., δηἋ δε 
[Ιηδιϊϊ., ΗΘ. . ὅδεγ, ρρ. 741.---745, 779---79}].; ὅ. Ε΄ ΡΙοΙ ον, 1η5ῖ. Ηρθσγιῃ. ϑδοσ, Ρρ. 795-- 
812.; Ιϑπρίαβ, Ηογ ὅδον. Ρρ. 138---Ἰ δ0.; Τατγτγοιη, 0)ὲ ὅδοστ ϑδϑοιίριυγαι [πιργργοίδ- 
τἴοηθ, ΡΆΓΘ ἰϊ. σαρ. ἰν., ΟΡ. 1775, ἴοπι. ᾿ϊ. ΡΡ. 100--- 104. ; π᾿ σδρρ. γΥ. υἱ. Ῥρ. 105--- 16. 
μ)6ὰ 88 ρίνε πῃ δὴ δαμίγα ϊο ᾿ΠΠπϑιγατίοη ΟΥ̓ 1π6 μγϊηςὶμ!ο8 ἰα]Ϊὰ ἀονγη ΨΥ Πίμη ἱπ (δθ 
Ῥτοοράϊης ἙδαρίοΓ ὉΥ ὀχρουμπάϊην οἰ ρίοιΒ 1. δη ἃ 11. οὐ 1π6 ΡιορΒΟΟΥ οὗ Φοοὶ; Ῥάγραυ, 
Ἰηδεακῖο Ιπιοτργοῖῖ8 Ψοῦογ 8 Τοβίαπηθηιὶ, ρρΡ. 468 ---519.; Ῥυγϊηεῖρεβ αὐπότγαιυχ ροὺγ [πη- 
[6] ροηςοα ἦο8 Ῥγορῃδεῖοβ. (Ραγίβ, 1763, 8γο.); Βίϑῆορ δ αγθυτίοη, 1)νίης Ἰιορατίοπ οἵ 
Μόοβεβ, ὕοοκ νἱ. (Υογκα, νο]. σἱ. Ῥ. 47., ᾶἅς.); τ, Ηδγ, Νογγίβίδῃ Τωροΐαγοδβ, γὙοὶ. ἰ. ΡἈ. 
285 ---240,; 1)γ. δι ἢ, Ψ ον οὗ πα Ῥτγορδοῖξ, 2τηο.; Βίσῃορ Ηαυτά, [μἰτουάιοειίοι το [88 
διυὰγ οὔτῃο Ῥγορποῖβ (ον β, νοὶ. ν.); Ὦγ. Μαςκηῖσιης, Ττγαπδιδίίοη δπὰ (ὐοπιπιοπίηΓῦ οη 
186 Εἰρίδεϊοβ, νοὶ. ἱν. (4ϊο. δα 1.) οὐ υἱ. (ϑνο. εἀϊδ.), Θ΄. 54 Ὁ Υἱῖϊῖ. δοςξ. νι; Μσ. Ετγοσγο, ὕοπι- 
Ὀίποι Ὑ ον οὗ ἴῃς Ῥγορβοςίςβ οὔ ἢηπὶοὶ, Επάταβ, ἐπα ὅ8ῖ, Φοδη, ϑνο.; ἀπά 186 ἔξον. ἡ η. 
Φοηοβ, 1κοαγοβ οα ἴῃ ΕἸμυγαῖνο ΤΠδησύᾶρο οἵ δοιρίαγο, ΤΠοοὶ. δὰ Μίδοοὶ, ἸἩογκ, 
γοὶ. ἱνυ ὙΠόθὸ ΤΟΥ ἤάνο 41} Ὀσοη σοπϑαϊτο οἷ {})}6 Ῥγοβοηΐ ὁσαδδίοῃ, 

ΞῚ, Α. ϑανγοῦ, ΤΊια ΕἸοπθηπ8 οὔ Β[Ὀ] 1.4] [ηἰογργοιδιίοη, Νον -Ηάνοη, 1886, εἶμδρν 
Εἰ, ϑοςξ, ἱ. Ρ. 100. 
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ἀοοσίσιπαὶ ᾿πἰοτργοίδίιοη, {πογοίοσο, οὐ [Π6 βαογϑῖ νυ τηρ8 18. οὗὨ ρᾶγὰ- 
πιουηῦ ΠΩΡΟΥΆΠΟΘ; 88 ὈΥ̓͂ {Π18 Τγ68η8 6 86 ΘΩΔΟΌΪΘα (0 δοαιϊγο ἃ 
οογγϑοῦ δηά βανὶηρ; Κηονίθᾶρα οὗ ἴπ6 ψ1}} οὗ (ἀοά οοποθυπίηρ ὑ8. 
“«Νο τηϑη βίμα!θβ ἰμ6 Β10]6 1ῃ ἃ τὶρῇϊ τηδῆηον γῆο0 ἀ068 ποῦ δίυεν ἴὖ 
ἢ ἃ ΒρΘ6ΟΙ4] νἹ Ὁ [0 ἀβοογίδιη 1(8 ἀοοίτπθβ. [{ τγὸ υπαοτγβίδηα {Π6 
ἀοσίσϊποβ οὐ ἴμ6 ΒΙ0]6, γα υπάογϑίδηα [86 Β10]6:; οἰμοσν 86 ποί."} 
Τὴ ἐοσγτιΐϊηρ ἃ υϑὺ ποίδοηῃ οὗ ννδαῦ {Π6 βουιρύυσθ ἰθϑοῃθθ, γα τηιϑῦ 
τοραγα [Ὁ δϑ ἃ ΨὙΠ016 --- {πΠ6 σοπηρ] οίθ τονοϊαίϊοη τυ μῖοΒ (ἀὐοα Πα8 πιδᾶθ 
οὗ 818 Μ1Π} ἴο τηϑῃ, οι ῃοησϊηρ 4}1 [μαὺ 10 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ [ῸΓ 8 [0 
Κηον. Νὼ ραγ οὗὨ 1Ὁ 15 Βα ρου που, ΠΟΥ 18 ΔΩΥ͂ ΟΠ6 ἴῃ ΟΡΡΟΒΙ ΟΠ ἴο 
δΠοίΒῈ Γ᾽ ρατί. 8561 μὰ τησβύ Ἔχρθοῦ ἴο ἢπα νδγθίϊθβ ἴῃ π6 τηοᾶθ οἵ 
ἰεδοβίησ, Τγυῃ8. ἱπιρογίθοι Υ Κη αὖ ὁπ6 ρουοα ἃγΓ6 τηοτὰ {πο- 
ΤΟῸΡὮΪΥ ἀσνοϊορθα δὖ δηοΐμοσ, ὙΤΠπθ Ἱπαϊνι δ} οὗ {π6 αἰἴδγοης 
τὶ γ8 18 Ὁ] ]Υ ὕο 06 Β66ῃ ; δηὰ {Π6 ρῬδυ ΘΟ] ΑῚ ΟἰΓουτηβίδηοθθ ἀποὺ 
ὙΠΙΟἢ ΠΟΥ 616 0816 οἡ ἴο ψ τα Ὠδίυγα! ΠΥ ἤαγα {Π6ῚΡ Ἰηἤπθησα οα 
[Π6 βαρ ἴθ ποῦ τ ἤπα {Π61]Ὶ πεῖ πρθ. Τταὶ 18 ΟΟΟΔΒΙΟΠΔΙΪΥ 
ἜαΒ 164 ἴῃ 18 ῬΥΠΠΟΙΡΙ68, πλΟΓο ἰγοα ΘὩΓΥ 1ὖ 18 ΔΡρΠ16α ἰο 186 Θρδοῖδὶ 
σΆ868 ΟΥ {6 ΡῬΘΥΒΟΏΒ ΟΥ̓ ΘΟΙΏΤΔΙΠΙ16Β Δ αἀγοββοα, Βυΐ, νομοῦ Ψ 6 
δηά {Π6 ῥΥποΣρ]6 βίαίθα, οὐ {86 Δρρ!οαύυη τηδάθ, Ἡ ΒΘΙΠΟΥ 16 866 [86 
ΘΆΓΟΥ ΒϑαονΒ Αἰου ναγὰθ ρΊνιηρ ρῥΐδοθ ἴο [86 βιιθδίδησθ, δπὰ {παῖ 
ὙΠΙΟὮ γ88 ὑδυρῃῦ τη ἔραΓα αὖ ἰαδὺ μ] ΔΙ ]Ὺ Βρόίθη, {μ6 αἰἴδγθηῦ ραγίβ 
ΔΓ 80 δἀ)υδίοα 48 ὑπαῦ Θδοἢ 8}}8}} ἤδνο 118 Δρργορτγὶαίθ οὔθθ, δπα 4]] 
ΘΟ ᾽η6 ἴῃ 1] πβίγα τ ηρ τηοϑῦ ΠΥ ὑπ 6 τηλρηϊβοθηῦ ρυγχροβα οὗ αοά. 
ΒοιδγΚΒ οὗ (818 ἰηα ἃγΘ Βρθ οί! ποοαρα τη σϑἰϑθοη ο [Π6 Β6ΨΘΓᾺ] 
Ῥοσοηβ οἵ {π6ὸ Νὸνν Τοβίδιηθηθ, ΓΟ ΘΙΤΟΥΒ ΠΑ ΔΥΒΘηΏ. ϑοτὴ6 
ὙγΟΙ]α ΘΟΙΠΡΑΓΑΌΥΘΙΥ πορ]θοῦ {π6 ρΌΒΡεΪβ, δ 16 ΟἸμγίδῦ μαά ππθγεὶν 
Ρἰδηϊοα {86 βΒ6θ8β 1Π6 σιροηθα ἔγαιθ οὗ σ ΒΊΟΣ. 18 ἔουπμα ἴῃ {Π6 ΤΟΓΘ 
ἀονοὶοροα ἰβδοῆίησβ οὗ [Π6 ἀροβίϊθβ.1 Οὐδμοῦβ ἴον ον [Π|ὸ γϑ]ὰθ οὗἁὨ [86 
ΠΣ τὶ 88 11 (Π6 αΙΒ010188 μβδὰ δα ᾿τροσ θ ο  ΔρΡγθμοηαθα {Ποῦ 

Αϑίου Β τηθαπίηρ. Βυῦ 86 ομα τηυϑὺ 6 ἴα κθη πιὰ Δηα ποΐ Ὀα]δησοά 
δρδϊπδῦ [π6 οἴμοτ. Α σὶρ νἱον οὗἩ [Π6 τοϊδύϊνθ ροβϑιθοη, παν] 0 8}}γ 
Πα ΟΗΟΙΔ11γ, οὗ ὑ86 Βογνδῃίβ ἴο ἐμοὶ 1ωογὰ ψ1}}} ορνϊαίθ τϊδίακο [Ὁ 
18. 1ηα]Βρυ ΔὈ]ν ἴταθ ὑμαῦ ΠΟΠ6 ΟΥ̓́Θ Βραϊζα δ8 Ὁ  εῖβῦ Βρϑῖκθ : ΠΟ ᾿]6 ΓΘ 
ΤΏΔΠ ΘΟἸ]α ΘΟΙΩΡΓΘΠ ΠΑ 1ῃ 8]] 18 Ὀθαυῖηρθ (Το Β Μ1]}}, 88. ἢ6. ὙΠῸ νγᾶ8 
(ἀὐοὰ ᾿Ἰποαγαίθ ““ Νοϊηϑδη Κπουχοίδ 86 ὅοη Ρυΐ [π6 ΕΔΊΠΟΥ ; ΠοΣ Ποὺ 

᾿ Κπονγοί ΔΕΥ τηδη {Π6 ΕΔΙΠΟΙ βανὸ {πΠ6 ϑοῃ ὉΛΠΕΙ χὶ. 27.). Βυΐ 
[δὴ 1 18 Δἀοα, ““ Απά ἢα ἰο ψ]ιοιβοονοσ 186 δοη ψ1} τονϑαὶ Ὠϊπὶ.᾽ 
Α:α 80 Ὀγ δὶ8 Ἰηἰοστηΐηρ ϑρισιῦ Βα σι 64 Ἀ18 ἀμοβέϊθϑ ἴο οοτηιηπηϊοαίθ 
ἴο Πὶθ σπυσοῖῦ τ μαῦ μ6 γονθα]ϑα ἰοὸ ἐΐοη. Ηδ (ππ8 σᾶνα {π6ηὶ ἰηβίσαο- 
[0 η8 ὙΠΟ Ὀοΐογα {ΠΘΥῪ σγοσο ἠοΐῦ 8016 ἰοὸ ὕθᾶσ, ἀπά, {που 88 
Ἰπα ιν 8] πλθῃ (Π6Υ βίοοα 4] νγαγ8 ἱπβη τ ] Υ θοὸν {μοὶ Μαβίοσ, γοῖ 
88 ἰΘΔΟ ΓΒ πον α ὈΥ {πὸ Ηοὶν ποδὶ {ποὺ αἱτογορα (1 {Πποὶν τι] ρ8) 
[ἢ νογάβ οὗ ἀοά. ΟἾγιβῦ β αγθ 88 οἱ π6 ψῃοΐθ, {πΠ6 στοαὺ Μαβίοσ- 
δ] ογ : {Π6 βαγνδηΐβ 6 Γ6 ΘΠ ]ου οἷ γοϑροον Υ οἡ οογίδιη ἀθραγῦ- 
ἸηΘηΐ8 ; δηἀ 60 ἢ γγ͵ὲϑ {]]}Υ αὐ} 1ΕΠιᾳ ἔῸΥ ψμαῦ π6 δὰ ἴο ἅο, ἐβουσῃ 
[18 Κπον]θαρσθ πὐϊρηΐ ποῦ οχίθπα ἴο {μαὲ τ ΒΊΟἢ ΔΥ Ὀογοπᾶ Ὠἰμλ.2 [ἴπ 
818 ἀϊοίίοη δῃα τηοᾶδ8 οὗ Ἔβχργθϑβίοη ἢ18Β πα] ν] 0.8] ταϊηα νν 88 Ἀρραγθηῦ; 
Ὀυΐῦ Βα ξΑ1 0} 6 Ἅ]}γ ἀο]ινογοα (86 ταθϑϑαρσο 6 νγ88 ομαγρϑα τ, δηα ἴῃ Ὠ18 

ΕἼ, Α. βαπγεσ, ΤῊ ΕἸοιαθηί8 οἵ ΒΙ Ι1οΑΙ Ιηϊογρτγοιδιίοα, Νονγ-δνυθη, 1886, ΟἾΔΡ, 
δἰ, δ6οῖ. ἱ, Ρ.. 10]. 2. 8.66 ΔΡΟΥ͂Θ, Ρ. 800. 
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ΟΥ̓ ΘΕΡΘΟΙΆ] ΒΡΠοΥα ἀδοϊαγοα {π6  μοΪ]6 σουηβ6ὶ οὗ (ἀοά. ΤΠ (ἢ ὁοπι- 
Ρ]οίθα Υ οὗ {π6 δβογιρμίαγα, {πογοίούο, γ6 βανα 4}1 {γ[}, 41} (δαὶ 
16 αἰνιηθ τηϊπα ἀθοιμθα ποϑα [ἢ] ἰὸς {06 ᾿πβίγυοιοη δηᾶ νο]ΐαγο 
οὗ 18 συγ ; δπα ΟΠ6 ΘΙ ΌΟΣ τηιδῦ ποὺ Ὅ6 δχοϊυδβίν οὶ Υ Ποπουγοά 
Ὑ116 ποθ οΥ 18 μα αἷγ πορϊθοίθα, “16 θυ οιηποῖ δβαῦ πιπῖο (ἢ 
Βαπά, 1 αν πὸ πθοα οὗ ἴΠ66 : ποῦ ἀσαϊη {Π6 Παρ ἴο {πΠ6 ἔδοϊ, 1 ̓ λνα 
ΠΟ 664 οὗ γου." Το στγοδίθδί ἀ"]Πρθποα 18 ΠΘΟΘΒΕΑΓΥ 1 [Π18 ἀθρατῖ- 
τηθηὖ οὗ βίυπαγ. ““ ΤῺΘ ΟὨΪΥ͂ ΡΙΌΡΟΣ πιοῖμοά οὗὨ ἀοδίουιητπῖησ τ δὶ (ἢ6 
ἀοοίγιηθ8 οὗ {π6 Β10]6 αἴθ, 15 ΌὈΥ͂ ἱπίογργοίδίοη. ΤΟΥ σδηποῖ ὑὰ 
Βυθββοα ουὖ... ΒΥ {Π6 ἰαγνΒ οὗ Ἰηἰογργαίδι!οη {Π6Υ οπ Ὀδ ἀοἰοτταϊηρ 
ὙΠ ΔΟΟΌΓΔΟΥ Δ ηἃ ῥγϑοϊβιοη. [μοῦ {Π|686 ἰανγϑ... 6 {Δ{Π }}} ἀρρὶ!ρά; 
δηᾶ {π6 στοαί ὈΟΟΥῪ οὐ ΟὨγιβίδδη ἀοοίτϊπθ ψ1}} θ6 οἰθαυν ἀονοορεοα," 

Οο]] γιοῦ ποίζοοθ {π6 δ]αρθὰ αἰβοσοποα οὔ ἰθδοβίηρ ΒΥ οὐγ [μον 
856 ΟΥ̓ ἷδ Θροϑ168, δῃηά, δἴϑγονγ βαγίηρ (πᾶὺ ὩΘὲ ΠΟΥ τ μα 6 68}]8 [ἢ8 
ογέποάοΣ ποὺ {6 ϑοοίπέαπ ταοὶμοὰ οὗ Ἔδχρίδηδίϊοη 18 δα βἔμποίογυ, ργὸ- 
Ῥουπᾶβ {πγθ6 ὈΥΪΠΟΙΡΙ68----[Πο86. οὗ ᾿πα ιν] ἀ8}1γ, οὗἨ ΟσσΑΘΙ ΟΠ ΑΙ ΠῪ, οἵ 
Δοσοπιπ)οάἀδίοη, ἈΠ τοραγὰ ἰὸ ἰῃ6 ἢγβὺ ροϊπῦ 6 Θοηβιθγβ δ 
ἰϑδοβίηρ οὗ [ἢ6 Δροβί]θβ “ Ἰῃ (18 γσαβρθοῖ ἱηΐοσιοῦ ἴο {πᾶΐ οἵ «6808 
ΟἸ γιϑῦ, ποῦ οογίδι ἾῪ ἀδηρ ΓΟ 8, ΟΥ̓ ΘΥΓΟΠΘΟΙΒ, υὰὐ 1688 ΘΧίσμβινο, 688 
ΔΌΒοΙ αἴθ, 1688 ἔγθο ἔγτοτῃ διυπλδῃ 168, δηα ΘΒΡΘΟΙΔ]]Υ 1688 σομαρίοίο, 
Ηον οδῃ {Π18 Ὀ6 ἀοηϊοά,᾽ ἢ6 ροβθϑ οἱ), ““ἴπ ἔδοθ οὗἩ (μ6 ἀεϊαΐαβ, [ὉΓ 
Ἰηϑίδηοο, τοοογαθα Αοίβ χν., δὰ οἵ {Π6 αἰ ἴδγθηύῦ ἔοσται δ σΊνΘη ἰογ 
)υδδπολθοη ὈΥ Ῥλὰ] δηὰ “διημθβὴ Ὁμδ οοιαρίοία «πὰ {ιηααπιοηίαὶ 
[οδοβίηρ' ὁπ {818 ροϊηΐ 18 οαηα 1η «6808 (γιϑῦ, 0 ργδβογ 68 ΙΟγΘ, 
Ὑ οὐἶκθ δηα δι ἢ ἀγὸ Ὀὰὺ Βρθοῖαὶ ΟυηΒ δῃα ρδυυϊ8] δϑρϑοίβ οὗ (]5."} 
Τηδῦ {Πόσο 18 ἃ αἰ θη θούνγθθα ὑπ6 τογάβ οὗ ἴπΠ6 Μαβέθν δηὰ {Π|088 
οὗ [6 ἀΙ5010168 8598 Ὀδθὴ δἰγθδαν δαηγθα; Ὀὰὺ (ο]] του Β Δ ΒΟ 18 
ΤΟΥ στᾶγθ ΘΘΏθυΓ6. Τὴ δΔροβίϊββ δῃ!ἃ δυδηρο]δίβ ΔΡΡ]16α ὕο ρατγί!- 
οὐδ Γ σᾶ568 186 Βα ϑίδηίνα σὰ 8 τ ΠΙΟἢ 1Π6 1,οτα ἀδ]νογϑα : τὸ {μαί 
στοαῖ ἰουηάαίοη {μον αἰ ποῦ 844, μυὺ {6 Υ Ὀ.110 ἀροη ἱΐ, δπά βἰιον 
16 σοΙΡΥΘ ΘΒ ν 6 ΔΡΡΙ ΔΌΜΟΥ οὗ ροβρϑὶ ἀοοίγιηθ ἴῃ γοϑρμοοῦ (0 {{π|6 
8η 4 ρῥΪαοα 8δῃηα οἰγουμιβδίθβηοο. Βυῦ οδοῖ ρογίογμηθα ζ{ὩΠ}Ὺ 0ὉΠ6 Ῥατὶ 
Δἰ]οὐτοα ἴο τα. (δ Πόσον ᾿πβίδησθϑ 40 ηοῦ δι τοῦθ ἢϊ8 Θοπο οὶ αϑίοη.] 

Ιὴ τῆ6 Ρῥγχοβϑοιίίοη οὐὗἩ [818 ᾿τηρογίδην Ὀγαποὶ οὗ βδογϑα ᾿1ὐθγαίυγα, 
{π6 Ο]Πον ηρ οὐβογναύϊοηβ ἄγ οἴδγοαά ἰο {16 αἰϊθηϊίοι οὗ ({|6 βίυ- 
ἀοηῦ:-- 

1. Τλο πιοαπιῖπρ οΥ ἐδιο ξαογοα τογὶἐπρ8 18 ποί ἰο δὲ ἀοίογπιϊπεα αο- 
οὐγαϊης ἰο πιοάφτη ποίίοηβ απαὶ συβίσηιδ ; δμί το πιιιϑέ ὁπαιραυοιτ (0 ΠΟΥ 
ομγϑοίυος δασᾷΐ ἕο ἐδ ον ἐΐπιες ἀπά ρίασεβ ἐπ τολίοί ἐΐον ιρϑγὸ τογιζεπ, 
απά γεαϊϊζο δε ἑάεας ἀπά πιοάίε5 ὁ ἐδιϊπλῖπο ὁ ἐιο βασγεοα τογ 68. 

ΤὨῖ8 σὰ] 18 οὗ {86 υἱπηοβῦ Σ᾿πηρογίδηοο [ὉΓ υπάἀογϑίαπαϊηρ (6. ΒΟΥ ρ Γθδ, 
Ὀυΐ 18 ὕοο σοι ΠΥ πορ]θοίθα ὈΥ Θσχροβίίουθ, σγῆο, ἤθη ΔΡΡΙγΙηΡ {{π6π|- 
ΒΕΙναβ ἰο {86 δχρίδηδίίοη οὐἩ {π6 βδογεᾶ τυτὶ τἶρ8, μανθ ἃ ργθοοηῃοοῖνοὰ 
βγβίθμι οὗ ἀοοίγϊηθ τ ῖ οὶ ΓΠΟΥ Βοακ 'π {π6 Β1Ό]6, ἀπᾶ ἴο τυ μῖς ἢ (ΠΟΥ τοιοῦ 
ΘΥΘΙΥ ρϑββᾶρθ. Τῇυβ {ΠΟῪ ΤΑΙΠΘΥ ἄγαν (Π6 Ββογίρίυγοβ ἰο ἐλοῖγ βγϑίθπι οἱ 
ἀοοίγί πο, {μ8π Ὀγίηρ ἐμοὶγ ἀοοίγῖ 65 ἴο {π6 δίδηἀατγὰ οὗ βογί ρίῃγα; 8. π|οῦὸ 
οΟΥὗὨ ἱπίδγργοίδιίου νυ ΐοἢ 18. δ] ορούμασ υἀπ͵υβί, δπὰ υὐῦου]Υ ἀ.861688 ἰπ {ιὸ 

.ῚΩ Α. βανυοσ, ΤΏ Ε]απηθηίβ οἵ ΒίΌΙΠ αὶ ξπιογργοίδιίοη, Ν ν- δνοπ, 1886, οδΔΡ. ἱ|. 
βοοῖ. ἰ. ἢ. 10]. 

2 Μιιυοὶ ἀ᾿ Πετγιηὐπουκίᾳῦο, ραγῆ. νυ. ϑοςῖ. ᾿ΐ, ὑΡῃ. 345, 346. 
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διέαϊησηθπὶ οὗ σα. ὙΠΘ ΟὨ]Υ ΆΥ ὈΥ ψΒΙοὮ ἰο υπἀογϑίαπα {{|6 πηορπίησ 
οὗἨ 1Π6 5Βδογϑᾶ τυγίίοσβ, δπᾶ ἰο ἀϊϑυ ρα }8}} Ὀθύννθθη {γΓὰθ δηὰ [150 ἀοοίγ πόα, 
18 ἴο ἰαὺ 8516 84}} ργθοοποοῖνϑα τηοάογη ποίϊο0η8 8Πα βυβίθηβ, δηἀ [0 σηΓΓῪ 
ΟΌΥΒΟΙν 68. ὉδοῖκΚ ἴῸ {6 ὙΘΡΥ {ἰτη08 8π4 ρΐδοθβ ἴῃ ΜΠ] ἢ 1ῃ6 ρτορῃθίβ πὰ 
ΒΡροβί]ε8β ψγοΐθ. [ἢ ρϑγυβίηρ {μ6 ΒΊΌ]6, ὑπογοίογο, 6}}18. τὰ ]Θ τηβὺ δ6 πηοϑὲ 
ΘΆΓΟΙ]ΪΥ δἰιοπαρα ἴο: [ἰὑ 18 ΟὨΪΥ δὴ ΠΌΪαΘ864 πιϊπὰ ἐ(δὺ οὯπ αἰϊαΐη {Π6 
{τὰ6 8δη4 σοῃυΐηθ 86η86 οὗ δβογὶρίαγο. 

11. Πεσατα πιιιϑὲ αἶδο δὲ λαά ἰο ἐὰλε {ἴπι65 απα μίασες τολοπ ἀπά τολετε. 
ἐλε δοοῖς τρεγὸ γεβρεοξίυοῖμ οοπιροδβεα, ἐο ἐδιό ρεσμίίαν δέαίο ΟἹ ἐλ6 ελπγοῆος, 
οἰδῖοα, ΟΥ ῬΕΥΒΟΉ8, ἐο τοδϊιοπι μαγέϊοιίαν Φρίπέϊεα, ὁερεοίαϊϊμ ἐΐοδο 9} δὲ, 
ακιῖ, τοεγὲ αὐαγε88εα ; α8 {6 ἀποιοίοασε 97 βμοὶ 5ἐαίο διεφμοπέϊν ἰραάς 
ἐο ἐδ ραγέϊομίαν' οσσαδίοηι 707 τολϊοΐ, διιοἢ ἐρίδέϊ τραϑ ιυγϊἐἐθΉ. 

«ΑἸ ΒουρΡ ἢ ὑπ6 σοπογΆ] ἀοβίρῃ οὗ {86 σγβο]θ οὗ κου ρίαγθ νν 88 ὑπ ᾿πβέγιια- 
ἐἴοη οὗὨ {π6 νον], δηὰ {πὸ οἰ Ποαίοη οὗ {1|6 ΟΒυγοἷλ 1 ΘΥΘΡΥ͂ ἅρθ, 811}} {Π|6Γ6 
ὙΓ35 8ὴ ἱπιηράϊαίϑ δηὰ βροοϊῆς ἀθδίρη τ ΤΟρΡΑΓα ἰοὺ ΘΥΘΓΥ͂ θοΟΚ, ΤὨϊ8 
ΔΡΡΘΆΓΒ ραΥ ΟΌ]ΑΥΪΥ οὈνίουΒ ἴῃ ΓΟΙΌΓΟΙΟΘ ἴο {86 Θρ΄βι1.8. ὙΊ ἢ 1Π6 οχοορ- 
Ὥοη οὗ ἴμοβθ ργοόρϑυῦὶν οἈ}16 ἃ οδίῃοΙ} 5. ΟΥ βθηθγαὶ δορί β|108, δὰ οὗ ἃ ἴον 
υυυϊτίθη ἰο ἱηάϊῇν᾽άυα᾽8, ΠΟΥ ΕῚΘ φαἀάγοββοα ἴο γί ου ὰΣ βοοσίθίθβ. οὗ 
Ομ τι βιίδῃβ, δηὰ νγϑσθ δϑδαεαρίοα ἰο {86 βἰαἰθ οὗἨ ὑμοδβθ βοοϊθίλθϑ, νυ βθίμον οοη- 
δἰ βιηρ σΠ ον οὗἩ ή δον 8 οὐ οὗὐ Βοδίμθη δοηνογίβ; ὙΒΟΙΠΟΓ ΓΘΟΘΏΓΥ 
οΥρδπίζοὰ 85 οὔυγοθθδ, ΟΓ ἴῃ 8 βίδίθ οὗἩ βουτγιβῃίΐηρ πηδίαγι τυ ; τ βοῖΠῸ 
ΟἸΟΒΟΙΥ σοηοηίοά Τοροίμον ὈΥ {Π|6 βίγθηρδ οὗὁἨ ὈγοΥΠΟΥΥ Ἰονο, οὐ αἰβίγβοίθα 
ὈΥ (δ6 βρὶγὶῦ οὗἨ ἔβουύϊοη ; ψ Ββοίθογ βύβα δ ἴῃ δάμθγθηοθ ἰο {πΠ6 ἔγαῦῃ, ΟΥ 
ἡποϊπΐηρ ἴο {π6 πάη ϊϑβίοι οὗἨ θύσοσ. Νόον, 1 [Π666 δοῃβί ἀδγαιοη8 ὑγθγΘ 
Ῥτοβθηῖ ἰοὸ {π6 ταϊπὰ οὐ (6 ᾿πβρίγοὰ υυυλίοσ οὐὗὁἨ δὴ δρίβι1]0, δῃά βογνβᾶ ἴο 
Τορυϊαΐθ 11Π|6 βίγαΐῃ δηἃ {Π6 ἰορίοβ οὗἨ Ἀ18 δα ᾶγθββ, 1ΐ 18 ουϊάθηΐ {}8ὺ ΠΟΥ͂ 
Γηυϑὺ ὈΥ ΩΟ ΤΏΘΆΠ8 ὉΘ ἀἰβγοραγαθα ὮΥ 18 ἴῃ ΟὟΥ δἰΐθπερίβ ὑο δϑοογίαϊη {110 
σοπαΐπθ δηά ἰποδηἀοά 56η86.7323 ΑἜΚηοπνίθαρθ, ὑπογείογθ, οὗὨ ὑμ6 βίδίϑθ οὗ (88 
ΔΡΠΟΌΪΑΓ ΟΠ γοῆ 68, ἴο ΒΙΟὮ ΤΠΟΥ δα τοββϑα ὑΠ6}Ὁ Θρ 8168, 18 οὗ π6 στϑδίθδβὺ 

Ἰαρογίδηοθ, ποῦ ΟὨΪΥ ἴο 6806 υ8 ἰο ἀϑοογίδίῃ [86 Β6006 οὗὨ ΔΠΥ ὈΔΓΓΘΌΪΑΓ 
ορ 3116, δυὺὶ αἷδο ἔοσ [6 Ῥῃγροβθ οὗ γθοοῃ της ἀοοίγΙ 8] ̓ α858 68, τ ἷσὮ, ἴο 
8. σΥΒΟΤΨ ΥΟΒΔΘΥ, ΤΩΔῪ δἰ ἢγδὶ βίῃ ῦ Δρρθαγ σοη γϑαϊοίΟΓΥ. 

ἘΣ ἱπείδησο, [80 Οὐ αἰδείδη Ἵμασο 68, ποῖ Ἰοηρ δον ΠῚ πο Ὀ6ΥΒ δὰ θ66η σοπνογίοα ἰο 
186 (ΠῚ οὗὨ 1Π6 ροβροὶ, γοσο Ῥογβυαδά δὰ ΌὈΥ δοῖηὸ δυάδι ζίηρ ἴθϑομογβ (Παὶ ἰδ 88 δυβοϊ νεῖν 
ὨΘΟΟΒΕΘΓΥ͂ [ΠΟΥ͂ ΒΒου]ὰ Ὅ6 οἰτουτηοϊδαὰ, δη ἃ ΟἔΒοσυϑ ἴἢ6 ΘηγΘ ἰαὺν οἵ Μοϑθοδ: ἢθη60 ργοδῖ 
ἃ ἰ5ΒΟ ΒΙΟῺΒ ΒΙΌΒΟ διηοης ἴπ6 Ἑαἰαίίδη Οἢ τ βεῖδηθ, ὙΏΠοδο οἰγου πηϑίαποοβ ἰοὰ δι, Ῥδυϊ ἴὸ 
τυτῖϊα ἢΐ8 ερίϑιϊο ἴο τμοῖα; ἴΠ6 ἀοδὶρῃ οὗ τμῖσ ἢ τγδ8 0 Ῥσονθ 16 «“Θυγδηι σογοπηοηΐδὶ ἂν ἴῸ 
δ Ὧ0 Ἰοηροῦ ΟὈἸ ζαίοΥΥ, ἴο οοηγνίηοο τἤθηι οὗὨ [86 τηογαὶ δῃὰ βρίγίνααἱ πδίυγο οὗ [6 ζοβροὶ, 
διὰ τπ16 ἴο τοδίογο τη] σοοά-Ὑ1}}} διηοηρ ἔπ οπη. 

Αραΐη, οι, χίν. ὅ., δηὰ 64]. ἵν. 10,.11., ᾶ6τὸ ἀρρατγεπεῖν σοη γθἀἸοίοΥΥ ἴο οδοῖ οἴδογ. 
1η {Π6 ΤΌΣΟΥ Ῥαϑϑᾶρὸ 6 τοδὰ : Οπὲ πιᾶπ δϑίθεπιοίςδ πὲ ἄαν αδουε αποίλεν; αἀποίλεν 
δείφοπιείλ. ἐὐετν ἄαν αἰϊλε. 7,εἰ εὐεγῳ πιαπ δὲ {εὶϊΐν μεγοεμαάεά ἐπ ἀΐδ οἱοπ πιϊπά, Ὅῇα Ἰαῖϊον 
Ῥδθδαῦθ ΤᾺΠΒ ἴπυ9: Υκ οὖδεγυε ἄαψδ, απνά βῤαϑ ο απα ἰΐηιεθ, ἀπά γεαγα; 7 απιὶ ατγαϊά ὁ 

μ, ἰεεί 7 λαυε δεείοισροά μροπ ψοιι ἰαδοιιγ ἵπ υαἷπ. Νον, ἰῇ νγϑ διϊθπὰ ἰοὸ 180 βἰἐυαιίοη ἀπὰ 
ΠΠΔΥΒΟΙΟΣ οὗ ἴΠ0 ῬΟΥΒΟῚΒ δά ἀγοβϑο, ἯΘ 8}4}} ΘϑϑΥ ὕὉ6 Θημ]οά ἴο βοῖνθ {μ19 ϑϑϑιγίηρ 
ἀμῆςυογ. 

ΤΈΣ Βοπιδη δηὰ Οαἰδέίδη σἤτΟἢ 68 γι 6 ΓΘ οοἴηροδοά οὗ ὈΟΙᾺ 76 ν)ῦ8ϑ πὰ ΘΟ πι1168 9 Ὀαϊ {ΠΟΥ 
ΑΓ ποῖ διἀγεβϑθὰ Ῥσζοζηϊβοιουβὶν; ΠΟΙΎ ΠΟΥ ΔΥῸ ὙΠΕΥ ἴΠ6 δατ6 ἀοβοσιρείοη οἵὁ Ῥθορ]θ 0 ἃγὸ 
βἀάτοβδοὰ ἴῃ ὈΟΪ ῬΆΒΒΑΡ6Β. Ἴδιοβε ὙΠῸ “τομασγάοὰ ἀδΔγ8," δίποιρ ἴπΠ6 Πομλδηδ, ταῦ τ86 
οοπυετίεα «7ειοα, νο, Ὠαυϊηρ ἴγοτα ἐμοῖσ γοπέμ οὐβογνοὰ [ποτὰ 88 ἀϊνίηβ δρροϊῃ θη [5, ΓΟ ΓΘ 
ἢ ἀἰδπσα  Υ Ὀτουρῃς ἴο ἰδ  ἱποτλ δαοὶάθ.0 Απά, δβ ἰοῦ διίδοργαθπὶ δὰ ἰ8. οτὶ σίῃ ἴῃ ἃ 

. Τυχτοιϊίη, [6 [πίογρ. ὅδοσ. βογίρέ,, ΟΡ. ῬδΥβ ἰϊ. σδρ, ἰχ. ἢ. 128. 8.66 8180 βοῆλθ β6ῃβ[0}]6 
ΓΟΙΏΔΥ Κα ΟἹ 686 ρογυοσδίομβ οὗ (0 δδογοὰ Ὑγ 8 ἴα 186 ΟὨγίϑιίδῃ ΟὈβαγνεσ (ον 18ὲ8, 
γ0]. χΥΪ;. Ὁ. 817. 

5 ον. Η. Ἐ. Βυγάον, βοστηος οἱ ἐπ9 ΠῈΐΥ δηὰ ΜοϑηΒβ οὗ δϑοοσίδι ηἰηρ 1}.0 μοπαΐῃο ὅθ π5ὸ 
οἵ τῆς ϑεγρίατγοδ, Ρ. 19. 



41 ϑογίρέιτε Πιξετρτείαίϊοπ. 

[οποΡ γοχζαγὰ (0 ἀϊνπο δου ποΥ Υ, (ΠΟΥ ογο σοηβίογοὰ 89. “ Κοορίηρ (πῸ ἀΔΥ υπίο [9 
1τὰ;" δηὰ ρτϑδαῖ Το θοΒγδη 6 νγη8 δ ])οἰποὰ ἀροη τὴ. Οαπιεῖϊα σοηνογῖβ ἰονγαγὰ 5 (Ὦδπὶ ἰπ 
δὲ πιαίτοσ. ὙΏοΒβο. οἡ {Ππ6 οὐπογ β4, ψο, ἀπιοηρ [86 Δ ἰατ Δ Π 8, “ ΟὈβοσνο αὶ ἀδγα, δηὰ 
ΤΩ ΟὨ 18, διιἃ {1π|68,᾿ ψότο σοπυογίει Οὐ οπίϊίοα ; ἃ 18 ταϑ ἴδε ἤγοιι ἴπ σολοχί, νι ἢϊςἢ ἀεβογί νο8 
1861 88 ἢανίηρ, ἰπ ἐΠποῖγ πησοηγοτγίοα δἰαϊο, “ ἀοηθ βογνὶσα ἴο {πε πῇ νιον ΟΥ̓ πΠαίατα ΜΡ ΌΤῸ 
ΠΟ μοὰθ" (ἰν. 8.). Ὑῆοδα, Ὀοΐπ ρογνοτγιο ἃ ὉΥ οοτγίαίη Φαυάαϊξίπρ ἰοβ ΓΒ, ὑγογα, σοη- 
ἸΓΑΓῪ ἴο [Π6 δροδβίο!ς ἀσοϊβίοη (Αςῖἴβ χν.), εἰγοπιηςϊδοά, δη ἃ βυ)οοτοὰ τῆ 6 πηβοῖνοβ τὸ 188 
γόκο οἵ Δεν 158 σογειλοπίθα. ΝΟΣ νὰ8 1Π18 4}}; ΠΟΥ "γαγὰ 1οἀ ἴοὸ σοπβίάογ (686 τη »}5. 89 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 51} ΠΟ ΌΙΟΠ δπὰἃ δβαϊνδείοι ; ὙΙΘὮ τ᾽ 88 δα Ὀνοσβῖνο οἵ (Π6 ἀοοίγίης οἵ 7. 5ι1ῆ 8» 
τἴοθ ὉΥ [8100 πῃ 96 811 ΟἸγῖδὲ (Αςιβ χν. 1.; 64]. νυ. 4). Ὅθθα εἰγουτηβίδηςθβ Ὀαδΐηρ᾽ σΟῃ- 
δἰλογοά, [86 ἀἰ εγθηϊ ἰδηρταρο οἵ 186 ἀροβί!ο 18 ρουίθου !] Υ 'η οδαγαοῖοσ. ΟἸγουτηοσίδίοῃ, δι 
ΠΟΠΙΟΓΤΜΙΙΥ ἴο ἴῃς ἰὰτν οἵ Μοβοβ, ἐπ υἱεισοὶ» ἢ σοπυετίθ, 88 Βο]ὰ ἴο Ὀ6 ἰανία!. Ἐνεπ τΠ0᾽ 
ΔΡΟΒΙΪῈ οἵ Π6 (6 πε} 168 ἢ ἰπηβο Ὁ “ τὸ [86 Φονγβ θδοδῆλα ἃ ον; ᾿δαΌΘΠΙ]Υ, ᾿Γ ποῖ ΘΟΠΕΙΔΠΕΪΥ, 
σοηπίογπιϊηρ, ἴο [6 76» 15} ἰατγα. Αηάὰ, ψ Βθη Ἡτιτπρ ἴο ΟΥ̓ΒΟΓΒ, Ὧ6 ΟΧΡΓΟΒ865 ἢ Π)66] οπ 
(818 νγῖβθ: “18 ΔΠῪ τδη οἡ 6 Ὀοΐηρ οἰγοιπηοϊδοα ἢ οὐ Ἀἶπὰ ποῖ Ὀθοοιηθ πποϊγουτηοϊβοὰ, 
18 ΔῺΥ οΑ]]6αὰ ἰῃ πηεϊγουτηοϊδίοη ὃ 1ὸς δἰπὶ ποὶ ὃ6 οἰγεοιπιοὶβε, ΟἸγοιπγοίδίοη ἴ8 ποιβίην, 
δηὰ υπης᾽Γουτ οἰ βίοη 8 Ποιίηρ; Ὀαὶ {Π|Ὸ Κοορίης οὔτ οοτητηδηἀπιοηβ οἵὗἩ σοά ἢ (1 Οον. νἱΐ. 
18, 19... Βαϊ ον Ο επί, πο Βδ πο βυςἢ (ΐπρθ ἴο δ᾽ίοργα ἰῇ ὑποὶγ ἔλνοῦτ, ἰο ρὸ οἱ 
ἔγοτη ἴθ 1 ΒΟΥ σταηϊοα τὸ ἴ[ἢ6πΔ (ΑΟἰδ χν,), δηὰ δηϊδηρίὶα τΠθιίηβοῖνεθ ππᾶὰθσ ἃ γόκα οἵ 
Ὀοπάδρο, ἀηὰ ποῖ ΟὨΪΥ 80, Ὀαϊ ἴο τη Κο ἰξ ἃ ἴοσγπὶ οἵ 7υδε Ποδιίοη, 88 δβιιιοϊοηϊ ἴο ὀχοίια ἃ 
ἔδδγ ἰθδὲ 186 ἰδδουγ νοὶ ἢ6 δα Ὀοδίονγοά ἀροη {ἢ οτὰ νγ88 ἴῃ νυδίη. 

Βτγδυηΐιαθ᾽, ὙΙγηρα ἢ", δπὰ Βυάάουβ' ἤλνο ὨΔΡΡΙΪΥ 1ΠἸϑἰγαῖθὰ ὨπΠλΘΓΟῦΒ Ῥβββαρ 8 ἴη 
8... Ῥ} 8 δρ 8:1ε8 ὉΥ διίθπάϊηρ ἴο ἴδ εἰγοιιπιβίαης68 πιδπιϊοπεὰ ἴῃ 186 δῦονε οδῆοη. ΤἘδ 
βῖδιθ οὔ ἴηΠ6 Αροσαδϊνριῖς οματο 65 888 4180 θθθη νυν} }} ἀδβοτι δὰ ὈΥ͂ ΟὟγ Ἰοαγποὰ οουηΐῖγγ- 
τῆθῃ ΘΠ} ", ΌῪ ἮΝ ἰἰϑπ8 5, Δη ἃ ἀαροοία! Υ ΟΥ̓ Εογά παπὰ ϑιοθοῆ.Ἶἢ Ἐδιηρβοῖ, ἴῃ δἷθ [πῖτο- 
ἀυσιίοη ἴο [Π6 δρ 8:16 ἴο τ6 Βοπιδῃϑ, 85 δἰδθογαιοὶ Υ ἱπυθβι ραίεᾶ {Π6 βίδιθ οὗ ἴ6 σπογοὶ 
δὶ Εοιηθ, δηὰ Δρρ]οὰ ἰξ ἴο [26 Θχϑδηλ πδίϊοη πα βοορο οὗὨ Ἰδὲ ορίδβιϊθ." 

111. δὶ ογάρῃ ἐο ὠπάογβίαπα απῳ αοοίγίπαϊ δοοΐ οΥ ραεβαφε ο ϑετὲρ- 
ἔμγε, το6 πιιδέ αἰΐοπα ἕο ἐλε σοπίγουογεὶδα τοῖος τοοτὸ ασίξαίοά αὐ ἐδιαΐ 
ἐΐηιε, απα ἰο τολτῖοϊκ ἐδιο βασγοά τογὶίον8 αἰΐμαο; ΚὉ7Υ ἃ ἀδψ ἰο δε αροξείοϊὲς 
ερέεἰϊο8 ἐς ποῖ ἰο δὲ ξοιισὴξ ἴπ ἐλο πιοάεγπ οοπίγουογ 5165 ἐἠαΐ αἰυϊά (ἾιΓὲ8- 
ἐΐαπ5, απά τοἠϊτοῖ ποΐ οπἶν τοότὰ μπλποισπ, διέ αἶδο τοεῦὸ ποί τη) οτίβίεγιοα 
αἑ ἐλαὲ {ΐπιο. 

ΤΠΘ οοηίτονυθυβίθα τ ἢ] ἢ ρῥσονυδι θᾶ πη (0 δρὸ οὗὮἩ (Ὧ6 Δροβ(1688Β 8.6 ἴο 
δ6 δϑοθγίδ ῃ64, ραγ]γ ἔγοτα ὑποὶν ἩΣΙῚ ΠΏ ρΡ8, ΡΑΓΓΥ ἔγοτα [86 Θχ βίϊηρ' το ὴ- 
Ἰηθη(8 οὗ {6 ῬΓιμγο ΟἸ τ βιΐδηβ, δηᾶ 11 ΚΟΥ 86 ἔγοσω ΒΟ Θ ρΆββᾶρϑδ ἢ [89 
τΥΙρ8 οὗὨἨ [6 γα] η8. 

τοῖα ἴΠ 686 δ ἈρΡΡΘΔΓΒ ἔπαὶ ἴπ6 [Ὁ] ον γεγο (ἢθ Ὀγϊῃοεὶραὶ χασϑιϊοηβ ἴμθη ρίαἰοὰ, υἱς. 
Ὕδδῖ ἰ8 ἴὴ6 ἰτὰθ ΜᾺΥ ὈΥ̓͂ ΒΊΟΝ ἴο Ρ]6δϑὲ αοᾶ, δῃὰ {ῃπ8 ἴο οδιδίη οὕδσηδὶ 118 ---- Πὰ οὔ- 
ΒΟΓΥΒΠΟ6 οὗἩ ἴ86 Μοβαὶς ἴδνν, ΟΥὁ (ἢ ἀπὰ οὐοάϊοποο 88 ἰιοϊὰ (ογι ἢ ἰπ (η6 ροΒ8ρ6ὶ ὃ Τὸ τδϊν 
αυοδοη ἴπ6 [Ὁ] ον τγ88 ΟἸΟΒΘΙΥ Αἰ εὰ, ὙΒοΙΠοῦ (ἢ ΟὈδεγνδηοθ οὗἩἨ ἴῃς Μοβαῖο σογε- 
ΣΩΟΠ [68 ΚΥᾺ8 80 ΒΌΒΟΪ αὐ Υ ὨΘΟΘΒΒΑΤΣΎ, ἴπδΐ [ΠΟΥ͂ τγϑ ΓΘ [0 Ὀ6 ἱπηροδαὰ οἡ ἴΠ6 σοηνογίεα (ἀΘηΉἐὲ 
ὙΤῊΘ ΤὈΓΠΊΟΓ αυοδιίοη 18 μαγίϊομίατίψ ἀἰδουβεοὰ ἰῃ δι. Ῥϑα 8 ϑρί8ι}16 ἴὸ ἴπ6 Ἐλοπλδι8 ; τὸ 
Ἰδίιογ ἵπ 186 σοιποῖ! μο]ὰ δὲ Ψογυβαίθαι (Αοἰδ αν. 1---81.), δηὰ εδρεοϊαϊίῳ ἴῃ 186 ἐρίδβι}]ς ἴὸ 
[πὸ Οαἰδιίαπα. 

ἈπΟΙΠΟΓ αποϑείοη ἡΥ ἢ] Οἢ νγὰδ τηοδὲ ὙΥΒΥΙΩΪΥ δοίἰαιοὰ τοϊδίοὰ ἰο [Π6 οΔ]]ηρ οἵ τ186 (ὐδῃΈ 1166, 
Ὑγῃἰοἢ (86 {ον σοι] ὈΥ ΠΟ Τη6 88 ὈΘΑΓ ; 88 ΒρΡΘΆΓΒ ΓΟ ΠΌΙΊΘΓΟΙΒ ραβδᾶροϑ ἴῃ ἴἢ:6 ΧΟΒρΕΙ5, 
Αοἰϑ οὗ 186 Αροβεὶεβ, δηὰ [86 6ρ}8:1.8. ὙῊΘ Δροβίῖοβ, ἐπογοίογθ, [οα πὰ ἰδ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥΥ͂ 0 βιδϑοσί 
πδὲ ροϊπί, ἴο σοῃῆτγτη ἰδ ὉΥ αἰτίηρ; πυπιογοῦβ Ῥγορῇῃδοΐθβ ἔσο ἔμ Οἱὰ Τεβίδυγθηὶ σοϊδίῖνα ἴοὸ 

᾿ ἘΏΠοΥ, Ηδγγλοην οἵ δοσγίρίατγο, Ρρ. 44. 46. 
3. δοϊοοίδ βὅδογα, [1Ὁ. 1. 8 Οὐδβογνυδίίομοβ ὅϑοσρ, ᾿ἰ δ. ἷν. ος. 7, 8. 
4 370. Ετδῃς. Βυάάθαβ, Εοο]εδία ΑΡοβίο]ςδ, βἷγε ἀθ ϑιαίῃ Ἐρφοϊθϑίεβο ΟἸγβεϊδηδθ δὰ 

ἈΡροϑιο]δβ Οοπηιηθηίδιϊο Ηἱδιοτὶςα- Ποῦ πιδιίοδ. . Φ6π8, 1729. 8γνο. 
δ Ίη δΐ8 Βοπασγκ προὴ ἴθ Μδηηογα, οἰ ζίοπ, απὰ (ογυογητηθηὶ οὐὗἨ 6 ΤΣΚΒ, ψ ἢ δ 

ϑυτγνοῦ οὗ ἴ180 ϑονυθη Οπυτοῆθβ οὐὗἩ Αϑία, ϑνο. 1678. ὙΠῸ τοπηδυκβ δὰ ργουϊοιβὶν θὲ 
Ῥυϊηϊεὰ ἴῃ 1ἴὶη ἰη 1672, δΔηα ἀραὶ ἴῃ δὴ δηϊαγροὰ οἀϊτίου ἰῃ 1674. 

4 Μίβοθ]δηθα ὅδογα, ἴοπι. ἷ. Ρ. 668. 
, Ἑεγάϊπδπὰ ϑίοβοι, ϑυῃπίδριηδ ᾿ἰδδογίδι ματα ϑορίοτα ἀθ ποπιὶηΐδὰ8 τοι 6πὶ Τὐγθῖτι πὶ 

Αδἰμ δὰ αυο8 ἢ). Φοϊαπποδ ἰῃ ΑΡοσδ)γρϑὶ Ερίβίοὶδβ ἀϊγοχίϊ. ὅνο. Οπεϊρμοσουιῖ, 1757. 
5 230. δες. Βδπιθδοῦ, [ηἰγοάιοιίο Ηἰδιογῖςο- ΤὨθοϊορίςα ἴῃ ΕΡἰδιοϊδαι δα] δὰ Βοιηδῆυβ. 

δϑγο. 16], 1797. 
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ἴδ οοπυοσδίοη οὗ το (οη 1168, απ το Υυἱηάϊοαῖα ἰν οτὰ ἐδ οὈ] οἰ 018 οΥ̓́ΙῚ6 Φεννβ: ἐπα "84 
θεθη ἄοῃθ ὮΥ 8... Ῥϑιὶ] ἴῃ ΒΟΥΕΓΆΙ ΟΠ ΔΡΙΟΓΒ οἵ 8 ὁρί8116 ἴο ({6 ΠΟπΊΔηΒ, 88 γγ6}} ἃ8 1" ἢ 9 
ορίβ1168 ἴο 16 ἙἘΡἢοβίμπβ δῃὰ ΟὐἹοββίβηβ, ἴῃ Ὑμἰο ὯΘ Ῥγουθϑ τμ8ὲὴ 116 7. 18} σοΓΘπλοηΐοϑ 
ὙΕΓΟ Βυρογβοαθα, 

ΤΉογο ΘΟ 4150 δοῖηθ {ον 8} ΠΟΙΪΟΏ8, τὶς ἢ ΟΓΟ τοι οὰ ΟΝ ὃς ουῦ Τυγὰ δηὰ ὈΥ 8 
Βροβίϊεβ ; [Ὸ0γ ἰπβίδιηςο, ἰμδὺ 8}} Ψενα νου ]ὰ οογίδὶ  θ6 δαυοὰ, Τυγτοίίη, ἴῸ τ οστὰ Ὁ ΔΥΘ 
ἰηάεθιρα ΤῸ [8 οὐθογνδιίίοη, 88 δἀ ἀποδὰ 8 Ῥαββᾶρο ἔγζγοπη ἴἢ6 Οοάοχ ϑϑαπμοάτιη, νη ϊσἢ 
δξιτηεὰ {πδὶ ἐσόγῳ ει λαὰ ἃ ρμοτγίϊοπ ἴπ ἰλὲ ζμίωγε τοοτία, ἢ ἃ ΔηοΟΙΠοΓ ἔγοτῃ ἴΠ6 Ταϊτωυὰ, ἱπ 
προ ἰξ 18 βαὶὰ τμ δὲ Αὀγαλαπὶ ἰδ εἰ{{ἴπῦ πραγ (ἦε ϑαίεε φ λεὶϊ!, απα ἀοε8 ποῖ ρεγηιὶξ απν 7ογαείϊίε, 
λοιοεῦεν ισϊολεά ἦξ πιαν ὃὲε, (0 (68. ἑἱπίο δεῖ ἢ Τὴ ορροβίτίυη ἴο βαςἢ τα ἘΠ] 0}}8 88 ἴῃ 68, 
δέβαβ Ομδι τ 118 80] ΘΠ. } 7 ψαγηθᾶ ἴμθπὶ, Δοέ δυεγῳ ὁπε (δαὶ βαϊὰ ππίο πιο, Γογαά, Ζονά, 
εἰαὶ! δπίεν ἱπίο ἐλια ἀἰπσάυπι ΚΓ ἀεαυεπ, μέ ἦς ἰμαΐ ἀοείλ (δε εοἱἱ οὗ πιν Ἑαίδεν ιυλιϊσὶ ἐδ ἐπ 
ἠεαυεπ (Μαῖι. νἱΐ. 21.). Τμΐβ πούϊοῃ τν 88 δ'δὸ ὁορροβεά δὲ ἰϑηρίὴ ὕγ 81. Ῥδὺ] (Βοπι. ἰϊ. 17. 
8... Ομοθ τποΓ6: ἰδ ΒΡΡΟΔΓΒ ἔγοτὰ ὙΘΓΥ͂ ΤΏΘΔΏΥ͂ ὈΆββαρο8θ οἱἠἨ ἁ 116 “6 ν᾽ 15} νει ῦαγβ, (μι 
τῆς Φενβ ἀϊν ἃ τ86 Ῥγθοερῖϑ οὗ [86 ἰᾶῦν ἰηΐο ργοδὶ δηὰ 11||6, δῃὰ ἰδυρῆν τμδῦ, ᾿ἴ ἃ τάδ οὔ- 
βεῖνβἀ ὁπὲ σμεὴ φγαπά ρτεοερί, ἰδῇ νου ]ὰ βυβῆῖοθ ἴο σοης ]αΐο [Π6 ΤΑνουγ οὗ αοἁ, δὰ ννουϊὰ 
ουϊηγεὶρἢι 41} 8 ΟἾΠΟΥ δοίίοπδ.Ό [π ΤΟρροβιζίοη ἴὸ 1Π18 ΟὟΥ 1 ογὰ βο ΘΠ ΠΥ ἀθοίαγοβ ἐΠδὲ, 
“ ἩΠΟΞΟΘΥΟΥ ἢ δὶϊ Ὀγοδῖ ομο οὗὨἩ ἐΐεϑε ἰδραδὲ οσοπιπιαπηπιοπίθ, δ ἃ Βἢ}4}} ἰΘϑδοῖ τη 80, ἢ6 βἢ4]] 
ὕο οΔ]]οὰ (ελαὶ! δ6) 16 Ἰδϑβὲ ἴῃ ἴμ6 Κιηράοπι οἵ δαάνθη᾽ (Μαϊῖῖ, νυ. 19.); δηὰ ὅ8ι, 94 π|68 
ΑἾδο, “ ἮΝ ΠΟΒΟΟΥΟΥ 8}.8}} ΚΟΟρ [06 ἬΠ20160 ἰδῖν, δῃὰ γοῖ οἴἶθμὴὰ ἐπ ὁη6 ρμοϊπὲ, ')Θ ῖθ σ᾿ ΠΥ οὗ 4}} 
(Ψψαῇηςβ 1ΐ, 10.) 

ἘΌΣΙΒΘΓ, ΠΙΔΏΥ Θτγοπθουβ ἰοηοίΒ γογῸ Βο]ὰ δῃἃ ργοχηϊραίοά, ἐν (π6 {ἰπιο ΟΥ̓ 6 ΔΡΟΒΙ168, 
Ὀγ ῬΕΓΒΟΏ8 64} }ΠἸηρ; Πα τηβεῖν 98 ΟἸ τ ϑ[8η8. ΤῸ {Π|688 “ ΟΡ οΟΒίτ[ΟΏ8 οἵ δεΐδηςο [ΑΙ Βοῖ Ὺ 50 δ] 
(1 Τίπι. νἱ. 90.) τδοσα δῦὸ ΠυΠΊΘΓΟΙΙΒ 8]} β'0ῃ8 ἴπ 16 ΟΡ 5[168, ἢ θτθ δυο ΟἸΤΟΥ͂Β ἈΤΘ Γοα οα ς 
ἴοσ ἱπϑίδηςο, (ΟἹ. 11. 18., (Π6 τοΓΕΑΒΙΡΡηρ οὗ δῆροδβ; ΟΟἱ. 1]. 20,21., ἀρδίηδὲ [πὸ Ῥγούθηβίοηβ 
οἵ ΟΧΙΓΔΟΤ ἸΠΑΥΥ͂ του σαι οἢΒ δηα Δοδυηθης8 ; 1 ΟΟΥ, Υἱῖ. ἀηαὰ 2 Οοτγ. νἱ, 16., δύ6.. ἀρδίηδὶ 
1άο]5 πὰ οβιίηρ τΒΐη 8 οδεγοά ἴο το πὶ, ὅς, ὙΠ Βορίπηΐηρ οἵ δ᾽. Φοῃ π᾿ Β ἀ5Ρ6ὶ, ἰδ 18 ν6}]} 
Κποντι, τγαϑ ἩΣΙΓοΏ 10 τείας [86 [150 ὨΟΏΟΩΒ οἵ (δ υ8. 866 οὶ. ΙΥ͂. Ρ. 47]. 

ΤΥ. Ζ7ῆ6 ἀοείτίπαϊ δοοΐϑ οΥΓ' ϑογίρίμγε, 07 ἱπδίαποο, ἐδ ορίϑίϊες, ατὰ 
ποΐ (0 δε ρογιμδεά ἴῃ ἀοέαοἠεα ρογίϊοη8 ΟΥ̓ δοοίϊοπϑ ; διέ ἐλον βῃομία δὲ τοπά 
ἐλτοιισίι αὐ οποο, ιοϊ α εἶο86 αἰξοπέϊοη ἰο {ἢ6 δεῦρο ἀπά ἕθποῦ οὗ {δε 
αϊβοοιγδο, γοσαταίοϑε οΓΓ ἐλε αἱυϊδῖοη8 ἱπίο σπαρίεγα απα ὑδ78ε5, ργεοϊβείῳ 
ἔῃ ἐλε ϑαπιθ τι ΠῸΡ ἐπ τολιοσὶ το τσοὶ ρότΤιιδο ἐδθ ἰφέΐογ8 9} Οἴσογο, δ ἰΐπῳ, 
ΟΥ̓ οὐδεν αποῖοπέ ιογίξεγ 8. 

ΤῊηῖ9 σοδαϊηρ Βμῃου]α ποῖ ὯΘ ΟΟΓΒΟΓΥ ΟΥ οδ808], θαύ γοαυθηΐ δηᾶ ἀ]Προηΐ, 
Δηἀ {60 Θρὶβ|168 Βῃου]ά Ὧθ γϑρθδίθα!Υ ρογιιεθά, χ60}} τσ Ὀθοομθ ἴῃ Εἰ πη δίο Υ 
δοαυδίηἰοα τῖῖἢ ὑπο ῖν οοπίθηῖβ.2 Υ̓ δηΐ οὗὁἨ δἱἱθηϊοι ἴο {86 ζΘΏΘΓΑΙ ΒΟΟΡΘ 

1 6 ὅδογ. βοσῖρί. [πιοῦῦ.» ΟΡ. ῬΔΓΒ 1ΐ. σΒ8ρ. ἰχ. νοὶ]. ἰΐ, Ρ. 129, 
5 Το ἢ48 (ὈτοΙΌ]Υ 11 πδίγαις ἃ (}18 τοπιδῦὶς ὑγ το δύϊηρ δἰ8 οὐσα ῥργϑοῖῖςοθ ἴῃ δέπα γίηρ 106 

ορίδιϊοβ οὗ δι, Ῥᾶμ]. “1 βδὺν ῥἰδίῃηϊυ, δῇῦοσ 1 Ὀδθζβϑη οὔθ ἰὸ γοβοοῖ οἱ ἰΐ, (Βαὲ, 1 ΔΩΥ͂ ΟΠ6 
ΠΟΥ͂ 5ΒῃοὉ ] ὰ τσ 6 ση 8 ᾿Θ ΠΟΥ 85 ἰοηρ' 88 δι. Ῥβι}8 τὸ (6 Ἐοτηδηβ, Θοῃοσηΐηρ ΒΌΘὮ ἃ τηδίϊο σ᾽ 
85 [δὲ 8, ἴῃ ἃ δι 7γ]6 88 ἔοσοῖῃη, δῃηἃὰ χα ργοββίοῃβ 85 ἀυδίοιϑ, 88 [ἷ8 βεοη ἴο ὃ6, ἱ 1 βιουϊὰ 
ἀϊνϊὰο ἰς ἱπίο ἤΐζθθη οἵ δἰ χίθθῃ σπδρίουβ, βῃ ἃ γοδὰ οὔτ θη ΟἿ ἴο- ΔΔΥ πὰ ἈΠΟΙΠΟΥ ἴ0-ἸΩΟΙΤΟΥ͂Γ, 
ἄς., ἴξ ν88 ἴδη ἴὺ οὔδ 1 βῃου]ὰ πονοσ Θοπηο ἰ0 ἃ [}]] δηὰ ΟἸΘΑΥ ΘΟΙΡΓ  οηδίοῃ οἵ ἰξ. 
ΤΊ ΝΔΥ͂ ἴ0 ππάοτβίαπα ἴπ6 τηϊηά οὗ Ὠΐπὶ τμδὲ τυτῖϊ 1ξ, ΘΥ̓ΘΤΥ οη6 πψουϊὰ ἀρτθθ, τν8 ἴο τοδὰ 
1:6 πιο] Ἰοιου ὉὨγουρἢ ἔγτομλ Οη6 δῃηὰ ἴἰὸ ἴπ6 οἴἶαγ, 811 δὶ οηςθ, ἴο 8606 ὙΠδὶ τὰϑ 10 
τηδίῃ δ )οοῖ δηὰ ΤΟ ἀΘΠΟΥ ΟὗἉ “τ ; οΥ, 1 1 δὰ βθυθσαὶ υἱϑῦγβ δπἃ ῬΡΌΓΡΟΒΟΒ ἴῃ ἱξ, ποῦ ἀδρθῆ- 
ἄοηὲ οπ οὗ βποίῃοῦ, πόγ ἴῃ 8 βιθογἀϊηδίοη ἴο ομθ οἰϊοῖ αἰπὶ δὰ δηα, ἴο ἀἰϑοουοσ τνμδῖ 
ἔποθα ἀἰ εγοηϊ τη οὙ8 ΟΤΟ, Δη ἃ τὸ ἢοτα [86 Δαϊποῦ σοποϊαδοα ομ6 δπὰ θασϑη ἀποῖβοῦ ; δηὰ, 
1ΓἸΒ ΣΟ  ΟΓΘ ΔΗΥ͂ ΠΟΟΘΒΒΙΥ͂ οὗἉ ἀϊν  ἀϊηρ [16 ἐρ΄ 8116 ἰηΐο ρδγίβ, ἴο σθασκ ἴπ6 Ὀοπμπ ἀδγῖοβ οὗ {8 6Π|.᾿ 
1η τς Ῥσοβθουιοη οὗ {π|8 τἘποπρὮϊ, ΤΟ. Κα σοποϊπάδα 1λ ΠΟΟΟΒΒΙΣΎ ἴογ 186 ἀΠαοτβιληἰρ; οὗ 
ΔΗΥ Οδ6 οἵ δὲ. Ῥδὺ}Β δρίβι]εβ ἴο γτοδὰ ἱΐ 41} τῃγουρὴ δὲ οὔθ βιε{ 5, δη ἃ ἴο ΟΌδβογνθ, 88 νυϑ]] 
85 δα οου]ὰ, [π6 ἀτὶο δηὰ ἀσδίρῃ οὗ τῃ6 τυγϊοσ. ϑυσοοβδίνθ ῬοΓΌ8418 ἴῃ 8 δ} ὩΣ ἩΔῪ δὲ 
ἸδηστὮ χανε Ὠἷπὶ ἃ ροοὰ ρϑποῦδὶ Υἱοῦν οὐ [6 ΔρΟΒΙ]6 ̓ 5 τηδῖῃ Ῥυγροθο ἴῃ τη ρ; [86 ΘΡρ δΕ10, 
το οὨ εἴ Ὀγαποδ 68 οὗ μί8 ἀϊἰδοοῦγβθ, ἰμ6 ἀγραταθηῖβ ἢ6 υδοἀ, Δηἃ [86 ἀἷβροβι ΠΟη οὗ [89 γγ 8016. 
Τμΐα, Ππονονοῦ, 18 ποί ἴο 6 δἰἰαίποα ὈΥ͂ ὁπΠ6 ΟΥ̓́ΣΜΝΟ ΠαΑΒῪ ταδάϊηρμε, “Ὁ τησδὶ υὰ τοροδίοα 
δααΐη δπὰ ἀραΐπ, το α οἷοδε αἰεπ ϊοπ ἰο (δε ἐόποῦ 9 ἰλ6 ἀΐβοοιιγδο, ἀπά ἃ μεγζιοί περίεοι αὐ 
ἴλο ἀξυϊδίοπδ ἱπίο οπαρίετα απα ὑεγδεδ. ΟἿ ἴῃ ΘΟΠΙΓΆΓΥ, ἴδ δϑίςδι ὑγα. ἰδ ἴ0 δύρμμροβο {πε 
116 ΟΡ ̓ βὲ]6 ἢ δὰ ΟἿΘ Ὀυδβίπεϑβ ἀπ ὁπὸ δἰἷπι; ὑπῸ], ὉῪ ἃ ἴγεαυθης ρμογιβα] οὗἉ ᾿ΐ, γυι ἂτῸ 
[Ὀτοθα ἴο 566 ἔΠ6γὸ ἅγὰ ἀϊδιϊποῖ ᾿ηἀορρηάοηϊ τηδίίογβ ἴῃ ἰδ, τ Βἰοἢ Μ{11] Γοσ ν ἀγάγ ἐπουρἢ δοῦν 
1Ποηλϑοῖν νυ. ΙοΚο ου τἢ6 ἘΡΙ51:168 οἵἉ 5:. ὕμα], Ῥτγοΐδος. (ΥΥ̓ οσΐκβ, νοὶ. 11}, ὑὴ. 281, 282. οἀϊ, 
1708, 410.) ᾿ 

ΨΟΙ. 11. ἘΣ 



418 ᾿ ϑογίρζιγο Πιϊεγργείαξίοη, 

δηὰᾶ ἀοεῖρη οὗἩἨ [δο ἀοοίγϊ π8} ραδσγίβ οἵ βογὶ ρί:γο, ραυ Ὁ] ΑΓ οὗ (86 ορ᾽ βεἶθβ, 
88 Ὀ6θῃ {Π6 ΒΟΌΓΟΘ ΟΥ̓ ΤΏΒΗΥ 84 ρσγολὶ ΘΥΓΟΓΒ: “[ῸΓ ἴ0 ρίοἷ ουξ ἃ ΨΟΥΒΘ ΟΥ 
ἔνο, δηὰ οὐ 6186 οἢ ἃ γοΟσὰ ΟΥἩ ΟΧρΓοβϑίοη, δηα στουπᾶ 5. ἀοοίτ πα ἰΠόγθοη, 
τ πουΐ σοπϑιἀουϊηρ 86 τηδὶῃ ΒΟΟρΘ οὗ {89 Ερίβι|190 δηὰ (86 οοοδβίοῃ οὗ 
πε ϊτης 1, 18 7υ8ὺ 88 1 ἃ τθδῃ βϑῃου]ᾶ ᾿πίδογργοί δηοίθηὶ βίδίυ 68 ΟΣ γϑοογυῖϑ 
ΌΥ ἵψχο ΟΥ {ῃγ60 οσὰβ ΟΥ Θχργοββίοηβ ἴῃ ἔθη, τὶ Πουΐ τοραγὰ ἴο [86 ἔγυθ 
οσσδβίοη ροὴ ΒΟ ΤΏΘΥ ΟΓΘ τηδάθ, δηἃ τὶ πουΐ ΔΩΥ͂ ΤΠΔΏΠΟΙ οὗ ΚηοΥ- 
Ἰοᾶρο δηᾶ ᾿ηϑιρμῦ ᾿ηΐο (86 ΕἸ ΒΙΟΤΥ οὗὨ [ὴ6 δρθ 'π νοὶ (ΠΟῪ Το ΓΘ τγι θη." 
ΓΘ Δρδυγα  Υ οὗ βυοἢ 8 οοπάυοί 18 ἴοο οὐνίουβ ἰο ηθθα ἔᾺΓΙΒΟΓ ΘΧΡΟΒΌΓΟ. 

Ἡδνυῖηρ δἰγοϑυ οἴεγοὰ βουὴθ ᾿ϊη(β [0 ᾿Ἰηνθβί ρδίηρ (ἢ 6 5.006 οὗ 8 ρᾶγ- 
(ἰουϊανς ὈοΟΚ οὐ ῥϑβϑβδᾶροὶ, 1 ΟΠΪΥ͂ ΓΟΙΠΒΙῺΒ (0 ποίΐοθ ἰμδὺ {Π6ΓΘ 18 {18 
σθηΘΓΆΙ αἰ θσγθησθ οΌΒΟσυ 8019 Ὀοίνγθθη [ἢ 50006 οὗὨ [Π6 σοβρεῖς δῃὰ {Ππδὶ 
ΟΥ̓ 1π6 φρέδεϊοδ ; υἱζ. (ἢ 9 “ογπιεῦ τοργοϑϑηῦ (ἢ 6 ῥγίῃοῖρ]68 οὐὁἨ ΟἸ τ δ Δ} 
αδεοϊμίοϊν, ΟΥ 88 ΤΠΘΥ͂ ΔΓΘ ἴπ (μΘΙΏΒΕΪΥ6Β; τ ἢ116 {86 ἐσέξεν ταργθϑθηΐ {ἰιοπὶ 
τοϊαζοοἶψ, (δὶ 18, ἃ8 ἸΘῪ τϑϑρϑοὺ [10 βἰδῖθ οὗ [86 ψοσ]ὰ δὲ ὑμαὶ ρδυίουϊδν 
{Ἰ116. 

Υ. λεγε απν αοοίγίπο ἐβ ἐο δε ἀοαμοοα ἤγοπι ἐδε ϑεγίρέιγοθ, ἐξ τιοἱ!! 
δ εοἰϊροίοα δοίέον, ἀπά ιοἱξΐ πΊΟΥΕ ργοοϊδίοπ, τι ἐδοδε ρίαςσεβ ἐπ τολϊοἢ 
ἐξ ἰδ Ῥγοίεβδεαϊΐν αϊδοιδεοά, ἐλαπ ἤγοηι λοδε ἐπ τολϊτοῖ ἐξ ἐβ ποέϊσεα οπίψ 
ἱποϊαεπέαϊίν οΥ ὃν τραν ὁ ἵπϊεγεποο. 

ΕῸΣ ἰμβίδηοο, ἴῃ ἴΠ6 δρὶβι]68 ἰο {π6 Ἐογμδηβ δηὰ (δ᾽ αἰΐδη8, (π6 ἀοοίτ᾽ ῃΘ 
οἵ 7γυϑ δοδίίοη ὈῪ δι 18 (Ὧ]]Υ ἰσϑαϊθά ; δῃά, ἴῃ [Πο86 ἰο {86 ΕἸ Ρἢϑβίβῃβ δηά 
(ὐο]οβϑίϑηβ, ὑμ9 οδ]]ηρ οὗ [πΠ6 (ἀθῃ 1168 δηὰ {Π6 δσορδίλοη οὗἉ [Π6 σϑγϑθιμλοηϊδὶ 
αν ΔΙῸ ρῥδγ(ϊου ΑΥῚῪ 1Π]ὰϑγαίθᾶ. ῬΤῆθδο τηυϑὲ, ἐπογοίοσο, Ὀ6 αἱ] ρα πα 
οοιηραγοα ἰοροίμογ, ἱπ ογάθγ ἰο ἀθάμςθ {ποδθ ἀοοσίγὶ πο8 οοσγθοίγ. [ϑοπιθ 
ἀοοσίγίηθδθ ΓΘ ΤΟΥ͂Θ ὈΓΟΠ θη ἰΠ8ὴ ΟΥΠΘΙΓΒ 1π ΒΟΓΙΡίΌΓΟ; δηά {Π686 τηυοῖ 
Βαγθ {μον ἀσχθ ρΪ͵Δ09 ἀβδιχηθα ἤθη. ΑἈπά, υγἢ}}1]0 ΒοηΘ δΓΘ ῥ᾽ δ' Ὡ]Ὺ δ γηγεά, 
ΟΥΒΟΥΒ 8Γ6 ἰο δ Θ᾽ Ὁ]Π18 64 ΟΥ̓ ΡΓΟΌΔΌ16 ἀθάυοίίοη. ΑἸ ἱπέργομοθ ἕδιγὶν 
ἄγδννῃ 18 οὗ στθαΐ ὑυοῖρῦ ; Δπα 801}0 ΥΘΓῪ ᾿ϑδάϊηρ γα 18 ΔΓ ἴο Ὀ6 ῥγουθὰ 
πῃ 1818 ψ8γ.] 

ΥἹ. 2 οοίνἵπες ρεσμῖία» ἰο α σεγέαϊπ ασ6 αγε δείζεν' αδοεγίαίπεαῖ ὕγοπι 
τογἐἴπισε δείοπσίησ ἰο ἐλαὲ ασε, οὐ ἐδ ἐϊπιε8 ἐπιπιεαϊαἰεῖν ζοϊϊοισίπσ, ἐδαπ 
οπι πιεπιογία 5 ΟΥ̓ ιογ  πισα ΟΥΓ α ἰαΐον' ἀαίο. 

ΤΒυβ, 1η6 ἰά688 ϑηὐογίδι πο ὈΥ (Π6 ρδίγγο 8 τὸ Ὀοίίον οο]] οἰ θᾶ ἔγοπι 
(π0 Ὑτιηρθ ἸΩπι α  Αὐθὶ Υ ΘΟΠΘΟΓΠἱρ ὑθοχη.----ἰἢθ ΌΟῸΚ οὗ Οοποβίβ, ἴογ 
᾿πβίδῃοα ---Πδὴ ἔγουχ ὈΟΟΚΒ τσὶ θη Ἰοπρ αὔθ ναγαθ, 88 (89 δροβίοϊ!ς 
Θρ 8165, Νοὺ ὑπδὺ {8680 ΔΘ ἀηΟΓὮΥ οὗὨ οὀγϑάϊι (οὗ βυοἢ δὴ ἱπϑὶ πα δίίοη 
{Π0 δυῦμον ἰγαδίβ ἢ6 8118}} Ὀθ {Ὁ}}}7 δοαυϊ 164), θυ Ὀοοδυβθ [ἢ9 δροβίοϑ 
ἀράυοθ ἱπίδγθμποθβ ἔγοπι ρϑββδρθβ οὗ βοτὶρίῃγο, δοοοσάϊπρ ἰο ἐδ 9 τβπποῦ 
Ῥγδουθοα ἐπ ἐλεὶν οἱοπ ἔπι; ὨΐΪοἢ ἱπίδγθποθα, μου ρἢ ἐγ] οογσοοῖ, δπὰ 
ΟΥ̓ΘΓΥ͂ ὙΔΥ͂ ΨΟΓΓΠΥ (ῃ6 Δϑϑθηΐ οὗ ΟἸγἰβιΐδηβ, γοσθ ποὺ Κῃοόνγῃ δὲ 86 {ἰτη8 
ΒΘ δ. 0 ἢ ΡαΒβαρῈΒ ὝΘΓΘ Εγβί οοτωμἱ θὰ ἰο τυυϊϊηρ. 

ΝΙ]. “ἰλουσὴ ἐλ ϑοτίρίμγες εοπιοίϊηιεα 5ρεακ οΥ᾽ αοα αἴεν ἐλε νιαη- 
ΜΕΤ 07 πιέπ, ἐλεψ αγὲ ποὲ ἰο ὃς μηάενβίοοά ἰἰεταῖίν, διιέ πιιιδὲ δε ἑαΐοη ἐπ 
α 86π56 τιοογίδῳν οΥΓ7 Οοα. 

ΤΗΝ τὰ]6 τγᾶ8 ἢοξ ὈΠΚηονη ἰο ἴΠ6 {}6τῦ8, τυ ἢ Βοτὰ ἰὲ τῦδϑ αϑαδὶ ἰο ΒΔΥ͂ 
(μαι 0Π9 Βογὶ ρίαγθϑ βρϑδκ οὔ αοὰ ιοἱζ ἐλε ἑοπσιιο 9 ἐλὲ ξοηδ 9 πιεη ὙΜΒθη, 
1πογϑίοσο, λμηιαπ πιοηιδοτδ, Κασιίίοδ, 56Ή.565, απὰ αϑοΠΡροξίοηδ, ατε αἰγιδιῖεα ἰο 
ἐλε 7 εἰν, [ἈΘΥ δτὸ ἴο ὃ υπάἀογβίοοα ἰπ ἃ. δθῃεθ ΟΓΓΠΥ οὗὨ πἷπι; δηᾶ (89 

δ δ66 ΡΡ. 365---268, δερτγα. ἢ Ταχτοϊίη, ῥδγβ ἴϊ. οδρ. ἰχ, τοὶ. ἰδ. Ὁ. 183. 
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ΤΟΆΠΠΘΙ ἴῃ νοῦ ἐπα 5686 18 ἰ0 ὈῸ δβδοογίβδ᾽ ηθα 18 ὑπχοίοϊᾶ: 1. ἔγοηι ἐδ 
ἐϊσλέ οΓ παΐέμνο, πο ὕθϑοθβ 18 {Ππ|8ὺ 41] 4688 οὗἩ ἱπιρογίδοίοα 86 ἴο ὃὈθ 
τοῃονοα ἔγομῃ Οοα, δ), ΘΟμΒΟαΌΘΠΥ, ΘΟΥΡΟΓΘΙΤΥ ; δηά, 2. ἔγοηι (λδ σοηι- 
ρατίδοη 9 οὐδεν ραδδαρε5 0Υ δογίρέινε, ἴῃ ΜἈ1ΘᾺ 1Ὁ 18 τγιἐΐθη, (μαὺ σἂ ἰ8 
ἃ Βρὶσι, Ὁπῶ ἢθ οδηποῦ ὉΘ Γοργθβθηιθᾷ ὈΥ̓ ΔΠΥ͂ ἤρυγο, δηὰ {Πδὺ ΒΘ 18 πο 8 
δη {880 δΒο Βῃου]ὰ χορϑηΐ, ὅθ. Νυχηθγοῦβ 1]Πδ γα [0.8 οὗὨ {18 Γϑιηδσκ 
τηὶσῃ 6 οἷἶοτοα, γγϑτθ ἐὺ ΠΟΟΘΒΒΑΓΣΥ ; δαΐ, 88 {Π18 8:1076 οὐ ἢ88 ΔΓ Ὺ Ὀθοῃ 
ἀϊδουβαρά ἴῃ 8 ΌΓΊΩΘΙ ΟΠΑΡίοσ, 1 Μ1 ὉΘ βυβιοϊοηῦ ἴο ρσἷὶνθ 8. γϑίθγθῃςθ 
(ο 1. 

ΥΠ1Ι. Δ ἀοοίγίπε ἐδ αὐἀηιϊθδίδίο, οΟΥ σαπ δὲ 6ϑἰαδ[ίελοά ὕγοηι ἐλὰο 
ϑογίρέιγνεβ, ἐΠϊαὲ ἐξ εἰέλον τορισπαπέ ἰο ἐλιόηι, ΟΥ̓ σοπίγαγνψ ἰο γεαδοη ΟΥ̓ ο 
ἐλε απαΐοσῳ 97 ζαἰ{. 

ἘῸῚ ᾿ηϑίϑηςο, [Ὁ 0Π6 ἀοσίγῖπθ οὗὨ ἰγαηβυ βίη δίϊοη 6ΡΘ (0 Ὀ6 δαἀτηϊἰοᾷ, 
[6 ονϊάδθῃοθ οὗἩ ΟΡ γϑᾶβϑοῃ, 88 Ὑ761} 88 οὗἠἨ ΟἿΥ 86η868, Θου]ὰ ποῸ Ἰοηροῦ ὈῸ 
Ὀο]ονοα, δηά ὑΠ6 σοηδοαῦθηοθο ψου]Ἱὰ Ὀ6, ὑμδῇ [06 ΔΥσυχηθηῖβ ἔογ {86 γα ἢ 
οὗ 16 ΟΠ γβϑιίδη τϑ]ρίοη, γιβίηρ ἔγοτῃ (ἢ σρΐγδο]98 δηὰ σχοβυγγθοίίοη οὗ 
Ζε8ὺ5 ΟΝ γῖϑι, νου ]Ἱὰ 8}} ἰοὸ {πὸ στουῦηὰ. Αγῇ0168 οὗ τονϑἰδίίοη, ᾿ηἀθϑά, ΣΩΑΥ 
Ὀ6 8ΌΟΥΘ ΟἿν σγθββοὴ; Ὀὰΐ 0 ἀοοίτΙΠ6, ῬΒΙΘἢ ΟΟΙη68 ἔτγοπι (ἀοά, οδὴ Ὀθ 1γ- 
ΤᾺ ΟΠΆΪ, ΟΥἨ ΘΟΠΥΊΓΑΓΥ ἰο0 ὕΠΟ86 ΤΩΟΓᾺ] ὑγι 8, νυ ΒΙΟἢ ΔΓΘ ΟἸΘΑΥΪΥ ρογοοί νϑὰ ὉΥ 
1Π6 ταϊπᾶᾷ οὗ δη. ΝΘ δγῸ βυγθ, {βμογθίοσο, ὑμαῦ ΔΏΥ ἱηίδγργοίδιοη οὔ 
τονυοδιοὰ ἀοοίσιποβ {παὺ 18 Ἰποοηῃδιβίδης τὰ} ἢ ΘΟΙΩΣΏΟΙ Β6Ώ86, ΟΥ ὙΠΕὴ [86 
Θ58}13}|6ἀ 1Δτ΄ὺ8 οὗἩ τπογϑ}1γ, τηνϑὺ Ὀ6 ΘσσοηθουῦβΌ ΤῊΘ ΒΟνΟΓΆΙ ρδτίβ οὗ [8080 
ἀοοίτ!π68, νυ ἢ 8Γ6 ἀἰβρογβοᾶ ὑῃπτουρὶι [86 δοτὶ ρίυγοβ, ουρμῦ ἴο ὃθ οοἸ]οοιοα 
δηα οχρ]διηρα 850 88 ἴ0 Ἀρτ6 6 γυ] ἢ Οἢ6 ΔΠΟΥΒΟΓ, δηὰ ἰόστη 88} 1ηἰ6}}1010]6 δηᾶ 
ςοῃδβἰβίθηϊ βοθθηθ. Τὴθ αἰ βογθηΐ ραγίβ οὗ ἃ σουθἰδίϊοη, τυ δἰ ΟὮ ΘΟ 68 ἔγοσῃ 
(ἀοᾶ, τουδὶ 41} ὍὈ6 ΤΟΟΟΠΟ 84 0]6 τ ΟὯΘ δηΟΙΆΘΙ, δηᾶ τ} βου Γρδβοῃ. 
ΤΠΘ ρῥγε)υάϊοθθ οὗ ἀἰϊδγθηΐ ἀθποσηϊ ηδιϊοηβ ὑπᾶϊ ἔπθηὴ ΤῸΣ ὑπάθγβίδηάίην 
γΠ|0 ΡΆ558 5.65, τυ ΒΙΟΒ ἃγΘ σοπποοίθα τ} {Π6 βυ ͵θοίβ οὗ {86 1γ αἰβραςδιοηῃΒβ : 
Ὀὰύ {860 Γ6 ΔΓ6 σΘΩΘΓΆΙ ῥγὶ ποὲ ρ]68 ὑπδὺ 411 ραγίϊθβ δαορῦ ; δπὰ μο ἰεχῦ σῇ ὈΘ 
ἰηΘΥργθίθα ἴῃ ἃ Β6η86 Ἰῃοοηβίβίθηῦ Ὑχι {ἢ} [ΠΟ08Θ δγίϊ6168 τν ἢ] Θ ἢ ΔΓΘ ὉΒΙΥΘΓΒΑΙΥ͂ 
Τοςοϊνθ4. ΤᾺΪ8 ΘΟΠΕΟΓΙΔΙΕΥ͂ Οὗ ΘΥΟΙΣῪ ρᾶγί ἴο γβύ ὑσι οἱ ρ᾽ 68 18 ΘΟΙΩΤΏΟΗΪΥ 
Π8]16ἀ 186 ΔΠΑΙΟΡΎ οὗ ἔβι (ἢ ; [6 παίυσο οὗ νυ ῖο, δηὰ [06 ΔΉΠΟΥ ἴῃ ὙΕΙΟΒ 
10 15 ἴο 6 ΔρΡὈ᾽|16α ἴο {80 ἰηἰογργοίδιϊοη οὗ βοσ ρίυσο, 8.9 δβίδιϑα δηα οχρ]δὶ πᾶ 
ἴῃ ΡΡ. 269.--274. 

ΙΧ, ἢ 8 9} γτοαΐ ἱπιρογίαποο ἐο ἐδ ὑπαογβίαπαάϊπο ὁ ἐδιε ἀοοίτὶπαῖ 
δοοὶΐδβ 0 ἐδ Νειο Τεξίαπιοηξ, ἰο αἰέετια ἰο απὰ αϊδέϊποίί ἰο ποίο ἐλ ἐγαπ8- 
ἑξτοπς ΟΓ Ῥογβοη τολϊοὴ 7γεχμοηεϊν ὀσΟΏ, δερεοίαϊίᾳμ τα δι. Ῥαμῖς ἐρίδίζο8, 

ΤΠΘ Ργοῃοῦηβ ἢ, ἐσέ, πα ψοι, Δτ6 θα ΕΥ̓͂ [Π0 ΔΡΟΒ(168 ἰῃ 810}} 8 νυ ϑίῦ 
οὗ δρρ οδίΐομβ, ὑμαῦ (809 υπαογϑίαπαϊηρ; ΟὗὨ ἐμοὶ ἰΓὰ9 τηϑδηΐῃρ 8 οἴθη 8 ΚΟΥ͂ 
[0 ΤΩΔΗΥ͂ ἀΠΠΠἼ συ} ΡΑΒΒΔρ68. 

Τῆαβ, ὈΥ ἴπὸ ργοποῦη 1, 81. Ῥδῃ] βοπιδίϊῃ68 ΣΏ68}}8 ὨἸΤΏΒ6]} ; δΒοΙη ΘΕ πΠη68 ΔῺΥ ΟἸ τ ϑιίδῃ : 
ΒΟΤΏΘΕἾΤΩΘ5 8. 607 ; δηἃ ΒΟΠΙΟΙΠ)68 ΔΠΥ τηδη, ὅς. Ι1{{ἢς θροακὶης οὗὨἨ Ἀἰπιβοὶ  ἰπ [86 ἢγδὶ 
Ῥοσγεέοη βαρ ϊΑν δυο ὉΠ|656 νατίουϑ τηδδηΐηρδ, ᾿ἰ8 πι56 οὗἁὨ [ἢ6 Ρ] ΓΑΙ τοὸ 18 ὙΠῚῈῺ (ὩΓ στοδίου 
Ἰαῦϊεπαθ; [ΟΥ̓ δβοιηθι πηθ8 106 ΤΩΘΔῺΒ ὨἰΠΊΒΟΙ ΕΓ ΔΙΟΠΘ, βοιγθιληηθθ ἰμοδὸ πῸ ΜΟΓΟ ΥΥἱτἢ Ὠΐτη 
τυ Ποῖ Ὧ6 ΠΊΔΙΚΟΘ ΡΑΓΓΏΘΓΒ ἴο 106 ΟΡ 8.168 (48 ἰπ (δ6 ἔἴἔνγο δορί βεῖθα ἰο [86 Οογὶπιίδη8, δηὰ ἰή 
ἴΠοδο ἴο ὑπο ῬὮ ΠΡΟ ἢ δηὰ (Οὐο]οββίβηθ); δοιῃϑιπηοα ἢ ἰτηβο Γ᾽ σοι ρτομβοηάίηρ 1Π6 
ΟἾΔΕ δροβίίεθ, ΟΥ̓ ῬΓΘΒΟΠΟΙΒ οὗὁἩ [ἢ6 ζοβροὶ, οὐ ΟἸσίβιΐαπβ. Νυ, ῃ9 βοσῃοθίπλθβ ΒΡΟΑΙΚΒ ἴῃ 
118 ὙΔΥ οΟΥὗὨ [π6 σοηγογίοα «76 Ὑγ8, δὲ οἵ οσβ, οὔ τπ6 οοπυετγίοα θη 165: δοιηθῖπιθδ ἢ6 ᾿ἰπίγο- 
ἀποοβ ἐΠ6 πΠΤΟ ΘΠ ΟΓΑΙΟ 88 βροακίηρ ἴῃ ἢΪἷ8Β ΟὟ ῬΟΙΒΟΉ; δὶ οἴοῦ {ἰπ|68 ἢ6 ῬΕΣΒΟΙΪΗ͂ΘΒ [4]86 
ΟΒΟΠΟΙ ΟΥ ἴα ]86 ΟἸ τ βίϊη8, τ ἤοδθθ ΠδΠ168, ΠΟΎΘΥΘΙ, δ6 ἰογθοΔγ8 ἴ0 τη 00), ἰοδὲ ἢ 80} 
εἶνο ἴθ οὔδηοθ [1ἢ 48}} [ῃ686 ἰπβίδῃς 68, 18 ΔΡΡΙΪοδιΐοη οὗἉ [ἢ 6 Δοονθ- θη]! οηθὰ Ρτοποιι8 
ΨΑΙΪ6Β ἴπο τἸηθδηΐηρ οὗὨ [0 ἰοχῖ, δὰ οσϑιδο8 ἰὺ (0 Ὀ6 αἰ ΒΈΓΘΠΕΙΥ υπάογοίοο, ΕΧΑπιρ]οι 
Παδεγαείγο οἵ 18 χϑιηαγκ ΙΏΔΥ Ὀ6 Τοπηὰ ἴῃ ΘΥΘΥΥ͂ Ῥᾷμο οἵ ὅ:. Ῥβι} ΒΒ ορβ:1ε8. ἘΣ ΒΟΥ, ἴῃ 
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δ 8566 ΡΡ. 8338, 334, δηρτα. 
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[86 συττοηΐ οὔ 8 ἀἰβοουτβο, ἢ6 ΒοΙηο Ἶ πηῸ9 ἀτὸρ5 ἰη ἴΠ6 ΟὨ]δοῖίοΠΒ οὗἉ οἱ ἤΤΆ, δη ἃ Ἠΐδ δησπεσε 
ἴο 6᾿Ἰ6π|, τ που ΔΠΥ̓ σἤληρο ἴῃ [86 δοῆδπιο οὗ ΠΒ Ἰαησπασθ. {Πδὲ ταῖρι σῖτα ποιῖοε οἵ 2ηγ 
ΟΥΠΟΥ ῬΟΥΒΟΙ Βροακίηρ, Ὀ651468 Ὠϊτη86}7, Τὸ ἀΐδοονοσ 118 Γοαυΐγοθ στοαὶ αἰτοπιοη τὸ τὴ 
ΒΡΟΒΕΪΟ ΒΒ Β6ΟρῸ 8δπὰ δραηιθηῦ; δηά γοῖ, ἱΓ ἴς Ὀ6 πορ!οοιοα οΥἦ ονθι]οοϊοαά, τ Μ᾿ 1}} οδαθε ἰὰς 
Τοδάθῦ ρτεδίΥ ἴο Πηϊϑίδῖκο ἀπα τηΐϊβδιι πα γβίδηἃ ἢϊ8 τηϑδηΐηρ, δηὰ νν}}} αἰ8Ὸ γο πα οσ [86 δδῆξς 
ΥΟΓΥ Ρογρίοχϑα" Μσ. οκο, πὰ τ. Μδοκηΐρσῆϊξ, ἱῃ τοῖν οἸαυογαῖο υγοῦῖκϑ οἢ 116 ορίϑιϊεβ, 
8ΓῸ τιϑοίι] ἴῃ ρΡοϊηείηρσ οὐδ ἴθ 86 ὙΔΓΙΟΌΒ (ΥΔΠΒ᾽ 08 ΟΥ̓ Ραγϑοηϑ δηὰ δι )οςοῖδ; [Ὀαπΐϊ ἴῃ πὸ 
νοΥ Κ ἀΓῸ ΤΠΟΥ͂ 80 ΘΑΓΘΙΌΪΥ δηὰ πα ϊοϊοι ΒΙ Υ Ἔχ 1 θἃ 48 ἰῃ ΟΟΠΘΥΌΘδΙΟ δηὰ Ηονϑοῃ᾿β 12|0 
δηὰ ἘΡί81169 οἵ δι. ΡΔ}.} 

Χ. 1. αρρἰψγίηφ ἐλ6 ϑοεγίρέμγεβ αϑ α Ῥγοοῦ 9 αηΐν ἀοείτγίπε, {ΐ ἰξ πε- 
σοβδαγῳ 0 αδοογίαϊῃ ἐῇ αἰ! ἐμαὶ ἐδ πιοραπὲ δε ὁχργοβϑε ; οὐ, ὃ ἐξ δὲ ποί 
εαργεδβ8οά, τολαΐ ἐ5 ποοοσδαγὶν ἐπιρίϊθα!, ἐπ ογ6᾽ ἐο σοπιρίεές ἐΐε ρμαδεαφε. 

Τα 1δ 18 σοΠΊΤΏΟῊ (848 γγ7Χ68 ἢδν6 ΔΙ ταδάν βῃονγῃ 3) ἴογ [89 βαβογϑθα υυτίίογε ἰὸ 
ΤΩΘὨ 100 ΟἾ]Υ {6 Ὀτὶποῖραὶ ρᾶγί οὗὨ δὴν βϑυδ]οςί, ἴον 186 ψ]|10]6. 

Τη οπι. χ. 9., Ῥαμπΐ 88 γ8, 70 ἰλοῖ δλαϊ( σοη 688 ιυἱτὴ ἐἂὰν πιομιΐ ἰδ ον υδεευκ, απὰ ἐλαὰ 
δοϊϊους ἐπ ἰ(λῖπα λεατί ἐμαὶ οὐ δαί, ταϊδο ἀὐπι ἤγοηι ἰδε ἀεδαα, ἐλοιι δλαϊέ δὲ δαυεά. Τὶ 
τοβιγγοοίίοη οὗ (ἢ τίβὶ 18 106 ΟἾΪΥ ατὶὶοϊο τ ΒΙοἢ 8 τηθηίοποά ἢδτὸ; Ὀδοδῦδο, ΟΥ̓ ἴδοι 
τηΐγαοϊο, (σοὰ ει Ὁ}! 5Πο ἃ τΠ6 ϑδανίουν δ αὐ ΠΟΥ ΠΥ 848. ἃ ἰδ ρΊνοΓ, ἀπ σοῃδιτηρὰ δ}} ἰὲκ 
(οσ τ πο 5 τυ Ιοἢ 6 ἱδυρῃῖ, Βεὺ [Π0ΓγῸ δΓῸ ΟἾΠΟΥ ΘΕΒΘΠΕἾ4] ἉΥΓΟ]68, ἢ] ἢ ΔΤΘ ΠΟΟΘΞΒΆΓΥ ἴὸ 
6 Ὀο]ϊοναά, ἴῃ ογάοῦ ἴο Ὀ6 βανβὰ, ᾿πουρἢ ΠΟΥ͂ τὸ Ὡυΐ β'εϊθα πη ἴ[Π6 ἰοχῖ. [1 8 δὐδεά 
(νοτ. 183.), ῶγ ολοξοουδν διαὶ οαἱΐ ὠροὸπ (δ6 παπιὰ ΚΓ ἰλὲ δοτά δἠαδΐ δὲ δαυεάἅ. Νὸ τοι 
ΟΠ γι βιϊδη σδη ὃδ 80 ἱρποτγαπὶ οὗ ἴῃ σοβροὶ, 88 ἴο ϑᾶρροβα ἰμᾶὺ πο ποτα 18 ἩΘΟΘΒΘΆΓΥ, ἱπ 
οΥ̓ου ἴο Ὀὸ βαγοὰ, {8 10 58}} Ὁροη ἴη6 πδῖῃθ οὗ (6 1οτὰ. 1η [Πΐ8 ἰαχί, ἰζ ἰ68 ουὐδάδηι 
[Π8ὺ 1ἢ 8 ΔΡΟΒΙ]6 πιοιι ] ἢ 8 ΟὨΪΥ̓ ἃ ΓΔ ΠΟΙ ρ8] ρμᾶτγὶ οὗἨ νυν δῦ 8 τησδης, Νονν, ἔγοπιρ 86 οοι- 
ἴοχὲ τῇδὺ ὑ6 σαϊπογοὰ τΠ6 (ΟὉ]ον προ Ῥαγι σι] ΓΒ, 88 πὰ ρ} 16, τοῦ σὴ ποὶ ὀχ ργοβθοὰ, Σιγε, 
ἴῃ τῆ. πἰπίῃ γογδβα ἰξ 18 αἰγιηθα ἰπδῖ, ἰπ οτγάον ἴο Ὀὸ βανοά, ἃ τἸηϑὴ τηῦδὲ Ὀοϊΐονα ἰπ 9 
Ποατῖ. ϑοσοηάϊγ, Π6 τηιβὶ σοηο88 ὙΠ ἢ 5 που, 7.7 ἑλοιε δλαΐέ σοηζεδα ιστίλ ἐὰν πιοκιὰ 
ἐλε 7Ζοτα υοδιιδ, απὰ δἠλαΐὶ δοίϊευο ἐπ (λῖπε ἀεαγί ἰ(λαὶ Οοὐ ῥαίλ ταϊδεα ἡΐπι ἥγοπι ἐλε ἀραδ, 
ἐλοιι κδαϊέ δὲ δαυεά. ((Ὀπίεββίοη ἱπρ 168 ποσὰ ἴη8η φγοίοβδβίοῃ. Α ἔγιο δαί ίονοῦ ἰῃ ΦΨεδυ 
ΟἾγίδῇ ΟΡ ΠΥ, δπὰ οὗ Ϊ8. οἴνῃ δοοογὰ, ργοΐξοβες ἰ(Ὧ6 δγιῖο]68 οὗἁ ἢἷ8 δα οἴ ; δηὰ, πβοη Βὲ 5 
Ῥεογβϑοιοα δηὰ ὁχϑιηϊηοα σοποογηΐηρ ἰ}18 τα σίοπ, πὸ το γ σοη ε88ε5 τὰς ἴτγυϊῇῃ, 85 δὴ 
ονϊάεηοο οὗ ἢίβ β πο συ Ὑ δηὰ [ΑἸ αἰ 688. Εὔνδη (ἢ 5 5 ποῖ 4}} (πδὶ ἰθ ποσοββαγῃ, ἴῃ οτάεῖ 
ἴο 6 δανοά; ἴου ἰδ ἰβ αἀἀδα ἴῃ {πὸ ὕθηῖῇ σγόῦβα, τοϊέλ ἐδΖ λεατί πιαπ δεϊϊευείλ ππίο τὶ 
ηέ55, απά υὐἱέλ ἰδὲ πιομιιλ σοπ ξϑδίοη ἰδ πιαάο μηίο βδαίναιοπ. ἘδιιὮ, δοιὶπρ οἡ 6 Πολτὶ, ἱ 
Ῥγοάποιϊνο οὗ 8 τἱρῃίθουϑ ᾿ἰΐ; δηὰ ἴΠπ8 1Π6 ΘΙ 'ονοῦ Ὀδοοσηοβ 8. 8 ΏΘΟΓΟ ὙΤΟΓΒΕΙΡΡΕΤΙ οἵ 
16 Ἰογὰ ; ,0γ ιὐλοδοευεγ βἠλαϊϊ σαἰΐ οπ ἐδ παπιὲ οὗ ἐλὲ Ζογα δλαϊϊ δὲ φαυεῶὼ ζγνοτ. 18.). ἴη 
(686 ἀἰδογοπὶ ράδβαροβ, ἰδ 18 ουϊάθης τῆδὶ 8 ρασὶ 18 τηοηεϊοπθα ογ ἴῃς ψ οῖὶς ; δηΐ, ἰὰ 
ὅτοὺς ἴο υπάογείδης 411 τΠδᾶὺ 18. τ ρ ] 1ο ὦ, {Π|Ὸ ΒΟΥΘΓΆΙ Ραγίβ τηυδὲ Ὀ6 ἙοΟἸ] θεῖς δηὰ ραὶ ἰυ- 
[κε 0 ἢ ᾿ 

ο ΧΙ, ΑἊΌ αγίϊοῖο 9 Καϊλ σαπ δε εεἰαδἰϊδἠοα ἔγοπι πιοείαρλογβ, ρῬατγαδίε;, 
ΟΥ δίπφίο οὗδοιγε απὰ σιγαίζίυε ἐθτίέϑ. 

ΤΠθ τηϑίδρβοτῖοαὶ ἰδηρυδρθ οὗ [Π6 ῥγορῇοίβ, δὰ βρυγαίνο δαργοβϑίοῃβ 
νιοὶ Δοουπα ἴπ {Π6 δου ρίυΓΘ8, ἃγο οδ]ουϊαίοα ἴο ῥγομηοῦθ {Π|0 ῬΌΓΡΟΒΘΘ οἵ 
δο]π 688 ΟΥ̓ δοίϊηρ οἱ (16 ἱπηαρίπδίοη, πὰ ὈΥ ̓ πῆποποὶηρ 8 ὑ6] Θν ογ᾿Β οθυ- 
ἀποῦ; δι {Π6ΥῪ ὨΘΝΘΥ ΘΓ ἰηἰοηαρα ἴο Ὀ6 8 τεγψοϊδύοῃ οἵ ροβρϑὶ ρυιηοί ] 68. 
Τπϑἰοδά οὗ ἀδγί νἱηρ οὖσ Κπον]οάρο οὗ ΟἸ ΓΙ 50] ΠῚ ἔγοτη ραγα ὈΪθ8 πὰ ἢσι- 
ΤΆΓνΘ ῬΑΒβΆρ68, απ ἐπέϊηιαίο ασφμαϊπέαποο ιοἱἦ ἐδε ἀοοίτίσιος 077 ἐδ σοΞρεὶ 
μοοοδδαῦν, ἐπ ογάον' ἐο δε σαραδίε οΥ ἱπίογρτεξπρ ἐλοηι. 
Το Βοδα αὶ] ρΑΓΔΌ]6 οΥἉ 186 πηϑη νγῃο [6}} διιοηρ ἐΠΐανοβ ([π|Κὸ χ. 80--- 37.) 5 ΟΥ̓ 

ἱπιοηδοά ἴο ἰπθαθποο [πὸ Φ6ν)18 ἴο Ὀ6 Ὀαπονοίϊθπὶ δηὰ ἰεἰπὰ, Κὸ τΠ6 ροοά ϑαπιαυ δ, 
ὙΓΓΟΓΒ ἤᾶγΘ σοηδίογοα ἴπδὲ ΡΑΓΔΡΪΘ ἴο ὃὉ6 ἃ Γεργοδθηϊαίίοι οὗ Α ἀ8πὶ}8 [41], δηἀ οὗὨ τηδη δ τὸ- 
σον ΤΥ, ἐβγουρἢ (πο ἱπίογροβι του απὰ Ἰονα οἵ “9688 ΟΠ γίδι, Βαΐξ [Π086 γῇο οπκῦγϑος 181} 
οΡἱπίοῃ ἀϊὰ ποὶ ἰδασῇ [Π656 ἀοοίγίμοβ ἴότῃ ἴΠ6 Ῥάββασο ἰϊδοϊ . ΝῸο Ῥούβοῃ, τγῖο 18 ψ 80} 
ἐρποτγαηΐὶ οὐ Αἄδπι δηὰ οἵ “658 ΟἸ γίβί, σου ὰ ον Ἰεαση δηγιίπρ σΟποθγηϊῃβς (ποτα, τοι 
Ὑἢδἱ ἰ8 τοϊαιίδα ἴῃ [8 Ῥασγδ}!]θ. ὙῈῸ βᾶπιὸ ΟὈβογνυδιίοη ἰδ ΘΑ ΆΠΥ ΔΡΡΙΣ 8016 [ο ΘΥΘΓΥ οἵδεῖ 
ΡΆΓΆΌ]6, δὰ ἐγρίοδὶ δυδήεσί ; ἱπ Ὡς τῃς ἀοοίγί ποθ οὗ τπῸ σοβρμοὶ σδῃποὶ Ὀ6 ἀἰϊδοογεσαα ΚὉΥ͂ 
ΔΗΥ͂ ῬΕΙΒΟῚ ὙΠῸ [89 ποὶ ἢγβί ᾿δαγπεᾶ {Ππ 6 τὴ ἔτοπι ΟΠΟΥ ἰαχίβ. 

᾿φ,υιαπατεσαιποια τε παινσαπενεθε, 

Σ Το κοβ Ργοίδοθ ἴὸ {16 ΕΡρί8ι1.68 (  ΟΥΚΒ, νοὶ. 111. μ. 277.λ 
3. 866 ῥ. 359. δμργα. 
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ΟΗΑΡΤΕᾺἙ ΥἹ. 
ΟΝ ΤῊΞ ΜΟΒΑΙ͂, ἹΝΤΕΕΡΕΒΤΑΤΙΟΝ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΝ ΤῊΙ ἹΝΤΕΕΡΒΕΕΤΑΤΙΟΝ ΟΣ ΤῊΒ ΜΟΒΑΙ͂, ΡΑΕΤΒ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΒΕ. 

Ἤλνινα ἀϊδβουβαθά 1ῃ6 ἱπίοσργοίδιοη οὗ {πῸὸ0 ἢρυγαῖννα, βρὶ ταδὶ, 
ἐἰγρῖσαὶ, Ῥγορῃϑίοαὶ, δηα ἀοοίσιηδὶ ραγίβ οὗ ἰῃ6 ββογθὰ νυ ηρΒ, [ἢ 
ΠΟΥ ΓΘΙΊΒΙΗΒ {πα΄ 176 ΘΟΒΙ ΘΓ [ἢ 6 ΠΟΤᾺ] ραγίβ οὗ βοσϊρίπσε Τῇῆραο, 
Ἰπάθοα, δύ ἴἰο 6 ᾿πίθυργοϊθα ργθοίβοὶ Υ 1ἢ {Π6 ΒΒΙΩ6 ΙΏΒΠΠΘΙ 88 4]] 
Οἴπιου πλοταὶ τυϊηρθ; τορσαγὰ Ὀοδηρ ΠδΔα ὑο [ῃ6 ρϑου 87 Οἰγουτϊβίδησαβ 
ΟΥ̓ (π6 ββδογθα ψυιίθγβ, νῖΖ. ὕῃ6 ἀρ 1π ΜὙΠΙΟἢ ΤΏΘΥ υγοῖθ, {Π6 πϑίοη 
ἴο ψῃ]ο ἢ {ΠΟΥ Ὀοϊοηροά, {Π6ῚΓ βίγ]6, σεηῖιβ, ὅθ, ΕῸτ, Ὀδϊησ παύνοβ 
οἵ {ῃ6 ᾿ϑαβί, {6 Ὺ γοαῦ ΤΔΟΓᾺΪ [ΟρΊ 68, δὕου [Π6 ΟΥΘΗΪΆΪ ΤΩΆΠΠΘΓ, ἴῃ 8 
μι ρΒ] γῆ συγαῖϊνο Βίγ]6, δηα 1 δ᾽ τα}]}}π|468 ἃπα ρογΘΒ ΘΟμΒΙ ἀ ΓΒ Υ 
Τρ γα ἰδτ-  βομοα {Π8η 18 δια] ἀπιοηρ ατθοῖκ δηᾶὰ [αὐ δυῦθοῦθ, ΟΥ 
ΘΥ̓ΘῺ δηοηρ' [86 τηοἄογηβ. Αραϊη, Ὀθίηρ [ῸὉΓ τΠ6 τηοβὲ ρᾶγξ ῥῬθγβοῃβ 
ἴῃ {π6 οοτηπιοη ψγΆ} 8 οὗ 116, ΤΠΘῪ σοηθγα]ν ἀθ νου {ΠΟ ΙΓ ργθοαρίϑ 
ἴη ἃ ΡΟΡΟΪΔΓ ΤΔΠΠΟΥ, δαδρίοα ἴο ἰχ6 ΘΑΡΔΟΙ[168 οὗ ὑμοθα ἴο ἡ οὶ 
{Ππ0Ὺὺ σοῦ δααἀγοββοα. [1 ἴπ6 δχατηϊπαίοπ οὐὔἩ [86 τχοσγὰὶ ραγίβ οὗ 
δουρίαχα, [86 [Ὁ] Πσ᾽ ΤΔΟΓΘ ΡΑΓΟΌΪΑΓ συ]68 νν1}}} θ6 ἐοα πα ᾿86 6] :1---- 

1, Μοναὶ ργοροϑίξίοηϑ ΟΥ̓ αἰδοοιιγ468 αΥ̓́6 ποὲ ἴο δὲ μγσεά ἔοο ζαν. δμὲ 
γιιβὲ ὃς ὠπαογϑίοοα ιοϊέλ α οογίαϊπ ἄοσγες ΟΥ̓ ἰαξίξμαο, απιὰ τοϊέΐι υαγίοιι 8 
ἐϊηιϊίαζοη 8. 

Εον νηΐ οὗἁ αδἰίθπάϊπρ ἰο {818 σϑῇοῃ, ΤΩΔΗΥ͂ ΙΠΟΓᾺ] γα 8 ἢδνο θοθῃ 
Ρυδβιθά ἴο 8η Θχίθηϊ, νυν] ἢ οδ868 (ΠΠΘτὰ Δ] Ορ ίθ ον ἰο ἔα 1] οὗὨἉ 1Π6 οἴἶδβοι {Π6Ὺ 
Ὑγ6 16 ἀ6δβΙρηθρα ἰο ργοάυμοθ. Τ{ 18 ποΐ ἰο Ὀ6 ἀθηϊθα ὑμδύ Ἀπίγοβα] ργοροβί οι 
ΤῊΑΥ 6 ΟἸἶδΓοα : Βθ0}} ἃσὰ ἔγθαιυθηΐ 'π ἴΠ6 βου ρίυΣ 8. 88 709}} 88 π᾿ ργοίδῃθ 
ΓΙ ΘΓ8, Δη4 4180 1ῃ δοτητηοῃ 16; Ὀαὺ 10 18 1ῃ. ΘΧΡΙ ΔΙ ΙὩρ' [06 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ ὮΥ͂ 
τ ὨΙΟἢ (ΠΟΥ ἀγα σοηνογοᾷ, {πᾶ] }α51 τα Οὐρὶ ἠο ὍὈ6 δρρ]ϊθά, ἴο ρῥγϑνυβηΐ 
Ποῖα ἔγοιῃ Ὀοΐηρ ἀυγροά ἴοο ἔᾶγσ. ὙΤΊιθ πδίαγο οὗ {Π6 {Π|ην, Δηἀ νᾶγίουβ ΟἿ ΘΓ 
αἰγοαμηδίδῃη 68, 711} 41 νν 878 Δῆοτα 8 οὐ] ὑθο ὈΥ͂ τ ὨΪΟἢ ὕο απαἀογβίδηα τηογ8] 
ΡγΓοροϑβιυ!οη5 τὺ (Π6 τοαυ 8116 [Ἰτη] διΐουβ. ΤῊΪΐ8, Πού Ὁ, 18 ᾿πάθβηϊ! 6 
Ἰλυησύᾶρθο; δηά, {ποσοίοσο, ὑμδὺ 0818 Β Ὀ͵θοῦ τϑὺ Ὁ ὈοίίοΣ υπαογϑίοοά, δηὰ 
ΡΡΙ ρα ἰο {Ππ0 8ογὶ ρίυγοθ, γγ6 Ὑ01}} ϑίαϊθ ἃ ἴϑιν οὗἠἨ {8686 1ϊπιλαιοηβ, δά 
{Πυβίγαῦθ ΤΏ θὰ ὈΥ ΟΧΘΙΏΡ]68. 

1. ζ ηἴνεγεαΐ οΥ ἱπαοβηπιε πιοταῖΐ ργοροείζοηβ οἤοηη ἀοποῖε ποϊλίηο πιοτα 
ἐλαῃ ἐλε παίωταΐ αρεϊμαδ οΥ ἑεπάσπον οὐ α ἐλίηρ ἰο ἀβμμμα ὦ οεγίαϊη εΠ7εεί, 
ευοη αἰξῤομρὴ ἐλαέ εὔεοί δδοιία ποὲ αοἰμαϊί ἐαλε μίαοσο. 

Τῆῦ8, ἤθη ΟΪΟΠΟΠ ΒΑΥ8 ἰδὲ α 507} ἀπϑισοῦ ἱμγηείδ αἰσαν τογαίἦ (Ῥτον. χν. 1.) {π9 
Βυδὲ τι ποά οὗ ταἱ σας δηροΥ 18 Ροϊπίο ἃ ουἵ, ΔΙ Πουρἢ τπ6 ΟὈΒΕΪ ΠΔΟΥ͂ ΟΥ̓ νΥ] Κα 688 οὗ 
ΙΏΔη ΤΠΔῪΥ Ῥγοάποθ ἃ αἰ εγοηΐ τεϑυ]ϊ. [Ιἢ ᾿ἰκ6 τϑηηεσ, 6 81. Ῥεῖο βᾶγϑ (1 Ῥεῖ. 11]. 
13.), Ῥῦλο ἰδ δὲ ἐδαὶ ιοἱϊἱ λαγπι ψοι, ὑγ γα δὲ 7γοϊϊοισεγ 977 ἰλαί ισλϊοἢ ἴδ σοοα ἢὶ (818 ἜΧΡτοββίοη ἰ8 
ποῖ ἴο Ὀο πηδογβίοοα 48 ἱτΡ]γίης ὑμαῖ σοοά τηθῃ 8[}8}} πέυοῦ Ὁθ 11] -ἰγοδιοὰ ; Ὀπὶ ἰδ ΒΙΤΗΡΙΪΨ 
ἀσποίο5 ἴπ6 ἡδίτγαὶ οἶδε τ ὨΙΟἢ ἃ νσταοιβ ᾿Σ 6 ν7}}} ῬΓΟΌΔΌΪΥ ργοάποο; νἱΖ. ΤΠ] ΔΠΥ͂ ΟΟΟΒΒ[01}8 
οὔ ἱγτατίηρ τβθῃ Μ0|}}} Ὀ6 ἀγοϊἀοὰ, απὰ, οἡ 186 ΟΥποσ Ὠδηφ, ΓΠοὲν ἔθη ἀβῃὶρ δηὰ ἰδνουγ 1} 
ὕδ σοηοἰ]αῖοά. 

2. ζγιϊυετϑαὶ οΥ ἱπαοπηϊίο ργοροδιοη ἀδηθίο οηἶν τὐλαὲ σοπεταῖζῳ ον οἵἵεη 
ἐαζε8 ρίασε. 

ΑΞ ἴῃ Ῥτου. χχἰΐ. 6., 7ταΐπ ωρ α οὐιϊά ἵπ ἰδδ ιοαν ἧδ δλοιιϊά φο; απά ισλελ ἦε ἴα οἷά ὧε ιοἱἱΐ 
κοί ἀορατί ὕγοπι ἱ(, Ἡρτο [6 ὙὙ186 ΠΆΓΟΙ ἱπιϊτηδῖθ8 ποῖ Ὑἢδὲ ΔΙΤΑΥΒ ἴ8Κ68 ρἾδοο, Ὀαϊ 

δ΄ ὅοιε Τιυττοιίη, [)ὴ6 ὅλον. δογρί, ΤΏ ΟΥΡ. ΔΓ 11. ΟΔΡ. Υἱ11. γ0]. 1ϊ. ΡΡ. 121--- 127. 
ἘΕ 8 
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Ὑδὶ ἰ86 (ἢ ἐγοασποηὲ Θοηθθάθοποθ οὗἩἨἁ ῥπὰϊοεϊουβ εἀὐσοδίίοΒ. ΤῸ [15 ττιΐς δ ἴο δε γείεττοὰ 
411 [Ποθ6 Ῥγοροβίἐΐοπβ σης ἐγοδὶ οὐἵἩἨ {0 ΤΙΔΠΠΘΙΒ, Υἱγί 68, ΟΥ Υἱοο8 οὗἉ ᾿ελφυρτ αὶ ὨΔΙΊΟΕΒ, 
οοπαϊπίοηβ, οὐ ἀρθϑ. Ὑπυ8 δὲ. 80] 88 γ8, [δὲ [16 Οὐείαπδ αγὲ αἰισαν ἔξαγε (Τιι, ἱ 12. 
Αμδΐη, ἤθη [06 βαῖηθ δροβί!θ, ρογίγαγίηρ [6 δίτιρρ]ο8 οὗὁ δὴ θη] ρμιοηθά Ὀαϊ ὑπτερεῦο- 
Ταῖθ ῬΘΊβοῃ, 8808, 7 ἀποιῦ ἰλαὶ ἐπ πιὲ (λαὶ ἴα, ἐπ πῖν Πεὴ) αιοοϊϊεί πο φοοά ἰλῖπαφ (σι, 
Υἱἱ, 18.), ἢ6 ἀοα8 ποῖ τηρϑῃ [0 ΒΥ [δαὶ {Π6ΓῸ 18 ΠΟΙ ΠΡ ΤΠΟΓΘΙΥ ροοὰ ἴῃ τη ; ὑαὶ [δαὶ τὸ 
ΙΏ8η ͵β ὈΥ͂ πϑίῃγα δρίγεμαῳ ποοά, ΟΥ φοοά ἱπ ἰδλε εἰρὴί 97 Οοἀ. 

8. ὕ)ηϊυονεαϊ ον ἱπαοβηϊίο Ῥτοροδίἑοηδ ἡγεσμομέϊν ἀεγιοές ἀαΙΥ͂, ον Ὡλαὶ 
οὐυρπὶ ἐο δε ἄοηο, ποῖ τκολαΐ αἰισανε ἄοες αοἰμαϊῳ ἰαλε ρίαοσε. 

“ ἰ8 (6 ὙΑΥ οὗἨ ἴδ0 βου ρίμγοβ,᾽" ΒΑγ8 8 ἰδῖο ΤΙ ΘΓ, “ ἰ0 Βρεαὰκ ἴο δηὰ οἵ {δὲ τἱεῖδὶς 
ΤΩ 6 ΓΒ οὗ ἴπ6 σΠυΣοὶ οὗ ΟἸγίβι, ποῦ βαοῖ ἈρΡοΙ αὐ οη 8 δηὰ ὌΧ ργοδδί οὔ δ 8.8 ΠΙΑΥ͂ Β66Ει, εἰ 
βγδὶ μοδγίηρ, ἴο ἐπ ρῚ [δδὲ ΠΟῪ ἀγὸ 811 οὐ τμοῖὰ ὑγαΪγ Πρ ίθουΒ ἀπὰ ΠΟΙΥ Ροσϑοῃβ. Τδαβ τὶς 
ΒΡΟΒΙΪε68 ϑίγίο ἴῃυδβο ἴο ττοπὶ ΤΠΕΥ͂ ὙΥγῖῦ6, ἰῃ ζΘΠΟΓΑΙ, δαϊπίδ; (ΠΟΥ͂ ΒρΡοδΚ οὗὨ {86 πὶ Ἀ8 “ βαπαῖί- 
ἢοά ἴη ΟΠ γίδὶ 9 6888, σἤοϑοη οὗ ν θαγίοα νὴ} ΟἸγίδὲ ἰπ Ὀδριΐδπ), τε αζαῖη τι πη 
ἔτοιῃ [86 ἀοϑδὰ, βἰεἰης τυ ἢ Εἶτα 1 ΠΘΘΔΥΘΏΪΥ ΡΙ]ΔΟ68 ;’ δηὰ ρμασγςυαγὶγ 81. δ] (ΤΊΣ. "ϊ. 5) 
Β8ΔΥ8 ὑπαὶ (ΠΟΥ ΓΘ “βανοὰ ΕΥ̓͂ (86 γγαβϊηρ οὗ τεροποζαίίοη, ὅς. Το τεϑδϑοη οὐ Ὑδκὰ ἱ, 
ἐμὲ ΠΟΥ ΟΓΘ ΥἱΒ᾽ Ὁ]γ, ΕΥ̓͂ οδϊφαίίοπ, ἀπὰ ὈΥ Ῥτοίοδβίοῃ, 811} (μϊ8.; ψ 8 Ί ἢ τγδ8 [818 τορτο- 
βοηϊθὰ τὸ {π6πὶ, [86 ᾿λογα οβθοϊι  }} } ἴο βέῖσ ἰἤθτα ἀρ, δηὰ δῆραρο μοι [0 ἢ ν6 δοοογάϊηξ ἰο 
{πον Ῥγοίοδδίοῃ δηὰ οὐϊσδίοη. ἢ 
ΒΥ μὲ τῸ]6 αἰϑὸ ἴ76 ἸΏΔῪ οχρίδίῃ Μαὶ. 11. 7., ΤεῪ ρμγίεδίβ ἰΐρε δὐοιιϊά ἄξορ ἀποιίδάρε; 

νυ ἰοἢ Ρϑββᾶρσο (6 βἀγοσδῖοδβ οὗ ἴ1ῃ6 σμυγοὶ οὗὁἨ ΒοΙηθ υΥρα, ἃ8 δδβοσίἑηρ [86 ἰηζα 01 } οἵ 
1868 Ρῥγοϑεμβοοὰ. Α βιτωρὶο ἱῃβρϑοιίίου, μοσυϑύοσ, οἵ 1πΠ6 (Ὁ]]ονν Ὡρ γ ΓΒ 18 βΒ Πίος (0 τοίαϊε 
1818 Δϑβογίου, δηὰ (Ὸ ον αὶ 186 Ῥχορῃϑῦβ ψοσγὰβ ἀδθποῖθ ΟἿΪΥ 186 ἀμίῳ οὗὨ ἰδ6 οἷειοιὰ 
ῥγϑδιῃοοά, ποῖ νμδὺ [Π6 ῥχίοδίβ σιν αἰὰ ρμοσίοσιη. 16 δρρίϊοδίίοα οὗ ἰδ σαΐὸ πὶ} 
᾿Πκογίϑ6 Ἔχ ρ δίῃ Ῥσου. χυΐ, 10, 18. 

4, αην ργυεοορές ατὸ (ἀεἰϊυογεα σοπογαϊ απα αδϑοϊμέοῖψ, οοποεγηῖηρ πειοταὶ 
ἀμέϊοδ, ιολίοἢ ατὸ οπῖψ ἐο δὲ ἑαλόη εοἱδ, σογέαϊπ ἰἐπιϊέαεϊοΉ 8. 

ἘῸΓ ἰηβίδηςο, ὙὮΘΏ ὙὧἷἙο 81Ὸ σοΙπτηδη δα ποί ἐο δὲ ἀμ στ, γγὙ6 τηυϑὶ ἀπ δεγείληὰ, πη δοαὶ ἃ 
οϑηι86, ἀη ἃ ποῖ Βαγοπὰ τηθϑϑιγο : ὙΠΟ γ6 ἃγὸ ἰογυϊἀ θη ἴο αὐέπσε Οὐ γϑοῖγοϑ, ἰδ '8 ἴο θῈ 
πη ἀοτοϊοοά οἵ »γίναίείν ἑωλίπς τονθιρθ ; ἴῸΓ {ΠπΠ6 τηδρίβίγαῖο δεαγείς ποί ἰλε δισογά ἵπ ταᾶι, 
υϊ ἐς ἐλ6 πεϊπιϑίον 9 Αἷοα, α τευεπσον ἰο ἐχεσμίε τογαίϊἡ προπ ἀΐπι ἰλαὶ ἀοείά εὐτΐ (σαι. 
χὶϊ!, 4.). Ῥαδ]ὶς υθηρθϑῆσα, ΟΥ Ῥπηἰβῃπηθηΐ, ἘΠ οΓοίοΓο, ἰ8 οἰ ΥΪΥ ποῖ Ὀγοί δ: 6ά. (08 
ἸΏΟΓΘ, που ἢ νγο ΔΓΘ οοϊητηδηάοα ἰπ [Π|6 ΒΟΣΙρΡΙΌΓΟΒ ἴο δισεαγ κοί αὐ αἰ (88 ἴῃ δι. ν. 84. 
πὰ Ψ41:168 ν. 12.), γοῖ {Π6Υ ἀο ποὶ οτοϊὰ 186 186 ΟὗὨ ΟΔΙὮΒ ἰῃ 8568 ὙΏΘΤΘ (ΠΟΥ οδη ὃ 
τηδᾶὰο βυδβογυίθης ἴο 186 διρροτί οὗ τ απὰ ἐπ6 ἱπίογοϑίβ οὗ )ιδίῖϊοθ. Μίοβϑϑ βϑύβ, Το 
δὴαϊς ὕεαν (δε Ζυτὰ ἰὲδν Οοὐ, απαὰ δεγυε ἀΐηι, απα δλαϊῖ δβιῦφαν ἣν ἀΐδ παπιὸ (Ὠδαϊ. Τὶ, 18. 
Τῆλοι δῃαϊ! δισεαν, 88 γ8 ἴῃ6 Ῥγορβοῦ Φυτγοιηίδῃ, 716 Ζογὰ ἰϊσείλ, ἐπ ἱσίλ, ὑκ ἡμάσαιοπι, ακά τὰ 
γὶρλίεουδπεευ (2 6Γ. ἰν. 2.5. Οὐ ϑανίουτ Πἰπλθ6 1, ἤθη δα)υτοὰ ὈΥ 186 ΒιρῈ ρτίεβὶ, ἱπ (δ 
Ὡδπι6 οἵ (6 ᾿ἰνίηρ αοά, ἴο ἀθοῖίδσο ποίου ἢ γγὰϑ ἴῃς Οὐγίσέ (δὲ δοπ "Γ᾿ Οοά (Μλϊ. 
χχυὶ. 63, θ4.; Μετκ χὶν. θὲ, 62.), ἀΐϊὰ ποῖ τοίιβο ἴο δῆβνγοσ ἰ6 ααοϑιίίοῃ, τἢπ|8 786] οἰα]ν 
Ῥτοροββὰ ἴο ᾿ιΐπι ; δαΐϊ ἢ σογιδί ἢν τοῦ]ὰ δᾶνα τοπηαϊ πὰ δ᾽] οηΐ ἢ ἢ6 δὰ ἀϊβαρρτγουοὰ οἵ 
8}} δϑβανυθγαῖϊοηβ ὕροπ οδίϊ, οὐ 8]1 ϑι0  δοϊοπηη ἰηνοσδίίοηβ οὗ, Δηἃ ΔΡΡΟΔ]59 ἴο, [8 ὨλπιῈ 
οἵ Θοά, ἰπ 68868 ὙΠΘΤΟ (ἢ 6 ἐγ ἰ8 ἀοπδια] ΟΥ Τη6 τοβυ ΠΠΟΠΥ ἰ8 βυβροοῖθα. ΤΘ δυίδοῦ 
᾿ "" τ: ἴο 180 ΗδφΌσονΝΒ Βαγβ ἔπδὶ απ οαἰὰ 70. σοπῇγιπιαϊοη ἰδ απ ἐπα Ὁ αἱ! εὐ 
(ΒΘ. νἱ. 16.).2 

17. Μαην ἐλίπφε ἵπ πιοταῖς, ιολίοἢ ατὸ ποὲ Ξροΐεπ σοπιραγαζίυεἶῃ, ατὸ 
πουογίλοίεδ5 ἐο δ ἐλει8 μπαονβίοοα, 

1. 1πη Μαιι. ἴχ. 18. ἀπὰ χἱἹ, 7., 1681 ΟἹ τὶ δὲ, οἱπρ Ηοβ. νἱ. 6., 8875 {πὶ 
αοἂ ἀἀεδίγεά πιεγον απᾶ ποὲ δαογίεε. Ὑοὶ Βα Βαᾶ ργοβοσι δοὰ {μδ. υἱοί ι8 
βου] Ὀ6 οβοστοά. ΤΆ ΐθ, ὑμβογοίοσθ, πιυϑῦ 86 υηἀοσϑίοοα δου ραγδίϊνε !γ, 
βαοτίοε Ὀοὶῃρ, οοταραγθὰ τ πόσον, ΟΥὨ ἩΠῚ ἢ δοίβ οὐ υμηδηῖν δηὰ θ6π6- 

᾿ δΙΠΔΝ ΑΓ ἴο [18 ᾽8. ἴδ Ἰδησπαρο οὗὨ τῆς ΠΠΠΌΥΡῪ οΥἩἨ [Π6 Απρ οδη σΒαγοῖ : “ Ο ἀοά, ..... 
Ὀδοδπθ6, Πγοῦρ ἢ [6 ὙΘΆΚΉ 688 ΟΥ̓ ΟΥΥ τηοτίαὶ παΐαγο, ὑγ οδη ὧο πὸ φοοά {πἰηρ τϊιδοῦϊ ἰδθδ 
δτδπὶ τ8 [6 Π6ῚΡ οὗἩ ΤΥ τας." (Οὐ]]οοὶ ἴον ἴη6 ἢτβὶ ϑυη δ  δήεσ ΤΥ γΥ.) 

2 Βίβδορ Βγαάίογα, Ὠίβοουγβο οοποοσπιίηρ Βδρίϊβηηαὶ δῃὰ ϑρί γι] Βορεηοσσγαδίίου, Ρ. 8] 
δἰχι οἀϊξ. 8.66 δ]δὸ β0ῃ16 δχοθὶ]θηὶ οὐβογυδίίοηβ 0 ἔπο δαῖηθ οἴεοι ἴῃ Ὦτ. Μδοχηίσῃι 
ΟΟΠλΤΏΘΏΓΔΤΥ οἡ 1 Ψοδη 1. 929. 

5. ΤῊΘ τοδᾶοσ ν}}} βπὰ βοπιο δά ἀϊείοπδὶ ουβογναίίοπμβ ᾿]] δίγῖνα οὔ ἢ ΘΘΏ ΟῚ ΔΌΟΥ͂Θ ΕἸΊΥΕΆ, 
ἱπ Ατοδρρ. Τι]οίβοι 8 ὕ οσκβ, το]. ἰδ. ρρ. 62,158. (1ηάοη, 1830.) 



ΜΜἭοτγαῖ αγία Γ᾽ ϑεγίρξιγε. 428 

το θη ; νυ ϊοὮ, ἐΐο σοηΐοχὲ ΒἤΟΥΒ, ἃτὸ ἤοτο ἰπἰθηδοά, Τὴ δθ6η80 οὗ {ῃ6 
ῬΆ38456 ἴῃ 4αθϑβίζοη 15 ἐμΐ8: 7) γεφμῖγα πέγον ταίδεν ἐλαῃ δαογίοε; ἴῃ ΟἾΒΘΥ 
ΜοΟΓάβ, 1 τ θυ δοίβ οὗ ΟΠΑΣΊΟΥ ἴο σηδίΐοσβ οὗ ροβὶἶνϑ ᾿ηβυ τας] οη, τ Βθη, ἴῃ 
ΔΗΥ͂ ἰηϑίδῃοθ, ἐμ 6 Υ ἰηὐθγέθυθ τ ΘΔ ΟΥΠΘΓ. 

2. 1η1 Τίμα. νἱ. 8., γὸ τοδᾶ, αυΐπο οοα απά ταϊπιοηξ, ἴοέ μα δὲ ἰλοτε- 
εὐλ οοπέεπέ. 18 ἼῸ Οη6 ἔδοῃ ἴο ἀθβϑὶγθ ἃ ἤοιβθ6, ΟΥ ἃ σοιηροίεησθ οὗἁ ννοϑ ἢ ἢ 
ΤΒο86 ἐΒίηρθ, ὑπο γθογο, ἃγΘ οοηρδγθαὰ τὶ τ δὲ ΔΓΘ 08]}1064 [η6 ἰαχυΓῖθ8 οὗὨ 
{ἴ6.} 

11. δρνὶποὶραϊς ἱποϊμαε ἐιεῖγ ἀσοεβεαγίο5, {]ιαὲ 5, ιολαίουεῦ ἀρρτοαοίϊεϑ 
ΟΥ̓ Οὐπι68 ΠδαΥ' ἰο ἑΐδηι, ΟΥ ἀα8 ἀπ ἑεπάοπον ἰο ἐλοπι. 

Τῦυβ, ὙὙΠΘΓΘ ΔΗΥῪ βίη 18 ἰου ἀάθη, Ῥγὸ τη δύ ὈΘ οαγοίμϊ ποῦ ΟὨΪΥ ἰο δυοϊά 
ἱϊ, θα 4150 ΘυΘΥῪ ὑπΐηρ οὗ ἃ 81 Π|}18 ἡδίατο, δπὰ βίου ΠΙΔΥῪ ΡΓΟΥ͂Θ 8η ο06- 
ΟΆΒΙΟη ΟὗὨ ἰΐ, ΟΥ ΠΩΡΙΥ ΟΟΤ σοηϑθηΐ ἴο 10 πῃ ΟἸΒΘΙΒ; δηᾶ 'νγ9 πηι ΘΠ ἀσανουῦ 
ἰο ἀϊβδϑουσλάθ οΟΥ γϑϑίγαιῃ οὐ 6.8 ἔγοιῃ 1. 

Οοτραγο Μδῖίί. νυ. 21]---80.; 1 ΤΠο88. νυ. 22.; 940 93.; ἘρΒεδ, γΥ. 11.; 1 Οὐον. υἱῖἌ, 18.: 
1,ετὶῖὶ, χίχ. 17.; “61268 γ. 19,20. Κὅ.ο, ΠΘΓΟ ΔΗΥ͂ ἀὈΪΥ ἰδ Θη]οἸποὰ, 411 πηθδηα δηὰ δο  ἰ 165, 
ΘΠΔΌΙ ηρ Οἱ ΠΟΥ ΟΌΓΒΕΪγ 68 ΟΥ̓́Θ ΠΟΤΕ ἴὸ ἀἰδοῦαγχε ἰδ, δοςογάϊπρ ἴο ΟὟΤ Γοδρθοίίγα ρ]Δ 668, σδρ8- 
εἰῶ6δ, ΟΥὍ ΟΡῬῬΟΣ ἢ 1168, ἀΓῸ ᾿ἰΚοννἶ86 οὐοϊποα, 8.6 ὅδη. χυίϊὶ. 19.; )οπῖ. νἱ, 7.: Ηοῦ. χΧ. 
933-25. ὕροῃ [818 ρτουυμὰ οὖν [οτὰ ΠηΔΚο8 [ἢ6 ΔῊ δηὰ [ἢ6 Ῥγορίιοῖδ ἴοὸ ἀδροπὰ ροὴ ἃ 
δἴῃοοσο αβοοί᾿΄οηδίθ ἰἴοσὸ ἴοὸ ἀοὰ δπὰ σζδη (Μαζὶ χὶϊ. 80, 31.; ἴΚὸ χ. 27.}; Ὀδοδυδα, 
πθετο [ἢ]6 ῬΓΟΥΔῚ16, γγ7ὁ 5ἢ.8}} ποὶ ἀποισίπσίψ Ὅδ ἀοῆοΐεηϊ ἰπ δὴν ἀπὶγ οὐ οὔδῆοο νυ οἢ 1165 
ἩΠΕΪΏ ΟΌΤΓ ΡΟΉΎΘΓ ; ΠΕΙΈΠΟΣ 8}8}} νγὰ τ ΠΡ ἀο ΔΩῪ (πίῃς ἰδὲ ΤἼΔῪ ΟἰΓΠ6Υ αἰγθοι Ὶ Υ ΟΥ 
ἐπάγει  οθηὰ, οὐ ἱοπὰ ἰοὸ ἴΠὸ Ῥγολιάϊοθ οὗἩ τηαπκὶπά, 86 Βοπι. χίίΐ. 17, 18. 8 
ΟὈθεσυδίῖοι 11} Ἰοδυο 11{||6 ΤΟΟΠ. [ῸΓ (26 “ουὐδηροὶο δὶ σΟΙΠΒ6}8,᾽ ΟΥ̓“ σοι 868 Οὗ ΡοΣ- 
[οεἰϊοι," 85 ΠΟΥ δ: Ἷδιἱϑὰ ΟΥ̓ 1Π6 ρϑρίδίδβ, πο ρστουηὰ ὑροη μότ (ποῖν ΘΥΤΟ ΘΟ 8 
ἀοοισίπα οὗἨ δαυρεγογοσδιίοη.; Αραϑίη, ἰῃ ἡ δίθυοσ σοιῃητηδηἀτηθηΐ γα ἃζὸ ἰογυϊ  ἄδη [0 ἀο 
8 ἰΐπρ ἰΏ ΟἿΓ ΡΟΓΒΟΙΒ, 88 βἰ ἔμ], ἰἢ ΘαΌΔΙΪΥ ΓΟΒΊΓΑΙ ἢ 5. π8 ἔγομι Ὀοΐης ρμαγίαλετγα οἵ ΟἰδοΥ 
ΤῊ 6 Π᾿ 8 στε, το ἀο σοτηπ)ν τυ δὲ γγὸ ΚΠΟΥ͂ 8 ΓΠΟΓΟΌΥ (ογδίἀ ἀοη, Υ͵7ο πιαδὶ ποῖ, {πογϑίογο, 
Β6 ἰθὺ δάν βιηρ, Δ88ἰβιηρ, Θπσουγα ΠΡ, ΟΥἨ ἴῃ ΔῺΥ Βῆαρα 8 ΡΥ ὙΠ ΤΏΘτὰ ἰπ ἰδ: ὨΔΥ, 
ἯὯ6 τοῦδὶ ἢοΐ ΒΟ πηποΐ 88 ρῖνο ΔΗΥ͂ ΘΟ ΠΙΘΠΔΠΟΘ ἴο ἴδ 6Υ]] τ ἢ ἘΠΟΥ ἄο, ΟΥ̓ ἀχουδίηβ ΟΥ̓ 
τολκῖηρ᾽ Ἰἰχδὶ οὔ [6 ογίτηθ, ον ὉΥ λέάέμο {ΠΟ το κοάῃοδδ, ἰοδὲ ὉΥ͂ 8ο ἀοὶῃρ το6 που ρᾶγὶ οὗ 
[Π6 δἷδπια δη αὶ ῥα 5ῃπιχοπῖ, πὰ (8 ἀσϑθοῦνα ἴ1μῃ0 ΘΠ ΔΥΘΟΟΥ αίνθῃ ὉΥ [Π6 ρδαϊ μηδὲ, Ῥλεν 
ΤΆΤ α ἐλῖεῦ, ἰλεκ ἰζοι σοπδεπίεἀεί ὠπίο ἀπε, απκα δαεί δεεπ ραγίαλεγ ιοἰ(ἦ ἰδὲ αἀμἰεγετα 

18.}. 

ΤΥ. Μνεφαίζυος ἱποίιο αῇ[γπιαξίυεα, απὰ αὴ[γπιαξΐυος ἐποῖμαο ποσα- 
ἐϊσεε : ἐπ οὐδοῦ τοογαδ, τοῆλϑγο απ ἀμίν ἐδ οη)οϊποά, ἐδε οοπέγαγψ εἴπ 
'ς Τογϑιαει ; απα, ιοΐεγε ατν δὶπ ἴξ 7ζογδίαἀάσπ, ἐδ σοπίγαγῳ ἀμῖν ἴε 
εη)οϊπεά, 

Τιιυ5, ἰὼ ρυΐ. νἱ, 18., τ ὮΟΓΘ τγ7χϑ 8Γ6 σοιητηδηδοά ἰο βοῦνϑ (οά, γγ7χ8 8ΓΘ 
[ουἱἀάθη ἴἤο ΒΘγΎΘ ΔΠΥ οἵπογ. Τμπογοΐοτγο, ἱπ Μϑιί. ἴν. 10., 10 18 βαϊ, “" Ηΐπὶ 

λ Μοτιε, ΑἼγοδβοβ Ἡογιηθηθυίοδο, ἴομι. ἱ, ΡΡ. 2357, 258. 
᾽ ΚἼΜε86 " οομπδεὶς οΥ Ρεγζεοίίοπ' ΔΓῸ τ] 68 ϑ ΐοἢ ἀρ ποὶ δἱπὰ ππᾶοτ (ῃ6 ῬοπδΙν οἵὨ βίῃ, 

δὰ! ΑΓῸ ΟΠ]Υ͂ υβε} ἴῃ στην πιθη ἰὸ ἃ βτοδίου ἄσζτθο οὗ δοϊίου (ΔῊ [8 ΠΘΟΘΒΒΩΣῪ ἴ0 
βαἸγδοη, ὙΠΟΓΘ 5 ποὶ [Π6 δ᾽ Ἰρῃνοδὲ δα ΠΟΥ πῃ βογί ρίαγο ἴον [686 ΘΟΙ1Π86]8 οὔ ροτίδοϊοι : 
8}1 [6 το 8 ἔῃ οτο ῥγεβογί δὰ (Ὁ ΟὟΓ σοηάυσὶ ἅτ ρίνϑη ἰη {Π6 ἔοσπι οὔ ροδίεἶγα οοτηπιδηά8, 
38. ΔΌΒΟΪ Εἰ ΘΙΥ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ, ὙΠΟΓΟΥΕΓ ΠΟῪ Δ͵ΓΘ ΔΡΡ]ΟΔΌΪ6, ἴο (Π6 διεϊδί ππιθηΐ οὐ δίϑγηδὶ ᾿ἰδ ; 
δηὰ ἴῃς νυἱοἰδίίοῃ οὐὗὁἨἁ ΘΥΟΓΥ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΕΠἸ656 σομτηβη 8 18 ἀοοϊαγοὰ ἴο Ὁθ δίῃ. 76 τὸ οοπὶ- 
ῃδηΔοά ἴο Ὀ6 “ ρετίδεϊξ θύϑθη 89 οὔῦγ ΕἌΈΠοΥ ΒΙΘΝ 18. ἰῃ Βοάνθη 8 ροτγίοος᾽ (Μαῖῖ. ν. 48.); 
Δη(, 50 (ὩΓ ἔγοτη Ὀδιπρ 8016 ἴο ὀχοθαὰ ὑἢδὲ ἰ8 γοφυίϊγοά ἔογ ΟἿγ βαϊνϑιίοη, [ἢ σοβρεὶ αβ8ιτεβ ἃ8 
᾿δαὶ, ΔΟΙ ΟἿΓ παἰπιοβὲ σατο απαὰ Ὀοβὲ Θη ἀρ ΑΥΟυΓΒ, γγ6 8ἢ|4]} 5.11} (Ἀ}} ϑῃοσὲ οὐὔἠ οὖσ νγῃοὶθ ἀυῖγ ; 
Δη [δαὲ ΟΌγ ἀοῇςίοποίε8 τη δὴ δ δαρρ!  ἰοἀ ὉγΥ 106 ἀὐαπάδηϑ πλοσί [8 οὐὗἁ ΟἿγ Ὀ]οβϑοὰ Ἐβάθοπιοσ. 
Ἧ᾽ε δῖ ἀϊγοοίεὰ τὸ ἐγβὲ ἴὸ [ἢ ἸΏΘΓΟΥ οὗ Θοά, ἀπά ἴο 186 τιεἀϊδείοῃ οὐ Ο γίδὲ ; δπὰ ἴο 
"ποτὶς οὐδ ΟἿτ βαϊναϊΐοῃ ἡ ἢ ἔοατ πὰ ὑγο ᾽ἰηρ᾽ (ΡΏΉΪ]. 11, 12.), ἐπδὲ ἷδ, ἢ δηχίοιυ, 16 δὲ 
Ἧὰε δου] ποῖ [α]6] (ἢ σοι τἰοπ8 προ τ ἰοἢ ἰν ἰΒ οὔδγοα,. ρου [Π686 βρτοιῃαβ νγ ΤΑΥ͂ 
Ῥγοποιηθα [Πδὲ ΟΓΚΕΒ οὗὨ δ ρογογορδιίοη δΓῸ ἱποοῃβίϑυθηΐ τ ἢ [86 Ἡδίαγο ΟΥ̓ πηδῃ, 'ΓτΘοΟι - 
εἰἰδ0]6 ΠᾺ 186 ὙΠΟ] ἔθποῦ πὰ ρϑπεγαὶ ῥγίποῖρ᾽θθ οὐὗὁἨ οὐσ το] ρίοη, δὰ οοπίσαγῳ ἰο {λ6 
ἔχρτεβς αεδοίαγαίοπα ὁ. ϑεοτίρίωγε." ίδῆορ Τοπι]ΐηο, Ε]οτ 8 οὗἨ ΟἸγίϑιίκη ΤὨθοΐυΩγ, 
Ῥατὶ ἐϊ, αγί. χῖνυ. υοἱ. 1ἱ, ρρ. 281, 282. (818, δἀϊξ.). 

ΞἘῈ 4 
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οπῖψ Βμα16 {{Πποὰ]Ἱ βοῦν; 8π4, 88 Ποπου πρ Ρϑγθηΐβ 18 γτοαυϊγοὰ ἴῃ {πὸ ΒΕ ἢ 
σομηδηπιηθηΐ (ὐχοά. χχ. 12.), 8ο σμσείπο Πότ 18 ἑογ δι ἄθη (Μαῖίι. χν. 4.) 
διοα!ίηρσ Ὀοίηρ ΡΓΟ Ὁ] 6 ἴῃ {π6 εἰρη σοπηπιβηάιηθμΐ (Ελχοά. χχ. 1ὅ. 
ἀἰσθποθ 1η οἂν οΔΠ]Πρ 15 Θη)οἰ πα ἴῃ Ερῃ. ἱν. 28. 

Υ. ᾿νφαίϊυες αγε διπαΐπρ αἱ αἷϊΐ ἐΐπιε8, διιὲ ποὲ αὔ[γπιαίξίυοα,; ἐμαΐ ἐε, 
1:06 πιιιϑὲ ποῦ" ἦο ἐλαξ ιοἰιϊοῖ ἰ6 ζογδιαάφη, ἐμομσὴ σοοα πιαν πἰπιαξεῖν 
ἕοηὶθ ὕγοπι {4 (Ομ, 11]. 8.). 9΄ὲ πιιιδί ποὲ δρεαὰκ ιοϊολεαϊΐν τ Οοά 
(4οῦ χιϊ!. 7.). 

ϑ'υοῖ ΓὨΐηρΒ, ΒΟΥΤΘΥΟΣ, 88 ΔΓῸ Γοαυϊγοα οὗὨ υ8, [ΠΟΌρΡἢ ΠΟΥ ὩΘΥΘΣ ὁ6886 ἰο 
Ὧθ οὔ ἀπίγ, ἅτ γϑοῦ ποὺ ἴο ὉΘ ἀο0η6 δ αἷΐ {πη68  [ὉΓ ᾿πδίβϑῃ 6, Ῥυϑύθυ, ρυ Ὁ]]ς 
ἩΥΟΓΒὮΏΣΡ, ΓΟρΡΓΟΥῚ ΠΡ ΟἴΠΟΓΒ, Υἱβιἐΐηρ ὑΠπ0 βίοκ, δηᾶ οὐθῦ σοῦ Κ8 οὗ σθαι 
ἈΠ ΤΏΘΓΟΥ͂, Μ01}} θῸ οὖσ ἀυϊγ 88 Ἰοηρ 88 Ὑ ᾿ἰνθ; Ὀαΐ, 88 γγ σᾶ πηού ΡΘΓΌΓΠΙ 
{Π|086 δὶ αἱ {1π|65, γγθ τηυσδύ ἀο βοιῃθίϊηθϑ οὔθ ἰμηρ᾽, Βοχηθὶϊ 68 ΠΟΙΟΥ͂, ἃ8Β 
Ορρογίυ πη! οὔθυβ. Ηδηςθ, ΟἸ γι βϑιϊδη οουγαρθ δπά (ΟἸ γἸϑιΐδη ῥγιιάθποθ ἃΓῸ 
ΘαΌΔΙΠΥ ΠΘΟΘΒΒΒΓΥ ; {Π6 ,ογηιθῦ, ὉΠ δὺ Ὑ76. ΤΩΔῪ ΠΘΥΘΙ, ΠΡΟ ΒΔΏΥ ΟΟΟΆΒΙΟΙ ΟΓ 
γγοίθποθ, ἄο ἐμαὶ νυ ἢ ἴῃ Ῥοβί(γ6 ῥγθοθρίβ 18 ρτοῃποιηοθα ἰο Ὀ6 ον ]}; {16 
ἰαζίον, δῦ ὙΘ. ΙΩΔΥῪ ἀἰβοθγῃ ἰμ6 Αἰίθϑὺ {1π|08 δα βθΆ8ο0ῃ8 [ὉΓ ἀοΐῃρ, ΘΥΘΓῪ 
{ϊηΡ. 

ΥΙ. ῆλοῃ απ αοἴΐοη 15 οὐδοῦ γοφμῖγοα ΟΥ̓ σοπιπιοπδα, ΟΥ̓ ατν ΡὈγοπιῖδβο 
8 αππεχοά ἔο ἐ5 ρεγζυγπιαποο, διιοῖ, ἀαοἰίοη 8 διρροδοα ἕο δὲ ἀοπθ β΄ πι 
2ΤΌΡΕΥ πιοίϊσο8 απά ἴπ ἃ ΡΥΤΟΡΕΥ͂ πα ΉΠΕΥ͂. 

ΤῊ ρίνίηρ οὗ 8[π|8 ἸΏΑΥ ὍΘ Ἰηθη 1] Ο0Π6 4 88 8Π ᾿ἰπϑίδηςθ; σηΐοῖ, ᾿ἔ ἀοηθ 
ἤγοιῃ οϑίθη αίοιβ τηοῦνθϑ, ν6 ΔΓΘ ϑϑιυγοα, 18 ἀἰβρϑαϑίηρ ἴῃ {10 βίρμῦ οὗ 
αοά, Οομραῖο Μαῖί. νἱ. 1--4. 

ΥΙ1Ι. ἢδλθη ἐδ ζαυοιν 9.7, Οὐ οὗ ξαϊυαζίοη ἰ8 ργοπιϊδοα ἕο απ ἀεοα 
ΟΡ ἀμίψ, αἷΐ (λ6 οὐδόν ἀμέλο8 ὁ τεϊσίοπ αγὸ βιιρροδεοά ἰο δὲ γ͵ίσλέϊν ρεγ- 

νπιοά. 

Το ρίνίηρ ΟΥ̓ Δ[π8, ἃ8 νγ6}} 48 ν᾽ β᾽ Ππρ' (8.6 ΔΕ} 16 γ}658 δη ἃ τὶ άοννβ 1 ὉΠ Θὶγ 
ΔΒ οὕου (ΨΦ4πη68 ἱ. 27.), ΤΩΔῪ ὍΘ ποίϊοοα 88 ΘΧΔΙΏΡΪΘΒ : Β16}) ΡΓΟΠΊΪΒΘ, ὑΠ6ΓῸ- 
ἔοτο, 18 ποὺ ἴο ὯΘ 80 υπάθγβίοοά, 88 ἱἢ θὰ  ομθ βιηρὶθ ΟἸ τ βίδη νἱγίαθ ΕΓΘ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο βαϊγδίϊοη ; Ὀαὺ (μδὺ [η6 ραγίίσυϊαγ νἱγίαθ ἴῃ αυθϑβίϊοη 18 οη6 οὗ 
ΒΟΥΘΓΆΪ ὨΘΟΘΘΒΑΙΎ Δηα Πηοπηθηΐοι!β υἱγίυθ8. ΤῺ δρρὶϊοδίίοη οὐὗἁἨ {118 τ]ὸ 
Ψ0|}}1 1] βίγαῖθ οὐν Τογα Β ἀθοϊαγαύϊζοη σοποογηὶηρ ἃ αατο ἡυάρτηοπί (Μαΐίι. 
χχν. 84---36.); ψῇθγο, ὑπο ρ ἢ ΟΠ ΑΥ [Δ 0]6 δοίη 8. ΟὨΪΥῪ 8.6 τηθηϊοηθά, γοὶ 
γψ6 Κποῦν, ἔἴγοπιη Οὐ ΟΣ ΡΑββᾶρ68 οἵ βου ρίυτγο, (δῦ ΘνΟΓΥ 1416 νγογὰ, ἃ8 νν6]} 
88 ἴΠ6 βρογϑῦ ὑμβουρῖϑ οὗ τθῃ, Ὀθβι 68 {μοὶ δοίϊομβ, νν}1}} Ὀ6 Ὀσουρῦ ἰμΐο 
υάρτηθιῦ. 

Υ11Π. ηοη α ςογίαϊπ δίαίο οΥ σοπαϊέϊοπ ἴδ ργοπομπορα ὑϊε88οα, 0Υ 
ΟἿ Ρῥτοηιῖϑθ ἴ8 απποζοά ἰο τὲ, α βιιζϊίαὐϊο εἰἱδροδέξίον ΟΥ̓ πιϊμα ἐΒ διρροβοώ 
{0 ρτευαϊὶ, 

ΤΠυΒ, θη {Π6 ῬΟΟΓ οὗ δΠΠοϊθὰ ἅτ ργοηουποθα ἴο ὈθΘ ὈΪΘΕ864, ἐΐ 18 Ὀ6- 
σλι.86 8.0} ὈΘΓΒΟΏΒ, ὈΘΙ ΠΡ ΡΟΟΓ δηὰ δβή]οἰθα, ἄγ ἴγϑο ἔγοιῃ ὑ}9 βὶ ἢΒ υϑυδ!ν 
αὐϊθηἀϑηΐ οα ἀηϑϑηο  ῆθιὶ ργοΟΒΡΟΥΥ, δηα θδοϑυ8θ (ΠΘΥ͂ ἅΓΘ, Οὐ 08:6. ΘΟὨ ΕΓ ΔΓ, 
ποθ δυμ 0 ]6 ἃπὰ τροσὸ οὐὈθάϊοηῦ ἴο (ἀοά. 1, πονγθνοσ, ὑπο γῪ 6 ποὶ [86 
οἠαγαοσίογ ἀθβουὶ θα (38 ὑπαυθϑυϊ Δ ὈΪΥ ὑΠΘΓΘ ἈΓΘ ΤΔΗΥ͂ ἴ0 ὑπο {Π6 οἰι8- 
Γισίαγϑ ἀο ποῦ ΔΡΡΙΥ)}, 016 ῬΓΟΠΙΪ86 ἰὼ ὑπαῦ σ886 ἀο068 ποὺ Ὀοϊοηρ ἴο ἐδ 6πὶ. 
Ρῖοο πυεγϑᾶ, νγνῆθτι ΔΠΥ βίαίθ 18 ργοποιυποθᾶ ἴο Ὀ6 ψυγθίο θα, 10 15 οἡ δοσουῃΐ 
ΟΥ̓ ὉΠ6 δ'ῃ}8 ΟΥ̓ ν᾽ 0685 Ὑν 810 }} σΘΏΘΓΑΙΠΥ δἰύοπά ἐΐ. 

ΙΧ, ϑύπιο ῥγϑοορίς Γ᾽ πιογαὶ ργμάφιοο αγὸ σίυοη ἐπ ἐδ ϑογίρέωτει, 
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τοὐϊείι πευογίλιοῖεες αὐἀπιὶϊξ 077 ἐποορέϊοπδ, ὁπ ἀσουμπὲ ΟΥΓ ϑοηῖο αἀμέϊεα οἵ 
επευοίξηςο ον Ῥίον ἐπαὲ ομσὴξ ἐο ργοαοπιέπαίο. 

6 ἸΏΔΥ ᾿]]υϑίγαϊα {18 ΤᾺ] ὈῪ {110 οὔϊδη-τοροβδίθα δου ηβοἷβ οὐ ϑοϊοϊηοη 
τοβροοιϊπρ ὈΘΟΟΠλΙ ρ᾽ ΒΟΓΘΙΥ ῸΓ 8ποῖμογ (866 Ῥτγον. νἱ.], 2., χἹ. 15., χυϊ!, 18., 
δηὰ χχ. 16.) ἴη {1|680 Ρᾶβϑαῶθθ Π6 ἄοθϑ ποὺ σοῃηάδθπιῃ βυγϑυ ΐρ, τ ῖς ἢ, 
ἴῃ ἸΠΒΗΥ͂ 68.868, 18 ποῦ ΟΠ]Υ ἰανγίι!, Ὀμπΐ, 1π ΒοΙὴθ ᾿πδίδποθα, θύθη 8δῃ δοί οὗ 
υβεῖςα, ργυάθῃςθ, δπα ΘὨΔΥΙΥ ; δαὺ ϑοϊομηοπ ἔογ 48 ἢἷ8 ἀϊδβοῖρ᾽θ ἕο Ρ6- 
ΘΟΠῚΘ Βιγον χαδηΐν, τ Ππουΐ οομβίἀθγίησ ἴῸΓ ΠΟΙΏ, ΟΥΓ ΠΟῪ [ᾺΓ ἢθ Ὀπα8 
Ὠἰτα86 1. οσ μον Β6 οου]ὰ ἀἰβοβαγρο (86 ἀθδι ἰἔ οσοδβίοη δἰιουϊὰ σραυΐγο 1, 

Χ, ΑἹ ελαπρο ὁ} οἱγοιιπιϑίαποες ολαπφεδ πιογαὶ ἐλίπρϑ ; ἐλεγοίοτε, σοπ- 
ἔγαγῃν ἰλῖποϑ πιαν δ 5ροΐεη ἐοσείλεν ἐπ πιογαὶ ἐλίπφσα, οπἡ ἀσουκπέ 9 ἐδ 
ἀϊεγέποο 9.07 εἰγοιμπιδέαποο8. 

Τλυ8, πη Ῥγον. Χχνὶ. 4, ὅ., 6 τηϑϑὺ ψὶ ἢ ὑνγο ρῥγθοορίβ {μδὺ βθοῖῃ ἰο ὃθ 
αἰυ πον 6 4}}}7 ορροβιλθ ἴο ϑδοΒ. οἵποῦ, “πϑισον ποί α 7οοἷ ἀεσοοταϊπρ ἰο λὲδ 
,οἰϊῳ, ἴἰο5έ ἐλοι αἶδο δὲ ἰἶλε ὠπίο ᾿ΐηι; δῃᾶ, εἰπιβισοῦ α Γοοἷ ἀσοοταϊπρ ἕο λα Κοἰϊν, 
ἰεδὲ ἀξ δε ιτοῖδο ἔῃ δὲδ οἱἵόπ σοῃοεῖϊί. Ἰθαῖ, 1 νγὸ δίίϑ πα συ Ἅ]}]Υ ἰο {μ6 γεαδοῖ 
Ὑ] ἢ [86 βισγοὰ ΓΙ ΟΥ Βα Ὀ]οἶ 8 ἰ0 ΘΔ 6 ἢ ρΡΓδοθρῖ, νν6 588}1 θῸ ΘῃδὈΪθα 8δ118- 
[ΔΟΙΟΓΙΪΥ ἴο δοσουηΐ ἔὸΓ {Π6 Δρρδγθηῦ ΓΟΡΌΡΏΔΠΟΥ ; δηὰ Ὁ νν1}} Ὀ6 ον ἀθηὶ 
{πᾶὺ ΠΟΥ ἔοτστῃ ποὺ ἱποοηϑίβίθηῦ Ὀυ αἰδέϊποεί τὰ]08 οὗ οοπάᾳποί, τυ ο ἢ 8 ΓΘ 
ΤΟΒΡΘΟΙΨΘΙΥ ὕο 6 οὐβογνθὰ δοοογάϊπρ ἰο {89 αἀὐῥογοποο οΥ οἰτομηιδέαποες. 
ΤΙΘ ἔΟ]ονηρ ΟὈϑΘΡν ΓΙΟΏΒ ΟἹ 86 ὕνγο Ψθῦβ08 }υδ8ὲ οἱϊθά ν7}}} τηδίοσί }}Υ 
Πα γαῖ {μ6ὲν τπηϑδηϊηρ. 
Α οοΐ, ἴῃ {π6 Βθη86 οὗὨ βϑογίρίυγθ, 688 ἃ νν ]ο ΚΟ χηβη, ΟΥ̓ 0η6 ΨἘΟ δοίϑ 

ἙΟὨΙΣΆΓΥ ἴο [86 νυ7ἱβάομι (Πδὺ 18 ἔγοτη δῦονο, δῃηὰ Ὑῖι0Ὸ 18 βιιρροβοά ἰο υἱΐοῖ 
}ν18. ΤΟΙ ἸΒῃ688 ἰῺ Βρθθοὶ οὐ τιν. ΠουΉ]688 {Π|6ῚῸ ἅτ αἰ δγθηΐ ἀ6- 
ΒΟΓΙΡΙΟΠΒ οὗὁἨ [Π686 ΟΠδΓΘΟίοσΒ ; δηὰ βοπθ ΙΔΥ ΤΟαυΐγ ἰὸ ὯΘ δηδιγογαῖ, 
ὙΓἘ110 ΟΥ̓ ΒΟΓΒ δγὸ δοϑὺ ἰγοαίθα ᾿Ἡ 10} β᾽ θη ο6. Βυΐ {6 σα868 ἤ6γθ βθθῃ ἰο ὃθ 
ΟὯΘ; δοίδ μᾶνθ γοβρθοὺῦ ἴο {86 βᾶσωθ οπδγδοίοσ, ἀῃὰ οί στοαυΐϊγο ἰὸ 0 
ΔηΒΟΓΘα,. ὙΤΊ|Θ τ η0]0 αἰ ΣΘΠοΘ 1168 1ῃ 1826 απΉ ΘΓ ἴῃ τ οι (80 ΒΗΒΊΨΘΓ 
Ββου]ά δ6 ρσίνϑη. 
Ἴη τΠ0 βγϑὺ ἱπβίδησθ, {πὸ ἰδσγιω, “δοοογάϊηρ ὑο ἢιὶϑ {Ὸ11γ,᾿ ΤῊ 8 ἐπ α 

Ἱοοϊιδἢ πιαΉΠΟΥ ; 88 18 τηληϊοϑί ἔγοτα {ῃ6 σϑᾶβοη ρίνϑη, “ἰθϑῦ ἐἰοὺ 418 Ὀ6 
᾿|κ6 απίο ᾿ἴπι. ΒΒ ἴῃ [Π|6 δϑοοηᾶ ᾿πβίβησα [Π6 γοσὰβ τηθδῃ ἐπ δε παπποῦ ἐπ 
τοὐλϊοῦ ἀὲς  οοϊἰβάποδε τεφιῖγοδ. ὙΠ}}18 4180 18 ρ]δίπ ἔγομη [886 σθάβοῃ ρίνθη, 
“Ἰοβύ [6 Ὅὸ νυῖξθ ἴῃ ἢ18 οὐγνῇ οοηοοῖ,. Α ἔοο] Ὁ ἢ} ΘροθοΪι 18 ποῦ ἃ στῦ]θ [Ὸγ 
ΟὟΥ ἰπη! δὐίο ἢ ΠΟΥ ΒΘ] 688 ΟἿΓ δΔΏΒνΘΡ τηϑὲ ὈΘ Ε0 ἔγαιηθα ὈΥ 1, 88 ἴο 
τηθοῦ Δπα ΣΟΡρΟ] 1, θοῦ {Ππ68586 ργόνθν 8 σϑυςοη 18 ἀραϊηδβὲ ον1]5 ἴο ψ ἰ ἢ 
ΝΘ 816 ποῦ ἃ 110{16 δαάϊοῖϊρα ; {110 γβύ, ὑπὰ0 οὗ ϑαγίηρ δπὰ ἀοΐϊπρ ἴο οὐ βοὺβ 
α5 ἐλεψ δα διὰ ἀ0 ἴο 8, ΓΑΊΠΟΥ (Δ ἃ8 106 τοομΐα! ἰΠ6Υ βου] ΒΆῪ δηᾶ ἀο :; 
(μ0 481, (Πδὶ οὗ βυβδογίηρ [86 σαιι86 οὐὗἁἩ ὑγυτἢ οὐ 7υ8[166 ἰο Ὧ6 τὰπ ἄονῃ, 
Ὑ 8116 νγθ, ἔγοπι ἃ ἰονθ οὗ θϑβ0, βίαβπα ὈΥ͂ 88 ὑποοποογηθὰ βρθοίδίοσθ. ΤὨΘ 
ἢνδϑ᾽ ΟΥἮὨ ἐπ686 ργονθγβ 18 ὀχϑηρὶῆρα 1 [6 δῆϑνοῦ οὗ Μοβθβ ἴἰο (16 τϑ- 
Ὀ6]]ἸουΒ 18 Γ86}1168: πὸ Δὲ ἴῃ {μδὶ οὗ Φοῦ ἴο 8 νἱὶΐθ. [Ὁ τγὯ8 ἃ ἔοο δ 
ΒΡΘΟΘΟΝ ψ}} 16 ἢ γννὰ8β δάἀαγοβϑϑθα ἴο {Π|ὲ ἰογιηθσ, “ ἡ ου]α ἰο αοά, ἐμαὶ τὸ Βαά 
ἀἰοὰ γγβδη ουὖυῦ Ὀγοίδγοη ἀϊθα Ὀοἴυγο {ΠῸ ΤἸογὰ ἢ Απὰ ῈΥ Βᾶνθ γο Ὀσγουρ}ῦ υρ 
186 οοηστορϑίϊοη οὗ ὑΠ6 τὰ ἰπίο 1118 ν᾿] Δ γη688, ὑΠηδὺ γγ δηά οὐγ οδίι]9 
Ββου]ά ἀϊθ {μβογοϑ ᾿ {{ΠΠϑρρΡΊ]Ὺ, 1818 ρτονοκρα Μοβθϑ ἰο βϑρθὰξκ υπδᾶν:βθάϊγ 
ΜἾ0} Π18 1108 ; βαγίηρ, “Ηθαγ ποῦν, γ8 σϑθ6]8, τηϑῦ νγο ἔθ} γοὺ τυϑΐοσ ουὖΐ 
οὗ τΠ18 τοοκῦ᾽᾿ ΤὨΐ8 γγἃ8 ἀπανγοσίησ ΤῸΠΥ ἐπ α Γοοἰδῆ πιαπηοῦ, σον ΗΘ 
Βῃοι ]ά πού πᾶν ἄοπο ; διῃᾷ ὈΥ νυ ῖ ἢ γΠ6 βογνδηί οὗ (ἀοά Ὀοσαπιθ ἴοο 6} 
ἔλε ἴθ τυ πότ π6 ορροβθᾶ. 10 νγγδβ 8130 ἃ 100]15]1} ϑλυἱπρ' οἵ 900 8 νν1ἔο, ἴῃ 
180 ἀΔγ οὗὨ μἷ5 ἀϊδύγοββ, " αγϑθο αοἀ δηὰ ἀἷθ 1 ΦοὉ δπδυγεσγρὰ {118 ΒΡρΘθς, 
ποῦ ἴῃ ἐλά πιαππεν ΟΥ ἐξ, Ὀὰὺ 1. (Π6 τῆ ποΓ τολίολ ἐξ τεφιῖίγοα, “ ὟΝ Ἰγαῖ, 8}}} 
6 ΓΘΟΟΙ͂ΤΘ σοοά δ {Π6 πὰ οὗ αοὰ ; δηᾷ 5.8}} νγγὸ πού γϑορῖνϑ ον} ἢ ̓ [μὲ Δ}1 
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(ἢ δηβῖγοσβ οὗ ΟἿἊ ϑαυνϊοῦγ ἰοὸ (Π6 Κ'ΟΡΙ θ68 δηα ΤΠ δΓίβθοϑ, γγ6 ΤΑΥ͂ ρογοοῖνο 
πα΄ ὮΘ ὨΘΨΟΣ ἰοβῦ (Π6 ροββοββίοῃ οὗ 118 800] [ὉΓ 8 51Π016 πιοϊῃθῃΐ, ἃπᾶὰ ἤθνοῦ 
δηϑιγογοά ἐπ ἐλο γιαρπεῦ οὗἨ ᾿8 Ορροῃθῃῖϑ, 80 88 [0 ὃὉθ ἔξλε μπέο ἔδθηι. Ὑοὲ 
ΠΟΙ ἀϊὰ ἢθ6 ἀθοϊπθ (ο σϑρϑὶ ὑμοὶγ 1Ὸ]1Υ, δπὰ 80 ἴο δῦδϑθ Ποῖ 586}- 
σοηοοὶ,ἤ 

ΧΙ. δίδενοηί ἰάδας πιμδέ ὅς ἀππεχοϑά ἰο ἐδο παπιο8 Ὁ υἱγένμο8 ΟΥ̓ υΐοες, 
αὐοοταϊπρ ἰο αἀϊδεγεπὲ ασο5 απα γμίαρσοϑ. 

ΤὨυΒ, λοϊπεδε δῃὰ ρετγίψ ἀδποίο τ] 6} 7 ἀἰβογθηὶ ἰπΐπρθ, ἴῃ ΤΏΔΗΥ͂ ῥδγίδ 
οἵ {Π6 ΟΙά Τοϑίδπηθηῦ, ἔγοιῃ ψν μδὲ (ΠΟΥ ἱπίθηά ἴῃ ἴπ0 Ναὸν ; ἴῃ (Πθ ΌΓΠΊΟΓ, 
ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΔΡΡ]οα [0 ΡῬΟΓβΟηΒ δηπὰ {Π|΄|πρ8 ἀδαϊςσαύθα ἰο “ϑῃουδῇ ; σι }}}16, ἴῃ 
186 Ἰαίοσ, (ΠΟῪ 8.6 δρρὶ θὰ ἰο 4}1 ἔγὰθ Ὁ σι βίϊβηβ, τν 0 8ΓΘ οἈ]οα δαΐπέβ ΟΥ 
Ποῖγ, θοΐηρ δάθ 80 [πγουρ {πο 1ΠΠυπιϊπαίζοη δπά σοηονδίίοπ οἵ (π6 ΗοΪγ 
ρὶγῖῖ, δηα Ὀδοϑδαδο, θοίηρ, ο8116 ἃ τὶ ἃ ΠΡ δηὰ ΒΟΙΥῪ Ο4}1}πρ, ΓΠΘΥ Δ ΓΘ 
Ὀουπὰ ἴο ανίπορ (86 8᾽ ΠΟΘΙ οΥἁ {μοὶ ῥγοΐβϑβίοη ὮΥ 8 ριιγθ δπὰ Βοὶυ 116. 

ΧΤ]Τ]. 1π ἱπυοείσαξπο απαὰ ἱπέεγρτγοίϊης ἰλοδὸ ραβϑβδαφος 9. ϑεγίρέιιγε, 
ἐδε αγσιπιοπέ οΥ τολὲσῆ ἐς πιογαΐ, ἐλαΐ ἐδ, ραδϑασος ἐπ τολϊοἢ Λἀοὶψ απά 
υἱγίμοιι αοἰϊοπϑ αγὸ σοπιπιοπαοα, διέ τοϊολεά απᾶὰ μπλοῖὶν οπο8 αγὸ ζ07- 
ὑϊάάση, ἐδ παέμγο Ὁ ἐδο υἱγέμο οη)οϊπεα, ΟΥ οΥ ἐδ δὲπ ργολιδὲξοι!, δἠοιίά 
δ επρίαϊπεά. Ξε δλομία αἶδο σοπιδῖ67 τολείδεῦ δμοῖ ραββασες αγὸ ροϑβιξυο 
σοπιπιαπα5, ΟΥ̓ πιοτοῖψ σομπδβεῖς ΟΥ̓ ορίπίοηξδ, απαὶ ὑψ ιολαΐ πιοίϊυο8 ΟΥ̓ αΥρι- 
πιοπίϑ ἐδ6 ἐπιδριγοα ἸΟΡῚ 67 δ ΡΡΟΥ 5 ἠϊΐδ ρεγδιμαδίοηδ ἰο υἱγέμο, ἀπά ἠδ αἷ4- 
διιαϑβῖυεα ὥζοπι δὶ ΟΥ̓ υἷοα. 

πη οοηδαοίϊηρ, {818 ἱπνοβισδίοη, (ἢ 6 ῬΒΓΆ116] Ῥαββαροβ νν}}} θ6 ουπὰ οὗ 
1[η0 στολίοϑε βουύνίοθ. [1ἢ (πὸ Μοβαῖο ἰᾶτν, βυοῦ τορι οηΒ 88 σοραγά 
ΡΟ εἷς 4] σοπάπιοὐ τηϑὺ Ὀ6 βαοραγαίθα ἔγοση ΠλΟγα] ογάϊδῃο68 ;] απ, ἴῃ ΔΡΡΙ γίηρ 
{πὸ τυ7σιτἰηρβ οὐ [πΠ6 Νουν Τ᾽ οϑίδηγοηΐ ἃ8 δ ΒΟΥ ΓῸΣ ᾿γϑοί!οδὶ 1η801 0 [10}8, 
10 18 ΠΟΘΟΒΒΆΓΣΥ (0 αἰ ρα 5 ἢ {Π086 ργθοορίβ ΟΥ̓ ΔΓ[10168, νν ΠΙΟὮ ΓΘ αἰγουπι- 
Βίδη 18] πὰ [ΟΠΙΡΟΓΆΓΥ, ἔγουῃ 80}0}} 8 ἈΓῸ 6866} 018] ἰο γι το]! ρίοη, δπά 
{Ππογοίογθ ΟὈ] ρϑίουΥ ἴῃ 81} ἃρο8. Νοῦ ΟΠ]Υ͂ 816 4}1 (πὸ ᾿ππρογίδληϊ ἰανν8 οὗ 
ΤΩΟΓΆ ΠΥ Ῥογπιδιιθηΐ, Ὀὰΐ 411 {Π 056 σθποτγαὶ συἶθ8 οὗ οοπάαςί, πᾶ ᾿η5ὑϊ δα {108 
γ᾽ ΒΊΟΝ ἀγ6 δυἹ ἀθη ΠΥ οδ᾽ουϊαίθα ἴῃ το] ρίοη ἴο ργομιοίθ [ἢ 6 ροοά οὗἁ τηδηκὶπὰ 
δηἀ (0 ρίοτγ οὗ οὐ, Τῇθ βι(ιαίίοη οὗ {πῃ6 γϑι ΟἿ γβι18η5, ἀαγίηρ [ἢ6 
ΠΆΠΠΟΥ οὗ ΟἿ ΓΙ ΒΟ ΔΗΣΥ, τοαυΓοα (ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ τ ρῸ ]ΔίΊ 08, Υ Β] ἢ ΔΙΘ ποῖ ΠΟΥ 
Ρἱπάϊηρ οἡ ἴ86 συγ. ΤῊΘ ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΒΥ ΘΟΠΟΘΓἾηΡ ΒΟΙΥ ἄδγβ, δῃα ραγίϊ- 
οὐἷὰν Κἰπάβ οὗ ἴοοά, οσσαβὶοποᾶ Ῥδμ] ἴο Θη)οΐπ βοἢ ὑθ ΡΟΓΑΓΥῪ ὈΓΘΟορΙβ ἃ 
Βυϊ 6 (Π6 β᾽ζυδίίοη οὗὐἠἨ ὑπθ ομυγοἢ ἤθη Π6 ψγγοῖθΌ ΑὈϑίϊηθηοθ ἔγοιῃ ({|6 
1.860 οὗἁ ὑποϊθδη Ὀθδϑ8, ἴῃ ΘΟ ρ] ποα νι [86 ΟρΡ᾿ πο η8 οὗὨ {6 “}δνν8, 18. ποί 
ΠΟΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ; Ὀυ ἃ σΟη ἀοβοθηβίοη [ο 186 ΥΘΓῪ Ρτο)υ άϊοο8 οὗ γγθαξκ Ὀσϑίῃγθη, 
ἴη {πῖηρ8 ᾿ηα !θογοηί, 8 δὖ 8}} {1π|68 {Ππ6 ἀυίγ οὗὨ Ομ γι βέϊαηβ. ὙΉοΒβο ἀοσίγϊ πο 
ὙΠ ἢ ΟΓῸ ΘΥ] ἀ6 ΠΥ δἀδαρίοα το {πὸ βιτυδίϊοη οὗὨ (γι ϑυβ ἀ15οῖ ρ]6 8, γῃοη 
ὉΠ6ΘΡ ρογβοουςοη, ἀο ποῖ ἈΡΡΙΥ ἴο {Ποὶν σοπάποί, νν 6 οη]ογίηρ [}} ΠΟΙ 
οὗ σοῃβοΐθῃοθ. Εχπογίδιηβ, τυ ΕἰσὮ ἀγὸ γοϑίγϊ οἰθᾶ ἴο ραγυ σα δῦ ο4568, πιιϑὺ 
ποΐ ὈΘ6 ΔΡΡΙϊΘα 848 συ ΐθ8 [ὉΓ ρόποσα) οοπἀποί, 

ΤΠοβ6 αϊγθοιίίοηϑ, ἰο Ὀ6 Κἰπὰ δπᾶ Βοβρι (δ Ὁ]6 [ὁ ὁπ6 δηοί μου, ἴῃ τυ ἰςὮ {{|0 
συβίοτσῃβ οὗ δαϑίθσῃ σοιη 168 8ΓΘ τηθηὉ]οηθα, 8Γ6 ποῖ ΠΣ ΘΓ ΠΥ ἰο δ6 οὈδογνθὰ, 
Ὀγ {π986 ΔΙηοηρ οι αἰ ΌΓΟΘΠὑ ΙΩΔΉΠΟΙΓΒ ρΓον 1}. δὰ] δ η]οΐ 8 [86 581η0(9 
ο δαϊμίθ οπε αποέλεγ' το α λοῖψ ἀὶδ8 (Ἰλοιη. χνὶ. 16.). ΤΠ ἀἰδροδίδον 18 
ἰπουμηδοπῦ ΟἹ Ββδϊηΐβ, ἰῃ 8}1} αρθϑ οὗἁ {πθ τνου]ᾷ ; Ὀαὺ ποῖ {118 ποάδ οὗ 6Χ- 
Ῥγοβϑίηρ 1, [Ι͂ἢ ογάδν ἴο ἰδοῦ [86 ἀ 80] ρἷθβ ον ὑΠ6Ὺ οὐρὺ ἰο πιϑηϊίοϑε 

" ΕἼΠ]οτ, ΗΔΓΠΊΟΣΥ οὗἉ ϑδογίριατα, Ρῃ. 17, 18. Βίβμορ ΥΥ̓ ἀγθασγίοη [88 ρίνοη δὴ Ἅχοο θη 
ἢ] αϑιΓαιίοη οὗἉ 1Π0 Ῥαβϑαᾶσθ δῦονυθ οχρίαἰποὰ, ἱῃ οὔ οὗ 8 δοσχοῦβ. 80 8 Ῥογίδ, νοὶ]. Χ. 
δβοσῖι. 21. Ρρ. 6]---78. 
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ἐποῖν δδδοίζοη ἴῸΓ οὔθ δποίδογ, ΟΥ̓ Ρου [ὉΥΙΏΣ ΠΩ ΘΥΘΓῪ ΟἸἶοο οὗἉ ἔγ᾽ πα 8}}}0 ἴῃ 
{ποῖγ ρόνγοῦ, ὑποὶν Τοτὰ δηά Μαβίοσ ἐοοζ α ἐοισεῖ απα σίγαφά ᾿ϊηιδοῖ, ἀπά 
δεέφαπ ο ισαϑἢ ἰλε αἰδοὶρίε8᾽ [ξεεῖ, απα ἐο τοΐρε ἐἦδηι κοὐ ἐἦδ ἐοιοεῖ «εὐλοτειοίίλ 
ὅθ τοας σίγαεα ; απά βαϊά, ΤΡ 1 ἐδόη, γοῶν 7,οτὰ απα αξίεν, λαῦο τραδλοά 
ΨψοΩν [εεῖ, ψε αἶδο ομφὴξ ἰο τισαδϑὴ οπε αποίλοτ᾽β γεοὲ (Θολη ΧΙ]. 4, ὅ, 14... 
Ἴη {Πο86 Βοῖ δσοιυηί 68, ΒΕΓ {σαν ] Πρ 1 58 η 4418, [86 νδβῃϊηρ οὗὨ 86 ἔρος 
τῦ88 ΨΟΥΥ͂ το γοβῃΐηρ, δπἃ 8η ΘΧργθββίοη οὗ ἐμ χηοδβὺ [θη ἀθγ σδΓΘ δηα γοραγα : 
Ποησα 1ΐ 18 τηθη Ὁ] οΠθα 88 8Π δι)180]6 ρατί οὗἉ [86 γί ἀονν Β σπαγδοίοσ, ὑΠδΐ 886 
Βιδι ιυαδλοά ἐδὸ Ξαϊπέδ᾽ ζδεῖ, απα τοϊϊευεά δε αἡῷιοίοα (1 Τίπι. ν. 10.). 
1ι ἰ8 ουϊάθηΐ ὑμδὺ 18 τηοᾶθ οὗἉ οχρυγοβδϑίηρ ἰοῦ 0 οὴθ 8ποῦπμοΓ ὙγὙδῈ8 ποί 
Ἰηὐθη ρα 858 ἃ ῥεγπιαπθηΐ ἴαισ, Ὀὰΐ 8 αἰτθούΖζοη δαδρίθα ἰο {1:10 ργϑυδι! ηρ 
ουδίομι οὗ [86 Ρ6Ορ]θ ἴο ὑγ ποιὰ ἰδ γγ88 ΟΥἹΡἼ ΠΑΙΥ ρίνϑη. 
ΓΒ] 16 18 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἰο ἀϊδύ! Πρ 88} ὈΘίνγθθη ρΟβ  ἶν9 δ ἃ ΠΟΤᾺ] ργθοθρίϑ 

.--ἴ6 ἤογιμογ ἴῃ ὑπεὶν ἡδίατο ομδηρίηρ, ἴΠ6 ἸδίαΓ Ἰχτητη (80]0 88 ἀογι νοᾶ 
ἤἔτοταῃ {{π τοϊδίζοη ἴῃ ν᾽ Εἰ σἢ ἃ σγθαία ΓΘ ὩΘΟΘΒΒΔΓ]Υ βδη 48 ἴο ἢ18 ΟΥ̓ΘΔΙΟΤ --- Ὑ 
τηυϑὲ 4130 ΟΌΞΘυγΘ ὑπαὺ ΤΏΔΠΥ Ργοβοσὶ Ὀρα ἀυ 168 ΔΓ οὗ ἃ σοι ρ]6Χ ΟΠ αγδοίογ. 
Τὸ νουβμῖὶρ ἀοά 18 ΠΠΟΓΆΙ]Υ 8] ν᾽ Δ Υ8 ὈΪπάϊρ' ΡΟ τηθη : {Π|6 ρΑΓ ΓΘ] Γ ΟΥΤΩ8 
διηἃ Βροα80}8 οὗ ἡγΟΥΒἢ]ρ 8Γ6 ἀοβηθα ὈΥ ρΡοδβίϊγο θϑηδβοϊμηθηϊ, δηα ΤΙΔῪ ὙΔΥῪ δὐ 
ἀϊ δγοηὶ {ἰπλ68. 

Ις νν}}} Β6 νγ8}] α18ο ἰο ἀϊβιληρ 8 Ὀοίνγθθη μ6 ργθοορίβ οὗ {89 ΟἹ]ὰ Τοβ- 
ἰαιηθηΐ δηά ἰπο86 οὗ ἴδ Νϑυνυ. ὅο ΓἈΓ 88 ΔηΥ οὗ {116 [ὈΓΠΊΘΙ ΓΘ ΤΌΤ], (ΠΟΓΘ 
58. ἀου ὈΓΠ|688 {πὸ βδῖὴθ δἰπάϊηρ, ΟὈ] δυο 8.1}} ἱη ἴογοα ; Ὀαΐ γοὺ (Ὧ6 1ηἴτο- 
ἀαοίοτγτγ οἰ δγδούογ οὗ [η6 ἰᾶνν τηϑύ ποὺ ὈΘ ἰογροίίθη. Λα βπὰ 10 γϑοορῃῖζοά 
ὉΥ οὔτ οτὰ Ὠ]πι86 ἢ (Μαῦ. χὶχ. 8.) ὍΘ ΠλοΓΑ ΠΥ, 88. γ068]} 88 {Π|0 βρ᾽ γὶ 8] 
ἰρδοπίηρ οὗ τουθ δίίοῃ, δα 118 σγϑά 8] ἀθυθὶορπιθηΐ. 

Μοταὶ ἀυζκῖ68 ἃζὸ ἱπουϊοαίθα ἱὰ δογιρύυγο δἰπηοδῦ 88 ΘΧΡΥΘΒΒΙΨΘΙΥ ἈΥ͂ 
ΘΧϑιΡΪ68 38 ὉΥ ργθοθρίβ. 10 18 ὩΘοΘβΒΆΣΥ, βουνοῦ, ἴῃ ἀράποϊπρ' Γυ]68 ἴτΟτι 
{Π|686 ῸΓ Ὀγδοῦϊο 8] συϊάδηοθ, ἰο ΟΌΒοσν  οθγίδί η Πἰτα ἰϑ010η8 ἀπα οδυ ]ΟΉ8. 
116 ΒΟΙΘ 61] ἀ608 δ οθηϑυγοα ἴῃ {Π6 Ἀἰδίοσυυ, οὐδ δ σϑὶ ἰδ 

ὙὴΠπουΐ ΟΧρΓΘεβοα ἀἰϑαρρτοναὶ. ΥΥ͂Θ ἃγο ποί, ὑμογθέογθ, 1 Ἰβογὶ Ἰ μϑ Ιου ἴὸ 
1τηϊδύθ ὕὉ86 σοπάποὺ οὗὨ ὑπ σὰ βογνδηΐβ οὗ αοά, θούϑὴ ἐπουρ ἢ ὯΟ ποίθ οὗ 
ΘΘΏΒΌΓΘ 18 χοᾶ. ὅδοὴθ {Ὠ1ηρΒ, δρδίη, ΓΘ ἀοηθ ὑπ66} ρΑυϊουἶΓ οἷτ- 
συτηβίδησοδ, ΟΥ ὮΥ ἀϊβίϊποί οομημληᾶ, ΜΒΙΟΩ 1ὖ πγουἹὰ ποῖ Ὀ0 Ἰἰανγέμ! ἴο 
Ἰτηϊδῖθ, Ὁ}1658 (Π6 Β8Π|6 ΠΘΟΘΒΒΙΥ ὙὙΘΙΘ ϑρϑὶπ [Ὁ Οὐσυγ. ΑΡΓΑΠΆΠῚΙ᾿Β ῥγοὸ- 
σεοράϊηρ, ἴο ΟΠἾΡ Ιβδδς 185 ἃ οδ86 ἱπ ροϊηί. Τὴθ ΟἸθαγοΡ τονοϊδίίοη οὗ [6 
Νον Τοϑίδιηθηὺ ψν01}} ΙΔΡρ ον 18 γαῖο {μ6 ΟἹ Ταδδβίδτηθη ΘΧΔΙΏΡ]68 ; τ Ὦ1]0 
ποῖ πη ΓΘ ΠΟΥ ΔΠ ΘΧΘΙΏΡΪ6 1}1}} Βῆου ΒΟῪ 8 ῥγδϑοορύ 15 ἰο 6 υηάογβίοοα, 
8 {πδὺ ἃ. ὈΓΙΠΟΙΡΙΘ, ΟΣ ϑίδίθ οἵ στιϊηᾶ, σαῦμοῦ ὑμδπ ἃ ρϑγύϊου αν δού, 18 
ΤΘοοχ 6 η46α. 

Ιὴ οοποϊυαϊηρ' ΟἿΤ Τουλδυΐτβ Ομ {Ππ6 τηογαὶ Ἰπίογρτγοίδιοη οὗ 1Π6 βα- 
ΟΥΘΑ ὙΓΠΊΏΡΒ, 10 18 που ΟὗἨ ορϑογνδίϊΐοῃ {πὲ ΤΠΘῪ οοπίδίη ὑνὸ 
Κιμαβ οὗἉ τροσαὶ ὈοΟ 8 απὰ ἀἰβοοιγβαβ, ν]Ζ. 1. Ζοἰαοΐοα ξοηέοποοβ, Βα ἢ 
88 ΟΟΟῸΓ ἴῃ 186 Ὀοοὶς οὗἩἨἉ ῬγονΟΥθΒ, [ἢ Ἰδην οὗ ΟἿΣ 1μοΥα᾽ Β ΒΟΓΙΔΟΏΒ, 
Δα ἴῃ ΒΟΥΘΓΆ] οὗ {Π6 τηογα] Θχουία 08 αὖ {Ππ6 οἷοβα οἵ {Π6 δροβίο]!ο 
ΘΡΙ δ ]68; δπηᾷ, 2. Οοπέϊπιιοιι5 ἀπά σοπποοίοα αἰἰδοοιγ 868, ΒᾺΘὮ 88 ἅΧ6 ἰο 
6 ἔοιιπα τὴ {π6 ὈοΟΚ οὗ ΨΦο0. [π {Π6 )ογηπιοῦ, 6 ἅτ ποῦ ἴο ΙοοΙΪς ἴῸσ 
ΒΗΥ͂ ΟΥ̓ΔΘΙ ΟΥ ΔΙγδηροιηδηΐ, θθοδιθ6 {Π6Ὺ Πᾶνα Ὀ6θη Ραὺ Τοροίμο ͵αδῦ 
88 πον ργθβοηΐα {πϑιηβοῖνοθβ ἰοὸ {Π6 τη δ οὐ {Π6 1] Ἰηϑριγθα δα ΠΟ 18 : 
Ραΐ, 1ῃ 186 ἰαέξξεγ, Ἅ6 ταοϑὺ σαΓ ΠΥ αἰζαπα (ο ὑπΠ6 βοορθ. Τῇυ5, {Π6 
Β00Ρ6 οὗ ἐμ Ῥοοϊκ οὗ «οὉ 18 βροςοϊβεά ἴῃ {1Π6 βοοοπὰ δηα {μϊσὰ νϑυβοϑ 
οἵ {π6 {διγγ-Βοοομα οπαρίογ; ἴοὸ {Π18, Τπογοίοσθ, ([μ6 ἡ μ0]6 ὈΟΟΚ πχυϑῖ 
Ὀ6 τοΐογσαα, πιςπουΐ βθοκὶηρ' [ῸΓ ΔΩΥ ταγβίθυϊββ. 
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ΤΠ βίγ]6 αἷβο οὗ [Π6 τόσα] ραγίβ οὐ βουϊρίισα 18 βοιμϑίπηθβ ἢἤμι- 
Γαΐϊνα : Πγρογθοΐθβ δη Ῥγοβοροραῦῖαβ ΟΟΟΙ, 848 880 δη Π Π Π6 868 δηὰ 
Βϑοιλίηρ᾽ ρα ἀοΧοβ': [86 ἔΟΣΓΔΘΓ πχυβὺ Ὀ6 ΘΧΡ] ΑΙ θα ΔρτΘΟΔΡΪΥ ἴο ΤΠ ο886 
Βαηοσαὶ συΐθ8 [ῸὉΓ δσρουπάϊηρ {π6 Πρυγαίϊνα ἰδησιαρα οὗ βου ρίζα, 
ψ ]οἢ Βανο αἰγοδαν Ὀθοη βίαια δπὰ "]υβίγαίθα ὃ; δπα {86 Ἰαδέΐασ πηυδί 
θ6 1ηἰογργοίθα δηά [11:66 δοοογάϊησ ἴο {π6 παίυγο οὗ {π6 (Βῖηρ: ἴὉΓ 
Ιῃδίδησο, ὑπ Ὀαδι 68, 88 τοϊαιοα Ὀγ 5.ι. Μαιίμον (ν.), τυυδῦ Ὀ6 
σοιῃρᾶγοα στ} (Πο86 ἀ6] Ἰνοτϑα δἱ α αἰβδγθηΐ {1π|6, 88 σοϊδίθα ὈΥ δί. 
Τα Κα (τὶ. 20., ὅς.}; δπα ἔγομῃ {18 φο]]αὕοη νγ6 8114}} θ6 δῃδθὶθα ἴο 
ΤΘΟΟΠΟΣΪ6 {Π|6 Βαοιηϊηρ αἴ ΈΓΘΠΟΘ68, δηα {Ὰ]}Υ ἴο πηἀογβίδηα (ἢ 6 Δ Π6 [Ὁ 
ΒΑΥΊΠΡΒ οὗ ΟἿ ],ογά, 

1, ΑΒΌΥ, 88 186 πηοτὰὶ βοπίθμοθβ ἴῃ (86 ΒουρύγοΒ ἃσὸ τεϊθη ἴῃ {86 
ὙΘΓΥ͂ ΘΟΠΟΙΒ6 δίυ]6 ῬΘου ΑΓ ἴο {Π6 ΟΥΙΘΏΆ]Β, ΤΏΒΠΥῪ μϑββᾶρθϑ ἈΓΘ, ἴῃ 
ΘΟΠΘΘΑΌΘΩΟΘΘ, ΠΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ΟὈΒΟΌΓΣΟ, απ {Πα ΥΘΌγΘ δά πλις οὗἨ νδγουβ 6χ- 
Ροδιθ!οηΒ. [Ι͂ἢ βοῇ ο8868, {πα΄ 1π οΥργοίδ 9 Ἡν ἰοΐ 18 τηοδῦ οὐνὶουϑ 
ίο [8.6 ΓΟΔΑΘΥ ν7}}} 1π σΘΏΘΤΑΙ 6 Β0 ΠΟΙ ΘΠ Υ 1π061}101}0]6 [ῸΓΣ 411 ρΌΓΡοΒϑβ 
οἵ ργαοείζϊοαϊ εαὐὐΠεοαΐξίοπ ; πα Ὀογοπα {{|18 τ ποορα ποῦ 6 Δ ΧΙΟΌΕΙΥ͂ 80]}- 
οἰΐουϑ, 1 νγα δῃου]ὰ [41] ἴῃ δϑοϑσίαι πῖὴρ [86 ὈΥΘΟΪ86 τη θην οὗ ΘΥΘΤΥ͂ 
ΜΟΙ 1 8 ῬΓΟΥΟΥὮ ΟΥ̓ ΤΏΟΓΆ] ΒΘ 666. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1], 

ΟΝ ΤῊΗΞ ἹΝΤΕΒΚΡΕΒΕΤΑΤΊΟΝ ΟΥ̓ ΤῊΗΞ ῬΡΒΟΜΙΒΕΒ ΑΝῸ ΤΗΒΕΛΑΤΈΝΙΧΝΟΒ ΟΣ ΒΟΕΒΙΡΥΌΞΒΕ. 

Α ῬΒΟΜΙΒΕ, ἴῃ [Π6 Βογιρίἔυγαὶ! βοηβθ οὗ {π6 ἴδσῃῃ, 18 8 ἀθοϊδυδ 0. ΟΥ 
ΔΒΒΌΓΑΠΟΘ οὗἩ {86 αἀἰνηο ψι}], ἰὼ τ μιοῦ Οὐ βῖρηϊδθοθ τ μδὲ ραγίλουΓ 
δ] βδίηρσϑ ΟΥὁ ροοᾶ {πϊηρδ Π6 Μ}}} ἔγθοὶ Υ θαβίον,, 88 γ76}} δϑ {86 δου] ]ϑ 
ψ  οἢ ἢ6 ΜΜ}] τοῆονθ. Ὅη6 ργοηιΐβοβ, ἰῃμοσοίοσο, αἰ γ ἴσοιῦλ {16 
ἰλγεαίοπίηφε οἵ (οἄ, ᾿ἱπαβιλαοῃ 88 {Ππ6 ἔὈΣΙΠΟΥ ΑΥ6 ἀθοϊαγαί!ο 8. οοη- 
σογηϊησ ροοα, 1116 {868 αὐτο ἀτα ἀθηυποϊδίομβ οὗ 6υ}] οὐΪυ : αὖ {16 
ΕΘΠ16 {ϊπη6 1Ὁ 18 ἴο Ὀ6 ΟὈδΒΕΓνοα {πδ΄ ῬΓΟΙΏ1868 Βθοῖὴ ἴο 1ποϊαἄθ ἐῃΠγϑαίβ, 
Ὀδοαιβα, δοῖηρ ἴῃ ὑπο ὶνῦ ὙΘΥΥ πδίαγο οοπαϊξοπαῖ, ΒΟΥ ἸΠΡΙΥ {86 
ἐλ βρθε αι μιν 1Π6. ὈΪοΒβίηρ, ῬΓΟΠ 1864, ΟὨΪ]Υ͂ ΟὨ {86 σοπαϊδοη Ὀοίη 
ΡΟ οστηθα, ψ 1οΒ Ὀ]οβϑὶπρ 18 ἐαοϊέίψ ὑμγοαίθηθα ἰοὸ Ὀ6 8 614 οη 
ΠΟΠ- ΟΡ] ἴάπο6 ϑγ ἢ δ ἢ σοπά!οη. ΕΌΧΙΒΟΓΙ, Ὀσογα 868 αἰ 8 ἔγοπὰ 
[ἢ6 εοπιπιαπαβ8 οὗ (ἀοά, Ὀδοδιιβα (Πα ᾿ἰαίου Αγ6 βισῃηοδίϊοηβ οἱ {Π6 
αἰνίπα ν}1}} σομοθτηΐηρ ἃ ἀμέν Θη]οϊηβα το Ὀ6 ρε πα τα; ὙΥ Ὦ116 ῥτὸ- 
1η1868 Τοἰδία (0 πιοῦον ὕο θ6 τϑορῖγθά, ἊΑβ ἃ σοῃβιάθγαθ]θ ρογίϊοη οὗ 
1.6 ῬΓΟΠΊΪΒ68 σοϊαΐθ ἰο {Π6 ρου σπδηοα οὗ πλογὰ] δῃᾷά οὗ ρίουβ ἀπ(168, 
1Π6Υ τοὶρῦ αν θθοη αἰβουβαθα ἈπιῈῚ {Π6 Ργθοθαϊηρ μαρία; Ρυῖ, 
ἔγοπι [Π6 νυν ΟὗὨ Τορῖοβ ἡ ΠΙΟᾺ ΠΟΥ ΘΌτασα, 10 δὰ8 Ὀ66ῃ ἀδαπιρά 
Ῥτοίδγδοϊα ἴο ρῖνα {πο πὶ ἃ βθραγαῖθ σοπβι  Θγαί]οῃ, 

ὙΠ ΘΓΘ Γ6 ἴουγ οἰαββθθ οὗἨ ῬγΟσΩῖ868 τιθη τ οηθα ἴῃ {Π6 ΒΟ ρἐΏΓΕΒ, 
ΔΥΡΙΟΪΑΥ]ν ἴῃ {μ6 Νοιν Τοβίδιηθηϊ; ν]Ζ. 1. ῬΊΟΙΊ1868 γοἰαίϊϊηρ' ἰο {86 
[ββϑίδῃ : 2. ῬΧουλ1868 γοἰατηρ' ἴο ῃ6 οὨΓΟΙ : 85. ῬΙογαῖβθβ οὗ 0]688- 

ι Βοπιο οὗ ΤΌΙΤΟΙΠ᾽ Β ΘΧΑΙΏΊΡΪΟΒ8, ΡΡ. 125, 126., οὗ ΔΙ] ορεὰ Πγρογθοΐο, 88 Μαίς. νἱ. 6, 7.; 
ῬΏ]]. 11. 8.0, ἤᾶνθ ὈΘ6η ΟὈϊεοϊοα [0 : ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἢθ ΟΙΤΒ ἱῃ ἰονγ σης δοῦλο οὗ ἐμ6 ἴοχοὶδὶα ἐΧ- 
ῬγΟβδΙΟἢ8 οὗ βογὶ ρίυγο. 

2 566 ρῃ. 815---824. ξωεργα. 
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ἴπρ8, Ὀοι᾽ ἐθιηρογαὶ δηᾶ βρί γι], ἴο [π6 ῥἱοιβ; δηᾶ, 4, Ῥτογηῖβοϑ 
ΘηΘΟΌΓΒΟΊΠρ ἴο {Π6 δχθγοῖβθ οὗ (Π68 Βονθγαὶ στΆΘθβ δῃ ἀυίϊ68 {παΐ 
σοσροβα {π6 ΟΠ τ βύϊδη οπαγδοίοσ" Τὴ6 ὕνο ἤγβ οὗ {Ππ||86 οἶδββἝβ, 
1Ἰη 6066, ΔΓ6 ΠΊΔΠΥ͂ οὗὨ {Π6πὶ »γοαϊοίοη8 88 ΜῈ 8ἃ8 ὈΓΟΤΏ1Β68 ; ΘΟΙΒ6- 
αυοητΥ {Π6 βαπ6 ΟὈΒοΥν δ! ἢ8 011} ΔΡΡΙΥ ἴο [μ6πλ, 88 γα βίαϊβα [0Γ 
(6 ᾿πτογρσγοϊαϊίοη οὗ βοσιρίατα ργορῃοοὶοβ᾽; Ὀαΐ, ἴῃ ΤΟρΑΤα ἴο {Π 086 
Ῥτοιῖδοθ μος ἅτ αἰγθοίθα ἴο ῥϑγίϊοα δῦ ῬΘΥΒΟΏΒ, ΟΥἹ 10 {Π6 ΡοΓ- 
ἔοστηδησα οὗ ραγίϊου αν ἀυτ168, {6 ΟΠ] ρ᾽ Του 8. ἀγα οἴδγοα ἴο 
186 αἰξοηίίοι οὗὨ {Π6 τϑδάου, 

Ι. “««ρεπιιϑδί γοσοῖυε Οο( 8 ῥγοπιῖβοβ ἐπ βοΐ ιοΐδο αϑ ἰΐεψ ὅθ σοπογαίϊῳ 
κεἰ ζογίλ ἴπ ἰδ λοῖν ϑοτγίρέωτγο.᾽" ὃ 

Ἴο ὰ8 “1Π6 ῥργοπι868 οὗ ἀοα ΔΓ6 σθῆθγαὶ δηᾶ σοπάϊϊοπαι, ὙΠθ ροβρο] 
ἀἰβρθηξαίϊοι 18 ἀθϑοῦὶ θ6α 848 8 οουθηδηΐ Ὀδϑύνγθοῃ οἀ δηά πηδη : δηά {δ 84]- 
νυ δίϊοι οὗ ΘΥΘΥῪ ἱπάϊν 0] 18 τηαάθ 0 ἀθροηᾷ ὕροὴ [18 ΟὈβοσνδησα οὗ {116 
ΡῬΓΟΡΟΒΘα οοπαϊ]οπβ. Μθῃ, 88 ἴγϑο δσϑηΐβ, ἤλυθ 1 ἰπ ὑΠ6 ῚΓ ρόννθῦ ἴο ρου ουτη 
ΟΥΓ ποῖ ἴο ραγξογπι [Π686 Θοηἀ  10Π8.; δηὰ (Οοα [Ὀγοβανν ἔγοια δἰθγη νν]1Ὸ 
ὙΟῦΪαὰ δηα ψγῆο νοῦ Ἱα ποὺ φῬογίοσῃ ἰἤόσῃ, ὑΠπΠπλὺ 185, το ψ1}} δηα πὸ ν}}} 
ποΐ ὑθ βανϑά αἱ {86 ἀδγ οἵ ἡπάρτηοηϊ." 4 Τί, ᾿ποτοίογο, ὑπ6 ῥτγοιηΐδοβ οὔ οὐ 
Ὅδ ποὺ [1616 ἑοννδγὰ8 8, γ7 ΤΩΔῪ τοϑὺ ϑϑαγοὰ ὑμδὺ (Π6 ἴλαϊυ ἀο6 8 ποῖ τοϑῖ 
τὶ Ηἷπὶ “ τγἢο σδηποῖ ἰἰ6,} θα ἢ Οὐγβοῖνθθ, ἢο παν [Δ1]|6α ἴῃ σομ)- 
ΡΙγησ ἩΠΓᾺῸ [86 σΟΠΑ ΟΠ ΘΙΎΠΘΓ ὑδοὶ ΠῪ ΟΥ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ δηποχοὰ ἴο {116 πη. 
Υ ὁ ΠΔΥ, [Βθη, ΔΡΡΙΥ σΘΠΘΓΒΙ ῬΓΟΙΪΒΟΒ ἰ0 ΟΥΓΒΟΙν 68, μού ἀουύΐηρ παῖ, 17 

1 ΤΠοβο Ῥγοτηΐβοβ δῖὸ Το] δοϊο απὰ ρῥγὶπίοα αὖ ᾿θηριῆ, πὶ δῃ π86 6.1} πγαηπα], ΡῈ] 8 α 
ΘΑΡΙΥ ἴῃ ἴμ0 οἱριμϊοο πη ΘΟΠΌΓΥ, ἀπὰ ἱηεεὰ, 44 Οοἰϊεοίίοπ οΥΓ ἰδὲ Ῥγοπιέδος ο.Γ ϑετίρίωτγε, 
ατταπρεά ὑπάοτ ὑγορεν Πεαάβ. ΒΥ ϑαιημοὶ ΟἸάγκο, Ὁ... ΟΥ̓ τ ΐ8 Ππ||6 τηϑησα), {ποτὰ τὸ 
ΠΏΤΉΘΓΟΙΒ ΟΠΘΔΡ Οὐ οΠηΒ οχίδηϊ, το δου ἴῃ ΟΥΓΟΥΒ οἵ τοίσγθηθο ἴὸ 1Π6 ὑεχῖβ οἵ 
5ογρίαγο. ΟΥ̓ 116 τηογὸ γοοθηῖ δα! πἴοηβ, τπᾶὺ ΡῈ Ὁ} 1564 ὉγΥ Μτ.  πι. Οδτγροιίον (οπάοη, 
1825, 18π|0.} 18 ΟΠ6 οὗἁ τἴπ6 τηοβὲ 86] ; [Π6 οδαἀΐῖοτ δανυΐηρ νουῆθὰ [πὸ τϑίεγθισοβ, μη 
οογγοοίδα [6 ΟἸΤΟΙΒ ΟὗὨἨ (ὈΥΤΊΟΓ ἰπηρτοβδίοηβ. Το δοουγαῖο οαϊτῖοη ἰπ 18π|ο., Ρὰ Ὁ Βῃοα δὲ 
ἘΔΙΙαΤΡ ἴῃ 1858 ὉΥ Μτγ. Φαπιοβ ΟἸδυξ, 18 ΠΘΆΓῪ ῥσίηϊθα ἰπ ἰαγρθ διὰ οἰθασ ἴγρο, νυ ΐοὶι 
ΤΟΠΟΓΒ ᾽ξ ρΘΟυ ἰΑΥΪῪ π86 [1] ἴον τἢ6 δὶς δηὰ δρεά. 

2. 8066 ΡΡ. 8395--- 404. δέρτα, ' 
5 Ασι χυῖ!. οὗ [6 Ουπίεββίοη οὗ τ86 Απρ]ϊσαη οἤυτοῦ. ΞΕ ΠΉΠΔΓ ἴο {Π|8 ἴα (Π6 ἀ6- 

ο]αταιίοη οὔ τ Ἠδεϊγεῖῖς Οοηίοββίοη, τ οἷν ἴῃ σΘΠΟΓΑΙ Βυ τ} 00 1126 5 νυ ἢ (Πδὶ οΥ̓ [Π6 Βτίκῃ 
σἤαγοῖ, “1ὴ τἰ6 τοπηριατίοη σοποογηΐηρ, Ῥγεἀθδιϊ πδιίοη, ἡγῃ]οἢ, ΡΟΣ αρβ, [8 τηοτΘ ἀδηροῖ- 
Οὐἱβ ἴΠ8ὴ ΒΠῪ ΟΙΠΟΥ, νγα δου) ἀογίνο σοτηοτιὶ ἔγοσῃ ἴπ6 σοπεί ἀογαϊίοπ ὑπαὶ Οοα᾽β ῥγο- 
τπῖποδ ΔΓ σφεπεγαί ἰο αἰΐ ἰλαί δείϊευε, ιἰῃδὶ Ὧὰ Ὠἰτηδο]  δαγ8, “δ ἀπά ψὲ δλαϊ! τεσεῖσε: Εἰ υετῃ 
πα ἰμαὶ αδλ8 γϑοείυεα.᾽") ΟἾΔΡ. χ. ἰονγαγάβ [Π6 οη, οὐ ἴῃ ἴΠ6 γα] πσοῦκ ἱπι 16, 
Ῥυίγηΐῖνο ΤΥατ, ἰη 8 ΕἸ βίου οὗἉ (6 Ποίογτηδίίοπ, Ἔχργοβδοὰ ΌΥ ἴ86 ΕΔΗ Βδίουμηο τ 
πη {Ποῖν τι ρ δ, Ὁ. 57. 

4 Βρ. Τοπιῆηο, ΕἸοπηοπῖβ οὐὗἩ ΤΉΘΟΪΟΡΥ, το]. ἴἴ. Ρ. 318. δ᾽ πιῖϊατ τὸ 1π6 ἀθονο 86 η 1 6 η 18 
ΑΓῸ (Ποδ οοπίαϊποᾶ ἰπ 186 ΝΟΟΒεΆΓΥ Ετγαάίποη οἵ α ΟἨγβιίδπ Μδη, (δ τμ6 οἶοβα οὐ τἢς 
ἱπιγοάποίοῦν οὈβογναιοηϑ οὐ ἘΔ:11.,) ἃ πιδηπαὶ οὐἩἨ ΟἩτίβιίαη ἀοοιίτίπα ΡΒ ῃοα ἴῃ [Π6 
ΣΟΑΓ 1548; [ἢ6 νήα]6 οἵὨἨ ἁ πδϊσ οὐ ποῖ ἴο Ὀ6 Ἰοβδοποά ἱπ οὐγ ἡπάρτηοης Ὁ τῆ οἰτοῦπι- 
βίδηος οὗ 118 ποῖ Ὀεΐηρ 1 πγροὰ οἵὗἩἨ ρμορίβῃῃ οστοῦβ: “ΑἸΠοῸρἢ Οὐ Β ῥγογηΐβοβ πηβθ ἴπ 
ΟΠ τίβε 6 ἱπιτηθίδῦϊο, γοῖ ἢ6 πιδκοῖ τθοτὰ ποῖ ἴο 8, Ὀαϊ το δοπαϊοπ; 80 τῃδῖ, ἢ 8 
ῬΓΟΠΊΐδα βίαπαϊηρ,, εῦ6 ΓΊΑΥ γαῖ [81] ΟΥ̓ [Π6 ὈΓΟΠἾΪδ6 δεσαμδε τσα ἦδερ ποί ΘἿὟ ὑγοπιΐδβε. Απὰ 
τπεγοίοσο, 1 νὰ ἀΑβΌγο αἱ τοσοῦ ροη ἴΠ6 βῖδι6 οὐ οἿγ [Ὁ] ΟἿ ΕΥ̓͂, 88 ὁτοπ ἀρ ροη οι δ 
Ῥτοιηΐβο, βπὰ ὁ ποῖ τπογον ἢ ΓΟ ΠΌΘΟΣ ἴΠαῦ ΠΟ τηὰη 5[18}} ὑ6 στον ηθά, ἈΠ|688 ἢ ᾿ὰν- 
ΓΠγ ἤμην, τ 584}} τ σὴρἢ Ὀοίογο τῃ6 υἱσίουυ, δπὰ 80 Ἰοοῖ ἴῃ νϑίῃ [ὉΓ {Ππᾶῖ, Μοὶ 19 
Ὠοῖ ΟΥ̓ Πογυν 86 ῥσοχηϊδοὰ δυϊ ππάογ ἃ οοπαϊοοη.᾽ Οη τὴ6 βιιυ)εοῖ οἵ σοπάϊ τομαὶ ΡΓΟΙῺ 1868, 
566 αἷδὸ ΤΠ]οίβοη, ΟΣ Κα, νοὶ]. νυ. Ρῃ. 185--- 198, 205, 20θ0., νυ], νἱ. ΡὈ. 513.) νο]. ἴχ. ΡΡ. 58, 
δ4., δη γο]. χ, Ῥ. 119.; δῃὰ οη {116 βιιδ)εοὶ οὐ ςοπαϊ πο ΠᾺ] ἘΒγθαι θη 98, 566. ΥοΪ. νἱ. ὈΡ. 
510, 511. (πάσῃ, 1820.) [1 ἰδ ἴγαο ἴΠπᾶῦ ἔοτ [Π6 πηοβὲ ραγί Ῥγουῃ 868 ἃγὸ σο ἀμ οπαὶ ; 51}}} 
1ΠεΓ6 8ΓῸ 1086 τ ῃΐἱοῇ ἀγὸ δυβοίαῖο, ΤῊΘ Ῥτγοιηΐίϑο οὗ ἃ ϑανίοιισ γγὰβ οἵ 1Π|5 Κἰηὰ ; 80 νυν 
10δὲ ἴο Νοδῇ ἴμδὲ 8}} βεβῃ βῃου!ὰ ποῖ αραὶπ 6 ἀοϑίγογοα ὉΥ 8 Ποοᾶ οἵ νυδίοσβ, Οἰμοῖβ 
δἰἷβο τοῖς ὍΘ πᾶπηβά. [τ πρὶν ὃ δἀάοὰ ἰπᾶὶ οι, ἱπ σίνίπρ ἃ ῥχγοιμῖθο, ἀοὲν ιυξ 
Αἰ ΤᾺΥΒ ΒΡΟΟΙΥ (πὸ {Ππὴ6 οὐ πιούὸ οὗ ἰϊ8 (]ΑἸπο.] 
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νγ6 ρογίογτα (6 σοηί το Θχργοβεθαῖ οὐ 1πιρ]}16 4, νγθ 8118}} ΘΠ]ΟΥ͂ {ἢ ΠΙΘΓΟΥ͂ 
Ῥτοπιϊβοα ; ἴὉτ, 88 41} βδγε  ου 8 ΓΒ 8ΓΘ ἱπο] θα 1 ἀπ ΘΟ ΓΒΆ]8, 10 [0] ονγ8 (ἢ δὲ 
ἃ ΒΘΠΘΓΆΪ ΡὈΤΟΙΩΐ86 18 Ἰη840 ἃ ρΡΑΓἐ ΘΔ Γ ΟὯΘ (0 Πΐπ), ΟΒΘ ΒΑΓΘΟΙΟΥ ΘΟΓΓΟ- 
ΒΡΟΠα8 νυ τἢ ὑΒοβ6 ἰο ὑγμοπὶ βυ Οἢ ρΘΏΘΓΑΙ ΡὈΓΣΌΓῚΪΒΘ 18 Τη866. 

Μαίὶ. χὶ. 28. ΏδΥ ὃθ εἰϊοἃ 88 Δη ΘΧΑΠΊΡΪο: [δ6 »χγοηεῖβε ἈΘΓΘ ΤΏ 816 8 ἴπ6 ρἰνίηρ οὗὨ τοδί: 
1η6 εδαγασίογα οἵ ἴθ ΡΟΥΒΟῚΒ ἴ0 ὙΒΟπὶ ᾿ξ 18 ΙηΔὰ0 δΓθ αἰἰβυ ΠΟΥ βροςϊῆοά; {ΠΕῪ δ (ἢ6 
τσεατῳ απά ἠεαυν-ἰαάεπ, ἩἩΠΟΙΠΟΥ ἢ {116 ἀἰΒΌΤ68868 οἵὨ [1ἴ6, ΟΥ̓ τ ]ΔῊ τ86 86η80 οὗἨ ὠκη} (866 
Ῥμαὶ]. χχχὶϊ. 4., χχχυ!. 4.) οΥ ὙΠ (Π6 Ἰοδὰ οὗ σοΓοπΙΟπἾα] ΟὔΒογνυΠΟΘΒ : ἴἢ6 οσοηάϊιίοη 
τοαιιϊγοὰ ἰ8 ἴο σοπθ ὠπίο Οὐγίδὲ ὉΥ (ἢ; ἴῃ ΟἾΠΟΥ πόσάβ, ᾽ο Ὀοδ]ΐονο ἴῃ πὶ δηαὰ Ὀδοοϊῃθ 
ηἰ5 αἰδοῖ ρ]68; δπὰ π6 τῆθηδοο ἐπιρέϊεα ἰ8 (ῃ8ὲ, ἱΓ ΠΟΥ ἀο ποῖ [Π8 οονπε", ΒΟΥ Μ|11} ποῖ πὰ 
τοϑ, δι τα! ] δ ῬΥΟΙΏΪ868 ΟΟΟῸΓ ἴῃ ΦοΠη 11}. 16. δΔηά 1 Τίπι, 1]. 4. 

171. ϑιιοὴῦ ργογιῖθο8 (8 1οέγ πιακίο ἵπ 016 σα86 πιαῃ δὲ αρρ[ϊοά ἐπ οὐδέν 
οα865 0} ἐδ βαπιὸ παΐμγε, σοῃδιϑέεπεέϊν ιτοϊίὰ ἐδ ἀπαίοσψ οὗ [αϊίλ. 

Τ 18 ἴῃ ῬΥΟΤ 868 88 ἱῃ σΟΙ 8448 : (ΠΟΥ ἀο ποὺ ΘΧΟΙ 5: ΥΘΙΥ͂ ΘΟΠΟΟΤῚ (086 
ἰο ψ Βοτὰ {μ  Ὺ ψγογὸ γϑὺ τηλᾶθ ; Ὀυΐ, Ὀοίηρ' ᾿πβογ θα ἴῃ [Π6 βογ ρίυ Γοϑ, {ΠΟῪ 
ΓΘ τη846 οὗὨἉ ρυ δ]. Ῥοποὴϊξ; ἔον τολαΐϑοοῦον ἐλέησα τσεγὸ τογίδέεπ αὐονεέξηιο 
1676 τογίἐέοη ΚΓὉΥ ΟἿΤ ἰδαγηΐης ; ἐλαέτσο, ἑλτουσὴ ραξέεποο απα σοηιίοτεέ οΓ (δε 
βοτίὶρίμτγεα, ηιῖσλέ λαῦο ἦορο (Βοτα. χνυ. 4.). 

Τῆυβ, τυ δῦ νγ88 ΒροΚθῃ ἴο «05818, 00 8 ροϊηρ ἊΡ δραιηβὺ ὑμ6 Οδηδϑηῖύθ8, 
Ιοϑὺ 86 ββου]ά ὃ6 ἀϊδβοουγαρθὰ ἴῃ ὑπμαὺ ΘηὐογρΓΊ86, 18 ΔρΡ θα Ὁ δι. 'ῬδᾺ] 88 
8 ΤΟΙηΘαγ ἀρδιηδὺ οοτ οι βη 688 ΟΥ̓ ἱπογαϊ ϑίθ σΆΓΘΘ ΘΟΠΟΘΓΠΪἢρ [86 ἐμῖηρ8 οὗ 
{115 116 ; 10 ὈΘΙΠρ ἃ ΨΘΥΥῪ ΘΟΙΗΡΥΘΙΘΉΒΙΥΘ ΡΓΟΙΪ86 ὑπδὺ οὐ νὺ7}}} πϑνοσ [81] 
08 ΠΟΥ [ὌΥΒΆΚΘ 08. Βυΐ, 1 γγχὸ ΓΘ ἴο ΔΡΡΙΥ {Π6 ῬΓΟΙΏ1868 σοη δ᾽ θα ἴῃ ἘΡΒ8ὶ. 
χοῖν. 14, δηὰ ον. χχχὶϊ. 40. δπᾶ ϑοἢη χ, 28., 838 Ῥγοϊωϊβοβ οὗ αδεοίμέε τδηά 
ἱπαεζεούδίο στασα ἴο Ὀθ] ον τ, γγο βμου]ά νἱοϊαδίθ ΘΥΘΣῪ τ]6 οὐὗὁἨ βοῦβσ Ἰῃογ- 
Ργοίδιϊοῃ, 88 νν6}} 8ἃ8 (80 ΒηΔΙΟΡῪ οὗὨ ἔλιῃ. Α αἰδβεϊποίίοη, πονανθσ, σησβὶ 
6 ἐακϑη Ὀοδίνγθθη βυο}ὶ οὐἉ [Ππ0 ῬΓΟμ 1868 πη ὑπ6 ΟἸἹὰ Τοβίβηπιθηῦ, ρδΥ ΘΟ] ΑΥΙῪ 
πη 1Π6 ὈΟΟΚ οὗἁἨ Ῥβδίπη8, 88 8.6 οὗ ὑπΊγοτΒ8] ΔΡΡ]οδιοη, δπα δυσὶ 838 ὝΨΟΓΘ 
τη846 ἰο ἐμο86 5γα 6 1168 δη4 ον γμὸ οὈογοϑά ἰδ ᾿ατν οὗ (ὐοά, τ᾽ σἢ ὙγογΘ 
ΒίΓΙΟΟΪ ἐοηπιρογαῖ. ΟΥ̓ {1118 ἀθβουι ρύου ΓΘ 811 ὑΠο86 Ῥγοπιῖβθ8 οὗ ρϑδοθ δηὰ 
ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ ἴῃ ἐλὲς νου], νν Βῖο ἢ τ γὸ ἔξέογαϊί 5118 Ὁ]0 ἰο (86 6 δ ἀἃ15- 
ρΡοηβαίίοη ; αοα πανίηρ δηοουγαροά [ΠΘπὰ ἐο ΟΌΘΥ 8 ἰανγϑ, ὈΥ ῥσουῖβο οὗ 
ΡῬΘΟΌΠΙΔΓ Ρ6806 8ηα ρΓΟΒρΡΟΓΙΥ ἴῃ 86 Ἰαπὰ οὗ δμδαη. ὙΒΟΓΘΔΒ ποῦν, ὑπ οΓ 
186 ρΌΒΡ6] ἀϊδραηδβαίϊοῃ, “ βοά!] 1 685 ΒΔ ἢ " ᾿ηἀθοα (Π6 ““Ῥτοχωΐβθ οὗ ἴπ6 119 
1ῃδὺ πονν 18, 88 γ08}} 88 οὗἁἨ ὑπαῦ νυ ΒΙΘἢ 18 [0 οοτηθ ἢ (] ΤΊ. ἰν. 8.), θυ τ ἢ δὴ 
οχοθρίίοη οὗ (6 ογοδβ8, Τ᾿ 6 ῃ {18 ΤΏΔΥῪ Ὀ6 Ὀαβὺ [ὉΣ 18, 'ῃ ογάδσ ἰο οὔὖγ ἕπτ Γ6 
ΒΔρΡΡίπ658 ἱπ θάνῃ. 800. ὑδδὲ {89 ῥγοιαΐβοβ ἴῃ {μ0 ΟἹ Τοβίδπιοηΐ, οὗ ἃ 
φεοηοταῖ [ΘἸἸΟΙΥ ἴῃ ἐδὲδ Π1Π{6, ἀΓΘ ποῦ 80 1 ΓΑΙ ο Ὀ6 δρρ θα ἰο ΟἸ γιβδίΐϑηβ 
88 [67 ψογ ἴο [86 Ψονν8.3 

1 Βρ. Ηογβίου 888 [Π6 0] οννϊηρ δηϊτηδίθα δηὰ ῥὑγϑοῦοα] οὐδοσυδίϊοηβ οἡ {818 Ῥσγοχμχΐῖβα οὗ 
Οὐ ϑϑανίουγ, δὶ [86 οἷοϑο οὗὁὨ ἢἷ8 241} Βούηοη : “ ΟΟπ16, ἱπετγοίοσο, πηΐο Ὠΐηη, 811 γο τδαὶ 
ΔΙῸ ἤσαν -ἰδάθη 1} ΥγΟΌΣ δ'ηῃ8. ΒῪ 818 ΟὟ ζτγϑοίουβ νοΐος 6 (8116 γοὺ ᾿ἩΝῚ16 ΟἹ φασί. 
ΒΥ [δὰ νοῖςθ οὗἉ 8 δι δα δβϑοσβ μ6 σΟηΓἸπο[ἢ ἴο 681] ; ἢ6 Ο4]|6 0} γοῦ ποὺ ὈΥ̓͂ τιπο. ΟΟπιΘ 
πηΐο δἷπι; δηἃ δα 6}4}} γίνε γοῦ τεδύ--- τοδὶ ἔτοπι (ῃ6 παγὰ βοσυϊα ὁ οἵ βίη, δη ὦ δρροϊίθ, απὰ 
ΘΌΙΟΥ ἴεασ. 7Τἠαϊ γοῖκθα ἰβ ὨοαΥΥ; ἐλδαὲ Ὀυγάθη 18 ἰῃίο γ8 Ὁ]6 : ἀὲθ γοῖκο 18 ΘΆ5Υ, δπᾶὰ ἠὲς 
Ὀθυτάοη ᾿απ, Βαϊ δομηθ ἰπ ΒΙΠΟΟΓΙΥ͂ ; ἀᾶσο ποῖ ἴο ΘΟτη6 ἴῃ ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ͂ Δπὰ ἀἰδβί πιυ]αλίοι. 
ΤὨΪηΪς ποῖ [Πδ: 10 νν}]}} ανδ1} γου ἱπ [86 ἰαδὺ ἀδΥ, ἴο ἴᾶνο 4116 γουγβοῖνοβ ΟἸ γί βοΐ 8, ἴοὸ ἤανθ 
θδθθη Ὀοτῃ δηὰ εἀυοσαίοα ἀπάογ {π6 χοβροὶ ᾿ξ, ἴο αν ᾿ἰνοὰ ἴῃ [Ὧ6 Ἔχῦδτη αὶ σοτηπγΐοπ 
οἵ ἴο σπυγοῖῦ οἡ οαγίῃ, 1, 411 τῃ6 τ ῆϊ]6, γοῦν μοαγίβ ἤδντο Ὠοϊάθη ΠῸ σομητηππΐοη τ] ἢ 118 
Ἡδρδὰ ἰη δοᾶνυθη. Τῇ, ἰηδιίγαςιοά ἴῃ ΟἾ τ βου δηἶΥ, πὰ ῥσγοίεβϑίηρ ἴο Ὀο᾽ αν ᾽18 ἀοοίγίποα, γα 
Ἰοδὰ τῃ6 ᾿ἴνο8 οἵ πη Ὀ6] ΘνογΒ, 10 νν}}} ἀν 8}} γοῦ ποιῃῖηρ τῇ ἴ86 ποχῖ, ἴο ἢανο οη)ογϑὰ ἰπ τὶς 
ψνοτὶ ὰ, ἶκα τη «6νγν8 οὗ οἱὰ, δα νδηίαραϑδ ννῃ]οἢ γὺ ἀοδβρίβαᾶ, ἴο αν δὰ {Ππ6 ουδβιοὰν οὗ ἃ 
ΠΟΙΥ ἀοςίγϊπηθ τυ ἰο ἢ ΠονῸΓ τουομοά ΣΟΌΓ πεδγίβ, οὗ ἃ ῬΌΓΟ σοιῃτηδηἀπιοπὶ, Ὀγ ἴΠ6 σὴν οἵ 
ΠΟ Υγὺ ΠΟΥΟΣ Μακε, Τὸ τΠο860 0 αἀἴδρτασθ (πὸ ἀοοίσηθ οἵ (Ποῖγ ϑανίουῦ ὉΥ 16 
Βοδηα] οὗἁὨ τἢ ον ᾿ἶνοβ, ἴγ νν}}} Ὀ6 ΟΥ̓ ΠΟ ἃνδὲ] ἰοὸ ἤδυθ υὙδίῃ])ν Τα] ]ο ἃ Βίμ, “1μοτὰ, Τοχὰ 1᾽ 
δογπιοηβ, ἢ. 490. ϑηἀ οἀϊ;, 

2. ΟΟἸ γοτ᾿ 8 ϑαογοὰ ΤΠ οΓρυθίοσ, νοὶ. ἴ. σἤαρ. χίχ. ρ. 386. 
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ΠΠ]. Οὐ λας ειἴεὰ ᾿ὶς ρῥγοπιῖδβο8 ἐο ἠϊΐε ργϑοορίϑ. 
ΒΥ ἷβ ργεοδρίδ Ἧ6 866 τυ δύ 18 οὐῦ᾽ ἀμέψ, δηὰ νδὺ 8801}14 Ὀ6 {Π6 δοορὲ 

9 οἱεν επαδαυοιεγβ; δη4 ΌΥ͂ ἢ᾽8 ᾿γοηιῖδοβ γγ716 800 ΜΗΔ ἰ8 οὔτ ἐπαδιδέν, ταὶ 
δῃουϊά 6 {0 γιαΐξεν οὗ οὔγοοέ Οὗ Ομ ργαψοῦϑ, Δ ἃ νν ΠΟΓΘ Υγ6 ΠΊΔΥ͂ Ὀ6 ΒΡ] 6 
ψγ ἢ ἰΠδὺ σγαοθ ν ]Οἢ ΥΝ}}} ΘΗΔΌΪΘ 8 ἴ0 ἀἰβοβηγρο ΟΡ αι γ. (ΟὈἸΏΡΑΓΘ 
Ὠουῖ. χ. 16. ψὶ} Ὠρϑυῖ. χχχ. 6. ; Εθοϊθϑ. χὶἹ. 18, νυ Φ6γ. χχχὶ. 40. ; 
ΕΖοΚ. χνὶϊ!. 81. ψῖο ἔοικ. χχχυὶ. 87.; δὰ Βόοῃ. νἱ. 12. ψ 1} 1 4. 

ΙΝ. )ῆέενε απὺ ἐλίπρ ἰ8 ὑγοπιϊβεά ἐπ σα86 277 οδοάϊοποο, ἐδ ἐλγεοαίοη- 
ἕης ὁ ἐδε σοπίγαγν 15 ἱπιρίϊρα ἐπ σα86 οΥ αἰδοδεοαΐεποθ; ἀπά, τολεγε ἐδογὸ 
5 α ἐλιγοαοτιῖπῳ ΟΥ̓ αὴν ἐλίπφ ἵπ σαδὸ Γ᾽ αἰδοδοάϊεποο, α ῥγοηιῖβο οΓ ἐλὸ 
εοπέγαγῳ 15 ἱπιρίϊοα προπ σοπαϊξίοπ 9 οὐδαϊεηςο.ὶ 

Τπ Π]υδιγαίου οὗὨ (μ18 γϑιηδυκ, 11 1 1}1 Ὀ6 δι 8] οἰ θη (0 τοίου ἴο, δ ἃ σοηρδγο, 
Ε χοά, χχ. 7. σι 58]. χυ. 1 ----4. δπά χχῖν. 8, 4. ; δπὰ Εχοά. χχ.' 12. ψὶ ἢ 
Ῥγον. χχχ. 17. 

ἼΒΕΓΙΟ ἃγο, ΒΟ ΘΥΟΡ, ἔτγὸ πηρογίδηί οδυ ]0ὴ8 ἰο 6 αἰξομαρα ἴο ἴῃ 
[6 Δρρ]οαοη οὗὨ βουϊρίαγα Ῥγοιηῖβα8; Υ]Ζ. ἰπδὶ τὸ 4ο ποὺ νἱοϊαΐθ 
{πα σομπμΘοἴΟἢ ΟΥ̓ ἀΘΡΘΠΔΘΠΟΥ ΜΒΙΟΩ βυϑιδίβ Ὀθύνγθθη ΟΠ6 ΡῬΓΟΠῚΪΒ6 
ἈΠ δποίπου ; δηα {μαὺ ψγὸ ἀο ποΐ ᾿ηνοσχὶ {παΐ χοᾶ ογάοσ νι ἰσἢ 18 
ΟΡΒογνδῦ]α δούν θη {61}. 

1. Τῆε τημέμαϊ σοππεοίζοη ΟΥ ἀορεπάεπον δμδεϊδίϊησ δείισοεῃ ῬγοηιῖδοΣ 
πιι3ὲ ποΐ δε ὄτοζλεη. 

Α58 το ἀπεῖ68 Θπ)οϊηοα ὉΥ͂ [86 ΤΊΟΓΑΪ ἰδ ΔΥῸ σορυϊαίίνο, δη ἃ ΤΠΏΔΥ ποὶ ὃ6 ἀἰ5)οἰποὰ ἴῃ 
6 ονεάϊοηοο γἱεϊἀοὰ ἴο (Π6πὶ ( 4π|68 11. 10.); 80 ἀΥὸ {ἢ 6 Ὁ] ββίηρβ οὗ {Π|6 Ῥγοπιΐδοβ ; ψ Ἐς ἢ 
ΤΩΔΥ͂ ποῖ ΡῈ τηδ46 86 οἵ 88 ϑεσεγεά ἴτοτῃ ΘΟ ἢ Οἴδοτ, ἰκΚὸ πηϑίγίροά Ρ681]8, δπὶ 88 οοἰϊδοίοά 
ἑηίο οὔθ ϑῃζτο ομαῖη. ΕῸΣ ἰηβίδηοο, (Ὠγοῦυρηουῦ [6 βαοσγοὰ γψοϊαπιθ, 186 Ῥτοπχἷβοβ οἵ 
Ῥαγάοῃ δηὰ τστερεπίβηςθ δΓῸ ἱπυδΥ ΔΌΪΥ σοπησδοίοα τορΘΊΠΟΥ ; 80 ἴΠπαὶ ἱξ σοῦ ]ὰ Ὀ6 ῥγθ- 
διτηρίθοΟΙ ἴῃ ΔΗΥ͂ πηδη ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἴ᾿δὲ οὐ ν}}} ανοῦ ΒθΆγΚΟΩ ἴο πὶ νυ ἢ ἱπηρ] ΟΓῸΒ [8.6 ΟἿΘ 
Δ)΄ηὰ πορθεῖ ἴ0 βδ6εὲκ 1Π0 οἴμογσ. “Ηδ ρδγάοηϑι ἢ δηὰ δΌδοϊ ἢ 4}} (ἤθπὶ [δὲ {ΓῸ]Υ τορϑῶς 
Δηὰ πίον θα] ον ἷ8 ΠΟΙ πνογά. 

ΙῺ ᾿ἴκὸ τρδπηοῦ, ἴῃ δαὶ. ἰχχχίν. 11]., (6 Ῥτοζηΐβο οὗὐ σγασα απὰ οἷόνψ ἱβ 80 ᾿ὨΒΕΡΑΓΘΌΪ, 
πηϊϊοὰ, τδδὲ ΠΟ ῬΟΓΒΟῺ ἐδ ἸΑΥ̓͂ 8 ᾿πδὲ οἰδίπι ἴο 16 ΟΠ6, Ὑὴ0 ἷδ Ὡοὺ ῬΓΟΥΪΟΌΒΙΥ τηδὰθ ἃ ῬΓ- 
ἴδ Κοσ οὗ 9 οἴμεσ. Βίβῃορ ἘοσγΏθ᾽ 8 ΘΟ ΘΠ ΔΙῪ ΟἹ [18 ΥΟΓΒΘ ἰ8 Ποῖ ΙΏΟΓΘ ὈΘΔΌΪ] ἐμ δα 
}ι5:.2 

2. 7 αρρίγίηρ ἰλε ̓ αὐῤῥφλῥβ ἐλεὶγ ογάον απα πιείλοαά ελομία ποὲ δὲ ἐπ» 
σεγίεα, διξ δὲ σατείμεϊν οδεεγυεά. 

ὙΠῸ ῬΓΟΠΊΪδ68, τηδάς ὉΥ αοἂ ἰη δΐ8 ᾿γογά, δανθ ποῖ παρ ΪῪ Ὀθθη ἰοττηθὰ Δῃ δι ρὶθ εἰοτο- 
Βοῦδα οἵ ἜνΟΥΥ Κἰηὰ οἵ δ] βδίηρθ, ἱποϊαἀΐης [ἢ6 τηοῦς68 θΟΙΒ ο ἐδδ ἐγ ε ἰλαὶ ποι ὦ, ανὰ οὗἹ 
ἐλαὶ τολϊοὴὺ ἱς ἴο σοπιε. ΤἸὮΘΙΟ ἷ8, ἰηπἀδοα, πΠ0 ροοΐ (αὶ οδπ Ῥγοδβθηὶ [186] 85 ΔΠ οὐ͵δοῦ ἰο ΟἿΣ 
ἀεκῖτοβ οὐ ἐμοῦ ρῆίβ, δαὶ [Π6 ὈΓΟΙΏΪδ68 γα ἃ στοιηα [Ὁ ΤΑ} ἢ το Ὀοϊΐονς, ἀπά ἤορο ἴο ὀχρϑοῖ 
16 δπϊογμδηῖ οὔϊεὝε ; Ὀπὶ τΠ6π Οὐγ π86 δηἃ Δρρ)]!]οδιίοη οὗ ΛΠ 6 πὶ πηιδὲ Ὀ6 γεσμίαγ, ἃπὰ δα 180] 
ῬοΙἢ ἰο ἴδε φαίξέεγη ἀπὰ ργεσερί ὙΠ ς ἢ ΟἾγῖδὲ 88 ρσίνϑη 08. 

ΤΗΘ ΟΥ ΘΧΑΠΊΡΪΙΟ τοίεγγοὰ ἴὸ ψγὰ ἤδνο ἰῃ πῇ τηοδὲ σΟΙΙ ΓΘ ΠΘΉ δα ὈΓΆΥΟΣ, 6Π|- 
ῬὨΔΕΙΟΑΙΥ τοττηοά ἰδὲ Ζονας Ῥγαψεν (δαϊι, νἱ. 9---18.}; ἐπ νυ δίς ἢ Β6 βῆοινβ γῃδὶ 18 Ἐς ΕΗῪ 
ἴο ὕὉ6 ἀεδίγοά ΌὈΥ τ8, Υἱξ. (πΠ6 Βαποι βςσδιίοη οὐὁἩ Ϊ8 Πδπὶ0 ἱπ οὖν Ποαγίβ, [Π6 οοπλΐης οὗ ἢΐβ 
Κιηράοιι ἰπῖο ΟἿΓ 8οι}18, δηὰ [86 ἀοίϊηρ ΟΥ̓ δἷ8 Ὑ}1 ἴπ ΟἿΥ 11γ768 ; 411 βίον δὼ ἴο Ὁθ 

" Βρ. ὙΜΠΚίηΒ, ἴα 18 δά ταΐγα Ὁ]6 Ὠίϑοοῦσβο οη ἴ86 Οἷδὰ οὗὨἨ Ῥτγεδο πίη, μ68 δίδιεὰ ἐΠ18 τα ἷθ 
ἴπ τῆο (Ὁ]]Ἱονν ΠΣ ἴδττηδ: “ ΕΥΘΙΥ δου ρίυγο ἄοοϑ ΔΓ, οοτητηϑηὰ, ΟΥἹ Τῃτοδίθῃ, ποῖ ἀὴΝ 
ἔπας τ Βίοἢ 15 ἐχρτοβϑοὰ ἴῃ ἰδ, Ὀὰϊ ΠΠκοιν᾽86 411 (μδὺ νυ αἰ ἢ 18 τ ΤΟΥ ἀδάας! 16 ἔγοπι ἰδ, (πουρ 
Υ πιραΐδῖθ οοπβθαθθηςοοβ᾽ (Ὀτ. ὙΠ] ΐδπλθ, ΟἸ τι βιδη Ῥγθδομοῦ, Ρ. 22, ογ Ὁ. 1δ, δὐϊῖ, 1843). 

8 ὦ 7688 ΟἸγχίδι ἰ8 ουὐῦ “Ἰοτὰ δῃὰ οὐσζ "αοά:᾽ Π6 ἰδ 8 “Βππ᾿ ἴο ΘΠ] ἢ θη δηὰ ἀϊτεοῖ 
Ὧ5 ἴῃ ἴῃ Ὑ87Υ, δπὰ 8 "β} 161 10 ὑτοίβοϊ π8 δρδίηβί [6 Θῃθῃη168 οὗ οὔζ βαϊναίΐοη. Ηθ ν]}} 
εἶνο "ἔτδοθ᾽ ἴὸ ΘΑΓΤΥ 108 Οἡ “ ΤΤῸΠῚ Βί ΓΘ ἢ ἴ0 δι γοηρΊΝ,᾿ δηὰ “ΡΊΟΓΥ  ἴ0 ΟτΌσῃ ἃ ΜΉΘ η νγὸ 
ἌΡΡΘΑΓ Ὀοΐογο Πίτῃ ἴῃ Ζίοη ᾽; ἢ6 Μ011}} “ν ΒΟ] 4 ποιδίηρ {Παΐ 18 ροοά᾽ δηὰ ῥτγοβίδοϊε ἴοσ ἃ 
ἴῃ 10 οοῦζδο οὗὨ ΟἿΌΣ 7ΟΌΓΠΟΥ, δηἀ ννἢ}} Ὠΐπλ86 1 Ὀ6 ΟἿ τονγαγὰ, ὙΠΘΠ γ70 ΟΟΣΔ6 ἴ0 [16 ὁπὰ οὗ 
ἐκ." Οοταμπη ΠΥ οα ἴ.6 ἘΒΔΙπ)Δ, γο], ἰΐ, (ΟΥ̓Κ 8, υοἹ, 111. Ρ. 81. 
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᾿πηιρ]ογοᾶ, Βοίοσε δηὰ ἀθονυα ΟἿἿ δι Ὺ Ὀτεδὰ. ὯὯ76 τὰ ποῖ (0 Ὅθ πιΟΤΟ δηχίοιδ ἴοτ [σοΐ 
{ΠἸ8π ἴογ ἀϊνηθ σγᾶςα. ᾿ 
Το ργεοερί αἸϊυΔοὰ ἴο τὸ αν ἰπ ἢΐβ βουμοη οἡ ἴ}6 τηοῦυηῦ (Μαῖὶ. νἱ, 33.) : ϑινὰ γε 

ἤγϑι ἐλό ἀἰπσίίοπι 9. Οοἀ ἀπά ᾿ϊε τισἠϊδομέπεδα ; απὰ αἷΐ (λεϑε ἰλὶποε δλαϊΐ δε αὐάει κπίο γοι. 
ΤῊ Φοεὶ ἰ8 οὗτηοτα πότ τ1π8η τΠ6 δοάν; 88 16 ὈΟΑΥ͂ 18 τῶοτο νυ δ δῖ τἤδη γαϊπισπί; δηὰ 
τΠογοίοτο ἴ116 ῬυΪποῖρδὶ οδγὰ οὗἁ ΘΥ̓ΟΥΥ͂ Οπὸ βῃπουϊὰ 6 ἴο Βθοιιγο ἢἰ8 Βρί γι .4] ν᾽ ασγε, ὃΥ ἰη. 
ἰογοβύϊηρ Πἰπμβ6 ! Υ ἴῃ [ῃ6 Ῥτοπιΐδθ5 οὐἨ 16 διὰ δίθγηαὶ! μα ρρίποϑα. Ηότγο, ποῦγε νοῦ, 8 πιείλοά 
τηιϑὲ δ6 οὐδβογνοα, δπὰ ἴΠ6 ᾿ἂνγ οὗ {πὸ βαγίρίατγθ τηυδὺ Ὁ68 ΟΧΘΟΙΥ (ΟἸ]ονγο ὰ, νγῃ σὰ τε] 9. υς 
(Ρβμ4]. ᾿ἰχχχῖν. 11.) τδι αοά ἔγει ρίνοβ στο δηὰ ἴἤθη μίουυ. “Δ8 τ 18 8 βίῃ ἴο ἀϊνὶὰθ 
ἔτϑςο ἔγοιῃ βΊουΥ, δη ἴὸ βοοῖκ {πΠ6Ὸ οπϑ 'υἱϊβουν ([ἢ6 ΟΥΠΟΓ ; Βοὸ ἰδ 18 αἰβὸ ἃ δίῃ ἴὸ ὃὲ ργε- 

εγοιδ ἵπι Οἱ δοελίησ, ἴο Ἰοὸῖκ σδέ αἴθ Ὠιρρὶποδ8 δπὰ ἑδεπ δου ΠΟΙ ΏΘΕ8 : ΠΟ ΠιΔὴ οδὴ 
Ῥὰ Τρ ΠΕ δο] οἰ οα5 δῦουϊ τἢ6 ογονη, Ὀαὶ ΒῈ πιαδὶ ῆγδὶ Ὀ6 σατο] δοοῦϊ {116 ΓΘ : ΠΟΥ ἐδπ 
ΔΏΥ Ὁδ ὕχυ]γ ΓΟ μ 1] ἀθοαὶ ἢ Ἰηζογοϑὺ ἰῃ (ἢ 6 Ῥτγοῦ 568 οὗ σΊΟΥΥ ἴμδὲ ἀοίὰ ποῖ ἤγεί πδῖς 
ξοοὰ 18 {116 ἴο 1886 ῬΓΟΙ1868 οὗ ζταοο.᾽ } 

ΟΗΠΑΡΤΕῈΒ ΜΠ. 

ΟΝ ὙΠῈ ἹΝΤΕΕΡΗΕΕΒΤΑΤΙΟΝ, ΑΝ ΜΕΑΝΒ ΟΝ ΗΑἘΝΜΟΝΊΖΙΝΟ ῬΑΒΒΑΘΕΒ 

ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΚΕ, ὙΗΙΟΗ ΑΒΕ ΑἸΤΕΘΕ ΤῸ ΒΕ ΟΟΝΤΕΑΘΙΟΤΟΗΤΥ. 

ΑΥἸΤΉΟΟΘΗ {86 βδογθα τ τιίο ΓΒ, θοῖησ αἰ ΠΟΙ ᾿μαριγοά, τυ γα Ὠθορδ- 
ΒΥ οχαπιρ θα ἔγομι ΟΥΤῸΡ ἴῃ {πα Ἱπιρογίαηῦ ὑγα 8 τ ῖοῖ ΤΠΘΥ͂ ΤοΓΕ 
σομλι ββ! ομΘα ἰο γανθαὶ τὸ τηδηϊῖ πη, γοὺ 1 18 ποῦ ἴο 6 οοῃοοδίοά 
{παΐ, ὁπ σομῃραγίμσ βου ρίυγο ὙΓ1{Π| 1561, Βοπχο ἀοίδομοα ραββαρα8 ἃγὸ 
ἴο Ὀ6 Τουπα, ἩΏΙΟΝ ἀρρθαΐ' ἴο 06 σοῃ γα]οίοῦΥ ; δηά {π6566 πανο θθδη 
ἃ ἔνουτῖίθ ἴορὶο οὗἩ ον]. [0 18 τ δά ΠΥ δαἀπη 6 ὑπαὶ σεαΐ οοπίτα- 
ἀἸου]ομΒ ἃ ἃ 7υδὺ δὰ δυΐιοϊθηῦ ρῥγοοῦ {μαὺ 8. ὈΟΟΚ 18 πού ἀϊνὶποὶν 
ἸΠΒρ ΓΘ ; ἩΒΑΙΘΥΟΥ ᾿ΓΘύβθποοΒ 1ῦ ΤΩΔΥ͂ τηακα ἴο βι ἢ ̓ηπργαϊοη. [Ιὴ 
[18 ΨΥ 6 ῥσόνθ ὑμπαῦ {π6 Κογαπ οὗ Μομβαδιηπιοᾶ οου]ά ποὺ δ6 ἴη- 
ΒΡΙΓΘα, ταυοἢ 48 Ὁ 18 θχίο θα ὈΥ [ἴδ δαγαγῖηρ' [Ὁ] ον ασβ. ΤῊ 6 στ ο]ς 
νγ88 Τγαιηθα ὈΥ {Π6 ΨΥ ΑΥᾺΡ ο ΔΏΒΥΘΣ ΒΟΠῚΘ ῬΑΓΓΘΌΪΑΓ αχὶρϑηοίοβ, ἢ 
1 ΔΩΥ ΠΟ Ἰπθλβυγο γὙὃδ8 ᾧο Ὀ6 ΡΤΟΡΟΒΘαά, δὴν οὈ]δοίϊοη αραιηβί ἰιηι 
ΟΥ ἴπ6 τοὶϊρίοη πιο ῃ6 ψἰβϑηθὰ ἴο ργορασαίθ 8 ἴο 06 δηβϑνογοί, 
ΔΩ ἀΠΠουΪΥ το 6 βοϊνθα, δΔῃγ αϊβοοπίθην οὐ οἴδηοθ δῃηιοηρ ἢἰε 
Ρδορὶβ ἰο Ὀθ τοῃπηονθά, οὐ 8ηΥ οὔμδὺ τῖηρ ἄοῃα (μαὲ σου] ῥχοπιοίς 
ἢ18 ἀοβίσῃβ, 88 οοῃβίδηῦ τοσουτθα Ὑὰ8 0 {Π6 δῆροὶ] Οδυτιοὶ, [ὉΓ ἃ 
πον τουϑἰβίϊοη; δηᾶ ᾿ηβίδητυ 6 ργοάμπορα βοῖηθ δάἀάϊίοη ἴο {Π6 Κογϑῃ, 
ΠΟ γᾶ8 0 ἔαγῦμῈ {Ππ6 ΟὈ]Θοίβ μα Ὠδᾶ ἰπ νἱον, 8ο {πὸ ὈΥ ἤλγ {πὸ 
σγοαῖοῦ ραγῦ οὗ [πᾶὺ ὈΟΟΚΚ 88 σοπηροβοα οἡ {8686 ΟΥ̓ Β: ΠΑ Υ ΟΟΟΔΒΙ0η3 
10 ἰπῆμπαπορ Ὠϊβ [Ὁ] Οσοσθ ἰο βαορῦ {Π6 τηθᾶβυσοβ Ἡ ΒΙος μα ταὐθηάοά, 
ΤΙῈ6πο6 ποῦ ἃ ἔδν σϑαὶ δομίγδα! οἴ οη8 ογαρύ ᾿πίο {μ6 Κογϑῃ; [Π6 6χ- 
1ϑύθησα οὗ νι Ποῖ 18 ποί ἀθηϊθα Ὀγ 6 ΜΙ ΒΘ] πῃ σομητη θη δίογβ, Μ. 80 
ΔΓΟ ποῖ ΟὨΪΥ ΨΘΥῪ ΡΑΓΓΙΟΘΌΪΑΓΡ 1 δίδίιηρ [Π6 Βανογαὶ οΟοσαβίοΒ οἡ Ὑ ΜΙΝ 
Ραγ συ αν ομαρίουβ ἡ 6γ6 ργοάποθα, Ὀαὺ 4180, ὙΠΘΓΘ ΔΏΥ σοηἰγαιοίίοη 
ΟΟΟυ ΓΒ Μ ΆΙΟΝ ΤΠΟΥ οαπποῦ βοῖνο, δῇστη (μαῦ οπμα οὗ (Π6 σοῃ να ἸΟΙΟΥΥ 

1 Ὧγ, ϑραυγείονο, Τυθδίϊβθ οἡ ἴΠ6 ῬΓΟΠγΐ868. ῬΡ. 62, 65. Τα τ ἢο]6 νοϊππηθ σε ]] δῦππ- 
ΔΉΠΟΥ ΓΟΡΑΥ τΠ6 ᾿γτοῦ δ] 6 οὗὨἨ ρογιδίηρ ἰἃ, ὙΠΟΥΘ 18 αἰϑο δῇ δάπιηϊγδὶα ἀἰβοοῦγθα οκ {ἀὲ 
χοπιΐδοα, π᾿ ἴἢ6 ΒΟΥΠΊΟΠΒ ΡῈ] δηθὰ ὉΥ 1Π6 Βδν. Οἤδτὶοβ Βυςκ; ἴῃ ππϊος τηοὶγ ἀϊτνίηθ 
οτἱρίη, πο ἷγ Βα 8 Ὁ}Π}γ, Πππι θοΥ, οἰθαγηθεα οὐ οχργοδδίοη, (δα ἡγέεπθδα οὔ τποὶγ σοπηπηπηὶ- 
οδιίοη, δηἀ {6 σΟΥΙΔΙΠΙΥ οὗὁὨ {Π6ΙΓ ΔΟσΟΤΉΡ ΕΠ πιοηῖ, ἀτὸ βίαιοὰ δπὰ ᾿ΠΠυϑἰγαιοὰ πεῖ εἶ οαααί 
ΔΌΣ ΠΥ δηὰ Ρἱεῖγ. ὅ60 αδἰβδοὸ Ηοογηθοοῖ, ΤἬθοϊορία Ῥγαοζίσα, ραγβ ἱ, 10. ν. ς 3. ΡΡ. 468---477. 

5 Ῥγίάοδυχ, {6 οὗἨ Μοπαπιπιθα, Ρρ. 158. 159., οὐ Ῥ. 90, οαἀϊι. 1718. [Ὁοπιρ. Μδοῦπάε, 
Τῆι Μομαιητηδίίδη οἴου ΕχρΙαποα, 1857, ΡΡ. 9}., ὅς. ; Ατηοὶά, [Θ᾿ πη86], 1859, μα ὶ 
ΘοἤδΡ. ἵν. ΡΡ. 99.. ᾶἃς.] 
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68 18 τϑυοϊοᾶ. Απαᾶ {Π6Υ γϑοΐζοη ἴῃ [86 ογδῃ ρναγβ Οὗ 0.6 
δυπαγοα δηὰ ΒΓ Ῥαββαρθθ ἴμπ8 τονοκοθα. ΝΟῊ {8Π18 ἔδοϊ 18 4 [}}} 
δυϊάθησα {παὺ {Ππ6 ΘΟΙΡ1]οΥ οὗἁὨ ἐμαΐ νοϊαπλα σου] ποῖ θ6 ᾿πβρίγοᾶ; δυΐ 
ὯΟ ΒΌΟΘΒ (δῖηρ δὴ Ὀ6 Δ]]εροά ἀραϊηδῦ (6 βοσιρίυσοβ. ΤΉΘΥ ψ 6 ΓΘ 
πα 6ο6α ρίνοη αὐ ϑυπάτῳ ἐΐηιοβ απα ἐπ αἀἰθοτδ πιαπποτα, Δα {Ππ6 Δα ΠΟΥΒ 
οὗ {ποῖ ΓΘ ᾿ΠΒΡΙ ΓΘ οἡ ῥΑΥ ΠΟΥ] ΑΓ ΟΟΟΑΒΙΟΠΒ: Ὀὰὺ ποίπϊπρ γἃ8 ΟΥ̓ΟΣ 
ΡΟ] 1886 48 ἃ ρατί οὔ ὕμθηι, νυ 1 οἷ τγα8 Δ ὑ σα Γ 8 Του οΚοα; ΠΟΥ 15 {Π6Γ0 
ΘηΥ τ ηρ ἰπ ποτὰ ὙΓΒΙΟΒ τος ὨΠΘΘα ἴο ἢᾶνθ δηπ}]6 ἃ. ΕὝΤΟΙΒ ἴῃ [86 
ἰγδηβογιρίίοη οὗ σορὶθβ, 88 Ὑ76]]. 88 ἴῃ Ὀγιη θα ΘαἸ Π]0η8 δηα ΓΓΔΠΒ]ΔΙ]ΟΏΒ, 
ἄο παυθβίϊοΘ]Υ οχὶβὺ; Ὀαΐ {π6 οοηἰγλαϊοίϊοηβ οΟρ)]θοίθα ἃγθ ΟὨ]Υ͂ 
Βϑϑσωϊηρ, ῃοΐ Γθδ], ΠΟΥ (ὁ 12ἷδ ΚΠΟῪ 8. β'ῃρ]6 Ἰηβίδποο οὗ βυ οι δ] σά 
σοῃίτδαϊοίοηβ, {πα 18 οί σΑΡΔὈ]6 οἵ ἃ γαΐϊϊοηδὶ βο αὔϊοῃ. 

5Βου]α [π6 τορος δ6 64 ἰο {π1η14 ὑπαὶ δὴ πᾶσα ρογίΐομ οὗὨ [88 
ρΡτγοϑοηὺ σνοϊαμηθ ἰβ δρργορσγίδίθα ἰο {π86 ἱπίογργοίδίζοη οὐ ρβαββαρθβ 
ΔΙ ροα ἴο Ὀ6 σοῃίγδα!οίογυ, ἢ6 ἰ8β γθαιιθϑίθα ἰὸ ῬΘΑῚ 'ῃ πλϊηα (δῖ, 
Αἰ πουρῇ {ἢ 6 4]]6ρϑὰ Θομ γα] οἴ! 0η8, ἤθτα ΘΟμβιἀοσθα, αν [ὉΓ {86 
τηοβῦ ρᾶγὺ θθθῃ οἱοι βορὰ ἴῃ ἃ ἔδιν ῥΪδαβ1:0]6 βοηΐθῃοαβ', γαῖ {Π6 1} 80- 
ῬὨΙΒΟΣΥ οδηποὶ Ὀ6 ΘΧρΡοΒβϑα σι πουῦ ἃ ἰαρογίοιιβ δηὰ τηϊη αὖθ δχϑιαϊηᾶ- 
ὍΟΙ. 
ὙΠ οσονοσ, ἤθη, ὁπ6 ἰαχὲ οὗ βοσϊ ρίῃυγθ βθϑσὴβ 0 δοηίγδα! οὐ δποίμου, 

γγ6 Βῃου ]ά, ὈΥ ἃ Βουϊοιβ σοῃϑι ἀθγαίοη οὗ (πθηὶ, σπάανουγ (0 ἀἸβοονοῦ 
ἘΠΘΙῚΓ ΒΑΓΙΏΟΩΥ ; [ὉΓ [86 ΟἿΪΥ ΜΑΥ, ὈΥ ΜΒΙΟὶ ἰο ἡυᾶρο στρ ΠΥ οὗ ρᾶγ- 
ΤΙΟΌΪΑΓ ῬΆΒβαρ6Β ἴῃ 8ΠΥ Ὀοοῖΐκ, 18, πγϑί, ἴο δδοοσίδι ῃ ὙΠ ίμοσ ἴμ6 ἰοχὶ 6 
οοττοοῖ, δπα τη ἰῃ6 ποχῦ μἷδοθ ἴο οοῃβιαϑὺ 118 Π0]6 ἀ68:ρη, τηοίῃοῦ, 
Ἀπα βίγ]6, δπὰ ποὺ ἴο οὐἽΠ16188 Βοπλθ Ῥαγ ον ραγίβ οὗ 10, τ ποὺ θ6- 
βίου Πρ ΔΩΥ͂ αὐΐθη θη ΡΟΠ [16 τοδί. οι 15 1Π6 τηοῖῃμοα δάἀορίοα 
ὈΥ 411 ψῆο πουἹὰ ἱπνθβραίθ, σι ἡπαστηθηῦ, ΔΩΥ αἰ βησυ]ὐ ράΒβαρο8 
ΟΟΟΆΤΙΩσ ἴῃ 8 ὈΓΟΪΆΠΟ ΔΌΪΠΟΥ ; 8η4, ιῇ ἃ Ἰυσϊοϊουβ δηα δοουγαῖθ 
ὙΥΤΙΡΟΓ 18 ηοΐ ἴο Ὀ6 ἸΙΡΏΓῪ δοουδβοα οὗἩἨ ὀοπίγδαϊ!οιϊηρ Ὠ]τη861} ΤΣ ΔΩ͂ 
ΒΟΟΣ Πρ ἸΠΟΟὨΒΙΒίθ 0168, Ὀυὺ 18 ἠο Ὀ6 γϑοοῃ θα σχιτῃ ΕἸ π86 1 1 ΡοΒ- 
Β1016, ὉΠαῸΘΒΟΟΠΔΌΪΥ {Π6 βδῖηθ δα 0]6 ῥγϊποὶρὶθ οὗ Ἰηἰοσργοίδιοηα 
ὑλε ν ἴο Ὀ6 δΔρρ]ϊδα ἴῃ {μ6 Ἰηνοβιϊραίοι οὗ βουϊρίασο αἰ βη 1168. 

16 Ραββα 68, ᾿Π666(, 86 ΘΧΡΙαΙη6αἃ ὈΥ {Π6 Βοσιρίαγο {μοπιβοῖνοθ, 
ὙΓΠΙΟΝ ΒΟΥΡΘ 88 ἃ ΚΟΥ͂ [0 αβϑιβί 18 ἴῃ {86 οἰποϊάἀαίίοη οὗἉὨ οἰ Γβ. 

Τῆυθ, ἴῃ ΟὯδ ῬΪδ6θ ἰδ ἰβ8 βαϊᾷ ὑπαὶ 7έδμα δαρίϊχοα; ἀπὰ πῃ δηοίπον ἴν ἷβ βίδα δαὶ ἀφ 
δαρίεϊζεά ποί: ἴ0)6 ΓΟΤΤΏΘΥ ρΆ58806 18 ΟΧΡΙἰηοα ἴ0 ὃ6 ἱπτοπήοἀ ποὶ οὗὨ Ὀαριΐδπι ρογίοσπηο ἃ ὉΥ͂ 
Ὠπ15361{, Ὀαΐ ΟΥ̓ Π]8 ἀἰβοῖ ρῬ]6Β ῆο ὈθδριΖϑὰ ἴῃ ἢΪ8Β απο. (Οοιηραγο Φόἢη 11}, 22. τὴ ἦν. 1, 2. 

ΕὙΘΑΌΘΗΙΙΥ, 480, 8 ἀἰδεϊποίίΐοι οὗ {π6 αἰ δυθηῦ βθηβοβ οὐ σψογάβ, 88 
ν06}} 88 οἵ [06 ἀἸΠετθηΐ δα] οὐβ δηα ὕπηθ8, ν701}}} 6η80]6 ὰ8 ἴο οὈγϊαΐθ 
{π6 βϑϑιμίηρ, ἀἸΒΟΤΟΡΆΠΟΥ. 

Τῆσ8, ἩΙΒοη ἰϊ 8 8614, 7 ἐς ἀαρροϊπίεα μπίο πιθη ὁποε ἰο αἷς (ἨοὉ. ᾿χ. 27.); δηᾷ εἸΒο ΒΘ ΓΟ, 

1 Βίδμορ ογῃς, ἤδη βρεδκίης οὔ [86 αἀἰδίηρσοπαοῦδηθ8δ8 οὗἉ 1η8.46]8 ἰη Ὀτίηρίηρ ἰοσπαγὰ 
ΟὈ]δοιοΠΒ δρδίηϑε 86 βου ρύαγοβ, 888 ἴΠ6 [0] οὐ ΠΩ ΤΟΙΊΑΥΚΒ : ἦΜΔΗΥ͂ δηὰ δίῃ] ἃγῸ 
18:6 ΓΟΒΟΑΓΟΠΟδ, 180. }} 7 ΠΟΟΟΒΒΑΙΥ ἴ0 Ὀ0 τηϑο [ὉΓ ΒΕ. ἘΠ Ἰπῷ ροΐη!8 οὔ [818 Κη, Ῥοσίῃοβϑϑ δὰ 
ἐξπογδϑηοθ ΤΠΔΥ δβῖς ἃ αποβιίοῃ ἴῃ ἑἦγεε 1π68, τυ αἰ οὶ δ τ ἢ] οὐδὲ Ἰοατηϊηρς δπὰ ἱπροπαίιΥ ἐλίγιν 
Ῥαρεε ἴο ἀηβνεσ, ΨΥΒΘῺ τ} 8 ἰ8 ἄοῃο, [Π6 βαῖηθ αιοδίΐοῃ 8}}8}} Ὀ6 {ΥἸ ἈΤΙΡΉΔΏΣΙΥ δϑκεα δρδίῃ 
186 ποχί γϑδῦ, 88 1 ποιμίπρ δὰ δυοσ Ὀθθὴ ττὶτθη ὍΡοπ [86 Βι͵6οῖ. Απὰ, 88 Ῥϑορίθ ἰπ 
ἄδθῃογαὶ, ἴῸΓ ΟΠ6 ΤοΆ80η οὐ οὔ ΠΟΥ, {{Κὸ βῃοτί οὈ͵δοϊίομ δ ὈδεῖοΓ τη δη ἸΟ ; ΔΏΒΥΟΓΒ, ἰῃ 1818 πλοὰθ 
οἵ ἀϊδραϊδείοι (ἰ ἐδ σβῃ Ὀ6 διγ]οὰ β80}}} [86 οὐὰβ τηιϑὶ ΘΥ̓ῸΓ Ὁ6 δρδίηδί 8 ; δηὰ γγ76 Τ᾽ ὉΘ 
εοηϊοηΐξ νυ τἢ το086 ἴον οἱ ἔγιθη δ, πο πανθ ΒΟΠΟΒΥ͂ δηὰ ογαἀϊοη, σον δπὰ ρϑἤεποθ 
ἴο βίαν ὑοῖὴ δἰ 468 οὔἽΠ 6 αἰοϑιίοη." 1,ϑἰἴογ8 οη 1η866]1{γ, Ρ. 82. ( οτκδ, το]. τἱ. ὈΡ. 447 
448. ὅνο. Ἰωοηάοῃ, 1809.). 

701. 11. ἘΕΕ 

Φ 



424 ϑεγίρέμγε ΖιξογργείαξοΉ. 

17α τιᾶρ ἅδερ ΟὨγίβι᾿ Β δαγίησ, δε ἐλαϊϊ πεῦεῦ δὲ ἀδαίλ, (Ὰ τὸ ἰ8 0 σοπίγβαἰοιίοη : ἴοτ, ἴῃ 1} 9 
ἔοστηοσ ρῖδοο, παέμγαί ἀδαῖῃ, (86 ἀρδιὴ οὗ ἔπ6 ὈΟΑΥ, ἰβΒ ἱηπϊοπά δὰ, δηὰ ἴῃ ἢΠ6 ᾿αιῦοῦ βαββαρο, 
“ρούκαὶ ΟΥ̓ ἐίεγπαὶ ἀοδι, Αραΐη, ἤθη Μοδοβ Βα Υ8, Οοά γεδίεά οἩ ἰδξ δευεπί ἀαν ὕτοπι αἰΐ 

ἐφ τιοογὰ (6 εη. ἰϊ. 23.), δηὰ “6508 βαγϑ, νυ  αίλεν τιοογἀείὴ ᾿δίλεγίο (Φομη ν. 17.), [Ώ6͵α 18 πὸ 
ΟΡΡοὲτίοῃῃ οὐ σοῃίγδαϊοϊίοη ; ἴου Μοβοθ 18 δροακίηρ οὗ [6 ποσκβ οἵ ογοδίίοῃ, δηά Ψ6διι οὗ 
ἴὴ6 σοτῖκβ οἵ ργονϊάθρηςθ. 800 ϑβ'διμποὶ [6118 ὰ8 αοἀἂ ισὶϊ ποέ γερεπί (1 ϑδπι. χυ. 239.) ; δῃὰ γοῖ 
Ὅ τοδὰ ἴῃ οἵδοσ μαγίβ οὔ ἴη6 ΟἹ Τοδβίδιηθηὶ ὑμαΐ εΐ γερεπίεὰ δε ΤῈ ἰλαὶ ἂς λαά πιαάε 
νᾶ οἡ (δε εατγιὰ (6ῃ, νἱ, 6.) ; δηὰ (πὴ 6 δὰ δεί μρ ϑαμΐ ἴο Ὀ6 ἀὲπο (1 βδιῃ. χν. 11.). Βαῖ 
ἐπ (1686 ΡΑββαζθδ {86 ΓῸ 8 Ὡ0 τοδὶ σοηϊγδαϊοτίοη ; τορϑηΐδηοο ἰπ ἴἢ6 ὁπ ρΪδςθ βρη ῆο8 8 
οὔδηζο οὗἁ πη δηὰ σουηδοὶ, ἔσο δηὶ οὗ ἰογοβίσηϊ οὔ δὶ σου] σοῖο ἴο ρ888, δῃηὰ ἐλμς 
Οοὰ Ἤοδπηοὶ τορϑηῖ ; Ὀυϊ ᾿186η ἢδ σὨδΏροΒ Πὶμν ΘΟΊΓΕΘ 88 6 0 ὙΠΟ ΠΟΥ οἰδηρσα ὉΒΟΙ͂Ρ 
τηϊμ δ, δπὰ δὸ ἢθ ΤὩΔΥ ὃὉ6 8414 ἰ0 τορθηῦ. [Ιἢ [86806, 85 Ὑ6]1 825 ἰῃ ΟἾΠΟΥ ἰηδίϑηςοθ, ΠΟΓΘ 
ῬΟΙΒΟΏΑ] αὐ 81{168 ΟΥ [66] 108 8΄ΙῸῈ δϑου ῃεά ἴὸ ἀοά, ἴπΠ6 ϑ'οσὶρίαΓο8 βρϑδκ ἴῃ σοῃαεϑοθηβίοῃ 
ἴο οὐτ σαρδο (68, δοσ (ῃ6 ΤΏΔΠΠΟΣ οὗὨ ΠΙΘἢ ; ΠΟΙ͂ (Δ ἯΘ ΒΡΘΔΚ οὗ ἴΠ6 ΠΕΙΟΥ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἿΟΣ 
ΤΩΔΏΠΟΥ, "ἢ τ σοῦ ἃ δΡροδκ ἱῃ 6} ΠΡ Ὶ Ὁ] ἴο [26 ΖΟΠΟΓΔΙΠΥ οὗ πιδηκὶηά, 

ΤἼΘ ΟΠ ΓΔ ἸοὕομΒ ὙΒΙΟΪ ἀγα Δ]ορθα ἴο αχὶῖβὺ ἴὰ {Π6 βουιρύμιγοβ 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΓαΐοΙΤοα ἴο (Π6 Ο]]ΟΥ Ὡρ᾽ 6148868, ΥἹΖ. ---- ΒαοΙ ϊηρ᾽ ΘΟΠ ΓΔαΙΟΓΙΟΏΒ 
πη ὨἰβίοΥΟ8] ΡΑΒΒΑΡΘΒ ---- [ἢ ΟἸΓΟΠΟΪΟΡῪ ---- Ὀούνγοοθ Ῥγορἤθοῖοβ δηᾶ 
ἐποὶν ΕΒ] ταϑη ---- τὰ ροϊπίβ οὗ ἀοοίγιηθ δπα οὗἉ τρογα γ --- ἰὴ ἴΠ6 αυο- 
ἰαϊϊοηβ ἔγομι ὑπ6ὸ ΟἹά ᾿Ταβίδπχοπί ἴῃ [86 Νον --- Ὀδύνγθθῃ ἰἢ6 βδογοὰ 
ΓΙ ΟΥΒ ὑπ6ΙΏΒΕΪν ΕΒ ---- Ὀοὔύνγοο [86 Βαογθα τυ 8 8π6 ργοΐδῃ 6 Δ ΠΟΥΒ 
--- δηὰ, ἸδβΌ]γΥ, βθϑιρϊηρ' ΘΟΠ ΓΔ ΙΟΙΙΟΠΒ ἴ(ο ῬΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ 8πᾶ {Ππ6 παίασε οὗ 

ὨΡρΒ. 
[Τ|ι6 χυοίαι!οη8 αν ΔΓ αῪ Ὀθοη σοπβι ἀογοα ἴῃ ρΡρ. 118---207. 

ἘρῚ (86 δἰ]ορβα οοπίγϑ οι οη8 ἴο ΡὮΠ]ΟΒΟΡΏΥ δηα {Π6 παύασθ οὔ ῖηρΒ, 
8Π4 αἶβο ἴο ΤΑ] Υ, 866 Ὗ0]. 1. ρρ. ὅ82---ὅ96, 697---612.] 

ΒΕΟΤΙΟΝῚ, 

ΒΕΈΜΙΝΟ ΟΟΝΤΒΑΒΙΟΤΙΟΝΒ ΙΝ ΗΙΒΤΟΒΙΟΘΑΙ, ῬΑΒΒΑΘΕΒ. 

ΜΟῚ οὗ {π6 βϑοιυλῖηρ ΘΟ ΓΔ ΙΟἰ 0.8 ἴῃ ΒουρίυγΘ ἃγὸ ἰουπᾶ ἴῃ τῃ6 
Βιδβύου! δ] ρασίβ, στ γα {Π6 1 οοηποοίΐοη τ 1} [(δ6 στοαὶ βυ ]θοῖ οὐ Βοὺρ6 
18. 1688 δοπβί θυ ]8 ; δῃά {ΠΟΥ͂ ΤΩΑΥ ποῦ υπέγοαυθπίγ 6 ὑγαοϑαᾶ ἴο ΑΝ 
ΘΡΓΟΥΒ ΟΥἨ ΓΔΏΒΟΙΊΌΘΙΒ ΟΥ Οὗ [86 ργθββι ΤῈ δρραγϑηΐ δοῃ γα! οι 0} 8, 
ἴῃ. [86 ΒἰΒύου 04] ραββαρθβ οἱ βου! ρίῃιγθ, αῖβα ἔγοτῃ {86 ἀϊ βοσοπί οἰγτοιπι- 
βίδῃοοϑ σοϊαίβά, ἔτομι ἰμπρΒ Ὀδιπρ' το] αὐθα ἱπ 8 ἀϊδγοηῦ ογάθσ ΌῪ 186 
ΒΟΙΘα ἩΓΙΘΙΒ, δα ἔγοῃῃ αἰ ΓΘ Πσ68Β. 1ἢ ΠΌΙΏΘΘΙΒ. 

δ 1. δεεηιίπς οοπίγαάϊοίίοης ἐπ ἰλὲ ἀϊδετεπὲ οεἰγομπιδέαποες γεϊαίοά, 

ΤΉΘΒ6 δ.188 ἔγοτι ΨΑΓΪΌΙΒ ΘΔΒ68, 88, [86 ΒΟυΓΟΘΒ ΒΘ Π66 {86 Ἰηβρίτοᾶ 
Ὑ]ύΟΥΒ ἄγον {Π6]ν το] αἴϊομβ, {π6 ἀἸΠ γθηῦ ἀθβίρτβ οὐ {Π|6 βδογϑᾶ τυ ίοτϑ, 
ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ ΤΟΔαΙ ΡΒ, ΟὈΒΟΌΓΘ ΟΥ̓ Δι ὶριιουδ ἜΣ ΓΘΒΘΊΟΠηΒ, ὑΓαΉΒΡΟΒ᾽ 09 
ἴῃ [86 ΟΥ̓ΩΘΓ οὗἁ παυγϑίϊπρ,, 8Π4 Βουλ Ότ68 ἔγοσῃ βθύθσαὶ οὔ {8686 οϑιιβθδ 
δου 1 η64, 

1. ΑΡρδγθηΐ οοῃ γα! οη8, ἴῃ {86 ἀἸ βγη οἰτουτηβίδηοο8 τοϊαίρᾶ, ατῖβθ 
οι ἐλε αἰδ)εγεπέ δοιιτοες ιολεποο ἐδ ἐπδρίγοα εὐτίέογε ἄγειο ἐλοὶν παγταζέσεε. 

ἘρΥ ἱπρίδποο, ἴῃ ἴδ Ὀτίαῦ δοσουηῖδ τεοογάἀθα ΟΥ̓ Μαΐου δηὰ Μδγκ τεϑρϑοῦηρ [Π6 δἰ τιἢ 
δηὰ ςἈΠΔΒοοὰ οὗὨἨ ζ6δβι5 ΟἸτίβε, ἔγομῃ σσβοπὶ οου]ὰ τμοῪ μαγὰ ἀοτιγεὰ τμοὶγ ἱηξοστηδείουι ἵ 
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'ΤΉΟΥ οου]ᾶ ποῖ ματὸ Ὀδοοπηθ δοαυδί πιο τ ἢ ἐΠ086. οἰγουπηδίβποοδ, πη]6 88 ΠΠῸπ ἐδθ ΡδΓ- 
ἐἰσα Ασα σοπηπγαηἰςαιοα ὉΥ ἢΐ8 τοϊατοῖνθβ δοσογάϊηρ ἴο (110 Η68βἢ ; δηὰ, 85 ἰξ ἢ88 Ὀδ6ἢ (ΓΘ ΠΟΠΙΙΥ͂ 
Τεια κοῦ, ἴὰ 15 ὨΙ ὮΙΥ ΡτόρϑΌ]6 (πδὲ ἸΠΟῪ τοσοϊνοὰ {ΠΕῚΓ ἱπίοστηδίίοη ἔστοπι ΜΆΣΥ δηὰ «066 Ρἢ, 
ΟΥ̓ ΟΥΒ6Υ5 οὗ [Π6 ἔἈΠλ 7 οὔ Φοδυβ, ΗΟΥ͂ ΘΕΒΥ, ἴδθη, ἰ5 10 [ῸΥ βοῖῃδ {ΥΙ Πΐ Πρ ναί αὐ οηβ [Ὁ οΓΘ6 
ἰηΐο βς ἢ δοσουπίβ ΟΥ̓ ἱΠΙΆΠΟΥ 88. δ΄Θ Ὀγοβοσυθὰ ὈΥ ΟΓΒῚ τοϊδιίοῃ ; 8}} οἵ τῆ οὶ, Ἰμουσὴ ᾿ 
ΙΒ στρ, ΔΥῸ ΠΘΥΘΥ ἢ 61658 ΡΟΣ ΠΥ οοηβίδίθης τυ ἢ [86 {τὰ} Αἰὐαίΐη, ἀατίηρ ον ΙοΥὰ᾽ 
ἴῆτοο ὙΘΆΣδ᾽ οἰγοῦϊδι ἰη ῬΑΙοδιίηο, ΜαιΠΟ ἀπὰ οδη ὙΟΓΘ ΟΟὨΒΙΒΠΕΥ Ὠΐθ ἀἰδβεῖρ!οβ δπὰ 
ΘΟΙΏΡΘΏΣΟΏΒ : [0 ΒΟΌΓΟΘ οὗἉ ἐῤξὲγ ΠΑΓΓΔΈΨΟΒ, ἐΠποτοίο το, ΥΥ88 ΟΟΌΪΑΙ (ΘΘΟΏΟΗΥ ; ψΠ116 ΓθΚΘ 
δηὰ Μασκ, οὶ μβανίης Ὀδοη ΟἾσΙ δι᾽ Β ἀἰδεὶ ] 68, τοϊ διὰ {πὶ πρΒ 88 ΠΟΥ͂ ΤΟΓΟ σοτοτηπηϊοδιοα 
ἴο ἴση ΕΥ̓ ἴΠ6 ΔΡΟΒ11]68 δῃηὰ ΟἸΒΟΥΒ, γῆ 0 ζγοπι ἰλὲ δεψιππίπο τσεγὸ ἐγε-ιοἰέποδδεε απα πιϊπ θεν α 
9Γ ἰλε τσοογά, 8 δῖ. ΤᾺΚΘ ΘΧΡΥΟΒΔΙΥ βίδίοβ δὲ [Π6 ΠΟΙ Πορηθηΐ ΟΥ̓ ἢΐ8 σοβρεὶ. ἱηαοσ 
ΒΏΞὮ οἰΓοιυπηδίδηςοδ, ΠΟΥ͂ 8 1Σ ρΡοββὶ Ὁ]6 παῖ β8οπθ ἀϊβογορδῃςΐοδ δου ἃ ἢοΐ ΔΡΡϑδΥ ἰῃ 189 
ὙΓΙΠΏρΡ5 οὗ βυς ἢ ῬΟΙΒΟΩΒ 7 Ὑοῦ {Π|680 ἀἰΒΟΓΟΡΒΏΟΙΟΒ, 88 ὙὯἋ 88}8}} ΡΓΘΒΘΠΕΥ 866, ΔΓ 80 ΤᾺΣ 
ἔτοια δῇεοιίηρ ἱδμοῖσ σγο ἸὈ]}}Υ 48 Ὠἰδιοσίδηβ, [Πδῖ, Οἡ [Π6 ΘΟΠΙΓΆΓΥ, (ΠΟΥ͂ οσοηῆττη ᾿Ποὶγ 
ΨΟΓΒΟΙΌΥ δηὰ σοΥγοοίπεβδ. ΤἼΟ 88116 ΓΟΙΏΔΥΚ ΨὉ1}} ΔΡΡΙΥ ἴο 1π6 Πἰίβίογυ οἵ οὖσ Ιογὰ 5 ἀδδιἢ 
τὰ ταβιυγγοοίίοη, 88 γ56}1 838 ἴο 186 δοοοπῃΐ οὗ ἴμ0 δβοσίηοη ἀο]νοσχοὰ οἡ [᾽6 τηουὰηΐ δηὰ οἢ 

ῬΙδίη. 

2. βϑοπηῖηρ σοπ γϑ  οὐΐοηΒ, ἱῃ {Π6 αἰ θγθηΐ οἰγουτηβίδμοθβ σοϊαιθα, ΤΑΥ͂ 
8180 δγῖ86 πὶ ἐλο αἀἰδεγεπέ αοδίσηδ ιολίοῦ ἐδ δασγεα εογίέεγε λαὰ ἐπ (δε 
οογηροϑιέξοῃ  ἐλεὶγ παγταζυεδ; ἴον {86 ἀἸ θη θ οὗ ἀθβίρῃ γ71}}} ὨΘΟΘΒΒΑΥΙΥ 
Ἰοδὰ ἰο ἃ φοσγββροηῃάϊηρ βοϊϑούΐοῃ οὗ οἰγουσηβίβῃοοβ. 

ΤΏο οοποϊἀοταιίοη οὗἉἨ (ἰδ ἴδοις 111 τόπιουο ἴπ6 σοηίγβαϊοἰΐοη Ὡς ἢ τηοἄοττ ορρο- 
ΒΟΙΒ οὗὈἨ ἴΠ6 βου ρίπγεβ Ὦδυθ δδβοτίβα ἰὸ οχὶβὲ ὑϑίοοῃ [26 ἢγεὶ δηὰ βοοοηὰ Ἵομδρίοιβ 
ΟΥ̓ 106 ὈΟΟΚ οἵ ἀδηρβίβΌ ΤῸ ἀρείρη οὗ Μοβοδ, ἴῃ ἴδε ἤγδεί ομδρίοσ, ψὯϑ ἴο ρίνο δ 
δλογίὶ δοοουπὶ οὗ ἴμ6 οΥΔΟΙΪΥ ογοδίίοη οὐ 411] ἰπίηρβ, ἔγοση [80 τηϑϑηθδὲ [ο ἴῃ ὩΟὈ]οδὲ, ἰπ 
ΟΡροβίῃξοῃ ἴο [86 δβϑυαγὰ δηὰ σρυβμουο δ ὩοΟΟηΒ ὙΠΟ αἱ ὑπαὶ {ἰπ|0 ργονυδι θά 
ΔιηΟηΡ [86 Ἐργρίίδηβ δηὰ οὐδεσ πδίϊομβ. [Ι}π 6 δεσονα ΟΠΔΡΙΟΥ, 1Π0 βδοσεοὰ ττῖϊοῦ 
Θχρ δὶ Βοόῖμθ {πΐηρ8 Τηοσὸ δὲ ἰθηρίῃ, ΜΒΪΟΝ ἴῃ [Π6 Ῥγθοθάΐϊης Ὑγσοσο Ὡδσγαίθα ΠΊΟΓΘ 
Ὀσίεθν, Ὀδοδαβο ἢ6 ου]ὰ ποῖ ἰπίοσταρὶ [Π6 Θομπδοίοη οὗ ἢὶ8 ἀἰϑοοῦγβο σοποογηΐπρ τὴ 6 
ΒἾΧ ἀδυβ᾽ ποτ οὗ οτοδίίΐἼοη. Ηο {Πογϑίοτο τοσΘ ῬΔΙ ΓΙ Ο]ΑΣΪΥ τοϊδίθϑ [86 ΠΒΏΠΟΓ ἰῃ Ἡἰοὰ 
Ετνὸ 88 ἰογιηθὰ, δῃὰ 8]80 {τ ΠῸΓ 1] δίΤαῖθβ [Π6 ογοδιίοη οὐ Αἄάδι). [π08 τοσδρίυ]διίηρ; 
86 ΒΙΒΊΟΓΥ οὗ ογοδίϊοη, Μοδοβ ἀθβοσίθεβ [6 σγοδιίου ΓΠΓΟΌΡὮ ἐξδ ΒΟΥΟΓᾺΪ βίαροδ, 85. 186 
ῬΒΘΠΟΠΊ6Π8 που ]ἃ ἢδνὸ βυασορδβίνοΥ ργαϑοηϊοα ὑπο βαῖνθ8 ἰ0 ἃ βροοίδίοσ, β8ὰ 8 βρϑοϊδίοσ 
θθαπ ἴῃ Ἵχίβίθβηοθ. Αγαβίη, ἴΠ6 ἀδδβίζῃ οἵ ἴῃς ἴγχο ὈΟΟΪΚ8 οἵὗἁ βαππισδὶ ΘΒΡΘΟΥΔΙΪΥ οἵ [Π6 βοοοηὰᾶ 
ΒΟΟΚ, [8 το τϑὶδῖθ 16 νασζίουβ βίδρβ ποὺ οοηάιςθα ἴο [πΠ6 ποπάδοσίαϊ ο᾽οναϊίου οἵ αν ἃ 
ἔτοτη ἃ ἴον οοπαϊίοι ἴο ἴδ6 Τἤγοπο οὗ υἀδἢ ἤγεῖ, δῃᾷ δήθσ βουὴ γϑδσβ δηὰ βἷὶχ ᾿ῃοηῖῃϑ 
ἴο {πδΐ οὗὨ Ιβγϑϑὶ, ἱορϑίθοῦ νὴ ἶτἢ [6 ὈΔΙ11ε8 δηἃ ΤΟσσύττο οοϑ ΒΊΟΝ Θὰ ἴο τΠπδὲ στοδὶ ουθηῖ, 
δηἃ δεςσυγοά ἴο Ὠΐηπι [Π6 ρΡοβϑοββίοη οἵ ἢΪ8 ἰεϊηράοϊῃ ; δῃᾷ {μθη δὲ {πὸ οἶοϑο (2 ϑὅδῃη). χχίϊὶ, 
8---39.) γὰ ὮδΥδ ἃ σδίδίοριδ ἴο ρογροίπαϊθ [Π6 ΙΠΘΠΊΟΣΥ ΟὐὗἨ ἰδοθὸ τυδυτίοσβ ὙΠῸ 8 ὈΘΘῃ 
ῬΑΣ ΓΙ ΟΌΪΑΣΙΥ ἰηδυγ ΟΠ [8] ἰπ ργοπηοιίης [86 δθσοο88 δη ἃ 6518] 18}}1πῷ’ 1Π6 ΦΙΟΓΥ οἵ [μοΐἱτ τογαὶ 
ΤηΔΒΙΕΙ,. Βαϊ ἴῃ ἴ86 ἢγϑι Ὀοοξ οὗ ΟΠ ΓΟ; ς]68 (Π6 ὨΙΒΙΟΥΥ͂ οὗἩ Ἀλανΐὰ Ὀερίη8 τ ῖ ἢ Ηΐπὶ 88 Κίηρ, 
δηα ᾿τ ΘΔ ον τηθη 008 [Π6 ΠΟΓΤΟΘΒ οὗ ὨΪ8 διτηΐὶθβ, δηἃ [6 Ῥγοοθθὰβ ἴὸ δὴ αὐτί ἀρπιοης 
οὔὗἉ τὴ ουθηΐβ οὗ Ὠ18 τεΐση. ΤῊ 8 ἀἰβόσθησο οὗἉ ἀθδίρῃ νν}}}} δοοοπηΐ ἴογ [116 γασίδίϊοηβ ὁσσγ- 
τῖπρ ἴῃ 106 ἴννο ῥΎΪποῖραὶ ΟΠΔΡΙΟΥΒ οοπίαἰίηρ [Π6 ἩΪΒΌΟΥΥ οὗ Τ[Πο86 ΠΕΓΟΘΒ ; (ὉΓ ἰη 1 ΟἜτοη, 
χὶ. ΠΟΥ δῖὸ γοοογάδα ἰη τ86 δοερίπηΐης οὗἨ αν ἀ᾿ Β τοῖση, ἢ Φοδὺ ἱπιγοάπορὰ αἱ τοῖν 
ιοϑά, δπὰ 1ῃ6 σθᾶβδοῦ δβείρηδᾶ ἴον ἷ8 θην 80 Ῥδυ σθ! ΑΥΪΥ ἀϊδιϊηρυϊδηοὰ ; δαὶ ἰῃ [Π6 
οοποϊυ ἴῃς ΟΠΔΡΙΟΥ οἵ ϑαπιαοὶ, ἤθη [00 ὨΪδίΟΥΥ οἵ ΤΥ Β τοίχζη μδὰ δἰγοδάγ θθοη ρίνθῃ, 
ἔλεγε 1868 πδῖμθ οἵ Φοδὺ ἴ8 οτηϊίθα, βίποθ ἢ οπθ σου ]ὰ ἰογζοὶ ἰμαὶ ᾽)6 νγα8 Πανὶ ἀ 8 οὐίο 
τηϊσὴίν πιαπ, σ βδη ἢθ δα Ὀθοῃ τηοηςοηθά, ἱμ δἰπλοδβὲ ΘΥ̓ΘΣῪ ΡδρῸ, 88 οαρίαΐπ φεπεταὶ οἵ [Π0 
ΔΙΙΉ16Β οὗ [5Γ86].} 

ΤΠο ἀἰβδγοποθ οὐ ἀοβίρῃ 180 νν1}} βα 8 οίου ἢ Υ οχρ]αΐη {86 βϑθειΐηρ 
αἰ ἤθγοποθ Ὀθίτνθοη {86 ρϑηθδ)ορίθβ οὗ οὐσγ βδυϊουν ρσίνθη ὈΥ {86 ουδηροὶ δὲβ 
Μαιίμονν ἀπά 1Κθ ἔγομι {86 ρυ ] 16 τορ βϑίθυβ, νυ 1 ἢ ΘΟΙΊΡΓΙΒΘ ἃ ρογὶοά 
οὗ ἔουγ ὑπουβαπα γϑδγβ, ἔγσγοπι Αἄδγῃ ἴο ἐοδαρὴ δὶβ τοραϊθα ἔδίμθυ, οὕ ἴο 
ἽΜΑΥΥ 18 πηοίμασ. ΤῊΘ ρΘΠΘΔΙΟΡῪ ρσίνθῃ ὈΥ δ. Μαίον νν88 ῬΥῚΠΟΙΡΔΠῪ 
ἀοοιρηθὰ ἔον ὑπὸ ὔεισα; δῃά, ἐμογοίοσγο, 16 ἰγᾶσοθϑ {86 ροάϊστοο οὐ “6808 
ΟἸ γίϑι, 88 [ὴ9 ργοτηϊβϑᾶ βοϑᾶ, ἄονγῃ ἔγοπι ΑἸ γαμδι ἰο 1)αν]α, δηἀ ἔγοπι Ὠ1Πὶ 
{Ὀγοῦρ ἢ δΟΪοσοπ Β 1ἴπ ἰο “4 οοῦ {πὸ (Ἀ0Π|6Γ οὗ Φόβθρῃ, 0 γγ88 ὑμ6 σορυΐθα 

1 Ὧγν, Ἑαοπηϊςοῖς, Εἶτβε Τββοσίδιίοη, ρΡ. 13.--15. ΤΊ δυρβεαθθης ρατὶ οὗὨ [ἢϊ8 ὙΘΥΥ͂ 
Ἰολσηθὰ νοϊυπ)θ ἰβ δρργορτγί θα ἴὸ δὴ εἰαδογϑίθ σοι ραγίβοη οὗἨ ἴ86 ἀἰβογθρδῃοῖθθ ὈΘΓΝΘΟΒ 
1 Ογοη. χί. δηὰ 2 βδι νυ. δὰ χχιὶ,, τὸ ὙΒΙΟἢ τ[ῃ6 τοδάοσ ἰ8 γοίοστοα, 

Σ1Δ 
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ΟΥ εσαῖΐ ἔλίμον οὗ ΟἸ"γῖϑὶ (Μαΐι. 1. 1---16.). ὙΒαὺ σίνοη ὃΥ ὅ5.. ΖΚ τγα8 
ἱπιοπαοὰ ον πη 0 α΄ μές, δα ὑτασθβ (μ6 ροᾶάϊργθο ὑρνγεαγάβ ἔγοη Ηδ]], ἐπ 9 
ἔλιπον οὗ Μδϑγυ, ἴο θδνϊά, ἐπγοῦρ {Π6 ᾿η6 οὗἁὨ [μὶ8 βοὴ Ναίμδῃ, πὰ ἔγοπι 
Ναίμδη ἰο ΑὈγδμαπι, οομουγτίηρ Ἱ} ὑμ6 ἴοσταθσ, δηα ἔγοιη ΑὈγδηδι ὺρ 
ἴο Αἄδπι, ῇο γγῶβ {86 ᾿τηπηοάϊαίο “ δοὴ οὗ (οά," θοσῃ τιιμβουὺ ΓἈΪΒΟΣ ΟΥ 
τοῖποῦ (10 11]. 28 ----88.λ.} 

Τὸ {118 ΒΒ οὐ ΟΥΥ ΒΏΒΥΘΓ ἴο {Π6 Ο80118 οὗ τηοάθγῃ 1ηΗα6]8, {Π6 “678 
ΟὈ] οἱ -- ΥΏΥ 18 ΜΆΓΥ ποῦ πηθη ἰοηθα ἴῃ 818 ζΘΠΘΔΙΟΡΎ, δηα “086 0}} βαϊὰ 
ἴο Ὀ6 {Π6 δοῃ οὗ Η6]1} 

“«ΑΝΒΎΕΕ. ΤῊΪ8 18 ἃ τηοάθ οὗἨ βροϑδκίηρ αυἱῦθ ννδιτϑηϊθα Υ {16 ΟἹὰ Τοβιίαπγθης 1.9 
ΔΌΓΠΟΓΙΥ οὐ νυν ϊσἢ ἰ8 δοϊςηον θα χοᾶ ΟΥ̓ ἦπΠ6 Φονν8 {ΠΟ πηβοῖνοβ. ΕῸΓΣ ὀχϑιῃρ]ο, ΝΕ. υἱΐ. 63., 
Απαὰ οΓ (δε ρνίβείε,; ἰδὲ οὐϊάγεη 9. Ηαδαϊαλ, ἰδὲ ολάτεπ ὁ ΚοΣ, ΤῈ ΟΠῚΙΡΗΕΝ ΟΥ ΒΑπ- 
φιτ αι, ΗΙΟΗ ΤΟΟΚ ΟΝῈ ΟΣ ΤΗΞ ῬΑ ΟΘΗΤΕΕΒ ΟΕ ΒΑΒΖΙΠΠΑΙ ΤΗΕ ΟἸΓΕΛΌΙΤΕ ΤῸ ὙΕῈ, απὰ 
τρα8 οσαἰϊεα αἴἴεν ἐλεὶγ παπιεὲ. Ἡοτο ἰῦ ΔΡῬΘΑΓΒ ἱμδὺ ἃ Ῥοσβϑοη οὔ (86 Ῥγίεδιν ἰσῖδ6, οτ ἰτὶδο οἵ 
Τανὶ, ἰοοκ ἰο τ ῖΐϑ 8 ἀδυρῃίοτν οὐ Βαγζὶ αὶ, απά ἐλαξ ἠδ ἀπά (δε ἱξεμο οΥΓ ἰλὶς πιαγτίασε τρετὲ 
γεφραγάφα αἋ οὐιϊάγεπ 9 Βαν;ιϊαϊ, ᾿ποῦ ἢ ῬΤΟΡΕΣΙΥ (86 δβδοῃβ οὔ ἃ, δῃὰ τῃουρὰ 186 
ΤΟΙ Ποτ ̓ 8 Ὡ8ΠῚ6 8 ποῖ πιρηϊϊοηθ ἃ. 8.0. Φοβορῇ, ἰβδκίης [86 ἀδυρδίον οἵ Ηοὶὶ ἴοὸ πὶξε, ἷϑ 
οΔ]1ςἃ 186 δΒοη οὗ Ηο]1,᾽3 

Τμαὶ Κι. ΤΚθΘ σίνοβ 86 ρϑάϊρτοο οὗ ΜΆΓΥ, (δ6 στϑϑ] τηοῦμος οὗ ΟὨ γίϑ, 
ΤΩΔῪ 6 οοἸ]οοἰοά ἔτοιμι {86 ζ0]]ΟΥ Πρ ΓΘΆΒΟΏΒ --- 

“4Ἰ, ΤῊΘ δῆμροὶ Οδθγιεϊ, δὲ 106 δηππποϊαίίοη, ἰοϊΪὰ τἢθ τἱγρὶπ, ἴΠδὐ οὰἂ τυουἹὰ ρῖνο 
ποῦ ἀἰνίπο ὅοη “1η6 τὨγοηθ οὗ λὲ , αἰὲν Ζαυϊά᾽ (Ιλικο ἱ. 82.); δηὰ [818 νγῶβ ΠΘΟΘΒΘΑΙΎ ἴ0 
ὍΘ ῥτογθᾶ, ὈΥ͂ ΠΟΥ ζΘΠΟΔΙΟΟΎ, δδοσνγαγάβ 2. ΜΈΓΙῪ ἰβ δ] θὰ ὉΥ 186 δόντα, “ὃν ΤΣ, “1|16 
ἀλυχῃῖοῦ οὗ ΕἸ;,᾽ 5 δηᾶὰ, Ὀγ ἴ[π6 Θδαῦὶγ ΟἸτβείδη τσίτογθ, ὁ1π6 ἀδιυρθίον οὐἩἨ Φοκρκίηι δηά 
Απηδ.᾽ Βιυὶ Φοκκὶπι δηὰ ἘΠῚ ᾽πὶ (885 Ὀοὶηρς ἀογγο ἤοσὰ 1Π6 ἡδη68 οὗ αοἀ, "1", ΙΔ ῃοῖ, 

δηὰ ἷς, ἘΠῚ) δ΄ὸ βογηθῦγηθβ ἰηογομδηρσοᾶ (2 Ο(ἤγοη. χχχυΐ. 4.) ἘΠῚ, ἘΠπογοίογο, οἵ 
ΗδΩ]Ϊ, ἰ8 τ186 δογίἀρτηθηὶ οὔ ΕἸϊαϊκῖπ, ΝΟΥ ἰ8 ἷξ οὐὗἠἨ ΔΩΥ͂ ΘΟΠδοηθθαοθ τδαὲῷ τῆ τα ἢ 8 

σδ]] ἃ ̓ ΐηλ θυ, ἰηδιοδὰ οἵ δ, (86 Δϑρίγαῖθβ ΑἸθρὴ δηὰ Αἷη Ὀεοΐηρ ἰγοαυθηον ἱπίοσοβαηροά. 
8. Α ὕ8|Π}}} Ὁ οδϑθ ἰῃ Ροΐηΐὶ ΟΟΟΌΣΒ Οἰβονῃογο 1 [80 ροηρδίοσυ. Αὐἴοσ ἴὴ6 ΒΑΌΥ]ΟΙ δα 
σλριυϊνγ, [Π6 ἔπτο 11η68 οὗὁἨ βοϊοπχοῃ δηἃ Ναίδδῃ, [ἢ6 Βοῃ8 οὗ [ΑΥἹά, πηΐνα ἴῃ τὴ6 Ζοηογα- 
ΦἸΟΠΒ οὗἉ 58] δίῃ οὶ δπα Ζογοῦδθοϊ, απὰ τἤθης6 ἀἰγογρο ἀρϑαΐη ἴῃ 116 ΒΟΠ8 οὗὨ ἴδ Ἰφεΐοτ, Αὐἰπά 
δηὰ ἘΠ οβα. Ηρα, 88 β' 8 δι οἱ ἰῃ Μαιίμονν ν᾽ 88 [6 δοη οὗ Φθοποηίδῃ, οὐ Φο οϊδο ίη,  ὴ0 
ΔΒ ΟΑΥΓΙΟ ΔΥΥΑΥ͂ ἰηο0 σΑΡΕΥΠΥ ΟΥ̓ ΝΟΌΙ ΙΔ Π6ΖΖΑΓ, 80 ἴῃ 1.6 8] δῖἢ 6] τηϑὲ Βατὰ ὕοοα 
186 σταπάδβοηῃ οὐὗἩἨ Νοσὶ, ΌὉΥ̓ εἶδ τη οπογ᾿Β βἰ16. 4. ΤὴΘ δυδηρο  βὲ ἰπηΒ6  Γ ἢ Δ8 ΟΥ̓ΕΟΔΙν ἀἶδ. 
εἰησυϊθῃοά τ γεαὶ ἔγτοπι (πὸ ἰεσαὶ σΘΠΘΔΙΟΡΥ͂, ΟΥ̓ 8 ΡΑΓΘΏΓ οἰ 8] ΤΟΙΊΑΥΚ : ᾿Ιησοῦς ---- ὧν, ὡ: 
ἐνομίζετο, νίὸς ᾿Ιωσήφ, [ἀλλ᾽ ὄντως υἱὸς] τοῦ Ἡλί, “ Ψ6588 ---- οὶ πρ᾽ (88 νγὰβ γοραϊθα) [Π6 δοῃ 
ΟΥ̓ Φοθορῇ, (θα ἴῃ τ δ] 7.) [86 δοη οὐ Ηδὶὶ,᾽ οὐ ΗΒ σταπάβοῃ ὉΥ (Π6 πιοίλεγ' 5 βἰὰθ; [ὉΓ 80 
Βῃου]ά {πὸ 6} 0518 ἱπυοϊνεὰ ἴῃ [6 Ῥδγθῃ 6818 Ὀ6 8ιρρ]164.᾽4 ΤὨϊΪϊδθ ἱητεγργοίδιίοη οὐ τἢ9 
ΘΠ ΘΔΙΟΡΥ ἴῃ ὅ8ι. ΓΤ ΚΘ᾿Β ρΌΒΡΟΙ, ᾿ἢ ἰὰ 6 δἀπλ θα, ΤΟΙΟΥ̓́ΘΒ δῇ ΟἿσΘ ΘΟΥΟΓῪ αἰ ΠΟ ΌΪΥ ; δηὰ 
(48 Βίβῃορ αἰοὶς [898 ἸΧᾺΪΥ τοσλαγκοαν ἰδ 8 80 πδίαγαὶ δηὰ σοηδίβίθηϊ τυ] 1186], ἐμδι, τὸ 

} Τθο νἱονν δῦουϑ ρίνθῃ ἷ8 οοηβιτηθὰ δηὰ ἱ]πδίσαϊθα ὉΥ τ. Βθηδβοῃ ἰῃ ἢἷβ Ηΐβίουγ οἵ (δὸ 
δτει μἰδηϊίπρ οὗἉ τὰ6 ΟἸὨτἰβείδη ΒΘ] ρίοη, νοὶ]. ἱ. ὑῃ. 259---268. 2πὰ οἀϊξ. : 

32 ΤΠ 76 νυν 8 Μεοβϑθηρζοῦ, Νο. 1. Ρ. 2. 1οηάοῃ, 1838. 8νο. 
8 Τὴ μιίοοῖ, οα Κα ἢὶ. 28. 
4 ἢγ. Ηδὶεβ, Απα)ὶγεΐβ, νοὶ. 11, οοῖ ἰΐ. ῬΡ. 699, 700. [Ι͂ῃ Ῥρ. 700-- 704. ἢ6 Ὧ85 ο0ῃ- 

δἰ ογϑὰ δπα δοοουπηϊθα [ῸΓ μδυ Ὁ} Δ Ὁ δοοιηΐηρ ἀἰβοσγορδηςίθβ θοΐνγθο [ἢ6 δυδηρο δ.8 Μεὶ- 
πον απ Γκκο. Βαΐ [πὸ {]168ὲ ἀϊδοιββίοη οἵ ἴπ6 διιδ)οςὶ 18 ἴο Ὀ6 Ἰουαηᾶ ἴῃ Ὁγτ. Βαστεῖι 8 
ῬΓΘΗ ΠΗ ΠΑΓΥ ἰϑδογίδιίοη ργοῆχοά τὸ ᾿ἷ8. οἀϊιίοη οὔ [6 ΕΤαρτηθηῖ8 οὐὗὁἨ ὅ8ὲ., Μαδιμεν 
Θοβρεὶ, ἔγοπι ἃ Οοάςχ Ἐοδβογίριιιβ ἴῃ ΤΥΏΠΥ ΟΟἸ]ορο ΤΌΓΑΣΥ δἱ ὈαὉ] πη: ἈΕναπφείνια 
9οομπάμπι ΜἬὨαϊδαια ἐς Οὐαάϊοο Τἰεβογίρίο ἱὰ Βιδίϊοίλοοα Οοἰϊεσὶὶ ϑαποία Ττιπιίαίὶ γιΣία 
Ἰυδίιη., ζο. 4ἴο. Ὡ)γα ]ΐη, 1801, [Ιἢ 1818 ἀἰδδογίβ: θη 6 ΘΧΑ τ ΐ Π68 δπὰ ηοιῖςθ8 ἴῃ ἀἰῆσυ {168 
οὔ τ86 ΒΥ οι ββ ργοροβοὰ Ὁ ΑἸ οδπα8, ἃ (λιμοῦ οὗ [80 τπϊγά σθηΐαγυ, ργοβογνεὰ Ὁν Επβο- 
δέυ8, Ηἰδι. ἘποΪ, 110. 1. 6. 7., δηα ττΔΠ8]Αἰοα ΟΥ̓ τ. Ταγάηον,  ΟΓΚΒ, γο]. 1ϊ. ρῃ. 4836---438. 
Βνο. ΟΥ̓ γΟ]. ἱ. ΡΡ. 416, 417. 410. Μοῦ ΑἸ σΘηπ8 ῥγοίδδϑοὰ ἴο ἤανα τϑοοῖνεα ἴγοῦι 
ϑοπο ΟΥ̓ ΟἿ τά τοϊδεϊνεβ. ΑΒ Ὦγ. Βαγτοῖ[᾿8Β ὈΟΟΚ 18 βοβῦοθ, δηἃ σου ραγδΠν ο]Υ {{π||6 
Κη, ἰδ ΤΑΥ͂ στδι Ὑ ἴ[ἢ6 τοδάεγ ἴο ἰδάση {Πδὺ ἃ οορίουβ δπα δι ἘΠ {Ὁ] δὈδιγδοὶ οὔ 1 ἰ8 σίτει 
ἴῃ 186 Εοϊοοιῖς Βονίεν ἴοσ 1807, νο]. ἢϊ, ῥματγὶ 2. ρρ. 586---594, 678--- 698. ; Δηὰ 4180 νὰ 
806 δά ἀϊἰοπα] οὐϑογναιίοπβ ὃν τ. Α. ΟἸαγκα, δὲ τ6 ϑῃὰ οὐἉ ἢ 8 σου ΠΟ ΑΣΥ͂ οἡ [ζ0Κ6}}» 
βι66 ε]οο Μυ. Η. Β. Ογθοηβ Τα ῦ]6 ἴοσ οκηϊ ἰείηρ; το τΠ6 Ὑίονν, δηὰ ἱπυργοβδίηρ οἰδασὶγ οὐ [δ0 
Μοίποῦγ, (6 Θδηθαιο αν οἵὐἨ ὅεβυ5 ΟἸἩσίδβι, υϊ τὰ Νοῖοδ, δα. Τπάοῃ, 1823, ϑγο. [Τ|Ψῳ 
αυοσδιίοη οὗὨ 6 ζοποδιοχίοβ νὰ }}} Ὀ6 αγίλθσ ὀχαπλϊμοὰ μογοδῆοσ.) 
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τοῖηκ, ἴδ σΔη ΠΑΓΑΪΥ Ὀ6 τοὐοοϊοα, ὀχοορὶ ΕΥ̓͂ ἰΒοεο ΨὮΟ ἃγὸ ἀοιοστηϊηθὰ ἐμδὲ “βοΐῃρς Π6Ὺ 
“ἘΠ ποῖ 866, δπὰ Ποαγίηρ [ΠΟῪ Μ01} ποῖ υπιἀογδίδηα,᾽ἢ 

αν {80 ἀϊδότθησθ ἴῃ {Π6 οἰτουτηδίδηςοδ το]αὐθά, δγιβίηρ ἔσο {80 αἱ ΠΌΤΘΠΟΘ 
ἰη ἀοβί ρῃ οὗ {π6 βδογθᾶ τυυίθσβ, 18 ἰο Ὀ6 ἰοππὰ ον ᾿ῃ [8086 σΆ568, γγυ β6 ΓΘ 
(86 ϑ81ὴ6 ουϑηῦ 18 παγταίθα ὙΘΥῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ ὈΥ͂ Οοὴ6 Θυϑδηρθ δὲ, δηὰ 8 ἀθϑοσι θεά 
ἸΏΟΤΟ ΟΡ ΟὐΒΙΥ ὈΥ δηοίμο νυ. 

Απ οχαπιρῖο οὗ {18 Κη τυ ἢδγνο ἴῃ (Π6 δοοουηῖΐ οὗἩ οὔγ 1ογὰ Β {γε ίο ] ἃ ἱοτηρίδιίοη ἴῃ 
τῆς νἀ ογηοβϑ, ἢ ϊοΐ 8 τοϊδίθ ἃ τηοτὸ δὲ ἰθηρτῃ Ὁγ Μαίίμεν δῃὰ ἴωκο; 8116 Ματῖς μ88 
Εἰνθη 8 Ὑδιγ Ὀτίε ορίϊοτηα οὗὁἨ τῇδι' οσοιγγοποθ. Βαῦ {Π|6566 ναγίδθοηβ, νν ΐομ Αγθ6 [ΓῸΠ} 
ἀἰ γοποοβ οὐ ἀεείσῃ, ἀο ποῖ ῥγδϑεηὶ ἃ δλαάοιο οἵ οομπιγδαϊοϊοη ΟΥἨ ἀἰΒΟΓΟΡΘΠΟΥ; ΓὉΥ ἰδ ἴ8 
“«0ὁ}} Κπονῃ ἴπδὴ 8ι:, Μαδιαν τοῖο 8 ροβροὶ 8 ἴον ὑθᾶσβ δου Οὐ 1γ δ δδοθηβίοῃ, 
ψἘ1Ὸ 186 σΠΌΤΟΣ ΒΟΥ σοπδὶδι ἃ οἵ σοηνογίβ ἤγοτῃ δι ἀαίθπι. 8... Μαδγῖκ ̓ Β σοβρεῖ, ΡΥ ΔΟΪΥ͂ 
σπτιτοη αἱ οπμθ, γ88 δἀδριοὰ ἴ0 [Π6 δίαϊε οὗ [8Π6 σμυγοῖ ἴΠ6Γο, τς ἢ σοηϑίδιοα οὗ 8 πιὶχ- 
ἴατο οἵ σοηνοσίβ τῆο μδαὰ Ὀδοη Ῥᾶρβδηὴβ δηὰ 268. Ηὄδ ἰηβοσὶδ ΤΩΔΠΥ͂ ἀϊγοοὶ ΟΥ̓ ΟὈΪαὰθ 
ἜΧΡΙ δηδιϊοηβ οὗ ραββδροβ ἰπῃ δὲ. Μαιῃον Β βΌΒρΕΪ, ἰπ ογάεσ ἰο τη οσ ἴΠ6 πὰ τρογα ἱπι6}] 10} Ὁ]6 
ἴο τῃ σομνοσῖθ ἴγοῖη ρδρδηΐβη. Τδ6 ρΌΒΡΕΙ οὗἩ 8ι. ζ0Κ6 νγὰ8 τυτίτὔθη (ῸΣ [86 ἱπηπηθα δῖ 
156 οΥ̓ ἴδ σομγοτίβ ἴγοπὶ μοδ ΒΘ ; ΒΟΥΘΓΘΪ ρδσίβ οὗ ἰδ ΔΡΡΘΔΓ ἴ0 ὃθ ΡΔΓΙ Ιου] Σ}Ὺ 
δἀαριβὰ ἴὸ ἀΐβρίδὺ 16 ἀἰνὶπο ροοάηῃθββ 0 ἴμ86 (ἀθῃι.8. Ηθησο, μΒ6 ἴγαοθϑ τρ ΟἸ γί βι 8 
Ἰίπϑαρθ ἴο Αἄδπ), ἴο βίβ ΠΥ [Πδὲ μ6 γγ8ὲ8 ΤῊΒ ΒΕΕῸ οἵ [6 ποχλδη Ῥγοτηϊβθὰ ἰ0 ον ἢγεὶ 
Ῥδγεηῖδβ, δηὰ [86 ϑανίουσ οὗ δ]} 1πεὶσ βοβίογγ. Ηθ τρλγκϑ (89 ογα οὐὁἨ ΟἸγίβι᾽Β Ὀίσιἢ, δηὰ 
16 εἶπ) σβθη δοῆη [π6 Βαριῖϊδὲ ὈΘσϑῃ ἴο δπῃοῦποθ [86 σοβροὶ, ὈΥ͂ [8 τοίρηθ οὗἩ τς Βοπιδὴ 
ΘἴΏροσοσθ. δῖ. Φοδη, 80 ψτοῖθ ἰοηφ δέον ἴΠ6 ΟἾΒΘΓ ΟΥ̓Δ η ΡΟ] 58, ΔΡΡΘΆΓΣΒ 0 Βαν ἀδϑίσποά 
ἨΐΒ ρΌΒΡΕ] ἴὸ 06 ῬΑΓΌΤΥ͂ 88 8 Βαρρ]οιηθηῦ ἴ0 106 ΟἾΠΕΙΒ, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΓ ἰ0 ῬΓΘΒΟΓΥΘ ΒΕΥΘΓᾺΪ (ἰ8- 
ΘΟΌΓΒΕΒ οὕ ΟΟΓ 1ογὰ, ΟΥὨ ἴδε τοι ΐηρ ἴο Ὠΐτπὰ τ ἰσῆ δὰ θθη οὐ οα ὈΥ τΠ6 ΟΥ̓ ΠΟΥ ὄνδῃ- 
δε δῖ58.. δῖ ἙὨΙΟΗ͂Υ ἴὸ σἤθοκ [16 ΠαΓοβίθ8 τ δ ο ἢ ΘΓ ΟΡ ΙΠΠΙ Ως 0 ἈΡΡΘΑΓ ἰῃ [86 ΘΒατςῇ, 
δηὰ (88 Βο Ὠἰπ,56 17 ἀθοίασγαβ, χχ. 81. ἴο ΘΒ. Ὁ] 58 186 σι ἀοσίγηο οοποοτγηΐηρ, ἱμ6 αἰν  Ὠ Υ 
δηὰ τχράϊδίογία! ομδγϑοῖοσ οὗ Ο γί. 

ΤΏς αἰ ότθη 65, Βούγονον, τ ΒΊΟἢ {Ππ8 80.0818 1π (Π6 ΤΟΒρθοῦγ ὁ ΠΆΓΤΑ ΓΙ νΘ8 
οὔ τ6 ονυδηρο  βίβ, 40 πού ἴθ ΒΥ ἄδρτθο ἩΒαίονον δδθοῦ {πο ῖντ ὀγοα Ὀ1]}10γ. 
ΤῊ ἰγαηβδοίίϊοηβ γοϊίθα ἃγὸ 81}}} ὑγὰθ δῃηά δοΐυδὶ ἐγ ϑδοί ἢ 8, δη ἃ ΘΑ Ρ8]6 
οὗ θοΐηρ Το ἢ] γ σοπργθ θη 66, ΔΙ (ΒουΡὮ [Π6ΓΘ ΤὩΔΥ ὉΘ ἃ ὑΓ Πρ, ἀΙἸΒΟΓΘΡΒΏΟΥ 
 ΒΟΠῚ6 ΡΑΓ ΘΌΪΔΓΒ. Ἧγ᾽ 6 Κπονν, [ὉΓ ἱπβίδῃσο, {Πδ0 8, ἀϊβοουγβθο νγ8Α8 ἀθ]  νογοα 
ὈΥ οὖν ἴμογὰ, 80 β ] Ἶπη6, 80 γορ] οί τὴ ἢ τηοπηθηΐουϑ ᾿ηϑίσυοίοη, ἐμαὶ ἐδ 
»εορίο τρογὸ αδἰοπιδῪλοα αὐ ἀΐα ἀοοίγίπο. Βα ὙΠΘΙΒΘΓ {Π18 ἀϊδβοοιΓ8θ Υγ88 
ἀο᾽νοτγοά οἢ ἃ τηουπηΐβί ἢ ΟΥ Οὗ 8 ρῥίαΐη 18, 80 ΆΓ 89 [Π|0 ΟΥΘαΙ 1 ΠΥ 18 σΟπΟΘΓ 6, 
8. ΤηλίοΥ ΟὗἩἨ ΠΟ τηοϊηθηΐ. ὅο0, Δ Ποῦ Ρ ἢ ὑΠΟΥΘ ΓΘ οἱγομηιδίαπδιαῖΐ αἰ ΒΓΘΠΟ6Β 
1η ὑπ6 δοδσουῃίβ οὗ οὐτῦ Το γοβυγσγθοιίοη ἔγουῃ [86 ἀοϑά, {μ6 {Πϊηρ 1186} ἸΔῪΥ 
Ὀ6 Κηόνη, δηά [18 γα αϑοοτίαϊποα.352. Α παγγδίγο 18 ποῦ ἰο 6 γε)οοίθα ὈΥ 
ΤΟΆΒΟΠ Οὗ βοπηθ αὐσεγβὶέῳ οὗ οἰγου πηδίδ 668 ὙΥ ἢ τυ ἰ οἢ 1 18 το]δίθα ; ἔογ {9 
ΠΆΓΟΙΣ οὗ Βυμηδη ὑαΒΌΪ ΤΩ ΟΩΥ͂ 18 διεδϑέαπέιαϊ ἰτὰὰ ἢ ἀπ6 Γ᾽ οἰ Γουταβ δ ὐ1Ὰ] 
ΨΑΓΙΟΙΥ ; θαΐ 8 ΟΙο86 δρτγϑοιηθηὶ ᾿πΠάυς68 ΒυΒρ᾽οἴοη οὗ ΟΠ ἔθ ΟΓΔΟΥ δηᾶ ἔγδυα. 
Ππηρογίδηϊ γψαγδίϊοπθ, δηαἃ ουθὴ δοη γδαϊοιοηδ, Δτ0 ποὺ δἰνγαγ8 ἀθθιηιθᾶ 
Βυ ᾽οἰθηῦ ἴο Β8 ΚΘ {μ6 ογθα ὉΠ} οὗ ἃ ἔδοῦ; ἀπά, 1 ἐμὶ8 οἰγουμηβίδηοθ ὈΘ 
8]]}.ονγθα ἰο ορογδίθ 'ἰῃ βου οὗ ῥγοΐϑῃθ ἰδίου δηβ, 1 ουρσῦ δὺ Ἰθαϑί ἰὸ ὈΘ 
δαπκίἐ6α ΠῚ οαυ 8] νοὶ σ ιν ἴῃ τοέθγθησθ (ο ὑπ βδοσϑᾶ τυϊίοσβ. [Ῥγοΐβηθ 
Δα ΠΟΙΒ ΜΓ] ΟΙΥ ἀἰϑᾶρτθο, ἃπὰ γοῦ ἃγΘ οἡ 86 σγ8ο]6 ογοάϊίθά. 83.111 ἔοσς. [80 
ΒΔΟΓΘΑ ἩΥΤΙ ΘΓΒ ΙΠΟΓΘ ὑπ 8 ΙΏΘΤΘ ΘΘΏΘΙΆΙ ΟΥΘΑ 1 ΤΥ 18 οἸαἰτηθᾶ.} 

3. ΑΚ {Πἰγτὰ βουτοθ οὗὨ Δρραγϑοηὺ σοῃσδαϊοιϊοπβ, ἱπ [86 ἀξθγθηΐ οἰγοῦτη- 
Βίδη 668 τοΪαἰρα, δ. 1868 ἴσοι ζαΐδε τεααϊησδ, οὐ ὕγοηι οὔδοιτο ἀπά απιδίισμοιι 
Θχρτοβ50Ή.8, ΟΥ̓ ὕγοηι ἐγαπβροοίέίοης ἐπ ἐλ ογάεν Οὗ τοϊαξέηρ, απα δοηιεέϊηιεα 
“τονε βευογαΐ Ο᾽ ἐΐεδο σαιιδο5 σοπιδίποα.8 ΒΘ ΟἾΪΥ ὙΔΥ ὈΥ ΜΠΪΟΒ [680 

ΤΏ Ἰορίς ἤεγὸ Ὀνίου ποιὶοοα 18 ΔΌΪΥ {Πυδίγαϊοὰ ὉΥ 1π6 Ἰαῖ6 ον. χτ. Τονηβοη ἴῃ ἢΐϑ 
Τλ᾿βοθιγθε8Β οα ἴῃ ΕὈΌΓ (08Ρ6]95, Ομ ΘΗ τ ἰτἢ τορσαγὰ ἴο τῃ6 Ροουλαν ᾿οδίρη οὐ δεῖ, δία. 
(Ὑοτίκ8, νοὶ]. 1. ΡΡ. 1 - 274. 

5. Αἰ δρβίγδοϊ οὗ ἴῃ ονίάθηςβ ἕοσ ἴῃ ἔβοϊ οὗ [Π6 τοβασγροιίοη οὗ 6888 ΟἾτβι ἰβ σίνθῃ ἴΒ 
οΪ. 1. ΡΡ. 239 --- 259. 

5 Οετγαγά, Ἱπειτιῖο8, Ρ. 426.; Φιἢη, Ἐποδίτ ἀΐοη Ηογῃλ. α6ῃ. οδΡ. νὶ., Ὡς (οζοροδβίβουο 
ἜἘναντιοφάνων, ὑ. 137. 

ΕεΡ3 



438 ϑογίρέμγε Πιίεγργείαξϊοη. 

ΒΘΟΙΔΪΠΩΣ ΓΟΡΟΒΏΟἾ6Β ΙΩΔΥ Ὅθ ΤΟΟΟΠΟΙΪοα 18 ἰο 6811} ἴῃ {Π6 αἱὰ οἵὗἁὨ ϑββδογοά 
οΥΙ οἶδα ; ν ΒΙσἢ, τ ΠΘ ἢ 7 ἀ]ΟἸΟΌΒΙΥ ΔΡΡ]1θα, νν1}}, ἴῃ πού ᾿πδίδποθϑ, 1 ποὶ 
πῃ ΘΨΟΤΎ ΟΆ86, ΓΟΙΊΟΥΘ ἰῃ6η|. 

Τῆυ8, ἰη αδη. χχῖχ. 1]---8,., τὸ δαᾶγνο δ ἀΐδίορτιο ἴῃ ψ ΠΪσοὮἢ ΠΟ ΤΣ 85 ἰα τηοος οηοὰ Ὀαϊ “60οὉ, 
186 ΟὨΪΥῪ ἰἰνιηρ σγοδίαγοδ ργοβοηΐ Ὀοὶηρ ἴΠγοῸ ἤοοϊκ οὐὗἩ βῆδορ: γαῖ 18.680 δ΄6 Τοργοδοηϊοὰ 88 
σΟΠΥογβίΏρ,, ΣΟΙ ΠΩ ΑΥΤΑΥ 186 δβίοηθ, δηὰ νγαϊοσίηρ [6 βδδοορ. ΤὮΪΒ Δρροδσζδῆοε οἵ οοη- 
ἰὐϑάϊοιίοι ῬΓΟΏΔΌΙΥ οτὶ χἰ παιεὰ, γε, ἴῃ ϑότς ᾿γαηβοσῖθοῦ στρ ΥΩ, ἡ οοῖε, ἴον ὈΡΊΠ, 
δλερλετάε, ἰῃ ἰὮτοΘ Ρ͵δοθ8 ; δηὰ, βεοοῃγ, τότ γοσδο 8, ὀχργοδβδὶπρ δὲ ομδίοιπασχιϊν ΠΔρ- 
Ῥοποά, ηοἱ τ ῆδῖ [βοὴ Πϑὰ δοίθδ!Υ Δ Κοη ῥΪδοο᾿ ; δηὰ (8 αμίδῖο, δδανὶης οὈιδίποὰ ἰη 
ΒΟΙΠ6 (ΟΡΥ͂ οἴ ἰσἢ τοραΐθ, ᾿88 Ὀδθη Ἰγϑηβορ 6 ἃ ἰηῖο 4}} ἢπΠ6 ἰδία τηδηυδοσρίβ. Τδὲ 106 
ΔΌΟΥΘ Πλϊβία κα δᾺ8 δοίπ}} Ὁ 66 Τηϑ6 ΔΡΡΟΔΙΒ ἔγοτι ἴἢ6 5'ϑιηδγίδλη ἰοχὶ οὗ 6 Ῥοηϊαίθαςβ, 
ἔγοτῃη [16 Αὐδδὶς Ὑδυβίοῃ ἰῃ Βίβῃορ γα! οπ Ῥοϊγρίοιὶ (πο δδ88 Ῥγοδβοσυοὰ [6 ἴπ|8 
τοϑάϊηρ ἴῃ γοῦβοδ 8 δπὰ 8.), δηᾶ ἔγοσῃ ἴπθ ατϑοὶς γογϑίοῃ. ὙΠῸ ἴγαθ τοδάϊηρ, ἐΠογοίοτσο, 85 
ἩΟοανίχαηϊ δηὰ τ. Κοηηϊοοίὶ οοπίοηά, 8 ΒῃΘρΒμογάϑ, οὶ θοςκβ, δηὰ 86 ἐμϊγὰ νοσβα ββου !ά 
Ἀὸ γοδά ραγθῃνῃθις Δ }}γ.2 

Ἡδνιπηρ ἐμ ϑἰα δα (86 νασίοιιβ σᾶυσβοβ οὗ δρρᾶγϑηΐ σοπίγδ οἴ Ἰοπο 
ἴῃ π6 αἰογοηῦ οἰγουτηβίδησοβ σγοϊαϊθα Ὁ. {Π6 ἸΏΒριτοα τσιίοσθ, γ6 
8}8}} ργοσβϑά ἰο 1] πϑἰγαΐθ {πΠ6 Ὀγθοθαϊηρ ΓολΑΓ 8. 

1. Τῆς παπιος ΟΥΓ ρέόγβϑοπβ απα ρίασες αΥ6 γεβρεοίϊυεῖν ἰἰαδῖε ἔο ολαπφε. 
ΤΉπ8, (Π6 ΠΑΙΠΟ Οὗ οΠ6 Ῥογβοη 18 Βοσηθίϊ τη 68 ΠΊΤΘΙ 0 ΔΠΟΙΒΟΥ, ΟἰΓΠΘΥ 88 (ΠΟΥ͂ ΔΙῸ Υρ68 οἵὗἉ 

(Ποτὰ --8ὸ Ολγίδε ἰβ οδ θὰ αυϊά (ΕΖοῖκ. χχχὶν. 28, 24.) πὰ Ζεγωδῥαδεϊ (Ηδᾷᾳ. ἰἰ. 23.)-- 
οΥ, ὁπ δοσοπῃῖ οὗ ΒΟΠ16 ΤΟΒΟΙ ὈΪδηοο ὈΘΟΘΘ. ΤΠ ΘΙ, 848 ἰῇ [84]. ἱ. 10.; ΕΖΕΚ. χγὶί. 3, 46.; 
Μαὶ. ἱν. δ., οοϊωραοὰ νὴ Μδίΐ, χὶ. 14. δηὰ Φόδη ἱ. 21.; ΒΟΥ. 11, 90., δηὰ χυἹ. 2. 80 
λεῖϊ ἀοτῖνοθ 1.8 ὨδΠη6, ἱπ ΤΩΔΩΥ͂ ἰΔηρΌδροΒ, ἴτῸπὰ 116 γΑ]]ῈΥ οὗἁ [6 οὨ Πάτερ οἵ Ηΐϊπποῖι, οἡ 
δοοουηῖ οὗἩ {π6 το Κοά 688 ἔΠΟΤῸ Θοτημ 64, δηὰ [Π6 ἀγεδάξα! οτθ8 ἑοστηου!  Βοαγὰ ἰῃ ἰδδὶ 
Ῥίαοο. [π |Κὸ τω δηπου, [Π6 ΡΪδοο οὔπ6 στοδὶ βἰδυρηίον (ον. χνὶ. 16.) 888 118 Ὡδῖὴθ ἤῸπι 
116 Ρἴδοθ οὗ [86 τῃϑιβογαῦϊο Ὀδι116 ΠΟΤῈ “Φοϑίδ γ88 δαί, 2 Είηρβ χχιὶ, 29. 

11. Τῆε παπιὸ 9 ἐδε ᾿θαά 9 α ἐγίδο οΥ παΐΐοπ ἐ8 δοπιοίέπιες σίσέη ἰο 
ἐλεῖγ ροδίετγὶξψ. 

Τῆσδ, Εοπλ ΟΥ ἔδδα ἰβ Ῥαΐ [ὉΓ [ὴ6 ἘΜΔοΙ 68, τἢῸ τοῦθ ἴη6 ἀεδϑοοηάδηίβ οὗ Ἐδβδα, ἴῃ 
Νυτν. χχ. 18.; θη. χχχνῖΐ, 1.; δηὰ Οὐδάϊα 1, θ6. ΜΌΥΥ ΠΌΙΊΘΤΟΙΒ β παῖ Δ ΘΧΘΙΏΡ]ο8 ἀΓῸ 
ἴο Ὀ6 ἰουπά ἴῃ ἴΠ6 βδοσοὰ τσὶ τη σβ, τυ βίο ἐϊ 18 ΠΠΠΘΟΟΒΒΆΤΣΥ ἴ0 ΒΡΘΟΙΥ. ᾿ 

ΠΙ|Ι. δϑοπιοίζηιοθ παπιδ8 γοπιαΐπ αὐἴον ἐδ γοαβοπ [07 τολίοϊι ἐΐεν τοῖτὲ 
σίυσπ, οΥ' ἐδδ ἐλῖπο τιοΐόποο ἐδον τσεῦὸ ἑαζεπ, ἦαϑ σεαϑεαά ἰο 6πχῖβξ. 
ἈΔΓΟΙ Β τοῦ, [0 ἰηβίδποο, Τεϊαϊποα 8 Ὠδπὶο τ ῇθη σπδηρθά ἰηίο 8 βοσρεηῖ, Εἰχοὰ, υἱϊ. 12. 

δο Μαίον ἷ8 ο8}16 ἃ ἃ ΡΌΡ] δ, Ὀεσλα86 ἢθ6 δα ΤΟΓΙΏΘΣΪΥ [0] οπνοα ζΠδὲ ΟΑ]]Π]ρ. ϑιπιοη 
[86 ἰθροσ 18 80 ἰδγπχθα Ὀθοδι8θ 6 δ ἰΟΥΠΊΟΥΪΥ ὈθΘη δ] οἰοὰ τ Ὲ [Π6 ἸΘΡΤΟΒΥ, Μδιϊ, χχυὶ. 6. 
80 ἰἱ 18 βδίὰ, ἰη Μαῖίϊ. χὶ. δ., τὲ [6 ὈΠ] πὰ 566, δΔηά ἴμ6 ἀδεαῦ ἤφδσγ, ᾿μδὲ ἰβ8, ἰοδβο τῖο ᾿ιδά 
ὍδοΘη Ὀ]πὰ δηὰ ἀοαῦ. Α βἰπηῖῖδῦ ἱηδίδποθ οοσῦβ ἰῃ Μαῖϊ. χχὶ. 81., 7Τ.Ὺε μεδίϊσαπε απά 
λατίοίδ ἐπίεν ἱπίο (δ6 ἀϊπφάονι οΥΓἹ ἤεαυεπ, ἰῃδἱ ἷ8, ᾿Ἰμο60 ὙΠὸ δὰ ὑδϑῆ δι}, ποῖ ἴμοϑα τ}0 
ΘΟὨ ΠΠ6 80 (ΠΟΙΏΡΑΓΣΟ 1 Οὐχ, νἱ. 9.). 

ΙΝ. Τῆς βαπιδ ρϑῦϑοηδ ΟΥ̓ ρίασο5 βοπιοίηπιεα ἤαῦο βευεγαί παπιεβ. . 

Τῆυ8, Εβαυβ τ 1 18 ο411ςἃ ΒΑΒΒοΙδἢ ἴῃ α οη. χχνυΐ. 84. δηὰ Αἀδῇῃ ἰῃ θη. χχχυὶϊ. 3. 
Αἰάθοῃ ἰβ οςα]]6ἃ Φεγαῦθαδὶ ἴῃ Φυάροβ νἱ. 82. δηὰ νυἱῖ. 1. Ζογαθθαθοὶ δηὰ ΘΠ ΘΒΉΒΑΣΖΑΓ 
ΔΓῸ [80 84Π|0 ΡΟΙδΟΠ, Εσγα ἱ. 8. δηὰ νυ. 14. οσοτωραγοὰ σι Ηδρ. ἱ. 14. δπὰ ἰϊ. 3, 21. 

ι ΤῊ Ψηϊμαΐο γϑγβίοη 80 το 0 γὙ8 νοῦ 8. Μογίχιε ἐγαΐ μὲ ουποί ουἱδιε (Πρὸ Ῥαείον 
γίδιι8) σοπογεσαίΐ ἀευοίνετεπί ἰαρίάετη, δια. 

3 ἩἨουθίρδηὶ ἰη ἰος.; Ὦγ. Κοπηΐϊοοιιβ ΕἸγεὶ Ὠἰββοτίδιϊίοη οὐ ἴ6 Ηοῦτον ἰοχῖ, ΡΡ. 860--- 
8365. ΤΠΘ ῬΓΟΡΘΟΥ γϑγβίοῃ οἵ 1[ἢ6 Ῥαββᾶρο δῦουθ τοίοισοὰ ἴὸ ν1}}] Ὀ6 18: “ὙὍΤὭδη δαοοῦ 
ννϑηΐ ΟἹ ΒἷΒ ἸΟΌΓΠΟΥ, δηὰ στη ἰηῖο ἴπ6 ἰαπά οὗ {πΠ6 ῬΘΟρΪο οὗἉ ἴπ6 δαϑὲ : 3. Απὰ Βο Ἰοοκοά, 
δηὰ ΡῬεδοϊά ἃ »ὸ}] ἱπ ἃ ἤοϊὰ ;; δηὰ, ἴο, ἴὔσγοο δλερλογάσ οτο ᾿γὶπρ ὉΥ ἰξ, ἔογ οὶ οὗ {πδὶ 
ΜῈ] {ΠΕΥ̓ νγδιοσγοὰ (πον ἤοςκβ; δηὰ ἃ ρτοαΐ βίοηβ 88 ὩΡΟῚ ἴπ6 ψν611}8 τοῦ. (Απά 
ἔβοσο 8}} (86 δλερλεγας μϑιαίϊϊν ταοῖ τοροῖθοῦ, δπὰ γο]ϑά ἴπ6 βίοπμϑ ἴτοπι {86 νγ01}᾽ 8 πιουΐῇ, 
δηὰ ναϊογοὰ ([Π6 Βῇοερ; δηὰ ραὰΐ τα δἴοπο αραΐπ ὑροη ἴ86 τ). }} 8 τηοιίῃ, ἱπ [18 Ρ]δοὶ.) 
4---. Απᾷὰ Φαςοῦ βαϊά, ὅς. ὅζε, 8. Απὰ [ΠΟΥ δαὶ, Υ α σδῆποῖ ὑπ|}} 41} (πΠ6 «ἠερλεγάς 564}} 
6 ζοιϊπογοὰ ἰορείδεγ, δῃὰ στο ]} ἐδ βίοῃο ἔγοιῃ ἴ86 ν" 9 }} 8 ποῦ ; Ἰμθὴ γγὸ Ῥδίοσ [16 δ. ΈΡ. 
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ΑἸπλοδὲ το 645 Βἰ πα ἢ Σ ᾿ΠΒίϑ 068 ταῖρῃϊ Ὀ6 δἀ ἠποορά ἕγοπι ἰμο ΟἹ Ὑεδίδιηθηΐ; ὯΟΥ 86 
ΘΧΒΙΏΡΪΟΒ υδηϊίηρς ἱπ ἴἢ6 Νον, Τῆι, ἢΘ ΜῈΟ νγὰ8 ποτυϊπαϊοὰ [ὉΓ 586 ΔρΟΒΕΘβμΐρ ἰδ οα]]θὰ 
“ΖοΘοΡρἢ, Βαυβαθδβ, πὰ “π8βὲ8 (Αοἰϑ 1. 28.) ΦΔοδοθ δπὰ Βαγηδθαβ δα 706 Ὡδηι6Β οὗ 186 
ΒΆΓΩΘ ΔΡρΟδῖ]6. δίπιομ, ἰδ 18 τ}εψ} Κηονη, Μγἷὶθ δἰ] ἃ Ῥοῖδῦ ; δπὰ 4]}} 106 οἵδοσ δροβί]εβ, 
Ἔχοορίὶ δ8.. Φοδη, δὰ τῇογο ΠΑΠΊΕΒ [ἢ8η 0Πη6. [Ἃ7 ἢ |ἴκο δ ηΠΟΥ, [6 Β81η6 »ίασεβ τὸ ἃ18- 
εἰηρτιϊϑηοὰ ὈΥ̓͂ ΒΟΥΟΓΑΪ ΠΒΠῚ68: 88 ΕἸἸΤηἰδῃραὶ δηὰ δάδθῃ, αθϑη. χὶν. 7.; Ηογπιοη, δἰ γίοη, 
Βῃδηϊγ, θεά, 11]. 9. Μαράδ]δα 'ῃ Μεῖξ. χν. 39. ἰβ ἰοστηοὰ [8] πηδηυ πα ἴῃ Μαγκ νυἱϊὶ. 10.ὕ: 
δηᾶ τ1Π6 ΘΟΙΠΕΥ οὗ ἴἰ6 Οογρόβοηθδ, ἰῃ Μαδίῖ. ΥὙἱϊϊ. 28.. 16 ἰῃ Ματκ νυ. 1. οδ]]Ἱοὰ ἐμαὶ οὗ [80 
(δάκδγθηρ" 

Ὑ. ΜΜἭαην ρεγβοηδ απᾶ ρίασεβ αἶδο ἔαῦε ἐδιε βαπιθ παπιο. 
ἼΒοτο τγἀϑ οὔ Βοιδίθθοπι ἴῃ ἴπ6 τσὶ οὗ Ζοῦη]υη, Φοβῆ, χὶχ. 15., δηἃ δηοίδοῦ ἴῃ {89 

ἐτῖθο οὗ δυάδῃ, Μεαῖιὶ, 11. 6.; [κκὸ ᾿᾿. 4. Ὑθοῖο οτο πὸ ΤΟΥ οΔ]1οἃ Οαπα, Φοδἢ. χὶχ. 28.; 
ΦοδΒη 1. 1. ϑόνθγαὶ Οβδαγοιαδ, Μαῖῖ. χνὶ. 183.;: Αοἴβ ἰχ, 80., δηᾷὰ χυἱἱ, 32. ὅὥϑουδσγα) 
Ζεελατγίαΐε, ἃ5 ἴῃ 1 ΟἼτοη. ν. 7., χν. 20., χχῖν. 25, ὅζο.; 2 Οἤγοῃ. χυΐϊ. 7. Χχ. 14.; Ζοςῆ. 
1. 1.; [μπ|Κε. δ.; Μαῖϊ, χχί, 856. ΤὨΘ Ζοοβασδἢ ἴῃ 1}:|8 148[-οἰϊο ἃ ρδββᾶρθ γγ1ὰβ Ῥγοῦδ ὈΪγ 
τῆ ῬΟΓΒΟΙ πηρηθοποᾶ ἴῃ 2 Οἤγοη, Χχ. 14.; δηὰ (ἢο ὩδΔηη0 οὗ ἴπΠ6 {ΔΙΠΟΥ ἢδ8 Ὀδοη δα άἀδὰ 
δίπεο, ὈΥ̓͂ ΒΟΓΏ6 ἰΓΒΠΒΟΓΙΌΕΓΙ, Ἦ ΒΟ ἴΟῸΚ ἰξ ἔγουι [86 {{1|6 οἵὐἨ ΤΠ6 ῬγΌρἤθου. ὅϑουθγαὶ Πογοάδ, 
88, 1. Πεγοὼ ἰδὲ Οτεαί, ἴῃ τ ἤοβα Γοῖσῃ ΟΣ Πάδου σ τα ἱποδγιδίθ, Μαίί, ἰϊ. 1. δηἃ ὉῪ 
συ ὔοσὰ ἴπ6 ἰηΐβη!β δἱ Βδι}] θὰ ὝΟΓΘ τηββϑδογοῦ, Μαῖίϊ. 11. 16. 2. πεγοά ἊἈπίΐραε, 
ΒΌΓγηδιηθα ἴἢ6 ΤαΙΓΑγος, Μαίϊξ, χῖν. 1., Ὁ τ ἤοπὶ Φοδη ἴ[μῃ6 Βαριὶδὲ νγὰβ τουγάογοά (Υογ86 10.), 
δῇ ΟἿΥ ΘΑΥΪΟῸΣ γγ)85 τηοσκοα δηὰ βοὲ δῖ πουμμῦ, Τα κα χχὶΐ. 11. 8, ογοά Αἀστίρρα, σὶο 
Β]ΘῪ [Π6 Δροϑβῇὶθ διησθβ, Αοῖβ χὶὶ. 2., πὰ Τρἰβογ  ὈΪΥ ρογεηθα, τοῦθ 28. ὅο, [Π6γ0 δ.Ὸ 
ΒΟΙῚ6 ΠΔΠΊ6Β ὙΠΊΟΝ ΔΡΡΟΔΓ ἴο δνθ ὈδΘη ΘΟΙΠΊΟη ἴο ΒαγΘΓαὶ, ἢ Ὡοῖ ἴο δἱ], [6 δβιισσοββῖνθ 
Κιηρβ οὗ 8 σου. Τπυβ, ῬΒΔΓΘΟΪ νγ88 [86 ζΘΏΘΓΔΙ Ὡδῖηθ οὗὨ ἴΠο Κίηρβ οἵ Εργρίῖ, δι. 
ἧϊ, 156., χχχίχ, Ἰ.; Ἐχοάυβ 1.-χν. ραβεῖπι; 1 Εἰηρθ ἰἰ1,1.; 2 Κίηρϑ χχίὶϊὶ, 29.; [Ιβδὶ. 
χῖχ. 11.; δογ, χχν. 19., χὶὶν. 80., δπὰ χὶνὶ. 17.; δηὰ ὙΘΓΥ ἐγο ΘΠ ΠΠΥ ἴῃ 1.86 ΡΓΟΡΏΘΟΥ οἵ 
ἘΖΟΚΙδΙ ; δπὰ παῖ [18 88 1π6 οσοηϑίαπι 1116 οὗ τπὸ ΕρΥΡεΐδη Κίηρβ ἴ8 αγΠΟΓ διιοϑίοὰ ὉΥ 
οβϑορῆπβ3 δηὰ ϑιυϊάμβι; Ατίδχοσχοδ Μγὰ8 [Π6 σΟΙΩΤΏΟΙ ὩΆΙΏ6 ΟΥ̓́ΊΞΒ6 τ ΟΪ6 τάςο οὗ Ῥογβίδῃ 
Κίηρθ ; 88. ΑὈϊπλο᾽ ἢ τγ88 οὗ τῃ6 ῬΙ ἰδίῃ ο8, (θη, χχ, 2., χχυΐ. 8., οοτηραγοὰ τἱὰ 186 
τιι16 το Ῥβδ)]. χχχῖν.: δηὰ Αρδρ οἵ [6 ΑτἸὴδ] 6 κἰϊ68, ἃ8 ΙΏΔΥ ὃς ἱπέοττοα δῸπι Ναιαῦ, χχίν. 
ἢ. ςοπιραγοά ἩΪὮ 1 βδχῃ. χυ. 8. 

ΥΙ. 726 αἀἰδεγεποος ἐπ παπιες οσομγγίηφ ἵπ ἰλ6 ϑοτγίρξιγοβ αγὸ 30πι6- 
ἔΐπιθς οσσαϑίοπεά ὃν ξαϊξε γοαάϊπφϑ, απα σαπὶ ομἷψ δὲ γϑοοποίϊεα ὃψ οο7- 
γεοίϊπο ἰλεδε; Ὀὰπὺ [86 ἔστια ΠᾶπιῈ ΤΩΔΥ 1π ΒΟ. ΟΑ868 δ6 ἄπαις 
συ βῃδα ἔστοιῃ (6 δστοηθοιβ ὁη6, ΕΥ̓͂ {16 πβαρα οὗ βοσιρίαγα ἴῃ οὐδοῦ 
ὈΪΆ068, 88 γ06]] 48 ἔγοπι [6 ϑϑαιηδγιίαῃ Ῥαπίδίθιοι, [μ6 δποϊθηῦ ὙΘΥΒΙΟΏ8, 
δηα «οΒορβιι8." 

ΤΏ6 [ΟΠονηρ, ᾿ἰπβίδησοβ Μ11}1} 1ΠΠπδίταϊθ (ἢ}8 τορασκ, Παάαγεζον, 1 ΟἜγου, χυἱ!. 8. 
οὐυρῆς ἰο Βα Ηδάδάθζογ, 88 ἰπ 2 ϑϑτη. υἱῖϊ, 8., ἃ Βοβῇ ἡ δοΐπρ στ ἰβίδ θη ἴὸσ ἃ ΤΠ] οἱ ἢ ἡ," 
«7Τοελεδδαεεεδεί, ἴῃ 2 ϑαπι. ΧΧΙΣ, 8. (ἸὩΑΓρ. τη.) βου] Ὀ6 Φαβοῦθαπι, 88 ἴῃ 1 ΟἈτοη. χί. 
11., δηὰ χχνὶϊ, 2.5 δαίλελια, (λ6 ἀαισῪίεν 9 Απιπιϊοὶ, ἰπ 1 ΟἼγοι. 111. δ. βου] 6 Βδιἢ- 
ΒὮ ΘΌΑ, [ἢ ἀδρ οΓ οἵ ΕἸ: πη, 88 ἰπ 2 ὅδπ). χὶ. 8., 186 1αϑ8ὲ ἔττο ἸοΙΕ6Υ8 οἵ (6 [41Π 6 8 Π6Πὶθ 
βοϊης ἰγαηβροθοᾶ, δηὰ [86 ἢγθς ἵνο ρυΐ ἰαδβὶ.7 Ἂχζαγίαἢ, ἰῃ ἃ Κίηρβ χίν. 21]. βϑῃσουϊὰ 6 
Ὁ χαίδη, 88 ἴῃ 2 Οἤγοη. χχνὶ. 1. δηὰ εἰβούνβοσο; τὶς τοδαϊηρ 18 δἀορίοα, ΟΥ̓ ὨΘΑΓΙΥ 80, ὉΥ͂ 
ἴπ6 Ατδδϊς πᾶ ϑϑγτίας νεγβίοηβ." ὡδελοαδλαξ, ἴῃ 2 ΟἼτοη. χχὶ. 17. βῃου]ϊ ἃ θὲ Αδμαχίδυ, οὗ 
ἈΒδζίδῃ, 88 ἴῃ 2 ᾿ζίηρϑβ υἱῖϊ. 24, δηὰ οἰβονῃεσο" ὙῃΠ6 ΠδτΩ6 οὗἉ ἴπο στοαὶ Κίηρ Νοῦδυςῃδα- 
ΠΟΖΖΆΓΙ 15 Βρ6]]θἃ βούϑθη αἰ βδγεμὶ τγαγ8..9 [1,1818 δυο Ὀθθὴ ἄγατγῃ Πρ οὗὨ [Π6 5816 ὩΔΙΏ68 
ἩΠΙΟΒ Ὁ7Ὸ δρ6]]6α4 αἰ ΟΥΘΠΕΥ ἴῃ ἀϊβασοπὶ ρΐαοθβ. Αὔοσ [6 δχδιαρὶοθ ρίνοῃ ἰδ ἰδ ἅἢ- 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 Ὠγίηΐ ΔΩΥ͂ δῇς ἢ [185.} 

τ ὅ66 ΟἸδεδ. ῬἘ1], βὅΐδογ. οδἀϊε. Ὠδῆθ. ΑΡΡ. ἄτα. ϑδοσ. ὑσχαςῖ, 111, οὐδ. χὶϊ. Ρ. 735, ὅζο., ἴῸ γ᾽ 
ΒΟΥΟΓΑΪ ΘΧΘΙΏΡΪ68. 

32 Απτῖᾳ. 10. νι. ς. 6. ὃ 2. 5. δυΐάδ, ἐπ υο66. 
4 σεογασγά, Τπβεητυϊοβ, Ρ, 427, 
δ Ἰζοπηϊοοί!, Ὠ᾿ββοσγί, ἱ, ΡΡ. 89, 90. , 6 Ἰυϊά. Ῥῃ. 70---78. 

.  [014. Ρ. 468. 8. Τυῖὰ, Ῥν. 478---480. 5. Τοϊά, ὑρ. 489, 490. 
9 101. Ὠίξβοτι. ἢ. ΡΡ. δ03---505.: οοποογηίηρ [Π6 νϑγίδιίοῃ οὗ πδτηοβ, 860 [στ μον θη 

ἰοοί 5 δι ΑΓ 5 οα ϑοϊοοὶ Βάβϑαρο οὗ τ6 ΟΙὰ Τοδίαηπηθηΐ, ΡΡ, 2ὃ---26. 



440 ϑογίρέμγε 7πίογρτγοίαζίοη. 

δ. 2. “4ρρατεπέ Ἄοοπίγασϊοζίοηδ, ὕγοπι ἐλίποε δεῖπο τεϊαίεα ἐπ α ἀϊετειῖ 
ΟΥ̓ΟΡ' ὧν ἐξ δαογοα τογτίο 78. 

Ι. Τὴε ϑογίρέμγοβ ϑοίπο α8 ζξ ᾿Ἰσογὸ α σοπιρεπάϊοι5 γεσογα 0 ἱπιροτίαπι 
ἐυεπίδ, 106 αγὸ ποέ ἔο ΤΠ 78 ἐλαΐ ἰλεδε ἑοολ Ῥίαςο οχαοίϊῃ ἐπ ἐδδ ογάδν πατ- 
γαϊε( ; 707 ἡτγεφιοπέϊν ἐλίπσε ατὸ γοϊαίεα ἐοσείδεν, δείισσετ ιτολισῆ πιαην 
ἐλῖπισβ τ᾿ ογυοηοα τολῖΐε ἐμὸν τσόγὸ ἐγαπβαοίϊπος. εϊέλεῦ' ατγὰ τοὸ ἰο εὐη- 
εἴμαάε ἐπαΐ α ἐλίπρ ἐξ ποί ἄοπθ, ἔδοαιιβε ἐξ ἐΒ ποέ τοϊαίεα ἐπὶ ἐλε ᾿ϊδίοτῳ οὗ 
οὐδόν ἐλίπφε λαρροπίπο ἵπ ἐλ δαπιε ασο. 

1. Τῆπβ, ἰη ΝΡ, χΧχχῖϊ, τὸ ἤαν 8 ῬΑ ΌΪΔΙ δοοουηΐ οὗὨἨἉ ἴπ6 ᾿Ἰουττπογίηρε οἵ ἰδε 
Τδγϑο 168, ΤΠ ΟὮ δΓΘ ποῖ ποιοεα ἴῃ τΠοἷγ ὈΓΟΡῸσ ρΪδοθ ἱπ 6 ὈοΟΚ οὕ Ἑχοάυβ. [πη (δ6ίοαι 
Εο58Ρ 618 ἐβρϑοίδ  !Υ, γγὸ ἥηὰ τῃδὲ οδοῖ οὐἁὨἩὨἍ 1ῃ6 δυβδηρο ἶδδὶθ ἀϊὰ ποῖ γεϊμίθ δ ΥῪ πογὰ δηὴ 
τηΐϊηρ ; Ὀαΐ Ο0Π6 ΤγΘαΌΘΠΕΥ Ομ 8 ἡδὺ 85 Ὀδθη τοϊαιθὰ ὈΥ̓͂ (πΠ6 Γοδὲ, 8 }16 18αὲ το ἢ δδὲ 
ὈθΘη ὈΣΙΘΗ͂Υ ποιςθα ὈΥ͂ ΟΠΘ ἰ8 τεοογάθα δὲ Ἰδηρὶς ὈΥ 1ΓΠ6 ΟἸΒΘΙΒ; δηὰ ἴνγο ουὐδῃρο  βι8, πβεα 
τοἰ διΐηρ [ἢ6 ξδτηθ ἔδεῖ, ἀο ἢοΐ ΑἸΔΥΒ Οὔϑογνο 116 ΟΥΟΥ οἵ {{Ππ|6. 

2, 8ὅο, ἰη ΦΔοδη χίϊ. 1--- 3., Φοδὰ5 ΟἸ σίϑὶ 18 βαϊὰ ἴο δυο Ὀδθθὴ δηοϊηϊθα δὲ ΒοιἤΔΩΥ εἰσ 
ἄαγε δείογε ἰδ Ραδβουεν; γεῖ δι. Μδιμον (χχυὶ. 2, 6, 7.) [8 Κ68 πὸ ποίΐοϑ οἵ [85 γοιηδγκδδίς 
εἰγοιπχδίδηςο {}}} ἢ ἔσο ἀδγ8 οἵὗἨ (ἢ δαδί. “ὙΠ6 Γϑάβοὴ ἴδ τηδηϊζοδί, [Ὁ ν)αβ δὶ τθϊ9 
εἶπης τὲ διιὰΔ8 οἴδγοὰ το 186 οἰ] οὗ Ὀγίθβι8 δηὰ δ᾽ ἀθὺβ ἴο ὈΘΊΓΑΥ Ὠἰη ; δῃηᾶ [86 ουδηζεῖιε, 
ἱπιοηάϊηρ ἴο Τοϊαῖθ ἢ 8 ἰΓοΔΟΒΟΥΥ͂, ΓΟςΌΓΩΒ ἴ0 χῖνα δὴ δοοουηΐ οὗἩ ἴδ ονθηὶ ὙΠ ἢ ῥτοπιριεά 
ἷηι ἴο ᾽ς, ΤὴΘ τοῦ κΚο νοὶ ἢς τοοοϊνοὰ ἴῃ [86 ἤοπβδο οὗ δίπηοη, τ ἤθη 6 σοπιρίαἰποά οἵ 
ἴΠ6 ναϑίθ οὗ οἰπίπηιθηΐ, δα ἱγτδιθὰ ἢ8 Ῥγουά ἀϊδαβεοιοὰ Ποαγῖ, δπὰ ᾿ηδρίγοα Ἀἰπὶ τὰ 
ΒΘηΓ 6 η18 οὗ τονθῆρθ. ὍΤδθ τηθηίίου οἵ ἴ[ἢ6 πποϊοη οὗ ΟΣ ϑανίουγ, Ὑνΐο ἢ ταᾶϑ ῥὑγθ- 
ῬΘΓΔΙΟΓΥ ἴ0 ̓ἷ8δ Ὀυγίαὶ, γα 8 πι8 οὗ Δηοῖ Σ οὐδογυδίΐοη, ὙΒὶοἢ 8 οὗ ;.186 ἱπ ΓΕΠΊΟΥΙΩ 
ἀἰ συ 1168, Ἡδιηοὶγ, {μ81 ἴνγοὸ ἰδοῖδ ΤΏΔΥ τηαοΐ ΤΟΒΟΤΩὉΪ6 ἐϑοἢ ΟΥΒΟΣ, απ γοῖ ποῖ ὃ6 ἴδ 
Β810Ω6. ΑἸ ΒΟῸΡὮ ἸΠΟΥ αἀἰδον, {ΠΟΥΘίΌΓΟ, 1 Βοῖμα οἱγουτηβίδησαδ, τ Ηἷ}]6 ἸΠΟΥ͂ ἀρστοο ἴῃ οἴδεῖι, 
ἦς 18 τγουρ μαδίθ δηὰ ἱπαίθηϊοη τλδῦ, οὐ {Π|8 δεσουηΐῖ, γὙὸ ΟὨΔΓρΡῸ [86 δογίρῖαγεδ πιὰ 
οοηϊγβαϊοϊΐοη. Τἢθ αποϊητπρ' οἔ ΟΠ γίβι, δἱχ ἄδγβ Ὀθίοτο [ἢ ῬΆΘΒΟΥΟσ, 18 ον ἀ θη ἀϊδογεηι 
ἔγοταῃ ἴδ6 δποϊηϊίηρ τϑοογάδα ἴῃ (6 δευθητ οΠδρίον οὗ Τλῖκο. ὙὍηα ἵντο ἱποίἀθηῖδ ἄρτοο, 86 
ΟῚ ΠΔρροῃοᾶ δὲ [80]9, αηὰ ἴῃ ἴ1ῃ6 Πουϑ6 οὗ 8 ῬΕγβοὴ παιηθά βίτηοη ; Ὀαΐ, Οὔ Ποπαί ἐγ πῦ 
πο Ῥαδβδροδ, {ΠΟΥ Δρρϑδῦ ἴο ἤδύθ ἰϑίζθῃ ρ]δοὺ δἱ αἰ οσοηὶ υἰτηθ 8. ΔΑΡρΡδτγοης οοηίγαβίο- 
τἰοηΒ οὗὨ [18 Κἰπὰ δζὰὸ 80 ΠυΠΊΘΤΟῦΒ ἰπ [86 σΟΒΡΟΕΪ8, {πδὶ ἴς του δἰπγοβὶ γα πῖγα ἃ ΒΔΓΠΊΟΠΥ 
οὔ ἐμοσὴ ἴο Ὀ6 σοπδίγυοίοα, γεῦθ ῬἯὯ ΠΟΙ ἴ0 ΒΡΟΟΙΥῪ τοὶ ; δηὰ ἔγομη ἴΠ686 αἰ δογεραπεῖεβ 
να οὐ σὶ παϊθα Παγπιοηίοδ, οὐ οοπῃοοϊοὰ Πδίογίοβ, οομη "ἃ ἔγοπῃ [6 ΤΙ ρ8 οἱ {86 ἀγδῃ- 
[6] 1ϑ18, ἴῃ [πὸ διγασίατο οὗἉ σι ϊο αἰ σοπὶ Τῃοογίοδ οὗἩ διτδηροηθας ἤν Ὀδθη δάἀορίρα, 
ἦῃ ογάδν ἴο σϑοοῦοῖϊο ὑπο ὶγ βεοιηΐηρ ἀἰδοσορδποΐθβ. 

11. Τλῖίησε αγε ποί αἰισανε γεοογάρα ἐπ ἰδέ δοτὶρέυγεβ ὁχαοίῳ ἱπ ἐδε 
δαηιε πιείλοα απαὰ ογάον' πὶ τιολσἠ ἐΐον ᾿οϑῦὸ ἄπ; ιολέποο ἀρρατγεπέ οὐη- 
ἐγααϊοίίοηΒ ατίδο, ουοπέβ δοῖπφ βοπιείϊπιο8 ἱπίγοαμορα ὃν απίϊεϊραξίοη, απά 
δοπιοέϊηιοξ ὃψ ὑστέρωσις, ἐπ τολϊοῖ ἔϊι6 παίωταὶ ογάεν ἐξ ἐπυοτίεα, απή 
ἐλίπε αγὸ τοϊαέρα 7γεέ τιοδιοἢ οιοἠὲ ἰο ἀρΡϑαγ' ἰαϑί. 

[Τῆπ8 τὴ6 ἀδαιῖ οὗἩἮ 1848ς, θη. χχχυ. 28., 18 τηθηιοποά ὈΘίοτο βούογαὶ ουοηΐδ (οδερ. 
ΧΧΧΥΪ;.) τ ίοῃ οσςσυττοιὰ Ὀοίοτε ἢἷβ ἄθοθαβο. ΤὨο ἰαγίηρ ἊΡ οὗἉ ἴΠ| ροὶ οἵ ΤΠ 18 
Εχοά. χνὶ. 82, 33.; Ἡ᾿ΒΟΣΟΑΒ [86 τ ]ηρ᾽ τηυῦδβὶ ἤᾶν Ὀθθὴ ἀοῃθ εαἰογιγαγαάϑ.] 

111. 44 ἐλῖπρ ἐβ βοπιείίπιε5 αἰγὶ διιέοα ἐο ὁπ τοῦο τσα8 Κγπιοτῖν απ ἐϊ- 
απιρίε 0.77 απψ αοἰΐζοπ. ὅ66 δὴ Ἰηβίδποα οὗ [18 ἴῃ υ46, γογβ 1]. 

Ὗ. “εἰϊοπϑβ ον ἐλῖπσϑε αγὸ βοπιοίηιοβ βαϊ ἐο ὅς ἄοπε, ισλέη ἐλεν ατὲ 
ποὲ αἰγεαάψ ἄοηο, ὀμὲ μροη ἐδ ροῖπέ ὁ} δοῖηιφ ἀασοοπιρζιϑἠεα, οΥ (α4 τὲ 
διαϊν 5αν), ““ αδ φοοά αϑ8 ἄοπε." 
Απὰ ἴῃ τδῖ8 Ιαηρύαρα ΟἸγίϑὲ ἽσάπαγΥ δροῖο 8 1116 Ναίοτο μἷ5 ἀθδι, δα ἴῃ Μαίξ. χστὶ. 

24... ἴ06 ὅ0η οὗὨ πηδῃ φοείδ, ὅζο.; γ6γϑ6 45.. [186 ϑὅοη οἵ τηϑη ἐξ Ὀθίγαγεᾶ. 80. Μασκ ΧιΥ. «ἰ.; 
1λικα χχιΐ, 19, 20., ψ ΐοὶ ἐς αίνϑη, Ὑ ΒΟ ἐδ δμθὰ, δηὰ υϑσβο 87., [6 (πη σθ ΘΟΠΟΟΓΠΙΩβ [9 
λαῦο δ οῃὰ, 

Ὕ. 80 αοἰϊοπδ οΥ {λίπε αγὸ βαϊά ἰο δε ἄοπε, τολίοδ ατε οπῖν ἀεοϊατοὰ 
ἔο ὅθ οπεο. 

 ΘΙΟΚ, Εδδαυ οἱ [86 Τηδρίγαίίοη οἵ [86 βου ρίαγοδ, ΡΡ. 300, 80]. 



“ρραγεηέ Οοηϊγαάϊοξιοηβ ἐπ Οἠγοποῖοσψ. 44] 

ΤΉ, ἰη ὅση. χχνυ]ϊ. 57., νὰ τοδᾶ, 7 λαῦο πιαᾶ ἠϊπι ἰΐὰν ἰοτά,, ταὶ ἴα, Τ να ἤυγοίο]α εἰς 
86 Ξ}}8}} θ6 δο. ὅεη. χχχν. 1., 7λε ἰαπά τολϊοὶ 7 φαυὸ Αὐγαλιαπι ἀπαὶ 7καας, τμδὶ 18, ὑγο- 
Ττοΐϊβοι οὐ [ογυϊο]ὰ βῆυυ! α Ὀ6 τῃΠεῖγΒ. δ866 πὸ ἱπβίβι ῃοθβ ἢ Νιυηιϊῦ. χΥὶ]. 7.; Φοῦ ν. 8.; Φοτ. 1, 
10., χΥ. 1., δηὰ χΧχΥ. 15. 

ὙΙ. 0, αοἰΐοηβ οΥ ἐϊιῖπσϑ αΥὸ βαϊά ἴο δ ἄοπε, ιο]ιϊοῖ οπῖψ ΒΘΘΙᾺ Τ᾽ ἈΓΘ 
τορυϊοα ἐο δθ ἄοπο. 

ΤΒυ8, ἰπ Φοβῆ. ὁ 7. 1 18 βαϊ ἃ, [ἢ6 τη ρωγδιιεα ἴον [6 Βρίεβ ; [ῃδιὶ ἷβ, (ΒΟΥ Ὀσ]ονοά 
ΤΠ6Υ ασε ἀοϊηρ 80, δὲ τἴ16 ὙΟΓῪ τα ἤθη ἴἢ6 Βρί6 5 ἼΕΤΘ ΘΟΠΟΟδ]οά, 

ὙΨΠ11. 0, α ἐλίπσ ἐξ ϑαϊα ἰο ὅς ἄοπο ὃψ ᾿ΐπι τοῦο οπῖν ἀρδϑῖτθβ οὐ 6ῃ- 
ἀδβδνοῦτσβ ἐο ασοογιρζιδἦ ἐξ, ΟΥ̓᾿ΤΙ865 ῬΥΌΡΕΟΥ πιοαπϑ 707 ἐδαἱ ρμγΡου56. 

ϑε 6 ΘΧΔΙΏΡΪ68 οὗ [Π]8 ἴῃ 6θη. Χχχυϊὶ, 21. ; Ἐμοῦ Υἱϊὶ. 5.; ΕΖοκ. χχῖν. 13.; 1 οσ. χ. 
35. ἄς. 

δ 8, 4ρρατεπέ σοπέγααϊεξίοπδ, αγὶϑίπο ὕγοηι αἰ εγοησος ἵπ πιιπιδεγ8. 

Αρραγϑῃΐ σοπίγδαϊοί! 8 ἴῃ {πΠ6 βδογεὰ ψτιτησβ, δυιβίηρ' ἔγοτῃ [ἢ 6 
ἀὐἔἴδσγθηοα Οὗ Πα 6.8, ργοοοθα ἔγομι [Π6 βογρίαγοϑ βρθακίηρ ἴῃ 0 Π0]6 
οττουπά πυμῦ ΓΒ, ἔγοπὶ ΠΣ θΟΥΒ Ὀδὶηρ ἰΔκοη ΒΟΠΊΘ 68 Ἔχ δι γον 
Δα ΒΟΠΊΘΙΠΠ68 ἹΠΟΙ νον, ἔτοτὰ ΨΆΣΊΟΙΙΒ γοϑα σα, 8η4 ἔγοπι {Π6 
Ὑτιύοτϑ οἵ ἴῃς Νοϑιν Τοϑίαμηθηῦ βου θ  Π168 αούϊηρ Ὠαι ὈΘ.Β ἔσο {ἢ 6 
ΑἸΟχϑηα 8 νοβῖο, ποὺ ἔοι ὑπ6 Ηοῦγον ἰοχί. 

ἘΣΧΑΤΗΡΪ65 ἀγα [Π6 δρθακίηρ οὗ ὕσνεῖνα ΔΡΟβι]68,1 Οὐοσ. χν. δ., σἤοῃ Φυδθ γ)͵88 ἀοδὰ ; δηὰ 
ἴδ6 δἀορίίου οἵ ἴῃς 1ΧΧ, νεσβίοη οἵ αθῃ. χὶνὶ. 37. ἰὴ Αοἰβ Υἱῖ. 14, 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1]. 

ἈΡΡΑΒΕΝΝΨΡ̓ ΟΟΝΤΕΑΛΟΙΟΤΙΟΝΒ ΙΝ ΘΟΗΒΟΝΟΙΟΟΥ. 

ΟἨΒΟΝΟΙΟΟΥ [18 84 Ὀγαποῖὶ οὗ ᾿δαγηϊηρ, Ὑ 16} 18 τηοϑὲ αἰ σου] ἰο 
θ6 οχδοῦυ δα]υβίθα ; Ὀδοδιβα 10 ἀΘρθ 8 ἸΡΟῚ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΟἰΓΟιΠηβίδ 668 
Δα σΟΙΠΡΤΟΠΟΠα8 80 στοαῦ ἃ νδγιοῖυ οὗ αυθηΐβ ἴῃ 4}1 ἄσθϑ δῃα ΠΔΓΊΟΏ8, 
{μαῦ, τ τυ βαύθυου ρα πούπα! ΠΥ [Π6 δοσοιιηῖ8ϑ οὗ {6 ταῖσὶς παγα Ὀθοη 
βαΐ ἀοσῇ ἴῃ {Π6 οΥρΠ8] τιδη πογρίβ, γοῦ {πΠ6 ΕΠ] σῃ  θ80 σἤαηρα ἴῃ ΟΠΘ 
ὙΟΓΑ ΟΥ Ἰο ΟΣ ΠΊΔΥ ὁάιι86 8. τηδίθυϊαὶ νυ] 1 ΟΟρῖ68. 681468, 
186 ἀ!βδσγθποθ οὗ ἴῃ8 οσὰβ δαορίβα ἴῃ {π6 οοταμιίας!οηβ οὗ αἶγα πῦ 
σου γ168, ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ αἱ στοαὺ ἀἸδίδποοθβ οὗ π|ὴ6ὸ ἀπ ρ]αθθ, 18 βυοἢ, 
10δι 1Π6 τηοϑῖ δχδοῦ σὨΧΟΠΟΪΙΟΡῪ ΤΩΔΥ ΘΆΒΙΪΥ Ὀ6 ταϊβία θη, Δπα ΤΏΔΥ ὉΘ 
Ῥουριεχοὰ Ὀγ ὑπο86 ὙΠῸ Θμαἀθανοῦγ [0 τοῦ ἐν τυ μαὺ (Δ6Ὺ σοποοϑῖνα ἴο 
Ὀδ6 ΘΙΤΟΏΘΟΙΒ: ἴογ {πα ψΒΙΟΝ τγδϑ οχδοῖ αἱ ἤγβί 185 οΐζοῃ τηδᾶάσ 1ἢ- 
οογγθοῦ ΕΥ̓ δὰ γὰ0 ὑπουρῶῦ 10 ἔαἶδα θοΐοσθ. (ΟἸγοποϊορῖοαὶ ἀἰῆἔδτ- 
ΘΠ668 ὁ Ὁπάοι Ὀίρα]Υ οχὶϑῦ ἴῃ ὑπ 6 βου ρύυσοβ, ἃ8. νν6}} 88 ἴῃ Ῥγοίδῃθ 
Βἰβίοτδῃβ ; Ὀαὺ (686 αἰ ΓΘ ΠΟΘΒ. ΔῸΣ πὸ ἀποογίαϊ τυ ἴῃ {6 πιαΐζέεγ 8 
9 7}αεὲ [Πμϑπβαεϊνοβ. Τ1ι 15 ἃ φασβίοη γοῦ ἀπἀθίογπηπθα, ν μοῖμον Βοπιθ 
γγ88 ἐουπαςα ΡΥ Βοταυ]}ι8 ΟΥ̓ ποΐ, δηὰ 1{ 18 ἃ ροϊῃῦ δαυλ!}γ 1 ραίοα, 1ῃ 
τ μαΐ γα Π6 θυ] ϊηρ οὗ [μαῦ ΟΥ̓ Θοπλῃιοπορᾶ; γοῖ, ᾿Γ0Π6 ἀποουίδι τ 

1 Ζοηκίη, Το ΒΟΘΒΟΠΔΌΪΘΠ 668 πὰ Οογίδ! ΠΥ οὔ με ΟἩ τ διίδη ΕΟ] ρίου, (εαϊ. 1715) νο]. ἱΐ, 
Ῥ 151. [1 νου]ὰ τοααΐγο ἴοο Ἔχιοηβῖνα δὴ ἱπαΌ ΓΥ ἴοτ ἴῃς 1 π|ϊτ8 οὗ (818 τοΥΚ, ἴὸ ΘΠΡΟΓ ᾿πῖο 8 
ἀειδ}} οὐδ νδγίουϑ βγβίθιῃηβ οὔ στο πΟΪΟσῪ δχίδηῦ : [Π6 Ποῖ ΓΘ ηῦ [8 [ῃ6 οἰδυογδῖθ “παίψεῖα 
οἵ ;γχυ. Ηα]οβ, ἴῃ 8 νοΐβ. 4ϊἴο., οὔ 4 γοἶβ. ϑνο., ἴο ψῃϊοῆ τὸ οδη ΠΟ ἀΘΠΕΥ τοίογ [ἢ τεϑάογ, 
[1ἀεἴετ, Ηδπάδιιο ἀθγ Μαίμο. υπὰ Τϑοη, ΟἸὨγοποϊορίο, Βιυτ]η, 2 νοΐϑ. 18235ὅ-6, απ 
Ἰδγθας ΒΒ ἀδὺ ΟΒτοποϊορίο, Βεογΐη, 1881] ; αἰβο ἴη6 Εδδιὶ Ηο]θηϊοὶ οὐὗὨἨ ΟἸϊηΐοη τΩΔΥ Ὁ6 
ταθπιϊομο, (ἀτγόδιν αὶ}, Βγονῃς, Δηὰ ΟἸΒΟΙΒ σα ἰδ ΡΟΌΓΟΣΒ ἰπ [86 δδῖὴθ 86]ἀ.} 



442 50) ἱμέμγο Ζιίογργοίαίζίοη. 

οὗ τ86 π|ὸ ψ Ὦ θη ΔΩΥ ἔδοί γγ88 ἀοη6 ᾿ΠΊ0]Υ {Π6 ὉποοΥ ΔΙ ΠΥ οὗ ἴδ ἔδοῖ 
1.861, 10:6 ΠΘΟΘΘΒΑΓΣῪ ἸΠΈΓΘΠΟΟ τημδὺ θ6, (δαῦ 10 18. ἀποοχγίδιη τ ΒοίΠΟΓ 
Βοταα νγ88 Ὀυ}}0 αὖ 411, ΟΥ τ ΟΊ ΒΟΥ ΒΟ 8 ῬΡΟΥΒΟΏ 88 Βου ] 8 γ88 ΟΥΟΡ 
ἴῃ οχϊβίθῃοθ. ΕἼΣΙΠΟσ, ΟαἸΓΘΠΘΘΒ 1 ΟὨΣΟΠΟΪΟΡῪ ἀο ποί γον {δμδΐ 
τὴς βαδογϑα ἰδίου η8 ΕΓΒ ταδί κοη, θὰ ΓΠΟΥ ἈΓΊΒ6 ἔγομι {Π6 Τηϊδία 68 
ΟΥ̓ ὑγδῃβουι ΒΟ ΓΒ ΟΥ̓ ΘΧΡΟΒΙΓΟΓΒ, τυ ὨΙΟὮ ΤηΔῪ Ὀ6 Οὐνϊαίθα ὈΥ Δρρὶ γἱηρ [86 
ΨΑΙΊΟΌΒ ΘΧΊ ΒΕ Πρ; 8148 ὕ0 {Π6 ΘΧΔΠλΙ ΔύΊΟυ. Ἀπ ΤΘΟΟΠοΙ Ἰδίοη οὗ [Π6 Δρ- 

᾿ ραγοηῦ σομ γα] οἴ 008 1 βογρέαγαὶ ΟΒΤΟΒΟΪΟΡΎ. 

Ι. δοοηιΐη οοπίγασιοίίοτβ ὑπ εὐγοποίοσψ αγΐδε ὕγοπι ποὲ οὐδεγυὶπς 
ἐλαὶ ὡολαὶ λαά δείογο δδοπ βαϊα ἐπὶ ἰλο σοπεταὶ 18 αὐογιοατα 8 γεβιιπιεα ἴπ 
ἐλε ρατέϊομίατ8 σοπιργίβοά πΠΩΟΥ ἐξ. 

11. ϑοπιοίίπιες ἰδ6 »γἱὶπείϊραϊ ἘπΠΙδΟΥ ἐ8 δεὶ ἄοιοπ, απὰ ἐδο οὐά οΥ 
βηιαϊίογ πμπιδον 15 οπιϊίἐοα ; τοϊίοἶ, δεῖπο ααἀάεά ἰο ἐδ ρ»γἱίποΐραϊ πωπιδον 
ἐπ δοπὶθ οἰδεῦ ρίασο, οαιι868 α αἰ βέτεηοο ποΐ ἰο δὲ γϑοοποῖϊϊοα δμὲ ὃψ εοπ- 
δἰαογίπρ ἐλαΐ 1ὲ δ ομιδίοπιατγψῳ ἴπ ἰδ6 δεδέ αμέλογς ποί αἰιοαγξ (0 πιεπέϊοπ 
ἐλο δηιαϊζογ πιιηδοῦβ, τολογο ἐδλθ πιαΐξίοῦ' (065 ποΐ γογμῖγε ἐξ, 

111. 44 δοη8 Κ’εφιεηίϊ γοϊρποα ιοἱἐἢ ἐῤεῖγ ξαίμετδ, ἀμγίπο ἐδε ε- 
ὄὅγειο πιοπαγοΐψ, ἐλό γείσπδ οὗ ἐλ ΚΟΥΤΙΟΥ ατὸ πο μη Γοφμεηεϊῳ πιαάε, ἐπ 
80ηη6 ᾿πϑίαποσβ, ἰο σοπιπιέποε ἔγοπι ἐλ εῖγ ραγίπεγδλίρ τοϊεΐ ἐλ ὶγ ἔαΐλιογ8 ἵπ 
ἐλο ἑΐγοπθ, απα ἴπ οἰλοτ ἔγοηι ἐΐε σοπιπιοποοιποπΐ οὗ ἐλεῖγ βοΐ σουόγπ- 
πιεηῖ αὐοΥ ἐλεὶγ ξαίλετ8᾽ ἄδοοαϑε ; σοηδοχμεπέίψ ἐλε ἐΐπιο οΥ ἐλθ γείσηι ἐξ 
δοηιοζεηιος ποίϊοοα α8 ἱξ γοβρεοοίβ ἐδιε ζαίλιογ,, δβοηιεξίηιο8 α5 ἐξ γεβροοίβ ἐΐξ 
80π, απὰ βοπιείίπιο8 α5 τέ ἱπείϊμαάος δοέλ." 

ΙΥ. δεοηιίπο οἰτγοποϊοσίοαὶ οσοπίτασϊοξίοηα αΥγίδ6 ὕγοπι {Ὺι6 δασγεά ἢὲδ- 
“ἰογίαπς αὐἀορέϊπρ αἰ εγεπέ πιοίλοας 97 σοπιρμέαξϊοι, απὰ αδϑισπῖηρ αἰ7Ὲ7-- 
ἔπ ἀαἰος ἐο ἐδ βαπιθ ρογίοά. 

Υ. 77:6 ἐογηιδ 0 {πιὸ ἐπ οὐπιρμίαζίοη αΤὸ βοηπιείπιθ5 ἑαΐθη ἸΜΟΙ ΒΊγ ΟΙΥ, 
απά αἕ οἱλιογ' ἐϊτπ68 Χο] αβινοὶυ. 

ΤΏ, ἰη Μαῖΐ. χν!!. 1., δη ἃ Μασῖ ἰχ. ῶ., να τοδὰ ἰῃδὶ αεγ εἰχ ἄδγβ8 δι ἰαλείλ Ῥείετ, 
«ἤαπιε5, απά «ῳ]οῦπ δὲα ὁγοίλεν, απὰ ὀγίπροίλ ἰδεπι μρ ἱπίο απ ἀρ, πιοιπίαίπ ἀρατγί Βαῖ, ἴῃ 
1κΚα ἰχ. 28., 118 18. βαϊὰ 0 σοπιὲ ἰο Ρα88 δουϊ δῇ εἰριιϊ ἀκ αὔεγ; ΜΘ 8 ῬΕΓίδο]Υ 
οοπβίβϑίθηῦν Ῥ1Γἢ ἢ δὲ [Π|6 ΟἿΠΟΥ Οὐδ ρο 808 τ. ΕῸΓ Μαίθον δηὰ Μαγκ βροδῖ ὀσξοίμείυεῖν, 
τοσΚοπίηρ [Π6 δὶχ ἀδγ5 Ὀείνγοοη [Π6 τἰπης οὗ οὐγ δα νίουσ Β ἀἰβοοῦγβα (ὙΠὶς ἢ ΠΟΥ δγα γοϊδῦ- 
ἴη5) δηὰ ιἶβ ἰσαηϑῆρυτγαιίου ; δὰ0 ΤΚα ἱποίμάοα (Π6 ἀδγ οἡ ΒΊΟΝ ἢ Βο]ὰ (πὶ ἀϊδοοιιγβο, 
δηὰ [6 ἀΔΥ οἵ δἰθ ἰΓδηβῆρυγαιίοη, δη ἃ σθοκοηβ ἰοῦ τι [6 εἶχ ἰητοττηοάϊαῖ ἀαγ8. 8.0, 
ἰπ Φοδη χχ. 26., εἰσλέ ἀαψε αἸἾΕΤ ἄτὸ ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἴο Ὀ6 ππάοτειοοά ἱπο] βίον ; ἰς ὈΘΙΠ ταοδὲ 
ΚΕΙ͂ οὐ ταὶ ἀδὺ 586 Ὠπίρηῦ οα Μ᾿ ΒΊΟΝ 6888 ΟΠ τίδὲ μδα Ὀοίοσα δρρεαγεὰ ἴο ἢΐ8 ἀἰβοὶρ]βδ. 
10 ΤΟΥ ὈΠΠΟΟΘΒΒΑΤΥ ἴ0 Β.]οἷη δα ἀπο 8] ἜΧΘΓΡ]68 οὗ ἃ τηοᾶθ οἴσθοκοηΐπρ ὙΠΙοἢ οὈἰδὶ ἢ 
ἴο {Π|8 ΑΑΥ͂ ἰῃ σοΙαπηοῃ δρθθοὶ, δηὰ ἱῃ δἰπηοϑὶ ΘΥ̓ΟΤΥῪ ἩΥΪΟΟΥΓ, ὁχοορῦ [8086 ὙὙᾶξο Ῥγοίδββοα! Υ 
ἱνεδὶ οἢ σὨΓΟΠΟΙΟΩΥ. 

ΤΠ Ργθοθαϊηρ, δηα γϑυῖοιβ Ο ΠΟΥ γΑΥ8 ὈΥ ὙΠΟ αἰϑρυΐοϑ πη οἶγο- 
ΠΟΪΟΡΎ ΤΛΔΥ Ὀ6 ΟΟΟΔΘΙΟΩΘ4, 8Γ6 8 Β0 ἘΠ] οϊοηῦ ἀγρυπιοηΐ ἴο 18, {μαὺ ΤΠ 6 γΥ 
ἀο πού ᾿}]Ὺ {παῦ ὑΠπογῸ 6 Γ6, ΟΥΙ ΟΊ ΠΔΠΥ, ΟΠτΟΠΟ]ορΊοδ] ταϊϑίακοθ 1π 
1π6 ὈοΟΟΚΒ {πϑιηβαῖνθθ. Απώα, 1 τηϊβίδοβ τιϊρἢ τ Ἀ.1Β6 ἴῃ 80 ΠΊΔΠΥ δά 
ΒΊΟΝ ὙΔΓΙΟῚΒ ὙὙ4Υ8, ὙΠΟ ΔΩΥ͂ ΟΥΓΟΓ 1ῃ {Π6 ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ ΓΙ ΩΡ; 1 
186 βαιὴβ αἰ συ 0168 ΟΟΟῸΣΓ ΡΟ 80 ΨΘΓΥ͂ ΠΙ66 δηα ᾿τηἰτϊοαΐα 8. Βυδ]θοῖ 
ἴῃ ΔΗΥ͂ ΟΥ 8}} (Π6 ὈοΟΟΚΒ ψΠΙΟὮ ἅγὸ οχίδηΐ τὸ (86 ψουἹά; δπά 1 τὶ 
σου α ΟΥ̓ ΠΟ ΙὩΘ8η8 6 ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ ἰπαΐ ὈοΟΪτΒ οὗἩἨ ἀἸνῖπα δι ΠΟΥ Υ 
Βῃου]α οἰθποῦ θ6 αἱ γβῦ 80 ρθῃπθα 88 ἴοὸ θ6 1140]6 ἴο πὸ στοησ 1ῃ- 
ἰογργοίδυϊομβ, Οὐ Ὀ6 ΘΥΟΓ Δί[6Γ Ὀγοβοσυϑα ΟΥ̓ ταῖγαοὶθ ἔχοιμ 41} σου- 

τόδ ἀοοδ ποῖ δἀμμὶν {ι|8, 1)᾽δδοτιαιοΒ οα [86 ὐδρο]κ, (οἶς. 1887) νο]. ἐἰϊ. ῥ. 489. 



4ρραγεπὲ Οοπίτααϊοίϊοπβ δοίισεεπ γορλοοΐες απὰ ἐλεὶν Ἐπ {ῆιπιοπί. 443 

Γυρίϊομ, 1ὑ 18 σγθαΐ ΤΑΒΏΘ88 (0 ΟΛΘΠΥ {π6 ἀϊνὶπθ δυϊβου!υ οὗὨ {86 
Βουὶ ρίυγοβ, Οἡ δοοουηΐ οὗ δΔὴγ αἰ Ου]168 {παῦ ΤΥ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ΟὨγοπο- 
ἰοργ.- 

ΒΕΟΤΙΟΝ Π. 

ἈΡΡΑΒΕΝῚΊ ΟΟΝΤΕΑΘΙΟΤΊΟΚΒ ΒΕΤΎΕΕΝ ῬΕΟΡΗΒΟΙΞΒΗ͂ ΑΝῸ ΤΉΞΙΗ ΡΟΌΓΣΡΊΓΜΈΕΝΤ, 

1. “ΨΉΗΣΕΝ δοίδ α ργεαϊοίζοπ απά ἐλε ευεπὲ Τυτοίοϊα ἴπ ἰὲ αγὸ γεοοταοα 
ἔπ βογέρίμγο, ἔλογε ἰ8 δοηπιοίϊηιεθ απ ἀρρεαγαποο οὗ αἀϊδαφγοοηιεπέ απα ἐπ 
εὐηϑὲδίοποψ δοίισοεῃ ἐλοηι. 

“ ΤῊ 5 ΔΡΡΟΔΓΑΠΟΘ ΡΌΠΟΓΑΙΥ ΔΥθ68 ἔγτοῖῃ βοπθ αἰ ΟΌΪΥ ἴῃ υπαογβίδηίηρ 106 ἔγπθ 
τηθδηΐηρ οὗἉ ἴΠ6 ργϑαϊοιίοῃ : 1 ἸΠΔΥ 06 Οσοαδ οη Θά ὈΥ͂ ΔΗΥ͂ οὗἨ [Π080 ΟΔ1868 ψ ἰςἢ ργοάτοθ (ἢ 6 
ῬΡοΌΠαν ἀἐβή]ου 68 οὗἉἩ ΓπΠ6 Ῥγορῇηθῦϊο τ ηρ8 ; δηὰ ἰδ 18 [0 Ὀ6 τοπηονϑὰ ὈΥ͂ {Π6 ΒΆΙΩΘ ΤηΘἈ ἢ 8 
ν᾽ ἰσἢ βοσνὰ [ὉΓ οἰοαγίπρ [π686 ἀΠἤσα{168. [Ὁ ΤἼΔΥ Ῥγοσορα ΓΟ. ΔΏΥ δογὶ οὔ οὐΒΟΌΓΙ ΕΥ̓ ΟΥ 
ΔΙΠΌΙαΙΥ ἴῃ [6 ΟΧΡΥΟΒΒΙΟΉ, ΟΥ̓ ἔγοϊῃ ΔΗΥ͂ ὉΠΟΘΓΙΔΙΠΙΟΥ ἴῃ {Π6 δι Γαοίυ ΓΟ οἵ ἃ βοηΐθηςθο.᾽" 

ΤῊπ5, ἴμογὰ ἰβ ἃ βοουηίηρ αἰ Έγοσο6 ἴῃ Μίαϊί. χὶϊ. 40. Ὀολν θη ΟΡ 1ῳογα ῥτααϊοιίοη οὗ 
ἴῃς εἰπιὸ Πὸ δ ἴο 6 'π [86 ζτᾶνθ, δῃὰ [Π0 {πὸ ἀπστηρ Μ ΐοἢ ἢἷβ ὈΟΑΥ νγᾶβ δοίμδ!! 
ἰηϊογγοα, Νον [18 ἀἰ ΈΓΘηοΟ 18 πατΌΓΔΙΥ ἀπ ΘΔΒΠΥ οὈνϊαϊοἃ ὈΥ σοπδίἀοτγίηρ 1ῃδὲ ἰδ νν 8 
186 συδίοτῃ οὗἉ [Π6 οΥ θη 818 ἴο ΤΟΟΚΟΏ απν ματγέ οὗ ἃ ἀΔΥ οἵ νγοηγ- Ὁ ΒΟυΓΒ ΓῸΓ ἃ ΨΒΟΪΘ 
ἄΔγ, δηᾷ ἴο ΒΥ ᾿ξ 88 ἀοπηθ δῇϊδσ {ΠγΓ66 ΟΥ̓ δούθῃ ἄδυϑ, ὅζο.. ἰἴ ἰὰ ᾿ΟΣΘ ἄοπο οὐ ἴδ {πἰγὰ οΥ 
δουθη τ ἀΑΥ ἴσγοσα ἐπδὶ [480 τηοηοηθ. ΟὈμρΡδΙο 1 Κὶπρϑ χχ. 29. απ Τμικο ἰΐ. 21. Αηά, 
45 ἴ6 Ἡοῦγονθ πδὰ πὸ ψοσὰ ΘΧΘΟΙΪΥ δηβνοτίηρ το ἴπΠ6 Οατοοῖς γυχθήμερον ἴο δἰ ρΗ 8 
ΠδΙΏΣΑΙ ἀΔΥ οἵ ἱνγθηγ-ἴΌΠΓ ΠουγΒ, ΠΟΥ͂ αϑοὰ ὨΙρΡΩ δηὰ ἀδΥ, οὐ ἀδὺ δηὰ πὶρῆϊ, ἴου 1 ; 80 
ἴῃδῖ 10 ΒΑΥ 8 τϊηρ Βαρροηοᾶ αὔίεν ἰλγος ἀαψε απά ἰἦγεοο πισὴϊδ νσδβ ἴῃ: ΒΆΤΏΘ 88 ἴο Β6Ὺ ἴῃδὲ 
ἱν Βαρροηδὰ αἴτοῦ τῆτοθ ἀδυ8, Οὐ οπ 106 [τὰ ἀαγ, ΟὈμρασα ἘϑιθοΣ ἱν. 16. ΜῈ ν᾿ 1. : 61» 
Υἱἱ, 4,12, 17.; Εχοά. χχίγυ. 18.; δηὰ ἢ δη. Υἱ1]. 14. 

11. Αρρατεπὲ εοπίγααϊοίϊοπα δοίισοεη Ῥτορλεεΐος απα ἰλεῖγ ἀσοοηιρ δ ἢ- 
ηιετιέ δοπιοίίηιο5 ργοσοοα ἔγοηι ἐδε Πιιγαξίυθ ἰαπσιασο οΥ᾽ ἐδθ ργορλείϑ ; 
ιοῤϊοΐ ἐξ ἑαάθη, ρατέϊν ἔγοπι ἐλ ἀπαίοσψ δοίιοοοη ἐδ τοογίαά παξμγαὶ απά 
απ ΘπΙρΙ76 ΟΥ ἀϊπσάοπι οοπδιεγεά αϑ α τοογἰὰ ρος, απαὰ ρμαγέν ὕγοπι 
βασγοί ἰορὲσ8.8 

Ηδηοθ ᾿ξ 18 ἰΠδὲ 106 ῬΤΟΡὮ ΙΒ 80 ἐΥοαΌΘΠΟΠΥ ΟΧΡΓοδΒ τ δὶ τοϊδίοδ 0 ἐη6 ΟΠ γβδη ἃ 18- 
Ῥϑηβδθοη δηἃ ᾿ΟΓΒὮΪΡ ἴῃ ΤΟΓΠῚΒ θοστονγοὰ ἔγοιῃ ἴῃ6 Μοβαὶς σοὶ ρίοη ; οὗ ψ δὶς ἢ ἱπβίβποοϑ 
ΤΩΔΥ͂ θ6 866} ἰῃ [δδἱ. ἱϊ, 2, 8., χῖχ. 19... δηὰ ]ν]. 7. ; ΦΖ6γ. 111,.17.; Ζαςἢ, Υἱϊν. 22. ; δῃὰ Μαὶ. 
ἡ. 11. ον, ἴδ το] ρίοη οὗ Μοβθϑ Ὀθίηρ;, ἸηιΓοἀθοΙΟΣΥ ἴο ἰἢδὶ οἵ 6818, δηὰ ἴἤθγθ Ὀοΐην, 
ΠΟΠΒΟΩΌΘΏΙΠΥ, ἃ ταῦ 8] ἀΘρΡΟΠἀΘΠΟΥ͂ θοΙΘΘ ἢ [ἘΠ ἴντο ΓΟ] ΊΟἢ 8, “10 18 ΓΘΕΙΒΟΠΔΌΪ6 [0 ΒΏΡΡΟΒΘ 
(8ιδὲ, ὈΓΟΥΪΟΌΒ ἴο διοἢ δη ἱπρογίδης οὔδηρο οὗὨ [Π6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, ΒΟΠῚ6 1Π1] πη δ 1 0η8 πουϊὰ θ6 
εἴτε οἵ 118 ρργοδοῦ, Αηὰ γοῖ, ἴο βαῦθ ἄοῃθ [Π]8 ἴῃ ἃ ἯΔΥ δαὶ ψου]ὰ δανο ἰεὰ [ἢ 
“)6ν8 ἴο Ιοοκ 1 ἱσταυ σε 0 ΟἹ ἃ Βγβίοιι ὉΠᾺὰῸΡ ψΒὶσἢ ποῦ ΟὨΪΥ ΒΟ βανεβ Ὀαΐ ΓΠΟΙ͂Σ 
ῬΟΒΙΘΙΠΥ͂ ΣΟ ἴο ᾿ἰγὸ τνουἹὰ ποῖ δυο Βαστηοηϊζοὰ ὙΠ ΟἿΓ ΠοίΐοπΒ οὗὁἩ Π6 ἀἰνηο νυϊβάοσῃ. 
Α τηοϊμοὰ νψ͵ὰ8 Τῃογοίοσα ἴο Ὀ6 ἱηνθηϊθα ; Βίοἢ, τ Β116 ἐς Καρῦ [ἢ 6 ῬΘΟΡ]6 δἰποοσο νυ διίδομρὰ 
ἴο ἴ}6 ἰανν, σοῦ] ἀΐδβροβο ἐπεπί, τ ἤθη [16 Εἰπλὸ νγὰϑ δοτηθ, ἴῸσ ἴπ τοοθρίϊοη οἵ ἃ δείίεν 
εουόπαηί ἰδὲ 8 ἴο 06 65:80] 18η6 ἃ ΟἹ δείίεγ πγοπιὶδεβι ΝΟῊῪ ἴδ Βρίγὶς οἵ Ῥγορῇθο , 
το ΘΒ. Υ ἢ [86 ἰδηρθδρο ἰπ ὙΠΟ (ἢδΔὺ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ γγα8 οοηγογοά, [ΠΥ Βοσορ βη6ὰ ΒοΙᾺ 
[Π686 ῬΌΓΡΟΒΟΒ. ᾿ ΒΥ͂ ἃ ΘΟΠΙΓΎΔΠΟΘ ΟΠΙΥ͂ ἴο Ὀ6 βυαχροδίοα ὉῚ αἰϊνίηθ ῥτγοδοίθποθ, 1.6 ΒΆ1)6 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΟηΒ, ΒΊΟΝ ἰῃ ΤΟΙΣ ὈΓΪΠΊΔΥΥ δηὰ 1 ΓΑ] τηϑδηΐηρ ΓΤ πδοὰ ἴο ἀσποῖα [6 ἰογίηοθ 
δηὰ ἀν γϑησοδ οὗ [86 6 νγ8, ἴῸΓ ἴΠ6 Ῥσαβοηῖ σοπβοϊδιίΐοη οὗ {δὴ ῬΕΟΡΙΘ, γνετο 8ὸ ογάεσεά, 
Ἀ3 ἴῃ ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΙΥ͂ δη ἃ ραγαῖδνο δοη86 ἰο δἀυτηγαῦθ 8.6 δ ογηρ8 δηὰ νἱοϊογίοθ οὗ 186 
Μοββιδὴ, ἴον {π6 ἔυΐατο ἰηδιγιοίΐοη ΟΥδΒ6 ΟΠπσΟἢ οὗ τῖβε. Ἡβδὰ πὸ ὀχρϑάϊθηϊ οὗ 118 βοτῖ 
Βοϑῃ οἸὨΡ]υγοά, νὰ Βῃοῦυ]α Βαγο υδηϊθα οὁπὸ ργουΐ οἵ [6 σοηηθοϊίοη Ὀεΐνοοη ἴ6 Μοβαὶς 
δηἃ ΟΠ γιϑιίδη το] σοἢΒ ; βηᾶ, οἡ ἴπ6 οὐδοῦ μδηά, μαά ἴπ6 πδίαζα οὗ τὴ6 Μοδββιδῃ᾽ 8 Κἰησάοχῃ 
θεδη »ίαϊκίψ ἀεδοσιθεα, [π6 ἀσδῖση οὗ ἴ6 παιίοπαὶ βοραγαίίοῃ ψουἹὰ ᾶνο Ὀοθοὰ ἀοίοαϊοα, 
Βυϊῦ, βοὴ Βρ γι ι181 ὈΪ]ΟΒΒ᾽ ἢ »,8 ΘΓ Ὀγοχηϊβοὰ πὰ οσ [86 γα] οὗ ΤΟΙ ΡΟΥΘ] Ὁ] δδίηρδ, δηὰ πῃ 
ΤΟΓΙῺΒ ΤΆΓΑΙΠΔΣ ἴ0 [Π6 σαγπ] ΘΧρθοιδιοη8 οὗὁὨ [ἢ6 6178, ἃ ῬΓΟΡΟΥ ἄορτοθ οὗἉ ζοβρϑοῖ ἴοσ [}6 

1 (σοεγαγὰ, 1ποιϊτΐο8 οὗἩ ΒΙΌ]1ς 4] ΟΥ̓ ἰοἶδπι, Ρ. 434. 
3 Ἰροδάτϊρψο, ΜεςοκΚηϊρμῖ, δα. οη Μαῖι. χὰ, 40. 
5 Νοπτίοι οἡ [.8Π16], ἢ. 16. οἀϊξ. 1788, 
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οἷά βγβίθῃηἩ Ὑγ85 Ῥγοβεῖνο, αἱ (Π6 88πη6 {ἰπ|ὸ ἴΠιδἱ' τηδίτοτβ ΈΓΘ ΟὙΔΌΑΠ1Υ τί ροπίηρ ἔτ εἶν 
Ἰηϊγοδαςσείοη οὗ ἴ[Ὧ6 ΠΟῪ ; δηὰ [ἢ6 βῆδάονν οὗ ροοὰ τπΐπρθ Β6]ἃ ἐογῖν ΟὈΕΟΌΓΕΙΥ ἴῃ τδε 
ἴανν ργοραγεὰ ἐπϑτὴ ἴο Ἰοοῖς ἑογιψαγὰ ἴο [πὶ Βαρρίογ ἄδυ, ἤθη 186 ΥΕΓΥ ἰπηαψο 1186} δθοα 
ΡῈ ῥγοβθηϊθὰ ἴῃ [}] βρη άουγ, πὰ ἀἰβοϊ ποῦ ἀςῆποὰ ὈΥ τἢ6 ροβροὶ,᾽"" 

11Π|. 4ρρατεπὲ οοπέγαάϊοίίοης δείισεοη ρμγορλεοὶε8 απα ἐλεεῖν ἀξοοπι- 
»ἱἱδληιοτέ “παν ὖθ οσσαδίοποά ὃν α »τεάϊοξίοπ τεϊαξίπο οπῖψ ἐο οπε ματί 
97 αἃ εοπιρίος οπαγαρσίεν ΟΥ̓ δυεπέ, απὰ οπ ἐλαέ ἀσοοιιπέ δοοηιὲης ἰο ὃε ἐπ- 
εοπϑιδίοηξ ιοϊέΐ οἶδεν ρατίβ 0 ἐξ; απα ἐδε ἀρρεαγαποο ιοἱἶ δὲ γτετηουεά 
ὃν ἑαλῖπο ἐπ βιιοἢ »γοαϊοίίοηβ αδ γείαΐθ ἴο ἐλι6δ6 οὐδέγ ρατίξ, απαᾶ οση- 
βἰἀοτίπρ ἔλθηι αἱ ἴπ οοπποοίτοη.᾽" 3 
ϑΘἢ βοοιηΐηρ αἰ βΌγοποο8 οὐσαγ ἴῃ τὴ ῥγεδίοιοηδ τοϊδίϊνο τὸ (ἢς δχαϊιδιΐοη δηὰ 

οἴοτγγ οὔ τὴ. Μεββίδῃ, σοπηρδγεὰ γἢ [ἢ6 Ῥτορἢθοῖθθ σοποοσηίπρ 818 ῥγανίουβ εὐ ετίπρε. 
Οη 1}18 βυυδ)οοι (ῃ6 γτβοσ ΤΥ ΘΟΙΏΡΒΙΟ ῬΡ. 404--412. οἵὁΤΠ Ῥτοβθηῖϊ τνοϊαπηα. ἴη 
ΨοΪϊ. 1. ΡΡ. 549---562. τὰ μβᾶνὸ σίνεῃ ἃ 80]6 οὗὨ ιμ6 οἰὨϊεῖ ρῥγουϊοιίοηδ γεϊδένο τὸ τδὸ 
Μοββίδῃ, 

ΙΨ. ϑεοριῖπῳ αἰ ογοποες ἐπ ἐδθ ἐπίογργθέαζίοη 9 ῬΡγορ᾿εσὶος αἶδο ὕτο- 
εοοά ραγεϊ ὕγοπι ἐλ ἀϊομεν οΥ)τίπ ἰδ ργεοῖδο ἐπι 07 ἐλεῖγ ζεϊαέπιεπί, 
απά ραγέϊν ὕγοπι ἐλε υαγίοίψ' 9 ορίπίοπ5 αὐἀορίεα ὃν ἐπροβίίογϑβ ; τοῖο, 
δεῖπφ αἀἰβϑαξίβγεα ιοϊξᾳ ἰδὲ υἱδῖοα ἑαΐοπ ὃν ἐλοὶῦ μγοάξοθββοῦβ, αγθ εαεὰ 
βοϊϊοϊίοιιβ ἰο ὕγίπφ ζογισαγα βδοπιθ πειὸ ἵπίογργοαξίοη 9 ἐδ οιοπ. 

ΎΉο86 αἰ ΓΘΠΟ68, ΒΟΥΤΟΥΟΥ, ΔΥῸ ὯΟ ΣΏΟΤῸ 8 ΟἸ]Θοϊίοη ἀραϊπδὶ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ἰδ Δη ΠΟΥ͂ ἅγὸ 
δρδίηδὲ πο ἐγατῃ οὗ 411 ἢιβίοσυ ἢ δῃηὰ γγὸ ἸΏΔΥῪ ἢ οαι18] Ρῥτορυ θυ σοποϊυᾶς ἐμαὶ εἰπρπ 
ΠΟΥ͂ΘΓ σΔΙῺ6 ἴο ΡΆ88, Ὀδοδαδβα ἢΙϑιου Δ η8 αἰ δου [ἢ 6 τἰπ|6 ΘΠ ΤΠΟΥ 6ΓῸ ἀο 6, 88 188ἱ 
ΠΟΥ͂ ἬΟΓΘ ΠΟΥΟΥ Ῥτγοάϊοίοα, Ὀεσδυδθ ἰδαγηθᾶ πιο ΥΔΙῪ πῃ {Ποὶγ πηοάο8 οὗ ἐχρίδιηΐηρ (δε 
ΔΟΟΟΙΩΡ Ἰϑητωθηΐ οὗ βοῖ ῥγοάϊοι0η8. ἘΧΡΟοΒιϊΟοΥΒ ἸΔῪ ΑἸ ῸΓ 'π [86 πίοειεβ οὗ 188 
οἠγοποϊορῖοδὶ ρϑτί, Ὀὰΐ ἴῃ ρζΘΠΘΓΑΙ οἰγουβίδποοθ ΓΠΕῪ ἀγα ἀρτοοῦ ; ἤθησα, τοσοῦ μ|}] 
σοηβαϊς [6 ΠΔ ΤΩΔῪ ὉΘ ᾿ΦΤΟΔΟΥ͂ σΟη το πὶ 1Π6 ἵγατἢ οὗὁἨὨ 116 ῥγορῃθοῖθβ, ροὴ [18 ΤΕ 
ΘΟὨΒ᾽ ἀογδίῖοη --- [πὲ [ΠΟΤΕ 18 1688 ἀἰ ΈγεηςσΘ ἴῃ ἴῃ 6 ἜΧρ]δπδιϊοη οὗ ἴΠ6 Ῥγίπεῖραὶ ὑσγορδεεῖεε 
τη Πότ 18 ἰπ ἴῃ 6 σοΙητ ηἿ8 ὉΡΟΠ τοδί δηοίοπὶ ῥτοίδης ἢἰβίογθ8 ; 8ηἃ τἢλτ ἔδοβε πθὸ 
αἰ δον ἴῃ ΟἿΒΟΥ πηδίζοσβ τλυδὲ πᾶν ἴπ6 σσοδῖοῦ οὐἱάοῆοα ἴον (δὲ ἰῇ ὑγ ]οἢ (ΒΟΥ δατθε. 
ΑἸΙΠουρ ἢ ὉΠΘΓΘ ΤΠΑΥ Ὁθ ἃ ἀΠΠΠ ΟΠ 1Π σΔΙου] ἴηρ [ῃ 6 ῬγΘοΐβ6 {τὴς θη βού Ῥγεαϊοιους 
ψογο (6 }1δἀ, θοσαιΒ6 ἰτ ἰ8 ἀἰθρυϊοὰ νν θη 16 οοπιρμίαίίοη 18 ἴο Ὀορίη, ΟΣ ΠΟῪ δόῖιθ οἱδεῖ 
οἰγουτηβίβησα ἰ8 ἴο Ὀ6 πηδογδίοοί, γεῖ 41} ᾿Π ΘΥΡΥΓΟΙΟΓΒ 8 ἃ ΘΧροβί ΟΥΒ δΓΘ δρτοεά, σοποογο 
1π686 ΨΘΥΥ ῬγορἨμοοῖοβ, ἰμδὺ ΓΠ6Υ αγά {0816 ἃ. ἘῸΓ ἱπδίδποο, ἰπ ὅδη. χ]ὶχ. 10.. ᾿ξ 6 οεσίδίη 
[Πδὲ 106 δοορίσζο [88 ἀδραγίβα ἴγοτῃ ΨπᾺ8}}, ΒΟΥ ΠΟΥ [Π δὲ ῬΤΟΡΉΘΟΥ 18 ἴο Ὀ6 πηδογβιοοὰ οἵ ἰδὲ 
ττῖρο οἵ διιάδῇ, οΥ οΥ̓ ᾿ς ον δῇ ἡδίίοη 0 ΟΣ ἀδηοτϊηϊηδιοὰ ἔγοσ παῖ ἐσθ. ΑΑἸτδοαυρὰ 
1ῃ6 Ἰαίον 26 νυν» 18} ἩΓΙΓΟΥΤΒ ΟΘῺΥ 1ἴ8 ΔΡΡΙΙΟδιΪοη ἴο 106 {1168 οὗἩ Ιἢ69 Μοδδίδι, γοὲ [86 αἰάεξ 
ὙΓΙΟΓΒ ἱπναγίαδίν Υτοῖογ ἰξ ἴο Βίπι ; δηᾶ 1 18 οογίδίη ἰπδὲ (Π6 ΟἿ δηὰ βαῃοίυΥ 818 
ἀοκίγογοά, δηἀ [πα΄ [Π6 δδογῆσο δῃἃ οὈ] ΕΠ Οη ἀγΘ ΘΏΠΙΓΟΪΥ ἀο0π6 ΔΤΑΥ, ἸΠου ἢ ἱοΓργείο 
ἂο ποῖ αρζῦθο δϑουν ἴἢ6 ῥγθοῖϑθ {|π|Ὸ δηὰ τϑΉΠΟΥ οὗὁἩ [6 δοσοζῃρ) βητηθης οἵ εὺσ᾽ 
Ῥδγιίσυϊασ. [Ι͂ἢ 8. δἰ Πιῖ 18. σδηποσ, [6 ΡΓΟΡΒΘΟΥ οὗ Ὁ δηΐεὶ γεβροοιίηρ [Π6 δευεπίψ ισεεὰε ἰδ 
Θ408}}γ ῥ]δΐη, δπὰ 118 δοσοιηρ]} Βῃτηθηΐ ἴῃ 1Π6 ἀδδιστιοϊίοη οὗ Φϑγυβαί θη ἰ8 οοτίδη ; ποίπ|- 
βιδηάϊπρ ἴῃς ἀἰ γθηοο8 οὗ ορἰπίοη ἴῃ δδδίσηΐης [86 ῥσγϑοῖβα δροςῖὶ οὗ ἴπ6. Ῥίδίῃ τρδιῖες 
οἵ ἴδοϊ δῃοννβ [μὲ [8.686 ΤηΘΙΏΟΓΔΌ]0 γος οἢ 8 ἀγὸ ἔα] ]]δὰ ; ἀπὰ {π᾿ ΟἿ]Ὺ αἰ οσγοῦοε κα 
σΟΠΟΟΥἶἷηρ 8 Βἰηρ]6 οἰγουπηδίληοο. Τὸ ἀουθδῖ, τῃοτοϑίοσο, οἵ ([Π6 Ὁ] ] πηοπὲ οὗ Ῥγορδιοοίοβ, 
ΤΉΘΓΟΙΥ Ὀοοδθῦδ6 ͵6 ἀΟ ποῖ ΟΟΙΔΙΠΙΥ ΚΠΟΝ ἴΠπΠ6 Ἔχδαοῖ {{πὴῦὸ ΠΘη ΘΑ Ραγοουϊ,, Μὲϑ 
ΒοσοΙ ἢ 8η64, ΓΠουρΡἢ το ΠΟΥ Ι ΠΥ ΚΌΠΟΥ τηδῦ ΓΠΟΥ τηθδὲ ἤανα Ἰοηρ βίποθ θθθῃ δ] ϊοά, 
8 88 ὩΠΙΘΒΒΟΏΔΌΪΘ 88 ἱΓ ἃ τηδη βῃου]ά ααρδίϊοη ἴδ ἐγ ἢ οὗ ΒἰΒΌΟΤΥ οὐ δοοουῃὶϊ οἵ δὲ 
ὉΠοοΡ Αἰ πτ68 νῖ ἢ Δ. 0 6 ἰουηα 'ἰπ σὨγοποΪοσγ. Τῆθ οχἰδίθηοθ οὗ ΗομπΊΟΣ ἰδ ποὶ 
ἀοηΐϊοὰ Ὀθοδυϑ6 ἰν 8 πποογίδί πη ἤθη 86 ]Ἰἰνεῆ ; ΠΟΥ 8 (Π6 ΤΟΔΙ ΠΥ οὗ ἴη6 Ὑτοΐδη τᾶγ (δ 
1658 οογίδίῃ Ὀθοδῦβα ἴ06 ἴτη6 οὗ [Π6 οδρίαγα οὗἩἉἁ ΤΊΟΥ [85 ὈΘΟΠ ὙΔΓΪΟΌΒΙΥ ἀεοϊοτταϊποα, 
ἰδίου, ἴτ ἢ88 Ὀθοῃ νγὶ] γοπγαγκοά, γοϊαῦθθ δῦ 8 ὨΆΡΡοποα ; δπὰ ῬγορῇθοΥ ἐογείεὶὶε 
δὲ 8}8}} ΟΟΠὶθ ἴο ῬΆ88 ; δηἃ 8ὴ ὉΠΟΟΙΙΆΪΠΓΥ ἰῃ ρΡοΐηξ οὗ {π|0ὸ 0 τΙῆοτα δεςις ἔΠ6 ὁῃ0 
ἐπαη ἴ[᾽6 οἴμετ. ΥὙε ΠΙΑΥ͂ 6 υποογίδίη οὗ 1ῃ6 ἰἰπι6 ἔοτγοίοϊ ἃ ΟΥ̓ (Π6 Ῥγορμεὶ, δηὰ δ 
Ὁποοτίδιη ΟΥ̓ [86 ἐἰπη|6 τηρθημἰοηθὰ ὈΥ (6 Ὠἰβίοτίδη ; Ὀπῖ, ὙΒΘῊ 411 ΟἿΟΣ οἰγοῦπηδίδησεῖ 
ἄρτοο, ὕπο 18 ΠῸ ΓΟΆΒΟη ΨΠΗΥ͂ ΟἿ ὈΠΟΟΓΙΔΙΠΙΥ͂, 88 ἰο 106 δῃρ]6 οἰγουτηβίδησο οἵἉ ἐἰπιο. 
βῃῃοιὰ 06 Δ]ορσοᾶ δἀρδίηδὶ (Π6 οΥΘ 1 ΠΥ οὗὨ οἰ ΠΥ οὗὨ {Πθ1η. 

1 Βίβῃορ Ηδ  Πἶἴἶαχ, ϑοστηοβ οἡ ἴ86 ῬΙΟΡΒΘοῖοΒ, δβογα). 1. 
3 (ογαγά, [ηδιξτιῖο8, Ρ. 435. 
" Φοπκίη οὐ [86 Τὐρισομ Ὁ] ποδδ οὐ [86 ΟἸτἰδιίδη ΒΟ] σίου, νο]. 1]. ΡΡ. 175, 176. 
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Ὕ. δϑογιδ 9 ἐλο ργυρλοέϊο σεοϊαταίξίοπϑ αΥὸ ποΐ ργεάϊοίἑοη 5 σοποοτηπῖπφ 
ἐλέησε ζμέπιτε, διιὶ δἰπιρὶν σοπιπιαπαάϑ τεαξέυο ἰο ἰλίπρϑ ιολιοὐι ᾿ρόῦὸ ἰο δὲ 
Ῥεγογπιεά, οΥ ἐΐεν ατὸ οσοπαϊέϊοπαϊ ρῥγΤοπιῖδο8 ατιά ἐλγεαίεπῖπρ5, ποΐ αὖδο- 
ἐμὲε ργεαϊοξίοηδ; 80 ἐλαΐ, ἐγ τέ διιδδογμεπέϊ ἀρρεαν ἐμπαξ ἐλόδ6 τῦθγ6 ποῖ 
ἐχεοσμίεα, 5ιοἢ ποπ-Ρο γπιαποθ σαπηοΐ ογεαίε απ αἰβιομίέψ ΟΥ τορμρ- 
παπον ὀείιοεεη ἐδε δμρροξοα ργορῪλεον απὰ ἐξα ζεζπιίηιεπέ. 

Ὗε τοδυ ἱπΠυβίταιθ [ἢ 18 τολασκ ΟΥ̓ ΓΟΙΈΤΕΠΟΘ ἴο ἴπο ἔδδί οὐβογυοὰ ὉΥ {πΠῸ ὅονγθ οα [ἢ 6 
ἀοειστιοοη οὗἨ Φογυβαίθα ὉῚ ΝΕ ἀΏΘΖΖΑΥ : (ἢ6860 ἔδβῖβ [ἢ6 Ῥγορῃοὶ ΖοοΠαγ ἢ (ΥἹΙ], 
19.) ἰπ τὴ πδπι6 οὗ Φοβονδὴ ἀθοίατοϑ ἃγὸ ἴο ὃ6 ΔΌΟΙ ἰΒῃ6 ἃ, δηὰ σοηνογίθα ἰητο ἃ Ἰογοῦβ 
[δβιῖναὶ ; Ὀπῖ, ποῖ τ Ἐπδηαίης 1818 ἀθοϊαγαιίοη, τὸ Κπον ἴΠπδὲ ΠΟΥ σοπεϊπαοα αἰγογιναγιβ 
ἴο δὲ οὈδοσνθῆ. Αποῖδβεσ ἰπδίβποθ ΤΑΥ͂ Ὀ6 δΒ66ῇ ἴῃ 2 Κίηρϑ υἱῖϊ. 10., ἘΠῚ6 88 ΔΏΒΥΓΕΥ ἴῸ 
Ἡδζδοὶ ; ἴο ὙΠὶς ἢ νγὸ ΤΊΔΥῪ δαὰ [Π6 δεεπιίπο δϑϑογίίοη, ἔπαὶ τἢ6 ἰΔ8ῖ ΑΥ̓͂ 88 Ὡρᾶτ, ἰπ Βοπ,, 
ΧΙ 11, 12.; 1 ΟὐΥ, χ. 11.; 1 ΤΉ. ἱν. 15.; ΗθὉ. ἱχ. 236.; Φλ 168 ν. 7, 8 ; 2 "»6ῖ. ἰἰΐ, 1, 
13.: δὰ 1 Φοόοδῃ 1]. 18. 

ΥΙ. ϑοπιο Οὗ ἐδε ργορλείϊο Ῥγοηιῖϑε8β ἀρρέαῦ ἰο ἤαυο δοοη πιαάδθ ἰο 
ἐπαϊοϊάμαϊς, ιολτοὶ, λοιοουεῦ, τοεγὸ ποὲ Κεἰ ρα ἕπῃ ἐΐοπι. 

Βαὶ Ὀοΐνοθη ΒΟ ἢ Ῥγορῃθοΐοδβ δηὰ (ποὶγ [Ὁ] δΙτηθηΐ ἸΠΟΓΟ 18 ΠΟ Χο 8] ἀϊδοογάβησα ; Ὀθοθα 80 
ΠΟΥ ΕΓ ΔΟσΟΙρ 8η6 ἃ ἴῃ [86 ΡοΒΙΘΓΙΠΥ οὗ [0 ΡΟΥΒΌΏ ἴο Ὑγοτα [Π6 ῥγοπιΐδα νν88 πιδάα, 
Τθα8, ἰπ Ιδρδϑον Ῥγοόρδμοίς Ὁ] ββίης οὗ 764οοῦ, ἢ 88 δηπουσηοοὰ (αοη. χχνιΐ. 29.) τ[ῃδιὶ ἢθ 
δοιὰ 86 Ἰοσὰ ΟΥ̓́ΘΥ 18 Ὀγοίῆγοη. Νον ὸ ΚΠΟΥ ἤῸΠπῚ (Π6 Ββδογοὰ τυγίτἰηρ8 τὲ [818 
ὭΘΥΟΓ ἸΟῸΚ οἴἶροῖ ἴῃ 186 Ροσβοῦ οὗ ὅδοοῦ ; Ὀαΐ ξ γγὰϑ {Ὰ]1Ὑ νοσ βοὰ ἴῃ ᾿ἷβ ροβίο γι. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΨΥ. 

ΑΡΡΑΒΕΝῚ ΟΟΝΤΕΒΑΒΙΟΤΙΟΝΒ ΙΝ ΟΟΤΆΙΝΕ. 

ΤΉΈΕΒΕ 8156 ἴγοτη ὙΔΥΪΟΊ5. ΘΔ 11868 : 248 σΟΠἰγΔαΙ ΠΟ 8 ἔγοτῃ 8 τηοᾶθ οἱ 
ΒρΘδιησ ΠΊΟΒ, 0. ΟἿἹΓ ΔΡΡΓΘΘΠΒΙΟΏΒ, 18 ποῦ 80 ΠΟΙ ΘΠ Ε]Υ οἰθᾶγ, ἔγοπὶ 
186 καδιὴδ ἴστω ὑδίῃρ 864 ἴη αἰ ἴογοηΐ βθη868 ἴὴ αἰ ἴδγθηῦ ἰοχίβ, ἔγοπὰ 
1Π6 βαπ|6ὸ ψοσα Ὀοὶηρσ 864 1 ΔρΡΡΑΓΘΠΟΥ σΟὨ ΓΔ ΟΟΥΥ͂ ΒΘ Π 868, ἔγΟΠλ 
186 ἀἰβδαγοηῦ ἀοβισηβ οὗ (6 βδογθὰ σπυιίοσβ, ἔγοιη {86 αἰ ἴυθηῦ ἀρο8 
ἴῃ ὙΔΙΟἢ (86 νϑγίουβ βδοσρὰ τγιίοσβ ᾿ἰνθα, δηα ἔγοια {π6 αἰ δογοπί 
ἄερτοοβ οὗ ὑποὶγ Κυοπ]εάρα γοαροοῦηρ (Π6 οομληρ; οὗὨ ἴ[ῃ6 Μαεββίδῇ, δὰ 
186 το] σίοη ἴο 6 ᾿πβυπρα ὈΥ Εἴτα. 

8 1. δεεηιίησ σοοπίγααϊοξίοηα ὕγοπι α πιοάθ οΓΓ 5ρεαλίπρ ιολιοἦ, ἰο οἷ 
αρρτελεπϑβίοηϑβ, ἐβ πο βιιβίεϊοπεϊψ οἴδαγ. 

1ὲ Βα8 Ῥθθῃ [86 ῥΓδΟίϊοΘ ΟΥ̓ Βοῖηθ Ὑτὶίογβ ἴο δββοσὺ {μαὺ [86 ΔΡρΟΒΙ]68, 
δι. Ῥδμ] ἴῃ ραγίζουϊαγ, Βανο ἀγριιθὰ Ῥοίι 1]]ορ σα] πᾶ ἱποοπο]ὰ- 

- ΒΊΨΕΙΥ ; (18 ἈΘΒΟΥ ΟῚ, ΠΟ ΘΥΘΓ, [4118 ἴο ἴπΠ6 στουπά οἵὨ 1861, ΨΠ6 πη 
Ὑ6 ΘΟΠΒΊΔΟΓ {Πα νἹοϊοηΐ ἀἸΒ]οσαίοηβ, ἰο ψ ΒΙΟΝ ττιΐογβ οὗ [8Π6 βοῇοοὶ 
Δ] 6] ἴο πᾶγα σοβογίθα, ἢ ΟΥ̓ ἴο αἴβργουα ψμδαῦ 18 βο] -ονϊἀθηΐ 
ἔτοσα [86 Β10]6 ---ἰῃ6 αἰ ν δηὰ δἰοπθηχθηΐ οὗ (86 Μοββίδῃ. Αἱ 
[πΠ6 88πι6 Ππ|6 1ὑ 18 ποΐ ἰο 6 σοῃσθϑὶθα, {Παῇ Δρραγοπῦ σΟΠ ΓΔ] ΟἴἸΟΠΒ 
ἄο ΒοπΊΘΓΤΏ68 8Υ186 ἔσοσῃ ἃ τηοᾶδ οὗ Βρϑδϊιηρ τολίοῖ, ἴο ΟὔΥΈᾺ αρρτελεη- 
«ἴογι8, ὅ065 ποΐ βέόόπι διοϊεπεϊν οἶραγ. ἘῸΥ Ἰμβίδῃοθ, δαὶ νΔΌΟΠ 18 ἴῃ 
0.6 Ραββᾶρ βου θα ἰὼ σγαςε ἐἠτγοισὴ ζαϊέδ, Ἡ ΟΝ Μγ͵ὰ ΓΟ δβϑιιγοα ἐς 
ποέ ΟΥ οἰμγϑείυεβ, Ὀὰΐ 18 ἐλ σὶὲ ὁ.06 αοά ; ποὲ οΥΓ τοογῖϑ, ἰοβέ ατἷν' πιαπ 
δλοιμῖά δοαεί (ΕἸ Ρἢ. 1. 8 ---10.}); δηΐ 1ῃ Δποίμου ΑΡγαμᾶπι 18 βα] ἃ ἴο θ6 
)μδέϊηοά ὃν 7αϊέμ ιοἰέλοιέ τουγὰς (οι. ἱν. 2---6,}; σ 116 πὰ ἃ {μϊνὰ 
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Ρᾶθβαρθ 6 8 Βαϊ 4 [ο αν Ὀθθ ἡμβέεά ὕψ τουτὰ5. («ἅτηθ8 11. 21. 
ΤΟ δρραγοηΐ αἰ δγθηθθ ᾿π {8686 ροϊηΐβ οὗ ἀοοίχί πα ἰ8 οσοδβιοηθὰ Ὦγ 
186 ἔγαϊ8 δηά οἴὔοοίβ Ὀοὶηρ Ρυΐ ἔοσ 186 οδβθ. Α 1016 δἰἑοπῆοη ἰὸ 
{π6 δρυμοῦ οὗ [6 ΔΡοΒβίΪ6 γϑιηουββ 8}} ἀ ἤου]ν. δὲ. Ῥδὺ} 8 οὐ)οεὶ 
ἴῃ {86 Θρ᾽8016 ἴο 1πΠ6 ΠΟΙ Πη5 νν88 0 ΒΟΥ, ἴῃ Ορροβιοπ ἴο δα οὔ- 
ἠδοίζομβ οὐ {86 “678, {πᾶΐ, ΠΟῪ ταὶ βουνοῦ ΑὈγδμαμα οχοθ]]θα οἴδποῖ 
τη6 1 ΤἹΡ ἢ ΘΟΌΒΠ688 ἀυγηρ {86 σουγβα οὗ Π8 118, ἢ δα ἼῸ οϑίβο 
ἴου σ]οσγιηρ Ὀοΐοσε αοά; ψῆὸ 7υβι 1864, δοοερίοι, ἀπα οονθμδηίοά 
τ ἢ ἢϊπλ, ποῦ ἴῸΓ οὐδάϊθηοο, Ὀαῦ ἴον ἔδιἢ ἴῃὰ {π6 αἰ] π6 ὈΓΟΠΊΪΒ6. 
ΑΡτγαδβαὰ θα]ονοα (ἀοαδβ ποτὰ ἢ δῃὰ (ἀοά δοἼοσρορίοα μὲβ ἔδει, ἀθαὶὶ 
σὴ ἢ Πϊαν 88 στὶσηίθουβ, δα Ὀθοᾶμλθ ἢϊ8 (Δοα ; 1π {πὸ ΤΏΔΠΠΘΣ 88 δα 
ΠΟΥ σομαποίβ ᾿]τη86]} ἰονγαγαβ 411 τ 8ο ὑτ]γ τοροηΐ, δπᾶ υηξοϊσποαὶγ 
β6] ον ἢ18 ρΌΒρ6]. δ, “4πλ68, οὐ 1{Π6 σομίγασυ, Βανίηρ δποουγασοά 
{56 ΟΒτιϑδη οοηνοσίβ ἰοὸ ὕθαγ ἢ ραΐθησο {86 {γ1418 ΤΠΘΥ βδου!ά 
τηθϑύ ἢ, Δηα Σργονα ὑμοῖχ ἴο {Π6 ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ το] ρΊΟΠ, ΡΓΘΒ5868 ἀροα 
{Π|6πὰ ΠΊΘ 6 Κη 688 δηα σϑη!!6 688 ὑονγαγὰβ οδοῇ οἴμου, 88 [86 ἐεδέ οΓ ἐλεὶν 
δἰποογὶξψ, δ᾽ βῆονβ ὑπαὺ ζαΐέλι τοϊξφλοιξ ἰοῦό 18 οὗ ἢο ἄνα]. πα (δε 
ἀοούγπα αβϑογίθα ΟΥ̓ Θδοῖῦ δροβῦία 18 ρσονθά ἴο θ6 οοῃβιβίθηϊ : δῃά {διὸ 
ΒΟΘΏΔΙΩρ ΤΟΡΟΡΏΘΔΠΟΥ ΟἰΒΆρροατΒΌ. ΕὟΡ [Π6 σϑιηιοναὶ οὗ αἰ: ου 68 
ΔΓΙΒΙ Πρ ἔγοπι ΘΧ ΡΥ ΒΒΙΟΩΒ ποῦ ἈρΡρθδυῖηρ' Β0 ΠΟΙ ΘΠΕΥ οἶθαγ, {86 ξΟ]] ον ίησ 
ΟὈΒΟΓν Δ οη8 Μ1}} Ὀ6 Του πα ἀδοΐι]. 

1. Α' ραδβαφο ιολῖοὶ ἐδ απιϑίσεοιδ, ΟΥ τολίολ σοπέαϊπ8 αἣν τἰπυιδιαὶ 
ἐχργοβϑίοη, ηιιδέ δο ἱπέογρτείοα αστεοαδίν ἐο ιολαΐξ ᾿5 τευδαϊεα πιοτε οἰξατίῃ 
απὰ αοσομγαίοῖν ἵπ οὐδεν ραγίβ ὁ ἐδδ δοτγὶρέμγο8. 

Ναπιογοῦϑ ἰηδίδηοο8 ταϊρῃς ὃ6 δἀἀυσοα ἴῃ 1ΠΠυδίγαζίοη οὗἉ [18 τοιηδγᾷ, ἰπ τ ἰ ἢ ον 
Ῥαγίβ δῃηὰ Ῥαβείουβ ἃγὸ δϑογ υεὰ ἰο αοὰ; πβὶοῖ ΡΟΟΌΪΔΓ τηοᾶὰθβ οὗ δχργοβδίοῃ δἃΓὸ ἰο 
Ὅ0 οχρ]αϊποὰ ἴῃ ΘΟΠΙΟΓΙΩΠΥ͂ ὙΠ ΒΌΘΒ ΟΙΒΟΙ ῥάβδαροθ 88 ζοίηουθ ἴθ ΒΡρΟΆΓΆπο οἵ 
ὁοηϊγαάϊοϊίοη. ΑἸἼΟΙΒΟΣΥ ΟΧϑιρ]ο γ͵ὸ μᾶγὸ ἴῃ [μπ|κὸ χὶν, 18, 14. ἤλεη λοι πιαλεεί α 
[καδί, οαἰϊ ἐδ Ῥοοτ, (δε πιαϊπιδα, ἰλε ἰαπιο, ἐλ6 δία, ἀπά ἐλοι δλαΐί δὲ ὀίεδδεα ; 70γ ἐδμεν οαπποί 
γεσοπιρέηδε ἰΐεε; 70᾽ ἰλοι δλαϊξ δὲ τεσοπιρεπδοά αὐ (λὲ γεσιιγτοοίίοπ 07 (δὲ 7ωεί. Ἑτοῦι ἰδὲ 
Ρδβϑδρθ, δοῦγ δύο ἰηογγοα μδῇ [86 Τοδαγτθοίοη οὗ ἴΠ6 π8ὲ οπίψ 19 ἰηϊδῃἀοά, δηὰ, Ἵοῆ- 
ΒοαΘΘΠΙΪΥ, ἰπαῦ τη6 το Κοα 8811 σου} ]}Υ Ῥογίδῃ. ὙΠΘΓΘ ἰδ, ἰδ 18 ἴσιο, βοπιθι ἷηρ υπυσπλὶ 
ἴῃ [19 Ἔχρτοββίοῃ ; Ὀυΐ, [6 ἀοοίγηο οὗἨ [6 ΓΤΕδΌΓΤο ΟΠ! Οἢ οὗ 8]} τηδηκίηὰ ἔγοτι τς ἀοδά, 
ὙΠΟ 8. 80 ΟΧΡ] οἱ ΕἸΥ τουθαὶ θὰ ἰπ οἴ Ρ Ραγίβ οὗ δβογίρίυσο, Ὀοὶηρ ἰαὰ ον πὰ δεκπον- 
Ἰεάγχεά, τγγϑ σοδ δ] ρϑγοοῖνο ὑπαὶ ΟἿἿ ΒΑΥΊΟΌΣ τγ 88 βρϑδκίηρ, ἴῃ [06 Ῥαβϑᾶρθ ΠΟΥ σομπεϊάετ- 
δἰΐοῃ, οὗἉ δοῖβ οἵ Κἰπάηοδβ ἄοῃθ ῬΌΓΟΙΪΥ ἴογ πο ἰοτὸ οὗ ἀοἂ, Δηᾶ οἡ ἴδ γΓϑοοιάρθῃςθ πλιεὰ 
6 ψου]ὰ Ὀοδίου οα ἵμο, Βυϊΐ οὔἝΠ6 πηΐνογβαὶ σΟδΌστγθοι ἢ Ὧ0 ΠΟΙ͂ΟΘ 18 ἰδ Κθ ἢ ; ΠΟΙ ἰδ ἰΐ 
ἀοηϊοά δαὶ 116 νι͵ῖοκοὰ ψν1}] γοοεῖνο ἐλεὶγ τουνασὰ. 

11. 44,» α85αγε, ἱπ ιοῤλίολ α ἀοοίγῖπο ἐς οεἰϊσλξίῳ ἰγοαίοα, πυιιδὲ δὸ ἐΣ- 
»ίαϊποὰ ὃψ οπθ τοῦογο ἐΐ6 β8ιὖ)οοξ 18 πιοῦε ἰαγσεῖψ αἰδοι88θα ; απαᾶ πε 
βίπσίο ραδβαρφθ ἐ8 ποΐ ἰο δε εαρἰαϊπεά ἐπ οοπίγααϊοίίοη ἐο πιαην οἐδετς, δαὶ 
οοπϑιϑίοπεϊ, ιοἱίδ, ἐλόηι. 

Ἐὸγ ἱπβίδῃηςο, 6818 ΟἾγίδὶ ἴῃ οπ6 ΡΪΔ66 58 Υ8, (δὲ ἣθ ἡπάρεϑ πὸ τηδῇ ; ἴῃ δῃοῖδεγ, [88] 
ἢ τοίἱὶ ἡμάφο αἱϊ πιδη ; ἴῃ οπμδ ῥαϑϑᾶρο, [μδὺ ἢ 18 ποί σοπηθ ἴὸ πάρα ἴΠπ|᾿ὸ σοῦ] ; ἴῃ δποίδεσ, 
ἐηδὲ ἢ ἐφ οοῦθ ἰοῦ ἑπάἀρτιηοηί,. ΤἸΉΘ56 βοοπλίηρ ἱποοηδβίβίοποὶθβ οσσαγ ἰπ [ἢ6 βΌΒΡΕΙ οἱ 
δι. Φοδη ; ἰξ Ὀασομλθ8 ΠΘΟΘΒΒΑΙΥ͂, ἱποτγοίοσο, ἴο Βπὰ ουῦ βοπηθ ΟἿΠοΓ ρϑββασα {παᾶὶ Μ}}} 
τοοοῃοῖϊο ἴθι. ὙΠπ8, ἴῃ ΦοΒη χὶΐ. 47., ἢ6 δα γ8, 1 οάπιο ποῖ ἰο μάσε ἐλε τοοτίἀ ; δῇ, ἴῃ οΒδρ. 
χὶ. 89., Π6 Βαγ8, Σὸν 7μασπιεηπέ 1 ἀπὶ οοπιδ ἱπίο ἰλὶβ ιοοτἰά. 10 ἴῈο ἸΔιῦοτ ραββαρὲ [6 δἀ48 [86 
οϑαδ6 οὗ ΒΒ [ἢ σοτηΐπρ, Πδιηο Υ, {πα ΤΠΘΥ τ Πο8ὸ Ὁ] ἀπ659 ργοσοοάεοά ἴγοτλ ππογα ἱρτιο- 
ΤΆΠΟΘ βῃουϊὰ 6 ἰδυῆῦ τὸ 866 : ὙΏΪ6 ΠΟΥ ὙΠῸ ΒΆΝ ΟἾΪΥ [γοῦν ῥά δπὰ ῥγο)ιά!οδ 
βῃουῃ]ὰ ὃς Ἰοδ ἴῃ τῃοἰγ  Π] ὉΠ πᾶποεβ. Ηδησο τ ρροδγβ, τμδὲ Οὐγ 1οτὰ νγᾶ8 ποὶ βρεδκὶης 
οὔ τῃ6 αβὲ Λα μπιοηῖ, ἔγοπι ἢ] οἢ να ο411} αοὐἂ {πΠ6 ᾿υαάσα οὗ [μ6 Ἰἱνίηρ δηὰ οὐ ἐμ εδά ; δαΐ 
ἐπ δῖ 1τη6 ἴοηοῦ οἵ ᾿ιἰ8 ἀἰβοοῦγβα ννὰ8 ἴ0 δῇ 0]6 8 ΠΘΆΓΟΓΒ {Ποτηβαῖνοβ ἴο ἀοἰοττηίης ΒΟ ΒΟ 
ΠΟΥ γ γα ἱρπογβηὶ Οὐ ποῖ ; [ὉΓ ἴῃ 186 Β6Ππ|6 σμαρίου (γθγβα 16.) δ ἷ8 βαα τῆαν 7688 δροῖϑ 
(Πι86 ΜΟΓὰΒ ἴο ἴμ6 Ῥδασίδθοθ, 80 ᾿νοι]ὰ μοὶ μοτοοῖνα ἐμοῖσ οὐσῃ ἱσποόζδηςα. ΠῸΓ ἡπάβθ 
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(ἰδοβοῖνοβ. Ιη [6 ΟΥΟΥ Ῥαββῆρσο (9 οἤη χὶϊ. 47.) γα τοδὰ, 7 σαπιθ ποί ίο 7μέῖφε (ταῖδοσ [0 
οοὐπάξιην) ἰὯ6 ποτ], Ὀπὶ ἴο βανε 1Π6 του] ὰ ; ποὶ ἴο τηδκθα 118 ἱπη δ 8 η18 τνγοῖς ῃοᾶ, δμῖ [0 
ἸΏΔ 6 ΤΠ Θτὴ ΒΔΡΡΥ ἴῸΓ Επ|6 Δῃ ἃ (οΥ δ ΓΉΠΥ, 1 ΤΠΘΥ νν}}} 6 50 τυΐῖδβο 88 ἴο ᾿ἰβίοη ἴο [ἢ6 ργορονδ]β 
ἢ 1 οὔτ. Ηδχγα πὸ τψογὰ δαῦε 8 Ρ]ΔΙΏΥ ορροβϑὰ ἴο οοπάδηιπ; δὰ (πδὺ (8 158. 1Π6 
ῬΓΟΡΘΙ τθϑηΐηνς οὗ ἴπ6 Ρά58αρῸ ἰ8 ανάθηΐ ἔγοπι σοτηραυίηρ, ΟὮΔΡ. ἰἰ. νογβοδ 1ὅ.---]19. 
Το Ἰδιίΐοσ ρατὶ οὗ 0π18 τ ]6 186 10] ον ρϑβϑαρα νν1}}] Ἔχθ ΡΠ. [ἢ ἀδη. χνῇΐ. 10---Ἰ 4., 

[ὃς ΟὔΒΕΣνυδηΟοΟ ΟΥ̓ οἰΓΟΌΙΩ ἰδ Ο 8 σοΙτηδηθδὰ ; ἴῃ Αςίδ χυ,, ἴη6 οὈὐβογυϑῆσο οὐ {δπαὶ τὶϊα 18 
αἰπγπιοἃ ἢοῦ ο Ὀ6 ΠπΟΟΟΒΒΑΙΎ. ΤΏΉ686 ῬΓΟΡΟΒΙΠΙΟΠΒ ΔΙῸ ΔΡΡΑΓΘΏΝΥ σοηίγϑαϊοἴΟΥΥ : Φ68ι18 
Ομτίδὲ Ὠἴτβ6 1} Β88 ἀδίοστηϊποα ἴἤοτ, Μαιῖ. χὶ. 18,9, “41 ἐδδ ργορλείε, ἀπά ἰδέ ἰαισ, μπεϊΐ «]οῖη, 
Ῥγορλεεῖοα, ἱπιϊπλδεϊηρ, 88 ἴΠ6 σοηϊοχὶ ΠΏ Ρ]168, [88ὲ 186 Οὔβοσνδηοοθ οὗ ἴῃ6 ἰδῖν που]ὰ 
τπογοδ μου οα886. 

111. Δείισδοπ α σεπεγαΐ αδϑογίίοπ ἴῃ ὁπ6 ἐεσί, απαὶ α γοβίγιοίϊοπ ΟΥ τ, 
ΟΥ̓ απ ἐχορρξοη ἔο ἐξ, ἵπ αποίλεογ' ἰοτέ, ἐδογ8 ἰδ απ ἀρρεαγαποο οἵ οοπίτα- 
αϊοίϊοτι ιολοἢ 8 δοπιοίϊπιος γοπιουεα ὃν ἐπρίαϊπίησ ἐδθ ΚΟΥ ΠΙΟΤ εοὐζῆ ἐδ 
ῬΤΌΡΕΥ ἐϊπιϊίαίϊοπ 5. 

ΒΕΥΘΓΑΪ ζΌΠΟΓΘΙ ΟΧΡΓΟΒΒίΟηΒ, ἱῃ 811 Ἰδησταρθδβ, ποῖ ΟἿΥ δαπιῖὶ οὗὅ, Ὀπὶ 8180 τϑαῦῖτο ἃ 
Ἰπαϊβιΐοι ; πιϊμουῖὶ τυ 1 οἢ [ἢ Γ10 Β6Ώ86 ΟΥ̓ΤΛΔΗΥ͂ ρῬΑΒ58ρ.68 ΜΠ ποῖ 6 πηἀογδίοοά, Απά, 
88 106 οδδίοσῃ Ὡδίϊοη8Β πάρα ά ἘΠ ΘΓ ΒΟ γ68 τηοβὶ (ΓΘΟ]Υ͂ ἴῃ [86 1.86 οὗ δίτοηρ δηὰ ἤρῃγαινθ 
ΟΧΡΓΟΒΒΙΟηδ, (06 δου ρίαγοΒ ΓΟ ΌΪἾΤΘ ΤΏΟΤΘ 1 πα Δ. 10}8, ΡΟΓΒΑΡΒ, ᾿Π8Π ΔΠῪ ΟΥΠΟΥ ὈΟΟΚ : 88 ἷΐ 
Γοϑρεοί 86 Νενν Τοβίδιηθηῖ, δῖ. Ῥδὺ] τηθη 1008 ῬΤΙΠΟἾΡΙ68 οὰ τὶς ἢ 6 τὰν θυ} ἃ ΟὐΓ 
Εἰπϊ ται οηϑ : 7 δρεαὰ αὐἴἴενγν δε πιάππὲρ οΥΓ πιεη (οι. Υἱ, 19.). 1 ὦ πιαπί εδὲ ἰμαὲ ἦδά 
ἐσοερίεα (Ἱ Οοτ. χυ. 27.). 

ΤΠαΒ, ἰῃ Ματκ χ. 1], 12., δηὰ ἴῃ Τακο χυὶΐ. 18., ἀΐνοῦοθ 18 δ Όβοϊ αὐοῖγ ἑογδί θη ; Ὀαξ, ἴῃ 
Μᾶαῖι, ν. 82., δῃηὰ χῖχ.' 9.. 11 8 Δ] οσσοὰ [ῸΣ δα] ΣῪ ΟἾγ. Ὑοῖ, ἰπ 1 ΟοΥ. νἱΐ. 15., δ Βϑϑῖωϑ 
ἴ0 06 Δ] ]οτννοᾶ, ᾿1πουρ [6 8Ρροβί]ο ἀ068 ποῖ δι ΠοΥζθ ἃ βοοοπὰ τηδγτίαρο. 

ΤΙΟ ῥχεσορῖ, Εἰσοερὲ τοθ ὄεξοοπιε α8 {6 οὐϊάγεν, τα δαὶ ποὶ ἐπέεν ἱπίο (δὲ ἀϊπφάοπι οὗ 
ἀεαυέν (Μαϊιι, χνῖϊ!. 8.), ὁδῆποῖ τηθϑη ἴπδὲ ΜΔ δ΄Θ ποῖ ἴο βρϑδῖ ἀϊβεϊ ποι γ, ΟΥ ἴο ψδὶκ 
δίεϑ ἢ γ. Ὀὰϊ ΟὈΥΟΌΙΥ τεΐογβ ἴο 180 ἀοο! γ, δηὰ ἔγοοάοσα ἤοτι δι ίοη δηὰ σου] αν 
ΔὈουρσδῖα, τ ἰοἢ ΟΠδσδοίοσίζο σἢ ἢ] σθῃ. 

Ὑλλὸ οὐβεσυδιίίουβ οἴἴϊεσοα ἴῃ Ῥρ. 835ὅ8---86]1. δεργα, οὐ 186 ἤρυγαβ οὐ δβρϑοοΐ, ἰοιτηοὰ 
ΒΥ ποοῦοοθο, ἀπ ἃ ΠΥΡΟΓΌΟΪΟ, ΤΑΥ͂ Ὁ ΔρρΙἰοἃ ἴπ {Ππαβεγαλίοπ οὗἩ [86 ρνοοθάϊηρ γοπλδγκ. 

2. “ρρατεπὲ σοπίγασϊοίϊοπα ΤΎοπι ἐδ δαπιθ ἔδτηιβ δεῖησ μϑοὰ ἔπ ἀἱ7- 
εγεπέ ἀπά ευέπ σοπίγακιοίογγ 86Ή.868. 

1. δοπιείίπιε απ αρραγεπὲ εοπίγαάϊοίίοπ, ἐπ ροὶπὲ 9 ἀοοίγίηδ, αγιδο8 
οπι ἐΐλε δαηῖθ «ὐογα8 δεΐπρ τιδοά ἵπ αἰ )οτγεπί βδεη865 ἔπ αἱ εγοπέ ἐοσίβ. 

1ὴ {88 σα86 [6 ΒΘθιαηρ' ΓΟΡΌΡΔΠΟΥ 18 ὕο θ6 σϑιηουθα ὈΥ σοβίγιοῖ- 
1ηρ᾽ [86 ἰοΣτὴ ΡΓΟΡΘΟΙΙΥ ἴῃ 680} ἰοχί. 

Τῆπα, ἴῃ ΒΟΙΏΘ Ῥᾶδεδρο8 Οὗ 180 Νονν Τοδβίδιηθηὶ, γὸ τοδὰ μὲ [80 Κἰημάοῃι οὗ ἁ ΟἸ γτίβι 18 
εἰεγπαῖὶ; Ὀαῖ, ἴῃ 1 Οοτ, χυ. 24.. ὕἰζ 18 βαϊᾷ ἴο ἤδγυϑ δῃ ἐπά : ἴῃ τῆς Ἰαϊἴον ραβϑαρο, ἴπ6 ἀϊπράουι 
9 Ολγιδὲ τλθϑπβ ἢΐ8 τηϑά διογίὶ Κίηρἀοπι, τη ἢ ἰποϊα 68 411 1π|0 ἀἰδρίαγβ οὗ ἷ8 σζτδοθ ἴῃ 
ΒΑΥΪΏΡ᾽ ΒΙΠΠΘΓΒ, δπα 8]] ἢἷΒ ΒΡ Γίϊ8] ἱπῆποησο ἰπ χονοτγηΐηρ ἴδ6 σατο υἱδὶ Ὁ]60 οα οδγίῃ. 
ΒΥ 16 οἴ6γη 8] Κἰπράοπι οἵ ΟΠ γίβὲὶ 18 ἱπίαπά θα ἴπῸ [αἴαγο δίδιο οὗ δἴδγπδὶ Ὁ] ββθάηβββ, τ ὶς]ι 
ἷ6 80 ὈαΔΌ ΙΓ] ἀοβου δοὰ ἃ απ ἱπλεγίίαποε, ἱποογτωμρίϊδίο, ὑπαάφἤίοά, ἀπά ἰλαὶ 7αὐἀοίλ ποῖ 
αισαν, τεεεγυεα ἵπ ἦεξαυεπ, δια. (Ἱ Ῥεῖ, ἱ. 4, 5.). 

1η 11|ΚΘ ΤΏ ΠΠΟΣ, 76 ἐς ἀρροϊπίεα μπίο πιεπ ὁποῦ ἴο αἀΐε (ἨεδὉ. ἷχ. 27.), πὶ ἴ8, ἃ ἐστ ροταὶ 
ἀφδὴ ; γοῖ ἸΗ͂ ΔΗΥ͂ τη ΚΟΟΡ ΟἾΓΙΒι 8 βαγὶηρβ ἢ0 δλαϊΐ πευεν 4.6 ἀραίὰ (Φοδη νυἱϊϊ. δ1.), (μαὶ 
8, Εἴδτηδ] ἀεδίῃ. “Παίσοά οὗὨ οἴ ΒΟΥΒ 18 ὙΘΓΥ δίηι! δηὰ οἀΐουβ (Τίι. {1}. 8.); δηᾷ γοῖ ἴο λαίδ 
ΟἿΣ ποδσγοδὺ γϑ δῦ οἢβ, (ἢ δὶ 18, ἴο ἰονθ ὕῃθτα 648 ἴΠ8η νχὸ ἴονο Ὁ τῖβὲ, ἰ8.86 ἀσν (Κα χὶν. 26. 
ςΟΙΡΑΓοα ἢ} Μαῖὶ. χ, 37.) ΦΔοδη ἴ[μ6 Βαριϊδ᾽ νγϑβ ποέ ἘΠ148 (Φόδη 1. 21.), [πὲ 18, ποῖ 
δα Ῥγόορβοῖ Ὑῆο ᾿νε ππάοῦ ΑἾδΌ ; Ὀυϊ Πα νν85 ἐδε Εἰ ΐα8 ῥγοαϊοϊοα ὈγῚ Μαίδονὶ (Μ4]. ἵν. 
ὅ, 6.), {δὲ 8, Οη6 ἴῃ ἴΠ0 80 ͵ γε δηὰ βοόῦγοσ οὗ [86 δηοίθηϊ ΕΠ 78} (Μαῖῖ, χὶ, 11, 12, 14.; 
Ματὶκ ἰχ, 1]--- 13.; ΖυΚο ἱ. 17.λ 
5 πὸ οδηποῖ δίδα θοΐοσο αοὰ ἴῃ ἔδο σὶρ ιθοῦβη688 οὗἩ οὔγ ΟὟσῃ ρεγϑδοηδ (Ῥ 54]. Ἔχ "}. 2.) 

θυΐ γγχὸ ὨΙΔΥ͂ ΒΡΡΘΑΙ ἴοὸ ἢΐπὰ ογ ἴδ6 τὶ θοῦ δη688 οὗἨ ΟἿ σαμδο, ἴῃ ταδί γ8 οὗ ἀϊ θγοησοο θ6- 
ἔχθει ΟὔΓΒΟΙΥοΒ δηὰ οἴμογβ (Ρ58]. χυ ἱ, 20., χχχυ. 27.) - 

11. 4»ρατεπί οοπίγαάϊοζίοπδ, ἵπ ροῖϊπέβ 9. ἀοοίγίπε, βοπιοίίηιθ5 αγὶδε 

1 Θεοτασά, [πϑεϊταίοδ, Ρ. 486. 



448 ϑογέρέμγο Ζηιἰεγργεέξαξίοπ." 

οι {δὲ δαπιὸ τοογα δεῖπρ ιδεα ποΐ οπἶψ ἵπι αἰ βεγοπέ δμξ αἶδο τπ οοπίγα- 
ΑἰοίοΥΨ 86.368. 

ὙΤπα8, ἱπ Φ9οδἢ. χχὶϊ!, 5., ([ἢ6 ββαλο ΗἩθΌσονν γοσὺ Φὴν, Ἡ ΠΙΟΝ 804 }}} δ χη 868 ἴ0 ἱῃβοτίς 

ΟΥ̓ ΡΟδ5688, 8180 Π68Π8 ἴ0 ἀἴϑροββθβδ8 ΟΥ αἀἰβίηδοσγίϊ - 576 οὐαὶ! εαρεὶ ἰζεπι (ἔγοτα {Π6}Ὁ ᾿πμογίν- 
806) 77ὁπὶ δείογε ψομ; απά γε ελαϊΐ Ροε5ε6 ἰλεῖγ ἰαπά, δασςοοοα ἴο (Πεὶν ἐπμογ Δ ποο.} 1η ᾿ἰΚ9 
ΤΩΔΉΠΟΥΣ, ἴΠ6 ΟΓᾺ σὶπ Αἰθὸ ἀθηοῖδδ ἃ δἰπ-οβεγίπσ ἴῃ ααη. ἱν. 7.; 2 ΟΟΥ. Υ. 2}., δηἀ ἱπ ἸΩΔΗΥ͂ 
ΟΥΒΟΓ Ραββαρδδβ οὗ δου ρίυγΘ. 

Τῆς Οτέοκ ἰδηρσιδρα Ῥγοβοη δ ὨΠΌΠΊΘΓΟΙΒ Βἰτ18 ΟΧδπιρίοβ οὗἨ [Π6 ΒΑΠ|6 ὑγοσὰ8 ΠΑΥΪΣ 
αἰ δγεπὲ 8θη868. ΤΉ εἴδωλον, ἴῃ 18 υγὶ πιϊἶνο δοσοριδιοῦ, Ὀ6ΔΓΒ 8 ροοὰ 86η86, Δηἀ Β᾽ΠΠΡ]Υ 
ΤΩΘΒΠΒ ΔΗΥ͂ ΤΕρΡΓΟδοπιλἐΐοη ΟΥ̓ ΚΟΠΘΕ68 οὗ ἃ ταΐηρς ; Ὀαξ ἱξ 4180 τηοβὲ ἐγθαῦ θη! ἀθηοῖθβ, ἴῃ 
186 Νοὺνν Ταβιδιηθηῖ, δη ἱπιαχο ἴο τυ δίο το ρίοιιβ τνουβῃΐρ ἰ8 σίνθη, γ᾿ μβοῖμοσ 10 Ὁ6 ἰηἰοηἀ θα 
οΥ̓͂ [86 ὅτε αοά, 88 ἰπ Αοἴ8 νἱϊ. 41., οὐ οὔδ ζαἶβε ἀν, 88 ἰῃ Αοἰδ χν. 20.; 1 Οογ. χιὶ, 2.; 
δηὰ Εν. ἰχ. 20. 80 περίεργος, ὙΠΟ δ᾽ ΠΙΡΙΥ τηθδῃ8 σηγίομϑ, δηἃ [18 ἀογῖν δε 76 περιεργά(ομαι, 
ΓΘ υδθἃ ἴῃ 8 ἬΟΓΒΟ δ6η86, ἀηἀ ἀδηοῖο ἱπιρογεποπὶ σΌΓΙΟΒΙΓΥ͂, 48 ἴῃ 1 Τίῃηι. ν. 18. δπὰ 2 ΤΏεβ8, 
1.11. 80 πλεονεκτέω, νν Ὠο ἢ ὈΓΠΏΑΥΠΥ δἰ ρηΐῆ65 ἴο πᾶν ποτ ΓΔ} ΘῃΟ ΠΟΥ, 6180 ΤΠ6 88 ἴ0 
Βᾶγα τῆοτα (ἢ ΟἿ Οὐρῆϊ ἴο ῥΟββ688, ἰο ἀεζγαμά ἀπά οἰγομπιυεπέ. 866 2 Οὐν. Υἱῖ. 2., ΧΙ. 17, 
18., δῃὰ 1 ΤΏΉΘΒ8. ἱν. 6. (ἢ ΐοἢ αδὴ ἰοχὺ ἀδηοῦθβ (0 ἀοίγαπὰ δηᾶ ἱπ͵θγο ΟΥ̓ Δἀυ Π 6 ; 89 

ΠΠΙΘΤΟῸΒ ΠΟΙΩΤΊ ΘΠ ΔΙΟΥΒ ἤᾶΥθ οὔδογυθα), Απὰ μεθύω, ἡ ὨΐΪοΒ (ἶΚ6 τὴ Ἡδοῦτον τοτῦ ἼὭὩΝ, 
ὅεη. χΙ !, 84.3) ἴῃ 118 σοοᾶ δ6η86 ἀβποῖθβ τη γοὶῦ ἴο ἀγίνὰ ἡ γεοῖν ἀπά ἰο οὐεογ μἶπεεα, Ὀαὶ ποί 
ἴο ἱπιοχί᾿σδιίοη (88 ἴῃ ΦοΒη ἐϊ: 10.), 8 οἴζοη ταἰκθη ἴῃ δῃ 1}} β6 86, Δῃ ἃ τη 6408 ἴο ὃθ ἀγμπάεν. 
Οορατο Μϑίϊ. χχὶν. 49.; Δ οἷἱβ 1]. 15.; δηὰ 1 Ὑἢ688. ν᾿ 7., νι ἢ ον, χυὶὶ. 2, 6. 

ἢ 8. 4ρρατγοπὲ οοπίταασϊοίοπα, ἐπ ροϊπέβ 9. ἀοοίγίπο, αγιδίπῳ ὕγοπι ἰδὲ 
αϊβετεοηέ ἀοδῖσης 9. ἰΐλ6 βαστοά τογίξεγ8. 

Α ἀϊπα 9 τερισπαπον βοηιοίίπιοβ αγίδοδ ἤγοπι ἐδ αἰβεγεηέ ἀοείσης 
ιολϊολ ἐλ δασγεαά τογίέογ8 λα ἔπ υἱοιο; απα {18 σαὶ ὅ6 γεηιουθα οπίψ ὃν 
ἐπίογργοίπφ οασῖ ραβϑδαρσὸ ἀρτεεαθίψ ἐο ἐδ τογίξεγ᾽ 5 ἀεδῖστι. 

Ις 18 οὐνίοιιβ ἔπαὶ [η6 ΒΒΊΩΘ ῬΘΥβΟῚ ΤΩΔΥ ΕΧΡΓΟδ8 Εἰ ΠΊ86]} ἴῃ γασίοιβ τυαΥΒ ΘΟΠΟΟΓΠΪΠΕ 
ΟΠ6 δηᾷ ἴδ βδῖηδ ἱπίηρ ; δηὰ ἰῃ τηΐ8 σα56 σοραζγὰ τπιυδὲ ὃ6 δὰ ἴο ἢἰϑ ἱητοηιίοη, [π ϑι, 
ῬΔῈ]᾿Β ορίβι 168, ἔῸσ ἱπβίαποθ, τ πὰ 16 δροβῖ]θ ἐγβαπθΠ }γ ἀγραΐηρ, Ὀὰϊ πιογὸ Οὐ 688 
ΒΟΥΘΓΟΙΪΥ, ὙΠ [Π050 ΠΟ ΥἱρΡΟΓΟΌΒΙΥ ἀτροὰ ἃ οοΙαρ]δηοθ τι τἢ (86 Μοβαῖς χίϊοϑ δηὰ 
ΘΟΓΘΠΊΟΙ 68 ; ἢ δΟΠΊΟ μΑΒβαροδ ἢ6 ΟΧΡΓΟΕΒΟΒ ὨΙΤΏΒ6]7 ΙΏΟΤΟ ΘΟἝΠΠΥ ᾿ονναγὰβ ἢΐθ ΟΡΡΟΠΘΏΪΒ; 
ἵπ οἴβογβ, τὶ ρΊθδίοσ Βουθσ , οΑ]]πρ τθ6 Ορ᾿ πΐοπβ ἔπ δββογίεα ἀοοίγέπες 9 ἀευϊὶε, διὰ 
Ῥγηΐαπε απά οἱά ιοἱυεε᾽ Κιδίεα (1 Τίμι. ἵν. 1,.7.). Τὸ υπάοτβίδηὰ 086 ραβϑβᾶροβ δι βἐῦ, 
το, ἴξ 18 ΠΟΟΟΒΒΑΤΥ πὰ τὴῦο ἀἰδιϊηρ αἰϑῃ [86 ΤΠ γοοίο] ἃ ἀοδίρη οὗὨἨ [Π6 δροβίϊθ, δοοογάϊηρ ἰο 
186 τῆγοο ἀἰ Βα γθην 9].58658 οἵ δάγοοδῖθδ [ῸΓ [86 Οὔϑογνδηοο οὗ (Π6 Μοβαίο σίϊηα]. 1. Αρδιπϑ 
[Βοβ6 Ὑ110 τηδὶ πίαϊ πϑὰ ἴῃ τί [659 ργοβογί δε ΌΥ̓ Μοβββ ἴγοῃι ισεαλπο88 οΥ πεϊμά, ἀπ ὰ οου]ὰ ποῦ 
Ῥογβαδᾶθ ὑμο βοϊνα8 {Ππδὶ [π686 οαρην ἴο Ὀ6 δρδπάοιδαᾶ, (86 δροβίϊο δσρὰθβ σὰ ρτοαὶ 
ἸΘΠΣΥ ; οοηραγο οι. χίν. τῆγουριουῖ. 2. ὙΠεῖΘ σοῦ οἴδοσα, πουγθυοσ, ΨὮΟ, ΜΠ} 
[Ώ6Υ σοηἰοηἀοα ἔοΓ δηὰ ἀτροά 1Π6 ἜΧΊΘΓΩ] Οὔδογνϑηοα οἵ ἴΠ6 Μοβαὶς ἰανν, εσργοβϑεὰ (δ 
αἰπηοδὺ σοπίεπιρί 70. {διε Ολτγιβίίαη τγεἰσίοπ, τ] ἢ ΠΟΥ Δ γπιθὰ οἰ ΠΟ ποὺ ἴο Ὀ6 ἴγαθ, ΟΥ̓Δ 
6 ἱπειυιδήοϊοπν Π]688 [6 ΟΌΒοσνϑηοΘ οὗ ἴΠ6 αν οὗἩ Μίοβοϑ ὑγϑσγὸ βυρογαά δὰ. ἀραϊηβὶ {5 
οἶδδδ οὔ ορροῃϑηῖβ 8. Ῥδὰὶ] αὐριθθ τΐτ τοῦς τηογθ δουθγυ, ἀθηγίηρ δἰνορθίδεγ [80 
ὨΘΟΘΒΒΙ ΤΥ Οὗ Βπ6ἢ ΟὈΒΟΓΥΆΠΟΘ ; ΘΟΙΊρΑΓΟ ἴδ6 δρίδεα ἴο [ἢ 6 αδ]αιίδηβ. 8. ὙΉΘΓΟ ὙγΓ88 Δηοῖ μοῦ 
οἶλ88 οἵ Ῥεγβοῦβ το, ἴο 186 ΘΧΙΘΓΏ ΔΙ ΟὈβοσνδηῆοθ οὔἐμο Μοβαῖο τἰϊιαὶ, Ἰοϊηθὰ οοτγίδίῃ ῬΔ1|0- 
ΒΟΡΒΐοδὶ ποίϊοπβ θογτονγοὰ ἤτοπὶ ἴπ6 Αἰοχαηάσγίδη βοῦθοοὶ οὐἨ ΡῬ]Οδορῆοσβ, ὑγμοἢ ΜΕΘ 
τοσοϊνοὰ διλοπρ ἴθ Τμεγαρουῖ. Αοοογάϊηρ; ἴο 1Π686, ἴ80 πίριοδὶ υϊβάοσῃ οοιιδίδιθὰ 1α 
ἃ δἰδι6 οὐἩ οδ]ΌΔΟΥ, ποτ βοδείοη, ἀπ δϑβιϊθθηοθ ἔγοτῃ δηΐτηδὶ Το : ἀραίπβι {8680 στιὰ 
ΟΡἰῃίοπβ ἴμ6 ΔρΟΒι]0 δύριιβ ὑθῃθιη ΠΥ, διτταί ποτὶ Ῥχοίδηθ δηὰ οἷά νεΐνεβ᾽ (Ἀ0]68, 
δηὰ ἀΐαθο ] ]οα], ἐἰδῖ 8, [89 πηοϑὲ ρϑϑι θην ἀοοίτίπο8. ΤὍΘ Ρθγιβαὶ οὗ ῬΏΠ]ΟΒ ἐγοβιῖθα οἱ [8 
ΤΒογδροαῖθ ν᾿ 1] βθον δῦ Ῥγοιθηβίοιβ ὑμαΐ Βθοῖ τηϑθ ἴο υγίϑάομι δπὰ ρῥίθυ, τ Διο οοα- 

[᾿ δ" ῬΥΪΣΙΑΓΙΪΥ͂ ΤΩΘΒΆΠΒ 0 δεῖξε, ἰο ΟΟσΆΡΨ, ΤῊΟΒΙΪΥ ὉΥ ἴοχΟΘ, ἰη ΠὶΡὮΪ], ἐο οατιδε (0 Ροβϑέβ8, 

ἐο σίυο ρμοεδεβείοη οὗὨ Δηγ τ ῃρ [0 ΒΏΥ ΟΠ, δηᾶ, τ 10} δος. ΟΥ̓ΡΘΓΒΟΗ, ἰο δεὶζϑ οκ οπε᾿ 8 ροεξεδβιοδέ, 
ἔυ αἰπροιδεβα. ὅς ΟαΒβθηΐα8, δμὸ τὉοο.} 

2 ΤΕΥ ἀγαπκ δηά ννϑῦο πιέσσῳ (ΠΠΠΈΓΆΠΥ ἀγαπᾷ ἰαγφεῖψ) πιὰ Ὠἰτα. 
᾿ ΤῊ 1οἱπ Ἰδληράδρμο ῥργοβθηΐα 8 νἱ ἢ ΤΏΔΏΥ ἜΧΘΙῚΡῖ68 οὗὨἨἁ 1Π6 Βαη16 σγογὰβ Ὑν δὶς ἢ ΔΑΥΘ 

ἀἰ έτος τηδαπΐσϑ. δϑαοεν βρη ΐῆςεβ ποῖ ΟΠ παὶ ψὩϊςἢ ἰ8 ΠΟΙΥ, Ὀαὶ αἷδο ἐδαὶ πθίοὶ 19 
πιοδὲ συγβοά δπὰ ἀδίοβίδυϊο, ΤΠΌΒ, ψὸ ἤανο ἴῃ Ψ ΓΙ (2 Έη. 11}, 67.) αἰγὶ φάσγτα ζαπιθα. 
οἱἵν οἷά Ἐπρ]5ῃ οοπιηιοη ἴανν τί τογβ, υἱϊαπια (ν]]]α᾽η}) ἀεποῖδδ ἃ συδιῖς οἵ βοσυ ]ο οοπάϊμοι; 
θυῖ ε|ἰὸ ἘΩρ δὴ ποσὰ ἰβ ΠΟῪ Ἔχο δἰ υοἰ Υ ἃ ἰθστὰ οὗ ἱπέΆπιγ. 



“ΞΖ ΞΞ- 
“4ραγεηΐ (οπίγαασιοεζίοπ η 7)οοίγίηε. 449 

εἰπιοὰ 'ἰπ πιοτι βοδίίοπ ἀπὰ δρδιίΐποποθ, δηὰ υυϊεῖ τμδὲ βονογεῖμτι δοπέοιηρὲ ΠΟΥ τοραγᾶοὰ 
Α]Ϊ οΥοΥ ΡΘΙΞΟΠΒ. Τὸ [8 οἾ488 οὗ δι, Ῥδ0}}8 δηϊδρο Ἶ818 ἀγΘ ἴὸ Ὀ6 ΓΤοίοιτοὰ 1 Τίιη, ἰν. 
ΞὨτουρσβοαῖ, ἀηα 4͵80 ΟΟ]. ἰΐ. νεσϑο 8. ἴ0 [Π6 θη, 

Οπ {Π6 Ῥεβὲ πιοάβ οὐὗὨ δβοογίδιπίηρ [86 ἀθβὶρῃ ΟὐὗὁἨ ΔΩῪ ὈΟΟΪ ΟΥ 
Ῥδββαρϑ ἴῃ 1ῃ8 Βιογρα ἩΣΙΠΏρδ, 866 ΡΡ. 2θὅ---268. διρτα. 

8 4. Δρραγεπί σοπίτααϊοξίοηα, ατἱϑίπ ἤγοπι ἔ]ι6 ἀἰδενγοηέ αφός ἵπ τολίοἢ 
ἐλο βαογοά τογίίογ8 ἰϊυοα, απάὰ ἐμ6 αἰδεγεπέ ἀἄόσγοος ὁ. ἀποιοίοάσε 
τολίολ δεν }οπ5565566. ᾿ 

Ι. ΤΠ ΕΓ 18 ποίου οἷαδθ οὗ ἀοοίσι αὶ ροϊπίβ, πῃ ἩΠΙΘΝ 8. ΒΡΘΟΙΘΒ 
ΟΥ̓ ΤΟΡΌΡ ΠΟΥ 18 ρχοάπορα ὈΥ ἰδ εὐ)εγεπέ αφο5 ἔπ τολίοῖ ἐδο βασγεά 
τογῖΐε7.8 ἰϊυφά. 

ΑἸ] οχροβίϊοσβ οὗὐ (86 βοσί ρίασεβ δσὸ δρτθϑᾶ ἴῃ [Π6 ΒΤΩΤΏΑΥΥ οὗ γχοὶϊσίουβ {γα 8 τα- 
γοβδ]οᾶ ἱπ ἰδ ο, δπὴ τπδῖ, ἤγοσα [86 Ὀοοϊ οὗ Οαθηρβὶβ ἴο τὴ Εαονοϊδιίοη. οὗ ὅ8:, Φοῆπ, 1} 15 
ἀοσίγία 18 σΟμΒίΔΏΓΥ δηὰ ΠΔΗΪΔΟΙΒΙΥ ἀο] Ἰνογο, νἱζ. ταῦ ἰἤογο ἰδ ὁπ6 πῆμ 6 }γ- 56, 
ττασίουκ, πὲ, πα οἴογηδὶ αοὰ ; δπὰ πδὶ οὔὖγ βϑαϊ νδίίοη ἰβ οὐ αυὰ τπτουρῇ [86 δἰοποπιοπὶ 
οἔἩ 16 Μεβδίδῃ, ὅς. ἕο. Βαῦ 118 ἀοοίγίπθ 18 νϑυΪΟΌΒΙΥ ἜΧργοββοά, δοοοτάϊηρ 88 τ αρθ8, 
ἴῃ ψ Βιοἢ τΠ6 νεῖ τ ᾿ἰνοὰ, ΘΓ ΠΊΟΓΘ ΟΥ 1688 τομηοῖα ἴσγοτα [86 {1π|6 ὙΒοη (δ6 ὅοη οὗ (σοῦ 
ὑγᾺ8 ΤηΔηϊδῖδα ἰπ πο ἤθϑῃ, ΕἸγίΒοΓ, ἴῃ [Π6 ΟἹὰ Τοβιπιθηΐϊ, [Π6 ΓΘ ΔΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΥΟΤῪ ΒΕΥΟΓΘ 
Ῥγεςερίδ τεϊδιϊνο τὸ γονεηρίηρ οἵὨ ᾿Π}γ 168 ΟἹ ΘΠ ΘΠΊΪ6Β, 88 ὙΥ6}} 88 ΠῚΘΔΠΥ͂ ἱππ ΠΥΟΟΑΓΙΟἢΒ δρδἰ 8 
1Π6 ἴοο8 οὗἩ Πανὶ ; 0 βῃ6 ἢ ρΓθοθρίβ ἃγὸ ἴ0 Ὀ6 [Ὀπηά ἰη [6 Νονν Τοοϊδιηθηῖ. Αραΐῃ, 1Π6 
ἰανν οὗἉ τόνθῆρα δηα γοϊδ]αἰίοη, ἴῃ τἢ6 Μοξαῖς βυϑίθπ), 18 ΘΧΟΓΟΠΙΟΙΥ͂ βού γα, γοαυγίπῷ 6Υ6 
ἴον ογϑ, πδηὰ ἴον ἤδη), ἰοοῦὶ ἴοσ ἱοοίῃ, ὅθ. Πάν ἀϊβογθηῖ ἔγομῃ 118 18 τὴς βρίγίς οὔ τὴ 6 
Οβιυϊοιίδη ἀοοιγίπθ. [ογτθ ΜΙ] Βεγοδίϊνοσ Ὀ0 βαϊὰ οὐ (δ6 τορὶς, ἴῃ πιοα!δορίίοη οἵ [ἢ 8 
διαί επλθηΐ.} : 

11. Απ δρραγοηΐ οομίγβαϊοῦοι ΠΟ 86 18 οδυβοὰ ὈΥ {π6 αἰ εγοηέ 
ἄόσγεοβ 9. ἀποιοίεάσε ρμοϑεοσδο ὃν ἐδ βαογοα τογίζογ5 τοῖν ἴο {16 
ΠΑΡΡΙΠ688 ἴο Ὀ6 ρχοουγρα [ὉΓ τηδη ὈΥ «6888 ΟἸὨτιβῦ. 

ΙῈ 186 ΟἹ]α Τεδβίδπηθης 18 ὨΔΡΡίΠ 685 18 δἰτηοδὲὶ σοηϑίβη! 7 ἀοβογί θα 85 δοϊηρ ἐσίσγπαϊ; 
δαὶ ἴῃ τῆ6 Νενν Τοβίδιηθηϊ ἃ}} οχίύοσηδὶ σοηβί ἀογδιΐοηβ ἃγὸ αἰβδιϑββοαά, δπὰ ἰΐ 18 δγιηθα τσ 
06 δρίγμαΐ οὐ ἱπίεγπαί, Ἡδρηςδ α͵80 ἱξ Βαρρϑπβ ἐμδῖ, δ"πουρἢ ἐπ βαὴθ ᾿ογβΐρ οὗὨἨ [δ6 
ΒΆΤΏΊ6 «ὁπ ονδῇ 18 ἰγοϑιῖθα οἵ ἰὴ [86 ὈοΟΚΒ οὗ τῆς ΟἹὰ δηὰ Νὸνν ᾿Ταβίδιθηῖϑ, ΘΟΧΊΘΓΠ] γΟσβἢρ 
18. ἙἢἰΘΗγ, τΠουρΡἢ ποῖ ὁχοϊδίνοϊυ, ἰπδἰϑιθ ἃ ἀροῃ ἐπ [86 ἔοσπηοσ, Ὀὰ ἱπίοσπαὶ ἱπ τπὸ ἰδίτοῦ ; 
ἰῃ 1π6 ΟΙὰ Τεβεδιηθης ἰδ 18 [πὸ δρίγιὶέ οΥΓ᾽ δοπάαρσε, Ὀαῖ ἴῃ 186 Νοῦν ἰδ ἴδ [86 “ρίγὶ! 97 αὐἀορίϊοπ. 
Ιπ τηἷ8 σταάυδὶ τενοϊδιίοη οὐἨ τ6 ἀἰνίηθ ψ1}} νγὸ 866 106 τνϊϑάοπη δηὰ ροοάπεββ οἵ οά ; 
ὝΠΟ ΥΔΟΙΪΟΌΒΙΥ ῥγορογιοποᾶ ᾿ξ ἴο ἴ86 σαρδοΐθ 68 οὗἩἨ τηθῆ, δᾶ [0 αἰδβροβέςίἼοη οὐ τοῖς 
χαϊη 8 [0 τοσοῖνα [Π0586 ᾿ὨΠ ΠιδιΙΟἢ 8 Μἷςἢ Π6 τννὰ8 ρ]οδβοὰ ἴο οοῃμηπηΐςαῖθ. Απᾶ, 68 [6 
δϑςγοα τυτίςογβ ἀοσομητηυάδίοι ἈΠ ΘΙ ῖνο 8 ἴ0 {ΠΠ|6 ἱπιρογίδεϊς ΟΥἩἨ ΤΩΟΓΟ ἱπιρτονοὰ ἄοργοοβ οἵ 
Κπον]εάρα νἱο ἢ ὀχίϑιθα δὲ τη {Ππ268 (ΠῈΥ τοῖα, ΒῸ ἢν ΡΡΘδΓΒ {μδὶ 1Π6 7 δἀδρίοαὰ ἐΒεὶγ 
Ῥγεσορίβ ἴο 1Π6 τα] ρ]ΟΌ 8, οἷν], απὰ ἀοσαθδίῖὶς ΟΥὁἨ ῥγίναίθ οπδίοιηβ οὔ {πῃ ὶγ σου ΓΥ Πιοη. 
Ἠσποο, τῃοὰρῊ το ζίοη ἴῃ {186} νγὰ8 ΔΙΑ 8 ὁπ6 δηὰ (ῃ6 δβϑπιθ (δίηρ, γεῖ [6 πιαππὲρ ἴπ 
ΜΠΙΘῚ ἴδ 5 πδάθ Κηοννῃ δοφυϊγοα βοιηθ [ἴηρ6, --- 

1. γοπι τεἰἰσίοιβ οἰιδίοπιδ; ἴοΥ, 88 811 [86 Τογο δποίθηῦ Ῥθορὶδ ὝΟΓΘ δοσυδίοπηρα ἴο 
ὙΓΟΤΒἢΐΡ [Ποἷγ οὐγὴ ροίδ, ἈΡΤΘΟΔΌΪ ἴο [ΠΟΣ ΟΥ̓Ώ ΡΘΟΏΪΑΓΥ τἰϊο8, 80 ἴΠ6 796 ν8 δον πεῖς 
ΤΏΒΠΠΟΣ ΜΟΓΒΗΙΡΡΕα [ἢ6 ΟὨΪΥ ἵγαο (οά. 

2. Οἷυιϊϊ! σιιίοπιδ. Α180 ἱπιραγίθα βοπιθ ἄσρτοο οὗ ρου δυο ἴοῸ το] σίου. Ἐδγ, ἢ 116 Ομ 
ΠΑΙΟΏ νᾺ8 βαραγαίθα ἴγοτῃ Ἰῃ ογοουγθα ὙΥἱὮ ΟΥΠΟ 8 ὈΥ͂ 118 ΟΥ̓́] ΟΙΒίοΙΏ8, ΤΏΒΗΥ ᾿Βΐ Πρ 8 ἡ ΓΘ 
δρόκθη οἵἉ ἀοά, Δ8 ἃ πίίοῃαὶ Πλ 6 Ὑ, πλοτο ῬθΟα ΑΥ ἀρργοργίαϊοά ἴο ἐπαὲ πδιίοη ; δα, [ἴ 
ἩΦν δοραγαίίΐοῃ ὃθ σοιηουθὰ, Φε ουδὴ ἰ5 ἀοβογι υθἃ 848 ἴἢ86 σοϊηηοῃ ρᾶζοηΐ οὗ 8]] τηϑδη- 

ἰηά. 
8. 1 ΑΡΙΪγ, ᾿πη ([᾽6 ἀοπιδεέϊο οΥ ργίυαίε ἱπδεϊἐμίεα οοπιδϊποᾶ πὶ 1ηΠ0 Μοβαῖὶς ἴδνν, ἔΠΈγΘ ἀγΘ 

ΤΟΔΉΥ͂ {ΠῚ Πρ 5 ἀοτγὶνοά ἔγοῦ [6 ΤΉ ΠΟΙΗ δηἀ συϑίοπῃβ οὗἉ τΠ6ῖγν ἔογο ΔΓ ΏΘΥΒ ; 1.18 ἴδοῦ Πὰ8 Ὀθοη 
διιονγη ΟΥ̓ ΜΙοΒΔΟ]8, ἰπ ἢΐ8 οἰδθογαῖθ Οὐομηπιθη αυῖοϑ οἡ ἴη0 Τ)1ἷ8ὲ οὗ Μοβθϑ. [1 ᾿ἴΚ 
ΤΩΒΠΏΟΥ 1ἢΠ6 ΔΡΟΒ[]68 δἀαρίοα τἢοὶγ ᾿πϑιγυςιοη 5 ἴὸ ἴΠπ6 ΡδΟΌΪ ΑΓ οἰιδίοιηβ ὑπ οΟὈΐδιποὰ ἴῃ 
ἀἰθογεηῦ σοπηίγίοδ ἢ ὉΠΟΙ͂Γ ον ἃρ6. ὙΠΟΥ͂ Ἀ|80 ΟΧΡΓΕ88 ᾿ΠοΙηβοῖνοϑ αἰ ΒΈΓΟΠΕΟΙΥ ἴον Αγ 8 
6» δηἀ δοδίμθηϑ. ΑὮ δἰϊοηίνο δοηβί ἀογατίοῃ οὗἩἨἁ [686 αἰγουτηδίδπο08. Ὑ}} σοπίτγιθαϊθ 
[0 οἶδθδσ ὮΡ ΤΏΔΗΥ͂ ΔρΡραγϑηΐ οοπιγϑα  οἴ]ο.}8, 88 γ76}} 88 ἴο ΒοΪν6 ΨΘΥΥ ΤὩΘΗΥ͂ Οὗ 186 Οὔ) Οεἴ ἢ 8 
θγουρὴν Ὦγ τηθάεἷβ ἀραϊηδὲ [η6 βαογοὰ ψσττῖηρβ. 1.8᾽ ἰἶπι68 δηἃ βοδβοπβ ὃὉ6 δοουγαῖοὶῦ 
ἀϊεεϊηρυίδηςά, δηὰ γνογίδος ΒΑΓΠΙΟΠΥ ΜΜΠ1 θ6 ἰουηᾶ ἴο δα θεὶδὶ ἴῃ ἴμ6 ἀἰϊἔδεθηὶ ὈοοΚΒ οὗ 
δογΊ ΡίυΓο. 3 

ΤΟΙ, 11 αα 

---- ὦ 



4560 ϑογίρέμγε Ζιξεγρτείαζίοπ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΑΡΡΛΕΝΝῚ ΟΟΥ̓ΤΕΑΛΌΙΟΤΙΟΝΒ ΒΕΤΨΕΕΝ ΤῊΞ ΒΑΟΒΕῸ ἩΒΙΊΤΕΗΒ. 

[ΤῊΙΒ βοοίζοῃ ψ1}} θ6 ἀονοίδα ἰοὸ (π6 δχδαιηϊπδίϊοη οὗ ραββασθϑ 1ῃ Ὑ Β]οἷι 
16 18 Δ]εροᾶ τηδὲ [Ππ6 ββογθα τυ ῦδυβ ἃγὰ οοη γα ούοσυ. [10 ἢδβ Ὀθθὴ 
Τηδὶ ἰδ Ποα ἢοῦ ΟἾΪΥ {μαῦ οπθ Ὀοοΐς οὗ βουϊρίασ ἀοθθ ποὺ ἄστθθ ἴῃ 
ΤΑΛΩΥ ροϊηΐβ 1 δηοίδβογ, θαΐ 8180 {πα ἴῃ αἰταοβῦ ΘΥΌΓῪ βίρίθ θοῸΚ 
ἀἸἰβοσθρδῃοῖθβ ἀγα ἔουπά, ᾿πνδ] αι ηνσ 118 οἰαίταβ ἴο ργοοθθά ἔγοτῃ Κἰπὶ 
ψἢ0 18 {η6 ᾿πναγ 16 αοἄ οὗὨ ἐγαῖῃ. δυσὶ Δ] ρα Β πηβῦ θ6 ολγο- 
ΠΥ ᾿Ἰηνοβεραίθα, Ασοογάϊηρῖν ἃ παθῦοσ οὗ ρίασθθ ἀσαϊηϑῦ Ὑ Π1οΝ 
οὈ͵δοῖῖομ ᾿88 Ὀθθη ΟΠ] ΘΗ ἴδίκοη Μ}}}} Ὀ6 Πδ6τΘ Θομραγϑα ; ἀγγδησοά ἴῃ 
ἴμ6 ΦΟ]]ονίηρ ογάοθσ : 1. ΑἸ]αρϑα οοπίγδαϊοίοηβ ἴῃ (86 ΟΙα Ταεβία- 
᾿τηθηῦ; 2. ΑἸ]οσοα οοπίσδαϊούοηβ ἰπ ἴ6 Νεν; 3. ΑἸ]εροα σοπίγαν 
ἀϊοίίοηβ θοΐσψϑοῃ {π6 ΟἹ Ταοβίδιηθηΐ δπὰ (6 Νανγ. ὅϑοπιθ οὐ [8686 
Ὑ11] 1] πιϑύταΐο {μ6 γΤϑιμδυῖτβ τηϑᾶθ ἴῃ {Ππ6 ργθοθηρ; ΒΘΟΟΠ8. 

Τὴ δἀαϊ οι ἰο [Π6 ΟὈβογνδίοηϑ ἢ] οἢ μάνα ὈΘθὴ ργου ουβν οβογαά, 
1ῦ ΤΩΔΥ 6 Ὑ6]] ἐο τϑιῃϊπᾶ {μΠ6 ϑίυαἀεοηῦ [Παὖὺ ν ΔΑΥΙΔ ΙΟΠΒ ΔΓΘ ἢοΐ Π6068- 
ΒΆΤῚΥ ΘΟὨ ΓΔ οἰΟΏΒ. 7,6 τηαῦ βηα ὑνγο δβίδίθπχθηϊβ ΟΥ ἀββουρ 018 
ὈΥ͂ ΠΟ Σῃ68}8 146 η0108]; δηᾷ γοῖ, τ ἤθη Ραῦ ἱοροῖμοσ, οδοὶ Ὀοὶηρ ΠΟΥ Ὺ 
ἴταὰθ, γγὙαὲ 8181} αν ἃ οομβιβίδβηῦ στο ]6.} Τμα Ο]Π]ονπρ οδυδ68 οὗ 
{Π18 ΤΩΔΥ 6 ποίϊο66 :--- 

1. (ὕθῆογαὶ ἔθυσα ἃ΄6 βοιηθίϊηθθβ 86 ὈΥ͂ οὔθ ὙΣΙΓΟΥ, 848 δυΐ- 
βοϊθηῦ ἔοσ 18 ρυσροβθ; 8116 δηοίμοῦ ἤπ48 10 Π66α[Ὰ] ἴο ἀδβοσῖθο πὶ 
ΠΊΟΥΘ ῬΆΓΓΙΟΌΪΑΓΙΥ. 

2. Οπδ νιον Ὑ{11] ΟἹ ΟΟΟΆΒΙΟΙ ΠΑΥΓαίΘ ΟΠ6 ρΡαγί οὗ ἃ Ηϊβίογυ, [πδὶ 
ΡΟΥΠΔΡ8 αἱ σι ῖο ἢ6 88 ρΟΥΒΟΠΔΙΪΥ Ὀγοβοηῦ ; δηα δποίποσ δποίποῦ 
Ῥαυγί, Βιυΐ ποῖίβοσ 888 ργοίδεβθα ἰὸ ρῖνβ βιῃρὶν [86 ΨΠ0]6 οὗ τῇμδϑῦ 
οσουστοϑα.3 

38. Ἴπτο ῬΟΥΒΟΏΒ ΤΩΔΥ Βᾶγθ δδοῦ ἃ Βῃδγα ἴῃ ῥγοσυοϊηρ 4 οογίδϊη 
δυθηῦ: ΟὯ6 διιδοσ ψ|] τοϊαΐθο ταῦ ομα ἀϊα: ἃ βοοοῃάᾶ ἰπαὺ σι 
γγὰ8 ἀοπα ὈΥ̓͂ {πὸ οἶβεῦ. Οὐμρ. Εχοᾶ, χνἱϊ!. 17---26. τὰ Πουξ, 1, 
9---Ἰὅ. 

4. Οϑγθ πιαϑὺ 6 ἰδίκθῃ ἱῃ Ἵχδιηϊπῖηρ [Π6 βου ρίατγο ποὺ ἴο 1Δοη 
αἰ γοηΐ {πηρθ. ΘΙ ΠΆΠ]ΑΡ ονθηΐβ οὔθ γϑουστοά ; δηὰ {6 βατηθ ἀἰ8- 
ΟΟΌΓΒΘ ΑΒ ΡΓΟΡΔΌΪ ϑβογηθίϊτηθθ σαρθαίθα Ὑ1 δρῦς αΠΌΓΘΏΟΘΒ, 
Ομ Δηη8}18ὺ παγγαΐθθ ὁπ6 οὗ [8686; δηά 1 που] Ὀ6 ΕΙΡΗΙ ἸΤΩΡΥΟΡΟΙ 
ἴο γϑργθβθηῦ ἢ2πὶ 88 οοη γδἀϊοίησ ποθ ὙΠῸ τοοοσγάθα τυ βαΐ τὴ88 
ΒΙΠΏΣ ΔΓ δας ποῦ (ἢ 6 Β8ΠΊ6. 

ὅ. ὈΙβδγθηῦ ἔθγπιβ ἀγα οἴζθη υϑοᾶ ἰο ἀδβουῖθα (86 βαιὴθ {πῖπρθ ; ἀπά 
γοῦ {86 Ι468 ρ᾿γδϑϑηΐθα τ  ὈΘ6 ἴμ6 βαιη6. Τα να δ !0η 18 Οὗ Ῥῃγχαβο- 
οἷοργ, ποὺ ἴῃ 86 ἴδοῦ οὐ γι. ; 

6. [πῃ δὴ δυρυπιοηΐ (86 Βρϑδῖίζοσ 18 ομδηρθα, οὐ δὴ οδ)ϑσίοσ ἱπίγο- 
ἀυοσοάᾶ, ἰο τ ΒοΙὰ (86 δυῖμοῦ στρ] 1686. ΤᾺΪ8Β 18 {π6 οαβ6 10 όση. 11}. 
1., ἄτα. 

ἡ. Τὸ τοωυϑὺ 6 αἀ᾽οα {πᾶὺ [Π6 βαογοᾶ τσιύοσθ πι86 σοαιθηΐ οοη- 
ἀδηβαίοη ; ρδυιου ΑΥΪῪ θη τγοἸδίϊηρ Πἰβίουϊθβ νυ 61} Κπόννῃ ἴο {{088 
ἴ86γ δἀάγοβϑεα. Ἠδθῃοθ, 88 ἴῃ ΘΙΘΡΠΘΠΒ ΒΡΘΘοῖ, Αοὐδβ Υἱ1., ΘΟ  ΓΆ- 

1 86 Ὀοίοτο, Ρ. 803. 5. 566 ΒοΙΌΓΘ, ΡΡ. 299, 800, 
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ἀϊοίζομβ ἰᾶνθ θθθη βιρροβοᾶ, ΜΠΙΟΝ οογίδίηϊυ, 1 ΤΟΥ Βα τρα]}]}Υ 
Θχἰβίρα, 86 618 νου παν θθθη ρἰδα ἴο ὀσροββϑ. 

81. ΑΑϊοροά οοπίτ αὐἀϊοξίοπδ ἐπ ἐδο Οἰἱά Τοείαηιοπέ, 

1. ὅδη. :. θ----10. ψ 1 1. 4. 

Α8 πεγγϑίϑα 1 {86 γβὺ ομβαρίογ, (ἀοᾶ ἔογιηοα {86 βγπιδιηθηὲ, τ πο Ἠ6 
“8116 ἤθάνθη, Οὐ [86 βοοοηάᾶ ἄδγΥ, δηὰ ἀἱά. ηοί ΤἈΒΠ 10 ἰμ6 ϑασί {1}} {86 
(ἰγτὰ ; ψΉ1|Ὸ (η6 Βοοοηᾶ ομδρίοσ βθθηβ ἴο οοῃῆπο {δὴ οσγθδίϊοῃ οὗ {6 
ΒοδνθηΒ 8η4 {Π|Ὸ0 ΘΓ ἴο 8 Β'ῃρ]6 ἄξγ. 

Βαυὺ ἔμ γα 18 πὸ σοῃ γδαϊούϊοη. 10 18 που ΡῈ ἰο ΒαῪ ὑπδὺ ““ ἄδγ 7 ἴῃ οἰδρ. 
1]. 185 υδεὰ ἴῃ 8η ᾿πάθβπὶθ Β6η86, 88 ἰῃ 8 του 9 οὗ οΟΥΠΟΣ Ρ]δοθβ, ΝΡ. 
111. 1.; δὶ]. οσχχνυὶ!ὶ.. 7. ; ΕΖΕΚ. χυὶ. 56. 

2, ὅδοη. ἱ, 90. πῖιὴ 1. 19. 

Ϊη {6 βΕγϑὶ ρἷδοθ {μ6 ἔουν]β ἃτθ βαϊὰ ἕο Ὀ6 φχοδυςρὰ ἔγοσωη [δ 6 τγαίβσβ ; ἴῃ 
{π6 Ἰδοῦ ἔγοσῃ ἴπ6 στουπά, 

Βαῦ {μπ0 [Δ}0 18 1Π ΟΌΓ νϑσβίοῃ. ΤῊΘ τ ΔΓΡΊΠ8] τοηδοσίηρ, “]οὲ ἔοι] Πγ, 
ΘΧΡΓΘΕΒΘΒ ΙΏΟΓΘ ΘΧΔΟΙΪΥ [Π6 τηϑδηΐηρ οὗ ὑπὸ οσἱρίπαὶ, 1. 20., ἤθσο 1 ψγ88 
ποὺ ἰηἰοηἀοά (ο Βρθο γΥ {86 οἰθιβθηῦ ἔγοτη νι ]οἢ (86 Ὁ] ΟΥΘ ἔοσῃιθά 
Ὀαῖθ Ὑ͵Ὑ611 ὑγβδῃϑίδίθβ : ῬΟΣΙῸ 0υ.8810 Ποὺβ δαυϑιῃ ΘάθγΘ 8η1π)8}18 υἱγᾶ 
ΠΔΙΔ.118 : ΔΥ68 δυΐθηλ ΒΌΡΟΓ ἰοῦσα ἢ δὅσο γυοΐαγο. 

3. ἴῃ. ἱ. 27. 1} 11, ὅ. 
ΤΜοτο 8 ἢ σοηἐγϑάϊοίοθ. ΑΥΟΣ ὑπ 0 σΘΠΟΓΆΙ δἰδίθιηθηὐ οὗὁἨ {16 δὶχ ἀδγϑ᾽ 

ὙΟΥΚ, 0[Π6 ὙΤΙΟΣ Το ΣΠ5 ἴο ὩδΙΥδίθ ἰἢθ6 ογοαϊίζοη οὗ Αἄδι δηᾶ Ενο 10 
ΒΟΙΏΘ ΒΡ6Ο18] ἀθίμ 118. 5: ΠΣ ΑΓ ο8865 86 γεαπθηὺ ἴῃ στροβὺ Ἀἰβίου 88. 

4, (ἀθη. γἱ. 6. τι 1 δια. χυ. 29. 

Ετοπὶ {8:6 ἱπῃροτγίδούοι οὗὨἨ Ὠυμηδη ἰδηρύλρο, ἐβουρμΐθ δηαᾶ δοίη 8 8.6 
Δϑοσ δ64 (ὁ πθ ΘΙ, ΒΟ ἢ δγὸ ἰο 6 ᾿πἰογργοίθα ΟὨ]Υ ἴῃ ἃ ἢρυγαίϊνθ 
8γ.2 ΓΛΙΘΓΑΙΪΥ “086 δίγθηρί οὗὨ 15γ86]᾽ νν1}} ηοῦ τοροηΐ ; Ὀαύ ὨΘ 18 88,4 ἰὸ 
τορθηὺ ἤθη ἢΘ ΟὮΔηρ 68 ἢΐ8 τπηοᾶθ οὗ ἀθαϊΐπρ τὶ ἢ 18 σγθαίγοΒ ἴῃ Βυ0 ἢ} 8 
ὙΆΥ 88 ἐπ ἐλοηι ου]ὰ Ἰηἀϊοαῖθ ἃ. ομδηρο οὗ τηϊπᾷ. 

ὅ. ἀεῃ. γἱ. 19, 20. νι ἢ γἱ]. 2, 83,8, 9, 1ὅ. 

ὙΠΟΥΘ ὙΟ͵Θ ὑννῸ ΘΟΙΏΤΗΔΠ48 ΟἼΥΘΩ (0 ΝΟΔῊ αἱ σὶᾶοὶγ -αἰ θγθηΐ ἐἸπ168. 
ΤῸ 88 θπουρῇ, ΤΠ θη ἮΘ τγ88 1ηδἰχαοίοα ἐο Ὀα1]1ἃ {π6 δῖ, ἕο (611 Ὠΐπὶ ἐπὶ 
ΒΘΏΘΓΔΙΙΥ Ῥαΐγβ οὗ δηϊπ}8 γοσθ ἴο ὯΘ ργθβοσυθάᾷ. [οησ αἴοσ, μοι {ἢ 6 
ΓΚ νγ)88 ΘΟ ρ]οἰθα, απ ἴῃ 8 66 Κ ὑμ6 σαΐῃ8 ΟγῸ ἰο ἀθβοθῃά, 8 βρϑοὶβς 
αἰγθοίίοη τν 88 δά ἀθὰ, (Πδί, οὗ οἸθδῃ ᾿Θαβίβ, ἑ. 6. ἔῸΣ βδου ῆοθ, ΒΟΥ ΘΠ 8 ΙΓΒ ὙΘΓΘ 
ἴο ὈΘ ἰδκθῆ. Τμΐβ υγου]Ἱὰ 6 ἃ σοπιρΑ ΓΑ ΎΘΙΥ -8108}} ᾿πόγθδδθ οὗἨ (86 ὑγ8ο]6 
ΠυΙΌΟΓ. ΑἈἀπάᾶ, ψ θη {Π6Υ δΔοίΌΔΙΥ οαἰογθα (86 δγκ, 10 νγ88β (τ δίθυοσ {86 
ΣΟΒΡΘΟΙ͂γΘ Πυτ 0618) ὈΥ ΡὈΔΙΓΒ. 

1 ΤΟΥ ΔΙΘ ΒΟΙῺΘ γ8]0.80]0 ΣΟΙΏΔΙΚΒ8 οὐ [815 ἱορὶς ἱπ Τανϊάδοη, βδοσ, Ηοστα. ομδρ. χίΐ, 
ῬΡ. δ16., ἄς. 

3 Ῥρηιδίουοῇ. Ηδ]ς, 179]. - 
δυο τγορίςϑ Ἰοσαίουο ἰῃ βοσὶ ρίατΊ8 βᾶ πο 115 οἰΐδτα ροηἐ ἶδδο Ἰερὶ αν Τβατη, --- Απρτιδῖ,, 

Ον. Ῥαᾶσ. 1679--- 1700, )6 Οἷν. θεῖ, 10. χῖν. σβρ. χὶ. 1. ἕοτῃ. υἱΐ, οοἱ. 862. “Βδροηΐαποο [8 
ΟἸΒΘΙ ῬΤΟΡΟΤΙΥ͂ ΟΥ̓ΪΠΠΡΓΟΡΘΟΥΙΥ [Δ ΚΘῺ ; ῬΓΟΡΟΥΙΥ (Δ ΚΘΗ, [ῸΓ ἃ Ῥϑδβδβίοη οὗ Ὡϑίῃγο οὐ σῃδηρθ οὗ 
1Π6 τηϊηὰ ; ΟΥ̓́, ἱπρΡΓΟΡΟΥΪΥ, ΟἾΪΥ ἴῸΓ ἃ σβδηρα οὗ δ᾽ ἰογδίϊΐοη οὗ δοίϊΐοῃβ, Οοὰ τϑρϑηΐβ ποῖ ἴπ6 
ἤγδι ΒΥ, ποῖ 80 88 ἴ0 ᾿ἤδηρο ἢΐ8 τηϊηὰ; Ὀυΐ 6 8 βαϊὰ ἴο γορϑηΐ, σαπ μα ἀοίῃ, 88 ἃ πιδῃ 
ν ΒΙοἢ σαρομίδ, ομδηροα ἰδ δοιίοη8 ἴῃ [18 οὐ ἐμδὲ ραγιου]αγ, δοοοσάϊης ἰο 186 ρᾷγροϑβο οἵἉ ἰδ 
οὐ νὶ}}. Το Βροοοποίϊοσ οὗ το ΒΙΡΙ6, Ιοηά. 1662, Ρ. 9. ᾿ 

σο2 
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6. ὅδ. νἱῖ. 12. νι 17. 
Τὴ οπθ οὗ ἰθϑο γϑῦβοβ ἔμοῦο 185 8 τοῦ ἀοδηϊίο δἰδίοιηθηϊ (ἤδη ἰῃ ἰδ 

οΟὐμαῦ : ἰῇ ὁπ ἴΠ6 δαι186, 6 ἀαβοδηάϊηρ γαῖ, πη [86 ΟΥ̓ΠΟΙ {86 δοοά, 38 ["ε 
οὔδοί οὗἉ 10, 18 τηϑθηϊοπθᾶ. ΤΠΘΓΘ 18 0 ΑἰΒΟΓΘΡΒΏΟΥ͂, 8Πἃ ΠῸ ΠΘΟΕβΘΙΙΥ ἴο 
ΒΌΡΡοΒο, ἔγοια {μ6 ΠΧ, δἀάϊίοη, καὶ τεσσαράκοντα νύκτας, 1 Υ. 1., (μδὶ Δη7 
τγογὰβ αν Ὀθοη ἰοϑὺ ἔγοια {Π6 ΗΘ ΌΓΟν ἰοχί. 

γ. ἀοη. νἱϊ. 24. νι νι]. 8. 

Αἴἴον “6 ταΐϊῃ ἔγοπι ἤθᾶύθηῃ νγυ8Ὰ9 γοϑίγδι πηοᾶ,᾽ δηὰ “(86 ἔοπη δίῃ οὗ (δ 
ἄσρερ ψογα βίορροα,7 [86 νγαύθγβ θθρϑη ἰο δαίθβ ; θυύ ΠΟῪ Ἀγεν δ], ογ πεῖ 
Βίγοῃνσ, ἔου οὔθ δυηᾶχοα δῃηὰ ΒΕ ἀκγΥ8 ; 80 {Ππ80 10 νγᾶϑ ποὺ {11} (1π|0 οῃὰ οἱ 
8αῖ πο (μὲ ΠΥ ΘΟΙ 8: ἀοΥΔ ὈΪΘ δραϊθιηθηΐ οου]α 6 ορβθογνϑά. 

8. ὅση. χὶ. 26. νι 32. δηᾶ χὶϊ. 4. 

1 Τόγδὴ γᾶ θυ βου θη θη ΑὌΓΆΙ. τν88 ὈΟΓΗ, δπα ἀϊοα Ὀοίοτο Αὔγεῃ 
αὐ βουϑηΐγ-νϑ Ἰοῦν Ηδγϑηῃ, μα οουϊὰ μᾶγθ ᾿ἰνθὰ θυῦ οϑ απάγρά βῃὰ [0τ|γ- 
ἢν γϑαγβ; δηἀ {158 ΠυΠΙΌΘΓ 18 δαί ΑΙ] ἔοι πα ἰπ {Π6 δα πηαγὶ ἴλη ἰοχὶ οἵ ὕσθη, 
χὶ. 82. Βυΐ ρογ!δρ8 [86 τοδάϊηρ νν88 ᾿ηἰγοάποθα ἔπθγο 7.50 ἰο οὐνίαίο {ἰε 
ἀἰδῆσυ!γ. ΤΠοῦθ ἃγὸ δίοηρ ΓΟδβοη5 ἔὸγ Ὀ6] ον ηρ (αὺ ΑΓΔΠΙ υγᾶβ τοὶ 
{Π6 οἰἀθϑί ϑοη. Ηἰ8 θοΐῃρ πδιηθᾶ ἢγϑί 18 ΠΆΓΪΥ ΟύΘ ἢ ΡΓΘΒΌΙΤΩΡΕΥΘ ΘΟ] άθποο 
{πα ἢ τνῦλ8 (δοιρ. θη. νυ. 82., χ. 21.). 1 νὰ βᾳρροΞβθ γι Τ 35 ἤογ (δὶ 
ΑὈγαμπὶ {Π6 γουηροβῦ ννᾶ8 ὈΟΓΠ 5ΙΧΙῪ ὙΘΑΓΒ ΔΟΓ πῖβ δ] ἀθϑὺ Ὀσγοίπογ, ἰδὲ 
ΠΟΥ νϑηῖβ)68. ΓΓ ΤΟΥ 6 Διαροαά πα ΑὈΓΑμὰ ρΟβ81 Ὁ] δβο]ουγηρά ἰῃ 
Οἰδηδδη ἴῃ δἷ8 ἔμ ΓΒ 16 -ἀπιο, θαὺ {μ8:, 80 Ἰοηρ 85 Τότ ἢ ̓ νοά, Ηλγϑη κα: 

ει 8Δ0σοπηί(θα (86 ἀοτῃῖο 116 οὗἩ [860 ΓἈϊΩ11γ, δηαὰ ννγὰ8 ποῦ Θη ΓΟΙῪ Ἰοῦς 1}} μ6 πᾶς 
ἀθλα,Ὶ 

9, ὅση. χν. 13. ψῖ ἢ Εχοά. χὶϊ. 40. 
ϑοιῃρ ννου]ὰά Βασι η1ΖΘ ὑΠ686 ρϑ88δρὁ8 ὮΥ (6 ἔλοὺ (ἢ 8 τουπηαὰ πυπιδοι 

18 Πα ΘΗ ΟΥ̓ 1Π 8}1} Δ ΓΠΟΥΒ 564 ᾿ηδἰθδα οὗὨ ΟΠ6 ΤἸῆογο οχϑεοί. Βαΐ 1 Π1ΔΥ δὲ 
ΟὈβογνοὰ πᾶῦ ὑΠ6 ἰοχίβ ἀηίθ ἔγοιη ἀιθογοηΐ ροϊηίβ. Εὐχοά. χὶϊ 40. ᾿ς 
ληϊοπάρά ἰο ἱποϊαἀθ ἐμ ὑνμοἷ]θ {1π|0 ὑπαὺ ΑὈΤΑΠΆΤὰ δπὰ [18 ΓΆΘΘ τοῖν 
ΒΟ] ΟΌ ΓΘ ΓΒ, ἑ, 6. ἔγοπῃ (86 ἢγβύ 68}} ἱῃ 10Γ οὗἨ [πΠ6 Ομαϊάθοβ {1}} η6 Εχοάυε; 
νυν Πογθὰϑ 'π (ἀθη. ΧΥ͂. 8 50η 18 ῬΓΟΙ 864 (9 ΑὈτδπι, Δηα {Π6 ρουϊοά πατηοὰ, τ. 
13. τῆδῪ 6 βυιρροβοᾶ ἴο ἀκδίθ ἴτοια 1βδδοβ ὈϊγΒ. 1η Εχοα. χὶϊ. 40. 10 8 10 
ΒοὐουΓγηΐησ, δηα πού [86 ἀνγο! ]ηρ ἰὴ Εργρῖ, ἰμαὺ ἰ8 βίαια ἴο ὃδ6 480 γεδῖι 
ΤΙ Ί ΧΧ., μόνονοῦ (Δηὰ ἐπ6 ϑειηδγὶ ίδη Ῥοηϊδίθαοἢ ΔρΥ665), τοϑάβ, ἡ ἐΐ 
κατοίκησις τῶν νἱῶν ᾿Ισραὴλ ἣν κατῴκησαν ἐν γῇ Αἰγύπτῳ καὶ ἐν γῇ Χαναὶν 
ἔγη τετρακόσια τριάκοντα. 

10. ὅδη. χχὶχ. 8ὅ, σι ἢ χχχ. 17. 
ΤμϑΔᾺ Ἰϑέϊ οδῦ Ὀθδυηρ Ομ ]άτθη, θυΐ 10 νγ88 ΤΏΘΓΟΙΥ ΓῸΣ ἃ {ἰΠ|6. 

11. ὅδη. χχχῖὶ. 30. ψ ἢ Εἰχοά. χχχῖϊ. 20. 
6οά ---- πὸ ἀουδὺ (6 βοοοῃᾷ Ῥθγβοῃ οὗ ὕὍη9 Τυίη1γ--ττ ΤΟρ δία Υ δρρολγοὶ 

ἴῃ Ἰιυυτηϑη ἤοτ ἀπᾶογ {Π6 οἱά ἀβροπβαίΐοη. Απὰ ἰΐ που] βϑοῖὶ ἐμδί, οη διε 
ΟσΟΔΕΙΟΏ8, [1] ἢ6 ἀ15ο]οβϑὰ ῃἰπηβοὶ ἢ ΌΥ͂ Βοπιθ ργθάϊούϊομ Οὐ βοπῃθ πρϑγυθἰἰους 
σοῦ, Π6 νγᾶβ θα] Ἰονθά ἴο ΌΘ ΠΊΘΓΘΙΥ 8 τϑη. «΄80ο0Ὁ γγᾶβ ἑδυουγοά ν ἢ βυοὶ 
ἃ τηϑη}6ϑἰδίζοη, δπἀ ΘΧργθββθα 1}}8 στα] νόθον αὖ 0η6 1ογα᾿ Β [ογθθαγ' 
ἴηρ Κίπάπθϑθ, 8ὸ δὰ νϑὶϊϑα ἢῖϑ βρη ἀοὰῦ δηᾶ ποὺ ονθγνν οἰπιθά δμ|. 
Βαΐ, 'π Εχοά. χχχ δ. 20., αοἀ  Β ρΊογυ ἴῃ 811 Ὀγρμίπθββ ἰβ Ἰηιοηάοά; διά 
(818 σου] 6 ἴοο ἀδΖ:)ηρ [ῸΓΣ τροσγία] ογο ἴο Ἰοοῖς οῃ. 

12. (ἀοπ. χχχῖν. γ1Π ΧΧχυ. δηα χὶνὶ. 12. 
ΤΏΉΘΓΘ 8ΓΘ ΕΟΓΙΟὰΒ ΘὨγοποϊορίοαὶ ἀ ἘΠ ου} 168 γι βίη ουΐ οὗἨὨ {Ππ696 ἀἰδογθηὶ 

λ 866 ἃ ΒΑ Γ|5[ἈΟ ΟΥ̓ ΟΧΡΙαπδίοη Ὁγ Ὁγ. [ος, ΤΒΘ [πβρὶγδίοη οἵ ΗΟΙΥ ϑετίρίαγο, Αρρερά. 
Ἡ. (3ηὰ 6ἀϊΐε-.) ρρΡ. 581---538. 
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εδαρίοσα. ϑοιηθ οὗ {δπθπὶ το ϑἰδίβα, Ὀυὺ ποὺ ὑϑγῪ ᾿υοἱάϊγ, Ὁ Ὦγ. 
Τυγπογὶ ; δηα 8 βίβίθτμθῃβ ἰνΘ ὈΘΘΠ Δἰπιοϑί 1 ΘΓΆΪῪ σορὶθα ὈΥ οἴμοι 
ψἹΒουῦ ΘΑΓΘ ἴο ἀἰθθη  δηρ]α [86 πηθϑηΐησ. [Ὁ που] βοϑῖὰ ὑπμαΐ, 88 ΌΒΘΡἢ 
νγ8 5ο]α αἱ βουθηίθθῃ (χχχυΐ,. 2.), δηα νγᾶβ τϑδαθ ῬΠΔΓΔΟΝ Β ὈΤΊΤΩΘ ΤῊ 1516 
δὲ ἐπ͵ τὶν (ΧΙ. 46.), Δηὰ 88 δέ υγατ ἀβ ΒΟ ἢ Ὑ68ΓΒ Οὗ ρῥἰθην (Χὶ!. 68.) δπὰ 
ἴτο οὗ ἰἴδτηΐηθ (χὶν. 6.) οἰαρβοᾶ Ὀδθίογθ 6 γγα8 Κποόοη ἴο 18 ὈγΘίὮΓΘΠ, 
[ΓΘ νγουἹὰ ποὺ 6 ΙΩΟΓΘ ἴπδῃ ὑννθηΐγ-ἴὮ 00 ὙΟΑΓΒ δοίννθθη «Πο5θρ ἢ 8 88] 
δά “64οο Ὁ Β ἸΟυΓΠΟΥ͂ ἰηίο Εργρί. Νον, 1 “υἀλ}}᾽8 τηλυγίαρα νυ 11} ΒΗΌΔΠ 
“83 σοῃίγδοϊοα δὲ ὑπ6 {τὴ6 οὗ Φ“086ρ} 8 8410 (χχχνὶ!. 1, 2.), [86 ϑρμᾶ86θ οὗ 
ἱπθηΐγ --ἰὮΓ60 ΥὙΘΆΓΒ οου]α ποὺ αν Ὀθοη βυοϊοηΐ [Ὸγ [Π0 εὐπσοθϑδῖνθ ὈΪΓΙΝ 
8πὰ στοά ἴο τη ϑη Ποοὐ οὗ 9.6 8}}8 ἴγθο βοηβ, οὗ 8} ᾿Ἰποοβδὲ δὲϊιον {μδὶ 
ψ} ΤΆ ΔΓ, δὰ οὗ ῬΒΑΓΘΖ, Ὠ18 βοὴ ὈΥ͂ ΒΕΓ, ἰνὶπρ ἴο 6 τηϑτγ θα δπὰ ἴο 89 
80η8 (ΧΙν,. 12.) Οὐὖι, {δὼ ᾿ποθϑὲὶ τι} ΤΆΤ οσσαυγιοα τῇ θ ῃ ἜΓΟΒΘΡἢ τν 8 
5018 δ {16 856 οἵ βονϑηΐθοῃ, 6818 τηδν ϊαρο ν ἢ 088} τηυδὺ ἢδν9 
Ργοοθῆρα “7086 ρ} 8 ὈΙγίἢ, δὰ πᾶν οσουτγοα ἡ μθη “8600 τι 1118 ΓἈΠΆΠΥ͂ 
511} γϑϑ δὰ ἴῃ Μεβοροίβδιενϊαβ. [Ὁ πιυδί Ὀ6 δα θά {Πδϊ, 11 ΦΔοο 0 Β βίδΥ ψ ἢ 
Ἰλῦδη ὙΤΟΓΘ, 895 1 18 ΘΘΏΠΘΓΔΙΙΥ οοιωρυΐϊοά, Ὀαΐ ὑνγθη ιν γοᾶγα, ἰουτίδθη οὗἁ 
ΒΟΓΥΪΟΘ [ὉΓ Π18 ὙΪΥΘΒ, 8Ππἃ Β]Χ [ὉΓ 18 οδι116, ἤθη, 88 6 ΤΔΓΥΪΑρΘ νυν 1} 
Ἰωβϑῖ νυϑ8 δὶ (86 δπά οὐ (πθ βγϑὺ βθυθῇ γϑϑιβ (χχῖχ. 20, 2]1.}. δηὰ {1{ὸ Ὀὲγίἢ 
οἵ Φοβερἢ 7υ8ὺ Ὀεΐοσθ [6 δργϑοιηθηὺ ἔοσ {π6 οσδιῖ]6 (χχχ. 26---3].), 10 Ὀοὶπρ 
δυρροθοα {πδὺ “ο86ρΡ} νγαὰβ {π6 γουηραβί, θχοορί Βοϑη)διΐη, οὗ 1118 0 Π 6 Γ᾿ 
ΟΠ] άγθη, {ἢ6 οἰθνθη Β0η8 8η4ἃ οη6 ἀδυρἢῃίον τηυδῦ ἢανο Ὀθθη Ὀογη Μ10]1} 
[6 Βρᾶςθ οὗ 51]Χ γϑᾶγβ ; δ 8}] ουθηΐβ, 48}}, 88 [86 ἔασι ἢ βο, οουἹὰ ἢᾶνθ 
ὕθθη θα πΐη6 γ68Γ8 Ο]ἃ οὐ (6 ἀθραγίυγο ἔγσουχλ Μοβοροίδτηϊα ; δπὰ Ὠ1ηΔ]", 
ὈοΓΠ ΒΟΙῚ6 {126 δέ ιν γά8, πχυδβὺ Βᾶνθ Ὀθοη ὑμ6Ὲ ἴοο γουηρ (0 ΠΥ οχοϊ θα 
ΘΒΘΟΒμοπι Ἰονθ.2 

Τ0 ΘΘΘ 8 ΠΘΟΘΒΘΆΓΥ, ἱπογοίυγο, ἰο ]Π1ονν ὑπδὺ “Δ οοῦ βροηΐ πιοτὸ {πῃ ΕΥΤΘΠΤΥ 
γολΓΒ εὖ Ῥλάδλη- Αὐλπὶ; ἃπα βοὴ ἢδνθ τηδὶ πα θα ἐπαὺ ᾿π. ἢ 8 Θχροβί υ]δίίοη 
Μὴ ΓΔ ΌΔη (ΧΧΧὶ. 88, 41.) ΒΘ ἰπίθηαβ ἴὸ τᾶ κ {}ὸῸ βοράγϑίθ ροσοαϑ οὗ 
ΕΥΥΘΏΚΥ ὙΟΔΓΒ οδοἢ. [1 118, τ ϊοἢ γ8 Καπηϊοοῦυβ ορὶ πίοη, Ὀ0 οοποθαθα, 
{μογα ννϑ8ϑ {ΠΠπ|6 ἴὉΓ «Δοοῦ Β 6] ἀθὺ Β0η8 ἰο Ὁ6 ΓΟ πὴ ΟἹ (6 τρίτῃ ἴὸ 
Οληδᾶη. Απᾶ οἢ ΔΩΥ͂ βυρροβίιίοη, ἃ8 {ΠΟΤῸ '8 ΠῸ ποία οὗὨ {τὴ8 ἴο ρἾἶϑοθ 
ΤΠ η4}}8 ἀοβ]οπιθηΐ ᾿πηπη 806 ]}ὺ δέος (Πδὺ σοίαγη, θυΐ γαίμοῦ, 88 ὁδοῦ 
ῬΓΟΥΙΟΥΒΙΥ Τοβι ἀθα 84 νυν ἢ }]6 αὖ ϑυσσοίῃ, Βανῖηρ “ θα} πὶ ἃ Ὠοι56᾽ {Π|6Γ0 
(χχχῖῖ. 17.}. δὶ ἃ ρογοά δοῃβ ΘΓΆΌΙΥ Ὀαγοηὰ 1ΐ, {Π6 οδ]οσίίου ἔγοπι ΠΟΡ 
Βυρροβθὰ υου ἢ [8}]8 ἰο (ῃ6 στουπά. 

ΤΒ6 αἀἸΠΠΟυ Υ 1π τεβρεοὺ ἰο Φυά 8 ΓΆΤΏΥ 18. 501} ποῦ ΘΠ  ΙΓΘΙῪ 80] νϑή. 
1Γ νῷ ἰηΐϊογργοὺ [86 οχργδεβίοη “δ {Πδὺ (1π|6 ἢ ἰρβηθον 1.} ἴῃ ἃ Ἰᾶγσθ 
86 η563, Δηα Ὀ6ΙΙΘνο “14 4}}8 πιαγγίδρα ἴο δνθ ἰδίκοι) ρῖδοθ οὔ δηϊθγὶην 
Οδπϑδη, ἴμεη, 48 θυΐ {πὶγγ -Ο Ὁ γοατγβθ δ τηοϑδῦ ἰηίθγνθηθὰ Ὀθίοσθ {116 
ἀσβοθηῦ ἱπίο Εργρί, ᾿ἦ τα ΠΟΥ ΠΓΘΟ γΘΑΙΒ ἴο {πὸ τ οὐὗἨ ΠΟΙ, Πἰίθθη 
ΤΏΟΤΘ ἴο (Π6 ἤπι6 ὑγ θη Ὀοΐπσ σΤΟΥ Π6 νγᾶ8 πού ρίνοῃ ἴο ΤΆ. λΓ, απα 56 
ἴῃ δοηβθαυθηοθ οοῃηροίθα Βογβϑὶ ἢ νυ Φυἄδῃ, ὑΠμΠ6 ἢ νν6 τλυϑὺ Βαρροβο {Π|π8 
ῬΏΠΆΓΘΖ, Ὀογη (ῃ0 ΥΘΆΣ δίδσ, τηᾶγυϊθα Ὀθίογο ἢ νγὰ8 ἤξίθοη, ἴῃ ογάθγ ἔοσ ἢϊπὶ 
ἴο αν δὰ οἰ] άγθη οἢ σοΐησ ἱπῖὶο Ἐσγρί. ΗΘησδίθη θοῦ, Γπογθίογο, 

ΓΑ Οοιμρβπηίου ἴο ἴπ6 Βοοῖκ οἵ ἰδ ποβίβ, Νον Υουκ, 184], ρΡ. 8338, 8384. 
Σ Το ἀδδη οὗ ΟδῃνουθατΥ, οὐ ΟΔ]. 1}. 17., 866 Π18 ΥΘΓΥ͂ δίΓΒη ΚΟΥ ἴο οοηΐουπὰ (Π6 αἶγο- 

ΠΟΪΟΡΎ οὗἉ δοοῦ᾿Β 6. Ης 1τ6}18 8 {Π8ὺ 7 Ο86 ἢ γγὰ8 Ὀόγῃ ἤθη Ο0 Ὁ Μγ88 Πἰ που -ΟῊ 6, " 5ὶχ 
ΥοΔΥΒ Ὀαίοτο Φαοοῦ Ιεῖΐ 1, δη, παυΐηρ 66 η τν ἢ Ἡΐπὶ ΕΥΥΘΠΕΥ͂ γοαΓΒ, Ἀπ δογυοα ἢΐτη ἔοατ- 
ἴδοῃ οἵ ἔδεπὶ ἴῸΓ δί5 ὕνγο ἀδαρηογβ.᾽, Ηθδ δοκηῃον)οάρθι (45 ἢ6 πιι81) {Ππαὺ ΦΔΟΟὮ᾽ Ὁ ππαγυηρθ 
ΨΠΠἢ 1.Ἐ8ὴ τνὰϑ δίθευ 1ῃ6 ἤτϑι βευύθῆ Ὑ6 878 οἵἁ βογνυΐίσε ; δηὰ γαῖ 885 {πῆ (6 ὈΙΓΙἢ οὗ Ιρονὶ 
ν 85 Μ116}} δ δοοῦ νγ8β οἰβῇῆϊν οηο, ἃ, 6. ἴδῃ γοδγϑ Ὀδίοτγο [ἢ δὶ οἴ 4086 }}), δῇ ἢ δβἰχίθοῃ Ὀθίοτο Φϑοοῦ 
ἰεῖι Μιεϑοροίδια, [Παἱ 18, ΑΘΓ ὰϊ ΤΟ γοαῖβ οὗ δβεγνίσθ. [Ιζ ἰβ ἱπῃροββὶ ὃΪ6 τὸ γϑοοης]ὸ 
ἴῃ οπο βίδα πιθηῖβ, Αἴἴοῦ πδνίηρ δἀπτοὰ [πὲ ΦοΟΞΘΡἢ τνα8 ὈΟΓΠ αἷχ Ὑ δΔγΒ ὈΘΙΌΓΕ ἢΪ8 (ΔΕΠΟΥ̓ 
ηαὐτιοἀ 1 4η, 16 ἀ6 8} Δρροδῦβ ἴὸ ἄγρας 88 τῆ Ὀἰτι δηὰ ἰδ ἀδραγίασα γΟΓΘ σοηϊοπι- 
ῬΟΓΒΏΘΟΤΙΒ, Ρἰδοῖηρ ὈΟΓῊ ἴῃ δοοῦδ᾽ 5 πἰπ ει -ἢγδο γὙ6 ΑΓ, 

5 ΤὨΙ8 ἐᾳ Βδ} 8 νἱανν, Νοῦθβ ου (ἀθηρδὶδ, χχχν 1. Ρ. 8376. 

ωὼ ὃ 



4δ4 ; ϑογίρέωγο Πιίεγ γείαίίοη. 

ΤΩΙ ὨἰΆ1η8 ὑμαὺ {π6 ΘὨΣΙάγθη οὗὨ ῬΏΔΓΟΖ τγϑογα θοση ἴη Εσγρί. Η8 Ἀγρυϊθοθίς.. 
816 ἴοο ἰοηρς ἴο Ὀ6 Φ}Υ Ἰηἰγοάυοσθα ΠΟΙΘ; 8. ΤΏ6Γ6 ΘΟ ΡΟΠ αἱ υπὶ ολῃ Δ]οηθ ὅθ᾽ 
δίνϑη:; δῃᾷ ὺγ ἴΌΣΙΒΟΥ βαιϊβέβοϊζοη {π6 βίυἀοηΐ τησϑὲ Ὀ6 τοΐδσγτγοα ἴο (86 θοοὶ 
1861, Βαΐ, 16 {18 Ἀγ ροί 6618 οδῃ ὈΘ Δ]]ονγϑᾶ, [16 πασσδινθ γ01}} Ὀ6 ἔγοοά ἴτοιῃι 
Θοπδί ἀθγβῦ]6 αἰ βου] γ. 
τ. ΗἩθηρδίθηθογρ; ΟΠ ΘΗ͂Υ υτρθ8 (Π686 Ροϊπίβ: β 
(1.) Βουθθη πδά Ὀυΐ ὑγχγο βοη8 Ὀοτη πη Οδηδδπ (θη. ΧΙ. 87.); δα: (ὅεη. 

Χὶν!. 9.) ΤΟ 8ΓΘ παᾶπιθᾶ. (2.) Βϑηϊδιηϊη 18 ἀἰβύ ΠΟΙΟΥ͂ Τοργοδοηθά 88 2 
γουίῃ (θη. χὶΐ. 8, 29., χ]ῖν. 80, 81, 88.).. (8.) ΗοΖγο δηὰ δλιυ ὸὺ 
τοραγάθα 848 8 Κἱπὰ οὗ οοτηρθηβαίϊοη ἴογ ΕΣ δηὰ Οὔδη, δηὰ ὈΥ͂ [86 ΜΥ ἰη 
Ὑ ΒΙΘἢ {ΠΟΥ͂ 8.6 ΣΟ ΠΗ ΠΟΠΘΑ 10 18 1Π ΒΟΠῚΘ Π]ΘΆΒΌΓΣΘ ἢ 0164 {π8ὲ 1ΠΘΥ ἼΤΟΓΟ ποὶ 
Βογῃ ἰῃ δηβδη : “ Βιιὺ Εν δπὰ Οὔδῃ ἀϊοὰ ἴῃ (ἢθ Ἰαπά οΥἩἨΘ ὕβπϑδη ; δηὰ ἰδ 
ΒΟΏ8 οἵ ΡΠΔΓΘΖ γοσο ΗθΖγοη δπα Ηδη]᾽ (θη. χὶν!. 12.).», (4.) Αδροργήϊης 
ἰο Οθηῃ. ΧΙΣ}. 8., [80 ἈΠ]Υ σοηδ18θἃ οὗἨ «6600, ἷβ βδοη8, δπα {ἐΠποῖγ {ππ|Ὸ 
Οη68. Απά, ἴῃ χίνὶ. ὅ., (086 ὑῃπαὲ οἴ (δηλδη τυ το (δ 6 5816 : ““ΑΑηά {86 β00: 
Οὗ Ι5Γδοὶ οαγγιϑα “8Δοοῦ ὑποὶν δῖ μογ, δηὰ {ποὶγ 11{1160 οηθα, δῃηὰ {Π6ῚΣ τῖγοι." 
ὙΥΏΘΓΘΔΒ ἴῃ [Π6 σΟΠΘΔΙΟΡῪ [ὴ6 ρταπάβομβ ογο ποῦ Π{{0}|60 ΟΏ65; ῸΓ {86} Βα, 
ΒΘΥΘΓΙΓᾺΆΙ οὗἨ {Βθῖὰ, ΘΠ] άσθῃ οὗ ὑμοὶς οση. (δ.) ἴῃ Νυτῦ. Χχνὶ. ὨΟ βσγδπύβοη 
ΟΥ Φδοοῦ 18 πηρηϊοηθα [6 581468 ὑῃοβθ ϑηυχταογδίοα ἴῃ ἀθῃ. χ]νὶ. Βαϊ τὲ 
8 ὨΔΓΑΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘ ἐμαί Ὡ0Π6 οὗ “8600 8 δοη8 δὰ Ομ] άτϑη ἴῃ Εργρί. Ὧν. 
Ἡδθηρβίθηογρ, Ὀ6]ΐονθβ, {μθη, {παὺ 089 Πυτ ΘΓ ΒΟΥΘΠΓ(Υ 18 χοᾶ οῃ, οἢ (δ 
ῬΓΏΟΙρΡ]Ὸ ὑπμδὲ ἱῃ Μαΐΐ. ᾿. (86 σζοῃοσγίοηβ οὗ ον Τωογ 8 δηοϑδίογβ σα ἀἰν θὰ 
(βουσὶ Ὡϑηθ8 Ὀϑῖηρ οὐ ἐ{64) ᾿Ἰηΐο ἐμ γθ6 1188 οὗ ἔουτίθϑθῃ θϑδοὶ.3 

ἸΚΔΙἸΒΟὮ ΒίΓΟΏΡΊΥ ΟΡΡΟΒ68 {818 σίθυ; θα ΒΘ αὐ οῦ ]ν ἔᾺ118 ἴῃ τηβΚῖηρ' οὐ 8ηγ- 
{πϊηρ 1Κθ ἃ οομβιϑύθηϊ ΘμσΟ ΟΪοργ. Τδυ8, 116 ΒΘ ΒυρΡΟβ68 “46 0Ὁ [0 δδτε 
Ὀθθη βουθηΐγ--οἱρὺ θη Β6 υγϑηὐ ίο Μοβοροίδιηΐβ, ἢθ ρίδοθϑ θα θη 5 δίγίὰ 
1η Η18 οἱ ρα ῦοί γοᾶγ, συ 8} ἴῃ 818 οἱρ ὐγ-οῖρ ἢ, δηα γοῖ βιγ8 (πὲ 1,283}}: 
ἢγϑὺ ἔΟΌΓ ΒΟΏΒ ὝΘΓΘ ὈΟΓῚ ὙΠ10Π1Ὶ {760 ὙΘΑΓΒ δηα 8 [4113 Βγοόννηθ, ου ἰδὲ 
οἶμον μδηᾶ, ἔχϑβ {πὸ Ὀἰγίῃ οὗ ῬΏαΓοΖ πὰ Ζαγδὰ Ἰυβύ Ὀδίοσο ὑμ6 ἀδϑόδαϊ 
1Ἰηΐο Εργρί. Ὑποὶγ ΘΠ] ΓΘ, ὮΘ ΘΟΏΒΘΑ ΘΠΕΥ Ὀ6]Ίαν 8, Ὀογ ἴῃ ἐπδὲὶ οουη- 
ἰγγ. ΒΘῃϊδταϊη Β ΒΟΏΒ, 00, ΒΘ ΒΏΡΡΟΒΟΒ ἰὼ βᾶνθ Ῥθοηῃ Ὀοσῃ ἔπογθ. Ὸ 
ἘΔΟἾ 6], ἨΘ ᾿τηβρΊη68, ἀἸὰ ποὶ ἀϊ6 {1}1 ΔέΘΙ “οβθρ ἢ Β ἀγθϑιηβ, ᾿υὶπρ᾽ Βίγεδϑ οἢ 
Ὑ8δ8ὺ “4600 5808 (ἄθη. χχχυΐ!. 10.): “85141} 1, δπὰ ἐΐν »εοίλεν, δηὰ (ἢ. 
Ὀτγοίβσθῃ ἱπᾶάθοθα σοῖηθ ἰο ὈΟῪῚ ἄοννῃ ΟἸΓΒΘΙΥ 68 ἴο ἔΐθ0 4 Βαῦ ἢ)6 8668 ἴ0 
ανϑ ἐσυμοίίθῃ ὑμδὲ {μα τηϑηςίοη οὗ “ ἴθνθῃ βίδγβ ἢ 1Ὼ {πῸ ἐογθροίϊῃρβ τοῦθ 
νου] ποὺ πᾶν Ὀθθη ϑρροβίίθ Ὀοίοσθ Βοηδιαὶη Β Ὀϊγίῃ, τυ θη “οβορὰ δ 
θυ ἔθη Ὀγοίμβγθη. ὅδ νϑγίουβ Θομο] βίοηβ ἴο οὗ ἸοαΓηΘα δηὰ ᾿ἰϑθοσίου9 
ΤΏΘ. ΘΟΙΏΘ ΙΩΔΥ͂ ἰθ8ο ἢ υ8 ἀἸΠΠ ἀδη66 ἴῃ ΟἿΣ οὐ υἀρτηθηΐ. 

138, θη. χὶνὶ, 11. πιὰ Εχοά, 1. 11. 
(οβἤιθη, δηᾶᾷ Βδζμθϑθβ (βρόκθϑῃ οὗὨ 88 8 ἀϊβίγι οἵ), σοῦ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ΒΥΠΟΊΥ᾽ 

τοου8.ὃ Τἢο ΒΆΠΊΘ868 ΟΥ ΕΔδτΏ808 Ὀ01]}Ὁ0 ὮὈΥ {110 18Γ86]1068 νγ88 {πη Οἰϊοΐ εἰ} 
1 {116 ἀ] 8 Γ]Ο. 

14, (ἀοη. χῖνἱ. 8. 8 10, 
ΤΠΏΘΙΘ 18 0 οοπίγχαἀίοίΐοη. Φ460 00 8 6γ68 Ὕ6͵Ὸ ἀἴπι; θυῦ ἢθ γγδ8 οί 

ἰού} ὈΠ πᾶ. 

1ὅ. Ἑχοά. 111, 2. τ ἢ 4. 
Τὴ “Δ η661} οὗἔἉ [Π9 1,ογὰ ἢ γγ88 πὸ ογοδίϑά θοΐηρ, δυΐ (μ6 Τωογὰ Εἰ πιδβοῖ; ποί 
λιτὸς π-τ σὸς ἀν ϑνον 2 6 0 ὅπ Ὁ τς τὸς 

1 Ῥ᾿ββοσί ὉΠ] ἢ 8 οἡ ἴ80 αφὨ αἱ Π6ῃ688 οὗ [80 Ῥοηϊαίθας ἢ, ἀ 188. Υἱῖ, γο]. 11, ΡΌ. 384---394. 
8. Το, ὑρ. 298, 394. τ 
8 (ομπι. οὐ ἔπο ΟἹὰ Τεβὲ., αθηθβὶθ, ποΐθ8 Οἡ ΧΧΥΪΙ;, 6---9.; Χχχ, 14---94.; ΧΧΧΤΙ. 

27---80. ΡὈ. ὅ19, 639, 626. 
4 Οτάο ϑιεϊογυζῃ, ρασὶ 1. σΒΔΡ. νΥἱ. ΡΡ. 811---516. 
5 8.60 Ιογὰ Ῥυπάμοο (άυκα οὗ Νοσιβαπιθοσϊδπ) ἱπ ὙΥΣ Κι ηϑοη᾽ 5 Αποίοος ἘΦΤΡΙΔΩ 

(οάϊε, 1847) νο]. ἱ. ῥ. 77. 
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ἱπάἀθβά ἰμ6 ἘΔΓΒΘΓ, νν βοπὶ ΠΟ 9Π6 ἰδ β8εθῃ (δοίη νἱ. 46.), θαΐ {Π6 ἀϊνῖπθ 
ϑοπ, ἴο ἡ Βόσ, Θα 8 τὴ (Π6 ΕΔίΠΘν, [86 {1168 οὗ (ἀοἀδμοδά δγὸ ἄυθ, δπὰ 
Ὅ{0 15 ΠΡΟ ΌΘΏΓΥ ἰογηγθα “(16 Δηρ6] οὗ (ἀοὰ δ Ργθβθῃοο, “186 δηροὶ οὗ ἐῃ6 
ςουθηβηῖ. 

16. Εἰχοά. νἱ. 8. νὴ ἀδη. 1χ. 26., ΧΙ]. 4., Χχυϊ. 2., χχυἹ. 16., 
ἀπά χ]χ, 18. 

1ι 15 ουἱάθην ἰμαῦ (ἢ οχργθββϑίοῃ, “" ΟΥ͂ ΤΥ πϑῖὴθ Φομονυδὴ ψ͵ὁ8 1 ποὶ 
Κπονη ἢ (Εχοά. νἱ. 8.), 18. ποῦ ἴο Ὀ6 υπάἀογβίοοα ἃ8 δϑβογίδηρ τδὺ (86 Θαγ οΣ 
ΡΒίΓΙΆΓΟἢ 8 Ἰγ6 ΓΘ ἱρῃογδηΐῦ οὗ (16 Δρροὶ διΐου Φθμονδὴ ; 6180 ὈΥ {Π6 δια ρ]ογ- 
πδηΐ οὗ 16 ψνοσχὰᾶ, δὰ ΌὈΥ [86 ραϊίηρ οὐ Ἰδανίηρ οὗ 1 πῃ [86 που} οὗ 86 
οἷά ἔαίμοῦβ, {86 τιον οἵ {π6 Ῥοηϊελίθυςἢ----δ ΠῸΓ, ΘΟΙΊΡΙΪΘΙ, ΟΥ ΤΟΥ ΒΟΣ --- 
νυου ὰ πᾶνα ᾿ρτΊηὐθα Οἢ Ὦ18 τΟΥΚ 8 σ᾽αγίηρ οοηίγδαϊούοη, νν ΒΊ ΘΟ ἢ [1.6 πηοδὺ 
ΟΓΔΙΠΆΓΤΥ οᾶτο δηὰ ὑπουρὶΐ που]ὰ ἤᾶνο ἑογθϊἀἄάθη. ὅϑοιμθ οἴμοὺ τηθϑδηΐηβ, 
θη, χτηυϑὺ Ὀ6 1 Ρ]164 ἴπ ἴΠ6 ψοτὰ “Κπονη. “ΤΒουρἢ,7 βαγ8 Ὦγ. )αν]ά- 
Βοῃ, ““ {86 ΠδΙη6 6 ῃον δῇ νγᾶ8 Κπόνγῃ ἔσομη ἐπ ὈσρΊπηΐηρ, γοῦ {π6 δηοϊθηΐ 
Ἡδροῦτγονβ ΤΟ ΓΘ ἱρπογδηῦ οὔ {Π6 [{Ὁ1]Π688 οὗ τηϑϑδηΐϊηρ οσοηίδιμοα ἴῃ 1. ΤΟΥ 
Κπονν αοα Αἰρηιὶσλίψ ΌὉΥ (6 ῥτοϊθοίοη 6 δβογαθα ἰδ), δηὰ (8:6 Ὀουμ 1] 
ΟΓΚΒ οὗ Βῖ8 ὑσγονυίάθηςθ; υΐ μου ἀϊά ποὺ Κπονν “ελουαΐ ὈΥ {μὸ δοοοτῃ- 
ΡΙἸΒΒσαθηΐ οὗ δ18 ὑγοπη 868. ΤΏΘΥ ΟΙΘ ΔΨΆΓΘ [Πδὺ μΠ6 μαᾶ ροῖσονῦ ἰο {Ὁ]ῈΗ] 
18 ΤΟ 868; θυΐῦ ὈΥ ἐλ αοἰμαΐ γμἰῆίπιοηέ 9 ἐλόηι 6 τγᾶδ ποὺ πονῇ ἴο 
{6 π|. 10 γγδ8 ἠοῦ {1}} {ποὶγ ἀΠ σογΆποθ ἔτοιη Εργρύ δῃᾷ θβϑίδὈ } ϑῃτηθηὺ 1η 
Οδπδϑη ἐμαὶ 106 πϑῖὴθ οὗ Φθμονδὴ τγῶ8 {Ὁ}}γ Κποσση. Ηθ νγ88 ΚΟ 88 
186 Βεΐῃρ [0 τη8346 ὈΓΟΙΩΪΒ68 ἴο {π6 ραίσίγοῃϑβ,; Ὀαὰὺ 848 {π9 τσ Ὑ Οπθ 
ΒΟ ρᾷνα ὁῇεοί ἴο ὕΠπ6 τὰ ἢ τγᾶϑ γϑὶ γουθαὶϑα ἰὸ {ῃ6ὶΣ Ροβίθυ ἐγ θη ΠΟΥ 
ὑγογ Ὀτουρσηῦ ἔοσγ ἔγοπι Εργρῦ. “ΤῸ ΘΙΏΡΆΒΙΒ 1168 1 [6 ὕδγτα ἄποιο, 
ὙΠΟ ἢ ἤογο ἀθηοίθϑ 8 ργδοίΐοαὶ οχ ρου θηίδὶ Κπον]θᾶρθ οὗ τ86 ἔμ] ΕΠ] ππθπὶ 
οὗ Ρῥγοπιῖ568.}} Τ]θ ψ ]101]0 τηϑίϊοῦ 8 νν6}} ἀγρυθὰ ὃγ ΚυγίΖϑ; ἰο τ Βοῖα 
ΓΟίΌΓΘΠΟΘ Ὑ011}1} θ6 τηδάθ ογοδέϊογ ἔοσ (π6 ἤὉ]1ὸς οἰ οἰ ἀδίζοη οἱὨ {118 τηϑίίοσ. 

17. Ἐπχοά, νι, 19---21. ψ ἢ 22, 

ΤΠ ῥἷασιθ τγᾶ8 ῬΓΟΌΔΌΪ 1πΗϊοίοα ὈΥ͂ ἄθρτθοθ. [1ῃ ν. 20., 10 18. ΠΠΘΓΘΙΥ͂ 
βδὶὰ μαι [η6 τδίθυβ οὗ (6 σῖνοῦ σγοσο δήϊοιθα. [Ι͂η ἐμαὶ βίαρο οὗ 80 }υρ- 
τηθηῦ {Π0 ΤΩΑΡΊΟΙ.Π8 τηϊρηῦ ΤΟ Δα ΠΥ ΟὈίδὶη Ὑγϑίοσ [ὉΓ {Πποὶγ ᾿ποδη δι 8. 
Ὁ] γαδίογ, πὸ ἀουδί, [86 ὑμγοαιθηληρ νγᾶ8 Βοσορ] 8Π64 ἴο 108 {Ὁ}} Θχίθηϊ,. 

18. Εχοάα. Ιχ. 6. ἢ 20. 

ΤΠ6 νογὰ “411, ἴῃ (᾿6 γβῦ νϑῦβθ τϑίογγοα ἴο, 8 ϑϑά ἴῃ ἃ ρορυ δῦ ὙΆΥ. 
ΕἘΟΥΥ δῦ ΠΟΥ ΘΟΙΏΡΙΟΥΒ ΟΟΟΒΒΙΟΠΔΙΙΥ͂ ἈΏΪΨΘΙΒΑΙ ὕΘσΩΒ ἴῃ 8 ᾿ἰπλϊθἃ Β6Ώ86, 
νυϊῖμουΐ ἴθαγ οὗ Ὀδἱηρ τηϊδαηεγβίοοα. 

19. Εχοά, χυι], 17---26. τὴ Θοαυΐ, 1, 9----1δ. 

ἼΤΏΉΘΓΙΘ 18 Π0 οοπίσδαϊοίοη. «οίῃτο βυρροβίθα δὴ ὀχροάϊθην το Μοβο8 
Ἰτατη ΘΔ 6}} δἀορίοδα ; 8ο ἰπδὺ 6 δα πο οσοϑβίοῃ (0 τηθϑηζίου, πῃ Ὠοαῦ. ἱ., 
ΙΏΟΤΘ [8 106 ραῖοπὶ ἴβοί. ““1η βτϑί γτοοογάϊηρ ὑπ6 ουθηΐς," βᾶγβ Ὦγ. αυστανθϑ, 
“1 τνδϑβ πδίυγαὶ ίοβϑϑ βῃοιυἹὰ ἀνγθ}} οἡ ἴμ6 ἢγϑὲ ὄϑυ8θ τ] ο ἢ ]6α ἴο ἰἰ, δηάᾶ 
Ῥ859 ὉΥ͂ {6 ΔΡΡΘΆ] ἰο 186 ρϑορΐὶβ, 88 ἃ βυδογάϊηδίθ δηὰ 1088 τηδίοτϊαὶ ρατὲ 
οὗ 86 ἰγβηῃβδοίίοη ; Ὀαΐ, ἴῃ βαάγθβϑῖηρ [Π6 ΡΘΟΡ]ο, Ὁ 88 παίαγαὶ ἴο ποίϊοθ 
186 ρδγί {Π6Ὺ ὑῃϑιηβοῖνθθ μδα ἴῃ {110 βαεϊδοίζοῃ οὗ μο86 }υάροθ, ἴῃ οτάθσ ἴὸ 
σοπο δθ ἐποῖτ σοραγὰ δηά ορθάϊθηοθ. Ηον δίυγα γ, 4180, ἀο689 {πΠ6 ρῥίουβ 
Ιορἰϑἰαῖον, ἴῃ 18 μι ]1ς δά γ 58, ἄνγθ}} ΟἹ ΘΥΘΓΥ εἰγουμηϑίδηοθ τυ οἢ οου]ὰ 
ἸΠΊΡΤΟΥ͂Θ Βἴ8 ᾿ιΘΆΓοτα ἰπ ὈΙΘΑΥ ληά νἱγίαθ. Τμο του] 46 οΥ̓́ἸῚΘ Ρ6ορ]6 τνᾶβ 

1 δεαοσϑα Ηογιθηδαοπ, σἤδρΡ. χὶϊ. ΡΡ. 581, 582. 
2. Ὧϊο Εἰπμοῖν ἀοτ Οςμοείϑ, Ετϑῖς ΑἸ: Πο]}. ΡΡ. χχὶϊ. ---χχχῖς 

αα ει 
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4}: 6δι180 ΟὗὨ (86 δρροϊηϊαχοηΐ οὗ (656 υἄσοβΒ.. Ηον Ὀοϑυ ΠΥ 18 ἐμΐ8 
ἐογθδβα οὗ {86 παίΐίοῃ ἰυγηθὰ ἰο 8η ἡγραπιοηὺ οἵ ρσγδιαάο ἰο αοὰ ᾿ὔ} 

20. Εχοά. χχ. ὅ. νὰ Εἰ Ζοῖϊς. χυῖ]. 20. 

Νὸο οἿθ δδῃ βῃιι Π18 ΘΥ̓́ΘΒ ἴο ὑδθ μού {πδὺ [86 σοηβοα θη 668 οὗ δίη οχίθπα 
Ὀογοπὰ [ῃ6 ρΘύβοηϑὶ οα86 οὔ {π6 βίῃπμου. ἡ πϑῃ, ὈΥ͂ ΡΓΟΊΡΔΟΥ ΟΥ οχίγβ- 
ΨΑΡΆΠΟΘ, ΤΠΔΥῪ ΘὨΐΔ1Ϊ ΡΟΥΘΓΟῪ δηά δβυῇεογίηρ ὕροὴ δΐ8 ΟΠ] άσθη. 6. 5866 
ΘΧΆΙΩΡΪ6Β ἰῃ ΘΥΟΓΥ-ΟΔΥ 16. Βαϊ [18 18 ΠΟ ᾿ππροδομιηθηΐ οὗ ἐδ τῃογΆ] 
ξονογημηθηὺ οὗ σοά. Τῆθ νΟΥῪ οἰτουτηβίδηοσβ οὗ ὑγῖ4] πο τ δῖ οἢ σὨ]άσοη 
ΓΘ ἱπσόνγη ΟΥ̓ ΠῚ ΡΔΓΘῺ (8᾽ δ} ΤΏΔΥῪ τον {Π6 β(ύοβι βοΐοο] ἴῃ τ Βίοἢ ἴο 
Ἰϑᾶγῃ ἰῃ6 Ὀοβὺ ἸθΒβοὴβ ὉΣ Ζπ ΓΠΥ. ἸΤΏΘΥ σ11}} ποῖ ὈΘ6 σοπάριηηρα πΠ]688 
ΠΟΥ ἀρβρὶβθ (οὐ δ ομδβϑίθηϊηρ, δηἃ ργόνόκθο κἷπὶ ὈΥ {ΠΟΙ ῬΘυΒΟΏΔΙ β'η8. 
ΤΏΘΓΘ 8 πὸ ἱπίοσίθσθηοθ ὙΠ (Π6 αἰδίλποῦ ΓΟΒΡΟΠΒΙ ὈΙΠΠῪ οὗἨ Θδο ἢ. Απάὰ 
{118 15 ταῦ 18 ββογίθα ἴῃ ΕΖ 91. Τθ συ] οὗ οπο ἰβ ποὶ ὑγαπϑίογγοα (ο 
δηὰ νἱϑιϊθα ἀροὴ δποίμοῦ. ““ΤὨῺΘ ζοστηοΓ ρΆβθαρο γοβρθοίβ ΤΏ 88 ΠΟΘΙ ΘΓ 
οἵ βοςί ΘιΥ ἴῃ 186 ρῥγϑβϑηῦ 118 : 10 γϑδίββ ἴο ὑμοῖγ βοοία] Ἀηὰ παύϊομδὶ σα ρϑοῖγ. 
ΤΠ Ἰαίοῦ 1188 γοργὰ ἴο {6 Ῥθύβϑοῃπδὶ ΓΘΒΡΟΉΒΙ 1 ΠΥ δηὰ ἔπΐαγο ἀοοπὶ οὗ 
686}. 3 

21. Ἐχοά. χχ, 1]. νὰ Πουΐ. ν. 1δ. 

ΤὨο οηΐοσοοιηθῃΐ οὗἁἉ ὑῃ9 βᾶπηθ ργοοθρί ὈΥ ἔνο αἱ ογθηΐ τηοῦϊνοβ ἄοθβ ποί 
σομδβιϊζυίοθ ὕνγο ἀϊβοογάδηϊ ργϑοορίβ. [}π (μ0 ΌΓΠΙΘΣ ρϑβϑϑᾶρθ Μοβϑθ ὑγρθ8 
186 ΟΌΒΕΓγΔΠΟ6 οὗἉ {6 ΒΔΌΔΙὮ ΟΥ̓ ἃ πιοίγο Δ Κη ἔγοτα ὑπ ογθαίϊοῃ ; ἴῃ 1Π6 
Ἰαϊῖον ὈΥ δῃοίμοσ ἀθγι νϑὰ ἔγοπι ὑπο ἀθ] σθγϑῆοθ ἔγοσα θομάδρο ἴῃ Εργρί. 

22. Τ,ον, 1. 1. ΜῈ χχνἹ!, 84. 

ΓΠΘΥΘ ἰδ πὸ σοηίγϑδαϊοίϊοη : {π6 νγογ8 .3) Ὁ ἽΠ3 τηϑδη αζ οὗ ποραῦ Μοιυνέ 
Θ᾽ ηδὶ ; }ι8ὺ 28 ἔποβ86 οὗἩἁ ΕΖΟΚΙοΙ, Ἴ39 723 (χ. 15.), Β' σΠΠὟ ὧν οὐ πεαν ἴΠ6 
Ττῖνοσ Ομοῦασ. Τῆθ οπο ἰοχέ, ἐμογθίογο, βρθοὶ ῆθβ θχδοῦϊυ [6 ρΙδοθ ΒΟ 
{Π6 οὐδοῦ ᾿πάϊοαῦεβ ἴῃ ἃ ΣΔΟΓΘ σΘΠΘΓΔΪὶ ὙΥΆΥ. 

28. 1,ον]ΐ. χυ]]. 1---. νἢ Του. χὶὶ. 1ὅ, 20---22. 

ΤΠο ἤγβι ἰὰνν τγῶ8 ρίνθη δὲ δὴ ΘαΥΪῪ ρογὶοά οὐ 15γλ6} 8 βο]ούτη ἴῃ {116 
τὶ] ἀογηθ88, νυν ἤθη {πὸ ΤΔΌΟΓηΔ 616 Ὠδα 708ὺ Ὀδοη ογοοίθα, δηἃ ν μθη ἰΐ νγᾺ8 
ΘΑΒΥ͂ [ὉΓ {Π6 ΡΘΟΡΙΘ Θηοδιηροα δγουηά ᾿ἰΐὺ ἰο Ὀγίηρ [Π6 Δη1π)8}8 (ΠΟΥ͂ 
Βἰδυρμίογοα ἰο {ῃ6 ἄἀοου. ΤΠ ᾿αϑὺ ῥγϑοορῦ ννδβ ρυ ]} }15Π6α Ἰαδί ὈΘίοτΘ {116 
Θηΐγβποθ ἱπίο Οδηδϑη, δπα νγᾶβ8 006 ΟΥ̓́ {11086 τὺ 16} 816 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ 8814, ἴῃ 
1π6 ἢγεῦ νϑυβα οὗ (6 σβαρίογ ἴθ νυ μϊοἢ 10 οσσυγβ, ἴοὸ Ὀ6 ΔρΡΡ]ΟΔΌΪ]6 ἰο 1Π6 
ῬΘΟρΡΪΘ ψ ἤθη γοβἰ ἀθηὺ ἴῃ Ῥα]οβίϊπθ. 7ῆλογο, ἰὺ 18 ργονὶ θα, {β6ῦθ ψ)2ὲϑ ἴο δ 
ΒΟΙῚ6 Ϊδοθ οἰόξθη ἴον [η6 βϑποίιΓΥ, τ ΠῚ ΠΟΥ ΒΔΓ 08 τγ6Γ6 ἴο Ὀ6 ὈΓουρ]ῦ, 
Ὀυϊ, 388 ἰμλὺ νψουἹὰ Ὀ6 δ ἃ ἀϊβίδῃσθ ἔγομπιη ΤΏΔΕ ραγίβ οὗ ἴΠ6 Ἰιπὰ (566 
ΘΒρθοί ΠΥ ν. 21.), ὑπο ΓΘ ΙΌΓΘ δῃΐ πλ8}8 τισι θ6 ἔγθοὶυ βἰλυρ ἰογθὰ ἴον ἔοοα δὲ 
ΔΩΥ͂ ΤΩΔ δ ΟὟ ΠΟΠΊΘ. 

24, ΝΌΜΡ. 111, 22, 28, 34. νιῇ 39. 

ΤῊθ {Ππγ 66 ΒροοΙ Βοα πυτΌ6ΓΒ, ἴῃ νυν. 22,28, 34. τη ΚΘ, ν θη δἀαθα ἰοροίμογ, 
22,300; ψΏΘΓΘΔΒ ἰδ 8 αὐυϊἀθηΐ ὑμαὺ {Ππ6 Πα ΘΓ σίνθη ἴῃ ν. 89., νυν]. 22,000, 
18. δΔοσυγαῖοθ, Ὀδοδυ86 ὑπ6 βυτῃ οὗ {π0 Αγβί-ογη ἴῃ ἴβγδοὶ (νν. 48, 46.λ. 22,273, 
8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ βαϊὰ ἰο Ὀθ 278 'ῃ θχοϑθββ οὗ [ῃ6 [ον 68. 

Κοπηίοοιϊε βαρροβθα πὸ {μ9ὸ (ὐδυβῃοηΐϊθβ (ν. 22.) σοσθ 7200; {Π6 
ὩυΠΊ6ΓᾺ] ἽἼ, 600, μανίηρ Ὀθθη τυυϊξίθῃ ον Ἵ, 200, Βδυθῦ Ἀρρθ818 ἰο [86 
ῬΡΑΙογσΘπΘ ἱπβοσὶ ρυΐοηβ ἔογ ὑχγοοῦ ὑπδὺ {86 Ά1π8] Ἰθυοσ8 ὙΟΥΘ ἴθ 809 ἴῃ οὔν 

1 Ἰδοΐυγοδ οὐ πὸ ΕΌυΓγ 1,86εὶ Βοοῖβ οὗ ἴπ6 Ῥαοπίδίθαος, γοἱ. 1. ἢ. 87. 
3 Ἰϑωαν ϑοη, βδογεὰ Ἠοσιηθηραῖίςϑ, σἤΔΡ. χὶϊ, Ὁ. ὅ84. 
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Τοτὰ ἢ  εἴπιθ, δηα Ὀο]ΐονοβ {παι ΤΟΥ τ γα Κηονη απ δ ρ]ογο ἃ8 ἢ ΠΊΘΓᾺ 18 
θη ἴπΠ6 ΠΧ, νογϑίοη ννὴ8 πηϑάθὶ Βαϊ, 1 0118 βιιρροβί(ίοη ὃ6 τοὐθοιοά, 
1μδῦ οἵ Ηουδὶρδηῦ ψ01}} δοῖνθ ὑἰ6 αἱ ΕἸ δα] γ, ν᾿ ΒοῸ ΠῚ Π ΚΒ 10 Ῥτο 8016. τμ80 ἴῃ 
ν. 28. Ὁ μα8 Ὀδθῃ Θυγοπθουβὶυ βυ δδε αὐοὰ ΟΥ̓ ὑγαπβοσί θοτβ ἴον 2), Οτὶς 
ΤΔῪ Ὀ6 ἱπιαρὶποα {πδὺ {πὸ 800 [ον] 168 τνοσο {π6 ἢ γβί- Ὀοτη οὗὨ ὑμοῖν ἰσῖθο, 
ἈΠη4, Ὀοΐηρ ὈΥ ὈΐϊγΓμ ἀδνοίρα ἰο (ἀοά, οου]ά πού 6 βυιθϑιϊ! 168 ΓῸΓ ΟΥΠΟΓ 
ῬΘΥΒΟΏΒ. 

25. Ναυπιῦ. ἵν. 8. τς γ1}. 24. 

ΤΉ [μον 1ἴ68 δροπΐ ἢνθ γὙΘΆΓβ, ἢ 80 ἱΠΙΘΣΙΟΣΓ ροβι(ἴΐοη, ἴῃ ᾿θαγηΐηρ 6 
ἀυτῖθε οὗὨ [Π6ῚΓ Τα Ϊ ΠΙΒΊΓΥ, ὈΘίοΓγΘ {Π6 7 ΘΓ δα ἰθα ἴο [δ 6 16. ρογέοσιωδῃοο 
οὗ ἐποὶν οἕῆῖςο. 

26. Νυιῃῃῦ. χΙΙ. 1, 2. νι ῖ Πουΐί. 1. 22. 

7ι 18 ΘΑ5} ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ πδὺ {Π6 ρβορὶθ γϑβί ἀδθβίγοὰ ἰο βοηᾷ βρῖ68, δῃᾷ ὑπαὶ 
(σοά βεαποιϊοποα 1. ΤΟΙ ἅτ οχϑιῃρῖθ8 οἵ 8 8 }}}8γ Εἰ πά (866 Ναπιὃῦ. χΧΥΙ!. 
1---Ἰ]., χκχνὶ!. ]---]2.). Μοϑββ6β8, νν ἤθη δἀ ἀν οβδίηρ [Π6 ρΘορ]ο ἰη Πα ΘΓΟΠΟΙΥ, 
νου] ἃ πϑιΌΓΑ Υ τοπιϊπὰ ὑμ θη οὗ ὉΠ|61}Ρ ρδτῦ 1 {1Π|6 {γα πϑδοίίοη ; δηἀ σογ δ ΠΥ 
ὯῸ 500} δῖορ νουϊὰ μᾶνθ Ὀδθθὴ ἔμ} ἀθοϊάθα οἡ νἱιϊουΐ γοΐδγομοο ἴο {}|6 
Ιωοτὰ. 

27. Νυτηῦ. χῖγν. 25. ψ ἢ 485. 

Τ7ὺ 15 τηοϑὲ ὑοῦ δ Ὁ]6 τπδὺ (86 Θχργθβϑίοη ἴῃ Υ. 25. "τ ρ 1165 ὑμαὺ {6 (κ- 
ΒΑΔ Ωἶ 65 πα ΑἸπδ] κι ι65 Δα 861 Βθυ ]Θπηθηῖβ ἰῃ 0Π6 νἈ]]ογ ; 8δηά οὗἉ {118 
οὐ νγᾶγηϑ {Π6 ρθορὶ]θ οὗ [βγδοὶ: “Τηθ Αἰμά]οκιῖθ8 δηα {16 Οἰπδβη 1068 
ἄνν 61} ἱπ [6 ν]}16ν.} [Ι͂ἢ βρ1(θ οὗὨ {Π|0 νναυπίηρ, {[Π|0 8 γ86}1{68 αἰϊοιηρίοα ἴο 
ΘΟ ηα 186 Ὦ1]] τ δι ἢ ἰαγ Ὀθύνγθθῃ ἤθη πὰ {116 ν 4}16γ, ἐπα νγοσθ ἀοίραιθα 
ὈΥ 186 Οδηδϑηῖθ8, 80 ἢδὰ ρῥγθοσουρ θα ἰὉ δπὰ ἰδκθη ροβί ὑοτθ.Ό Οὐρ. 
ν. 48. 

28, ΝΌΏΡ. χῖν. 30. ψ ἢ «“οϑβῇ. χὶν. 1. 

Τὺ 15 δυρυθά, ἴγοπι 05}. χὶν. 1., ὑπαὶ τηοσα οὗ (π6 18γ86}}{68 {μ88ῃ «]οβίνπα 
δη4 Οδ]6 Ὁ βυγνινοα {Ππ0 ἔΟΓΙΥ γϑαῦβ᾽ Ὑδηάοτηρ. ΤῊΘ ΤΌΣ ΠΙΌΓΘΓΒ ΟΥ̓ {Π|6 
ςοηρτορσϑίϊοη, δῦονθ ὑΘΠΥ γοδιθ᾽ οἷά, γ ΓΘ 8}} ἴο ρογίϑιι 'ὴ 1Π6 νυ ΔΘ γπθβαὰ, 
δὰ οὗ {Πθῃλ Ῥγθθαλ ΠΟΥ [ῃ6 ᾿ῃ [Ἀ}0}} {Ὁ ΒΡ168, νο, δοσογαϊ συ, αἀἸοα 
ὙΘΡῪ βροοά! νυ (Νυπιῦ. χὶν. 86, 87.). Φοβιυδ δηὰ (8]6 0, νγβο δὰ ποῖ 
Βατοα (ἢ βίη, δβοδρϑα {}16 ριι η]βπηθηὐ, δηα, 8585 ὈθΙηρ ἢ ΟἾΪΥ ἔνο οὗἁἨ (9 
ϑρ168 80 αἱὰ ποῖ ΠΛΓΙΏΙΓ, δηα ᾿ηογθον ον ἀθβυϊ πθα ἰοδάθγβ οὗ [ῃ6 Ποβί, πο Ὺ 
ὍΓΘ ΒΡΘΟΙΑΙΙΥ πδπηθ. [ΙΕ ΔΗΥ ΟΥΠΘΓΒ οὗἨ {Π|6ὸ σΟΙρΤΟΡΔΙΙΟΗ --- ἀηα ἀοι Ὀύ|688 
ΒΌΘὮ ΜΘ6ΤῸ ΒΟΙῊ6 Οὗ {Π|8 ᾿ΓΙΘδ8 δπὰ [μου 68, 0 ΡΘΏΘΓΔΙΙΥ βἰοοάᾶ δραγί [ΤῸπὶ 
[186 τοδί ---- ἀἸὰ ποὺ τηυγιαυτγ, μοῪ σου] ποῦ Ὀ6 Θχροβθά ἴο ἴμ6 ρυ 186. 

29. Νυμῦ. χὶν. 38. ψ ἢ χχχ!]. 8. δηα “οβῇ. ἵν. 19. 
ΤΟ (ΟΥΓΓΥ ὙΟΑΓΒ ΤΟΙ σομηροίθ 8806 ἢνθ ἀδγ8; [Π0 σουηα πυταῦ θ᾽ 8. 

ἐβογοίοσγθ, παίυ γα! υδθἅ. ᾿ 
80. Νυμῦ. χνὶ. 31---835. ν ἢ χχνὶ. 10. δὰ 88]. ονὶ. 17. Νιμθ. 

χχνὶ, 10. τΔΥ δ6 Ἔχρίαἰποᾶ “Αὐ ἐμ {ΐπιθ οὗ {μ6 ἀθαίι οὗ Κογαῖ δηὰ 
186 σοιαρδην." (ὐομιρ. ΡρΡ. 573, ὅ74. 

70 ἴβ φυδδυύϊοποα τιμϑέμον Κόογαῖ ν᾽ 88 ΒυγΆΠονγϑά ἴπ 86 Θαγ Πα ΆΚΘ ΟΥ̓ νγ88 
οοπϑαπιοα τ 10} {86 ὑτο μυπάτοα πὰ ΒΕ Ιμον (68 ἴῃ {πμ6 το. Ὧν. ασᾶνθϑ 
ἰΔκα8 {π6 1481 βυρροδί(ἴοπ ; Ὀυῦ (π6 νγογά8 οἵ Ναπιῦ. χχνὶ. 10., ΠΝ »θ3 5) 
ΓΕ ΤΙΝῚ, ἀτὸ ὀχρ οῖῦ ; δπὰ {116 οΟἶμ6 ὺ ρβββϑῆρεβθ ἦο ποὺ σοπίγμαίοῦ ὕπο Πα. 

φιεωαασηρηῃ, 

) Οτι, ὅδοσ. ὑγϑοῖ. Ἰ. ὃ 28. ὑ. 194. 
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31. ΝυθΡ. χχχν. 4 σι ὅ. 

Τὸ 15 [116 ἰο τθργοβοῃῦ {π686 γθῦβ08 88 'ῃ ορροϑι(ΐοη. Εν 1ἴἰ 18 ουϊάθαι 
ἐπα, 1 ἔγοπλ 8ΩΥ ΘΟΠ ΓΑΙ ροΐῃὐ 8 ᾿πη6 Ὀ6 ἀγάνγῃ ἃ ᾿ἱπουβαηᾶ συ 18 Ἰοπρ,, διά 
6 ῥγοδυςοά ἴο (Π6 88110 ἰδηρ(ἣ οἡ {Π6 Ορροβί(θ 8146 οὗ {π6 δϑηΐγα, 11 νυ 1}} Ὀ6 
ἴῃ 4}1 ὕνψο ἱμπουξαπάᾶ ου1.18. 1 8 βίη ἶδγ πο 6 ἄγάνγῃ δὺ τρις δηρἾθδ ἴο 
1π6 ἢτνϑβῦ, [Ὡσουρὴ (ἢ6 σοη ΓΘ, δπᾶ ἃ βΒαυϑγο 6 σοηδίτιιοίοα ὈΥ δἰ γαῖ ἢ 1[1η65 
Ῥαβϑίπρ ἰπγουρὴ {86 ουγ Θχίγογα [168 αὖ τσ δ 8Δη 6168 ἴο (ἢ6 οτρ!η 8) 11π|β, 
Θδοὴ 5146 οἵ {ῃ9 βαυδλγο γν}}} 06 ὕγγο ὑμβουδαπα οὐδ 18, δηα {16 σομ  Ἰο0Π8 οἵ 
Υ. δ. ψ}}} Ὀ6 1816α. 

32. Πουΐ. χ, 6, 7. τ Νυ. χχ, 22--- 27. δηα χΧχχιῖ. 80 ---88. 

71. νουϊὰ βϑοῖὶ (πδὺ {Π6 ϑγδ6 1168 ΟΙΘ ὑπο δὐ δάθδῃ. [10 18 ἔστι (δδὶ 
ΒΟΤΩΘ υγὶθτβ ἤν ᾿τηδρὶποα (δ. [Π6ΓῸ ὙγΟΓΘ ἔνγο Ρ]δοθ8 οὗ {ῃ6 ἤδπηθ, Κ δάδβεϊ- 
Βᾶγηθᾶ 8πηα Κδάθβϑῃ - ΜΜου Ὀ8ῃ, δηα ἐπ ϑδοῖὴ ᾿ν 88 νἹἱϑι 6 Ὀυΐ οποθ; Ὀαΐ ἰΠοτα 
ΔΓ σΟΠΥἸ ποΐηρ' ΓΟΘΒΟΠΒ Ἀσδϊ ηδὺ ὑΠ18 Βυρροβί το. ἢθ βίδίϊοηβ οηυστηθγδίοα 
ἴῃ Νιυχμδ. χχχίϊ. 16---80. τοῦ 1 ἴΠ6 τουΐο ἰο δάθβῃ, νυ ἢ τγ88 γοδοποὰ 
ἴῃ [Π6 βοοοηα ΥΘΑΣ δέου αυἱηρ Εσγρί. Ηδτο 10 νγϑϑ (δα ὑ6 τη ΓΤ ΓΙ ἢΡ 
οσσυτγοα, ἐπγουρ]ι {86 6ν]}} τοροσγί οὔ [Π9 8ρΡ168; δηα ἔγοτῃ ἴβοπσο {Π6Ὺ σοτὸ 
σοπάριμηπθοά ἰο ἩΔηΔΟΡ {1}} {πΠ80 ΟΥ]] ρσϑηθγαίίοη Πδα ρου. Ετοιὰ ΜοΞογ 
οΥ Μοβογοίῃ, ψῇϊοῖ ΙΔ ΠΟΆΓΡ ἰο Μουῃὶ ΗοΣ, ὑπο Ὺ τπϑγομοᾶ ἴο Β6η6-} δάκῃ 
(ςα]]οὰ “Βοογοίι οὗἁὨ [πθ σὨΣ]άγθη οὔ 8ᾶ καπ,7 ἴῃ Ὀοαΐ. χ. 6.), ἰη [6 ἀϊδέγιοί 
οἵ Κράσδβῃ, δηᾶ, ἑαγηΐπρ Ῥλοῖ δἴνοσ {Π61}Ὶ σοηἀοπληδίίοη, ἰΠΟΥ θοαὶ ὃν Ηοτ- 
Βεαρταραά ἴο οὐ θα μΔἢ, πα 830 οἡ ἴο ΕΖ οἤ -ραῦοσ. Αὐδγν γάϑ {Π6γ γοϊτυτηοὰ 
πὰ τολοποὰ Καάδϑῃ ἃ δοοοηᾷ {{π|6, ᾿π ἴ|1|6 ογ ]Θ ἢ γοδαγ; Ὀυΐ ποπὸ οὗὨ {ἐδ 
Ἰπη ονυτθαϊδίθ βία 1 0}}8 ΓΘ πδιηθα ; ΡΓΟΡΔΌΪ [ΠΟΥ͂ ΓΘ ἴποβο υἱβι θα Ὀείογο. 
Ποηΐοά 4. βϑέγαὶ σὺ ραββαρσο {σου ρἢ Ενοτα, {ΠΟΥ αἰγοοίθα (ποῖγ σουγβο ἰονγαγάβ 
[πΠ6 Εδὰ ὅθε, σοτηραβϑίηρ Μουπὶ δεῖν (Ν πη. χχὶ. Ἐ.; Ὠϑαΐ. ἰ1. 1.)., 1}} δἵ 1᾿δὲ 
{ΠΟΥ γεῖνθά ἴθ {π6 ρἰαῖηβ οὗ Μοδθ. Α ρογοῃ οὗἉ {Π|18 1αδὶ ἸουγΏΥ ἔγοπσι 
ΚΑάΘΒἢ 18 ποιϊορᾶ Ὠριυΐ. χ. 6, 7., δῃὰ ΤηοτῸ ἰδγροὶν ἀσβουι θά ἱπ Ναυπιθ. 
ΧχΧΙ. 87---48. Του Ή1688 ΠΟῪ τον δὶ (θα ΤΏΔΩΥ δίδιϊοπβ νΟΤο {πον δά 
τον ουΑ]ν οησειηροᾶ (ἴῃ Ὠθαΐ. χ. 6, 7. ΒΟΙῚΘ ΓΘ Τη 6] 0 η64); Ὀυύ {(Π6 5δογοά 
ὙΓΓΙΓΘΡ ἀο68 πού ἴῃ Νυτηῦ. ΧΧΧΊΪ. Π8ΠῚΘ ΔΗΥ 8 Βοοοη (π|6. Ηθ ΒΙΓΡΙΥ ποίρδϑ 
1Ππ|ὸὶν Ὀοΐηρ δ ΟΥ πϑρᾶγ Ηογ ([πΠ6 ῥγϑοΐβο βίου Ὀοὶηρ Μοβοσβ, ουῦ, σ. 6.) ἴὰ 
ΟΥΓΘΣ ἰο γοοογὰ Αϑγοη ἀοδίῃι οὐ {ῃ6 τηουηϊδὶη : 80 ἰδαΐῖ ἴῃ Νυτιῦ. χχχῖϊ. 
31.. 180 τουΐθ 18 ὑρτνγαγάβ, δηα (θη, νν. 82.--86ὅ., ἀονγηνγαγὰβ; τ 1], 1ἢ 
θϑαί. χ. 6, 7., ΤΊΔΩΥ γοϑῖβ δίνουν, 10 σοθ8 δι ἐορϑίθοσ ἀοόυσηνγαγά8. ὍΠΟΤΟ 18 
{πὺ8 πὸ δοηίγεἀϊ᾽οίίΐἮοη. ΒῪ ΒΟΙΩ6 {ῃ6 ῥβββδᾶρὸ Ὠϑαΐ. χ. 6, 7. 885 ὕθϑη 
1πουσηῦ δὴ ᾿πἰθγροϊδίϊοη ; Ηθηρβίθηογρ, Βονγονοῦ, στηδὶ δῖ ὑπαὶ 1Ε ἰδ 
αυϊ6 ἴῃ δοοογάδηοθ υγὶ ἢ [ῃ6 Β60Ρ6 οὗὨ ὑμὶ8 ραγύ οὗ Μοβθβ᾿Β δ ἀγϑβϑβ, ἰῇ πεῖν 
86 νγα8 ἀϑίβδι ηρ {9 Π,οΓ ΒΒ τυθγοΐθδ ἰοὺ ἢΐ8 ῬΘΟΡΪΘ, ἴο τηϑῃ το {86 σοππυδ- 
(ἷἴοη οὗἨ {86 ῥγθϑίμοοά ὈΥ 18 γβηβίδγθησα (0 ΕἸΘδΖαρ τ βθὴ Αϑγοῦ ἀϊοὰ, 
Βυΐ {118 18 ῬΡαγθῃ ῃοίῖο δὶ : ν. 8. γθϑύσωθϑ [η6 ρϑῆθγαὶ [ἢγοϑά οὐ ἢ 18 ἀϊβοοῦτγθδ : 
80 ἰῃδύ {π0 νγογαάβ ““ δῦ ὑπαΐ {ἶἰτὴ6 ἢ ἃγὸ ποῖ ἴο δ γτοίογγρά ἰο Αϑγοὴ β ἀρβδίΝι, 
Ὀυὺ ἰο [Π6 ΘΑΥΙΟΥ ρογιοά, δὐίογ Π6 ῥγοιμυϊρσδίϊοπ οὗ [Π6 ἴδῃ σομηταδῃ ἀπιθηίδ, 
6 ὑΠ0 1,ον!ῦο8 ὑγοῦΘ βοραγαῖθα ἴῃ σομβθαῦθποα οὗ ὑπο οὶ ἔΑῚ ΟΠ] 6858 ἰ 
ΔΥΘηρΊηρ [80 κἷπ οὗ [πΠ6 ρσοϊάδῃ οδ]. ΕῸΓ ΕὯΠ]ΟΓ δχρ᾽δηδιίΐοηβ 86 ΓΟΔΟΟΓ 
ΤΩΔῪ σΟηδΒυ] Ἡθδηρβίθηρογρ 3, δηα ΕἸ ἐἰο᾽5 Ογοίορ. οὗ ΒΙ0]. 1ἱιοταίαγο.δ 

33. Ψοθἢ. χ. 1ὅ. στῇ 48. 
10 18 ἀγραδᾶ ἐμεὺ οβῆυδ οουἹὰ πο ᾶνο γοίυγηρὰᾶ ἕο ΟἸ]ρ 4], πὶ 116 τιϊάϑὲ 

οὗ [8 ϑιισ 6 5868 8Ππ4 ρυγδβα οὗ νϑγίουβ ὑγ1 068, 1}}} [ῃ6 Θηἶτα ὀχ ρϑαϊἴοη 13 
ΟΥ̓́Θ, 88 τγεϊαίοα νυν. 48. ὅϑοπιθ τ 68 μᾶνα, ὑποσγοῖοτγο, ἱπίεγργείθα ν. 1ὅ. 

δ δεὸ Κίιϊο, Ογοϊοραά. οἵἉ ΒΙΌ]. Ιὐξ. τὲ. αάοβῇ, 
5 Ἡλϊββογίδιίοηβ οἡ ἴ86 (ἀσηπίηθηο8β8 οὗ [μ6 Ῥοπιδίθας, ἀϊ886. τἱϊ. νοὶ. ἰϊ. ὑρ. 850--- 857. 
8. Ατγί. Υωμάοτγίηρ. 
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85 1 ΘΧΡΓΘΒΒΘα ΟἿΪΥ 8η ἱπίδηίΐίοῃ οὗ τοί γηΐηρ. Βαϊ ρου δρ8 {Π|0 ραββαρθ, 
ἰο ν. 1δ., 18 ἃ ΒυΙΆΓΊΔΓΥ οὗ {Π| στοαῦ δυθηΐβ νν 16 ἢ ΟσσυΣΓοα δοῖογο ἐ οβἢ Δ᾽ 8 
τοίυσῃ ἴο (116 8], οὐὗὁἨἁ τ ]ο ΓἀγΕΒον ἀθίβ1}8 816 δέίθυνναγβ Γγη]Βῃοᾶ, [1ι 18 
ΥΟΥῪ ΠΟΙΆΠΔΟ. ὙὙ} ἢ ΠἸΒΟΥΊ ΔΒ (0 ποίθ δἰ ἢγεϊ {π6 Ὀθσὶ πηΐϊηρ δπα {πΠ6 ϑμπὰ οὔ 
80 ΟΧρΘα! Ιοη, ΟΥ ΟἴΠΟΓ τηδίίθσ, 8Π 4 811: 056 ΘΗ ἸΥ ἴ0 παγγδίθ ὑΠ6 οἰΓο πη βύβ 668 
τ θ0ἢ σομ τ υί6α ἴο ὑπΠ8ὺ 6ηἀ ; δηὰ {ΠΟῪ ΔΓΘ ποὺ ἔοι {818 ϑΌ Δ] ομαγροά 
1 τη κίηρ ὑμ6 θη οομλθ ὑνν}166 ΟΥ̓́ΘΣ. 

34. “ο08}. χ. 23. ψ 1} 87. 

ΤΙΘ Ιδγϑ6 1118} σΘΠΘΓΑΙ 18 δοσυξοά οὗὨ ΚΙΠπρ [ἢ 6 βδῖηθ Κίηρ ὑπ ῖςθ. 
ΤΠ6 οὈ])οοίίοη 18 ἔγινοίουβ. ΊΘ. οπ6 Ρϑίυ οδίο δπὰ ᾿οϑάοσ οὐ ἱῃπθ 

ἩδΡτοπ θ5 δα (Ἀ]1Θῃ, οἵ δοιγβ6, 1 {ΠΟῪ 51}}} οοηὐϊηαθα ἰο ἀθἔθῃἀ ὑμΘγηβοῖν 98, 
ΔΠΟΙΒΘΓ χοῦ ]α ̓ τηπηοα Δία Υ Ὅ6 Δρροϊηιθᾷ ἰο 81] ἢ}8 ρ]86θ. 

8ὅ. «“ο8ἢ. χὶ, 19. σψὶ τ χνυ. 68. ἀπα «υἀν΄ 1. 21. 

ὙΠΟΓΘ 18 50 σοῃίγϑαϊοοη. «ΘΓ βδίθτη, συ ]οἢ ννᾶ8 8 ἵΓΟΏΓΟΓ οἰγ, Οἡ 
ἐμ6 θοσγάοθτβ οἵ 9 υἋΔ} δηὰ Βοπ)δη, που δοιΆ}Πγ τ] ῖη 086 ἀϊπίγὶοῖ 
Αϑϑι στ θα ἴο {π6 Ἰαῦίογ ὑγ1 06, ΔΡΡΘΔΓΒ ἴο πᾶν Ὀθοη 8] (ΘΓ δ ύθΙΥ ἡγο δηα Ἰοβί. 
ΟοαρΡ. ιυάαρ. ,. 8. Βυῦ (πγουσῇ [Π|686 ν]ἱ οἰ βδι 408 {116 οἰ ἰδ 9] οὐ βίσοῃρ}ιο!ὰ 
οἵ Ζίοῃ τν 88 μεϊὰ ΌὈγ {116 6 υβ᾽068 {1}1} ὑπ6 τοῖίσῃ οἵ θαν!ά. 

86. ὅυαρσ. νἱ. 1. τ Ναυπιῦ. χχχὶ. 7---10. 
ΤῊ Μ|ιαϊδη 68 Δ Ὀϊ 6 Δ ΘΧ(ΘΏΒΙΥΘ αἰδίγιοῖ. [ἢ (86 ρατγί ἱπίο ψϊοῆ 

ῬΒΪΏΘμδΒ τΔΡο ἢ 64, {Π|Δ ΘΟῸΠΙΓΥ τγ88 Γγαυδρθα δηά {π0 ρθορ]ο ἀοβίγογϑα ; Ὀυΐ 
1. ὈΥ̓͂ ἢΟ τηθδη8 [ο] ονγοα ἐμδὺ [Π6 τ Ὸ]6 πδίϊοῃ νγ8ϑ οχίθυιϊ ηδθα, οὐ {μδ. 
 πρῦ ποῖ, ΠΡΑΤῪ ὕνο υπαγοα ὙΘΑΓΒ δἰϊογιναγαβ, ἤᾶνθ ἀραὶπ αἰαὶ ποα 
ἰουἀ8 Ὁ]9 Ροννοῦ. ΘΠ] ΑΓ [86 ἀδβιγυσίίοη οὗἩἨἉ ἴπ6 Ατηδίθκίῖοβ (1 ὅ8πι. 
χγ. 7, 8.) γγ8 ποῖ 80 δοῃρ]οϑίθ θαῦ ὑπδὺ ργράδίογυΥ Ὀδηα8 οὗ ἰῃθι ψασα ἔουπὰ 
8 ἴθ νΥ γ68Γ8 ἰδίο στ ϊηρ ΖΙΚΙὰρ (1 ὅδ. Χχχχ. Ἧ 

87. «υσ΄ 1χ. ὅ, ὅθ. τ 18. 
Ηδγα 8 σου πα ΘΓ 18 υ864. ΑὈΪΠΙΘΙΘΟἢ Ἰπθη θα ἰο ΒΥ [118 ΒΟΥ ΠΟΥ 

Ὀτοίγθῃ ; Ὀαΐϊ οὨ6 οὗἉὨ ἔμθτη, “οὐ διη, θβδοαρθά. Α βἰ παῖ αν Θμρ] ογιμαθηΐ οὗὨ ἃ 
Τουπά Ὁ ΟΣ 18 ἴῃ Φυάρ. χὶ. 26. 

98. Ψυΐδρ. χχ. 3ὅ. ψ ἢ 46. 
ΤὮ18 ΔρΡΡαγϑηῦ αἰ ΒογΟΡΆΠΟΥ ΤΔῪ δ ΘΧΡΙΔΙ πο οἡ {ἢ 6 8816 Ῥτὶηοἶρ͵θ. [Ιἢ 

056 ΡΪδ6θ 1Π6 Θχϑβοὺ πυσηῦογ οὗ {πΠ6 ΒΘη) δ [68 ΒΟ [6]] 18 σγθοογσἀ δᾶ ; ἱπ [86 
οἴμοσς τγ δ γ6 1}6 τουπᾶ πυπλῦογ οὗ ὑἐΠπουβαπά8. 

39, 1 ϑαϊη, χΧι!. 1]. 
Νο βιὰ υάρο 85 Βϑάβδῃ 18 τηϑηςοπϑᾶ ἴῃ ἐδ 6 ὈΟΟΚ οὗἉ Τπᾶρθ8 ; δῃἃ ΒΟ 

ἩΤΙΟΙΒ ἤᾶνο Ὀο]ονθα (πΠαὺ ϑδιηβο, γγῆο νγ88 113, ἃ Ὠδηϊίθ, 18 ᾿πίθπαϑά. 
ΤῊ5 18 8 βίγϑηρθ βυρροδβιίζοπ ϑπουρῃ. Του Ή1688 την Θϊπθηῦ ῬΘΥΒΟΠΒ 
᾿ϊγρά ἴῃ [βγϑθὶ ῬΠΟΒΘ. Ὡϑηη68 8ΓΘ ποὺ τϑοογθα ἴῃ ἴ[Π6 οοπηροηάϊοιβ ἰδίου ; 
ὙὮΥ Βῃου]Ἱὰ ποῖ Βοάβη ὃθ6 ομϑ οἵ ἰμοβοῦΡ ΒΒιι, 1 Π6 τηυδῦ πϑϑάβ 6 δῃ 1π4]- 
ψιάυ8] τηθηςοηρά Ὀοέογθ, {16 βυρσροβίίοη οὗ (ἀθβθηΐυβ 18 ΟΥ̓ (ΔΓ {10 τηοϑί 
ΤΟΆΒΟΠΒΌΪ6 {π8ὺ ΑὈάοπ (Φυάρ. χὶ!. 16.) 18 τιθαῃῦ. (ἀθϑθῃΐαβ Ῥγοάμοθβ οΧ- 
ΔΙΏΏΪ68 οὗἉ ἃ 51:11 Γ Δ ταν Ὁ] ἢ οὗ ὨΆΙΏΘΒ. 

- 40, 1 βδιη. χυὶ. 14---23. τ ἢ ΧΥῚ]. 

Α ρτοδῖ ἀπ" ἘΠ συγ ἢ88. αἰνναγ8 Ὀδθη [6]Ὁ 1ῃ ΓΟΘΟΠΟΙΠηρ ἐμ ἴδοι οὗ 5840} Β 
Ἰσηογϑηοα οὗ Πᾶν δβ ρόγβοη (χνὶϊ. δδὅ.), ἢ [Π6 Βυρροδβιτοη οὗ Πανὶ 
δανησ ὈΘΘῚ ὈΓΟΥΙΟΙΒΙΥ ΘΠ] Ογοᾶ 848 ἃ τα Πδβίγοὶ ἴῃ 086 Κίηρ ΒΒ Ῥγθβθηοο. 
ΒΊΒΒοΡ Ηουβὶογ πο ου]ὰ ἐγϑῆβροβο 1 ὅδπι. χυὶ.] 4---28, ἴο οἰαρ. χνὶϊ)., Ἰἰγοάπο- 
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ἵπρ' {μ656 ψϑυβ68 {ΠπΠ|6γ6 Ὀεύνγθθῃ γθγθ68 9. δα 106. Βὰΐξ ψ γὸ (818 ἄοῃβ δοηθ 
αἰ ΠΠ σου 0168 σου] 8611} στοτηδίῃ. Ὑαγίουβ βου] 008 8γΘ ἀἰβουββο Ὀγ Ὧν. })8- 
νἱάβομ, ψῖιο ἀθοΐαγθβ ἢἰπ}561}} ἀ 1] ββα  ϑῆθα νὴ 4}}1.} Βαυΐ ῬογὮδρΒ 8 ΙΏΟΓΘ 
Β' ΠΙΡΪΘ τηοάθ ὩΔΥ 6 ἔουπά οὗ τηθοίίπρ [16 οὈ]δοίοη8. [8 ἰδ ααυΐϊΐ6 ἰπδά- 
τηΐ5810}}]6 ἰο τοραγὰ 1 ὅδ8πι. χνὶ]. ]4---28. 88 ἃ σοπιρθπαϊουβ ὨἸδίογυ οἵ αν 48 
Ἰηἰγοάποίοη ἴ9 8δπη4 Θδϑἰδ Ὁ} ]Βῃταθηΐ ἢ ὅ'δαϊ, θορΊ ππὶπρ Ὀοίογο ὑπ 6 σοαιδδὶ 
ννῖἢ (ΟΙ] ’Δ 1} δά οχίθμαϊηρ Ὀογοπᾶ ἰἴ, τνν 116 ομρ8. ΧΡ]]., ΧΥΊΣ. 1---9.. τὸ- 
Ιαΐθ δὖ ἰθησίῃ ὑδθ ᾿ηϊογιηθαϊαίθ ἄἀθίβὶ]β2 δι ἢ ἃ τηοάθ οὗ σοϊῃροβίοῃ ᾿3 
ποὺ τὶ που ρᾶΓΆ116] ἰῃ τ[π6 ΒΊΡ]6 3; ὯΟΓ 18 1Ὁ ὉΠΟΘΟΙΏΠΊΟΙ 8ιπΠοηρ᾽ Ὠ᾿ βίου 8 }8 ἴῃ 
σθηθΓΆ}.83 Ασδοογάϊηρ ἰο {{18 νυἱοῦγ αν νγ88 ἔγϑί Ὡδιηθαὰ ἴο 8841} 88 ἃ 
ταυϑί οἶαπ., ΤΠ6 ΡΟυβοὴ γΠῸ γϑοοιαῃθη θα σγου]ὰ 6 ΒυΓ6 ἰο ΒΆΥ 81] 6 σου]ὰ 
ἴῃ 5 ἄνουσ. Ηθ δᾶ ροββί}Υ δοαγά οὗ 9 βῃδρῃογα Δ 8 ὈΓΑΥΘΓΥ ἴῃ 
ἔμοϊπρ {86 Ἰοπ δηά {{π|0ὴ0ι, Ὀθαγ [μαἱ αἰἰλοκοά ἷ8 ἤοοϊκ, δηὰ {ἤθποθ 6  Κ68 
οὐσαδβίομ [0 ῥγοοϊδίση [εἶπ ἃ τσ σα]!δηῦ τϑη, σὶνίπρ πἷπ ογορα!ῦ ἔον 
αυδὶ! Ποιιοηβ τυ ἰο νου] 6 8ιΓ6 ἴο [611] πὶ Π18 ἔδνοιν ἢ {Π6 ΤΆΤ ΚΘ 
Κίπσ. αν, {ΠποτΘίΌΓΘ, 18 βοηΐ [ὉΓ : Π6 ρΙδυβ, 8η4 18 τη δὶς βοούῃθβ ὅλ] : 
δι ρΡΟΓΒΟΠΑΙΥ 6 18 Ὡοὺ τ ἢ τοραγαρα ὈΥ͂ [Π6 Τηοπαγοΐ, ΟΥἹ ποῦδοα ὈΥ τη 
οἰϊεῖβ ἀυοαῦ . Ηονγονοῦ, [ῃ6 ΠΆΓΥ Εν 6 σο68 οη, 580] ““Ἰογϑα τὰ σΎΘΔΕΪΥ, 
Βη4 Πα Ὀδσαηθ Πἰϑ ΔΡΠΟΌΓ- Ὀθᾶτον ἢ (νυν. 21.) ὙΥΥ βΒβου]ὰ πθ ὃὉθΘ 80 ὑτγο- 
τοοίρα ῦῷ ἘΝῺΥ ββου]ὰ 8848] ὑπ 1πκ οὗὨ τιδκίηρ 8. γοιπρ ταϊ ηδίγο] οη6 οὗ ἢ15 
βμοάγ-ρυδγά, 0 ρῥΪδοθ οὐἠἨ ΒΟΠΟΓΆΓΥ ργοίογιηθηῦ, θυΐ ἀθιηδῃαϊηρ' 8. νἡγ6}1-ἰγἱϑὰ 
ΒοΙ ἀἸον ἢ ΤΏ ἰβίογδη ν01}} σῖνο {86 βίβρϑβ οἵ ἢἷ8 δα νδηοθιηθῃΐ βοοὴ : ἢ 18 
ΠΟΥ͂ ΟἸΪΥ (6]]1ηρ ἴῃ ὈΓΊΟΥ [Π6 Τοϑ0] αὐὔογνγαγβ γοϑοῃθα. αν 88 γϑῦ νγλϑ 
θα οσοεβίοηδ  ν ἢ {Π6 Κίπσ. ὙΠ ὴ ἢ18 πιυβ08] [816 18 γγ ΓΘ ποῦ μι ᾿ῃ 
ΓΘαυ Β᾽ ΠΟΥ -- 8Πα ὈΓΟΡΔΌΪΥ {Π6 ΓΘ 66 ΠΟΙ ΒΙ ἀΘΓΒῸΪ]6 ᾿πύθγ νυ 18 ---- 6 του γηρα 
(0 ἴδοα 818 ἔδυ μου 8 βδῆθεορ. Βυΐ πον {86 Ῥ]]18ι1ηὴ 08 δὰ σαίμογοα {Πο6Ὶν 
Βοβίβ ; δὰ (σο] 81} οᾶπιθ ἔσῃ ἴο ἀΘΙῪ {1Π|0 ΔΓΠιῖ65 οὗ [5γδοὶ]. ΟὈ] σὰ το θλὰ 
Ὦ18 ἈΓΠῚΥ ἴῃ {6 Η614, ὅδ] μδα Ἰοβὺ ἢ15 τἸηοοαΐη 688, δῃα αἰπηοϑὺ ἑογροίίθη ἢ15 
τοϊ ηϑίγοὶ αὐϊοπάἀδπηί. 10 18 {Π6η {ηδὺ Παν!ά, δοηῦ Ὀγ δ158 ΠΌΠΟΙ [0 15 Ὀγοῖμο 18 
τὶ [Π6 ΔΓΙΏΥ, ἤθατΒ οὗὨἩ (ο] 14 0}}}8 μα] θηρσο δηὰ οὔουβ ἴο δοσορί ᾿ἰ1. Ηθδ 13 
Ὀτγουρθ Ὀοίοσγο 584] ; Ὀαΐ {π6 Κίηρ [8118 ἰο Γθοορη!ΖΘ ἐπ. [{18 πὸ ψοηάθρι : 
ἢ6 Πα ΞΟ ΘΟΙΥ βοὴ Ὠΐτα, ΒΥ 6 θη [6 ΘΥ]] ΒρΡ᾿Ί ΤΙ ῦ γγ8Ὰ8 Οἡ Ἀπ; δηα ρου μαρ8 
ΠΊΟΠΙΠΒ δα οἸαρβοὰ β'ησο 1 αν 8 ΠΡ μά ἰαβὺ Ῥθθη ἰουο θα Ὀδίογα ὨΪπ|. 
8411} ἀου 8 τ Ποῦ μ ον {86 γουηρ᾽ Δ νγ88 6418] ἰο διισἢ 8 ρουϊ]οιβ Ομ σου ἢ Σ ; 
δια αν, οὗὨἨ σοι γ86, πλ 68 0 Δ᾽] 810 ἴο Ὦ18 ΡΓΘΥΙΟΙΒΙΥ δίβηάϊηρ θοέοτο 
ὅδ}. Ηδὰ 10 οοηθ οαὖὐ βοὴ πὰ 6 νγῶϑ θαὺ [8Π6 τηϊπβύγοϊ, ὑΠ6 ἀϊδσονοῦΥ 
ψγουἹὰ ἤᾶνθ Ὀδοη οηουσᾷ ἰο ργθοϊπἀθ δἷ8 Ὀοϊηρ 8] ονγθὰ ὑπ σοιηρϑί : Π6 
γεἸαίθβ, ἐπογοίογο, μἷ8 Κα] Π1ησ {Π6 Ἰΐοη δηά [Π6 ὈΘΆΓ; δπά ἢ8 ουἹἀδηὶ δηΐῃιι- 
βἴ8ϑπ ΓΙ ρ55 8 σοπϑβοηῦ ἔγοτη 588] {π8ὺ 6 8118}} σὸ ἰο θδί6. ΑΆ })0 βοθϑ 
ΒΟΠῚΘ ΤΟΙ ΐΒΟΟΠῸΘ Β6ΘΠῚ8 0 Βύ ΓΚ πῸ Κίπρ, δηἃὰ ἢθ δρρθδ]8 ἴο ΑΌπογ: 
“ὙὝΝΠο86 Βοῃ 18 {818 γουτ}" ΑΠΟΣ, {Π6 σἀρίδίη οὗὨἨ (ὴ6 Ποϑί, μαά πϑνοῦ 
(του Ὀ]64 ΐ πι86} δθουῦ (86 ΓΟΥΔ] 1Ϊ ΒΕΓ] ; ἈΒ0ΔΠῪ δ 116 ᾿θδᾶ οὗ ἔγοορ8, 
᾿ν6 δὰ ῬγοΟΌΔΌΪΥ ὭΘνΟΥ βοὴ ἢ. Βαΐ, 1 6 ἢ8Δ4, ΑΌπΟΥ νγ88 ποῦ {Π6 τἸηϑη 
ἴο Ὠ6ΙΡ ἷπλ ἔογυναγα πον. ΑΌΠΟΙ νν88 θαΐου δηὰ 8618Ά8}), δῃὰ ἔογοϑθαν, ἱ 
Βαν!α βυσοθθάθά, ἃ εἶν] ἰο Εἰ π)56 1; δηα, [μουοίογθ, ἢθ ἱπα  ΒΌΣΘΠΕΥ ἀδοίαγοβ 
{πᾶ "6 Κηον ποῦ ψγῆο ἢ6 νγᾶ8Ί. Βυὺ Ὀγ ἴῃ6 Κρ δοσῃημηδηᾷ ἢ νν 85 ἰοσοθὰ 
ἴο ᾿πᾳυϊγ ; δηᾶ, θη εν Πδα δ]αῖη (ἢ 81}, ΑΌΠΟΓ νγα8 νυ ΠΠ]ΐπρ ἴο ΡρΘαν 
ἢ18 ρᾶίγοι, 8π4 ἴοοκ ἶσα ἴο 581}. “ΠἼκΘη, 11) ΔΏΒΥΤΘΙ ἴο 581} 8 ἀυο συ, “ Υ ῃο586 

᾿ δεαογοά Ἡδγιηθηθαυιῖοβ, ομδρ. ΧΙϊ. ΡΡ. 54] --- 644. ΒΙΌ]. Οτῖξ, νο]. ἱ, οἰδρ. χχυὶ!. ΡΡ. 
897 ---40] 

Ὁ 8566 1 ὅ4πὶ|. χῖν. 48., ὮΘΓΘ 8 δησοίης Δοσοιηῦ οὗἁὨ 34} Β Βθσοοϑδ δραϊηβί {ἰ|6ὸ Α πιϑ]οκίῖοβ 
ἷ8 ρίναη, νυ 8 }}]6 ἀοῦα 8 ΓΘ παγγαϊθα ἴῃ τπῸ ἢςχὺ σμαρίοτ, 80, ἱπ 2 Κ'πρβ χι. 13., Ὁ ᾶΥθ 
186 ἀθ δ} οὗ Φοδβῇ. δηὰ αἰξογνγαγάβ, ἴῃ {16 Βα π|Ὸ ΟΠ ρίοσ, ΒΟΥΟΓΆΙ ῬδιΓ Ά]ῚΓ8 οὗἁὨ Ὠἰ5 τοῖσῃ. 

5 8.0 θοίογο, Ρ. 459.(Ὀ. ΤΊ αἰρομ νοὶ αἴοὸβ (οΠαρ. χὶνΠ!.}) τπ6 ἀδαῖ οὐἨὁ Ἡογμο] δ, δα 
βῖνον 8 σοτηρεηἀϊουβ δοσοῦπῖὶ ΟΥ̓ Πἰκ γι ςύββογβ, Ἰοπρ ΒοΙογο Πὸ ἔαγηΐδ.θ8 ἐθ6 ἀοια}}8 (Πρ. 
11.) οἵ τις ἀἰπεδῖοτβ νυ ἰσἢ οἰοιἀοἀ {Π|πλι πιομαγς ἢ 5. ἸδΕῦο Γ γο Αγ. 



ΑΙΠεφοα (οπέγαὐαϊοξϊοη8 ἦπ ἐδε Οἷα Τεδίαηιοηζ, 40] 

βοη τὲ ἰδοὺ ἢ Ἶ Π6 τϑρ 168, “1 δηλ (86 βοῃ οὗ {Π| .} βογνϑηΐ ε76586 (Π|ὸὲὸ Βοίἢ]6- 
Ποιρῖία ᾽ἢ (ν. δ8 ); δάορύϊηρ ὑΠ6 βίγ!θ ὈῪ τ} ἢ 6 τῦᾶϑ ἢἤγθι πδηιθ ἴο (ἢ 
Κιηῃρ (χΥυΐ. 18... ΗΘ 18 ποῦν Σθοορη!Ζαά, οι πα ΒΟ ἃ 8.κ1}{1}} ταιϑ᾽ οἴη ἀπά 
8 ν Δ] 1] δηΐ 8016 16}, Δπα αὐίδι 8 {Π|6 ροβὶ []0η τηθηςοηθα Ὀοΐογο (χυὶ. 21.}: 58] 
Ἰονθϑ Βΐπὶ ἃπα πλϑῖκθ8 ΒΙτὰ 18 ΔΓΠΊΟΟΓ- ὈΘΆΓΟΓ; δηἀ Β6Π68 8 ΒΕδοπα πηθϑβαρθ 
ἴο 6΄6886 (ν. 22.), π δίο]ι 1Κ ποῦ Θχρ]δίηϑα ἴῃ [18 ΔΥ σπου]ὰ βθϑιὴ βίγϑῃσθ 
ἈΠ ΠΩΘΟΘΒΒΑΙΎ (866 γν. 19.).. αν 18 ποῦν Θϑδ 18 ῃ6α ἰπ ὑπ6 Κὶηρβ 
ἈνουΣ, 8Πη4 τἱβθβ γϑριαΐγ, 1}1 6 18 ““8θύ οὐϑῦ {Π6 τηοῃ οὗἩ ναγ ̓ (χυ]. δ.); 
ποὺ {πδ΄ Π6 Ὀδοδηθ σδρίδιη οὗἉ [6 μοδβί, Ὀυΐ δά ἃ τι Π ἈΓῪ σοιημηδηὰ ρῖνοιι 
1ι1π|, ἴῃ τυ] ἢ ΒΘ ταϊσὺ δηά αἸ4 αἰδέϊη σα 18}1 ΠῚ τπ86]}, 01}1 584} 8 7θα]ουϑΎ νν 88 
Τουδθα δρϑίηδβὺ ῃἷτῃ (ΧΥ}1. 9.) ΤΕ 18 τηοάθ οὗὨ Ἰη ογρτοῦπρ {Π16 ὨΙΒΙΟΓΥ Ὀ6 
ἉΠΠοντ θα, {πὸ ἀΠΠ οὐ }0168 Βοα πηι ἴο Ὀ6 ον αίθά. Απά ψὩγ Βῃου]ά ποῖ ἢ δρ. χν!]. 
Β6 (Δκθῆ 88 δχρίαπαίουυ οὔ ννῃδῖ πδὰ Ὀδθη τοϊαίθα ὈγίοΗν αὐ {Π|6 οπά οἵ 
σἤδΡ. χνὶ. Ὁ ΤΠ βαῖηθ ρῥγίποῖρὶθ πεμβέ Ὀ6 ΔῥΡρΙΙθἃ ἴο ρϑιῖβ οἵ σδρ. χν]ϊ. 
Τπὰ3 86 θα 16 νὴ (ἀοἸ Α0ἢ 18 ἀθβογὶ 64, δηὰ {Π|Ὸ 8 Ὀδοαιθηῦ ἀοἔραϊ οὗ {116 
ῬμΠδῦμο5 (νυν. 40---68.), Ὀοΐογο {86 παγγαῦνθ γοία γΠ8. ἴὸ τηθη οη 5840}᾽5 
ἸπηυΐτΥ οὗὁἨ ΑἸποε, τ ΠΊΟὮ τν88 το 85 να υνϑηΐ ἔν (ν. δδ.). Απὰ 
αν 8 Ηπ8] ἀϊβρο58)] οὗ ὑ86 ποδά δῃὰ δγιηουν οὗ (ο] δ} 18 πηοητἰοποα (ν. δ4.)} 
θοΐογο 815 ἰη ογνίονν νυ τἢ 8580] (νυ. 657.) 10 18 τ1πὰ8 πα [Π6 βαογρὰ νυγὶ ἰοῦβ 
816 ἴπ {ΠπῸ Βαδιύ οὗἩ σοηῃαθηβίηρ {ἰπθῖν ΠΑΡΓΑΟν ΘΒ, βίδιηρ λοῖβ ἴῃ ᾿υχῆδρος- 
βἰτἴοη ἕο οὔμον ἴδοῖβ τυ 1 οἢ ΤΟΥ͂Θ ΓΘΆ]]Ὺ βοραγδίθα ὈΥ Βοῖὴθ ἱηίθγγναὶ) οἵ {1π|6. 
Απᾶ {δοσὸ ἷἰβ πὸ ἔδυϊϊ ἴῃ [μ18.. Τδ6 λυ] 18 ΣαῖθΠ  Υ τ 11} {Π|ο56 ν ῃ0 ννου]ά 
1ΠΈ6Υ 8 ΒΓ ΟἿ]Υ σΠγοποίορίοδὶ ἀ6 [4:1 γῇ ΓΘ ΠῸ 816 ΟὨτΟΠοΪοσίοδὶ ἀθίδὶ] 8 
Ἰηςοηαρα. 

41. 1 ὅδ. χχιἹ. 20. στ 2 ὅδ. υἱῖϊ. 17., 1 ΟἜγοη. ΧχυἹἹ]. 16. πα 
Χχῖν. 3,6,3]. ᾿ 

ΑΒΙΔΙΠΑγ, (86 βοῃ οὗ ΑἸ ΘΙ ἢ, τγ88 ΒΙσῃ ρῥγιθϑί ἀανίηρ {Π6 τοΐσῃ ὁ 
αγνϊά ; θυΐζ ἱῃ ὑμ6 α8᾽- Παιηθα ραββαᾶρθβ γ͵)͵ὸ πὰ ΑΠἰπηοίθοϊι (50 [Ὁ Βῃου !ἀ Ὀ6 
τοδή, 1 ΟΒσγοη. χνὶ!. 16... Ὑνο βοϊυϊουβ ᾿ᾶνθ Ὀ66ι) ρΡΙὈμοΟΒΘᾶ : [Π6 οἷο 
{Ππλὺ 8. ἰΓδηϑρΟβι [0 Π88 ἴα Κοη μΪδοθ, Ἀπα ὑπδΐ, ἴον ““ ΑἸ 6] ἢ [Π6 δοη οὗ 
ΑΙ 41Π αν," ννὸ βῃουϊὰ γοϑδὰ “" ΑὈϊδίμασ [Π6 βοη οὗ ἈἢΙ θοαὶ Ὁ [6 ΟΥΠΘΓ 
{π80 ΑὈΙΔΙΒΑΡ Ππδὰ ἃ Βοὴ πδιωβα δέου ἢ18 σγαάηα ἈΠ 6 γ, γν η0 Βαγοα τυ 10}1 ἢ 18 
ΤΆ ΠοΣ 186 ἀυί168 οὗἩἨ {0 ῥγϑϑίμῃοοῦ ; ἃ8 ΗΟρὮΩΙ δημὰ ῬΒΙΏΘἤ ΔΒ ἀἰὰ 1} 
Ἐ):.} 

42. 1 ὅλῃ. χχχὶ. 4. ψ ἢ 2 δι. 1. 10. 

ΤῊΘ βγβί- πϑιηθᾶ ρβββαρο τοϊαίθβ ὑπ ἀθδίῃ οὗ 581.}} 88 10 Γβ δ} }} ΠΔρΡρομπθᾶ : 
{86 Ἰδδῦ 18 ὑῃ6 Βίογυ οἵ {π6 Ατρδιοκίίθ, ννῖο πορθὰ ἴῸΓ 8 γοναγά ἔγοιη θανιὰ 
16 Βα οου]ᾶά το ουὖ πμαὺ μ6 δα 8]41π Ὦ15 ΘΏΘΙΏΥ. 

43, 2 ὅδ γὑἱϊ. 4. ψῖ 1 Οἤτοη. χυἹἹ. 4. 

ΤΠ πυτθοσβ ΘΓ ἀσποίρα ὉΥ ̓ οὐίογβ, 1 18 ΘΆΞΥ ἴο υπάοτγβίβηα ποῦν (6 418- 
ΟΓΘΡΆΠΟΥ ἃϊΌ86. ἴδ 700; ἔ 1000. Α ἰΓΔΏΒΟΓΙΌΘΣΙ ταϊσΐῦ οοπίοιιημα οπ6 
γ}} (86 Οὐ ΘΓ. ᾿ 

44, 2 ὅδ. χ. 18. 1 ΟἼγοη. χῖχ. 18. 
ΤΙο ἀἰΒΟγρΒ ΠΟΥ ΠΟΓΘ ἢ88 ΔΓΙΒΘἢ ἴῃ ἃ ΒΙΧΩΣ ΒΡ ὙὙΆΥ. 

45. 2 ὅδ. χ. 6. ψῖἢ 1 Οἤγτοη. χιχ. 7. 
ΤΠηΘ πυπθογΒ ΜΥν1}} δ6 ἔουπᾶ ἴο ἀρτθθ; ἴογ {π᾿ βίσοπσι οὐὗὨἩ (Π6 Κίηρ οὗ 

Μδδο ΑΒ ἴγοορϑ 18 ποῖ ρίνϑη ἰῃ ΟΠ γΟΠ10165. [1 ϑδηγαθὶ 200,00 ἅγὸ βαϊά 
ἰο Ὀ6 ἔοοίτηθῃ ;  ΠΟΓΘδ5, ἰὴ ΟὨγο 6168, 10 18 5814 ρΘηΘΓΆὶΥ οὗ ιἰϊὸ 82,000 ἐπαΐ 
{ΠΟΥ σατο 33}, γίάοτα, οἰ μον ἴῃ σμδγοῖϑ οὐ οἢ ΒΟΥΒΟΌδοΚ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ [680 

στιὰ 

Δ ὅ.6 Ὀείοτο, Ρ. 105. Οοπιρ. Βουήῆοαι οη 1 Οἤτγοη. χυῖ!. 16, 17., ἰῃ βαρ). το Κοὶ), 
Οι πιιβοηιεσυ οἱ ἴῃς Βοοϊΐκ5 οἵ [Χ]η 8, ν0]. ἰϊ, ΡΡ. 266. 267. 



4602 ϑογίρέωγε Πιογργείαζίοη. 

ὑνοτο οοπβίογθα ἐπ ταοτθ βουτοϊ 48 Ὁ]9 ἀοβογιρίϊοη οὗ ἔοσοθ; δηα βθποθ (ἢ9 
δοποσὶο πϑηι0 γγ88 βίνϑῃ ἴο ὑ86 γν ἢ ]6. 

46. 2 δὰ. χχὶῖν. 8. ψ τ 1 ΟἼτοη. χὶ, 1]. 

ΤΟ ἀἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ ἴδ ποῦ 80 ρτθδί 88 1ύ δὖ ἢγβί βίρῃιί: δρρϑασβ. [πῃ βϑ'δημποὶ 
ψ6 δαγο Π373 3.0), ἰγαποϊδιϑά, ἐδαέ δα ἑῃ ἐἦδό δεαί. Ἡρτο γγὸ βδου]ᾶ, ἀουδύ- 
1.88, τοδὰ ΞΟ, ἃ. ῬΓΟΡΘΙ ΠΆΠῚΘ; {86 ΘΓΤῸΓ ΒΑΥΪΠΡ ἀτίβοη ἔγοτῃ Γ33, τ Β1Ο ἢ τι} 

σου ΓΒ 1 [86 πα αῦονθ, ιανίπρ σαυρμῦ {Π6 ΘΟργ δῦ 8 ογθ. Ὁδὲ ποχὺ ἀϊ- 
ἔογΘη 66 18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΜΟΥ ΠΘΠἱηρ᾽ : (Π6 “ ΗδΟΒτηοηΐ 6 ἢ πᾶ {π6 “ὙΔΟΙΙΏΟΙ- 
16 αἰδοσς ὮὉῚ Ὀυΐ 84 βίηρὶθ Ἰθιογ ; ὑπ ΟΠΘ, ΠΠ, ΨΟΥΎ ΠΟΑΤΙΥ ΓΘΒΟΙΩΒ]ηρ [86 
οἴμον, ἢ. Ὑθη βασοοοᾷ ἴπη ϑδηθοὶ {86 ποσὰ ἸΣΥ̓ΡΣ Ὧν δ, γοηάἀοσγοά ἴῃ 
ΟἿν γοσγβίοη, 7Ὺ6 ϑαπιε ισαϑ Ααϊπο ἦε Ἐπσηΐϊέοθ. (Οἀαβοπῖαβ, ὈΥ 186 ὑγδηβροϑβὶ- 
εἴοῃ οὔ ἃ 1οξασ, υσου ]ὰ τᾷ, ΟΥ̓ 1) 10 ὉΠ λό δγαπαϊιολοα {ἐ----ἀῇλοορεαν; πο ὰ 
8 1ῃ. ρογίδοῦ Βαστηοην ννἐ0ἢ ὑΠῃ6 ΘΧΡτΘαβίοη θὰ πὰ ΟΠ σοη 6198. Το Π ηρ 
ΟΥ ὈγΔηαἰβΐηρ οὗἨ [Π6 Βρϑδὺ γγᾶ8 ὈΓΟΌΔΌΪΥ {Π6 βῖρηδ) ἴῸΓ 818 πγχθη ἰο δὐίδοὶς 
{116 ΘΩΘΙΩΥ : 18 νψνὸ Απηά [10 υδβοᾶ «7ο8}. ν1}]. 18. ; 8δηα {86 γτϑβυ]ὺ νγϑ8 (μιδί 
800 οΥ 800 (τνϊοῖ 18 {μ6 ἔγιι8 πυμα 6 Ὁ σδη ὈΘ ΟὨΪΥ οοη͵θοίαΣ6 4) ψγογῸ ΚΙΠοά 
ΟΥΓ νουπαθρα ὈΥ «48 θδσῃ δηα ἢ18 ρδυίγ. 

47. 2 ὅδ. χχῖν. 1. τ 1 (πτοη. χχὶ. 1. 

Οοά ᾽8 ποῦ ππέγοα ΘΠΥ βαϊὰ ἰο ἀο τ βδὶ ἢ6 ρϑγπι 8 ἰο Ὀ6 ἄοπθ. Οὐδγίβϑί Ὡ]Υ 
6 ἀοοβ πού ᾿ϑιηρί ΔΗΥ͂ τηδῃ ἴο 601] (81η68 ἱ. 1 8.); θαὺ Β6 ΥΘΣῪ 0 801γ ψ1- 
ἄγαννβ ἔγοιη [ἢο8Β0 ψΠοῸ αἰϑγορασγὰ δηῃα ἀἰΒΟΌΘΥ ἤϊτ, δηα, ἱΒουρ ἢ 6 4068 ποῖ 
186 ΟΥΣ] 1ηἴο {π6 ταϊπὰ οὐὗὁἨ δῆγ, Ππ6 ]1οννβ τπ6 πὰ ἴὸ Ὁ] ον ὉΠ 6 ]γ ον δι ηξα 
ἀαβῖγθβ δηᾶ ἰο [81] ἃ ῬΥΟΥ ἰὸ ϑαίδῃ, τῦβο 15 οΥ̓ σὺ Γδγ ἰὸ ἰ8Κθ δἀνδηΐδρο οὗ 
[Πθὰ. ΤΒοσα μδα Ὀδθη δὲ 1 18Γ86] ; δηά, 48 ἃ γἱρῇῃ:θουβ᾽ τοι σὶ θαϊΐοη, αν ὰ 
Ὑν8Ὰ8 Ῥογη604, ητοϑίγαϊ θα, ἰοὸ ἀο {δὲ τυ ῖοἷ Ὀτουρ}ιὶ Ὁ Ραμ βαμηοθηῦ 
ὕΡΟῺ ὑμοιι. 

48. 2 ὅδ). χχὶγ. 9. 1} 1 ΟἼγοη. χχὶ. ὅ. 

10 18 8814 {μὲ {Π|9 Πυ ΌΘΓΒ ΠΟΤΘ ΤηΘη ΟΠ6α ἅτ ἱποσγοά! ΪΥ ἴᾶτρο. Βαυί, 
ἐλ κίηρ ὑμοβθ πὶ ϑαχσηθθὶ ΘΆρΡΔΌΪ]6 οὗἨ Ὀοαγίηρ δγῚὴ8 αὖ 1,300,000, ἐπ6 ψ;80]0 
Ρορυϊαύϊοη σπου] ΡτοΘΌΪΥ Ὀ6 6,600,000.0 Νοῦν {πὸ ἄγϑὰ οἵ Ῥα]ϑβδίϊΐῃβ τρεϑέ 
ΟΥ̓ ἐλε Ψοτάαπ (πὲ 18, ἀχοϊυαϊπρ' {π6 ἰγ Π8-Π Οοτ ἄδηϊς Ῥσονίηςθ8, οσουρίθα ὉΥ͂ 
Εδαθοη, (Δα, δηὰ ἢ 81{- Μη Ά556}}} 18 αδουῦ 11,000 βαυδγθ σῃ 681, ποὺ ἔδλγ 
ἰηογῖον ἰο ἐμπδὺ οὗ Βοϊσίυτῃ, τ σι 18. 12.600 βαυδτο τὰ1]686. Βαυΐ ἴῃ 1846, 
[86 Ρορυϊαιΐοη οὗἩ ΒοΙσίαπι νγα9 4,336,000. Ηδποθ {π6 τολοῖα Κίηράοπι οὗ 
13Γ86], σγῃϊσ ἢ Οοα Δα ῥγοπ)ἶβθα Βρθοῖα Πγ (0 Ὁ]688 Δηαἃ του] ΡΥ, ΤΩΔΥ͂ ὙΘΙΥ͂ 
γγ6}} 6 Δ] ον οα ἴο οοπίαϊη 6 οἵ ὖ τι ]]1οη8, βοοῖηρ ἐμαὐὺ 1 τγουἹά ὑμθὰ Ὁθ 
ΒΟΔΙῸΘ ΤΊΟΓΘ ἀΘηΒΘΙΥ ρΡΘΟρΡΙ]Θα {π8η 8 τηοάθσῃ Ευσοροϑη βίδίθ. 

ΑΒ8 ἴο {πΠ6 δἰϊοροᾶ οοπίγδάϊοϊζοη 1ἢ πυμηῦοτγϑ, {Π6 οαϊίοῦ οὗἁἨὨ 1ὴ6 αυλγίο 
οἀϊ οι οὗὨ (δ πιθὶ᾿Β Του οΠΑΓΥ οΥὨ ὑπ0 Β1Ό]6 ὑμππ8 Βδυτηοηΐζοβ ἐμοὶ: “1ὐ 
ΔΡΡΘΆΓΒ ὈῪ ΟΠ γοπ οἾ68 (1 ΟὨγοη. χχνἹ.) ὑπαὶ {ΠοτΘ οσο ἔννοῖνο ἀν] 5108 
οὗἁἨ ρθῃθγαὶθ, γγ0 σοι ἀθα το Ὦ]γ, δηὰ 086 ἀσὶγ ἰὑ νγ88 ἴο Κθεὲρ 
σαλγὰ ποᾶῦ (86 Κὶπρ᾿Β Ῥϑῦβοῃ, ϑϑοἢ Πανίπρ 8 ΒΟΑῪ οὗἹ ἰγόορβ Ἴδοηβίβέϊπρ οὗ 
24,000 πιθη, σοὶ ἸΟῪ ἔογιηθά 8 σγδηᾶ δύγ οὗ 288,000; δπά, 8ἃ8 8 
Ββθρᾶζγαίθ Ὀοάγ οὗ 12,000 πιθὴ παίιγα!γ δἰίθπάθα οα (86 ἐνγθῖνθ ρυίποϑϑ οἵ 
ἴπο ὑσγοῖνθ ὑγ1068, τηοπϊοηθά πη {Π|0 Βᾶπλ6 ομδρίου, [86 τυ βο]θ νυν }]} υὸ 800,000, 
π ΠΟ 18. 186 ἀϊβδγθηοο Ὀθύννθο (ἢ6 ἔνο δοοουηΐβθ οἵ 800,000 πὰ οἵ 
1.100,000.᾽ ὙΠοποθ τΔΥ ὃ6 ἀοήυςσοάᾶ {Π18 παίατα βοϊαὐΐοι 88 ἰο 86 πιΠ|- 
θοΓ οὗἩ Ιβγαθ]. “"Α8 ἴο {86 τηϑπ οὗ [βγϑοὶ, ὑπ6 δα ύποῦ οὐ ϑϑιηθθὶ ἀοθϑ ποὺ ἰ8 10 
ποῦϊοο οὗ (0 800,000, Ὀεοαιδο ΠΟΥ ὑγασθ ἴθ [86 δοΐμδὶ] βογυΐοθ οὐ [10 

1 Τηΐβ ἰ8 186 δϑιἰπηαῖθ μίνοη ἴῃ το Ναϊτίοηδὶ Ογοϊοραάϊα, τί, Ῥαϊδβϑεῖπο; δηά, 88 [89 
Ψογάδῃ ἰ8 πηϑητοποα ὃ5 1Π0 οαϑίογη ὈΟυπάαΓΥ, [Π|Ὸ0 ἀγθα σα ἰποϊαὰθ ΟἿ Οδηδδα ῬΓΟΡΕΓ. 
Οομρ. Ογοὶ. οἵ ΒΙΌ]. 111, γι. Ῥα]οβιίμο. 



ΑΠϊεσεά (οπίγασιοίϊοτια ἴῃ ἐδιο Οἰἱά Τεβίαηηεηΐ, 4θ8 

ΚΙῺΡ 88 ἃ βίβῃδϊηρ ΔΓΠΙΥ͂, πὰ ὑβογθίογο {πο γῸ γΥΧ885 ΠῸ πορᾶ [0 ΠΌΘΟΥ 

{ποτα ; δα ΟὨΒτγοπίοϊθα ᾿οΐπβ (μϑσὰ ἰο {110 τϑϑὲ, βδυϊῃρ ΘΧΡΓΘΒΕΙΥ διε δη ὃ5, 
“4}1 18οβθ οὐὗὁἨὨ ᾿βγδοΐ σοσὸ 1,1 00,000 ;᾿ τ μογθαϑ {μ6 δῖ μοῦ οὐὗἁἨ ϑαχαπεῖ, 

ΜἜῸ τϑοκοῦβ ΟἹΪΥ {86 800,000, ἄοθβ ποὺ β8ὺ διε ὴ 55, “8}} (μοβθ οὗ 

15186],᾿ Ὀυὲ ὈΔΓΟΙΥ ΣΝ ΠΠ), “δηᾶἃ [βγϑϑὶ γοσο, ὅς. [{ τηυδὲ αἷδο δὸ 
οὈβοσγνοᾶ (δαί, ϑχοϊ υϑῖνοὶυ οὗἨ 16 ὑγοορβ Ὀθέογθε)θη!]οηθᾶ, {πΠ6 ΓΘ νγὰ8 ἃ Σ 
ἈΥΤΑΥ͂ οὗὨ ΟὈΒΟΥΥ̓ ΔΙοη οὐ (6 ἴγοη!οτβ οὐ {π6 ῬΆῚΠ1βυ 1 68᾽ Θουπίγγ, δοπιροβοᾶ 
οἵ 80,000 τιθῇ, 88 Δρρθῶγβ ὈΥ 2 ὅϑδιη. τὶ. 1.; πῃ ἢ, 10 Βοοταβ, γγογὸ ἱποϊαάοά 
δὴ 1{π πυμηδον οὗ δ600,000 οὗ (ππ ρϑορῖο οἵ «44]ν, ὈΥ 1π6 δαΐμον οὗ ϑδμλμοὶ ; 
δυΐ (86 δυΐδοτγ οὗὨ Ο]ιγοπίοϊθθ, τσ δο πηθηθϊοπβ ον 470,000, σῖνοθ [Π6 πυτὰ- 
θδ6Γ οὗ {μδὺ {Ὑ106, ΘΧΟΙυβῖνϑὶυ οὐἁἨ μοβο 80,000 τβθῃ, θθοδῦδθ ὑΠ6 Υ ΓΘ ποῦ 

81} Οὗ ὑμ6 ἰτἶδθ οἵ ϑυάλῃ; δπὰ ἐπογθίογθ 86 ἄοββ ποῖ β4γῪ ΠῚ) ὃ, “ 8}} 

ἴπο86 οὗ συάδῃ,᾽ 4.8 μ6 μδὰ βαϊὰ δεν Ὁ5, “811 (Π096 οὐ 15γδ6],᾽ θαϊ οὨΪΥ - 
ΠΡ, “δηὰ ἰδοβ οὗ “Ζυάδῃ.᾽ Τῃυβ Ὀοΐἢ δοσουηΐθ ΤΏΔῪ ὉΘ τοσοπῃοϊϊοις, 
ΌΥ ΟὨ]Υ͂ ΒΑν Ωρ ΓΘΟΟΌΓΒΘ 0 ΟἾΒΟΓ Ρϑγίβ οὗ βογ ρίασθ ἰγθαι ηρ Οα 0Π 0 Β8Π10 
δ Ὁ] οὗ ; τΒΟΣ π71}}} ον σ Ὀ6 Τουηα {μ6 Ὀθβὲ πιοϑίμῃοὰ οὐὗὨ δχρ᾽αϊμηρ αἰ ου 
Ῥδββδρϑβϑ.᾽ἢ 

49. 2 ὅλῃ. χχὶῖν. 13. στ ἢ 1 Οἤγοη. χχὶ. 11, 12. 

ΓΟ αἰ βοσορδῆου [88 δγίβθη ἔγοιῃ [06 υ86 οὗἉ ἰοὐύοΥγΒ ῸΓ ΠυτηθΓΆ]}8 ; 3, 3, 18 
ΘΆΒΙΥ σοπίουπαοά ὙΠ, 7. [0 18 ῬΓΟΌΔΌΪΘ {μπῶ {Π6 ΌΓΠΙΘΥ ὨυΠΌΘΓ 18 
ΟΟΓΓΘΟΙ. 

50. 2 ὅδ. χχῖν. 24. ἢ 1 Οἤτοη. Χχὶ. 25. 

Α ἄυγίδβοῦ ρυγοΪ 886 18 ᾿π θη 64 ἴῃ 1Π6 148 ρἶδοθ Ὀθϑι 408 (Πα ἴῃ {Π6 [ὈΥΠΊΘΓ, 
ΤΠ6 ἤοον, οχϑῃ, δηά ἰηβίγυτηθηΐβ ΟΓΘ ΡυΓΟΠαβθα [ὉῸΓ ΠΕΥ 8] ν τ ΒΠ ΚΟΪβ ; 
{Π6 ΙΆΓΩΘΥ 8.ΘΆ, ἴῃ τ ΠΙΟὮ 1Π6 ὕθΠρ1]6 τῦ8 αὐζογσατὰβ 01}, [ὉΓ 81]χ πηἀγρά 
δ')6 Κ616 οὗ σοϊὰ. Οὗ, ελιὸ ἄγβι-ῃἢδιηθά βιιπὶ τγ88 {Π6 ῥσῖςθ οὗ [π6 οχϑῃ ; {16 
αϑὲ οὗ (86 στουπά. 

δ1. 1 Εϊηρβ ἴν. 26. ψ ἢ 2 ΟἼγοη. ἰχ. 25. 
ὙΒοτο ͵8 τηοϑῦ ῬγΟΌΔΌΪΥ 8 ΟΥΤῸΓ ἴῃ ΚΊΠρΒ : [86 τ 6" 88ου]4 ὃ6 4000, 

88 ἴῃ ΟΠ γοηΐοΐοβ ; δῃᾶ {818 818 Ὀοίΐοσς ινῃ ὑπ 1400 οσπδγίοίβ νυ ϊ6}} νν6 
οἴϑθνν οΣΘ Ἰθᾶσῃ ὑμαὺ Βο]οιμοη ροββθϑβοά (1 Κϊηρϑ χ. 26. 

δ2. 1 Κιηρβν. 11. τ 2 Οἤγοη. 11. 10, 
Μόογο βέγϑϑϑ 88 Ὀθοὴ αἰ ἃ οἡ {Π9 νϑυδίίοῃ [ἢ Δη γγχἃ8 }υ8ίέ. ὍΤῆθ Βο] 0100 

88 ξ 15 ἑουπὰ ἰπ Πανϊάβοη 18 βδ. 5 ἈΟΟΥΥ δπουρ : (6 ἀγίΐο]θ8. πηθηϊϊοπθὴ 
ἴῃ [6 ΤΌΤΤΩΘΡ ρ͵]δ 6 ὑγ ΓΘ 80 0116 ἃ ὙΘΆΓΙΥ, ἀπ ἡ ΓΟ [Ὁ ΗΠ Βουβοδοὶ  ; 
ἴπο86 ἴῃ ὑπμ6 Ἰἰαίίον ογθ ρίνϑιι θαὺ Οησ6, δηὰ ΜΟΥΘ ἴοσ {πῸ 86 οὗ ἰἢθ 
ἸΔὈΟΌΤΟΤΒ ὙῈῸ ὙΧΟΓΘ Θηραροα ἴῃ ἃ Ββρθοϊῆθα ψοῦκ.2 Ὑπὸ ἀἰϊδβίλποί παιδύϊοτϑ 
ΔΓΘ ΒΡΟΚΘὴ οὗ. 

ὅϑδ. 1 Κνηρβ νἱ. 1δ. τ 2 ΟἼ τοι. 111, 1ὅ. 
ΤῊΘ ὨυθοΣ 18 ἴῃ Κίηρβ 18 τὶρῃῖ: 85 88 Ῥθθὴ ἱηἰγοάδυοοα πο ΟἸγοΙ]- 

[68 ΕΥ͂ ὑπ ΘΓΓῸΓ οὗ ἃ ὑγϑῃβοῦὶ 6 Γ. 

. δ. 1 Κίηρβ ἴχ. 28. στίῃ 2 ΟἌ του. νυ], 10. 
Ἡδτα 18 δῃοίμοσ ἐπδίβηοθ οὐ [Π6 βα10 Κἰπᾶ: 21 ἱπ Κίπρβ γγὰ8 ῬγΓΟΌΔΟΪ, 

τ βία θα [ὉΓ 5. 

δδ. 1 Κίηρβ ἴχ. 28. ἢ 2 ΟἼτοη. γ]11. 18. 
Ηδτχθ 8180 3 ννδ8 πιϊδία Κθη Ὁγ 2. 

 Εταρστιοηία, ΝΟ. ΧΧΧυ. Ρρ. 63, 68. 2. ὅρος, Ἠοτηοηθοϊ, ΟΠδΔΡ. χΙϊ, Ρ. 548. 



4βθ4 ϑδογίμέι)ε 7ηξεγργείαξϊοπ. 

δθ. 1 Κίηῃρβ χυ. 10. στ 2 ΟἼγτοι. υ]}}. 15. 

(οβοηΐαβ, τυ το ΡΓΟΌΔΌΙΥ, οομβίἀοσβ Ὀϊδ ἰπ {10 Εγεί υἷδοο πὑϑοὰ 
ἔογ σταπαπιοίλεγ. 8.66 8180 οὔπογ ογ 68. 

δ7. 1 Κίηρβ χυὶ. 10, 1δὅ. τ 28, 29. 

Ομτὶ γοϊσηθά ἔγοπι {6 271} ο {π6 ὅ8(ἢ: γϑδγ οὗ Αβα, νυν ἤθη 6 νγγδὃδ β0ς- 
δορᾶρά ὈΥ ἷ8 βοὴ ΑὮΔΌ; δυὺ (ὉΓ ἔουγ γϑᾶγβ ΤΙΡπὶ νγα8 ἴῃ ροβϑοβδαίοη οἵ 
Ρϑτὶ οὗ 16. Κη σάοτα ; 80 Γπαῦ Οταγὶ ἀϊ]ὰ ποὺ οδίδίῃ ἔ}} ροβδοβϑβίοῃ οἵ {89 
γϑδίτα 111} 1π6 818. γοδῦ οὗἩ Α88. 

ὅδ. 1 Κίηρβ χχὶ!. δ]. στη 2 Κίηρϑ ', 17., 1. 1.,.ὄ νἱϊ, 16, 1]. 
2 (ἤτοι. σχχ. 31., δηα χχὶ. ὅ. 

ΤΏΘΓΘ 18 ὑπαποϑιϊ Δ Υ το αἰ ΒΒ σ]Υ ἰῃ σϑοοποϊ]ηρ (6 ΟΕΓΟΠΟΪΟΡΥ 
οὗ (686 ρ]δοθβ. 1ῃη 86 Υ6ΓΆ] ᾿πβίϑῃσθβ {ῃ6 ΠΆ1η68 οὗ [Π6 ΒονΟΓΘΙ ΡΒ οὗἉ Ἰαγδοί 
δῃα οὗ υάδῃ δγὸ 1θηιοδὶ ; δηὰ {18 ΤΑΥ͂ ἤδνθ σοηγὶ θυ θα [0 ἸΠΟΓΟΆ86 {πε 
οοηἤιυδίοη ὉΥ σὶνὶηρ ΟΟσἈΒίοη [ῸΓ ταἱβίδῖκοβ ἴῃ πα γ. ὅϑ06}) 18 Βτονπεὶ 
ορ!ηΐοη, γγη0 Γορδγαβ 1 Κίηρβ χχὶϊ. 6]. δαπᾶ 2 Κίηρϑ ὶ. 17. 848 οοσγτυρί. ἤς 
{πο γοογθ σοηδίσαοίθ 8 ἰδ 016 ἔγοιῃ {Π6 ᾿Ἰρηρίμδ Οὗ 1Π6 τοϑβρϑοίνϑ τγοῖρηδ, 8|10π- 
ἱπρ ὑνγοπίγ-ίνγο σοι ρ]οθ γϑϑγβ ο ΑδδΌ, ὑπνϑηϊγ-νθ ἴο “6 οβῃδρἢδί, δά 
ΟὁΠ6 σοιῃρ οίθ γϑὰρ 0 ΑΠαΖίδῃ ; ἃπαὰ 6 θπ48 {πδὺὺ {π6 τϑβϑὰ]ν ψ|1}} δοοογὰ 
ὙΥ10Π 4}1 ὑμ6 ἀδία, οχοορὺ ἱπ 16 ραγίϊσααγβ Υ ΒΙοἢ 6 848 βἰδίθα (ὸ ὃ 
Θγγοηθοῦβ.: Μοϑὶὲ δοϊωτηθηΐδίογϑ ἱτηδοῖηθ ὑπδὺ ἴῃ {818 6856, 88 Ὑ{6]] 88 ἴῃ 
ΒΟΘΓΑΙΪ ΟΥΠΘΥΒ, ἃ 80η νγᾶϑ δδβοοϊδίοα νὰ ἢΪ8 ΓἈΛΠΘΓ 1 ὉΠ ΒΟνΘΓΟΙρηΪ 
Ῥτίου ἴο {μ6 ἔογτμουβ ἀθδίῇ ; ἃ τωθάβϑυγο ᾿ἱἰΚοὶγ ἴο 06 δἀορίαα 1η Κίηράοπις 
ὙΓΏ6ΓΘ {86 ΒΘ ΟΟΒ5ΙΟ. Ὑ7Ὑ48 ποὺ οἰ ΘΑ ΓΙῪ δηα ἸΘρΆΠ]Υ 860116, δπα συ πογα 1ὲ ὉΥ 
ΠΟ 688 [0] ον ἰπαὺ ὑπ δ] θεῖ τνᾶ8 ἰοϊα θη ]οὰ ἰο {Π6 στοῦ. ἃ 
ἀϊδίϊηοῦ ΟΧΔ ΠΏ Ρ]6 οὗὅὨ {}}]18, [Ὁ (116 ΛΟΓῪ Γγθαθοὴ ΠΟΙ βίαια, να ἤδῦθ δ (ἰ)6 
οἷοβο οὗ αν"  γοΐση, 110 σοτητηδη θα ϑο]οπιοη ἴὸ Ὀ6 ογονν πΠΘα ἴῃ ογάογ ἰο 
οχέϊηρσυΐβα {Π6 οἰαίτα οὗ [ῖ8 6] δῦ Ὀγοίμοσ, Αἀοπὶ)αῖ. ἘΚ 61} 8 Ἔχρί δηδίϊου ἰ3 
8 56 810]0 Οη6: “7ῃ6 5Βἰδίϑιηθηί (2 Κίπρϑ ]. 17.} τμδὺ (ἢ͵8 Φ΄ βόγαμι (Αἰδδἐ 
Β0Π} Ὀδοδηθ Κίηρ ἴῃ {Π6 δϑοοπά υϑᾶγ οὔ ἴμ6 «0618 ΦΈΒόγϑια, [86 80η οἵ 
76 ΠΟΘ Βδρἢδί, βία 8 ἴῃ οοηὐγαά᾽οἰΐοη ἢ} τῃ6 δβἰδίθμαθηϊ 111. 1., (88. [6 
οδπλ6 ἴο [π6 {ΒγοηΘ6 ἴῃ {μ6 οἷσι δηλ γοδγ ΟὗὨ 6 Πμοβαρῃδῖ. Μοβὲ θχροβιιοτι 
διηα σὨγΟΠΟΙορ 818 σοι ρο86 {18 ἀπΠἴρσθποο Ὁ. ὑπ6 δββϑυμιρίϊοη {Π|0 “6 βο5μ8- 
Ρ᾿δὶ μά δἀορίθα [18 δ0ὸὴ 88 σο-τορθηῦ ἴῃ {86 βϑνθπίθθητ γϑᾶγ οὗ [9 
τοῖρῃ. [0 σογ ΔΙ ΠΥ ἈΡΡΘΆΓΒ 0 ΟΡΡΟΒβΘ {1118 ἀγγβηρθιηθηῦ {μ81---- ἃ8 6 ΒΟΓΆΙ 
οὗ  υἄδῃ, νἱ}ϊ. 16., Ὀδοδιηθ Κρ ἱῃ τΠ6 ΒΕμ γϑδγ οἵ 86 15Γ86}118}} ΦΘδογδαι, 
δα ἱμογοίογθ 'π ὑπ6 }1{6-(Ἰτπὴη6 οὗὨ ͵8 ἔλύΠοΣ ΠΟ ΠοϑΠ δρἢῃδί, ΟΥΓ 1π 0Π6 ἀνθ γ- 
{Πἰγὰ γοᾶγ οἵ ἢἷ8 τοῖρῃ ; δίποθ “6 μοβῃαρηδ, δοσογάϊηρ ἴο 1 Κὶπρ8 χχίϊ, 42, 
σΟΙρΡΑΓΘα Ὑγ11} 2 Κίηρβ 11]. 1., ΟὨἹΥ αἰεά ἴῃ ἴπ6 βϑνθῃι γοᾶγ οὗ (δὲ 
15Γ8.6}10 18} «ΓΘ ΟΓΔΙῺ ---- ἃ ὑνγοίο ἃ ποιαϊπαίϊοπ οὗ Ζθ ποσὰ ἰο 6 οὐ-τΓορθηΐ 
ταῦδὲ Βανο ἰλκϑη ρμἶδοο; τ ἢ 18 ΒΙΡΉΪΥ πα ργοῦθθ]ο, ἱπαβτα ἢ 88 {0 βθοοπὰ 
ποιηϊπϑίϊοη :ΏΡ]168 (ἢ6 Δοοϊ!  ἴοη οὗ 0π6 ἢγβῦ, δπᾶ 186 Ὀορὶ πηΐπρ οὔ86 τοῖα 
οὗ ἃ σΟὨ ΘΙΏΡΟΓΔΙῪ [8Γ86] 1015} βονογοίσῃ πψουὰ βοαγοοὶυ Ὀ6 ἀδίοα ΠῸΠ) ἃ 
ΘΟ.ΓΟΡΘΏΟΥ ἰμπαὺ τνᾶ8 5000 δον δυγοσαιοα; γοὺ {18 νίονν, ρῥγοροβεὰ Ὦγ 
ΤΠ 58ῃ6γ (“ππαὶϊ. ΜΙ. αα «. μ. 8106 δηὰ 3112), Πἰσμίβοοι (Ορ. 1, Ρ. 88. 1η] 
88.), Ηδγίμπιδηῃ ( ϑγδέοπι. Ολτοηοὶ. Ρ. 237.), πὰ πον (1. ᾿. ι. ν. ὅ84.} 15 
ἴῃ σθηθΓΑ] σἱρσῃϊ, δηα ᾿ο5865 {π 6 ᾿ρΓΟΌΔΌΙ Υ αἰϊαοϊιΐπρ ἴο 10, 88 8οοῃ 85 δῸ 
ἀϊϑυϊηρυ δ Ὀθύνγοθη ΤΠΟΓΘ ΘΟ-ΓΟΡΌΠΟΥ δπὰ δοίιδ] βονθγοϊβηΐγ. ομοθβα- 
Ρ]ιαί, ἴῃ 0Π6 βονθηίθοη τῇ γὙθΆΡ Οὗ [ἷ8 γοῖρη, τ σι τὰ 8. ρδυ8} 16] 1} {0 
6η4 οὗἩἨὨ {80 ὑνοπῖγ-ῆγϑὺ δηᾶ Ὁπ6 Ὀαρίπηϊηρ οὗὨ ὑ}|ὸ ὑννθηῦν -βοοοπά Ὑ6ΆΓ 
ΑΒδῦ, νγοηῦ τῦῖτιι {π6 Ἰαϊίον αραίηδι {Ππ| ΒγγδηΒ ἴῃ [6 ὙγᾺ Ὁ δρδίηϑί Κδιβοιὰ 
ἦπ ΟἸἸοδά (1 Κίημβ χχὶ!). ΤΙνβ ὀχ ρϑαϊίοι Ἀρρθαγβ 9 ἴδνα ρίνθι ὑπ 

’ Οτάο ϑιβοϊογατ, ραγί ἱ, σμδρ. ἵν. Ρῃ. 225, 2326. 
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οοοβϑίοῃ ἴο ποῃγϊηαίθ δ͵8 805 ὁο-τορθηΐ, ἈπΠα Αββίρη ἰο ἷπι, ἀαγίησ [118 οὐτῇ 
ΔΌΘΘΩσΘ ἔγοϊῃ {πὸ σου ΣΎ, [ῃ6 ϑδατηϊηϊϑίγαϊίοη οὗ ἰμ0 σονθγητηθηΐ; ἔγοτι 
ὙὈΙΟὮ τἰτὴθ 6 Πογμὰ Γοιηδὶηθ ἃ σο-τοροηῦ τι ἷ8 ἔβίπου. Βαϊ, ἴῃ 188 
ἰποηγ-Ὠἰγὰ γοδῦ οὗ δὶ8β γοῖρῃ, ἐϑῃοϑπδρῃδὺ οϑαθα ἴο πἷπι {π6 Θῃ ΓΘ 
βονογοῖρη Υ ; οη ΜΒ οἢ δοσοιηῦ (ἢ6 οἱρμΐ γοαγβ οὗὨ [86 «76 Ὑ7]15}} «6 ἤοσδπι ΔΓΘ 
ἴο Ὀ6 τϑοϊκοπϑά, ποὺ ἔγοτι ἐμ ἀθδίδ, Ὀὰΐ ἔγοπι ὑπ ὑνγθη γ ἐγα Υθ8Ὶ οὗ 
Φομοσαρμδι γεῖρη.ὔ} 

δὅ9. 2 Ειηρβ χὶ!. 1. τι 10. 

1. Φοβόβδι Κίησ οΥὗὨἁ [8786] ἀϊὰ ποὺ τοῖριι δὲ ἄγϑί δοπ] οἱ ΠΕ τ ἢ ἢἷ8 ΤΆΓΠΘΡ, 
16 ἢ ΌΘΣ 87 'π (Π6 ἸΑ8-Πϑιηθα γοσ80 βου Ὁ 89, Τἢθ ΠΌΠΙΘΓΆΙ Ἰο ΘΓ 
ὍΘΥΘ ῬΓΟΌΔΡΟΪΥ ταϊβίβκϑῃ. 

60. 2 Κίηρβ χὶν. 17. σι χυ. 1, 832, 84, 

ΑΖατγῖβῃ απὰ {Π2Ζία ἢ ΓΘ ΑΓΙΟῸΒ ὨΆΠ1ΘΒ ΟὗὨ {0 Β812ὴ6 ῬΘΥΒΟοΏ. ΟΓὮΔΡΒ, 
ἴῃ χν. 1. {09 πυμθονῦ βου ὃὈ6 1δ; ἸΏ δηά 59 τοῖρῃςῦ ΤΟΆΘΙΥ ὈΘ6 ᾿ἱπύου- 

σβηροά. 

61. 2 Κίηρβ συ. 80. τ 838. 
“ούμαπι πιοϑὲ ΠἸΚΟΙΥ ταϊρηθαὰ βοὴθ ὙΘΆΓΒ ἴῃ σοη]πούϊοα τυ ἢ ἢ18. ΠΆΓΟΥ 

(866 ν. δ.) πᾷ βἰχίθθῃ γϑᾶσβ 8]0η6. Οορ. Κοὶϊ, σοταμι. ου 186 ΒΟΟΚΒ οὗ 
Κιηρβ ἐπ ἰοο.3 

62. 2 ζϊπρβ χυ. 30. στ χνῖ]. 1. 
Οὐδίπιοῦ βυρροβοθβ ἰδαὶ Ηοβ]ιθ8, 'π ῬΑ ΒΒ ὑνγρη οί} γὙ08Γ, ΘΟΠΑΡΙγΘα 

ασοϊηδὶ πῖπι, δηὰ {παὺ {Π|8 γᾺἃ8 ἴῃ {Π6 οἱ σι ίθοπίῃ οὗ “οἰ δηλ σορῃ. [10 
ὙΥ 85 ὑνχὸ γϑϑτϑ Ὀοΐοτο ΗΌΒῃ 68 γγὴλὼ8 δοκηον θοαροα Κίηρ᾽ οὗὨ [β6γ86], ν]Ζ. ἴῃ [ἢ9 
ἔουτ οἵ ΑἸιὰΖ απὰ ὑνγθη τί οἵ Φούμδι (αϑϑυμπῖηρ ἐμ δας “οἵ απὶ ἀββοοϊδιθα 
ΑΔΒὴῺΖ ὙΠ Βἷπὶ ἢ {π6 βονθγοίρην ἴοιν γϑατβ, Ὀθέοτθ ἰδ οὐ ἀθαί). 
ἘΓΙΒΕΓ, 1 τγᾶϑ ποὺ 01}} ἐπ6 ἐν οὐ ΑμᾶΖ δαὶ Ηοββθα δοαυϊγοὰ ὑη4]18- 
Ῥυϊθα ροβδβθβϑίοῃ οὗ [π6 Κίηράοτι. 

68. 2 Κίηρϑ χχὶ!. 80. νὰ 2 ΟἼἸτοη. χχχν. 24. 
1π ἰμ6 ἴοστηωονς ἰοχὶ ΓΘ σΤΑΥ ὍΘ ἰγαπβὶαιθα ἐπ α ἀγῖπο δίαέε. Απᾶ {818 

18 σΟΥΤΟδοτγαϊθα ὈΥ (π6 βδοοσουηΐ ἴῃ 1 βάν. 1. 80, 81. (Αροοσ.). αὶ 1 18 
Ποῦ ΠΘΟΘΘΒΆΓΥ ἰο γϑβοῦύ ἴο {π18. πη ΟΠ γοηο168, δὐου βαγίηρ {Ππιὺ ἢ6 γγᾶβ 
ΟΑΣΤΙΘα (τ ΒοΙΠ ΟΣ ἀγὶπρ οὐ ἀ684) ἰο «ΘΓ 88] 6 τα, ὑΠ6 Ἰβίογιδη 8018 τ6ὸ {89 
ΠΆΓΓΔΕΪΥΟ, “80 [6 ἀ]64," τὶϊπουΐ τοίργθηοθ ἴο ρῥἷδςθ. 

64. 2 Κιηρβ χχὶν. θ. στ «6 Ὁ. χχὶ!, 18, 19. δηα χχχυὶ. 30. 
70 18 βϑϑαπηθα ἔοπὶ {16 βγβί- παιῃθα ραββᾶρο ἰπδύ ἐοΒοϊακίῃ ἀϊθα 8 

ὩλΙΌΤΑΙ ἀθαι δηα τνᾷ8 Ὀυγὶοα τῖ ἢ 18 ἔΆΓΠΟΓΒ; ΜΧΠ110 {Π6 ῬΓΟΡΘΟΥ͂ ΒΘΘΙῚΒ 
ἴο ἐμγθδίδθῃ {πὲ ἢ ββου]Ἱά 416 ὈΥ νἱοΐίθποθ δηὰ Ὀθ ἀδρτγινϑά οὗ δυσίαὶ. 

ϑοπιθ αν ὑπουρ ῦὺ ὑδαῦ {Ποῦθ σ το ἔνσο ΟΠ δ] ἄθλῃ ᾿ῃν  ϑοἢ8 οὗ 88 'π 
[π6 τοῖσῃ οὗ 6 μοϊακίτα (οοσαρ. 2 Κίηρβ χχὶν. 1, 2,; 2 Οἤγσοη. χχχνυὶ. ὅ, 6. ; 
ΠΏ δη. 1. 1, 2.)., ἜΠ6 “ον δ Κὶπρ γγᾶ8 Ἤν θγσοσηθ, δη4 σοτηπ 104 ἴο Ομϑύοαγ, 
ΡΓΟΌΔΌΪΙΥ ἴῃ (86 ἢτβὶ οὐ (μ686, Ὀυΐ νγα8 ποῦ ἴβκοὴ ἰο Βδβθυίοη : Νερυοῃδα- 
ΠΟΖΖΆΓΣ Ὀοΐπρ' ρογβυδῆθαά οι 8 8 Ὀτι  ββίοη ἴο ἈΠΟῪ ἷπλ 8{}}} ἰο οχϑγοΐβθ 8 
ἀοροπάοπεέ σὰ]θ ονὸσ υάδῃ. Βαϊ, ἴῃ δΟηΒΘαΌΘΠΟΘ οὗ ΦΘοἷδΚ πλΒ ἀ ἰδίου ἐγ, 
818 ὑΘΥΤῚ ΤΟΥ γγα8 δρδίη ἱηνδάρα ; πα δἱ ᾿ϑηρίῃ, ᾿π 0Π|6 Θ᾽ θυ ἢ γϑαγ οὗὨ ἢ18 
ΤοΙρ, “ γι} } 6 πὶ νγ 88, δοσογάϊηρ [0 «ΟΒορ ἢ .8, Βυγγθηἀοτθα οἡ ἔθστηβ Μ ἘΠ] οἢ 
Μ6͵Θ 111-ορβουνϑᾶ, ἀπά (6 Κίηρ β]αῖπ. 8111 [η6 βογρίυγθ ρῖνϑβϑ πὸ ἀθίβὶ}8 
οΥὗἩἨ {π18 ἰαϑὲ ἱμναβίοη, ᾿ἔ διισῖ Ἰηγαβίοη ὑῃθστθ ΘΟ, ΠΟΥ ἀο068 10 αἰ ΠΟΥ 

 Οὐοπηπιοπίδυυ θη τΠ6 Βοοκα οὗ Κίηρβ, ἔγαῃδὶ. Ὁ ΜΌΓΡὮΥ, τοΐ. ἱ, Ρῃ. 8386, 387. 
2 Μοὶ. 1ΐ. ὑΡ. 32, 38. 

ΜΟΙ. 11. ΗΗ 
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ἄθοϊαγα μον θμο κι ἀϊοά. Βαυΐ 1ὑ 8 ἰο ὉΘ τοιπαγοα ἐμαὶ (ἢ ῥτορβοοῦ 
ΕΡΘΆΚΒ ποίπϊηρ οὗὨἨ [89 ΤΏΔΠΠΘΓ οὗ ἢὶ8 ἄραῖῃ, [0 β' πρὶν ἀθοϊαγοβ ἐπλὶ δθ Ὁ 
Β..8}} Ὅ6 υπ]αῃηοπίοα, δηἃ ἰμπαΐς 8 ὈΟΟΥ Β58}} ᾶνθ πὸ ἔμππογαὶ]. ἴΐ ἰξ τ 
δοκπον]οαρσοα ἐμαὶ [89 σου 8 “ βίορύ σὰ Πὶβ ἔλΈΠΟΓΒ "ἢ ἱπιρ]}]} υβιΑ}}γ ἃ 
πϑδίυταὶ ἀρδί ; βηᾶ «οῃοϊακίτα ταὶρῃΐ α16 ἃ παίαταὶ! ἀθαί ἢ τ ἱΠπουΐ νἱοϊοπορ 
ἴο ἰῃ6 ργοόορῆθου. Τὸ ψογάβ ἀο ποῖ, 88 βοῆθ ἤδνθ τηδὶπιλὶ πο, ᾿πΡΪΥ αἶθὸ 
ἃ ΤΠ ΠΘΓΑΪ ἴῃ [6 ΒΘρ. Ϊ Θἢ το οὗ {πΠ6 Κίηρσβ; ἴοὸ" ψὸ πα ἱβϑτῃ υδοἀ ἰο ποίδ ἰδὲ 
ἄραϊῃ οὗ βοῖηθ, γῆοὸ ἀϊοθά ψιϊμοῦΐ νἱοϊθῆοο, 1ὑ 18 ἴσταθ, 80 ΤᾺΣ 85 Ὑὸ Κπον, 
δυὺ τγὯἢο γοῖ ογο Ὀυγὶοα τ ΒΟΓΘ ΠῸΠΘ οὗ {Π61]Γ ργθάθοθββοσβ 884 δθϑη (2 
Κίηρβ υἹ]}. 24. οοπιραγϑᾶ υἱῦἢ 2 ΟὨγοη. χχὶ, 20.; 2 Είῃρβ χχίὶ. 18.) Τ᾿ 
τηυϑὶ Ὀ6 δἀαοά ὑμαὺ το βμουϊὰ 411 ἰηΐο στίθνουϑ ΟΡΓΟΓ 17 ννὸ οοποϊυὐοὰ 
{πᾶὺ Ὀθοδι86 σογίδιη ουθηΐβ ΓΘ ποὺ γϑἰαίθα {ΠΟῪ ὑβογΘΌσΘ αἀ1ἃ ποὶ δάρροη.! 

656. 2 Κιηρβ χχὶν. 8. ψ τ 2 ΟἾτοι. σχχχνὶ. 9. 
ΤῊΘ Ἰαίίοῦ ἱοχί 18 ϑστοηθοῦβ.α Τηὸ οἰβδβοϊηρ οὗ δ᾽ ψου]Ἱᾶὰ τρλκο ἰδ6 

αἰ θγθῃσθ. 

66. 2 Κίηρβ χχῖν. 14. στ Φ6Γ. 111, 28. 
ΤΏ αἰ ἤδγθηοθ 1 ΠΌΤ ΌΘΓΒ ΤΩΔΥῪ Ὅδ6 Δοσουηΐθα (Ὁ Ο {6 Β8116 ῥΓΙΠοΙρί6 

ὑμαῦ Π88 τορθαιθ αν Ὀθθη ποίϊοθοά. ΒῪ ἃ ὑγδηβοῦι Ὀ6 τ Β ΟΥΤΟΥ " δῃηά 2 δαῖτα 
Ὀόθη οοπουπάοα. 10,028 νγῶβ ὑρσοῦδὈΥ ἐπ6 Θχδοῖ βιιπ), Ἔχ ργββϑϑὰ ἴῃ σου 
ΠΟΙ ΌΘΓΒ ἐ ΕΊΏΡρΒ. 

67. 1 ΟὨγοη. ν. 26. νὴ 2 Κίηρβ χυἹ!. 6. 
ϑοθ ὙΓΙΓΘΙΓΕ ΠΆΡΘ ἱπλΑρΊ ΠΟ Δ ΟΙΤΟΓ ἰπ ΟΒΓοπΐοἾ68, ΤΊρ Δ ἢ ῬΙΪΠθθοῦ 

δΔηα δ[δ τ ΔΉΘΒΟΓ Ὀοΐηρ' σοηίοιιπἀοα, Βαϊ βυ  ἢ ἃ Βυρροβὶ [100 18 ὉΠΏΘΟΘΑΒΔΙΤ. 
Το αἰ ἔδγθηΐ θυθηΐβ αγὸ γοίογγοα ἰοθ. Τὴ ἀθροτγίαιίοη οὗ {Π:9 ὑγαπβ-ογάδηϊς 
ἰσῖῦοδ, ΨὙΏΟ ἸΑΥ ἸΏΟΤΘ ΘΧΡΟδΟα, τνλβ ὉΓΙΟΣ ἴο ὑμ6 ἢπλὶ ἀὐδβγυρίίοι οὗ (δε 
᾿ΞΥΆΘ ΟΠ 5}} ΤΟΏΔΓΟΩΥ (ΟΟπιρ. 2 Είηρβ χν. 19, 29.). 

68. 1 ΟἾγου. νἱ. 70. στὰ Φοβῇ. χχὶ. 28. 
ΤΟ  ββἰ ΣᾺΣ 88 πὸῦ ἀπ Τααπαοσἦ τα ἴῃ ΕΠ Ρ] 188, ἰδ 18 ΘΆΒΥ (0. ΘΟΠΟΕΘΙΤΕ 

πὶ 4 ἩΘΌΓΟΥΥ ΘοΟρΡγὶδὲ πλϊρς ἤανθ ΤΩ ἸΒΙΆΚΘΩ ὁπ6 [ῸΓ ἐδ6 οἴποῦ: ἼΠΓΝ 
ἴῃ Φοβυα πα8 ἔμ Ραββα ἱπίο ὍΝ) ΠΝ ἴῃ ΟἸΓΟΏ1Ο]686. Ο΄αἰ᾿-τίπεπιοη ἴῃ 
{Π6 ΘαΥ 6 ὈοοΪς ἰ8 Δ ΘΥΤΟΣ, γί βίηρ ἔγοτα (86 ΟσοῦγΓθηοο οΥὗἁὨἁ {Π|6 βΆπ|8 νογὶ 
ἴπ [π6 ῥγθοθᾶάϊηῃρ νϑῦβθ. βέϊδαηι. {86 βαῖαθ 848 «Ζ10]οαπι (866 “ο8}. χυὶ!, 11) 
18 {η6 ἑοττη τηθϑηΐ. 

69. 2 ΟἌτοη. ἰν. 8----ὅ. ἢ 1 ΕΊΠρΒ νἹἱἹ. 24---2θ. 
ΕἸΙΠον Ὁ, “οχθη, ἴῃ 86 ότι ρηΪδ66, Βῃοι ἃ Ὀ6 Ὁ ΣΒ, ““Κπορθ"; α᾽ 

88 88 ὈΘΘΏ ΥΘΙῪ ἱπρθηϊουβὶγ οοη͵θοίαγθά, (6 ΚΏΟΡΒ γγϑγθ οαϑὺ “ ἷῃ (δ 
βΒ αἸ] τὰ ἀ6 οὗ οχϑῃ.ἢ 
ὙΠ} τϑραγά ἰο 186 ἀϊ θγθποο οὐ ἐὴ6 φυβη γ οὗὨ νγαΐϑσ οοπίβδίποὰ ἱπ {ἶμκ 

868, ΨΑΓΙΟΙΒ Βο] αἴϊοπϑ πᾶνθ Ὀθθη ργοροβοᾶά. Μοβὶ οὗ [Π|686 δ. ζαγείοιομοῦ; 
δηαὰ ἐὺ ἰβ ΤΏΟΓΘ 811|010 Ἀπα ΒΑΓ Βίλο ΟΣ ἰο βᾷρροβο ἐδδΐὺ 3 δηὰ 2 ΜΕ 
1 θυ  δηροᾶ, ΤὨΘ ΠΡ ΘΡ ἴῃ ΕΊΏρΡΒ 18 ΡΓΟΌΔΌΪΥ {86 σὶρ ΟΠ6. 

70. 2 Οἴγοῃ. χχὶϊ. 2. στ 2 ΚΊηρΒ τ]. 26. 
ΤῊθ δρὸ ἔογίγ-ῖνγο ἴῃ ΟΠ σοηΐο]68 18 ον ΔΘ ΠΟῪ ἃ ταἰβίακο, ᾿ξ ἈΓΟΘΘ ἔγοπι ἐμ 

οσοηίουπάϊηρ οὗ 3 8πα Ὁ. 

11. 2 ΟΒγοη. χχῖϊ 8. τι 2 ΙΚΊηρΒ χ. 18. 
ΤῊΘ 8οῃ8 οὗἩ ϑεβογαῖα δά ἤθθῃ βἰαίπ (δχοορὲ Αβαζίδῃ οὐἱἹγ) Ὁ [δ 

᾿ Οοαρ. Κεὶ!, Οοπιπι. ου ἐπο ΒΟΟΚΒ οἵ Κίπρε, οα 3 Κίπρϑβ χχίν. νοἱ. 11. ρρ. 161--ἰ6]. 
8.66 ἶθὸ Εν βὶά, ὨΪ]6 Ῥσορμοίθη ἀθβ Α. Β. νοὶἱ. ἰΐ. ὑῃ. 108, 104., γγῆο βαρροθβεβ τδδὶ δ 
[.}} ἱξποῦν ἰπ Ὀδε0}6 τυ τπ6 ΟΠ] ἄθϑῃδ. 
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Αταθίδηϑ (2 Ομ σου. χχὶ. 16, 17., χχί!. 1.) ὙὍὕὙᾶα ἴθστὰ “ Ὀγθίβγθῃ ἢ ἴ8, 
ἐπογοίοσο, υϑοὰ ἔπη 8 ΙΏογΘ οχίθηαρα βδθη86θ. Τηθ ΟἸ ΣΟΙ ο16- ὙΓΙ ΘΙ ΤΥ ΚΚ9 
ΒΟσυΓΣΔίοΥ {δαῦ {πο86 τ ῃοῸ ρϑγίϑῃθα ὉΥ «088 ΟΥΩΘΡ ὙΘΓΘ ““80η8 οὗ ἰῃθ 
Ὀγοίθγθη οὔ Αδαζίβῃ,7 ἑ. 6. ἈΠ] άγθῃ (πΊϑΩΥ οὗἁὨ (μθ1) οὗ ἴῃοϑθ Ὑγ 0 ὙΥΘΓΘ 
Ββίδιρ ίογθα ὈΥ (16 ΑΥ̓ΔΌΪΔΠΒ. 

72. 2 ΟἌγου. χχὶϊ. 9. τ 2 ΚΊΏΡΒ 1χ, 27. 
Τὸ πσϑύ Ὀ6 Δοκπον]οάροα π8ὺ {π 0856 ῥῬΆβθαροβ ὑγοϑθηΐ ἃ ἀϊ ἔῆου]γ. 1, 

ἴοσ δῦ ΟὗὨ ΠΟΤ Ῥτϑοῖδθ ᾿πέου πΔ.Οἢ ἈΠ ΒΟΙΘ ΘΟΠΏΘΟΙ Ωρ ἰὴ Κ8 ἴῃ ἐδθ 
ΠϑΓτΑιΪνο, γγ71ὸ ἈΓΘ ποῖ 80]6 διίορϑίμον ο σϑηονθ 1{, [89 ἔο]ονν'ηρ δα ρ568- 
τἴοη8 ΜὙὉ11} ποὺ Ὀ6 ψίπουῦ {ποῖ νᾶ] 6. ΑἰΘΡ {86 βἰδυρδίοσ οὗ “6 Βογδηι, 
186 Ιδγϑθ] 188} Κίηρσ, ΑΠαζιιῆ, δε. Οτγάθυβϑ γγοσθ, μόύγανοσ, σίνθη ὉΥ δου 
ἴο Ῥυτϑὰ Βα. Αὐ γϑί, σοΐϊῃρ “ὉΥ [86 ὙΑΥ οὗἉ ἴπ6 σαγάθη- ουεθ,᾽ 8 ο]υἀ θά 
Ηΐ8 ῬΡυΓΒΌΘΓΒ, Δα βουρηῦ ΘΟΠΟΘϑ θη ἐπ ΘΑΠΙδτΐα, ποὺ ὨΘΟΘΘΘΆΓΙΥ ὑπ6 οἰἰγ 
οὗ (Πδῖ πδιῖηθ, [ὉΓ {186 Μογὰ 18 [ΥΓΘαΌΘΠΟΥ υ564 ἰο ἄρποίθ ὑδμθ ἀϊδβίγιος (860 
2 Κίηρβ χχὶϊὶ. 18.; ΕΖγᾷ ἱν. 10; Απιοβ 11]. 9.). Ἡυπίοα ουἱὐ ἔγοπι Ὠΐ8 
Ηἰαϊηρ-οἶδοθ, ἢ6 πιθοῦ ΟΥὁ ψγα8 Ὀσοῦρσῃῦ ἰοὸ 6, γο ογἀθγθα μἷπὶ ἴο 6 οἷ 
116 ἰηδίαηι 5ιη θη ἱῃ (Π6 οματῖοί, ΤῊΪΐΒ νγῶ8 δ' 1ῆθ σοΐπρ ἃρ ἴο συν," 
ψ ἤΘΠο6 Ὠ6 ὙΥὙᾺ8 οοηγνογοα ἴῃ 8 ἀγίηρ βίαίθ ἴο Μορί44ο, σθγο μ6 δχρίγοα. 
ΒτονηΘ ΡΙΆ668 {Π6 ΒΘΆΓΟΪ ΤῸΓ ΑἸ ΑΖΙ ΔΗ ΑΘΓ (Π6 ΒΙΔΌρ ΘΓ οὗ [η6 ργίποθϑ οὔ 
Ζυΐδῃ, δπὰ δαϊϊονοβ [Ππδὺ {Π9 ΛΟΘΟΙΒ ΤΏΔῪ ὈΘ Τη3 40 ΘΧΔΟΙΥ ὕο ΔΓ ΟηΪΖθΘ : 
“Τη6 ΟἿΪΥ γνΑΓΆΠΟΘ 18 ὑμαὺ (ῃ6 ΟὴΘ δοδουηΐ ΒΆΥ͂Β ΟἿΪΥ ἴῃ ρΌΠΟΓΑΙ ἰπδῖ 
ΑΠΒαζίϑι θβϑοδρθά, ψουπᾶοᾶ, ἰο ΔΙορί44ο «πὰ αἰοά ἰμϑῦο (ἴῃ (μδὲ ραγὶ οὗ 
{Ππ|0ὸ δσουῃίγυ); (μ6 ΟΥΘΡ Β8γ8 ποίΐηρ ἃθουῦ 1π16 ψουπᾶ, Ἀπὰ ρῖνθ8 [}6 
ΣΉ ΟΝΣ οὗ ἰῃδὶ τ] οἢ ὑμ6 ἔοστμον ἢδλὰ βίδα ὈγΙ ΘΗ ἴῃ ὑννο ψοσάβ, ΠῚ 

73. 2 ΟἼἤτοη. χχνλ. 20, 21. ψ ἢ 2 Κίηρβ χυὶ, 7---9, 
1ι 18 0116 ἤο 8116 ,26 ΒΥ δοη γϑάϊοίοη ᾿ἴθγθ. ΑὮἢδΖ, ργοβϑβοά ὃν Βοζίῃ, 

Δ]Πυγοά {16 Κίηρ οὗἨ ἁ Αββυγία ἴο 6]0Ρ ]1ιΐτὰ ὮΥ ΓοαδυΓα8. ἔγοιαῃ ἐῃ6 ἰθιὰ- 
ΡἶθΘ. Τὴ Κίηρ οὐ Αβϑυγίᾳ δοοοσαϊ ΠΡῚΥ 8]6νν ΕοζΖίη, δηα τηϑῆθ Β1πιβοὶ 
τηλβίοσ οὗ Ἰδαϊωδβοῦβ; Ὀυ0 δ6 ἀϊὰ ποῦ κεβὶϑὶ ΑἢΔ2 δρδϊπϑί δῖ8 οὐποσ ἔοθβ, 
1Π6 Ἐδοιηϊίο8 δηὰ ἈΠ δι η68, πᾶ Ἰϑῖν Ηϊπὶ ἴῃ 8 οχμδυβίοα βίδιθ. ΤΊ] 
6886 88 Ὀ6οη ΣἸ]]υς γα ὈΥ ἃ Ῥδββαρθ ἴῃ ΟἿ ΟὟ 8Πη8]138. ὙΠῸ ΒυΪΟῊΒ 
᾿πν 64 106 ϑαχοηβ ἴο 8610 {βϑῖὰ δραϊηϑὺ {86 ϑ'οοίβ δηὰ Ῥὶοῖβι ΤΠ Βάχοηβ 
ΒΟΘΟΓΟΙΏΡῚΥ Οϑηθ δηα δ8ϑἰδβίθα ὑπθπὶ [ῸΓΣ ἃ {ἶταθ, θαὺ δῇ θηρία {ΠΟῪ παδάθ 

ἐβοιηβοῖνϑβ τηϑβίοσϑ οὐ ἐ89 οουπίτγ. ἸΡΙΠ ΟΝ 2 Οἴγοῃ, χχνυὶ!. 20., 18 ΣΙ σ ΠΥ 
τοηδογοὰ “Ὀυΐ δἰσοηρτβοηθα πλτα ἠοί,᾽" 

74. 2 (Ἄτοη. Χχχνὶ. 9, 10. πιὰ 2 Κίηρβ χχῖν. 17. 
Ιηὴ {00 ΤΌΓΙΏΘΙ ραββϑᾶρο [Π6 ἴθστω “ Ὀγούμο ἢ 18 υ86α, 88 ΘΙβθούνβοσο, ἴῃ 8 

ΤΏΟΓΘ Θχίθηαρα βθῆ86. [ὑ 18 ἃ ρ] ΓΙ Πρ ΘΣτοῦ ἰο Δ]]οροὸ 1 ΟἼγοη, 11]. 16. ἃ8 8 
ΡῬτοοῦ ὑπαὶ Ζοάθκίδῃ τγ88 θ μοί ἰτ Β βοη. [1}ἢ 186 ργθοθαϊηρ νϑῦεα 1 18 
αἸΒΌ ΠΟΥ δβϑβογύθα ὑμδὺ ἢ γγ88 {Π6 βοὴ οὗ «“οϑίδῇ ; 80 ἐδαὺ {π6 Ζοαρκίδῃ οὗ 
ν. 16. ννγϑϑ οἰ δποίμοῦ οὗ (ῃ0 πϑῖηθ, οὐ τηθηοηθα ΠΟΙ 848 Ὀοὶησ 
«6 Ποῖ 6}}1 8 (ΟΓ “δ ΠΟ 818) ΒΟ ΘΒ80 1. 

δ. ἘΖτα 1. πὶ ΝῊ, νἱ]. 6----78, 

ὙΠῸ ἀἰβοσθρδηςὶθϑ θοίύνγθθῃ {8686 ὑνγὸ σμδρίοσβ ἅτ δυο θη Εν ΡυΖΖΙἸηρ. 
αὐ ΠΟΥ ἈΓΘ ΟἾΪΥῪ ἴῃ {86 ἀρίμ!]οά πυπη 0 Γ8: 0Π6 51 ἰΟΙΆ] οὗὁὨ ὑπ ῥῬϑορὶθ 18 
ἡ 6861} σῆ50 {86 δδ:η6. ΤΏΘΓΘ ἴθ 8180 8οη0 ΙΓ 6 ἴῃ {Π6 δῃηουηῦ οὗ 
1Π6 ρἰδιδ Ὀοβίονγοα. ΤῚ|6 αἰγοιηρίβ ψῖο ἢ! δᾶνΘ Ὀθθὴ πιδαθ ἴο ΓΟ Π}ΖΘ 

. 566 Κοὶ!, Οοσμ. οα ἴμ6 Βοοῖβ οὗ Κίηρβ (ἰγϑηδὶ, ΕΥ̓ ΜαΓΡὮΥΣ), νοὶ, ἰ. ῥ. 417. 
5 ὁγάο ϑϑιφαοϊοσγυμ, ρμασγὶ ἰ. οἤλρ. ἰΥ. Ρ. 287., ποῖο 8. 
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468 ϑογίμέίμγε Πηεγργείαζοὁη. 

{Π6 ραββᾶροθ ἀο ποΐ βθόῖῃ Υ̓ΘΓΥ βυσοοδβοία!. Ῥυγίάραυχ ἱππαρίποὰ {Π|8ὲ 
ΝΟΠοΪΔ 8 Βανίηρ ἰάκϑη {Π|Ὸ0 οτὶρὶηα] τορι ϑῦον οογγθοίθα 1ὖ δοοοτάϊηρ (0 {Π|6 
βίαίθ οὗ [86 (Ἀγ}}}168 ἴῃ 8. {1π10, “ δΔἀαϊηρ δυο 818 δου ἈΓΒ. δὴ ὑρ, δηά 
Θχρυπρὶηρ οΟὐμογ ΏΟΒΘ ἴδη 1} 168 οσθ οχίϊηρυϊβηθα, Απα {18 Βαίδ 
σδυβρα {80 ἀϊβδθτοηοο {πδὺ 18 Ὀοίνγθοη ἴπ6 δοοουπίβ Ὸ ἢδνθ οὗἁὨ ἰΐ68θ 
ΒΟηΘΑΙορίθ8 ἱπ ΕΖτα δηὰ Νοβοιηῖδῃ. ΕῸΓ ἴῃ [ἢ6 δΒαοοῃᾶ σδαρίον οὗ ΕΖγϑ 
τὸ δᾶγθ {86 οἷά τορίβϑίθ τηδᾶθ ὈῪ Ζογα ΔΕ], δηὰ ἴπ ὑμ6 δονοπίῃ οἵ 
ΝοΙοπνδἢ, ἔγοπι [Π6 δ χὺ ἢ ψϑγθθ ἰο {π6 οπᾶ οὐ (80 οπδρίθγ, ἃ σορὺ οὗ ἰὑ 
48 β6[{16ὦ ὉγΥ ΝΠ ΠΟΙ 18}), ἢ ὑἢ6 δἰ ογαίίοπβ 1 πανθ τηϑηἰὶοηθα. ἢ ΤῊ 18, 
Ὠονονοσ, 8 ποῦ βη 0 βίδοίοσγ. [Ὁ Μ1}} ποὶ βοσουπῦ ἴὉΓ [86 βυπὶ ἰοίΐα] 89 
Βίνοθῃ ὈΥ Θαοἢ ὙΥΤΙΟΣ Ὀσδίηρ {Π6 βδθ. ΑἸυη 8 ΒΟ] αΠ]Οἢ 18 8.8 [Ὁ]]ΟὟΒ : 
“ Βδοκοιΐηρσ ἊρΡ {Π|Ὸ ΒΠΑΠΙΟΓ ΠΟΙ ΌΘΓΒ, τγ Β8Π4}1 πὰ {Πδὺ ΠΟΥ διμουπί ἴἰῸ 
81,089 ἴῃ Νοϊιοπιῖλῖ, δηα 29,818 'π ἘΖήα. Νοδοιηΐϊδῃ 4180 τηϑηϊοηβ 1765 
ῬΘΟΥΒΟΙΒ ποὺ ποιϊϊοοα ὈγῪ ΕΖγᾷ ; ἃπὰ ΕζΖγα 494 ομἰ64 Ὀγ Νοϊοτηίβῃ. 1, 
{ποτ ίοσο, ΕΖγαΒ βιισρίυβ Ὀ6 κἀἀοά ἴο {Π6 βιτὴ ἴῃ ΝΟΒοι ἢ, δηα ΝΟ ΘΔ ΒΒ 
ΒΌᾺΓΡ]8 ἴο {Π6 πυμο Υ πη Εἶτα, ὉΠΟΥ͂ Μν}}}] θοΟΙἢ Ὀθοοτηθ 31,588, ϑυθίγδοῦ- 
ἧπαρ {Π18 ἔγοπι 42,360, ὑΠπ0ΡῸ νν1}} ὈΘ 4 ἀοἤοίθηου οἵ 10,777. ΤΠθθθ. ΑΓΘ 
οἴη! 64 ὈδΘαλα86 ΠΟΥ αἰα ποὺ Ὀο]οπρ ἴο ἀκ} ἀπὰ Βοη)αηιῖη, οὐ ἴο [80 
ῬΓΙοδίβ, θυΐ ἴο ἐπ οὐμοῦ ἐγ 068. ΤὨ18 18 ργοπουποοα Βα) 5  ἈοἴΟ συ ὉΥ ὮὈΓ. 
᾿θαν! ἀβοη 3; θα 6 [48 βίποθ σιδηροϑά ἢἷ8 ορ᾽ πίοη. [1ἢ ἔλο, βαο ἢ ἃ δο]υύίοη 
τηδὺ 6 68]]6 ἃ ΟΠΪΥ ἱησϑηϊουϑ {ἰγἹ !ηρ. ὙΠΟΓα οδῃ Ὀ6 1116 ἀουδι (παΐ [86 
ΠυμΌΟΓΒ οὐσῆϊ ἴο ἈσΓΘΘ; {Π6 βΒδὴ6 ἀοσυμηθηΐ Ὀοΐηρ ἰγληβοῦγὶ θοα ὈΥῪ [Π6 {0 ὸ 
δοιὰ ΨΓΙ͂ΟΓΒ. Απα (π6 ἰοχί οὗ οπθ οὐ δοίι γθαυγο8 ΤΟΥ ϑοη δηά οοΓ- 
γοοϊίΐοη. δηηϊοοῦ Β δπὰ 1)6 Εοββὶ᾿βΒ οοἰ αύϊοπβ βίον νΆγΓου8 γολάϊηρσϑ ἴῃ 
[Π6 ΠΟΙΠΌΘΓΒ; 8πᾶὰ [Π6 ϑδορίυδο!ηὐ ψουϑίου τ ρθα θαυ ναγὶθ8 το [110 
τοοοθινοὰ ΗἩθῦγονν ἰοχί. ΟΥ168] ἸΔθοὰΣ σαι Ὁ} ]γ Ὀαϑίουν θα νγου]ὰ ργο Δ ὉΪῪ 
αἰ! πΙ88} {110 αἰ ΒΊ Ου} {168 ΠΟῪ Δρραγοπῖ, δὰ ὀροη [6 ὙΓΆΥ ἴῸ ἃ ὑγιι6 βο]υ[!0η. 

70. Φ6γ, χχυ. 1,, ὙΠῸ 111. 12, 28, 29, 30., Πλαη. 1. 1.» πᾷ 2 Κιησϑ 
χχν, ὃ. 

ΠῚ δῇ ϑνθῃΐ ΟἹ 86.168 οὗ δυθηίβ, ἃ ὙὙΆΓ, δ} ᾿πυ δ ϑ: οΏ, ἃ βῖθρο, βῃοι]ὰ οὁσουγ 
ΠΘΆΓ ἴδ οἰοϑα οὗ ἃ βρθοϊῆς γϑᾶγ οὗ ἃ Κρ Β γοΐσῃ, [Π6Ὺ ψου]ᾶ ργοῦΌΔΟΪΥ συῃ 
Οἡ ἰπίο {π6 ποχί Ὑϑϑγ, διὰ {πογοίογθ βολ Ἰμνδβίοη ΟΥ δίοσθ τηϊρῃῦ ὮΥ 
ἡ ογθηὶ ἢ βίου 8, δοοογάϊηρ 48 {Π|6 σομηθποοηθηΐ ΟΥ̓ σΟΠΟἰϑΐοη ΥΥϑ 
[ΚΘ 88 {Π6 ρΡοϊπί οἵ σομπηριι εὕζοη, Ὀ6 ἀβοῦὶ ὑθὰ ἴο δὴ θαυ] θυ οὐ Ἰδίθυ γϑᾶῦ 
οὗ τ86 Κίηρ. ἘΤΒΐθ ἔδει, πίοι 18. Π]υϑίγαίθα ΟΥ̓ οὐῦ οὐνὴ οαϑίοπι οὗ 
ἀοποι ΠΑ σ᾽ ΔΠ 86ΐ οὗ ρΑΙ]Π]Δπηο πὶ “ οἵ [Π6 7 ὃς 8 οὗ γ]οίοΥ Ά,᾽ 18 βυ ΕἸ οἰοηΐ ἰο 
δοσουπί ἴῸΓ [Π6 ἀρρᾶγοηϊ αἰ ἤἔδγθησθβ ἴπ τηοδί οὗ {Π6 ραβϑᾶσϑϑ σγϑίδγγοια (ο, 
Μογθουϑῦ, 10 πημϑὺ πού 6 ογροίίοη {ἰῶὺ ΝΟ ΟΙ ἀμ ΖΖαν μλᾶᾷ Ὀθθῆ δββοοὶ- 
αἰοά ἴῃ τΓῃ6 Βονϑσϑίρῃ ιν τ} ἢἷ8. Τα μοσ. ὙΠῸ ἀαία οὗὨ μὶ8 γοῖρῃ 18 ἤθῆυθ 
ΤΘΟΚΟΠΘαῖ βοχηθέϊπλθ8 ἔγοπι (μ6 Ὀορὶπηΐπρ οὗὨἨ 18 Ἰοϊηῦ δα Βογὶ ὑγ, Βοιη θυ πη68 
(θη. ἰ". 2.) ἔσομαι ἐμδί οὔ μῖ8 8016 ρογογῃχζηθηῖ. ΤῊΪΒ ἰϑϑὺ πιοάθ οὗ σουπίη 
ΜγΟῸ] ἃ πδίυγΑΥ ὈΘ υϑοὰ ὈΥ 8Δῃ δυΐμογ ᾿ἰνίηρσ ἴῃ ΒΔΌΥΙοΙ. 

δ 2. ΑἸἰϊεσεά οοπέγασιοίίοπς ἴπ ἔδο ει Τοξίαπιεηΐξ. 

1. Μαῖε, 1. 1---17. ψ ἢ 116 11]. 28 --- 38. 
ΤΠο ναγϊϑίίομ Ὀθύνγθθη {686 ὑσγο ρθάϊρτθθθ 88 θθθη δἰγθαᾶν ποίἰοϑά "; 

Ὀαῦ βοῖὴθ ἔΓ ΠΟΥ ΟὈΒΟΡν ΓΙ ΟΠΒ ΔΓ ἀεί γΆ Ό]6. 
 ννου]ά, ἤοννθνοσ, ὈΘ ᾿πηΡ 8581 016 ἔᾺ]}1Υ ἰο ἀϊβοιβ8 μοσὸ {πΠ6 ρογρί χοᾶ 4068- 

ἰἴοη οὗ μ6 ἀϊἔδγθης ρϑηθα]ορίθβ. [0 ταιιϑὺ δι οθ ἴο τοῖον (ὴ6 σϑδίθυ ἴὸ 

1 Βοοκ γτἱ. 1. (οἀϊΐξ. 1858.) νο]. ἱ ἡ. 8322. 5. Βαογ, ΗΥπιθηοιι 168, οὮΔΡ. χὶϊ, Ὁ. δδ4. 
8. ΤῊο πῤορα διιυ͵εοῖ ἴ5 ἀἰϑοιιθδδοὰ ὮὉΥ Βτγονγηθ, Οτάο ϑεϑοϊοστιπ, ραῦς ἱ. οἴδρ. {1}. φασί. 1. 

Ὁ". 165. ἄτο. 
4 ὃθ6 ὑὕὈθίοτο, ὑρ. 435---487. 
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ΒΟΟΚΒ τ ογο (86 τηϑίίοῦ 18 ἀο δα οα αὐ ἰᾶγρο, δηᾶ ἰο ρῖνϑ 8 βοτῃθυῆδι ΤΏΟΤΘ 
ἠοιΑἸ]οἃ φοσουπί οὗ ἰΠ086 80] υ{10Π8 ἡγυ1ο μαγθ ὈΘΘὴ οὔἴἶογθά ΟΥ̓ ὁὴθ οὔ ἴγγχῶ 
οΥ 1Π6 Ἰαϊοβί τυτίίογϑ. 

ΤΒ6 δυρυμπιθηίβ οὗ θυ. Βαγγοίύ δ δΌΪν Θχ ἢ! θα τη σοπαθηβοα Ὁγ Ὦγ. 
αν ἄβοπ, γῃο {ὑπ8 ΒΌΠΒ Ρ {π6 ψΠΟ]Θ: “ Βοίδ (Μαίπονν ἀπά [μΚ6) 
ΣΟ ΚΟ ἐδ ἡϑίυταὶ! ᾿ἰηθ ἰοροίμονῦ ἔγοα ΑὈγαδδ ἰο αν! ἃ; δέον νυ] ἢ 
Μαιπεν ρῖνοϑ 86 βησοβίογϑ οὗ 086 0}}, ον ογ δ τορυϊδα ἔδίδον, ΠΠπγουρ ἢ 
ϑοϊοτμοῃ, οη9 οὗἁἩ Πλαγ 8 ΒΟΏΒ ; Ὑν ἢ 1ϑὺ Τὰ ΚΘ ρῖνοβ ὑπ 6 φῃοθεΐογβ οὗ ΜΆΓΥ, οὐ ζῦ 
Τοτὰ δ τοΐμον, πγουρ ΝαΑΙΏδη, Δηοῖθοῦ οὐἩ αν 8 βΒοη8. [Ι͂ὴ {118 ΜΤΑΥ {Π6 
ἀοβοθηΐ οὗ 68βὺυ8 ΟἸσῖϑὶ ἔγοιῃ αν, ἔγοπι τυ μοπ, δοοογάΐηρ, ἰο ῬΓΟΠΊΪΆ6, ἢΘ 
Ὑ{88 ἴ0 Βργίηρ, 18 ΓᾺΠῪ ΘΒ Δ }15864. ΤῆΘ86 ὕὑνγχο 1 π08 αὐἴϊογνναγ 8 οολ᾽θβοϑά 
πη δ δ 16], βοὴ οὗ ϑομοηΐδῃ. Βυὶϊ αἴογ Ζογοθαδϑὶ ὑΠ6 ὕνγο ᾿ΐπ68 αραῖὶπ 
ἀϊνεγροῦ; Μαίίβον γϑοϊοηΐηρ {πθ ἀοβοθπὶ οἵ Φοβθρὴ ἔγοπιη Αδ᾽αά ; 10.Κθ 
ἐπεὶ οὗ ΜδΥῪ ἴτοῃ Βἤοθα. Ὅθθ ὕνγο ᾿ΐηθ8 ὑμθῃ οοβ] βοθα 1η «“οβθρῇ δηὰ 
Μ4:γ.""} 
Τὴ Ὅν. Ἐδὶγ θα ΓΒ. Ἰαίοῖν ρα Ὀ] 8 θα γοϊυπηθ, [86 Ἡοττηθπουί 81 Μαηυδὶ, 

ΟΣ Ιηἰϊγτοἀποίίοη ἰο {π0 Εὐχοροϑεῖοαὶ διιᾶν οὗ {μ6ὸ ϑογιρίυσοβθ οὗ 9 Νοὸνν 
Τοδίδπιθηΐ, ποίου ὑσὶ οἷ ρ]6 18 δἀορίο4. Ὑδθ δυΐδβοῦ 1] ταὶ ἰδ ἢβ {Π8ῖ 
οἷν Τογτὰ μλᾶά ἃ αν ἀΐσ οὐὔἱρίη, δηὰ βῆονυγϑ ὑπαΐ, ἱπἀθροη ΘΠ ΟΥ̓ ΔΠΥ 
τοοογα θα ροηθδίορυ, 1Ὁ ἰ8 τηϑθ ῥ]αίη πῃ (0 Νονν ᾿Γοβίδιηθηΐ (παὺ ἢ6 ν'88 
οὗ (η6 8606ἀ οὗἩ Ὠενϊα δοοογάϊΐηρ ἴο ἐμ6 68} (Αοἰβ 1ϊ. 80., χιιὶ. 28.; Εοτ.. 1. 
8.; 2 Τίηι. 1]. 8. ὅτε. δὅτς.), Δηα ὑπαύ ἴ1π0 ουϊάθηοθ νγἃ8 80 ἱπάϊ!βρυϊμ Ὀ]9 μι 
Ὑ6 ΠΟΥΘΥῚ Ηπά [Π6 «ονὺϑ 'π οὔγ [γα δ 16- [τὴ 6 οὐ πη {86 ἀρὸ οὗἉ [86 Ἀροβί]οβ 
αὐἰδοκὶπρ ΟΠ τ ΒΕ 1810 ὈΥ ἃ ἀ6η184] οὗἉ {π|8 ἔδοί. ΗἨδθ {θη ἱπαυΐγοβ τυ ΠΟΙ ΘΓ, 
λοσογάϊησ ἴὸ 6 νν ]8}} ΡΥ] ποῖρ]68, ᾿0 ἀϊά ποῦ 80 }Έ ΟΙ ΘΗ ΤΥ 84 01 Ὑ 6116 τοαυΐγο- 
τηοηῦ οὗὨ (Ἰιγῖ5ι᾿8 Ὀοΐπρ᾽ ἃ βοὴ οὗ ᾿λαν ἃ ἔῸσ ἢϊπὰ ἴο ὈΘ ὈΟΤῊ οὗἁ ὁΠ6 ννῖιο ὈΥ Ποὺ 
ΤΩΔΓΓΙΆΡΟ ν᾿ Φοβορἢ, ΠΑν]4᾿ 5 ἀθβοοπάδῃϊ, μπϑὰ ὑπ 8 ΟὈἰΑΙΠΘα αὶ τὶ σι ἴο Ὀ6 
σοπηϊοα οὗ ἴδ τογαὶ ᾿'πθ6. Ηθ ὑγρθ8 {Ππ|ὺ {16 “ 8ιοποθ τοραγάϊηρ ΜᾶΆΥΥῪ ἱπ 
1Π6 βΟΠΘΑΙΟΡΊΘΑΙ ἐδθῖοβ, δηὰ {Π|0 βύγοδβϑ {ΠπᾶρΡὺ 158 ἰδ]ὰ ἴθ 110 ρσΌΞρ0}8 ἀροπ 
“800 }}} 8 Θοῃπθοίΐοη τὶ (Π6 Βουβο οὗ αυτά, ΘοΥ ΔΙ ΪῪ βθϑίμβ βἰσαηρθ. [{ 
ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο Ππηρὶγν {πᾶὶ {η6 αν ϊο ἀθβοθηῦ οὗ ΦΟΒΟΡἢ βοιμθίιονν οατγτιο {Π 8. 
οἵ ΟἸ γκῖβὲ δἱοηρ τ Σὐ ; ΓῸΓ Γπ6 ροηθαϊορίοϑ δγ6 ργοάυσοα 88 δνυϊάθῃσο οὗ 
{ΠπἸῶῦ ΘΓῪ Ροϊηϊ. ΤῊΪθ 18 ΌΥ ΠΟ πΠιθᾺπ8 ἃ ποῦν ἰάρα; ἔογ Αὐυραδίϊπθ, ΔέοΓ 
ΟὈϑογνῖηρ ὑΠπ80 ἐΠοΒαρἢ τγδ8 τσ γΥ οα]]οα {Π6 ἔδίμος οὗ “688, Ὀθοδυβ6 ἢθ 
γνᾶ8 {π6 Πυβθαπα οἵ οὔ 1,ΟΥα᾽  ΓΘᾺ] πηοῦ θοῦ, ρτοσθΘαβ : “ Α΄ ροῦ δος, οἴη) 8ὶ 
ἀδιμοηβίσαγο Ἀ]1αυἷ]8 ροβϑοῖ, Μαγίμπὶ οχ [αν ἃ πυ]]83πὶ οΟμβδηρυΐη [8018 
Οὐ σΊ 6 ἄυσδγο, βϑὺ οὐδῦ Βρου πἀυτ ἰπἴδπλ ΤΠ] ΟΠ Θαὶ ἈΟΟΙΡΟΓα ΟἸιγβία πη 
ΒΙ1ὰπὸ Πανὶ, αυδ Γαύοηθ οἴδιη «βρῇ ῥίον ο͵υ5 γσϑοῖθ Ἀρρϑι]αίυ8 οϑὶὶ 2 
Απαᾶ ἴῃ ἃ ἰἸαίθ ἀϊβαυϊβιυοη ὈγΥ Πο] 1 Ζ6 0 ἢ 3 0}18 ὙΙΘῪ 18 1ηβὶβϑ θα οη, {Παΐ, 
“ὁ ΔΟΘΟΓΙησ ἴο {Π6 ἰᾶὰνν δῃὰ (6 θϑί 536 σοηνίοίοηβ οὗ [5γ86], 4}] 
ἀερθηᾶοα ὑροὴ «50ρ}}8 ἀθεβορῃΐ ἔγοπι ᾿ᾶνἱὰ, ποῦ ἀροὴ ΜαγΥ Β; δηὰ ὉΥ 
νΓίυΘ Β᾽ΠΡΙῪ οὗὁἨ [8 τϑ᾽διϊοι ἴοὸ ΖΌΒΘΡἢ «688 τνδβ Ὀότιι ἴῃ 616 Ἰιου8θ οὗ 
Πλανὶα, νγγὰ8 ὑποτοίοσο 8:6 ἢ ]ὰ οὔ ἃ Πανίἀϊο ροσβοη, δη4 80 νγὴ8 7.50} Βοὶ ἃ 
ο ἢδνθ βρσὰπρ ουὔὖὐ οἵἉ {πΠ6 Βουδο οἵ Ὠαενϊα. ϑίγθϑθβ δ)ὸ Ὀθϑη ἰδ] 4 ἀροη {ἢ 
ἔλει {π2Ὶ ΜάΑΓΡΥ 18 68]16 ἃ 116 οουϑίη οὗὨ [5] ΖΑ Ὀο ἢ, νν Ὸ νν 88 “οὐ π6 ἀδικιοῦβ 
οἵ Αδγοη ἢ (1μι|Κ6 ἱ. δ, 86.); δηά 10 ἢη8 Ὀθθὴ δγραθὰ {πμδῦ ΜΆΓΣΥ πιυδὲὶ ἤθποθ 
Ἰιᾶνο Ὀδρη οὗ {ἐῃο ἰτὶδο οὗ ον. Ὧν. αὶ θαϊγῃ ἄοοθβ ποῖ, μΠονγθνοσ, δοσθὰθ 
ἴο 1Π18 ορίηΐοη. [πη ογ  ΓΓ σ 68 τη ῦ ἰδ κὸ ροἷδοθ ον ιχῦ ἡηαϊν!τι8}5. οὗ 
ἀἰδογοης ἐτἰῦθ8 (Εχοά. νἱ. 28.}; Ἀπὰ [Π6ΓΘ 18 πὸ γϑΆϑοη ΨΥ ΕΠ ΖΑ Θύ]}ν, {0 
ἀδυ 9 οὗἨ 8 ὑγιθϑίῖ, βῃουϊ ἃ ποὺ Ὀ6 οουδίη ἰο ἃ τηδϊάθῃ οὗ 186 ἰγῦ6 οἔ 
ψάλῃ. Τῆθ ῥσοθὈΠ1{168 διΓ6 ΨΘΥῪ βίγοησ {πα ΜΆΓΥ Θαυδ}}} νγἱ (ἢ ΦΌ5ΒΘρΡἢ 
μὲ οηροά ἴο {6 ἴουβο οὗ Βανί, 84}}1 Πγ. δ σθαίγη Ὀ6 θυ θ8 ὑμαὺ ΠΟΙ ΓΠΟΓ 

ι δαᾳςτ. Ηεδττηοποῦείοβ, οπλρ. χὶϊ. ΡΡ. 589---605. ᾿ 
Ξ. Απρυϑῖ. Ορ. Ραγ. 1679 ---1709. Π6 Οοπβοηβ8. Ενδηξ. 1ἰὉ. 1, 4. ἴοπι, 11. Ῥαγβ 12, οοἱ. 38. 
3 1ῃ υάεἸθαο 5 Ζοὶιθο γι, 1850, }}». 581]. ἄς. 
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ἴη ΜαΟΘΥ, ΠῸΡ ἴῃ Το 8 ΜΑγΥ ΒΒ σΟΠΘΑΙΟΡῪ ρίνοη, δηα 5ῃον 5 ἴδ ἵξ τῶ 
συβίομΛΑΤΎ ἴῃ ΘΑΥΪΥ ἰξπι69 {0 τορᾶγὰ Ὀοΐ 88 Ἔχ Β᾽ Οἱ ἰπρ᾽ «Γ ΟΘΟΡ 8 δῃοοβίγν, 
ΤΏ Θη, Βούγονϑῦ, [06 αὐσϑίϊοῃ ἃγῖ868, ΠΥ ἄο ὑπο Ὺ αἰδογ Αὐριυπκύϊπο π|}]} 
ΒΌΡΡΙΥ 8} ἈΠΒΜΓΘΟΓ : ““., ἔδοΐ]6 δῦ, υὐ δάνογίδηϊ ἄο8 ραΐγθθ μδΌΘΓΘ ροίαϊβεε 
Ψοβδρῇ, ὑπὰπὶ ἃ 400 ροηϊία8, ΔΙ ΘΓ τη 8 400 ἤμογὶὶ δἀορίδίυδ.  Ιπ βϑϑης 
ΠαΓά ἴοὸ βᾷρροβο, δον [ῃ6 ἀθῃυποίδιοη8 δρδϊηδύ ΒΟ ΟῚ π ἀπά «εοἱ βἰτπι 
(εν. χχὶϊ. 80., χχχυῖ. 80.), {πὶ {π686 πιθὴ ὑγχεσθ {Π6 ραγθῃΐϑ οὗ 8 βοϑὰ ουἱ 
ΟΥ̓ ψ Πΐοἢ τγ88 δὺ 1δϑὺ ἰο βρείηρ {π0 υἱυϊπλαῦθ ρόββϑβϑοῦ οὗἩ αν ἀ Β ἰμγοῦς, 
Απά {πογϑίοτγο 1 18 ΠΟΥ ὑπαὶ “ἴῃ 0[η6 οπα (ρράϊργθθ) Ὑ76 ΤΩΔΥ ΒΆΥΘ (δε 
βυσσοββίοη πῃ ὑπο ϑ γι συ] γεΓογα} [1π6, 16 1608] Ποὶγβ ἴο 116 [σοῦ οὗὨ δανὶὰ 
(ΔΜ αιμονἘ), δηὰ ἴπ {π6 οὐμοῦ (168) (86 δϑυσορβϑίοη οὗἨ ον [τὰ Β σεαὶ 

, Ῥδγθηΐαρο ὕρ ἰο Πεν!α." ΤῊΪΒ πνου]ᾶὰ δοοουπὶ ἴῸΓ (86 ὕνσο πϑπλθ8, 4 δίδιεὶ 
πα ΖοτοῦδὈ6Ϊ, ρρϑαγίηρ ἴῃ θοῇ βΘΠΘΑΪΟΡΎ. ΤΉΘΥ ογθ ὈγουρὨὐ ἴῃ ἔτουῃ 
ΝΑΙΒδἢΒ ᾿ἴπθ 88 μοὶσθ ἴο {86 {βγοῆθ ΔῸΣ Βοϊοιῃοπ νγὰ8 ἀοίπμηςίς, Απά 
ἔθη, Ὦγ. ΕΔΓ θα στ ῥγοσθοαβ, “ δ ΟἿΪΥ ΤΟΑΌΪΓΟΒ ὉΠ6 ΟΥ {ὐῦ0 ΥὙΘΓΥ͂ ῃδίυγαὶ 
ΒΌΡΡοδὲ(οπβ ἴο Ὀτίηρ [π6 οἰοδίπρ' ρῬαγίβ8 οὐ {π0 Δ 0]68 Ἰηΐο σοστοϑροῃάθῃο; 
ἔου, οὐ {89 βυρροβίϊίοη {πᾶὺ [86 Μαιίμδη οὗ 80. Μαδυον 18 [Π6 βϑπι8 ψ]ι} 
{πΠ6 Μαίμδὺ οὔ δι. 11Κὸ (οὗ Ἡ ΒΙΘΒ ὑπθστὸ σδη Ὀ6 11{π|0Ὸ ἀοι 1}, ἱπθὴ «΄δοοὺ 
180 βοῃ οὗ Μαειίηδη, ἰη Μίαιίμον, δπὰ Ηδὶῖ ἐμ βοῃ οὗ Μαεαιδϑί, ἴπ [μἴο, 
τηυϑί ἴῃ δαὶ ἢανο Ὀσθὴ Ὀγούογα, 8008 οὗ (6 βδῖηθ ΠΥ. Απά, ἰζ δδοοῦ 
δὰ 0 βοῆβ, Ὀὰὺ ΟἿΪΥ ἀλυρμίογβ, ἀπα ἐοβορι, Ηδ 11 8 βοῇ, τηβδγτ θὰ οπθ οἱ 
[Π|686 --- ῬΟΓΙ͂ΘΟΟΪΎ παίαΓΆ] ΒΡ ΡΟΒ᾽ [1018 -- [ΒΘ ἢ6 ὈΘΟϑΙῺΘ (ο0η {Π6 ρῥτϊπειρὶδ οἵ 
Μαδυονν Β 8010) 4180 2οο ΒΒ βοῦ, πὰ (ἢθ ᾿ἰηθαὶ πος οὗὁἨἁ {Π0 ΤΏ ΓΟΏΘ, 86 
Ζδοοῦ δὰ θδθθη. 1ὲ ΟἿΪΥῪ γϑαυΐγοϑ ὑμαὺ γγθ τᾶ ΚΘ ὑπ6 ἔυΓ ΒΘ Γ ΒΌΡΡΟΒΙΠΟΗ --- 
ΠΟ-ὙΆΥ8 ΘΧΙΓΆΟΓΙ ΏΔΓΥ ΟΥ ὈΠΠΤΘΘΒΟΙΔΌΙΟ ---- οὗ ἐπαὺ ἀδυρηογ Ὀδΐηρ' 186 Υἱγρὶη 
ΜᾶΓΥ, ἴῃ ογάᾶοσ [ο πηϑοὺ 411 (ῃ9 ἀθιηϑηἀβ οὗ (ἢ 6886 ; [ὉΣ ὑβΒΕΓΘΌΥ [86 ῥτποὶρὶο 
οὗ θοῦ 8016 υγου]ὰ ὯΘ ῥγοϑοσυθᾶ; δηᾶ, ΜΆΣΥ δηὰ “)0βερ Ὀοίηρ ἴπῃ δαὶ 
Π886 ἢγβί σοι βῖπ8, δη4 σου 5108 ἴῃ ὑπαῦ 1ἴπ6 νυν ἴον μὰ [Π6 ΣΤ ὐ οὗἁ δυοοθδϑίου 
{0 ἴπ6 Τῃσοηθ, ὑπ6 Ὀἰγι οὗἩ οὐ Τογὰ ψγὴβ ἴἢ ΟΥΟΓΥ ταβρθοῦ οΟΠρΪθίο, 
ὙΠ ΠΟΥ νἹουνγθα ἴῃ τοβροοῦ ἴο σου ΒΔΏρΡΊ ΠΟΥ ΟΥ ἴο ΤΟ] Δ ]ΟΏΒΗΙΡ [0 ἔΠ6 [ΒτΟΠΘ. 
. νων 1 νγλ8β 1Π6 σοηδβίδηϊ δἴτὰ οὗἁὨ ὑΠ6 «6 1ὺ8 [9 Π18Κ6 ἱΠΠογ ἴδ οθ 8πὰ Ὀἱοού- 
ΤΟΙ ΔΙΪΟΠΒΏΪΡ8, 88 [ὯΓ 88 Ῥοββϑί Ὁ]6, σὸ ἴοροϑίμθυ. Αἀπᾶ 1. Ἵοουϊὰ ποί δβθϑῃ 
οἰοσννδο [8 πδίι ΓΔ] 8Πα ῬΓΟΡΟΓ, ὑμδαί {Π6 ἀδυρῃ ον οὗἨ {π᾿ 6 Ὡδᾶγοβὶ Βοῖῦ 
ἰο 186 ἔπτοῦθ οὗἩ αν! βῃουϊ ἃ Ὀθ οϑϑρουβθά ἴο ἴῃ6 ποχὺ μοῖγσ. ΝῸΓ ἰἝϑ 
υηἀοβογνίηρ οὗ ποίϊοθ, 88 δ ᾿ἰϑαϑί πορδίϊνον ἰδνουσίηρ [86 ϑυρροβίεἴοι 
τοϑροοίίηρ ΜΆτγΥ, [μδ, 8110 6 τολα οὗ ἃ βίβϑίθυ, γχ9 ὩΘΥΘΓ ΠΟᾺΓΡ οὗ ἃ ὈγΟΙΒΟΓ 
Ὀεοϊοηρίηρ ἴο ΠΟΡ ; οχοορίϊηρ “086 }}, ἔδιδ]θ γϑ] δῦ τθβ 8Ι0ὴ6 8Γθ τηθῃιοηρά. 
50 [π8΄, ἴῃ [πΠ6 Βυρροδβοά οἰτουταβϑίδῃσοϑ οὗ {Π6 6,86, ὑποσθ 18 ποιδμίηρ ἰδδὶ 
ΟΥ̓́Θ ἈΡΡΘΑΓΒ ἰο ΘΟΠΗ͂Ϊοί ὙΠ} {π6 ἰδοίθ οὗἨ ροβϑρϑὶ ἰβίογυ : δυθγγεβίης 
ΒΘΘΙῚΒ ΥΔΙΠΘΣ ἴο0 Ὀ6 ἴπ πδίυγαὶ δπα δύ ηρ ἀρτοοηθηΐ τ {8 6πλ.ἢ3 

ΑΠΟΙΒΟΓ ὙΟῊ ἱηρθηΐουϑ, ὑμβουρ 1688 βα δ ούοΥ ΒΥΡΟΙΘβῖβ ΤΏΔῪ ὑὲ 
ἔουηά ἴῃ Μτ. αἀουρ νοϊαηθ, ΤηῸὸ Νον Τδϑίδιθης Θυοίδιίϊομβ (οἰ Ἰδιρὰ 
ὙΠ 0ΓπΠ6 ϑογίρύιτγοθ οὗ {80 ΟἹὰ Ταβίδιηθηι. 10 18 δβἀορίδα ἔγοιῃ 8 {γβεὶ 
ΡΥϊναίου οἰτουϊαίθα), {Π6 Ἰοδάϊηρ 1ᾷ685 οὗἨἩἨἁ ποῖ, 18 18 ϑἰδίθα, πιΔγ δθ 
οὔηᾶ ἴῃ ΑἸἼΔΙγΒο 46 [15βογία ϊοπϑ ΒῸΣ αἰ θη δυ)οῖβ: Βτχοι δ, 1769, 
Ἰ2ὴ0 ἘΤ)Πιο ρϑάϊΐϊρτγθο ἱπ δύ. Μαίμον 18 ἰΆκθη ἴο Ὀ6 (Πδὺ οὗ Μαγγ. Νον, 
{που οδοῖ οὗἁὨἨ [6 ἴπγοο αἰ ν βίοηβ τ Ὡοἢ 6 ον δηρθ δὶ τηδῖκο8 18 βδιὰ [0 
ΘΟΙΏΡΓΪ86 ἔουγίθθῃ σΘΠΘΓΑΙΙΟΏ8, γοῦ 10 18 ΟἸΘΆΓ, 16 (ΒΟΥ τὰ οοπηϊθα, [μδὺ 086 
ἷ8 ἀοἤοϊοθηῖί. Μόοάδθβ αν Ὀ66Π Ρῥτοροβϑᾶ οὗ βυρριγίπρ 19 ἀοδοίοποῦ 7 
δαορεπρ ἔγομι βοῶ Μϑ5. δὴ δ 1} 018] ΠΔΠῚ6, ΟΥ ΟΥ̓ Το Κοηΐηρ δοπιθ Οῦθ 

ΤΒΟΏ ΕΥΙΟΘ ΟΥ̓́ΣΥ αἱ (16 ο1050 οὗὁἨ 0η6 ἀϊνδίοη δηὰ {ῃ6 μθδᾶ οὗἉὨ βδποίδεγ, 
αὐ {Π686 8.0 ταοὐθοίθά 8ἃ8 υπβαὐϊδέδοίοσγ. Τδ6 οτἱ ρίμαὶ οὗὨ 8:1. Μαδιίβον᾿ 

᾿ Αὐχαβεῖηθ, δὲ βαρτα, ὅ. Αὐρφαυβίϊπο, Βοίγαςϊ. 110. 1]. 16.,) σου ]ὰ οοσσοοὶ ἐδο ἰδεὶ ποιύβ 
ἱπίο αἰίετιι σμὶ γμογὶὶ αὐορίαίμ. 

5 Βοστη. Μδη, μαζὶ 1, βεςεῖ. ἱ, ΡὈ. 181 -- 199. 
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ροξροὶ νγῆϑ, ἴ0 18 πιοϑί ργοῦρδθ]θ, 'π Ἡθῦσονσ. Αἀπᾶ ἱπ ἐϊναὺ ἰαησυαρθ “ἢ 6. 
8 ἔγθαυθη ΠΥ 8η 6]}} 0818 οὗ βιο ἢ γογάβ 88 λμδδαηα, δοη, δια ὅτγοίλον ; δὰ, 
ἸΠΩΟΙ ΘΟΥΘΥ, ΠΗΙΏΘΓΟΌΒ ΘΧΘΙΡΪ68 οὗ ἰδ6 Ηρθῦτγον ἰάϊομη οσον πῃ [6 ατοοκ 
ἰοχὲ οὗ 6 Νὸν Ἰδοιδπηθηῖ, . .. ΝΟΥ 0 ΠΙΔῪ ὈΘ Βυρροβοά ἐπηῖ, ἴπ {Π6 
οὔ σίπα] Ηθῦτον οὗ δι. Μαιίθον, (6 ΓΘ νγᾶ8 δὴ 6] } 0818 οὗἩ π6 νογὰ γαέλεον ; 
νυ ἢ ἢ 61}1ρ818, θοΐης 4180 1 ὑΠ6 Οσθοῖ, ΒΟΙῺΘ ΘΑΓΙΥ ΟΟρΡΥ δῦ δ ρρ Θά ὈΥ [Π6 
νογὰ λιωδαπα (τὸν ἄνδρα), Δ} ΘΥΓΓΟΓ ἱπίο ψ]οἢ 6 πρηῦ Ὀθ Ἰρὰ ὈΥ {ἐπ6 
ΓΘΟΌΓΓΘΠΟΘ Οὗ {Π|0 ΠδΙη6 ἐ] ΟΒΘΡὮ ἃ ἴδυν νϑσβ68 αἴϊοσ, Ἧἥ 6 βίι!ρροβο, ἰ᾿ιθη, ἐδ 
ΜΆΓΥ ννὰ8 [86 ἀδυρῃίον οὗὨ [86 ΦΨΦΟ86Ρὴ τηθηϊοπθα ἰπῃ νοῦθθ 16., Δηὰ ἐμαί 
ΒΘ γ᾽8Ὰ8 Θϑρουδβοά (0 ΔΠΟΙ͂ΠΟΡ “ Ο80Ρἢ --οἴἢδιὶν ΠδΠπι6 ὈΘΊ ΠΡ 8. ΥΘΓῪ ΘΟΙΏΙΏΟΙΝ ΟΠ6--- 
ὙΠῸ 18 ἢγϑὺ τηθπιϊοηθα ἴῃ Υογβθ 18., ΒΟΥΘ [86 ὨΔΥΓΆΓΥ͂Θ ΓΘΔΙΪΥ ὈΘρῚη8.ἢ 
17 1818 βδαρροβίτΐοη Ὀ6 δάτῃ! 64, {Ππ|6 ρτορτγίοιυ οὗ Μία θυ Β Βυ ρου βογσὶ ρ(ΐοη, 
“«ς« ΤΏ ὈΟΟΚ οὗ [86 ροπογϑίΐοη οὗ 6808 ΟἾ γίβι,᾿ τν}}} Ὀ6 στρογ ρραγθηῦ ; δῃὰ 
{πὸ πυπηδογ οὗ ουγίθοη σΘΏΘΓΑ ΟΠ 8 Μ0}}} Ὀ6 ἱποϊυάοά ἰῃ 1116 ἐγ βου 168. ΑἍ 
δίσγοηρ οδ͵᾽οοίίοη, Βονγαν ον, 18 δΔαΚπον]θάροα ἴῃ {Ππ|᾿0 ἔδοῦ ἰπδὺ Ὁ ῬΓΘΟΒΌΡΡΟΒΘΘ 
Φ]16 πη]ϑα Κ6 οὗ Βυβθδηά [ὉΓΡ ἔδ Ποῦ ἴῸὸ ἤανο οσσυγτορά δἱ ἃ ΥΘΣΥ͂ ΘΑΓΪΥ ρογὶοᾶ, 
δηα {πὶ ἐΠ6ΓΘ 18 ἢ0 τϑθοοσὰ οὗ ΔΗΥ 4 ΘΒ. οη ΟἹ ἴδ 6 τηϑίίοσ, ΟΥὁ νδυίουβ τϑδαάς- 
ἵπρ ἴῃ ὑπὸ ράᾷββασο. Βυΐ 10 18 στρ! θα τμ8ὑὺ {86 Θνν} 18} σον ογβ σοῦθ Οἢ ΘΗ 
Ἰηϊογοϑίθα 1 ἴΐ, αηα ὑπαὺ (μον δα ὈΥ [6 Ὠγροιμοβὶβ ὑΠ6 στρ ὶ υπάἀογβίδη δ πρς 
ἴῃ (Ποῦ ΗἩθΌγοΥ οορίοβ.Ό [0 18 δαἀἀρα {μπδαῖ, 'ῃ βοὴθ σϑιηδίηβ οὗ ἴθ οἱά 
1ι811ς νουβίοῃ, βοῖηθ νϑγίαἰϊουβ (ὑπουρὰ ποῖ [Π0 Ῥσγοροβθᾶ οῃθ) ἀο ργοϑθηὶ 
{Ποπβαῖγο9 πὴ ἰδθ τοδαϊηρ οὗ ὑπ9 ραββᾶρο ἱη αυδβίΐοη. Εαγίδογ, “ (ἢ 6 
Πγροιῃοβὶϑ Ὀθίογα 18 ΤΩΑΥ, ἰῦ 18 σοησοὶγθα, Ὀ0 δυδίδὶ ηρὰ ἴῃ 4}1} 118 ροϊῃίβ, 
ουρη Ὑἱουΐ 106 σοῦ 8] σἤδηρθ Ῥγοροβοά. [1ὑ 18 Ὀοϊϊονοᾶ ἐπαὺΡ {Π6 τνογὰ 
ἀνὴρ ἄοδ8 ηοΐ, ἴῃ 8 «76 νν18}} ρΟΠΘΔΙΟΡΎ, οὗἨ ὨΘΟΘΒΒΣῪ πο ἀμδδαπα, Ὀὰΐ 186 
πιαπ βϑίδηϊηρ ἰονγαγὰ8β 8. οτηδ ἴῃ ἴΠ6 το ϑβοη οὗ ϑδὰ. [πῃ {110 σΆ80 οὗ ἃ 
τολγτι θὰ ποιηλη, (πὶ8 του] Ὀ6 ΒΟΥ ὀμέδαπά; Ὀαυΐ, ἱπ ἐμαὶ οὗ ὁ νἱγρίη, ΠΟΥ 
“72αἐλὲεν ππουϊὰ Ὀ6 τοραγάοα 48 Ποὺ Ἰΐηκ οὗ υπΐοῃ ἴο ἰθγ ὑσὶ 6. [1 {})18 ὈΘ 80, 
186 τσϑϑιὶν 18. ῬΓΘΟΙβΟΙῪ οαυΐϊγαίθηῦ ἰο ὑπδὶ οὗ (00 γϑῦρὰὶ ομδηρθ Ὀϑέοσθ 
βιρροδίβα.᾽} 
Απά ἐμ ἀπ ῆου 68 τυ ὶοἢ {818 Βα )]οοῦ ῥγθβθηίβ, 1 τηπϑὲ ποῖ ὃθ 

ἔογροίίθη ἐδμαΐ ῃ6 ροᾶάϊστθοβθ ὑγοῦθ ὑγαηβου 64 ἔτοπιὶ τορίβίοσθ σΑγο Ὁ} 
Ρτεβογνϑά ἴῃ [86 ρυ}]}1ς ἀγομῖνοβ. “ΤῸ {Π 6 ΠΥ ΟὈ]Θοΐοῦβ τπαὶρἢΐ ὈΡ το θγτοϑα ; 
Δηἀ {πο π66 δδ(ἰδίβοϊοη ταϊριῦ 6 οὈιαϊπθᾶ, Ασοογάϊ! ΡΥ, ψὸ ἄο ποῖ πὰ 
18 [80 «΄6νν8 γσεπίυγαα ἰο αυθϑίίοη Οὐν 1ογ 8 ἀδβοθηῖ. ΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ͂ Οἢ 
186 τηδίϊοῦ ΒΡΓΌΠΡ ὕὉΡ δέον γᾶβ, 

Τὸ τ ΑΥ Ὀ6 τοῦ Κοα {Πδὺ 'η ΓαΚα 111. 86. [86 πῆτὰθ Οδίηδη 18 ἰηἰτοάυοσοα, οὗ 
Ὑν ΒΙΟἢ (Π6 ΟἹα Τρβίαταθηΐ Κῆονγβ ποίῃΐηρ. [Ιὑ 18 ἔουπά ἴἰπ πηοϑὲ οορίθ8 οὗ 
180 δερίυδσιπί ναογβίοη ; δηά ἔμοιῃ ὑμαΐ, ἀου.1]688 ὈΥ͂ (86 ΘΓΓῸΓΣ οὗ βοπὶθ 
ΤΓΔΏΒΟΓΙ ΘΓ, 10 Ὰ8 ὈΘΘη ὑΥδηβογγοα ὨΙΠογ. 

2. Μαῖΐ. 11. ψ ἢ 1016 11. 22 ---8390. 

Α οσοηἰγϑαϊοίοη 18 Βαρροβθᾶ ἢθγὸ; Ὀθοδιβο Μαιίμον ἀο65 ποῖ τϑοοτᾷ {6 
ῥγοβθηϊαύΐοη μὰ ὑπ ὑθιηρῖίο, πὰ [μ|κ6 Ῥῆβ868 ΟΡ {ἢ8 ν]βὶΐ οὐ [10 νῦΐβθ 
τηθῃ, πα {80 Πρ} ᾿ηο Εργρί, δπαὰ Βοϑῖηβ ἴο ἱπΊΡ}]Ὶ (Πα ἱπιτη [6 }]} δον 
1Π6 ρτγϑβοηίαίοη ὑἢ6 ΠΟΙγ ΓΆΠΙΣΪΥ γοϊυγηθα ἰοὸ Ναζαγοίῃ. Απάὰ {πθη 1 Π88 
Ὀδθη υγροά {ἐπῶὺ ὁδὸν ονδηρο]ϑι Ὁ] ]οννοα ἃ βορᾶγαϊθ ὑγ ἀ}1}10π, πα νγὰ8 ἱρ- 
Ὡογϑηὶ οὗὨ [Πο80 οἰτουτηϑίαησοϑβ νν εἷς ἢΘ 4068 ποῖ πχθρητ!οη. ΝΟ οσγοῦ σδῃ Ὁθ 
στοδίου [δὴ ὑπ τυ πὶ ἢ ᾿τπηρυ 68 Ομ ϑδίοη ἰο ἱρῃογβηθθ. ΤΠ ββογθα ψΎΙΓΟ 8 
πδὰ δϑυπάβξβῃοοθ οὗὨ τηϑίογί α]8; ἀπά 10 νγᾶ8 οπα ρασὺ οὗ (Π6 ορογαίίοη οἵ {116 
Ἡρ]ν ϑρίγὶυ βρϑοῖδ! ἴο σαϊά6 ΤΠοτὰ τυ ἀπογτῖηρ )υἀρπιοηΐ ἴο βο]θοῦ ἔΠο86 
δνϑηΐβ τν 816 νγοτο πηοϑὲ βιὰ ἔοσ ποῦ ΡΌΓΡΟΒΘ, πηοϑὺ “ ῥγοβιδοϊθ ἴον. ἀοο- 
ιγΐπθ, ἔοτ τοργοοῖῦ, ἔοσ οογγεσιίοη, ον ἰηβίγαοἰϊοι ἴῃ τὶ ὐθουβϑηθ88. δὲ. Φόομη 
τι ἐς ον 

.Νεν Τοδῖ. Ουοίδιίοηβ, ποῖ 208, ρρΡ. 811---814. 
5. 506 Ογοϊ. οἵ ΒΙΌ]. ΕἿΣ. ἀτιὶ. σῃοΆ]ΟθΥ. 

ΗΜ. 
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ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ͂ Β8γ8 ὑπαΐ ουἱ οὗ ἃ Ἰᾶγσθ πηλ858 οοσίϑι ἢ τη ΐγϑοΐθϑ πὰ ἀοθάβ οἵ 6:08 
ὝΘΓΘ δίομθ γεοογάρα (9 μη χχ. 80, 8]., χχὶ. 2δ).} ὙΤμδὶ 5.. 1υκε πὸ 
δοσυδβίοιηρα ίο ᾿ΑΥ ἔποί5 ἰοροίμος πιϊπουῦ ἱπίθηαΐηρ ὑΒΟΓΘΌΥ {Β81 ὁΠ6 οε- 
συγΓρά ἴῃ ἱπητηθάϊαίο βραυθησο ἴο ὑΠ6 ΟΥΘΡ 15 Ρ]Δ1 ἔγοπι ἃ ΨΟΓΣῪ ΠΌΓΒΟΓΥ 
δχδηϊηδιίοη οὗ μἷ8 ψυγιηρθ. Απά ἴδ τὶρ ῦ 88 νν 61} Ὀ6 ἀγρυθὰ ἔγοιῃ [μικὸ 
χχῖν. 36---5]. {ηδὺ Βα Ὀο]ονοα (η6 δϑοθπβίου 0 δᾶνα οοουγτοά ἀἱγοοίὶν 
Αἴογ ἐπ6 Γϑϑυγσγθοιίοη, 88 {Ππ8ὺ ἔγοτα ἰϊ. 39, ἢ6 δυρροδβαᾶ ἰδμαὺ ποι Β]πρ' οσουττοὰ 
Ὀοίνγθθα {π6 ργθδθηΐδίιοι δπα ὑπ σοΐαση ἰο δπὰ ἄν] ησ αὐ Νδζαγεῖ, 
ΜΆΓΥ δπᾶ Φό 860} ανΐπρ ρσοῃθ ἰο Βοί] ἤθη τηυβῖ, πᾶ οσ (86 οἰ Γουταξίδησει 
οὗἨ {Π|0 6886, ἢδνθ σοπίϊπασα ἔΠ6Γ6 δοῖηθ ἔληθ6. [10 18 ΠΟΥ ἐμδῦ οα {86 ὈΪΠΒ 
οὗ ΟἸσῖϑὺ {6 τηΐρὶι ΒΟ] ον [116 οΟἰἰγ οὗ αν! ἰο Ὀ6 [86 πιοϑύ ὈΓΟΡΘΓ ῥΪδοθ 
οὗἉ γϑϑϊἄθῃδο ἔῸ ἢτη. [10 18 σογίαϊ η ἰμδὺ ΦΌΒ6Ρ}), ἃ τη ἤδη, ν ὸ ἰνϑἀ ὃγ 
ἢ18 Ἰαθουγ, ταυδὺ μᾶνθ Ἰοοκοά ουῦ [ῸΓ Θπιρ ογτηθεῦ ἡγ}]6 ἢ6 βίαγοάᾶ δἱ Βει- 
Ἰοῆθῃ, δηὰ 10 18 Ῥοββ1 Ὁ]6 {πὲ 6 τηϊρμὺ Ηπά οπουρἢ ἴἰο ἰπάυσο Βἷπ ἴο δβϑι{}8 
{μοσο. ἘΕτοσὰ Βοι]θἤθιω, Ὀυΐ δθουϊ 5Β1Χ τὰ1168 ἔγομπι 6 γυβαίθι, 16 νγουϊά δὲ 
ΘΆΒΥ ἴῃ ἃ ΟᾺΥ ἴο ρΡῸ 0 ἰο {86 ἰθιηρὶθ δηὰ ἰο γϑίυγῃ. ὙΠ [818 νγδβ ῥγῖογ 
ἴο ἴπὸ νἱδὶς οὐΓ [η6 Εβίθγῃ β8ρ68 18 πηοδὺ ῬγΟΌΔΌ]6, Ὀθοδαβ {π6 οἤεγίησ 
νγ͵88 (Πδΐ οὗὨ ΡΟΟΥ ΡΘΟΡΪΘ ; ποῦ βυ6}} 88 σου] αγο ὈΘΘὴ τηϑἀθ ὈΥ [ἢ ο86 Ψ 8ὸ 
᾿ιδὰ Ἰαίοὶγ τϑοοῖνθα σΟΒΟΥ ργοβαηίδ. Απά, ᾿πουρὰ δ᾽ηθου δπηἃ Απηϑ ἄγεν 
αἰἰοηίοι ἴο [86 ΠΟΥ ΟΠ, γοῖ Ηδγοά, γγὸ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΒιγΓθ, δῃηᾶ {π6 ρστολί πιξὴ 
οὗ 15 οσουτγί, ννου]Ἱᾶ Ὀ6 {6 1ᾳϑὺ ὕο ἈΘΆΓ οὗ βυιοἷι οἰγουϊηδίδηοοθ. Τὸ ᾿παυ!ΓΥ, 
{η6 ἀϊγοοίίΐοη ἴο ΒΒ] θα, {π6 ταρο οὗ Ηογοὰ θη 6 ουπαὰ δ!πι3ε] Γ 
τηοοκοᾶ, (86 Β᾽ρ.ὺ ᾿πίο Εργρί, νν1}} 411 [μθὴ [811 παίυγα!ν ᾿ηο 6 1ν μ]δοος.2 

8. Μαῖί, ἵν. 1---1]. σι [1 ἵν. 1---18. 

ΤὨο ἰοιηρίδ ϊοη8 ΓΘ παγγαίθα ἴῃ ἃ αἰ θγθηΐ ογᾶογ; Ὀσὺ {ὑπο γθ 18 ΠΟ ᾿οη- 
ἐγαλάϊοιίοη. “ἼὰΚ6 [Ὁ]]ονγβ 86 ογάδσς οὗ ρἷδοθ; Μαίίμονν ὑμδὲ οἵ. ἐϊπιο. 
1Κο Ὀγίηρϑ ἰσθμοῦ 0Π6 ἔνο Γθιηρίλ 08 ἴῃ 0Π6 τ] ΔΘΓη 58.7.3 

4. Μαῖϊί, νἱ}. ὅ--18. τ ἢ [16 νἹἱ!. 1----10. 

Τα Κο8Β ΠΑΡΓΆΟΨΘ 18 ΙΔΟΓῸ ΟἰΓΟυ ΒΔ 181 (πδη ἰπδὺ οὗ Μαιίδονν. ὙὩδὸ 
ΤΌΓΙΔΘΣ ΤΟργοϑοηΐβ ὑὐγὺ ΠηΘββᾶροδ 88 Ὀοίπρ' δθηῦ ὈΥ {86 Ἤσοπίαγίοη ; Ὑ|19 
Μαύμον ἀοβοσι 68 ἷπὶ 88 σοίϊηρ 'ἴῃ Ῥούβοῆ. 1} 8}] ἢἰβίογ 68. ῬΘΓΒΟΏΒ ἈΓῸ 
βαὶἃ {πϑιλβοῖνοβ ἰο ἀο ψ ῇῆἢδῦ ὑΠ6Υ ἀο βσουρὴ {Π6 1ηδίγυμμθη δ} } } οἱὐὨ οἴ ο 
(οοταρ. Φοϊιη ἱν. 1, 2). θϑίάβϑ, 1Ὁ πῆδὺ Ὀ6 ὈΓΟΌΔΌΪΝ δυρροβοά ὑπαὶ (δὲ 
οθηΐασίοη, πανίηρ, ἃ8 6 ὑπουσῃῦ, ργοραγθα ὑῃ6 ἈΥ ΟΥ̓ {86 ΓΟοοτληθπάδίοη 
οὗ [Π6 6 νν8, ΒΙτβ6}} δΔοσοιιρβηϊοά {Π6 1480 ἀοραϊίεαίοη. 

ὅ. Μαῖί. χὶι. 40. τι χυὶ. 2]. δηά Μεαυΐκ νι, 831. 

ΤΠ ΘΓΘ 18 πὸ τοδὶ οοηἰγλάϊοίΐοη. Υ6 τηυδβί σομβι ἀοσ {Π6 “76 ν7ν18}} τηοῦθ οἱ 
οοπιραϊαἰοη. [Ιἢ {Π| ΘΓ Βα θα Ταϊτηυά, οἰἰοα ὈΥ ἀδαη ΑἸοτά ἔγοαι 1.16}}1- 
οοῦ, ἰὑ 18 βδϊὰ {παὺ “8 ἀΔΥ πᾶ πίὶριῦ ἱοροῦμοῦ τηϑ 6 ἃρ ἃ Π3}}} (8 νν- 
χθήμερον), δηὰ {Ππά1 ΔΠῪ ραᾶγί οὗ βυσῇἢ ἃ. ρϑγὶοα 18 οουηίοθα 88 1Π|6 τυ οἷο." 
ἘΧΑΙΏΡΙ68 1ΠΠυ8ιΓατῖπρ {{}18 Κὶ πὰ οὗἩ τϑοκοπίηρ ΤΥ ὃ6 ἔουηά, (6η. χ]. 18, 20.; 
1 ὅπ). χχχ. 12, 18.; 2 Οἤγσοη. χ. ὅ, 12. ΑἾβ8ο ἴπ 16 δρρ]!σαιίοη οὗὨ 180 
σὨϊοΥ ρῥγίθβίβ ἰο Ῥι]αίθ, Μαιῖ. χχανῖ. 68, 64., ἐπουρὴ [ΠΟΥ οἷο ον Ἰμογὰ 48 
Βανηρ β814 ὑῃ δύ δέου [ΓΘ ἄδΥ8 86 του ]ὰ γ86 ρδίη, ΠΟΥ͂ ΤΊΘΓΘΙΥ τ] 58 {110 
ΒΘΡΌΪΟΩγΘ ἰο Ὀ6 πη846 8.6 “ ὉΠ61] 186 ἰμϊτὰ ἀδγ." 5 

δ β66 βΒοῖηθ Ὑδ]. 80]6 ΓΟ ΔΓΚΒ Οὐ [818 δι )6οἰ Ὁ Ὧτ. αουδυτη, Τῆς Ιηδρίγαιίοη οἵ [89 
ἩΟΪΥ δογιρίαγοβ, οἤδρΡ. ν. Ρρ. 70---78. 

2. 866 Κίετῖο, ΤΑΣ ΒΙΌ]6 ΠΠαδβιγαιίοηβ, ὅ6ο. βθγῖθβ, ἐπί γι ἢ τσθοΚ, βἰχι ἀδγ. 
8 αν ϑοῃ, ὅΐδεσ, ΗἨεγπι  π Ε108, παρ. χὶϊ. ᾿. 557. 
: νας ὅετες πνγδαὰ αν ποίθ οἡ Μείι. χὶἰϊ. 40. 

ὉΓ 8ἃ [ὉΠ1|ὸς οχρίδηδίίοη, δοὸ 1)Γ.. ᾿θαυϊάδβοη, ὅδεσ. Ηοσιηθῃδαιὶοα, οἶδ, Χὶὶ, 
δ69-- 571. Οὐοπρ. δοίΌΓο, Ρῥ. 448. ὴ δ ᾿ ε 
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6. Μαίι. χυὶ!. 1. ψ τ Μαῖκ ᾿ἰχ. 2. δα 1206 Ιχ. 28. 

Μία μον πὰ Μαγκ σθοκοῦ {6 ἴθ δχοϊμδίσοῖψ, Το ἑποϊωδὶσοῖψν. 6- 
β' 468 {86 ἰαίίοσ Ἰηἰσοάυοεβ ἃ νογά οὗ αυΔ|18οδίίοπ, ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, “ δθουΐ 
8 εἰρμὲ ἀδγϑθ.7Ἶ 

Ἴ. Μαῖίϊ. χχ, 29---34. πὶ Μαῦὶ χ. 46-- - ὅ2, δα Τὸ χν!ῇ, 
83ὅ---48, 

ΤΉΘΓΘ ἈΡΡΘΆΓΒ ΒΟΙῚΘ αἰ ΒΟΓΘΡΆΠΟΥ ἴῃ ὑΠι686 ΠΑΥΓΒΕνοΒ. ΕῸΓ, τ 116 Μαιδον 
ΒΡΘΑΚΒ οὗ ὕνγγο Ὀ] πὰ τηθη, Μασκ δηθὰ ΤΚΘ6 τηϑηϊοη Ὀυῦ πο, ὙὙμοτὰ {10 
ΤΌΤΙΏΘΙ ΠΆΠ168 Βεγίϊτηουβ. Μαίμον δηα Δαγκ, ἀραΐη, ἀσβογσὶ δ6 [06 τη ΐΓΆ 6} 
85 Ὑτουρ οἡ ἀδραγίϊηρ; ἴσοι Φ ογτῖομο, ΖΚ 116 ΟἸ τσὶ βϑὲ νγλ8 ΔρΡΡΙΌ δοίης 
ἰοναγβ ὑπᾶὲ ἴονγῃ. 

Μαγίουβ τηοάθβ οὗ βοϊα το ἤᾶνθ Ὁ ργοροβϑοά. ὍὮὯγσ, Πϑαν βου ΘΟ ΘΌΓΟΒ 
ΜΟΙ 86118 ῸΓ ργοπουποίηρ, {Π18 8 .Γ68] οοηὐγραϊοίίοη, δηα ἴῸΣ οοποϊαάϊηρ (Πδΐ 
ΤᾺΚΘΟ νγᾶβ ἴῃ ΟΥΓΟΓΡ : “10 18 ΟΥΟΥΙΥ δὖὺ νἈγΊΔΠ 66 Ἡ 10} [16 1ηϑρ᾽ταύϊοη οὗ [ΚΘ 
ἴο ΒΏΡΡΟΒΘ 18 ἰθβΕ ΟΠΥ ἱποοσγθοῖ. [0 ΤΑΥ͂ ποῖ Ὀ6 ἱποοιῃρδ 0 ]6 τ] } [86 
Ἰοοβθ ὑμϑοϊορυ οὗ ΜΊςμ86]18 ἴο {ΠΓΟΥ͂Σ 85146 ΟἹ 801} 6 ΟΟΟΆΒ1ΟΠ8 (ἢ6 ᾿πϑρ᾽ γαϊΐοη 
οὗ [80 Νὸν Τοβίδιηθηΐ τυγιίουβ, θη ὑμοὶν βἰδίθιηθηΐβ τὸ ποῖ υαηἀογβίοοά 
ΟΥ το βῃθα ; θὰ ἢ6 ΠΟ στον θη οοβ {[Πη6 ΟΥΆ6]68 οὗ ἴῃ0 ᾿ἰνίησ Οαοα ν|}} 
Ῥδυβ8θ οσθ 86 ᾶγθ ΓΘΟΟΌΓΒΘ ἴο Β6 ἢ ἈΠῊΔΙ]ΟνγΘα β5βου οη8. [Ι͂Ὼ ΟΥΘΓ ἰο 
ΤΟΟΟΠΟΙΪΘ [Π686 ναγυϊηρ δοσουηΐϑθ, 1Ὁ 18 ΠΘΟα Ὁ] ἴο σοι ος {Πδὺ βοιμθ οὗ (Π6 
ΟΥ̓ΔΉροΙ15.8 σῖγα ἃ πιοσὸ Ὀτὶϑῖ δηα σομαἀθηβθα δοοουηΐ οὗὨ {ἢ ὙΘΥῪ 8816 θυϑηΐ 
ΜΉΙΘΝ ΟὐΠΟΣΒ ΠΑΓΓΘ ΙΏΟΓῸ ἔ}}γ. Οτἡ [8 οσσαβίοη ὑνγο ὈΠΠπᾶ ππθη σϑοοϊνοᾶ 
τοῖν βρη, Ὑμῖβ 18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ δ ττηθα ὈῚ Μαίμθνσ. ΟἾ]Υ ΟΠ 15 ποίϊοθά 
Ὀγ Ματκ δῃηὰ 10Κ0ὸ. ΜαυΠΘΥ 4180 στο ϑίθϑ ὑπδὺ [ΠΟΥ ΘΓ θα ὉΥ «6808 
οὐ 8 ἀδοραγίυτο ἔγοιη Φ το μῇο. ΤΠΘ οπΘ θη οποᾶ ὈΥ Ματκ νγ88 ουγοά 
ὈΥ ΟἸὨ σῖϑὲ 88 ἢ Ἰοῦν Φογίομο. ΗΙ5 πϑίηθ γγδ8 Βαγίπιθῦ8. Τακίηρ [86 86- 
οουπὶ οὗ Μία Π6 ἴπ οσοππροοίϊοῃ τἱτ ΜαΡΚΒ, γο Ὀοϊΐανο ἐπδὺ [Π6ΓΘ ὙΘΥΘ 
1Π ΓΟΔΙΠΥ ὕνγο Ὀ]1η4 τλθῃ, ὈΟΐἢ τοϑίογθα ἰὸ βίσῃὺ ὈῪ ΟἾγῖϑὺ 88 ἢθ ρδββοᾶ 
ἔγοτα “6 ΓΘ. ἴο 6γυβαίθη. 1.96 8 ΠΟῪ δἰΐεπα ἰο ψυ]ιδὺ 1.06 ΒΑΥΒ, “ “45 
“εις γεισ πἰσὴ (0 “ζετγίολο, ἃ οοτδλη Ὁ]1Πα τηϑη δα ὈΥ ὑῃ6 νγγ-ϑ:46 Ὀδσρίηρ.᾽ 
ΤΠΟΥΘ 18 50 ρσγουπά [ὉΓ Βυρροβίπρ {π8ὺ {1.18 ὈΪΣηὰ Τηϑὴ νγῶ8 [86 ΒΆΠ26 83 
Βαγυθ8 θη] οηθα ὈΥ ΜΑγΚ. Ηθ 18 πού 80 οδ᾽]Ἱθὰ. [0 18 ποὺ βαϊὰ {παι 
6 γγδ8 Βαγίϊμηυβϑ. ΥΥα Ὀο]ΐονο μα ἢ6 ψϑ ἃ αἰθγοπῦ ρογβϑοθ. Τὴ 
γϑδϑοη οὗἁὨ {π18 ορίπΐοῃ 18 ὑμαί Βαγίτηθυϑ 18 βδΪ ἃ ἴἰο ἤᾶν Ὀθθη ]ιθα]θα ὉΥ 
ΟὨγῖϑὺ 85 μ6 Ἰοῦν Φ υῖοθο ; γθογθαϑ 86 ἈΠ Πα Ὀορσᾶγ ποίϊοοα ἰπ 10 Κο᾿ δ 
ΡΌΒΡΘΙ Γροονθα ἢΐ8 δίρῃῦ ἔγοσὰ ΟἿ ϑϑνίουῦ ἀΥΑ ΠΡ ΠΙσὰ το {Π6 οΟἰ(γ. 
Τῆυβ ὑμθγθ 8 πὸ σομῃιγδαϊοιϊϊΐοη Ὀοίγγθοη 000 πᾶγγη ἷνο8 οὐ (56 (ἢΧ60 
Θν ΠΡ. ]} 1518. Μαίίπον τοϊαίθϑ ὑἐπαῦ ΟἸγίϑί ρογίοσιαθα {Π|ὸ σοι ΓΑ Ὁ]9 
ΤΩΪΡΒ6]6 οὗ ρἱ νἱηρ δῖ ρι ἰο ὕτνο ὈΠΠπᾶ τλθη το βαῖ θορρίηρ ΌΥ [Ππ0 τνᾶγ-ϑ᾽ 6 
88 ἢ6 ἀδρατγίοα ἴγοιη 6. 1οἢο ; δπ4 γχο Ὀο]ίον ἔῃ. Μαγκ ποίξοοβ Ὀαΐ οἿ6 
οὗ {Π|086, ἡ Ο86 πϑᾶιὴθ Βθ ρίνοϑ; Ὀαΐ ἢ6 ἀο68 ποῦ 84Υ ()ὰῦ ΟἸγῖβῦ οἡ {ἢ 
Οσοϑ 8:0} Β68]6 ἃ Π0 016 ὑπ οπθ. Ηἰ8 δσσουηῖ, {ΠΡΟ ἴογο, 1ῖ8 πού σοοηίἃ- 
ΑἸοΙΟΥΥ ἰο Μαιμονβ, ἱπουρσἢ ἰδ 195 ποῖ δὸ {1}. ΤὰΚθ, ἐρσαὶπ, ἱπέΌσ 8. 1.8 
ὑπλὺ 16 δανίουγ, Ὀοίογθ δηίθγίηρ Φογίομο, μοδ] θὰ ἃ ροοῦ ὉΠ Πα τηδη ἢ ο 
ογθα υπηΐο πη. ΤῊ]8 ᾿αϑὺ πα ϊν ἀ] νγᾶ8 γγ ΠΟ] }ν αἰ δγοπῦ ἔσοτα οἰ μον οἵ 
{Πο80 τηϑηϊϊοποα ὉΥῪΥ Μαείπον. Τακίηρ, ὑπογθίοσγθ, {π6 παγγαῖῖνθϑ οὗ [}0 
ἀῃγοθ ϑνϑηρθ} 188 ἱοροῦμον, γν6 ρογοθῖνθ ἔγοιη ὑπθῖὰ ὑΠπᾶὺ ΤΠγοο ὈΠ1πΠα τχθη 
Τεοοὶγϑα {π6Ὶγ δἰσηῦ ἤγοσῃ ΟἸγῖϑὺ ἀυσίηρ Πἰ8 ν 10 [0 “Φ6γίοῃο ; ὁπ Ὀοίοσο ἢθ 
Θηϊογοα 1, ἃ ὑννγο οὐποῦβ 885 ἢ6 ἰοῖι 1ι.}1 ΤΠ 8 195 ἃ. Γοδβοιὴ ὈΪ6. ΒΟΙ 1110} Σ 
Ὀ]Ιπη688 18 ποῖ, Θβρθοΐ! νυ ἴῃ (Π6 Εἰαβϑί, ἃ ΓΆΤΘ ΟΔΙ ΤΥ ; δη τῃ6 δϑανίουῦ 
ὙΓΔ8 0 πἰρσραγὰ οὗ 88 ρὶἴ8ιι ὙΠΘτΘ 18 ποίμίηρ, ὑπογοίογθ, ᾿πηργοῦα Ὁ]6 1π 
{πιγοθ ὈΠ: πὰ τηθη σϑοοϊ νίηρ βἰριῦ ἔγομῃ ἴσα τ᾽ ἢ116 δἱ δοτίομο. Ὅγ. θεν άβοι 
[ι88, ΒΟΥΤΘΥΘΣ, 1 15 [Ἀ1Ὶ [0 ΒΥ, βίποθ δῦβηοποα {}||8 ΒΥ ρούῃθβῖϑ8. ἀσοἊοογαϊησ 

δ δον, Ἡδτγτοθπθυῖῖςβ, οἤδρ. χὶϊ. ρρ. δδὅ8, 6689. Οομρ. Βίγκβ, Ηοσζῃ Ενδης. 852, 
Βοοῖκ ἱ, ομδρ. τἱ. ρῃ. 188, 184. 



4114 ϑεγίρέμγε Πιξογρμγοξαίεωτι. 

ἴο Βοη16 Οἶοῦ νυσ σα, (συϑϑνγο!, ΕὈτατγά, ὅτα., οαν υτγιὶ Ποαϊοᾶ οπο ὉΠ πᾶ πηλη 
(Ἀ8 ἴῃ 111Κ6} οὐ θηὐθγίῃρ Φογίοδο, δπα δηοίμον (ἘαγΕ πηθ8, ἃ8 ἴῃ Μ γι) οἡ 
Ιορανὶηρ ἴὃ ; δῃηὰά Μαδίίμον 88, “ στ Π18 οΠαγδοίθυιϑεῖς Ὀγουϊν ἴῃ 
ΤοΪαὐυΐηρ μι Γ86168,7 οοιη Ὀἰηθα Ὀούμ {686 1π οπθ. Αὐομθῖσμορ Νοινούπιθ 
᾿πηδρ ποβ ὑπ ΟΠ γῖδῦ ϑρθηΐ βοῖηθ ἀΔΥ8 δἱ ογίοῃο, ἴῃ 0Π6 οουγβθ οὗ σοὶ 6 
ΠαϊΌΓΑΙΙΥ οἱ οὐσσαβίοῃ ἰοῖν (η6 ΟὟ δῃα τοίαγηθα ἰὸ 1. ΤΩϊβΒ [δ8 Ὀξεδη 
Βιϊρσ πα. Ζοα 88 τρθγο σοη͵θοίαγο. Οαγληίίηρ ὑμδὺ 10 18 80, ἱῦ 18. πὸ ἰοτγοϑὰ 
σοη]θοίαγο; δηᾷ ἰΐ 18 τοῦθ Ὀϑοοπιίηρσ (ὁ δάορί ἰὑὺ {δὴ (0 Γοργοβεπὶ ἰδὲ 
ον ΔΏΡ 6} 1818 88 ΠΟΙ ΓΔαΙ οἰ] ρ Θ᾿ ἢ οὗποσ. ϑιδίθιμθηβ τ ΐοὶ δυο βϑομθὰ 
ἸΔΟΓῸ ἀροϊοαΪγ δ ναγίδποθ πᾶν Ὀθθῃ ρῥγονθά, ὈΥ [Π6 ΤΘΟΟν ΤΥ οὗ 8 ἴεν 
σοηποοίΐηρ ᾿ἴη ΚΒ, ἰο 6 'π οχϑοίθϑί δοςογάδῃοσθ. 

Με. Οσοπϑίδοϊα οὔβογνοϑβ ὑμαῦ ὑπὸ Ἰολάϊηρ βυ0]6ςοΐ οὗ 411 (8.18 ρατί οὗ [κοι 
ΠΆΓΡΓΒΟΡνΘ 18 ΟἿ᾽ 1ογαβ ἰαϑῦ ἸΟΙΓΏΘΥ ἔγοτα (σ4}1166 ἰο “6γυβλίοπ, νυ μόγο δὲ 
γγλ8 δδουΐ ἰο βυαῆδθγυ. Τῆι Ὀορίππίηρ οὔ 1Ὁ 18 τηοηϊοηοᾶ ἰχ. δ6]1.: “Ηδετγο ἰδ 
118 Θῃά βίγοῃρ ὕροη {π6 τηϊπα οἵ ΟΠ γι: 10 18 848 ϑθα 8} Κορὶ ἴῃ τον 
Ὀγ ὅ0. 1|κ6. ὙΨΘΓΥ ΤΠ ὈΪΆ665 816 υἱϑι θὰ ; Ὀα( ΠΟΥ ΠΕΥΘΡ ἔογ 8 πιοπηοηὶ 
"46 ἔγοπι (16 ΠΑΓΓΆ ΡΟΣ Β ΥἹΘῸ (Πη6 ΟἸΤΥ ΥΠ1Οἢ ͵ὙἋἃ8 8οὺ ὕροὴ 4 ἢ}. Ετοι 
ΘΆΟἢ ᾿πίογνθηΐηρ οἷδοθ, ἢΘ ΘΥΟΣ ΡοΪπίϑ υ8 ΟὨΜΆΓΑΒ, Οηνγαγάδβ, 0111] ἢ6. ΡΪΔοθς 
{Π|0 στολῦ Ὑ᾽οίίπι ᾿ῃ [86 ἰοταρΐα οὗ Ζίοη, δπὰ οὐ ὑμ6 ογοβϑ οὗ (δ᾽ νᾶγγ." Τίι 
7ΟΌΓΠΘΥ͂ νγ8ἃ8 ἃ Ἰοῃρ' 0η6 ; 8πᾶ, θη, ἑονγαγα8 1(8 οἶο86,  ΟΥ58|6 1 ννἃ8 ποῖ ἴδ 
οἱ {6 ανδηρο δὲ τορθαύθα υ 8608 ὑ86 Ὄδχργθβϑϑίοῃ “6 τῦ8ὼ8 πἰρῇ," ΟΓ “δ 
ἄτονν πραγ ἢ (χσίχ. 1], 29, 87, 41.).» [π 411 {0680 σ8568 1ἴῦ νγϑϑ «}6ΓΌΞΆΪΘαι 
{Π8ὺ Π6 νγ88 δρρτγοδοϊιίπρ, ὕμδὲ 6 νγ88 ὩΘΆΓ. Απά 80, ἰξ ἴῃ χνϊ!. 36. πὸ 
Ἰηἰογρσοῦ [ἢ {{|6 Β8Π10 ὙνΔΥ͂, δηα ὑγδηβίαίθ “θη ἢ6 νγᾶϑ σοὴθ Ὡϊσἢ (Φεγα- 
ΕΔ]6 τὴ), αὖ Φγίομο, ὑΠ6 αἰ ΒΟΓΘΡΆΠΟΥ 8 ἴῃ ἃ ργϑαῦ τῃθαϑυγο σοιπουοὰ, 
ΤΠΟΓΟ σϑη Ὀ6 πὸ αἰ ΕΠ σα] ἴῃ ρσὶνὶπρ εἰς 86 Βὶ καἰ βοιίίοη οὐ “Δι᾽ ΟΥ̓ “πρᾶγ ἢ 
Β'ῃ 6 ἐπηϑίϑῃ 668 ἈΓΘ ΘΟΠΊΠΊΟΩ ΟΥ̓ὨἨ ΒΌΘΝ ἃ τηρδηϊηρ (Μαῖιί. 11. 23. ΜίατΚ 1.9.; 
Φοῖη ἶν. δ. οοτηραγοα ἢ νν. 6, 8., χχὶ. 4.). [0 18 ἴσγὰθ {π8ῖ, 1016 χὶσ, 
1. αἴὔογ {πΠ6 Βϑαϊῖηρ οὗἉ {π6 Ὀ]1π4, “881. 18 βαϊἃ ἰο ἢανθ ϑηΐοιθα δινά ρδϑερά 
ἀπ γουρἢ Φογῖομο; αν Με. ΟοηβίβὈ]9 Βα ρροβθβ {Πῖ, 88 {86 ὕνγο πδγγα νος 
οὗ {πὸ ὈΠπά τηδη πὰ οὗ Ζιοομοιϑ ΔΓΘ ἴῃ ἃ ἄθστθο ᾿ἰπἰθγιηηρ] θα ἴῃ ροίεϊ 
οὗ τη6, ΖΑροίιθυβ μανίης δγβὶ ἰσθὰ ἰο 8606 Οδυϊδὺ Ὀοίογο ἢ6 σοδοβρὰ ἰδς 
αἰἵγ, δπὰ πθη αν ηρ τη ΟΠ, ῬΟΓΒΆΡΘ ἰο ἃ ροϊηὺ Ὀογοηὰ ψῇθγθ ἐμ6 δΠπὰ 
ΤΠλλἢ ννΆ8, 106 ΘνϑΏρο δύ Βη]58]164 {Π6 5Β(ΟΥΥ͂ οὗ 16 οὔθ, Ἀπά ἐδπθὴ ἰυγποὰ 
ὈΔςΚ, 45. 'ὑ ψγ6γο, ἴο στοἰδίθ πὸ οὐμθγ. 35 ΤΠ686 βιυρροθῦο 8 ἈΓΘ ΘοΓγίδι ἢ} 
ἱηροηίουϑ, 1 ποῦ φυΐϊ8 σοην!ῃοϊηρ. 

8. Μαῖι. χχὶ. 38. σι Αοἱβ 11]. 17., χῖ!. 27. δηὰ 1 Οὐοσ. 11. 8. 
10 18 {0116 ἴο ΑἸ]6ρθ ΔῺΥ αἰβογοράπου Ὀοίσγοοη {Πθ Ηγδί πὰ {6 οἶβογ 

ρῆββᾶσοθ, Τῇ ἢγϑῦ ὀσσυγβ ἴῃ ἃ ΡΆΓΔΌΪΘ: δηά 411] (86 οἰγουτϊηβίδποαϑ οἵ 8 
ΡΑΓΔΌ]Θ ταυϑί ποὺ Ὀ6 ργθβϑοά ἴο ἃ ᾿1ἴογδὶ ᾿π ογργοίδίϊοι. 

9. Μαῖίΐ. χχυὶ. 1----13, ν τῇ Μδῖκ σχῖν. 1---9. δηα Φοδη ΧΙΙ. 1---8. 

ϑΘΥΘΓΆΙ αἰ Βογορδηςῖθϑ ἤαν6 ΌὈδθι ΒΕ ρΡροβεά ἴο οχὶδίύ ἰὴ {|:|650 βεοουηῖκ, 
10 18 βαϊ14 (μὲ Ππ6 {᾿τὴ6 νᾶ γῖθϑ; Μαίθον απ ΜΆγΚ ῥ᾽ δοίηρ [86 οἰ Γοαπιβίδηοι 

ἴνγο ἀΑγ8, ο0ἢ 51χ ἀφ γ8, Ὀθίοσθ ὑΠ6 ΡΆββονθσ. Βαῖ (6 ουδηρο 8.8 8Γ6 ποί 
ἴο Ὀ6 ἴδκθη (88 ἱπάθϑα πὸ Π᾽βίου ΔΒ οδη ὉΘ) 85 ἈΪνν ΑΥ͂5 ΓΘ] ὕλη σ᾽ ΟΟσυΓΓΟΠΟῦβ 
Δοςοογάϊηρ (ο {Π6ὶ1 ργθοῖβθ σῃγοποίορί οὶ βοααθποθ. ΤΊ] ἄθδῃ οὗ Οπηίθγδυιγ 
ΤΟΙΏΆΓΚΒ οα Μϑίί. χχνὶ. 6---18., “ΤὮὨ18. ΒΙΒΊΟΥΥ ΟΥ̓ (86 δηοϊπιϊηρ οὗἁὨ ΟὔΓ 
Τοσγὰ 15 ἤθγθ ἱπϑογίθα ομέ οὗ ἐξ8 ρίασο,᾽ δῃὰ βϑυρσοβίβ ἃ8 ἃ γϑάβϑοη [ὉΓ 5060} ἅ 
Ροβι(ίοη 8 σοηπροίΐοῃ τι  ἀ85 8 Δρρ]!σαιίοη ἰο ἴπ6 βαπηράγι. Ηθ 
ΟΟΠΟΪυ 68: “ 10 σογίδ  ΠΙΥ͂ σδηποῦ ὃθ βαϊὰ οὗ Μηιπον (06 Ὑ εἰΐα, Νοιπάογ, 
167) ταῦ Ἠ6 τϑ]αύθϑ (86 αποίϊηιίησ 88 ἑαλίπο ρίασε ἔσο ἀἄαγε δείοτε (ἀφ 

Δ 8.0 ἄορβδη ΑἸίογῆ, ΤΉα ατὑοοκ 7ο8βὶ., ποῖα οὐ Μαῖϊ. χχ. 99--- 34. 
5. Εδμβδγϑ, Οὐ 8] διὰ ᾿ΓΠοοΟ]ορίοαὶ, 1859, οἸβαν ἰν. Ρρ. 128 --- 144. 



«Πϊεσεα Οοπέγακιοέίοπς ἴῃ ἐδε Νεισ Τερίαπιοηΐ. 4785 

εν: οἵ Ματκ τ γιαν Ὅ6 Βα: . Τὸ 15 ἔσθ ἐπα (η6 ΡΕΓΑΒΘΟΪΟΡΎῪ οὗἨ 
ΜΑγκ βοιηοννηδί αἰ τ: Ὀυΐ 1 οὐρηῦ ποΐ ἴο Ὀ6 8βα]α {παῦ ἢθ 5ἴἾχες 189 
ἈΠΟΙΗὔησ ἴ0 ἃ {ἶἰπ|6 Ὀαΐ ὕνγγο ἀΔΥ8 Ὀοίογο (η6 ρΆΒΘβουθσ. Ηδ ἀ068 80 Ηχ {19 
οσοηδυ!αἰίοη οὗ ἴη6 σῃΐϑῦ ῥγθϑίβ πα ΒΟΥθ68; δηὰ (πθη παισϑίθϑ ταδὶ 
ΠΑρραπρὰ αὖ Βοιμδῃηνῦ, ποτ 0488 ἤγϑὺ ΟΡΘΗΪΥ ἀϊβρί αγθὰ [παΐ οονθίουϑ 
[ΘΕ ΡΟΓ οὗ συ] οἢ ὑπΠ6 ρῥγίοϑίβ ἴοοκ δαἀνδηίαρο, δηὰ τοροϊνοα ᾿ἷ8 Μαβίογ 
τοῦ Κο. [Γὑὺ νγᾶ8 ποί δύ 811 ὉΠΠΆΓΟΓΑΙ τηλὺ {6 Ἔν δηρ δῖ, μΒανίηρ τηθηςοηρᾶ 
16 σοπϑυϊιδίϊοη, βμουϊά ργὸ Ὀδοῖ ἰο Βρϑεδῖκ οὗ [Π6 οτἱρίῃ οὗ ἐπδὺ ὑγθδοθῦΥ 
ψ πο τοηεγοά ἰὑ βυσορβϑίυ!. Αποῦδμογ βοϊαϊίοη τοβογίϑα ἰὸ 18 {παι 8. 
Φόἢπ ῥ]δοθϑ ἰοσούθον ἃ}1 {παῦ 6 Ἰηΐθηἀβ 0 ΒΔΥ βου ουθηῖβ αἱ ΒΘ ΠΔΏΥ, 
δὰ ὑπαὶ ὑποιθίογο 6 δηϊοραίθβ [6 ἀδΥ οὐὗὨ [Π6 βυρρεγ. θυ ρ8, 
Βονγονοῦ, (18 ΒΥ ροί 6818 18 1658 88 0]8ἔμοίοσυ ἰμλη (δ΄ Ὀοίοτ - ΘΠ ]οπαά, 

ΤΊοη, δραὶη, Μαιμονν πὰ ΜΆΓΚ ἀσοβογὶ 6 {ἢ 6 ΘῈΡΡΘΟΙ 848 ἴῃ {ῃ6 Βοι86 οὗ 
δίπηοη {6 ἰθρδῦ; πῃ ἢ ἔποῦ ἀο68 ποῖ ἈΡΡΘΆΓ 1ἢ (1106 σΌΒΡΘΕΙ οὗἩ Φοῆη. Βαΐ 
ΠοΓο 18 πὸ οοπίγαίούοη. 11 18 ΟΠ]Υ ὈΥ ἱπίογθποθ ἔπ ῦ ΜΑγίμα ηὰ ΜΑΓΥ 
ΒΓΘ Βυρροβοά ἴο Ὀ6 δύ ἤοπθ.0 Απᾶ {π6γ6 ἰβ ποίμίηρ ᾿τηργοῦδὉ]6 ἴῃ ἐἢῃθ 
Βυροίμοϑὶβ (πδὺ ΘΙΤΏΟη νν88 8η 1ηἰἰπιαίθ ἔγθηα, ἃ. γο]αῖῖνο, 86 Ὠυδθδηά, 
ΡΟΥαρβ, οὗ Μεγ. ΟὖἊ, λα Ὦγ. Κιθο ἱπρθη]ου ΒΥ σοπ]σοίαγοβ, 6 ταϊσΐ 
6 δοβοηϊ ἔγομι ᾿ΐβ Που86 οἡ δοοουηΐ οὗ ἢ8 ἸΘΡΓΟΒΥ ; δηά [Ὁ ταϊρ ὐ [Π.8 ὃ6 δὲ 
1Π6 βογνίςθ οὐ ἢἷ8 ἔτ! επα8.: ΤΠῖ8 σου βοσουπΐ [ὉΓ ΠΟ τηθητοη Ὀοίης 
τηβο οὗ δίπηοη Ὀθογοῃὰ [Π6 ποῖ ὑπδὺ [Π|6 ΔΠΟΙ ΠΕΡ νν88 1π Ὦ18 ἤου86. 

Ἐπτγίμον, Μαδιίον δη4 Μαγκ ΒΥ {παΐὺ ΟἸ γβυ 8. Ποδα νγ8 δηοϊπίθα, Φοἢη 
ἷ5 ἔροῖ. Βυΐ 1Π6Γ6 18 πο σοηίγεαϊ!οίΐοη, δοίλ μοδά δηά ἔδοξ νὑγϑγθ Ὡποϊηιθα, 
ὟΝ 6 τιυδῦ ποῦ ΒΆΥ ὑπαῦ Οη6 αυὐδηρθ δύ νν 88 Ἰσῃογδηΐ οἵ γῆδῦ δηΟΟΠῸΓ τοοογάϑ. 
Βοῖβ Μαιονν ἀηα Φομη τοῦθ ῥγοβοηΐ, πὰ (88 Ὀοΐίοσθ οὈβογνθα) μιδὰ 
Ρογίρος Κπον]θᾶρθ οὗὨ ΤΥ {ἢ ηρ8 τν 1 ἢ ΠΟΥ Πᾶν ποῖ παγταῖθα. 

ΤΊΘ. ΒΆΤΩΘ ΓΟΙΔΓΚ ΤΏΔΥῪ Ὁ6 τηδἀθ Προη {116 [Δοῦ {π΄ Μαι ον πὰ Μ τ 
πιδητίοη {Π6 ἀἰβαρργουαὶ ρΌΠΘΓΑΙΥ οὐ {Π6 ἀ]ΒοΙ ΡΪ6Β ; Φοἢ ἢ τ ΘΓ Ϊν ποίθϑ 106 
οδ)]θοῦίου τὶ ἢ “488 τη846. δου 1688 ὈΟῸΠ ΠΆΓΓΔΟΝΘΒ ΔΓΘ 1 ΓΟΓΔΙΥ 
γι. ὅϑδνεγαὶ οὗ 186 ἀϊβοῖρ]98 σγϑγθ αἰβρ᾽θαβθᾶ : θυύ “υἀ88 Δ΄οπμα σᾷνθ 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΩ ἴἰο [18 ἀἰβοοπίθηϊ, δῃἃ 88 βρθοίδ ιν ἰουπο θα ὉΥ οὖν 1, ογάβ 
ΤΟΌυΚΟ. Ηδρτθ νγῶβ {6 ἢτγοὺ ονογί δοὺ ἴῃ ἢϊ8 ἰγθυβοη; δηῆ, ἤθη (ἢ6 
Β1ΠΟ688 Οὗ {Ππλὺ ἰγοϑβοη νγᾶβ ἰὼ Ὅ0 ἀοίδιἰοὰ, οὐ {Π6 σΟΠΒΡΊΓΔΟΥ οὗ 86 οὨϊεῖ 
φτίθϑίβ ἰους θα οἡ, Ὁ γγ8ἃ8 παίαγαὶ [ῸΓ ἃ ἢἰβίοτίδη ἰο βΒρθᾶκ οἵ ννβδί οσοσυντοά 
δ΄ [η6 ΒΌΡΡΟΣ πὶ ᾿πηπιραάϊδίθ σοπηθδοίίοη ὑπο γθνν}. 

10. Μαίί. χχυὶ. 17---20. τ Μαῖ χὶν. 12--- 17. ΤΠ 01κ6 χχιϊ, 7--- 
16. ἀπά “οη ΧΙ]. ]---4. 

ΤΏΘΤΘ 18 υπαἀου θα γ σΟΠΒι ἀογΆΌ]6 4 ΕἸ ΘΟ ΟΥ̓ 1ῃ Τασοποὶ] πρὶ {Π6 δοσουη 8 
σίνοη ὉΥ ἴμ6 ἀΙβογοηΐ ὀνδηρο  βι8 ; 8η4 γοὺ [ΠΟ ΓΘ 8Γ6 πηϊπυΐθ οοἰ ποϊ ἀθῃ 668 
τν ΒΙΟἾ Ἰπάϊοκία ἐμαὺ, ἢ τνα δὰ αὶ Τπογουρῇ Κηον]θαᾶρο οὗ 8}} [μ6 οἰγουτηβίδησθβ, 
{86 ΠΑΓΓΑ ΑΓ ν65 που α Ὀ6 ἔου πα ΘΧΔΟΙΪΥ ἰὼ ἄρΤΘθ. 
ΤῈ ἀΠ ἴσα 168, 88 βίδιθα ὉΓ ἀθδη ΑἸΐογα, Ὀγ. αν ἄβοη, απὰ οὐ ογβ, ἃ ΓΘ 

.Π6806β. ΤΒΘ ῥδββουοῦ νγα8 {πὸ 14{ἢ ἀὰγ οὗἩὁ Νίβδῃ. Ηφηςο ἴζ νου] βθοη), 
δεοογαϊπρ ἴο {π6 Βγϑῦ [γθθ δυδημρο] 1518, [μδὺ ΤΙ αγβάδυ, οὐ ν Βίο ονθηΐηρ 
ουν Τιογὰ δῖϑ [Π6 ρΆββουθν ψγ10}} Π18 ἀϊβεῖ ρ]68, τη υϑῦ ἤᾶνθ Ὀθθη ἴῃ6 14{}} οἴ 
Νιραη. Βαῖ δ5ι. δοδη ρίνε ἃ ἀἰ δγθηῦ δοοοαπί. Ηδ Ὀερίη8 (χἢ!. 1.) 1 
βδυϊησ {πὶ 10 νν 88 “Ὀοίογα {πὸ ἔδαβι οὐ [Π6 ρβββονεσ. ΑἾ580 (χυ:!. 28.) Πθ 
ἀρβογὶ Ὀ65 {πὸ 6 γν8 οὐ ΕὙΙΔΆΥ 85 ᾿ιανίηρ ποῦ γοῦ θαίοπ [Π6 ρβββονοῦ; [ὉΓ {ΠΥ 
πουϊὰ ποὶ σὸ ᾿ηῖο {Π6 }υἀρηηθηῦ- ἢ 8}} “ ἰεβὲ (ΠΟΥ ΒΒου]ὰ δ6 ΠοᾺ]6α, θυ (μα 

᾿ ὅςς Ἐοδίηβοῃ, Ηδιτηοηῦ οὗ ἴῃ6 ΕΌΌΓ ΟΒΡΕΪ8Β, ραγὶ Υ}, 8 131. Ῥγοῖῦ, ΒΙηὶ βεθπ)β ἰὼ 
τοχαγὰ Φόβη χί!, 2---Ἰ }. 48 ρβαγθῃιῃοιοδι, Δη4 σοπδϊάογ» τΠ δῖ ἃ ΓΟ ΑΓ ΚΆΌΪΘ οοἰησίά6ῃ 66 ΤΊΔΥ͂ 
ὕε ἀϊδοονετεά ἰπ τη δοσοιμ8 οὗἩὨ {16 ἴπτεθ θυδηροι ϑῖθ ἰ)ηἀοϑίσηθα Ουϊποίάδησοβ (οεξ, 
1856.). μαγὶ ἵν. 29. Ρρ. 307---811. 

2. ΤΑ ΒΙΒιο ΠΙυδιγαιίοηβ, ὅςς. ϑοσγίοθ, [Ὠἰγὲγ -Ὡἰητἢ ΘΟ Κ, δοοοηὰ ἀλΥ. 



416 δογίρέιτο Πιογργοἐπέϊοπ. 

1Π6Ὺ ταὶρὺ δα {Π6 ραββονοσγ.᾿ ὙΠ θη, ἃσαΐη (χῖχ. 14.) ᾽θ ΒΡΘΔΚΒ οὗ (6 ἄδν οὗ 
π6 ογυοϊχίοη 88 “1Π6 ρΓΟΡΑΣΑΓΠΙ͂Οη οὗ ὑπ0 ρβββονθσ. ἨἩργο, ΠΟΎΘνΟΥ, 
Ζοἰη δοἰποὶ 68 τυ [6 οὐμον ουβηρθ  δίθ. ΕῸΓΣ {Π6ΥῪ 8]], ἱποιιρὴ ὙΠ6Υ Βθθπὶ 
ἴο τοργϑβοηῦ Ομ γῖβὶ 38 ἢδνΐηρ Θαίθῃ [ἢ6 ῬΆβϑου  ὑπ6 πἰρηὺ Ὀοίογο. γοῦ 6}}] 
1.6 ἀᾺΥ οὗἉἩ {86 σγυοϊῆ χίοη “ [Π6 ργοραγδίίου ἢ (Μαδῖϊ. χχνὶ!. 62.;: Μασκ χν. 
42.: Τακο χχὶϊ, 54.) ἘᾺΘτγίμον, 81. δόμη (Χ1}. 29.) Ἀρρϑδγβ ἴὸ βρϑδᾶὰκ οὗ 
{Π6 ἔδαβί 88 γοῦ ξυαίασθο Απᾷ, ἴπ ἢἤπθ, 838 ἢ6 γϑργθϑθῃΐβθ {Π6 βιισοθθάϊησ 
ΒΔΌΔΙΙ 848 “8ῃ Πρ ἀαγ ΣΙχ. 31.). ἐ. 6. π6 τοί ἀδὺ οὗἨ (πὸ ἔδαϑί, συ ῃ] ἢ 
νγ8 (8.006 Νυμῦ. χχυἹ!. 16, 17.) (0 1δ:} οὗ Νίβδη, 10 σνου]ᾷ ἔο]]ονν {μὲ 
ΤὨυΣΒΔΥ νγα8 {π0 180} οὗ Νίβδῃ ; δο ἐμαὺ οὖσ Ἰωογὰ Καρὶ {π6 ῬΆΒΒΟΥΘΥ 
οὐ {16 181}} οὗ (86 τηοηί, ἱποίοδά οὗ οὐ [86 Ἰθρ8] ἀξγ. 

ϑοπηθ οὗ {6 ἀ! ΠΟ] 0168 ἀγὸ Γοϑα]Υ τοπιονϑθα ; ἰμδῦ, Ὁ ᾿πϑίδησο, Ὑ ΒΙΟΙ 
ΔΓΪΒ68 ἔγοπλ {Π6 αἰδοῖ υ͵68 βαρροβίηρ ᾿μδὺ ΟἸγῖδί ἰο]ὰ “ι 48 ἴο Ὀὰγ {πϊηρ8 
ποοά(Ὸ] ἕο [πὸ ἴδαβί, ΤῈ ἡδαξδί, ΑΒ ψγὸ ᾿'ᾶν δθθῆ, Ὀθρδὴ {πΠῸ ἀδὺ δἴϊνογ 
16 ρδββουσ. Βυΐ ἴῃ οὐ σΣΘΒρθοῖβ 1ὑ 18 ΠΑΓΩ͂ΘΡ ο ΓΘΟΟΠΟΣΪ6 ὑΠ6 βουνοῦ] 
πδττδύϊνοθ, Ὑαγίουβ βοϊυϊϊοηβ αν Ὀθοὴ οὔἴεγοα; (δύ οὐν [ογτὰ δἵο δῇ 
Δ ΙΟΙ ΡΔΙΟΣΥ͂ ΡΑββονοῦ; {Πδὺ 6 δίθ 10 δ΄ ἃ πη οὐρβοσυϑθᾶ ὈΥ βοηθ οἵ (ἢθ 
ὅον5, Ὀυῦ ποὶ ὈΥ̓͂ 8}}:; ὑπδΐ δα ἀϊὰ ποὺ δδὺ {16 ρϑββονϑσ, Ὀαὰὺ δὴ ΟΓΑΙ ΠΆΓΥ 
Τη6Ὰ8] ; (μα. δῖ. Φομη Β ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΠ8 ΠΊΔῪ ὍΘ ΓΘΟΟΠΟΙ]οἃ ψ10}} [Π|6 1468 ἐπὰΐ 
1Π6 ΒΌΡΡΟΓ δδίθῃ νγ8β γϑϑ ΪΥ [06 ρ856 Δ] ΞΌΡΡοΣ, ὅτε. τ. ΑἸογα οὔ β βοθ 
ΒΡ ΘΒ 1008, νγ οἢ 6 ὑμ1)ΚΒ οὐρμῦ [0 Θηΐοσ ἰηΐο {Ππ6 σομϑβίἀογδίίοη οὗ [μ6 
αυσδίϊοη. (α) “ὙΠπαῦ οὐ 186 δνοηΐὶπρ οὗἁὨ [Π0 1808} (ἑ 6. [πὸ Ὀορὶπηϊης 
οὗἩἨ τΠ6 148) οὗ Νίδβαδη, {πὸ Ἰωογτὰ αέε α πιεαὶ ιυἱἐλ ἀϊα αϊδοὶρίεδ. .. .. 
((}) Τπαί, ἐπ δοῆιθ 5686 ΟΥ οἔδογν, 1}}18 τιηθᾺ] εσα8 τοραταερα αἬ ἐλο εαξΐπρ ἡ 
ἐδε ραβδουεν. . . .. (γ) Τραῦ 10 νγὰ8 πού ἐδ ογταϊπατῳ ραβδουεν ὁ ἐλε 
“ει; ἴον (Εχοα. χίϊ. 22.), θη {Π|8ὺ νν88 οαΐθη, ποὴ6 τσ ὐ σὸ ουαἱ οὗ {π᾿ 
ἢοῦδθ ὉΠῚ1] τη οΤΪηρ' ; ]ΠΘΓΘΔ5 ποὺ ΟὨΪΥ αἸὰ 4“ 1π4845 σοὸ οαὐ ἀυτίρ (06 τη] 
(δοόπη χὶϊ!. 29.}, θὰ ουν Τογὰ πὰ {16 ἀϊβοῖρ]65 νψαηὲ οοὖὐ θη {π6 τηθαὶ 
νγῈ8 ηϊβῃῆθρα. Αἶδο, ἤθη πἀλ8 νγοηὺ ουἱ, 1 νγᾶ8 αηἀογβίοοάα {Π|δὲ ἢ νν 83 
δοπο ἴο δέν; ΜΘ ἢ σου] ποῖ μανα θ6θη {Π6 σ856 δά 10 Ὀ66η ἴΠ6 ηἱρ!ὺ οὗ 
Θαῦηρ {Π6 ῬΆΒΒΟΥΟΥ, τ ΔΙ ΟὮ ἸῺ 811} γ6ΆΓ8 ᾿ 88 ΒΑ ΔΙ ΟΆΠΥ ΠΑ]] ον. (δ) 
οἤη, γγῆὴο οπ 8 811 τηϑηϊοη οὗὨ ὑπ6 ΡΆ56}}}} παίυσγα οὐ {18 τη68], 4180 οἵη ϑ 
8}1 τηϑπιΐοη οὗ {πῸ ἀϊβύσὶ θα οη οὗ {Π6 5γη 0 0}1ς Ὀτρδά δηᾶ σχῖὶπθ. Τὴ Ἰδαίου ῦ 
δού νν88 ΔἸ ΟΙΡΑΙΟΣΥ : ἴΠ6 ὈΟΔῪ γγῶβ ποὺ γοΐ Ὀγοόοκθῃ, Ποὺ {πΠ6 Ὀϊοοά 58]ι6ὰ. 
18 10 ρΡοΞβ81 016 "Ὁῃδῦ ῃὴ0 νγογάβ ἴῃ [0 Κθ χχὶϊ. 1δὅ, 16. ΤΥ αν ὕθθη τπϑὰηΐ 
ΌὉΥ͂ ΟἿΓΡ Ἰμογὰ 88 8Π Οχργθβϑϑ ἀθοϊατγαίϊοη οὐ 6 ἈΠΟ ΡΑΙΟΓΥ παΐαγα οὗὨ ὑπαὶ 
ΡΆΒΒΟΨΘΓ.ΙΏ6Ά] ᾿ΙΚονν 180) ΜΔΥ {Π6Υ τηθϑῃ, “1 ἤᾶνθ Ὀθθη πιοϑὺ δηχίουβ ἰὸ 
οδί {118 Ῥϑβοῇ 8] τη68]} νυνὶ ἢ γου ἰο-πὶρ ῦ (ὈΘΟΓΘ 1 8086), ῸΓ 1 8}}4}} ποῦ ϑεηϊ 
10 Το- ΔΎΟ, 1 8}48}} ποί δὶ οὗ 1Ὁῦ ΠΥ τῇοσα ἱ ἢ γου 1 ὍὮγ. ΑἸ οι 5 ἂῦ- 
σιυμλθη δ [81] ὑο Ῥσονο (πδὺ “10 τγα8 ποί {16 ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ΡΆΞΒΟΥΘΓ ΟΥ̓ [Π6 6 νν8 ἢ 
ΠΟ ἢ οὐν Τογά αἴθ ; βίπηοθ νγὸ σδηπού 6 οογίβιη ἰμαν (Π6 ἀϊΓθοίοηΒ, σίνθῃ 
(Εχοά. χὶ!. 22.) ῸΓ {Π6 ΟΥΙΡῚΠΔ] ῬΆΒΒΟΥΘΓ, ὑγοσο ἴο Ὀ6 οὐὈβοσνοᾶ λΓ θυ γΎΥ 
σοΙμλοΙη γα οη. ]ηα664, 80 [ἌΓ 8.8 γγΧ1ύο ΘΔ ΘΟΠ ΟἿ 46 ΟΥ̓ ΓΘΆΒΟΏΒΌΪ6 ᾿πίδιεησο, 
{Π6 ΟΥΤΡῚ ΠΑ ΠΥ -ὈΓΟΒΟΓΙ 6 α Ροβῦιγθ Ῥγ38 ποὺ ΑΙ ΥΔΥΒ Β ὈΒΘΑ.ΘΠΟΥ σον εϊπυδά. 3 
ΠῚ πιυϑῦ 6 τοι] ὈοΓρά (μδὲ {Ππ6 δυθηΐπρ οὗ {π6 13.ἢ τχα8 1Π6 Ὀαρίπηΐϊηρ οὗ 
1π6 14{} οὗ Νίεαπ. ΤΠΘ “6νν 18 ἀΔΥ νγ8 ἔγοπη ονυθηΐηρ ἴο ονθηΐησ. 1 
ΤΗυνΒΙΔΥ ψγἃ8 {π6 180} οὗ Νίβδαη, ΤΊ] ΓΒ ουθηϊηρ τγᾶ8 {π6 ὀνοπίης 
οὗὔ Νίβδη 14. ΗΔ] δὴ Ὠουγ Ὀοίογθ βαπβοῖ Φ909ἢπη σου] ῬΓΟΡΟΥΙΥ ΒΥ 
“ Ὀρίογθ [06 ἴδαβί οὐ [Π6 ρΆβϑονϑνγ ἢ (δοίη χϊ. 1.}; ἤθη 0Π6 β} νι 88 βΌἢ 6 
ἄἀονγῃ 10 τγ88 ΒΠΟ ΘΓ ἀΛΥ ((Π6 ἄαγ Ὀθίηῃσ τοοκοηδα 88 ὑνγθηίγ-ουγ Πουγ8), 1 

Ῥ ΤῊς Οτροῖκ Τοβίδπγοηῖ, ποῖα οη Μϑῖϊ. χχυνὶ 17---- 9. 
ΖΑ ντῖῖοσ ἴη {Π6 Φουγπδὶ οὗ ϑιαογοὰ 1ἠνογαίασο, Οεῖ. 1854, 116 διγοη ΡΥ τοδὶ πιαϊπὶπρ 

μαι 1Π6 ΒΈΡΡΕΓ οἵ ψ ἰοῦ οὐ Τογὰ ρδυΐοοκ τγα8 πυΐ ἃ ῬΆβΟ 1] [οδδβί, ἰΒ ἀϊβμοδοὰ τὸ τη κ 
ἐδαῖθ [86 ΘΕΓΘΠΊΟΠὗ65. νὰ ν ἈΪΟἢ 16 ἢγδὺ Ῥϑββονοῦ ννᾺ8 οοἰεδγαιθὰ ἡ ΓΘ ΟΥΟΣ δε Ἀγ 5 
ΘΧΆΓΕΙΥ οὈδβογνθᾶ. ϑογίριαγο ἰδ βϊεπὶ ὁ {π18. ΤῊΘ ΔΠΔΙΟΘΥ οὗἁὨ τμ6 Θαομαγίδι ἰ8 ἀρϑίηβι ἰξ, 
Δπὰ πιοάογῃ δεν ἀο μοΐ οοπιίπας {π0 οτἰίπαὶ [Ὀτηλϑ. 
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νᾺ5 (6 14 οἵ Νίβδη ψ ἢ ἰαβϑίθα {11} δυη8οῖ οἡ Εὐϊάαγ. Αἱ (ἢθ 
Ἰόσαὶ Ππ|6], ὑπογοίοτο, ον Ἰωμοσὰ δίϑ {Π6 ρβΆββουθσ. ὙΠΘΥΘ 18 5301}}, Βονγανθγ, 
τ ἀἸΠΟΌΪΟΥ ἴῃ τοραγα ἰο [Πη6 ὅ6τνβ; Ἀπᾶ {Π6 ὀσργαββίοῃ υϑϑᾶ (Θό η χυὶ!. 28.) 
νου] βθοπ [0 δῆονν ὑμαῦ {ΠῸΥ Βα ποὺ γού δαΐθη (πθ Ῥβδβϑουθσ. Βυΐ ΤΩΔΥ 
τιοΐ φαγεῖν τὸ πάσχα ΑΥ͂Θ 8 ΜΊΘΔΘΙ Β6η586, 8πὰ ᾿ηὐθηα ρἜΠΟΓΑΙΙΥ ρΆΒΒΟν Γ- 
ΟὈϑογνβηνεβῦ [1 18 υτροὰ, 1πἀθοᾶ, {μδὺ ΒΘΟΓΟΥΘΓ {Π|0 ΒΔΙὴΘ ῬὮΏΓΗΑΔΘ ΟσΟυΓΒ ἴῃ 
τι Νὸν Ταεβίδσηθηὐ 10 ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΥ ΤΩΘ8Π8 οαίϊησ ἐδ ρΆΒο ἃ] ϑαρροῦ. Βυὶΐ 
{118 8 πού σοῃο]αϑῖνθ: ὑΠ6 ῬΉΏΓΑ8Θ6 Οὐσυ ΓΒ Μαίί. χχνὶ. 17.; Μαγκ χὶν. 12, 
14,.,: [Κ6ὅ χχὶϊ. 8, 11, 15., δηὰ πον 6 ΓῸ 6166: δηά ἴῃ 811 ἐῆοβδθ ἿΆδο8 ἰΐ 18 
ἘΡΡ 6 Θ Χο υβίν ον ἰο {ῃ6 τηρῶ] ΒΟ. Οὐγ Τογὰ αἷθ οὐ ἴδ ΤὨυγβαΥ 
Θνοπῖπρ; ᾿ξ, θη, ἴῃ (815 σ486 10 τῦῶ8α8 οί, 885 ἀοδη ΑἸ(ογα Ὀο]ονϑα, (ἢ 9 
ΟΥΑΙ ὨΑΤΎ Ρ850118] ΒΌ ΡΟΣ, ποῖ 0 Ὁ οδὴ (δμδὶ τηθϑηϊηρ ὉΘ ταδὶ ἰδ ηθα ἴῃ ἰῃθ 
οἰδοσ (ϑοόδη χνῖϊ!. 28.) Βαΐ ποῖ (ο ᾿μβὶϑύ οὐ {πΐβ8, (86 ᾿πβίβῃοθβ ἴῃ Ἡ ΒΊΘΒ 
1ΠῸ ῬὮΓΑΒΘ 18 υϑ64 ΔΓΘ ἴοο ἴδυνγ ὕο ΘΏΔ01]9 8 ἰο 5ΑΥ͂ ὙΠ} ΘΟΓΙΔΙΠΙΥ (μδὲ 1 
τημδῦ ΠΆνΘ ἈΙΥΑΥ͂ΞΒ (Π6 τοϑυγι οὐδ τη  ἢΡ. 

ῬοΥΠΔΡ58, μον ον σ, αἰοσ 811, ἐδ6 ὑσὰθ βοϊα(ίοη 18 (δι οὔσθα Ὁγ Ὦγ. Εδιγ- 
ὈδίγηΣ Ηθ βρροβββ {μδὶ {μ6 ε70173-- πα ογβίδηαϊηρ ΟΥ̓ {Π0 τψογὰ πεῖ 
ΘΟΠΡΔΓΑΙ 6] -5Ππ18}} ἔδοῦοη ΤῸ ἴοοῖ δὴ δοίϊνθ ραγὺ ἴθ {}|6 86 Ζῦγο πὰ 
ἔσῖλὶ οὗἁἨ ΟἾγίϑι ---- νουὰ ἤδνθ ϑαίθη {Π6 ρϑβϑϑονϑὺ οὴ Τπυγβάδυ πἰρεῖ, πδά ποὶ 
πὸ σοτηπιυπίολίϊοη τηϑὰθ ἴο ὑπθπὶ ΟΥ̓ Φυ18Α8 υγΓΙΘα {1161} Ῥγοσθθάϊηρα. 
ἼΒΟΥ δα ῥοίογο (Μαῖῦ. χχνὶ. δ.) γϑϑοϊγϑά ἰο ἠθέογ ουν Το ἈΡργθῃθηβίοη 
1}}} 1Άὴ}Ὲ6 ἔοθαδῦ νγ88 οὐθσ. Βυῦ βυδάθηγ 8ὴ ΟΡΡογι ΠΥ ρῥι βοηΐθ 1066], 
“] υΔ8 ρῸΘ68 ἴο {Ἰιὸ 6] 6 γβ, δηα ῥτγοιηἶβθδ ἴο ἰοβὰ {π6πὶ ὑπαὶ ΨΟΣΤῪ ηἷρμῦ ἴὸ ἃ 
Του ρα ρ͵δοθ τυ οι {πον ψουϊὰ βπηά {πο ῚΡ νἱοῖπι. ὙΠΟΙΓ ΓΌΒΟΙνΟ τηϑὲ ὈΘ 
ἐπτηοαϊαῦδ : 1 {πο γ οὕ 8110 {115 ΤᾺ νου ΓΑ Ὁ]Θ οσοδβίοη, ὑΠΘῪ τηὶρὶνἡ ΠΘΥ͂ΟΣ ΠᾶνΘ 
ΒΌΟΙ. ἈΠοίμο γ. Αμπά [Π|6 γν ο]6 Ὀυ 51} 688 {Π6Υ ὑμουσιῦ τρις 6 ἀοβραίομῃοά 
ἴῃ ἃ ἴον ιουσβ. ΤΠΘΥ που]ᾶ ἀρ] ΑΥ (61. ΡΆ50 4] Βυρρϑγ {11} 11 γγ88 ΟΥ̓ΘΥ. 
ΑΠπά, ονϑη υἰουςκἢ 16 Ὁ 6 ΟΓΘ ΟΠ, 8ηα ΙΔΟΤΌΪ Πρ ἀΔῊ ΠΘ(, 81}}} (ΠΘΥ ἀ]ἃ ποῖ 
ΓΟ] Ια υ 58 ἘΠ 61 ΓΘ θη οὗἁὨ δαιηρ [ΠΘ΄ Ῥδββουει, δηά νου Κοορ {ΠΘΙΏ86]ν 68 
ππ46Η]64 ἔογ ἴθ. “ΓΒΘ Ργθϑοῖβθο ἰϑραὶ ὑΐπ|0, Ἰῃάθθα, ννα8 ραβββα; δυΐ μα. γγ88 
οἵ Ἰε58 τω ρου ίϑηςθ, βἴη06 ἰΠ6Υ Μοῦ] πανθ βοουγοα {86 ἀσδβίγυοσίοη οὗ “6808. 
ΤῸ (819 οχρ  δηδίϊοη --- Δη ἃ Ὁ Β6ΟΙ.8 ἃ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪΘ ΟΠ --- 6 Δαπηϊἰ6α, {ΠΘΓΘ 18 
Ρογίδος ΒΑΓΙΩΟΩΥ Ὀούνγθοῃ {86 ΘΥ̓ΔΏρΘ] 1838. 5.111, 1 (818 σ886, γγ Βμου]ᾷ 
δδγθ (0 σίνθ ὉρΡ {Π|0ὺ νἱθὺγ ΘΏΘΓΆΙΥ ϑηίογίδι πο, ὑμδὺ ουν ογὰ βυβογοα 708ὲ 
δι {π6 τὴ ΒΘ η {{|0 ῬΆΒΒΟΥΘΥ γγ88 ἰΘρᾺ ΠΥ βιοΓ  ἤο6α.ὃ 
1 ἴς Ὀ6 οὐ]ϑεϊθα ἐμδὺ ἱῃ {818 (ΟΥ ΒΥ οΟἴθ. 6850) 10 ΡῬΓΟροββά βοϊα(ίοη 18 

Ὀὰι Ὠγρουβθῦοα), (Πῃ6 ΟὈ]ΘΟίοΟΓ ΤΠΔΥ ὉΘ τοίογγοα ἴο {86 Θχςθ]θηΐ Γι  γΚϑ οὗἅἁ 
Ὦγ. ΟΒδίαοσβ οὐ {86 γ]ὰθ οὗ σοπ]θοίυ 68 [Ὁ ἀθίδῃοθ. “Α Ἴοοπ]δοίατο, ΤΠ 6η, 
8 τῇ6 10 οοη͵δοίαγο, δὖὺ οη66 Ὀπρτονϑᾶ δηᾶ υηχοἔυϊθα, δηα 411 ἀπϑυβοθρ Ὁ}6 
οἵ Ὀοΐα, τᾶν δ6 οὗ τηοϑὲ οδοίϊνο ᾿ηυδποθ ἴῃ {0 Ὀπ δ᾽ Π688 οὗ Ἀτρυτηθπία!οη. 
10 τοῖν Ὁ οὗ πο ἔόγοθ ἴῃ {86 υρ]ιο]ἀϊηρ ΟΥ̓ ἈΠΥ ΡΟΒ᾽00Π, μα γοῦ ὉΘ 811- ρον Γ- 
ἴ.] 1ὴ που γδ ζίηρ {π6 οὈ]θοίϊοη ἰο 1 οὗὁἩ δάνθυβαγίθβ. . . . Οὐοπ)θοίυ γε, ουθῃ 
ΙΏΘΓΘ ΘΟΠ]ΘοΐαΓΟΒ, [ἢ ΟὨΪΥ Ὀογοηα [86 τϑϑοῖὶ οὗὨ ροδιἶνθ τοί αἰδίοπ, ἅσθ οὗ 
3586 πῃ {μθοϊοσΥ. ΒΘ {ποὶΡ οὐ᾽θοῦ 18 ἀδιηοπϑίγαςνθ, [ΠΘΥ ΤηΔΥ νν6}} ὉΘ 
ΤΟρΑΓοα 848 ἰά]6 βρϑαυϊδίϊοηβ. Βιιΐ, σα {Π|6]Γ ΟὈ]ΘοΙ 18 ἀθίθηβίνθ, (ΠΥ 
ἌΓΘ ῬΟΓΙΏΥ οὗὨ Ὀοϊηρ τοίδὶ θᾶ, ὑμοὰρ ἢ [ῸΓ Ὠο ΟἾΒΟΣ Βασνὶοθ ὑμδῃ (0 Ὠδα ΣΆ 1126 
116 1416 ϑρθουϊδίζοηβ οὗ ἰπ8α 6}: γ. ΤᾺΪ8 18 {μοὶ ὑσορϑῦ ἑυποίίου ; δῃὰ ἰὸ 

1 ΤῊ δ, Πούγονοσ, 18 ΟΠΪΥ οα ἴδο δαρροβίτίοη {πὶ ἴ[Π6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ γγῶ8 ἴ0 Ὅ6 Θδἴθῃ αἵ [ἢ 
δερίπηΐης οὗ 186 141τἢ (τ ἰοῦ 15 1τη6 ορ!πίοη οὗ Βδυοὶ δηὰ οἰ βῈ.8) ῃοῦ δὲ [80 ὁη ὦ, πηοτὰ 
ξοΠΕΥΆΠΥ ποῦν ἴο 6 116 Ῥγοδου δε α {1Π|6. ΕΝ 

2 Ἡρχτηθηθυϊίολὶ Μδηυαὶ, ρατὶ ἰϊ. δεοῖ, ἰχ., 8 συ [Ὁ] ῬΟΓΌΒΑΙ οὗἉ νοὶ 18 Τοοοσατηοηἀοα ἴῸ 
[86 δια ἄρῃ, 

8. ΤΒΟΓΟ ΔΓΘ ΒΟΙΏ6 ΤΑΙ ΠΙΔΌΪΟ ΤΟΊ Ατ 8 ἴῃ Βγοννπο᾿β ἀἰβοιβδίοη οὗ [6 ἐἴπι6 οὗ (ἢ σγιοϊβχίοη. 
Ογάο ϑεοϊοστιτα, ρασί ἷ. οἴ δρ. ἱ. δοοῖ. ἴ), ρ᾿. 68, ὅς. 8.6 δἷδὸ ΒΟ ί"βοη, ΒΔΙΤΑΟΏΥ, μάτι νἱ]], 
δὲ 138--158.; δηὰ 1 νἱάϑοι, [υἰγοἀιιοιτίοι τὸ τὰ Νονν Ὑοδὶ, νοὶ]. 1. ΡΡ. 102---Ἱὺῦ. 
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ἐπ6 ἐβοσουσὴ αἰ οι αγρθ ΟὗὨἩ 10 ΠΥ ΔΓ Δ] οροίμος δἀοαυδία. } 8500 δαὶ ἴΐ 
ΠΟ υὑπδ88 1880 .ΟΥὙὙ δογνῖςθ, θύθη 1ἢ σγὸ οδηποῦ ὑσονθ δον ΔΡρδγοῃξ Ἴοπίγ.- 
ἀἰοίοηβ τιρβέ ὈΘ6 τϑοοηο θα, ο ροϊπΐ ουὖ ἃ τηοὰδ πῃ σΒΙΟἢ [ΠΟΥ πᾶν ὑο 
τϑοοῃοῖ θὰ, Τΐβ 18 βυ Π]οἰθηΐ ὑο σθβοὺθ (86 βϑοσϑᾶ τυ ίθτβ ἔγοπι 18:6 οΒδῖρο 
οὗ ΟΓΤῸΣ. ᾿ 

11. Μαῖίι. χχυὶΐ. 21---2δὅ. στὰ Ματκ χῖν. 18----2]. ἀπα ΤιΏΚαο χχὶϊ, 
2] ----28. 

Μαιπον δηὰ Μαγκ ἰηπηδίθ {πὶ ΟἾἸ γί ροϊηἰοα ουὧοὐ (86 ἐγαϊίοῦυ πἢ]]9 
οαύηρ 1Π6 ῥϑββουθῦ; [μικθ νου α βθϑ [0 Βῃο0 ἐμαὶ ᾿ξ τγᾶϑ ποὶ {1]] αἵϊες 
[86 1ηϑιτατοη οὗὨ {116 Θαοατῖδί. αὖ ἔΠΘΓῸ 18 πὸ δοπίγβαϊοἰοη. [Κορ 
ἰοροῦθοῦ 811 ἢθ ᾿ιδά ὑο Β8Ὺ οὗ [86 Ῥϑββονϑν δπὰ (})6 θυ σαγιϑί θΘἔΌΓΘ ἰουοξίησ 
ου {860 ὈΘΙΓΣΆΥΑΙ. 

12. Μαίι. χχνυὶ. 69----7ὅ. ψὶ ΜΚ σχὶν. 66---72. Τυἷκα χχιϊ, 84 -- 
62. «πὰ Φοδη χυἹ]Ἱ. 18 ---27. 

Ὧν. ΑἸογὰ δ88 οοηῃδβίγυοίοα ἃ σοηνθηΐϊθηΐ βυπορ ῖο] ἰδ], ἴο ΘΧἝΙΌΙ εἰ 
ΟὨοΘ {π6 ἀϊβογοηΐ ἱποϊἀθηΐβ ἃ8 τϑοογάθα οἵ {Π9 ἰἢγθθ ἄθηΐ8]8 ΌὈΥ 186 [0Ὁ 
ΘνυΔηρο] 18.85.23 Ηθ Δ448 βοὴθ ἱπηροσίδηϊ ΓΘΙΠΆΓΚΒΘ: “ ΟΘΏΘΓΆΙΥ, δυρροδθίησ 
1Π6 ἔουγΓ δοδουπίβ ἰο δ6 ἐπέϊγοῖν ἱπαορεπαάοηΐξ ΟΓ ὁπ αποίλεν, 6 Ἀτὸ ποῖ δοιμά 
ἐο τεφμῖγε ἀσοογάαποο; ποῖ ψουἹὰ ἰἤθΓῸ, ἴῃ 41} Ῥγο Ὁ}, 6 ΔΗΥ δυοὶ 
Δοσογάμποο ἐπ ἐδο γεσοσηίδοη 9 ΤΡοίετσ ὧν αἰδεγεηέ ρεγθοηδ. ΤΉΘϑα πιδν 
αν Ὀθθη πάη οὐ βαοσἢ οσσαϑίοπ οἵ ἀρφηΐαὶ ; δηὰ ᾿πἀοροηάθῃξ ΠΑγγδίους 
ΤΑΥ͂ ἢδνο ἢχρά οἡ αἰ ἔθγθηῦ Ομ68 διηοπρ ἤθη. Νο σολάθσ, ὙγΠ0 15 ποί 
ΒΙΆ ἸΒὮΪΥῪ θουπά ἴο Π6 ἱπερίγαίίοη οὗ {Π|6 ἐδέξον, εοἱϊ τεγχωῖτε ἐλαέ ἐΐδ αεἰμαὶ 
τοογαῖς δροΐεη ὧν Τείον δλοιμία ἵπ δασἢ σαδο δὲ ἑἀεπέοαϊῳ τορογέεα. .. ἢ 
(1 πρὶ 6 κάρα τπκὶ Ῥοίον ̓β σοῦ 8 ΘΓΟ Βρόκθη ἴῃ 8 ἀἰβεγοηξ ᾿ἰλησυλᾶρο 
ἔγοιῃ {πδὺ ἴθ στ ἢ οι (ΠΟΥ ΑτῸ γορογίθα, δηὰ {Ππαὺ 10 18 ὙΘΓΥ ΡοΟΒββ᾽ ὉΪΘ (ὉΓ ἵνὸ 
ΓΑΒ] αὐ οη8 10 Ὀ6 πιδάθ οὗὨ [6 β8δῖηθ βθηίθῃποθ (ἢ ὌΧ ϑοῪ ᾿ἰΐογαὶ, δηΐ γεὶ 
ἴη αἀἰδογθηΐ νον ἄ8). “1 ἀο ποὶ 560 ἰμδὺ γγα Ἀγ οὈ])ροᾶ ἴο ᾿ἰπιῖε [Π6 παΙ- 
ΓΑῦνΘ ἰὼ ἐΐγεα δοπίθποος ἔγοτα Ῥδίθσ᾽β τηου τ, οδοἢ ὀχ ργοβδίηρ 8. ἀδηϊδὶ, αμά 
πὸ πιοσε. Οὐ ἐΐγεθ οσοαδίοη8 ἀυτίησ {6 ηἰρῃῦ λδ τοας γτεοοσπὶξζεά, οἱ 
ἐλγεε οοσσαδίοηδ ὧδ τοαϑ α αεπίοτ οὗ ἢ}8 1,οτὰ : βυσἢ ἃ δἰδίθιηθῃς ΤΩΔῪ τοὶ] 
οι ΌΓΆΟΘ γεϊξοταίεδα ἐαρτοδδῖ0η8 0ΓΓ γεοσορηξοη, δηὰ γεϊίογαίεα ἀρὰ ἐπιροτγέμπαίε 
αἀεηπίαϊς οὐ οαοσἦ οοοκδίοη.ἢ ΤΏΘΓΘ 18 πο αἱ ἸΘΌΪΤΥ 1π τοβροοῖ ἴὸ {Π6 ἤγεὶ 
ἀδηϊαὶ; (6 ἔουγ δοοουῃίβ βυ ΠΟΙ ΘΏΟΙΥ ὨΆΓΙΠΟἢΪΖΘ: Ἢ 8 ΟΠ6 ῬΟσβου, [δ 
ΡΟΓίογΘΒΒ, 0 ἰΑΧορα ἷπη. Α.8 ἴο [86 βαοροπά, Ῥοίοσς δα γοίγοαιθα ἔτγοπι ἰδ 
ἤγθ, 88 1ἢ ἢθ τγγδϑ δ᾽ 1οροῦθοῦ ρΟΙηΡ ἈΨΑΥ ; 8πα {{|18 ροΓΠΆΡ8 αἰγαςίθα πποῖθ 
ΘΘΠΘΓΑΙ αἰὐθηςοη. ϑΘΥΘΓΑΙ ΡΘΙΓΒΟΏΒ ὑΠπΟΓΘΌΡΟΙ σΟμαγροα Ηΐτα ; [Π6 ρΡογίογριῥ 
Ἀβ8Ιη, ΔΠΟΙΒΟΓ τηλὶα, ἃ Τη8]0 βογσυδηΐ, Δοσογάϊηρ ἴο {π6 γϑὺ (ἤγϑο θνδηρε] δίδ, 
᾿ΓΠΐ8 18 τηοϑὺ παΌΓΑΙ : τ Ὠθη ἃ σ͵ΙΟῸΡ Οὗ ΡΘΙΒΟῺΒ δΓΘ δϑβϑοσι θά, οοηνογεδίίου 
18 ποὺ ΘΑΓΓΙΘα Οἡ ὈΥ͂ ἔνγο ἱπιθυ!οουϊογβ; ΒΘΥΘΓᾺΙ ΘΘΏΘΓΔΙΥ ΒΡΟΔΚ δ οποθ; 
Δηἃ {μῖ8 18 Ὀσουρεῦὺ ουὖ ὈΥ δ. Φομη, νν μο '868 [Π6 Ρ] υγΓΑὶ, εἶπον, “ 18 6γ δα] ἀ." 
ΤΉθη, 1πΠ6 ἐμὶν ὑἴπγθ, ΠΟῪ ὑπαὶ βιοοὰ ΟΥ̓ Γθοορηϊσοα Ῥροίθγ δ8 8 (δι 1] οδα; 
19 ῥσου ποῖα] βοσθηΐ Ὀοίγαγθα ἢΐπι; δηα 8. Κίπϑιηδη οὗ Μα]Ἂῆυβ, ἱπάυοοὰ 
ἴο Ἰοοῖκ αὐ 8 ἔδθαίαγοβ, Ἰἀϑην ἜΕθα ἢΐπὶ 88 οπ6 οὗ ἰπο86 ἐΠαὲ ννθγο βϑοϑὴ ΜΠ 
οβυβ ἴῃ {δ ραγάθῃη. Τὴ ψνογὰβ οὗ {Π6 ἀθηΐδὶ 6 {ῃπογθυροη ράγθ 8[Ὸ 
ΑἸ ΒΌΓΘΒΕΥ ταρογίϑα, Ὀαΐ, 88 1ὑ βαϊὰ (πδὲ “6 θορϑη ἰο συ γϑθ δηὰ ἴο βιγεδγ᾽ 
(Μαίι. χχνὶ. 74.) 10 18 ϑυἹάθηϊ {π΄ Ὠ6 υἱνογοα ποὺ 80 ἃ βἰηρίθ βθηῃίθποθ 
ΟἾΪΥ, Ὀαΐ ἃ βιιεοοββίοη οὗ ἀθη1818.ὄ θη ΑἸέογὰ οὔβοσνυθδ ὕροη [86 τοῖο: 
ἭΔ 01 τυ ]δἢ ἴο τ ργ 58 οὐ ὑΠ6 τηΐῃ ἀ8 ΟὗἨ ΤΥ γθδο β '8 ὑπαΐ, 1 ΠΑΡΑ οϑ 
ὙΠΟ Β Βδᾶγ6 Βρτυηρ᾽ ἔγοτῃ δυο ἢ ὑγα }, ἱπάοροπμάθηϊ δοσουπέβ, {Π6Υ τηυδὶ ὃ 

" Ναιῦγαὶ ΤΠ ΘΟΪΟΡΎ, ὈΟΟΚ ν. σΒδρ. ἰϊ. 18, 20. ρΡ. 427, 429. (εὐϊι, 1855). 
Ξ Τῆς ἀτεοὶς Τοβιθηΐ, ηοΐ6 οἡ Με. χχτὶ, 69.----75. 
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ῬγΘρασγοα βοιηθίπι68 (8 6. σ. ἰῃ ὑπ6 ἀθί}}}8 οἵ 116 ἀδυ οἱΓὈ 11:6 σϑβϑαγγθοιοη) 
ἴοτ᾽ ἀἸβογοραηοῖοβ γΒΊ ἢ, αἕ οὐ’ αἰδέαποο, τιοο σαπποΐ βαἰὶ αοίοτιϊν ἀτταησο: 
Πονν δπά Π 6 6 ΤΉΔΥ, 88 ἴῃ ἐλὲδ ἱπβίδποθ, ὈΘ 80]6 ἰο ἀο 80 ν 1} βοιηοί ΐηρ 
ΚΘ νοσιϑ ]ΠΔτἀ46 ; 1ῃ ΒοΟΠη6 68868, ποΐ α αἰ. Βαϊ, ὙΒΟΊΠΕΙ να σδη ἐδ 8 
ἈΓΓΆΠσΘ ἵθοτη ΟΥ ῃοΐ, Ὀθίηρ ἱΒοΤοΟυΡΪΥ ρΡογβυδαάθα οὐ (ἢ ΒΟΙΥ ἐγα ῃ  ] 688 
ΟΥ̓ πὸ δυδηρο !βί8, ἃπὰ οὗ ἴῃ ἀϊνίπθ συ !ληοθ Π6ῸΓ τυ οἢ (ΠΟΥ πγοΐθ, ΟΌΡ 
Ζαι τ 15 ἴπ ΠΟ ΨΔΥ͂ ΒΔ Κοη ὈΥ ΒΌ ἢ ἀϊδογορδηοὶθβ. Υὸ νϑ]ια (ποιὰ, ταί μον, 
Ὧ5 ἰοϑ ΕἸ ο"168 (0 ἱπάδροηάθησο, Δηαὰ 816 βυγα (δῖ, 17 [ὉΓ ΟὯ6 τηοϊηθηΐ νγ8 
σου]ά ὃο ραὶ ἰπ οογερέείε ρΡοϑβοϑϑδίοη οὕ αἰΐ ἐλε ἀείαϊα ας ἐλον λαρρεηεί, δαοὶὶ 
δοσουπὶ ψουϊὰ Απά 1035 7υϑ 18 οείοι, δηὰ [Π6 ΓΘΆΒΟῚΒ ΟΥὗὨ 411] (Π6 ναγίδιὶ ἢ 
Ὑγου ὰ Ἀρροασ. Απᾶ (8181 ἤσηαγ Ὀ6]ῖονθ νν}}} ὁμο ἀλυ Ὀ6 {Π6 6886. } 

710 ΤΩᾺῪ 6 δἀάοά ὑῃΠδὺ (86 [ΠΓ66 ἀθη188 ὁσουττθα ἴῃ 016 ΡἾΪ8ς0, “ {86 ρ41Δ.6 
οΥ̓ το ΒΙρἢ ρτίοβι. 7 ὙὍΤΠῸ ὀχρὶ δηδίίοπ, Φόμη χνὶϊ!. 24., σσου]ὰ ϑθεῖ ἰο αν θ 
8. ὈΙυροχίοοί τηρϑπίηρ, 1Ἰηἰγοάυςθα, 83 {||6 ΘνΔηρΘ 18ὺ Πδὰ ὈΘΙΌΓΟ βαϊἃ οὖν 1οτὰ 
ὙΓΆ5 Ἰοα [0 Απηδ8, ἰο βῇ)ονν 10 νγὰβ ἔγοτῃ (αίαρῆαδ ἰπδὲ ἢ6 νναβ ἰβίϑη (ν. 28.) 
ἴο :δῖο. Βαϊ, [ἢ οὈ͵]θοίοη ὯΘ τηδαθ ἴο {Π6 80 υπαθυβίλπαϊηρ ΟἹ [πὸ ποτὰ 
ἀπέστειλεν, ἰξ 18 ΘΑΒΥ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ ὑπαὶ Απηλθ δηα ΟκίΆρμδ8, Ὀδὶπρ' ΠΘΑΤΪΥ 
τοϊδιοᾶ, ᾿ἰνθᾶ, ΟΥ δἱ ἰϑαϑὶ ἰγαηβδοίθα ρῃ}}ς Ὀυδβίηθβ8, ἴῃ 0110 ΒΆΤΩΘ Ρ8]866, 
1 ΒοῦρὮ ἐδογ οοοσυρίοα αἰ ἤθγϑηΐ δρδγίτηθη 8.3 

13. Μαῖιΐ. χχυ. ὅ. ψ ἢ Αοἰβ 1. 18. 

ϑΟΙΏΘ ἱπίογργείογβ ἤᾶυθ δβυρροβοα ἰπαΐ “4483᾽5 ΣΟρ6 ὕγοκο, ἡαπᾷ ἐδαΐ 
ΘΟΠΞΘΠ]ΘΘΗΝΥ μ6 [6]1, δ Ὀοΐηρ, ΥΘΓῪ ἸΚοῖγ, οα ὑπὸ δᾶρο οὗἉ ἃ ργθοὶρῖςθ, νγἂβ 
ἀμϑιθα ἰο ρίϑοοβυ Βυῦ 1Π6 ἴγὰθ βοϊατίοη βθθίῃβϑ ἴο δ6 ρσίγθῃη ὉΥ ἃ ψγίιοῦ ἴῃ 
86 «᾿ουγπδὶ οὗ ϑδογθὰ 1,1ϑγαίυγο, Οοἱ, 1858. “Ἡδηρσίησ νγα8 βΘΠΘΓΆ]Ὺ 
εἴεοιθα ἔγοτῃ 8 ῥγο)θούηρ' ργθοὶρὶςθ οὗ 8 ἸΟῪ ἰγθθ.Ό ΤΠ Ἰαὐίθσ Ὀθὶ πρὶ ΠΟΥΘ 
οογίδιη, 038 τηοϑὲ ΡΓΟΌΔΌΪΥ βοθοίθα οπθ, δηὰ, ᾿ιανίηρ οἰ πο 11 ππὰ 
8] υδίρα {10 ΤΟΡΘ, ὑπ γ  ἰιἰτ8617 ἔογνγαγά σὰ σγοαῦ νἱοΐθηςθ, ἔοι {116 
Ὀγαηο ἢ οα νοι 6 βίοοά, 1Π|λ8 φγοάποίηρ; {16 ριϑοῖβθ τλονϑιηθηΐ ἱπῃρ] 164 
ἴπ {Π6 ἴδθγῃ πρηνὴς γενόμενος. ΤΠ ΠοΓΘ ποῦ] ὰ Ὀ6 {π6 δοῃιδὶπρὰ τηοϊΐοη οὗ 
Ῥτγο)θοίίου πὰ ἀδβοθηΐ, ργοπμδ οὲ ργζσερϑ; πῆ, (118 μανίην ἵΚθη ρ]δοθ 
(γενόμένος), 6 σοῃβοαθθηοα ψουϊα ὈθΘ ἐλάκησε μέσος, ὅτε. ; ἡ» ὨΪΘἢ ΤΩΔΥ 6 
18 (ἈἸΣΙΥῪ ἰγΓδηϑβίαίθα : “ΗΪ8 ᾿ῃΊΟΓΏΑΙ ὙἹΒΟΘΓᾺ 6 Γ6 συρίυγοα, δπα 4] αἷ5 
ον 618 τγόγα ρουγοα [ογΌΝ,᾿ ποέ ἔγοτη δῃ δχίβθγηαὶ ψουηα, Ὀυΐ ΒΠΡΙΥ [ἈΠ] σ 
ουϊ }ὲγΥ ἀπιηι.... Το τϑνοϊ ἱπρ ἀθ}}}8 ἤθγα γθοογάρα ἈσῸ ρογίες νυ οοη- 
εἰβίθπὶ τὶ ἰδοίβ. ]Ϊἢῃ ΟἿΓ ον ΟΑΥ͂, ΠΘΓΘ ΘΧθου 08 8Γ6 οἰδοιθα νυ ῖτῃ 
σοΙηρΡ ΓΑ γΘ 8[1}}, οὐ τα η 818 οὗ Ἰαγρθ βϑίδίατθ ἀπα ὈᾺ} μᾶνο, οἡ {Π6 τοιηοναὶ 
οὗ 186 ἄγον, βυδογοα ργϑοῖβοὶν τ Βαΐ 18 ἤθσ τϑοογήθα οὗ 8885; (ἢ ᾿ηίογπαὶ 
ΨΙΒΟΘΙΆ Ὀοΐηρ δυἀάθσηϊγ βηδίίογοα δηα ο͵θοῖθα τὴ στοαὶ ν]Ἱοίθποθ ἴῃ {116 
ΤΩΒΏΠΟΓ δὔοτα ἀθβογιροᾶ, τΣπουῦ ΔΩΥ ΘΧ(ΘΓΏΔΙ ἰγῆοθ οὗἩ ᾿ἱΠ) ΣΎ Ὀαΐῦ ἴῃ {10 
᾿τατησάϊαῖθ σορίοη οὗ [86 ρβββαρο.ἢ 

14. Μία. χχυῖϊ 32. τ ΜΚ χν. 21]. 101 χχΙ. 26. δηὰά “Ζοἤη 
ΧΙχ, 17. 

ΟΥ̓ μ818 βδοηϊθησοθᾶ ἰοὸ ογυοϊχίοη μη ΟΥΑΙ ΠΑΥΠΥ ἴο ὈΘΑΓ ἐποὶν ΟΓΟβ568. 
ἼΈΘ ογοβδ νν88, ὑἱπογοίογο, πο ἀουδὲ ἰδἰα ὁπ «ἶδδβιι8; δηῃάᾶ [ὉΓ βοπὶθ ἀϊβϑίδῃοθ ἢθ 
σϑιτίθα Ὁ; Ὀαΐ, ΘΓ Ὀ]οα ὈΥ τ86 ἰγοδίμηθηῦ ἢ ἰ.δὰ ϑηδυγοά, Ὠἷβ βέγθηρτὰ 
ῬτΟΌΔΌΪΥ ἔβ]θα ; δηά [86 ογοβϑβδ νγἢϑ ἰγαπϑίεσγθα (0 5: οη. 

15. Μίαιί. χχυϊ. 384. ψ ἢ δίασκ χυ. 28 

ΤΙβοβοπάοζί, ἴη Μαιῖ. χχνῖϊ. 84., γοδὰβ οἷνον μετὰ χολῆς μεμιγμενον, νΥ Ἀ116 
πη Μαγκ 10 ἰβ ο4116ἃ ἐσμυρνισμένον οἶνον. Τῆι νυνὶ γγὴ8 ἃ σἤθλρ δοϊὰ Κἰπή, 

2 Το ἀσδῃ Τοΐδοσ ἴο δὴ δυίοὶς ἴῃ τὴ6 ΟΠ γίβεβη ΟὌϑογυοΥ ἴον Εδὺ. 1858, 
5 8ὲ. Ῥοίοτ᾽ 8 ἀθπῖ8}8 δύὸ δΌΪ αἰβειιεβεὰ ἴῃ τπ6 Φοῦγηαὶ οὗ ϑδογεὰ 1ἠτογαῖστιο, Αρτὶ] 1854, 

ΡΡ. 84---92. Οομρ. Βίγκβ, οι ἔνδηρ. ὈΟΟΚ δ]. ολδρ. ἰΐ. Ρῃ. 415-417. 
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410 ογἄϊ θαυ ἀνγίηκ οὗ (ῃ6 Βουηδη 80] ἴθ γ8, δη ἃ νγ88 τηραὶ οα θα τυ ἢ) Ὀὲ εἰ ΟΡ 
ἱηρστοάϊθηία. ΤΉΘΓΘ ἰ8β ἢ0 οσοἝβίοῦ ἴο Γοβογὺ ἴὸ (86 Βα ρροβὶ(ΐοη οὗἩ ΜΊςἢ 4615 
μαι 186 ατοοκ ἰγβηβίαίος οὗ 85:. Μη μον 8 ρΌ8ρ6] πιϊϑίοοκ (86 ΟΠ] 69 
ΨΟΓΣΑΒ. 

16. Μεαῖέ. χχυῖ 37. ψα Μαγῖς. χυ. 296. 1016 ΧΧΊΙΙ. 38. απ Ζοδη 
ΣΧῖχ. 19. 

1ι 15 ποῖ ᾿ργοῦϑ Ὁ] ἐπαΐξ (δ 8:᾽}0ΟΥβουι ρυοη ναγὶ θα ἴῃ ϑδοὶ οὗ {86 Ἰδῃ- 
δάξροβ ἴῃ σε οὶ) ἢ ννγᾶ8 νυ ίθη : [ὉΓ Ὀούδ ΚΘ ἰΧχὶ!]. 88.) δπὰ Φομη 
(σἰχ. 20.) βδῪ ὑμδῦ 10 γγαβ υυ θη ἰη ατθοκ, 1,αιϊη, δηα Ηθῦγονγ. ὃ ἸΏΑΥ 
{Π|0 ἢ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ δβυρροβο Μαιίονν ἴο Βᾶνθ γοοϊυθὰ {π6 ἩΘΌΓΘΟΥ : 

ΤῊΙ!ΙΒ 18 

ΨΕϑῦὺ8 ΤῊΒ ΚΙΝῸ ΟΕ ΤΗΕ “ΕΥ78. 

Απὰᾶ ΦΔοδη {ΐπ6 ατοοῖκ : 

ΕΒῦὺ8 ΤῊΗΒ ΝΆΖΑΠΕΝΕ ΤῊΗΕ ΚΙΝῸ ΟΕ ΤῊΗΒ ΕΥ78. 

1, 8 ΠΟῪ ΥἹΟῪ {π6 1,Αἰϊη. 1ὶ 18 ποῦ ἈβΒΒΌ ΤΏ] ηρ᾽ τὰ ἢ 0 ΒΌΡΡΟΒΘ δαὶ 
ῬΠ]αίθ σου] ποῦ δοποογη Ὠΐτη56}} τυ ΗἩΘΌΓΘΥΥ ΠΒΠΊΘΒ, ὨΟΓ ΓΙ5}ς 8ῃ ᾿πργο- 
ῬΓΙΘΙΥ ἴῃ Βρϑδκίηρ ΟΥ̓ τὶ υηρ ΤΒο. [0 νυ88 ὑμβουσῃῦ Θββθητ14] ἰὼ {1} ἀΙρΏ ΠΥ 
οὗ αὶ Βοιηδη τηϑδοϊβιγαίθ, ἴῃ {Π 6 {1π268 οὗ [Π6 γτϑρυ}16, πού ὕο βρϑᾷκ δυΐ ἴῃ 
Τ,αὐΐη οὐ Ρυδ]ῖς οὐσαβίομπϑ ῬῬιϊδίθ, ἱπἀθϑᾶ, δοσοσάϊηρ ἰοὸ Μαίίπον, δδκϑά 
αἱ οὐν Το δ ἐγ], ἤξλοηι τοῦ! ψο ἐλαΐ 7 γοίσαβδε ὠπίο ψοι, Βατγαῦδδας, οΥ 
7ε86ι5 τοὐϊοΐ ἰδ οαἰϊοα Οὐτίδεξ ΑἸ ασλίη, ἢλαέ ελαϊὶ [7 αἀο ἐλόη τοὶ “όδιες 
τολϊολ ἐς οαἰϊεα Οὐγίδί38 Βαϊ νὰ ἡπᾶρθ {18 ἴο Ὀ6 τοϊαίθα, 88 {110 ἐπίθγργοίθυ 
Ὦγ ψοτὰ Ὧ6 Βρ8Κο ἀο] νογοᾶ ἰΐ ἴῃ ἩθΌτγον.5 ΒΥ, 1 6 ΟἸΠΘΥ ον ηρ 1518 
μαᾶγο ρίνθη ἢ18 ὀχδοῦ ψογάβ, ἢθ πονϑὺ ργοπουποθᾶ {Π6 πᾶπι6 οὗ “6885, Ὀυῦ 
ΒΡΆΚΟ οὗ Πΐτὰ 81} αἱοῆσ ὈΥ ἃ ρογὶ ρῆγαϑββ: ἔζη ψὸ ἐδαΐ 1 τοΐίδαδο μπίο ψοιε 
1η6 Κίηρ οὗὨ [Π)6 26ν»γ82 λαξ ιοἱϊ γε ἐλόη ἐλαΐ [1 ελαϊϊ Ὧο πηίο λὲπι τολοηε 
ψὸ οαἷΐ ἴὸ Κὶπρ οὔ {π6 2 6ν8ὴ) Τὰ 6 δοίρα 'π σοπίογοποθ νυν ἐΠ}6 
ΤΌ]ΟΓΒ, δηα {π6η ογἀογοῆ ἃ 1, ἰπβογιριΐίοη, νι βοαὺ τιϊχίατο οὗὨ ἔογοιρῃ 
ΟΣ, 1υδὲ 88 ΜάΑΓΚ τουθδίβ ἰΐ : 

ΤῊΕΞ ΚΙΝα ΟΕ ΤῊΗΕΞ ΦΕΥ͂. 

ὙΓΒΙΟΝ 18 [0] οννθὰ ὈΥ ΤΚΘ ; ΟἿΪΥ παῦ ἢ6 Βᾶ5 Ὀσουρσμὺ ἄονγῃ 7Ὺλὶδ ἐδ ἔγοτα 
ΒΌΟνΘ, 88 Βα ὶηρ᾽ ἃ ΟΟΙΩΠΊΟἢ ΓΘΙΌΓΘΠΟΘ ἴ0 δύ δίοοα ὉΠ6ΘΓ ἰΐ : 

ΤῊΙ8 18 
ΤΗΕ ΚΙΝῈ ΟΕ ΤῊΗΒ ΨΕΥ͂ΞΒ : 

Τῆυ8 10 18 ονυνἀθηΐ ὑπαῦ {Π ΓΘ σοῦ σἈγαὐΐοηβ ἴῃ {π6 ᾿πϑοτίρίίοη, 8δπά {παῖ 
{π0 Τιαὐΐη νγα8 ὕπο βῃογίθδῃ ; δυΐ 10 18 Θαυ 8}γΥ ον ἀθπί ὑπαὺ Π6856 ψἈΓΙ 05 
ΓΘ ποὺ αἰβογαρϑηοῖοβ ΟΓ σοη ΓΔα οἴ] 0Π5 ἴῃ {Π6 παγσγαῦνοβ οἵ {116 θυ δΔῃ σ 6118[8.5 

Τοῖΐδ οὈ]θοϊΐϊοη 88 ὈΘΘῺ ἸδίθὶΥ οχασηϊηθα πὶ τὰς ρσοοὰ 8686 ΡΥ 
Μτ. ΟΟΚοΡ Αἀδπι8, 'ῃ ἃ βϑθγπιοη ργοδοιθα Ὀοίοσγο [Π6 υπἱνογιίγ οἵ Οχίογά. 
ΕὝΠΥ δαἀπληρ {16 ῥυϊποῖρ]θ }υ8ὺ Ἰαϊἃὰ ἄογψη, π6 Ὀα]ίονθ8 (παὶ ὅ5.. ΦόΒ ἢ 
ΤΘοΟΓ8 {06 ΨΘΓΥ ΟΓ8 Ὑσιθη ὈΥ ῬΙ]δίθ, δηᾶ ὑμαῦ {π6 τγθθ οὐδοῦ θνλῃ- 
ρο 1518 ἤδνθ ργοβογυϑα (ῃθ Ἰηβογιρίζοη ἢ (86 {πη 6 αἰ δγοηΐ ᾿δησυλθοθ υδοὰ, 
Μαιίμονν ἰδῆ6 Ηρῦτον, Μαγκ 186 Γι αὐη, ΓΚ {μῃ6 ατοοκ. “1,60 τη6 88]ς 
γου, βλγ8 Μγ. Δάδιμβ, “ἴο σγοραγὰ {πθ86 σογάβ, σίνοῃ ὈΥ δι. Φόθπ, 88 89 
ὙΟΥΥ͂ ΟΓὰΒ τι τη Ὁ Ῥοηίυ8 ῬΙαἴ6. δι ΘΙ θοΣ {π8ὺ {Ποῖ ρυτροτγί νγἃ8 
ἰο ὉΘ σοηγογοά ἴῃ {ἰγθθ αἰ ογοηὺ ᾿δηραδροβ, {παὺ 0Π0 τγοτὰ “ “680.8᾽ ΟΟΟΌΓΒ 
θυ ἴῃ οηθ οὗ (μ6 ῇγϑθ ψϑυβϑί ἢ 8 νγὸ δυο (δηα (ἢδΐ ἰο 41} ρρϑάγηησοθ, [6 
βΒγβί), δηὰ ἰὴ6 νογὰ 8 “ οὗ ΝαΖαγθίἢ ἰῇ ἤοπθ. Βθαγ ἴῃ τη] πη, 4180, [ῃδὺ {Π6 ΓΘ 
οου] ἃ μανο Ὀθθη Ὀυὺ ἃ ΠΆΓΓΟΥ ΕΡΆΘΘ ΟἹ {Π6 6ΓΟΒ8 ἴὸ7γ {110 Ἰηβογὶ ριΐοη, τ ΒΙΟἢ 
Ὑγλ8 ἰο ὈΘ ἰαρὶῦ]6 ἴο 4}}. . . . Νόονν Ἰοοκ ὕροη {πδὶὺ νν6}}- πού ΠΆΠῚΘ “ 6508 

} Ψαϊογιβ Μαχίιπαβ, 110. 11. σαρ. 2. αὶ 2. 5. δος  οἰῆι οὐ Μαῖιὶ. χχνὶϊ, 3. 
8. ὃυ. Τοσπωδυυ, Ν ογίκϑ, νο]. ἱ. ρὑρ. 200---202, 



ΑἈΠεγσεά Οοπίτασιοξϊοπδ ἐπ δος ειο Τορίαπιεηΐ. 48]. 

οὔ ΝΙαζαγοῖ, 838 τσὶ θη βορΓδίοὶΥ, δῦονϑ (Π16 τοϑί οὗἉ {86 ᾿πβογί ρίΐοη, δηᾶ 
ῬΟΓΠΔΡΒ ἸΆΓΘῸΣ 8180 (88 18 80 οἴη ἀοπθ τ {Π| Ὡδηη6), δηἃ (Ππ6 [ὮΓΘΘ 11 68 
θοῖονν 88 ἀθοϊαγίηρ [16 σγυοϊῆρα ο 6 “(Π0 Κιηρ οὗ {{|0 ονγβ.᾽ ΟὌΒΟΓνυΘ 
ΒΟΥ͂Σ 6881}}γ 411 {Π6 ΟΥ̓ΒΘΙ 11 π68 Θοπιθ δένοσ (118, Ποῦ ὨδίυΓΑΙ 8.6 {06 ΟΧΡγθδ- 
βἰουϑ Ὑδίοῖ, ἴῃ (Π6 ἢγδὶ οὗ {86 ἰῃσθο, ροϊηΐ οαὐ (818 “ β81ηὴ0 “6808 88 [80 
ΟὟΤΟΣ οὗ ὑπδὲ {1116 

ΨΕΒΌΒ ΟΕ ΝΑΖΑΒΕΤΗ. 

ΤῊΙΒ 185 0 ἜΕΒὺ08Β ΤῊΗΕΞ ΚΕΙΝΩ ΟΕ ΤῊΒ {ΦΕὙ78; 

ΔΠα ἅγὸ ἴπ6η ἀγορρϑά, οὔθ ὈΥ͂ ΟΏ6, ἴῃ ὑΠ6 ἴννο ἰοτνοῦ 11Π68 ; δηᾶ, Ἰαϑ0]γ, 566 
μον 1} 0118 ΣηοΥργϑίδι ἢ ΘΥΘΓῪ ψψοτα δπὰ ραγίϊο]6 οὗ [9 δοοοπῃΐβ σίνθῃ 
ὉΥ 8}1 {π6 ἴσου ουδῃρθ 88 ἀρτθὸ θοἢ ν ἢ Θϑοῖ Οἵ ν δηὰ 1} ργο ΔΌΠΠΥ ς: 
1ὴ6 το ἢγβί δῃπουποῖηρ (86 ἀΘΓΊΒῖνΘ γϑῦ ἔσθ ργοοϊδιηδίίοη οὗ {Πποῖν Τωοτὰ 
ἴο ἴπο86 ἴῃγθὸ σγθδῦ παύϊοηϑβ, [Π96 ἔοαγίι γϑ] αὐ ρ' ΓΠο86 τγογὰ8 τν πο ἢ ν 510} 
ΟὨ ἰδ ΟΓΟΒ8, 20 688 ὑΠδη ΤΘΔΠ]Υ ἴῃ {Π|6 1} 46η86, ὈΘ]οηρΘα 46 ἰο 411. 1 

17. Μαῖί. χχνυὶ. 44. ψιὶῃ Πυκ χχὶὶ!. 39---48, 

ϑοτηθ δχροβίοσϑ Βῦρροβθ ὑπαὶ [ῃ6 Ρ] ΣᾺ] γγ85 α80α Ὁγ δι. Μαίπον ἴη- 
ἀρ ἰ6]Υ : 116 δι. [9 ΤΔΟΓΘ ὈΓΘΟΙ ΒΟΥ ΘΙΏΡΙΟΥ͂Β ὑπ δηραϊαγ. Βυΐ 1 18 
ἰο ὈΘ τε ογοα {ηδὺ Οὐγ Τωογὰ ἤυηρ [ὉΣ ΤἸΏΔΩΥ ΒΟουΓΘ ΟἹ {[Π6 ΟΓΌΒ8, {π8ὲ 
ἄυγίηρ; (Πδῦ εἶταθ Ὠ18 πηθοῖς ΘΗ ΔΨΙΟΌΓ τΥ 88 ΤΕ ΔΓΚΔΌ]6, πα 4]80 (δὲ οχίγα- 
ΟΥΑΙ ΠΆΓΥ ρΡογίθηϊβ οὁσουττθᾶ, Α ἀθ6Ρ ἱπηργθββῖομ γγ)ἃ8 ΘΥΣἀΘΏΓΥ τηδᾶάθ Προ 
ἐΠ6 Ιη888 οὗ {ῃ6 βροοίαίοσβ, δηα ῃη6 ἤον]8 ΟΥ̓ ΤΙ Ἀ]160 δηα ἀογ βίου, τ] ἢ 
του ρἢ {π6 οαυϊ θοῦ ρατγύ οὐὔἩ {86 πιογηΐηρ δα 8884116ὰ ἢΐπὶ, υσοσθ Ὠυβἢθᾷ, 
ΓΗΐΒ 18 Ὀτουρὶῦ οαὐ ἴῃ 1Κὸ Χσχ δ. 48. : “Ἰη6 ἢ Β ἸΘΙΏΡΘΥΒ ὙΘΙῸ ΠΟῪ σῃδηροά," 
88 Ὦγ. ΑἸξογά οὔβογσνϑβ.Σ ΥΥ̓ δὶ τρᾶγυϑὶ (θῇ --- Βᾶγ 6 ἃ ΠΆΓΟΙ] οὐὗὨἨ ἀν᾽ ηθ 
ἔταςο---Ἰ 6, 0 οτγυοϊβοα 7080} δα αἱ ἦγβε συτὐ ΟΠ] Ὠθαγί οἰ ηθά 
1.18 σοπηγδᾶθ δηᾶ ἴπ6 τροσκιηρ᾽ τοῦ ἴῃ σον" πρ' (6 στοαί ϑυΒόγοσ, οαπὰ ὈΥ 
ἄσρτοϑθβ [9 σοηγιούϊοη στοσῖηρ ἐμαὺ ὑμδὺ δ ΒΈΓΟΥ, ἴο γοτα πδίυγα βθοπηθά 
ἰο ὈΘΑΓ ὙΠ 688, γὙὦδ8 8 ϑαυ ον, δηα ογίοα ἰὸ ἷπὶ ὙΠ Ὡθνγ- Ὀογῃ ΓΑΙΝ, 
“Γ 0Γὰ, ΤΟΙΏΘΙΟΓ τη6 ἢ ἢ 

18. αι. χχυἹ. δά. ψὶ} Μαῖΐ χνυ. 39. δηὰ Πωὺ|κ6 ΧΧΙΙ. 47, 
ἴῃ ἐῃ0 ΤΌΣΟΥ ρϑβϑβῆρσο ὑπ τς ΓΆΠ 66 15 ἈΒΟΙ 6 ἴο ὑπ6 τδίσ!! ΓΒ 48 νν 6]] 

88 ἴ0 [06 σοῃζυγοη, Απά γγ6 οϑῆ ΠΑΓΑΙΪΥ͂ ΒΌΡΡΟΒΟ (Παὺ ὯὩ0 ΟὈΒΟΓΥ ΔΓΙΟΏ Ὑγ88 
ΤηΔ66 Ἔχοθρί ὈΥ {Π6 Ἐοτϊηδῃ ΟΠΟΟΥ. - Βυΐ, 48 δι. Μαγκ Ἀβογι 068 [Π6 νγογ8 ἢθ 
ΤΟΟΟΓ8 ἴο 6 ΘΟ ΌΣΟΙ ΡΘΙΒΟΏΔΙΪΥ, 1 Βθθιῃβ ποῖ αα16 Δα 1851 016 ἰο δοσουηΐ 
Ὁ ἴπ6 αἰ δγθποθ Ὀθύνγθθῃ δι. ΠΚ δηὰ {116 ὕνγο [ὉΓΙΏΘΓ ον δηρθ ἰδίβ ΌΥ βαγ- 
ἵηρ {πδὉὺ ἴῃ οὴθ ρῖδοθ γγὸ ὕδνθ ψμδ8ὺ ὑπ Ρθορίθβ, ἰπ ὑπ οὔπεσ ννῆδύ [86 
θη το Ββαϊᾷ. 1 τηυϑῦ ὮὈΘ σοιῃοιη οχοά {δδὺ [η6 τγογὰβ δῦ στϑρογίϑα ἰῇ 8 
αἰ δσθηῦ Ἰδηρσαδρο ἴγοση ὑμαὺ ἰπ τ ΒΙΟΒ (ΠΟΥ ΘΓ (πχοϑὺ ργο Δ ]Υ) αὐϊθτοά. 
Απᾶ ΠΟΥ͂ ἃτθ ἰἀθηῖολὶ ἴῃ τηϑϑηϊηρ. Του .1685 {Π6 ΟΠ ΘΟΓ ἴῃ σἤδγρθ δά 
Ὀδοοσπηθ δοαυδὶηθα τ] (ἢ ΓΘΆΒῸΠ ὙΕΥ {Π6 ΘΒΙΘΥ͂ ῥτὶθβίβ δηᾶ ἐ7ϑνν 18} ΓΌΪΘΣΒ 
Βδά δγγδαϊρῃϑα {π61γ υἱοῦ ; ν1Ζ. ὑμδύ ἢ6 οἰβδιηθᾶ ἴο Ὀ6 ἴ[ῃ6 ϑοη οὗ αοά, 
ὙΠΙΘΙ (ΠΟῪ ο64116ἃ ὈΪΔΒΡΏΘΥγ. Ηθ ταϊρηΐ ποὺ υπάογβίδπα (86 []} ᾿πηρογὶ 
οὗ [ηΠ6 νογάβ; Ὀαΐ [86 βαθὴθ ψῃϊοῆ 6 νυν θββοα οοηνὶπησοα ᾿ΐπὶ δὲ “6888 
Ὑγ88 ποῖ σΌΣ Υ (ἴογ βυοῇ ἰδ [Π6 τῖρσμῦ τηϑϑηΐηρ οὗ [Κα χχίῖ!. 47.); (Πδὺ 18 
ὉΪΑἴτι νν 8 γγο}]-οαηἀοᾷ ; (Πα ἢ6 τγᾶ8, δῦ ἢ6 ρῥγοΐθεβοα ἰὸ 6, {Π6 ϑὅοῃ οὗ 
αοἂ. Τιιο ἰάθα οοηνογϑα 18 Ὄβχδοῦ!Υ {π6 βᾶῖηθ ; ἐμβουρσὰ [89 τοτγάϊηρ οὗ 1ἰ 
ἀΙ ΒΓ. Ἵ 

19. Μαεαίί. χχνλ, πὶ ΜαΙΚ χνὶ. Π0Κ6 χχὶν. “οὔ Χχ, δπά 1 Οὐοσ. 
ΧΥ. 4 ---. ᾿ 

Ὅτ. ΑἸ οτα συ σῪ 7611} ΟΌΒΟΥΨΟΒ : ““ΤῈΘ ἱπάθρθηἄθηοθ δηα ἀἰϑ0] ποῦπο88 οὗ 

. ΤΏδ Ιπβορίοῃ οὐ τῃ6 Οτοβδ 88 γεοογὰθα ὉΥ ἴ86 ΕουΣ Εγαπρο] 88, 8 δουύτηοη, δα.» 
Οχίοτα, 1858, ΡΡ. 28, 34. " 

2 Το Οτοοῖς Τοδίδπιοηῃϊ, ἢοῖο οἢ Ιακο χχὶϊὶ. 48. 
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482 ϑογίρέμγε Ϊπίεγργϑἑαζίοπ. 

1}0 ὉῸΓ παγτλίϊνοθ ἴῃ ὑπ ἷ8 ρα ἤᾶνθ ΠΌΡΟΣ Ὀ66η αυρδίϊοηρὰ ; δᾶ ἱπἀοοά 
Ἰογοΐῃ 116 118 ργϊποῖραὶ ἀ δ ου]1985ὅ. ὉΤῈ γοραγὰ ἰο ἐμθτα. .. . διρροδίῃ τι8 
ἐο δὲ αογχμαϊηίεα «εὐἰἐἦ ουογγέλίηρ βαϊα απα ἄοπε, ἐπ ἐἰ5 οτάεν ἀπά οχαοίποδδ, 
4:06 Σλοιϊα ἀοιιδέϊοες δε αὖἷε ίο τεσοποῖϊθ, ον ἀσοοιπέ ον, ἐδε ῥτγεβοηΐ ζόνηπι οὐ 
ἐλε πανταΐξίυοε; Ὀυΐ, ποὶ πανὶπρ ὑπἰβ ΚΟΥ ἴο [86 Βαγτηοηϊζίηρ οὗἉ μι, 4}} 
δἰὐθιρίβ τὸ ἀο 80, ἴῃ τηΐϊμαΐθ ραγ σα] ΑΓΒ, τηαϑὺ Ὀ6 Ὁ}} οὗἨ ἈΓΌΪΟΓΑΓῪ δοβυτηρ- 
τἰοηβ, δπ ἃ ΘΑΓΓΥῪ ὯΟ ΘΟΓΙΔΙΠΙΥ 10 (Π6πὶ.ἢ} 

1ι 18 οδνίουθ!γ ἱπιροββί]9 ἰο ἀΐβουββ ἤθγθ {ΠΥ 086 γαγίοΒ ἀαΘϑί! 018 
ϑΓΒσἢ ἀΓΐΪ86 ἔγοπὶ {06 ΠΆΓΓΒΕΥΘΒ οὗ ον [ΓΒ τοϑυγτοοίζοη, ΑἹ] ἐπδὲ οδπ 
Ὅ6 ἄοηξα 8 ἰο ροϊπί οὔ 838 ὨΘΑΥΪΥ Δ8 ῬοΞβΙ 0]6, ἔγοτη βοῖῃηθ οὗ {μ6 Ὀοβὶ 
ΔΟΒοΓ 168, [π6 οτάοτ οὗ ϑυθηΐβ, ἃπα ἴο ΓΟΙῸ {Π|0 δία ἀθηΐ ἰο ννοῦΐβ σβοσο ἣθ 
ΤΩΔΥ βηὰ {πο ἀἸΒΠου 0198 Θχϑιαπϑαὰ δπα βΒο] (1008 βυρροϑίθα, 

ὙΈΟΥΥ ΘΑΓΥ ἴῃ (16 πηογηΐηρ ὑπογθ 88 ἃ ργϑαΐ ϑδυμβαῦδκο: δὴ δηροὶ 
ἀοβοοπᾶρα, το] θὰ να  ὑΠ6 βίοπρ ἔτοτα {86 Βαρυ οἴ ΓΘ, δηά βαῇ ὍρΡοα ἰΐ ; δά 
1.6 Ἰμογα 8ΓΟο86. 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ δροῦΐ {π6 ΒΆ116 {1π|6, ἃ ῬΑΓΙῪ οὗ σψοϊηθη, ΜΆΣΥ Μασάδ]θπο, 
ΜΑΣΥ͂ {86 τηοίμοῦ οὗ “8:λ6β, ἀπα οἴθοσβ, δὰ βοΐ ουἱ ἰο νἱβὶύ [116 ΒΘρῃ] ἢ γο. 
ΤΉΘΥ σατο τνῖ ἢ ἐμὰ ϑρίοαβ δηα ρϑυιμηθθ, νυ 10} ΒΒ Ί ἢ (ΒΟΥ ἱπίθηδοά 
ἴο Θιη αΐπη [86 ὈΟΑῪΥ͂ ἴῃ 8. ΤΙΏΟΓῸ ΟΥ̓ΔΘΓΪΥ ΦΥ͂ ΓΔ Π δα ὈΘθη ροββὶ 016 ἴῃ 1}}6 
ΠΌΓΤΥ οἡ ΕὙΤΑΑΥ δέογποοη δὕθσ [Π6 ϑχϑοιοη. Ηδθγο, βονγθνογ, {ἢ γα 18 8, 
αἰ ΠΟ] ἐγ. Αὐοοογάϊηρ ἰο 1Κὸ χχῆ!!. δὅ6., (Π6 Βρίοοβ δῃά οἰπίμηθηβ 6 ΓΘ 
Ρτοσυγοά δηα ργορασϑᾶ Ὀθίογο {πὸ σϑϑί οὗὨ {Π9 βαὈθδ ἢ ; δοοοσάϊηρ ἰο Μαγκ 
χνὶ. 1., [6 ρυγοῆδ8θ οὗ βρ᾽ 668 τν88 πού τη869 [}}] (ῃ6 Βα ΔΙ τγ88 ραβδί. Τῦσοὸ 
Βοϊ αὐ10η8 τη ὈΘ οὔἴἶδθτγοθα, ποιῖ 6 οὗ ἔπθπὶ αππαίυταὶ. ὙΠΘΓΘ 6 ΓΘ ΒΟΥ ΘΓΆ] 
ννοθη ὙΠῸ δα τηϊηϊδίογθα ἴο ΟἾγιϑῦ: 10 γγὰ8 ΠΆΓΑΪΥ ο Ὀ6 ἱπιαρὶ πο ἰδὲ 
Δ}} νου]Ἱὰ ρὸ ἴῃ ἃ ὈΟΑΥ͂ αὖ ὁὴ6 {1π|0 ἴο 006 ΡΑΓ(ΙΟΌΪΆΓ ΒΠῸΡ ἴο Ῥυγοθαβθ {Ππ᾿ 6 
ϑρῖ.68. ὅϑοιῃὴθ τηΐρ ἢ, ὑπογοογο, ργόσυτο ὑπο ῖγϑ οα ὕπ6 ΕὙΙΔΥ δ΄ ΘΠ 6, ΟΙΠΘΥ9 
ἀθίον {πο ῖτ ρυγροβο }}} 0πΠ6 δαίυγαδυ δυθπῖηρ. ὅ8ὲι. Μαυὶς ΟὨῪ βρθϑοὶ ῆθϑβ 
ὑπ γθθ νγοσθη : δ. [π|Κὸ 8ρ6 88 βΘΏΘΓΑΙΥ οὗ ψοιθη ἔγοιη (Ά]1160: 8ὸο ἐπδὶ 
(Πθτὸ ἰ8 πο ἀἰβίϊπει οοπίγϑαϊοιΐοη. ΟΥ̓, γγ78 ΤΩΔῪ ΒΌΡρΟΒΘ ἰμϑὺ 8. ραγοῖίδ8θ 
νν88 τηΔαθ οἡ {Π6 ΕΥΤάΔΥ, δηα ἐμπδ8ὺ ἴ[πΠ6 ποχέ ϑνθῃΐηρ, βπάϊηρ πον δᾶ ῃοΐ 8 
Β οἰ αὐ αυδηυ Υ, ΠΥ τηδάθ6 8 ἔγθϑῃ ρυγοῆδβθ δηα ΟὈΐδ᾽ μΠΘἃ τηογο. 

ΑΒ8. {ὴ6 ψοπιίθὴ ΨΟΙΘ ΟἹ {Π6ῚΡ ΥὙΥὙΑΥ͂, ΜΑΓΥ Μαράδ]θηθ βθοὴβ ἰοὸ ἢδνθ 
ουϊδίτ ρροά [86 τϑϑὶ, [ῸΓ 8116 Ἁγ υϑα δὲ {110 ὑοτ Ὁ ογθ ἢη6 ὑνη]ρῆῦ οη ἀρὰ 
(Φομη χχ. 1.); συ ἢ 116, δοοογαϊηρ ἴο {πΠ6 οΟὐο ονυϑηρθὶθὶβ (Μαιί. χχυπη[,8ῆ 1.; 
Ματκ χυὶ. 2.; [μ|κὸ χχίῖν. 1.) 0πΠ6 ῬΑΓΓ τοδοῇῃοα 10 υ8ὺ 848 {6 ΒΒ}. τῦϑβ 
ἈΡρϑδγίπρ ἅθονθ [86 πογίζοῃ.3 Μϑσγυ, ρογοονίηρ ὑμδὺ [86 ϑίοῃϑ νγ88 στο ]ϑὰ 
ΑΜΑΥ͂, ὙΠῸ οπαγαοίουϊβίις Ζθα] γϑη ὉΔοΚ ἴ0 {Π|6 ΟἸΤΥ͂, ΔΡΡΑΓΘΏΟΥ ποῖ βίαγίῃσ 
ἔογῦ (ὴ9 Δρρσγοβϑοὶι οὗ Π6Ὶ σοι ρδηΐοηβ, δπα ἰοϊὰ θέον δῃὰ Φοδη {μὲ τῃ6 
Ῥοάγ νγαβ τοηουθᾶ. Μθδην ἢ 1]6 06 ΟΥΠΘΙ ΟΙΏΘη αγτὶνθά, βανν [86 ἰοτη Ὁ 
ΘΙΩΡΙΥ͂, Θηΐοτγοὰ 1ΐ, δηἃ γγ6 7 δοσοβίθα ὈΥ [Π6 8ῃρ6] νν]ο βᾶΐ ἀροῃ {Πθ βίοῃθ, 
ὙΠῸ δηπουπορὰ {Π6 γοϑυγστθοοῃ, δπα ἀθδίσθά ἔμθπὶ (0 ρσὸῪ δηὰ {6}} ἐῃ6 
ἀἰβοῖρ]θ8β. Αβ {ΠΥ σγ6γ6 ροΐηρ' “6888 ΒἸ πη ἢ τηϑῦ {8 6π|, δηα χοϊἑογαιθὰ 
{Π6 οοιητηϑηά. Α αἰ Ἔσυϊον ἰ8 [6] 0 Ὀθοδυβο ὑΠ0 ϑναηρο] ϑὲ8 (Μαίι. χαν. 
ὅ----7., ΜαΙΚ χνὶ. ὅ---7.; ΙΔΚῸ χχίῖν. 4---7.} ἀ0 Ὡοΐ ἈρΊΘ6 88 ἰο {86 ΠΌΤΟΥ 
ΟΥ Ἰοοδ ἐγ οὗ {Π6 βδῃῆρε]β ; [κκθ βαγίηρ ὑμδὺ {0 ΓΘ γογο ἔνγο, βοτὰ ἢ6 
ΒΘΘΙη8 ἴο ρῥἶβοθ ἱπ (86 Βορυΐσῆγο, ψν ἢ1}90 Μαίπον δηὰ Μαγὶς τηθηϊίοη δυὲ 
ο0η6, ἃηἃ Μαιῦμονν 88 γ8 [Ππαΐ ἢ6 βαῦ Ὁροῃ ὕΠ6 βίοῃθ, ὙΠ 16} 10 18 ββιιπηθὰ νγ88 
ουϊδίάθ {πΠ6 βορυ]οῦτο. Μτ. ὙΠ Δπη8. γ16}} σϑλλγκθ ἐμαὶ “1Π6 ψοῆθῃ 
ΔΡΡΘΆΓ (0 ὈΘ ἔΓΘαΌΘΗΟΥ ροΐηρ δηᾶ οομπλΐηρ, πα ἴῃ ῥίουϑ βθάυ γ νἱβιεἰηρ 
(Π6 Τοπιῦ ; νῃΐοι πνὶ}} δοσοαπύ ἐῸΓ ΤΊΔΩΥ (Ὠΐπρ8 ὑμσουρ 186 τ βοΐ οὗ 1}6 
ΒΑγταῖν. 5. Β6514698, (1:16 Δῃ56]8 πϑορᾶ ποὺ Ὀ6 βαρροβϑά ἱπλπιυ δ Ὀ}ῦ χοϑα 41] 

Δ Το Οτροῖκ Τοδιδηηθηΐ, ηοῖθ οἡ Μα. χχνὶὶ. 1---10, 
5. 866 ἴπο οὐδβογναιίοηβ οἵ Μτ. 1. Ὑ ΠΠΐἰδῖαδ, ἀσοβραὶ Νασταίνο οὗ ουσ ἵογὰ 8 Ἐδευσχοοϊίοα 

δαγηηοηϊζοὰ, (θαϊι:. 1855) ρΡ. 62---64. " Τρϊά, Ρ. 94. 
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ἐμ ἰἶπηθ ἴῃ (86 βδπὶ6 ρ͵δοθ; δηά, [ΓΙ ΠΟΥ, δ 618 ΏΘῺ ὑΠΘΥ ΔρΡροδγϑα ἴο 
ΒΟΙῚΘ ΡΟΓΒΟῚΒ ὙὙΕ͵Ὸ πού ΔΙνΤΆΥ8 Υἱ810]6 [0 ΟΥ̓ ΠΘΙΒ {ἰϊαὺ γγοσθ γ᾿ ἰδ (Ν ΤΩΡ. 
χχί!. 31.; 2 Κίηρϑ νἱ. 17.). 

Ῥοίοσ δῃά “οδη, ρργί σοά ὈῪ Μασ Μδράδιοηθ {πμδὺ (ἢ ἰοτ  γγ88 ΘΙΩΡΊίγ, 
ΓΆΠ Ὀοίἢ ἰο 866 ΤὉΓ ποιηβοῖνοθ. Ὅ0}η Ουὐγϑη [ιΐ8 σοι ρβηΐοη, Ὀυΐ ἀϊά ποῖ ρῸ 
ἴῃ 111] Ρούοσ γγινοὰ, Νοίθζιθγ οὗ ἤθη, 10 υγου]α βθθῖη, βϑνν {110 ΔΠΡ6]8: {Π60γῪ 
ψοηΐ Ρδοκ; Ὀυΐ {86 γα οὗἉ [Π0 ΓΟΒυΓγθοου γγᾺ8 ἀδυγπΐηρ Οοἡ {161 τη] 48. 

ΜΆΓΥ, πονγθυθσ, 80 Πδα 90] ονγθὰ [Π6 ὑνγο αἰδοῖ θ8, γσϑυηδὶ θα υὐύου] 
Ῥοσρίοχϑά δηά υγϑορίηρ δἰ 0πΠ6 βθρυ ]οὮγθ; θα ποὺ Ἰοοκίηρ ἱπίο 1 8807 ὕνγο 
86.658, γγ8ο ἱπαυϊγοα [Π6 τϑᾶδοῃ οἵ ὮΘΣ ἴθασβ.0 ΑἈἀπα δὺ [86 τηοϊηθηΐ, ὑυΓηΣηρ 
Τουῃά, 51:6 587 «9}68118 ΠΟΙΒΕΙΙ; Δα ἰμθῃ Τσουγγοα ἐμαὺ τπηοβῦ ἰουοβίηρ 
τοοορσηϊίοη (Φοδη χχ. 16.). ὙΠΟΓΘ ἴδ, ΒΟΥΤΟνΟΓ, δηοίθοσ ἀ ΠΟ ΠΥ δοη- 
ποοίοα υἱὲ [86 800)θ6ει. 1 ΜαΙΚ ΧΥ]Ἱ. 9. 1Ὁ 18 ϑβαϊὰ ὑπαὺ “6808 δρρϑαγοάᾶ 
ἢγϑί ἰο ΜδῦῪ Μαράδ]θῃθ Τὴ βο] τὶ ΠΙΔΥ Ὀ6 μα ἵπ {μδὺ οΠδρίοῦ 
ἰἴγθΘ ΒρΡρθΆσϑῃςθθ ΓΘ πδχτδίθα; 8η4 (18 18 16 ἢγϑί οὗ τἤϑ. Οὗ, 848 
{Π6ΓΘ 866 1Ὼ8 βίσοηρ σγουηᾶ (Ὁ 6] Ἰονῖηρ, 10 ΤΊΔῪ 6 ΤΠδὺ νγ. ὃ---20. ἃτὸ πού 
ἔγοτα {86 ρϑὴ οὗἩ ἴ86 δυδῃρο ἰϑὶ.ἱ 275 ουϑάϊί, (Βογϑίοσο, 18 ποί ἱηνοϊνϑᾶ ὉΥ 
(86 ϑἰδ θιηθηΐ. 
ΤΟ ΒΙΒίΟΥΥ ἰδ αἴδοσ [818 ῥ᾽ δὶπ θηουρἢ. ὙΤθθΓτΟ 88 [86 ΔΡΡΘΒΓΆΠΟΘ (0 (Π9 

ἔνγο ἀϊβοίρ]98 δὺ Ετητηδαϑ; ὑμαὺ ἴο Ῥείονγ, βῃαὰ δαὶ ὑο {)6 Δροβίῖίθβ ἱπ (89 
ϑυθηΐησ. ΤὮΘ686 8ΓΘ 8]1} ὑπδὺ δγὸ γτϑοογαθά οἡ [86 ἋΔΥ οἵὗὨ {10 Γαβυσγθοίοη, 

ΕῸΓ ἃ [11] ὁχαυιϊπαίζοη οὗὨ {Π0 8116 ρϑα αΙΒοσρδη 68 {86 βία ἀθηὶ 18 τοογγοᾶ 
(ο Ὧν. Βονἱηβοη 2 πα οὐβοῦ ΠΑΓΠπιοηβίβ. 

20. Μϑικ χν. 2δὅ. ψ ἢ ΦόΒη χὶχ. 14. 

Ὧγ. ΑἸ ογὰ τϑυραυῖϑ (πα “1. 18 ὈΓΘΡΟΒίρσουβ ἰοὸ ἱτηδρῖηθ ὑμ8ὲ ἔνγο δμολ 
ασοοιεπές αϑ (ἦεδε οὗ ἴῃ6 ρτοσθθάϊῃρϑ οἵ 80 ευοηξμἷ α ἄαν Βιου]ὰ ἀἰβδογ ὈΥ͂ 
ἐΐτγοθ ισλοῖε ἤἄομτε ἴὰι (μοὶν Δρρογιϊοητηθηΐ οὗ 18 ΟσσυγΓθησθθ.Ό 800 ὑμδὶ 1 
ΤΩΔΥ͂ ΔΙ ΥῚ Ὀ6 »γεθμηπιθα ᾿παὺ δοηῖιδ αἰ ετεπέ πιείλοά οΥ οαἰοιμίαξίον ἢΔ8 ρῖνθοῃ 
Τἶ86 0 ὑῃ6 ργθβθηΐ αἰβογορβηςγ. δ Απηά γοῦ ἴῃ0 ἄθϑῃ, δἴβθν]θγθ, Ἀπ86- 
οουίθ Ϊν ἀθοϊαγοβ (86 ἀ ΒΠου ]ΠΥ “Βα ρΟΓὉ16. 4 ἙἘνθῃ ϑδίγδυβϑ, ΠΟΎΤΘΥΘΓ, 
5668 ὯΟ ΒΟ Β 1ΏΩΒΌΡΘΓΘΌΪΘ αἱ ΠΟΟΪΟΥ ἴῃ {86 πιαύΐθσ. “.Απλρ]6 ἀεί 115, ΒΆγ8 
Ὧν. 1,66, “ δοῃοθγηΐηρ (818 αυδϑίϊοη Μν1}} 6 ἔουπᾷ 1π (πΠ6 οἰ οὗ Τον βοὴ Β 
“ιΒΟοῦΓΒΟΒ οα ἴη6 ΕὌυΣ (ἀ08Ρ6]8 :᾽ ΤΠΘΓΘ 1Ὁ 18 βΒῃονσῃ ἰῃδὲ δί, ΦοΒη ἢ 88, 
ΟἹ 811] ΟΘΟΆΒΊΟΠ8, “ ΣΘΟΚοηθα [Π6 ΠΟΌΓΒ 88 6 0, ἴτοπι τ] ἀπ ρ ̓ν ἴο ποοη, δμὰ 
ΔΡΔΙη ἔγοπι ὩΟΟΏ ἴἰο τιϊ ἀηὶρὩῦ ;᾿ δηα αἶβο ὑπαὺ {Π6 ᾿πύίοσυαϊὶ οὗ ἔπηθ Ὀθύνγθθη 
ἐμ “βἰχίῃ μουγ᾽ οὗ δῖ, οἾνη, δα [ὴ6 “τηϊγὰ Πουτ᾽ οὗ δι. Μαγκ (ἐ. 6. Ὀούννθθῃ 
δὶ: δηα πὲπθ ο᾽ΟἾΪοοΚ ἴῃ 86 [ὈΥΘΠΟΟΠ) τηυβϑὺ ἤᾶγνθ ὈΘΘη [ὉΠ] οσουρὶοα ὈΥ {86 
γἈΟΙ ΠἸδυίοη οὗἁὨ 1] Αἴθ, ἢ σΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΘ οὗ Ὠ18 νΥ 0 8 τιθββαρα (Μα. χχυ]. 19.) 
ὈΥ 186 {Γ18] δηά σοηάἀαπιπδίίοη οὗ [6 ἔννο τηδ]θίμεϊοσβ, δηὰ ὈΥ {Π6 ργοοθβδβίοῃ 
ἴο ΟδἸγαγγ. ὅ 0 18 ποῦ βυγρτγίβίης ἰμδῦ δι. Φόομη, νυιηρ ουὐ οὗ Φυάοε 
(ΡσοόρδῦΥ αἱ Ερῃθβιυϑ), δῃᾷ τηοβὲ 11 Κοὶν δος {86 ἀδϑίγαοίϊοη οὗὨἉ 9θγυϑα θπι, 
βου] 86 ἃ τη066 οὗ οοτηρυίδιΐοη ἀϊβογοηὶ ἔγοσα {πὲ οὗὨἨἍ ΔΩΥ οΥὗἩἨ [10 ΘΑΙΙΣΟΣ 
ΘΥδῃ 6] 188. 1η {18 βοϊαὐοη Ὦγ. αν  ἄβοι δοαυϊοδορα δ; που ἢ ἢΘ ἈΡΡΘΑΓΒ 
ἴο ἢν Β᾽π00 δΔΔηἀοηρά 10. 

21. ΚΟ6Ὶ. 33. νι 1 ΟὐοΥ. χυ. 24. 
ΤΒΟΓΟ 18. Ὧ0 ΓΘΆ] δοπίσδαϊ οὐΐοι Ὀθύνγθθῃ {8686 δἰδίθσμθηΐβ. ΤῈΘ Κίηράομι 

οὗ Ομ σίβδί σρδῪ Ὀ6 υἱουθά ἴῃ ἔτνο αἰ ογθης ἸἸρ 8, ΟΥ ὨΔΥ͂Θ ἔνγο βορδγδίθ 

δ 8566 Ὑοϊ. ΙΝ. ὑη. 434--- 436. 
3 ἨΑΙΤΆΟΗΥ, ρῥδγὶ ἰχ ὑῃ. 298--- 235. (εαἷξ, Βοκίοῃ, 1853), δηὰ ἴῃ ἴπ6 ΒΒ] οἴ μο.8. ϑΐδογα 

ἴἔοτ Ἐοῦ. 1845, ΡὈ. 162 ὅζο. 8660 αἷἰδο ΒὶγΚ5, Ηογϑ Εν δη ΘΙ Ιςρο, δΟΟΚ 111. ΟΡ ἐϊ. ρΡ. 428---4δ. 
8. Νοῖο οὐ Μαῖκ χν. 25. 
4 Νοῖδ οἡ Φοδη χίχ. 14. 
δ ΤῊο [ηδρίταιίοη οἵ ἮοΪΥ δευρίηπτο, Ἰοος. νὴ}. ποῖθ, ῬΡ. 391, 8392. 
4 βδοσοὰ Ηβδσιηθηθαίοϑ, ΟὮΔΡ. χὶϊ. Ρρ. 568, 564. 
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484 ϑονέρέιγ ]πἰογργοζαξοη. 

ἀοραγίμηθηίβ. ΤῊΘ βονθγοίρητ Βροΐκθη οὗ ἱπ 11Κθ ννἢ}} ὩΘΥΟΣ πᾷ οσ ὃθ 
βυσοοοάοα ὈΥ 8 ἔγοβἢ; ἀομηϊηΐοη. ΤῊΪ8 18 ὑσαθ, νγῃθίθον 10 6 δάτῃ! πἰϑίογοά 
Ὁγ ΟἸτῖβϑυ, [πη6 (ἀοά-τηδη, ΟΥ Ποῖον ἀοα, 85 αοα, ΔΡΡΘΆΓ ΤΊΟΓΘ ᾿πητη Δ 6 
106 Κίηρ. Ὑπὸ ἀρ] νου οὗ {86 Κίηραοιῃ, Βροκθϑῃ οὗ Ὀγ δ. Ῥδα], γοβρϑοίϑ 
16 σοπηρίοθ βυ δ) υσαίϊοη οὗὨ ΟἸγ80᾽ 8 Θηθτηΐθβ, σῇ θη ἢ 6 5118}} πᾶν πὸ ἔπ ὑΠῸΓ 
ΠΟΘ ίο ροὸ ἔογίἃ δοπαυογιηρ δπα ἴο σοπαθοσ. ΤΏΘη [Π6Γ6 Μ1}}} Ὀ6 8ὴ “ θη, 
πού ᾿πἀροά οὐ ἢἰ8β πηράϊαίοσια] δυ ΠΡ ΓΥ, ἔοῸΣ {ῃ6 ὈΟΘῪ ὙΒ]ΟὮ ἢθ δβϑυτηρὰ 
1πογοίο δ6 ψν}}} ΚΘοΡρ ἴῸΓ δυῦοσ; Ὀυΐ, ΡΟΓΠΔΡΒ, οὗἨ {πῸ ἀο]οραίοα δπὰ βρϑοΐδὶ 
{0|6 ἀπάον ψν 1 6ἢ 110 ΔΒ οχοσοϊβϑα δἰ8 ροόυγοσ, Ἀηα 88 ὁὴ6 τὶν (86 ΕΔΓΠΟΣ 
π {Π|0 αἱ οὗ 1π6 Ηοὶγ πιοβί ἢ 88}8}} γοῖρῃ ὑπγοὰρ ἢ ΘΓ Υ. 

22, Φοδη ν. 81. σι ν}}}. 14. 

ΤῊ οὈβογναῦοπβ οὗἩ ἄϑδῃ ΑἸέογαά βϑθοῖὶ ἰοὸ Ὀ6 βα ,βϑίδείοτγ. δ 88 γ8 
“«ΤῊ85 βββογίίοη 18 ηοῦ ἴο Ὀθ ὑγιῆἔρα ΔΥΓΆΥ ΌὉΥ Δ δβοσοιητηοαλίίΐοη, ΟΓ Βυρροβοά 
ἰο Ὀ6 ἱπίγοδυςοά ὈΥ “ Κε τεοἱδί δαψ 0 πιο... . ΤΠ6 τνογὰβ ΓΘ βιὰ ἴῃ 41} 
ΘΆΓΠΘΑΐΠΘΒ8, 8ηἀ 8.0 δέγίοίίψ ἐγμθ. 11 ϑοἢ ἃ βορδγδίϊοη, δπὰ ἱηάθροηάθης 
θαυ ΠἸΟΠΥ͂, 88 18 ΠΟΤ ΒΙΡΡΟΒΘά, σομία ἑαλε ρίασε, ᾿ξ σσου]ὰ ὈΘ 8 ἔδ]51 Ποδίοι 

“ΟΕ 16 ΥΘΥΥῪ σοΠ αἰ ο0η8 οὗὨΓΠ6 ὑγυ ἢ οἵἩ (ἀοά 848 πιδη!6βϑύθὰ Ὀγ 186 ϑοη, 80, 
Ὀοῖηρ [π6 Λόγος, Βρ68Κδ8, πού οὗ Ὠἰτηβοὶ, δὰ οὗ [860 ΕἌΓΠΟΥ. Απὰ ἢ {Π18 
ΒΘη86 ΟἾΔΡ. ΥἹ]}}. 14. 18 ΘΙΙΪΘΆΠΥ ἰγὰθ 8180, [η6 φῶς δαίηρ, 0Π6 ἀπαύγασμα 
τῆς δόξης τοῦ Πατρός." 

23. Φοδη ν. 37, 838. ψἢ Μαί. 1}. 16,17 
ΤῊΘ ἱπ ουσορϑίνγθ ΤΌΤ οὗἁ ΓΔΒ] δίοη ργοροβοᾶ Ὦγ Ὦνγ. ΟβδρΌ6]} 5 ορθη 

ἴο στᾶῦθ οὐὈ]θούοη. ΤθΘΓΟ ἄοθβ ποὺ βοὴ ἴὺ ὉΘ6 ἃ γϑίθγθῃποθ ἴῃ {86 ψογὰ 
φωνή ἴο ἴΠθ γνοΐοα πολγὰ δὖ οὔὐῦ Το Β Ὀδρύβω, πώποτε οχοϊυάϊηρ 8. 
ΤῊ νἱον ψ ]οἢ Ὧγ. ΑἸΐογὰ ἰδκοβ οὗ [ῃ6 ραββᾶρθ 18 βαιβίβοίοσυ : “" Τὴθ 
σοῃηθοίίϊοη οὗ {6586 ψΟῦβ68 ἢλ8 Ὀθθὴ τῇ6ἢ ἤϊθραϊοά. 1 Ὀοὶθνο 10 ΜΠ] 6 
ἰουπα ἰο 6 {Π18: “ ΤῊΘ ψγογκ8 οὗ ψ ῃ1ο 1 ἤᾶνθ βροόκθὴ ἃγὰ οὐἷν ἑπαϊσοςξ 
ὑθβι! 0 Π168 : ὑπ ΕΓΠΟΓ ἰπηβ6 1 δ, ἡγῆο βθηΐ τη6, μᾺ8 ρίνϑη αἰγϑοῖ ΘΒ Ὁ ΔΟΩΥ 
ΘΟΠΟΘΓΏΪΩΡ 16. ΝΟΥ (Πδὺ ΓΘΒὈἸΩΟΠΥ ὁδηηοῦ 06 ἀθγίνθα ὈΥ γοὰ ΠΟΙ ΒΩΥ͂ 
Ι8η ὉΥ αϊγοοὺ σογηγημηοαξίοη ὙΥἱ1ἢ Ὠΐπ; [ῸΓ γ8 ΒΆΥΘ ΠΟΥΘΓ Βοαγᾷ ἢϊ89 γοῖδθ 
ΠΟΥ͂ Β66ῃ 18 Β.8Ρ6 (ΟΥ̓ ΡΕΓΒΔρΒ ἤᾶνθ ποῦ ᾿ιδαγὰ ὨΪ8 νοΐθθ, ἃ8 γοὺγ ἔδίμθγβ 
ἀϊὰ ἔγοτη ὅδ᾽ πὶ, ΠΟΥ Βθθὴ 18 υἱβίοῃμ] ἈρΡρθδύδηςθ, ἃ8 {86 ρῥγορποίβ ἀϊά). 
Νοτγ (γν. 88.) ἐπ ψοιῦ σα86 88 1 ὈδΘη σίνθη ὈΥ τὉπδὺ ἐπισαγα ιοὶίηι685 (ΠΡ. 
ἴ. 88.;1 Φοδη ἰν. 18, 14.) τ ΒΊΟΝ {Ππ|086 μᾶτὸ (πα Πδά ἴῃ ἃ τηράϑυγθ, οσ θα 
Ὀοίογο ὑπὸ οἰ οὗ [86 δρι γί ---- 800 ἐπέον αἷ, ῬΡΒΆ]. 11. 11.} ἴῃ βοτὰ Βὶδ τγογά 
ἈΌΙΔ6Β ; ἰοῦ γ9 ἴᾶνο ποῖ ἢ18 ψογὰ ΒὈΙαϊηρ ἴῃ γοῦ, ποὺ Ὀ6] 1 νυ πρ ἢ Βΐπὶ 
ποιὰ 6 ᾿ιδιΐ βοηί. Ὑοῦ (νογ. 89.} ἴθγο 18. αὶ ἥόσηι οἵ {μ18 ἀἰγθοὺ ἰθβι]- 
ΙΩΟΙΥ οὗ {Π6 ΕΔΙΠΟΙ, ΔΘ Ο6881 019 Θυθῃ (0 γοι : “ βϑᾶσοι {86 βοσὶρίυγοβ," 5 ὅζο. 

24, Αοἱβ ιχ. 7. ψἹ ΧΧΙΙ, 9, Χχνυὶ. 14. δηά 1 (ὐΟΥ. ΙΧ, 1. 

Ῥϑὰ] ἰπ1861} βᾶνν ὕπο 1,οτὰ «6808 : {πὸ ΘΟ ΡΔΩΥ Ὑἱγἢ ἷπὶ ρογοοϊνθὰ ἐῃθ 
Ἰιρίιῦ, θα ἀἰδυϊηρι Βηθα πὸ ροσβοῦ. Ῥδὺ] μϑαγὰ πὰ υὑπάογϑίοοα ὑπ νγοσὰβ 
{π΄ νγ6γθ Βρόκθῃ : [Β6Ὺ ᾿ιοατὰ (Π6 βουπᾷ οὗἉ [Π6 γοῖορ, Ὀαΐ ἀἰὰ πού σοπιρτο- 
Βοημα 186 τηοδηϊηρ οὗ ψιδὺ νγᾶϑ 8414 (σοιηρ. Φοῃῃ χὶϊ. 28, 29... ΤῈθ 
εἱστήκεισαν ἴῃ ἶχ. 7. ἀο68 ποὶ σοπίγδαϊος [ῃ6 βἰδίθιαθηὶ οὗ χχνὶ. 14, Το 
ςοΟΙρΡϑηΪΟη8 Οὗ Ῥϑυὶ 6 το δἱ ἢγβὺ χϑά ἴῃ βρϑθοῇ θββ ϑιμδζεηθηΐ δ Ὑ8δὲὶ 
(ΠΘΥ νυ ἱ Πο58θα, δηὰ, 88 σαϊσ αὐ 06 Βα ρροβθὰ ἠδίυγαὶ), δἰζοσυγαγάβ [6}1] ἴο (89 
δτουμά, 

25. Ἔοπι. 1, 14. ψὶ ἢ ΕΡΆ. 1. 8. 
ΤΉΏΘΓγο 18 η0 σοηἰταἀϊοὔϊοι Ποσθ. ὙὍὙ86 πδίυγαὶ 0Ϊ88 οἵ τπιδηκἰπᾶ 18 ἴο ου]]. 

Βυΐ 1ΓἈΠ6 ἈΡΟΒ[16 θοῦ τηθϑηΐ 0 ἀθηγ {{|6 ΡΟ Γ οὗ σοηβοΐῖθηοθ ἴῃ ὑπ Πυτάδῃ 
μρασῖ. Ηδηςο, 8 θηῦ!θ τγᾶοὸ μα ποὺ 6 τυγί 6 ἰδ τσ ῦ οοηβοΐθη- 

1 ΤΩ Οατοοκ Τορθίδιηοηϊζ, ποῖθ οἡ Φοδη νυν. 8]. 
3 Νοῖο οἡ Φοΐι ν. 57--- 39. 
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εἰουῖγ 4ο ΏϑηΥ (πΐηρϑ σοπίαϊ πο ἴῃ {πὸ αν, πᾶ, βίαι ηἶηρ ἔγοπι ναυΐοιιϑ 
νΐοοθβ, βοῦ ἊΡ ἃ ἷανν υπίο Βἰπη861. Βαΐὶ πο βϑυσἢ τηδῃ [Ὁ]ΠΠ16ἀ (Π6 Ἰανγ. 80 ἃ 
ἴο οὈίαίπ {ΠΟΓΘΌΥ ἃ τηογϊϊογίουβ σὶρ ὐθουβπθθα Ὀθέίοσο (οά. 

26. Εομι. χῖν. ὅ, 6. νι Ο4]. ἴν. 10, 1]. 
Τη [Π686 ὕνγο ραββαρϑ αἰ θσθηὺ ο]45505 οὐὗὁἨ ῬθΓΒΟΠ8, ῆῸ ΟΓΘ βυγαυθα ὈΥ͂ 

αἰ ογοηΐξ τηούϊνοϑ, το δβἀἀγοϑϑοᾶ. [Ι͂η [706 Εοπλλη σΠυΓΟ ἢ Ὑγ6 ΓὙ6 ΒΟΙῚ6 ἐἶονν 15}1 
ΟΠ ΘΓΐβ ΘΟΆΓΟΘΙΥ 88 γοὶ Κπονίηρ' ποῦν ἴα εἰ δ] ΟΌΒΟΓν ΘΠΟΘ68Β γγογθ ΔΟγοραίθα, 
δηὰ θη 116 ορη νογίβ το δα ΠρνοΥ Ὀ66η ᾿δυρα τυ π6 Κπον]οάρο οὗ 
ΒΡΘοΐαὶ ΟΥ̓  ΠΆΠ 668 ΟΣ ΡΑΓΟΌ]ΑΓ ἀλγ8 βού δρᾶσί, δῃα ψγ|ὸ ἐμογθέοσγο ἀἰά οὶ 
τοραγὰ ἱπθῃ. 10 ν'88 8 ΠΊΘΓΘ αποϑύϊοη οὗ μΑγα]γ-Θη] ]ρ θηδα οοηβοΐθποθ δὰ 
ΤΟ]ΙΡΊΟΙ8 ΒΟΓΌΡΪ6 ; δηᾶ {Π0 Δ ροϑβίϊα ἀθβγθϑ [ῃ6 οπθ ἴο 468] ἐθπάθυν τυ [ἢ [ἢ 6 
ΟΠ ῬΡαεγ. [Ι͂ἢ (Π6 ο886 οὗἩ 6 (ΑἸ δ 8η8,  υἀὐπίΖίηρ ὑσομ Υ8 6 ΓΘ Θη- 
ἀρβυουγίηρ ἴο ἱπηρο86 186 Ἰ6ρ4] γόκθ οἡ 1ἢπ6 (ὐϑη[}}6 σοηνογίβ, ἃπα [0 πᾶ κθ 
[Πϑῖὰ ΤΟΥ οα Οὔβογνδηςα οὗ ἴ8Π0 αν (ὉΣ ᾿υϑ Ἐσοδθοη Ὀοίοσγο ἀοά. ΤῊΪ8 
(0 Δ ροϑι16 β γοῃρῚΥ ΘΘΏΒΌΓΕΒ ; 88 [10 βΌΒΡΘ] ὑγας} τ 85 {ΠΘΓΘΌΥ ὑπάογιηϊηθά. 

27. 1. ΟὕὐοΥ. γῖ11. 8----18. νι χ. 19----2]. 
ΤῊΪΒ 18 ἃ τι Υ ὩΘΑΓΪΥ ακίη (ο ὑπαὶ 7.8ὲ ποίΐςοά. Μοϑδίθ, δοϑίγαοιθαϊ Υ 

σοηβί ἀογθᾶ, γα ἱπα  Βογοηΐ, δπα τιϊρσ ἢ Ὀ6 ἔΓΘΘΙΥ ραγίαϑῃ οὗ, Δοσογάϊπρ ἴο [}16 
Ἤσοηνϊοίΐοη οὗ δῇ θη][ρ οποὰ ΟΒτιβιίϊδηῃ. Βυΐ βυσῃ ἃ ΟΠ6 τηυδὺ [8.6 σΆΓΘ 
ποῦ ἴἰο ρὶνθ οἴἴδηοθ ἰὸ ἃ θα Ὀγοῖθον, το τνου]ὰ σοποϊαάθ, ᾿ξ Π6 88νν ὨΪ πὶ 
Ὁ δὖ ταϑδΐ ἴῃ λη 4018 ὑθιηρὶθ, {π8ὺ 10 νν88 ἰανν αι] ἰο πο] ἃ σοτηταυπίοη ἡ 
ἸΔοἸαῖτγ. Απά, {πουρἢ δὴ 140] ννἃ8 γβα!} ν ποίῃηρ, γοῦ (ἢ 6 ῬΟΥΒΕΡΡΟΓΒ οὗ 
1408 βδουὶ Πορά ἰο {6 1ὶ ἃ8 γϑᾶὶ θθίηρϑ, Ἰπ ἔλοῦ ὑπο γ Ὠοπουγθά ἀθ 08 ἰηδίθδα 
οἵ ἀοἄ. Απὰ ἔτοτῃ δβυ σῇ ἃ [6]]ονν Βῃ10 ἴπΠ6 ΟὨ γι ϊδη ταυδὺ βίαπα ἀραγ. ΤΠ6 
Ῥεϊποῖρ]ο 18 Ἰαϊὰ ἀόνῃ ἴῃ ἴπθ γϑί ραββηρθ: [16 5811] Δρρ]!σαύϊοη οὗ ἰδ ἰδ 
σοηδβαυγοά ἴῃ {86 βϑοοπᾷ. 

28. 1 ΟὐογΥ. χ. 33. τῖ Οἱ. 1. 10. 
δο ΓᾺΓ ἴγοτῃ {ἢ γθ θϑΐηρ ΔΠΥ σοπίγαα] οἰΐοι ΠΘΓΘ, Ὁ76 ΤΛΥ 866 [26 ΨΟΓΥ͂ 

ΒΆΓΩΘ ὈΓΪΏΟΙΡ]6 1ΠΠυϑ γαύοᾳ ἴῃ Ὀοΐἢ ρΑββαρθθ. [1ηδβίοδα οὗ 861 8} Ὁ Ὁ βθεκίῃρ 
818 οὐ ῥγοῇϊ, {Π6 δροφίϊθ (6115 ἐῃ6 (ὐὐτ]πι ῖλη8, δθ τοὶ παυ 864 ρΡογβομδὶ 
ῬΙθδϑυγθ ΟΥ σομπλξογί ἴοσ (δ ῥγοῖϊ οὗ Οἱ 6 ΓΒ; ἢ6 γγἃ8 ΓεδῪ ἰο Θπάυγθ τη ἢ 
{πὲ ἢΘ τιΐρὶὗ ροτγβϑιιδάθ ἱμθσῃ ; {π6 Ὁ βαϊ ναύϊοη νῦ88 {}|6 οὈ͵θοῖ ἢ6 δἰ πηρᾶ αἵ ; 
ἴον {818 δ6 βογυρ]θα πού αὖ 8ΠΥ βϑδουϊῆςθ. Τὸ {86 (ἀαδδηβ ἣθ τσὶ (οβ ἴῃ 
1Π0 ΒΆΙΩΘ ἰδγιροΓ, ᾿θδϊουβ οὗ ψ μδίοενοσ νου] ἀθῦαβθ {ἰιοῖγ ἔα] ἢ} ΟΥ Ὀ611]} 
1Π6 1 βαϊναίΐοη. Βοραγάϊθββ οὗὨἨἮ ῬΘΥΒΟΠΔΙ ΘΟμβθα Θη6 685 6 ν᾽ ηἀϊολίθ8 (ἢ 6 
ΡΟΡΙΥ͂ ΟὗἨ [η6 ΡΌΒΡΕ] ; ΒΘ ψου]Ἱᾶ ποῖ ΘΌΓΓΥ ἰανουν ὙΠ} οογγυρὺ ἰθΆο 6 Υ8. 
Μρη ῥγοῆϊ δῃηά (ἀὐοὰ δ ρογυΥ τϑῦθ, 88 Ὀθέογα, ιἷ8 οὈ]θοῖ, πᾷ ποί 88 οὔσῃ 
ΘΆ80 8η4 λαἀνβδηΐδρα. 1018 0 ὃθ6 Οὐβεσνθά {πᾶ {π6 “ποῦν ἢ ἴῃ Οἱ. 1. 10. 
8 Θα ρ ἢ δίϊο. ΓΘ ἈρΟΒ016 8818 16 ἢ6 τγᾶβ ποῖσ μ᾽ ϑαβϑίηρ τϑῃ ἴῃ 18 ἀθπαη- 
οἰδιίοα οΟὗἨὨ {Πο80 Ὑ]1Ὸ Ῥγθδοι θᾶ ἡποί]!οῦ ροβροὶ: ἄρτε γάρ, πιπο δηΐηι. 
ὕδαϑα, σἂν αὔδα ππο ἴδῃ ἈΒθθυθγϑηίοῦ βου δαί. προ ταροῦϊ τ ΟΧ νυ, 9.} 

29. 1 ὅον. χὶ. ὅ. στ χῖν. 84., πὰ 1 ΤΊτλ. 11. 12. 
Τὸ βἢ! 8δῃ δχίθηῦ ϑὰ ᾿τηργοργί θυ σοηθ πὶ ὑπ ΟὐΟγὶ πε ίδη ομυτοῇ, {πδ0 

ΟΠ ποὺ ΟἿΪΥ ἰοοῖκ ὕροὴ {μοπὶ (0 βρθᾶῖκ ἃπᾶὰ ἰθβοῦ ἴῃ (ἢ6 ρυ]ὶς 88- 
ΒΘΙΔὈΪ168, Ὀαὺ 8180 1π ἀπο ηρ οοδίατηθ, ἑ. 6. Ὑχἱ ἢ ἀποονοσθα πϑϑάβ, ἃ 8- 
Βοπουτῖηρ ὑπογο ΌΥ {ποῖ μθαάβ, νἱΖ. ὑπο μυβΌδηἄβ (οοιηρ. 1 (ον. χὶ. 8.). 
ΤῊΘ 8ΡΟΒ1]6 ΘΘηϑΓ68 (18 1α8ὺ ργδοίςθ ἢγϑῦ ; Ἀπᾶ δένογνν γὰϑ μου ο 08 1118 
δΘΠΘΓΔΙ τὰΪθ, τυ] οἢ Π6 τορθαίβ ἴὸ ΤΙποίμγ, ὉΠπᾶΡ σνοηθ ἈΓΘ ἰὰ ἰδαγῃ ἴῃ 
Β'θηςθ. [1 ΔΩΥ Βρθοῖαὶ οΆ860 οσσυγΓοα ΟΥ̓ ἃ ὙΥΟΙΏΔΠ Β ΓΟΘΟΊΙ Μ]ΠΡ ἈΠ ΟΧΡΓΟΒΒ 
ΘΟΠΩ ΠῚ ΒΒ10} ἔϊοπὶ (οἀ ---- 8.6 }} ᾿πϑίϑποθϑ ὑποσο ὅγὸ οἵ Ποῦοτγδιι, Αππα, ἀπά 
Οὐδ Γ8----ἶπ [Π6 1} ολ86 {116 ἔοτιροῦ συ]ὸ οὗ οονογίηρ ὕδὸ πολ νου Δρρ]γ. 

1 Βοηροὶ, ἱπ Θα]. ὦ, 10. 
118 
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80, ἝΟ'4]. νἱ. 2. στὰ ὅ. 
Ιῃ [Π6 ΤΌΓΣΙΠΘΥ γ Γ86 νγὸ πὰ τὰ βάρη : (86 ΔροΒίϊθ 18 ̓ που]σαίίηρ ΟἸγ  ϑέῖδπ 

Βγτωρδίῃγ, νοῦ σᾶπ ὍΘ ΘΑΓΤΪΘα ΟΠ]Υ (ἴο ἃ ᾿ἰπιλύθα οχίθηϊ πὶ [Π6 Ἰφ 6 Γ᾽ 
ΨΘΓΒΘ (6 νγογά 18 φορτίον : ΘΔΘὮ τη Ὑ011} Βανθ ἃ Ἰοδα (οὗ ἱπιρογίθοίϊομβ δπὰ 
518) ΟΥ̓ 18 ΟἼΤΏ. 

31. Ηδοῦ. χὶ. 38. πιῇ 39. 
ΤΏΘ ΘΑΓΪΥ ΓΑΙΒΟΥΒ δα {μ60 ἐὉ]Π]πιοηΐ οὗὨἨ ΤΠΒΔΗΥῪ ῬΓΟΙΊΪ868 ; Ὀπὺ {μαΐ, ὉΥ͂ 

νἱγίαθ οὗ τυ δ οἢ 811 Οὐ ΒΘΓ ῥῬγοσ 868 γγ γῸ ΓΑ Β[Ὁ] δηα ἔσγαθ, ἐπ0 Ἀρρϑδγίηρ οὗ 
Μοββίδ, νγ88 πού δοθοι 8864 ἴῃ {πο} δ Υ. 

832. 1 ΦοΠη 1. 8. ψιῃ 11}. 9. 
Α πιδῃ, Ὀοσῃ οὗ Οαοά, 5{111 ἴῃ {818 18 δοτῃσαῖίβ βίη : “ (818 ᾿ηΐϑοιου οὗ 

πδίασθ ἀοίδ τοιηδίῃ, γοθ, ἴῃ ὑμθπι ἰμδὺ ἃγΘ τορϑηῃθγαίθα ἢ (Ατί. 'χ.). Ὑοῖ 8 
ὩΘΥ ΡΥ ΠΟ ρ]6 α] Εἰ πιαίο Υ ἀθδίσυοὔῖνθ οὗ βίη 18 ἱπίγοἀυςθα Ιηἴο [18 μοδιί ; δηά 
ἜΡΟΟΕ 186 ᾿μἤμπθηοθ οὗὨ (818 ἢΘ σδῃμοῖ ὈΘ6, 88 ἢΘ 0Π00 ΜΑ8, (80 Βαϊ (8] 814 ν9 
οὗ βίῃ. 

8 3. ΑἸΠϊοσεά οοπέγακιοίίοτς δείιοεεη ἰδὲ Οἷά Τεείαπιοπὲ απα ἐἦο ἸΝειο. 

1. ΑΚ 1. 26. ἢ 1 δι. χχὶ. ]--- 9. 
ἈΒΙΤΊΘ]ΘΟὮ, [6 ἐαίμοῦ οὗ ΑὈϊδίμαγ, γᾶ8 πἱρ τ Ὀτίοϑὺ θη {6 ονοπί 

ΙΩΘὨΓἸΟΠΘά ἰοοῖκ ρῥἷδοθ. Βα ΑὈΙΔΙΒΑΥ νγΆ8, πΠῸ ἀουδίύ, αβϑιβίδην ἰο 818 ἔδύμογ, 
δηα αἰπηοϑί ἱπητηθα! ον δὐθσ, ὈΥ ΑἸ ΘΙ ΘΟ 8 τηυγάθν, μ6 θδοδηθ πἷσἢ- 
ΡΓγοδύ ὉῪ τἰρῃῦ. ΤΏΘΓΟ 18, (ΠΟσΘΌτΘ, πο σοπίγδαϊοιΐοη. Μέρη 8.6 [γα ΘῪΥ 
αἰβυ ρα θη Ὀγ {πὸ {1010 ΟΥ οΠἾοΘ ὙνΒῖο ἢ (ΠΟΥ 8 ὈΘΘαΌΘΗΟΥ ὈΘΆΓ : 6. Φ. 
Μαῖιί. 1. 6. 10 18 βαϊ4, ““ 1685880 θαρεαῖ αν {πὸ Κὶῃηρ ; ἢ ὉΒουρὴ 6 νγὰ8 ποῖ 
Κιηρ ὉΓ ΓΙ ΓΙΥ γα Γ8 Δίου 818 Ὀϊγῃ. 10 τηυδύ, ΒΟΟΣ, 6 δατηϊ 64 ῃ 8, 
1 {860 τοδάϊηρ ὃ6 ἐπὶ ̓ Αβιάθαρ ἀρχιερέως ({ΠΗ Αγίϊο}]6 τοῦ Ὀοΐπρ' οτὶ 6 ὈΘἔΌΓΘ 
ἀρχιερέως), πὰ ΤΙΒοΒοπάονῦ {τ} ΟΥΒΘΣ ογ 6168) τοραγὰβ {18 88 Π6 ἔγὰθ 
τοδήϊηρ, [86 ἰηἰογργοίδυοη νν}}} θ6. “ ἀυγίπρ ὑπὸ πὲ ρμ- ΡΥ! οϑυμβοοά οὗ Αδὶά- 
{π8ν. Αποίδοῦ βαρραβύίοη 888 θη τπηϑὰθ ἐπαὺ (δα τγογὰϑ ἃγθ {Π|6 {1{]6 ἰο 8 
ῬΑγουΪ ΔΓ βαοίΐοη οὗ [8 Π ΒίΟΥΥ ; 708 828 (Μασ σχὶὶ. 26.) [Π086, ἐπὶ τοῦ βάτου, 
ΤΙλθϑη ἰδ βθοίΐοῃ Ὑ ΪΟΘὮ ΘΟΙΊΡΣ 865 [86 Δρρϑδγίηρ οὗ αοἂ ἴῃ 6 Ὀμ08}}.} 

2, Φοδη 1. 18. ψἢ Εχοά. χχὶῖν. 10. 

Οοά, ἴῃ 818 [1}} σἴογυ, πὸ πῆδῃ δ(ἢ Β6θ ἢ ΟΥ ὅδ 866 (Εἰχοά. χχχὶϊ. 20.) ; 
Ὀαῦ βοιὴθ ν]81 016 τλδη ϑίδύϊοῃ8 οὐὗἩ [᾽6 βεσοηᾷ Ῥθσβοῃ 1ἢ [860 ΤΥΪΠΙΓΥ ΘΓ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΆΪΙΥ ταϑάθ ἰῃ οἹὰ ἐπ. Τὴθ οχργθββϑίοη, ΠΟΎΘΥΟΣ, οἵ Φόμη 1. 18. 
Ἰποϊυάθθ τόσο ὑπ ὈΟΑΙΪῪ νἱβίοη ἢ ουθὴ ὑμαὺ “Ἰηναϊγο ἀπά 10 ΈἈ11}0]6 
Ἐπ 188 ΜΠΙΟὮ ΘΏΔΌΪΟ8. πΐτη γ80 85 ἐὺ (0 ἄθοϊαγο {86 ηδίυγθο πα νν7}}} οὗ 

οα;; 

8. Αοἱβ γι. 2. στ 66η. χὶϊ, 1. 
10 ἰβ Βοιηθῃδέ σϑβἢ, 88 Ὦγ. 1.06 τῦ0}} ΟΌΒΟΓΥΘΒ, ἰῃ τηοάἄογηῃ οὔ ἐἴς8, ἰο 86- 

86 ϑ'ίθρῃοῃ, ἀραϊπϑὺ υπό {86 “6 νγ8 οου]Ἱὰ πὰ ἢο δῆβτπψος (Αοἰβ νυἱ. 10.) 
οὗ Βἰβύογὶ ΘᾺ] ̓ πΠϑΟσΌΓΣΔΟΥ ὃ; δηᾷ δσΑγϑία] οχατηϊ δίϊοη νν}1}} ΒΌΡΡΙΥ ΥΘΓΥ͂ πδίυγαὶ 
ΒΟ] 1008 οὗὨ [Π6 Δ]]οροὰ ἀ δ ς.} 1195. Ηδτο 10 88 ὈΘΘῺ Βυρροβοᾶ εἶαι [122 1: 
ὙΘΓΘ ὑνγ7Χ 6Ά118, 0ὁη6 ἴῃ τ, νοι ϑίορθη τηθη!]οη8, 6 ΟἰΟΡ ἴο ἰθανθ 
ΟΒΆγγδπ, τοοογάθα (θη. χὶϊ. 1. 10 18 ΨΟΥῪ ῥγοῦϑὈ]ο ἰμ8ὺ ΑΓΔ Π δια Β δίθρϑβ 
ΟἿ ΤΏΔΩΥ ἱπηρογίδηϊ ΟΟΟ,ΒΙΟΏΒ ὝΤΟΓΟ αϊγθοϊοα ὈΥ ἀϊνῖπο Ἰητδ 0 ; 80 παΣ 
[ΠΘΓΘ 18 ΠΟ ΓΘΆΒΟΠΒΌΪΘ οὈ]θαίίοη ἰο {86 θα ἰοῦ τπαὺ {Π6 ΓΘ γγ88 ἃ. 68]}1 ἴο ἰθᾶνθ 
Μοϑβοροίδῃϊδ, δη( ἃ 681} ἰο ααὶϊξ ΟΠμαγγπ. Βυῦ {{|᾿0 Θχ ργθββϑίοῃϑ ἴῃ θη. χὶϊ. Ἰ. 
ὙΟΌΪΑ βθοῖὰ ἴο ΒΟΥ (μδὺ {8:6 ΟΥΡΊΠΆΙ] 6Ά]] --- ΘΧΆΘΙΪΥ ἴῃ βοοογάβηοθ πῃ 

1 β6ο Ὀοίοτο, ΡΡ. 105., 46]. 
3. ΑἸοσγῆ, Τὴ Οτοοῖκ Τοβιαπηοηΐῖ, ποῖα οἡ Ζοῖπ ὶ 18. 
" Το Ιηδρίταιϊίοη οἵ Ηοὶν ϑογίρίυτο, Αρρεπά. Η. (2 πά οἄϊ!.) ῥ. 531. 
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ΘΙΘΡ ΘΒ ΨΟΓᾺΒ ----ὐγα 8. “ ὈΘΙΌΓΘ ἢΘ ἄν οὶὲ ἴῃ Ομδσται. Εὸν Βον οουϊὰᾶ 

ἬΣΑΕΟ Ἰηθἢ ΔΩΥ ΟΥΠΟΓΡ ἔμ8ῃ [86 Ὠδίϊγθ σου ΓΥ οὗ ΑΡγδῆδα ἢ Ὑ8Ὸ Ἐη- 

εἰϊε Δα  Που]Ζθα νου βίου, ἰδ Κίς 018 νίϑνν, (ΓΔ 518 98 ἼΘΙ) “16 Τιοτὰ μὰ 

εβδἰ 4. Απά {818 18 ΡοΣΘΟΟΥ }08018.80]9. 

4. Αοἰβ νἱῖ. 14. στ αφῃ. χὶνὶ, 26, 27. 
ϑίθρμϑη 88 τϑοκοῃθᾶ [89 ἐπβν οι οὗ δοοῦ 88 βενοηΐγ- νο, (Π6 ἰἀοπίϊοδὶ 

ὨΤῸΣ ψἝϊοΣ (πΠ6 νογβίοη οὗ 80 ΧΧ. ρῖνοβ ἴῃ θη. χὶνὶ. 27.: ψν 1196 (ἢ9 
Ἡδῦγονν ἰοχὺ 88 βουθπίγ. αἊἀσοογάϊηρ ἰο ὑμ0ὸ ΠΧ Χ,,, Φόοβορἢ μδὰ πΐμθ 80}9 
(οΥῦ ργϑῃᾶβοῃβ) 'π Εσγρῦ; 8πάᾶ, ὑΐθ80 Ὀθίηρ Δα ἀρᾷ ἴο [86 βἰ χιγ-βὶσ οὗ ἅβη. 
χῖνὶ. 26., ἐδ6 βυπ ὙὙ1Ι Ὀ6 δουθηίγ-ῆνθ. 3111] ΟὨΪΥ βονθῃ οὐ “οβϑρὶνβ 
ἀοβοθηἄβηΐβ τὸ παπιδά ; δπᾶ 1 18 ποῦ ΘΆΒΥ ἰο0 860 ΠΟῪ (0 ΤΧΧ,. ροίϑ {Π9 
ὨΌΒΟΣ πἷηθ, ουθὴ ἰἢ δ ᾿οτθ ἱποϊυἀορα, 10 τλΔῪ ὮὈθΘ αυρϑίϊοηποα νυ οῖμον [Π6 
δ᾽ ταρὶοβὺ βοϊαὐΐϊοῃ ἰ8 πού {π6 θεβί .---ὐαῦ ϑίθρίιθῃ τγλβ βαιβῆθα ἴο οἰΐθ (19 
ΠΌΘΟΣ οὗὨ «Δ6000 8 ΓΆΔ ἴγοια ἃ Ψϑγϑίουῃ ἰἢ ΘΥ̓ΘΤΥ οὐδ μδηθ βδῃηά 
ΘΘΏΘΓΑΙΥ οβίθοιθά οὗ δυϊογγ. Βυϊ σναγίουβ οἰμῦ Ὄχρ᾽απϑίϊοηβ ΒᾶγΘ 
θόθη σίνθη. [Ὁ τηυδὲ 6 Βυῆϊ!οίοπθς ἴο αυοίθ 8. γΑ] 80] ποθ οὗ Ὦγ. 1,66 Ἐ: 
“ΒΙΒῃορ Κίάαεν οοηϑίἀθτβ “ὑπδὺ Μοβϑϑ ἀθβϑίρηβ ίο ρίνθ 8η δοοουηῦ οὗ 
ὕδοοῦ Β “8019 ἐγ ]γ, ΟΥ̓ΒΌΟΪ 88 ΟΑΤῊΘ ουϊ οὗὨ 18 Ἰοΐη8, θη. χὶνὶ. 6---8., 
δηά ν. 26.; ἱπ οτος {πδΐ, ΟΥ̓ Θοηραγίηρ {116 ΒΣΩ811 πυτ Ὁ.ῈὉ Ὑπὸ τϑηΐ 
ἄοπῃ ἰο Εργρὺ τῆ (π6 στοαῦ ὨυΩΌΟΙ ὙΠῸ σδπὴ6 ουΐ οὗ ἐμαὺ Ἰαπὰ, 189 
Ῥγοϊθοίίοη οἵ αοά τοϊρῃὺ δ6 {Π|0 Τοῦ τηδηϊίοα, Ηθποθ 6 ἄοθβ ποῖ 
ἱποϊυάο ἐδ εσΐσοα 0. ὕζαοοῦ' 5 80..8, ΘΕΤΩΘΓΑ ΠΡ ΤΩΘΓΟΙΥ Φ΄40ο0Ό, 8 ΒΟ0ΠΒ, 
πα 8180 9 βθρ ἢ Β 80η8, Ὑν 16) ΟΣΤΘ ὈΟΤΏ ἢΐπὶ ἴῃ Εσγρί.᾽ (866 νυ. 26, 
27.) Βυῖ ἰ8κθ πο [89 νγογὰβ δπὰ {μθ ἀθβίρῃ οἵ δι. βίθρτμεθῃ. Ηθ 
ἄοδβ. ηοὶ οοπῆπμο Ὠἰμηβ6 1} ἴοὸ ᾿Β080 ὙΠῸ σλὴθ “ουΐ οὗ ΦἀςοῦΒ Ἰοἷπϑ :᾽ ἢθΘ 
ΡΙδΙἸΥ ἱπρίααοθβ 4}} {πο80 τότ ὠοδερὴ οαἰϊοα ἐπίο ἔσψρέ. “ΤΏΘη βοηξ 
ὁ οϑΘρἢ δηᾶ οδ]]οὰ ᾿ϊ8 ἔδίμοσ ἰο Πὲπι, δηὰ αὐἱΐ ἀὲς Αἰπαγοα, ἰἈΓΘΘ-βοοτο δηθὰ 
Βἔϊοθοη 8ου]8. “Μοβββ (6118 8 ΒΟΥ ΤΏΔΠΥ ὁδοοῦ δηὰ ἢἷ8 βοοὰ διηουηίοα ἴο, 
ογηϊέζης λὲκΒ δοηδ᾽ τοίθε8. ϑίθρμθη (6118 8 μον ΤΊΔ ΠΥ ἔλεν τσοόγὸ ἐδαὲ Ψοδερὴλ 
οαἰϊεα ἱπέο Εσγμέ. ὅϑοιηο, ἱμθογοίογο, ἴῃ 1Π|6 18ὺ οὗὁἨ Μοβϑοϑβ, πηυϑὲ δ θέν ουἱ 
οὗ {86 πυπιδοῦ σίνοη ὮΥ δι. δίθρμϑθη. φόδβθρὶι δῃη 18 ὕγχγο 80η8 οου]Ἱὰ ποί 
9 8814 ἰο δε εαἰϊοα ἐπέο Ἐσγψρέ ; 581}}} 1688 σου] ΗδζΖγοη 8δπὰ δι], [86 
Β0η8 οὗ Ῥδιασγοζ (ἅ θη. χ]ὶνὶ. 12), γῇο Ὅ γΘ ἠοὺ γοῦ θογη.; Βοβίἀθβ, Φᾳ θοῦ, 
ἴοο, πα Ὀ6 οοπβίἀογοα αρᾶαγ.0 Ηδποθ 812: ῬΟΥΒΟΏΒ 810 ἴὸ ὃ6 ἀφαμοείεα ἔτοτη 
186 πυμδογ οὐ Μοβοβ (ν]Ζ. 8600, “οϑϑρἢ, πα ἢ18 ὕνσγο βοῃϑ, χὶ Ηρ Ζγοη 
δηα Ηδιυ]), ἰπ ογάον ἴο πᾶ {μο86 γγβῇο γΘ σθροκοπθᾶ ὉΥ δι. δίθρῃϑῃ ; δηὰ 
ἮΘη0Θ δ᾽ χύν -ἴΟ Ὁ ΟΠΙΥ͂ ἈΓΘ ΘΟΙΏπΊοΙ (0 ὈοΐΒ. Αἀά πον {Π6 οἰδυδη ιοίσεδ οὗ 
ἐδ δοη8 0 “ζαοοῦ, ἀπὰ τνὸ ροὶ {Π0 πυτη ον βουθηίυ -ἔγθ, σίνοη Ὁ δὲ ϑίθρῃρη. 
ΤὨ18 ΘΟΠοΟ] δῖ οῃ 18 5110} 0Πὴ ὺ τηοάϊῆεα Ὁγ 1) γ. Η8]68 : “ἢ {18 βιδίθιηθηϊ, ἐῃ9 
ἐσῖσο65 οὗ ὕζαοοῦ᾽ δ Βοη.8, 0 [Ογπθα ρατὶ οὗ [Π6 Βουβϑἢο], ἃγὸ ομ θᾶ : Ὀυΐ 
ΠΟΥ͂ διμουηίθα (0 πἰηθ ; ἔργ, οὗ [86 ὕνγεαὶϊνθ υγῖνϑ οὗ [μ0 ἔνγεὶ γθ βοῃ8, ὕὑμααλ᾽ 
ν τγᾶϑ ἀοδα (θη. χχχνυ]!]. 12.), δπα ϑέρηδοη᾽β 8180, 88 τγϑ ΤΏΔΥ (Ο]]οοῖ 
ἔγοια Β͵58 γοιηροδὺ βοη, δλαωΐ, ὈΥ 8 (απααηϊέεεε (Χ]νῖ. 10.}; δηὰ ὡοδορλ᾽ 
ὙΠῸ τγῶβ ΔΙΓΘΔΟΥ ἴῃ Εργρὶ. ΤΠθ86 πΐπθ υγίνϑϑ, ἐμογοΐοσο, δβἀάθά ἰο (89 
Βιχίγ -δἰχ, ζ8ᾶνθ βϑυθηϊυ- ἦνο βουΐβ, {9 γγΥ 8010 διηοπηΐ οΥ̓ υαοοῦ᾽ λομβολοϊα 
(πδὺ ψοηῦ ἄονγῃ τὴ ἴα ἰοὸ Ἐργρὺ; οὐ ΠΑ ΠΥ σογγοϑροπάϊΐηρ τυ [ἢ 
βίαἰοτηθηῦ πὶ {80 Νονν Τοβίδιηθηΐ, {πδὺ ὠοδερὴ βοηὺ ἴῸγ 8 ΓΆΓΠΟΣ ϑαεοῦ 
8ηή αἷΐ λἀὶβ ἀἰπατεαά, δταουπίϊηρ' ἴο βονθηΐυ -ἤνθ βου]5.---- ΑἹ γεν Απαϊγεὶς 
φΓ Ολτορμοῖ. νοἱ, 11. Ρ. 160. (Ρ. 144. οἀϊ!, 1880). Ὅτ. Ὑγογάβυγογι}} οχρίαπδ- 
(ἴοη ἄοθθ ποὺ Ἀρῃθδγ [0 τη6 βϑι ϑίδοίουυ : “ΤΠΘ ΠΌΣΟ ΘΓ βουθηΐγ-ῆνο, τυ] οἢ 
80. Βίορμθη βρθοίῆθβ, οοῃϑβίβ οὐ [Π0 ΒΘ ΘΗ τηθηἰοποὰ (θη. χἰνὶ. 27.), 
[ορϑίμοῦ ΠῚ [Π6 ἰδδὰθ οὗ 6 Βοῃ8 οὗ 3 ο86Ρἢ}᾽ 8 ον βοῆβ, Ἐρἢγαηΐπι πὰ 
Μλμδββο, Μδοϊιῖγ (βου οὗὁἨ ΜδηΆβ86}), (αἱ αδά (βοη οἵ Μαςβμίγ), 5 αἱ] αἴτὰ, 

86. Ὀοίοτο, ᾿. 454. 
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Ἰαϑ (80η8 οὗ ἘΡΒ γα), Εάοπι (Βοη οὗἁὨ ϑα Α] αἰ πι).᾿--- Τὴ Α4οἐς οΓ τὰ ἄροι. 
Ῥ. 82. } [10 ψ]} 6 οὐβογυϑὰ ὑμδῖ θγ. Η]68᾽8Β θχρ᾽ δῃδίϊοῃ 18 ταϑη θϑι]γ υυ- 
ἴθ η80]06. «“υἀ δ νηΐ, 10 18 γι, νγα8 ἀθδᾶ ; θὰ βυγοὶῦ ΤΆΓΩΔΓΙ τοιϑὲ ὃδ 
ἐλκοη Ἰηο [η6 δοσοιμί. ΑἾ80 10 18 Δἢ ἈΓΌΙΓΑΓΥ οοηϊδοίαγο (δὲ Θἰπιθου" 
Ὑ16 γγα8 ἀθϑα ; 089 ΙΏΟΓΘ πδίῃΓΆ] βιιρροβί ἴοι 18 ἐπα μῃ6 Βλὰ ἔνχο, Εαγίμοτ, 
Αβδογ ῃδα ργϑηάβοῃϑ, βοῖηθ οὗ ὑπ8 ἔθη 5058 οὐ ΒΘ") πη η νγθγθ, δοοογάϊηρ ἰο 
1Π|0 ΔΓ ΘΓ υ58ρ90 οὗ (Π6 νγογά, ἢ18 σταπάβοπβ (ΝΌ Ω. χανὶ. 88.---40.}; δηὰ, 
ἩροζΖγοη δηᾶ Ηδιλὰ] (18 Ὦγ. Η. Ὀ6] ον 65) γοσθ Ὀόσγὴ ἴῃ Οληδδη, ῬἤΑγος δὰ 5 
Ὑἰ{6: 1 18 ονἹάθηΐ, {Π6η, {Πδὺ Ἰηοῦ {Π8η πὶπθ τγῖνοϑ υγου]Ἱὰ ἤδντθ ἴο δὲ 
τοοκοπθᾶ. ΤὴΘ βϑίηθ οὐ]θοίϊομ νου] Δρργ, μου ρῆ ποῦ 80 ἔογοι ΒΥ, ἰὸ 
Βρ. Κιάάον᾽ ΒΒ Ὠγροίμοϑδβ, σοὶ Ὦγ. 1.66 Ἀρργζονυνθβ.0 Ηδηοο, Ὦγ. ογά:- 
ΟΣ 5 ου]α βαϑῖὴ {μ6 ΡΓΘΙΈΓΆΘ]6 οχρ δηδίϊοη. 

δ. Αοἰίβ ν]]. 16, 16. 10 Ἃἀοη. χα, 10 ----18., 1. 13., δηά ΦΔοιὶ, 
Χχῖν. 32. 

ΤΏΘΒ6 ῥϑββαβθβ ᾶν 9 ὈΘΘῃ ΓΤ ργθβθηὐθα 88 'ΓΓΘΟΟ ΟἾΔ 016. 10 {Π6Ὺ ποτε, 
ἰζ νψου]ὰ 6 πο Ἀγριυτϊηθπΐ Ἀρδὶηβὺ 86 ᾿πβρί γαύλοη οὐ [Π6 ββογοὰ υυτίίογ, πὶ 
ΒΙΤΩΡΙΥ τοοογάβ δῦ ίθρῃθηῃ υἱξοτοᾶ, Βαυΐ, 48 Ὀθίοσθ ορβογυθά, ἱΐ ἰβ ποὶ 
ῬΓΟΌΔΌΪ]6 ὑμαὺ ΟΠ6 80 61} νϑσβοᾶ ἴῃ (6 ΒΙδίοσυ οὗ 18 παίζοῃ νου] πιδῖθ 
ἃ ὈΙαπάογ. “Τἰ 18 Ὀοίίον," Ὁγ. Ἰθαντάϑοῃ Δατ ΓΔ ΌΪΥ ΟΌδβοσνϑα, οα Αοίϑ τἱϊ. 
15, 16., “ ἴ΄ο ἕδχ οὐὔγβοῖνθβδ ἢ ᾿σΏΟΓΔΠΟΟΘ, (μ8η (6 Β10]6 τὶ οοηζιυβίοη. 
οὐ νος Ηδά ϑίορμθη νϑηΐαγοᾶ ἰο υὐΐοσ Θχργθββίοῃϑ 80 σοι γμ! οἴογυ ἴο {6 
“6 νν15}1 βου ρίΓΟΒ 88 ὕΠ080 ἴῃ {Π6 ἰοχὺ ΔΣΘ ΒΟΆΙΥ τοργοβοηΐϊθα ὕο ὃα, δἰ 
ΘῃΘΙηΐθβΒ γοῦα μᾶγνθ αὖ οὔοθ ἀρίθοιθα {Π6 Θσσογ, δῃὰ δοουβϑα ἢ ὲπὶ οἵ [4796- 
Ἰοοά. ᾿ΓΒΘΥ ψγοσθ ἴοο τωυοἢ ᾿ΠΟΘΙηΒ6α Ἀρηϊηϑὶ Ὠἷπὰ ἰο 6 5110 δπ Ορρογίῃ μι! ῦ 
οὗ δϑηἰδηρ]ησ Πἰπὶ ἴῃ ἢ18 ψογάβ, ΤΊΉΘΓΘ 18 πὸ τῃηϑηζΐοη οὗ 18 ᾿πΟΌΓΓΙΙ ΠΡ Δηγ 
Βιιοἢ οθηβυσγο 35. Απᾶ διίογ 3 ροθβ 8{1}} γον, δηα τηδἱη αὶ 8 ἐπιδί ““ἴ0 88- 
οὐ θθ ᾽ὸ δίθρῃθῃ δὴ ΘΕῸΣ Οὗ ᾿ΠΘΠΊΟΓΥ ἰὴ (δ βἰαίθιηθηΐ οὗ ἃ. ἴδοὶ 80 γγ0}}- 
ΚΠΟΥΤΏ ΤΩΔῪΥ ὍΘ πϑῃηθα ΔἸτοβὺ ἃ ρὶθοθ οὗ ἱπέβίυδίοη ([648ὲ ὑμογ μι λ.᾽ 

ϑονΟΓΆ] οχρίδηδλύϊοηβ ἤᾶῦθ Ὀθθη δἰοιηρίοα, Οηθ 8 οδγοὰ Ὁγ Ὦγ. 
Πανϊάβοι ἴῃ {πὸ ρίδοθ ΔΌΟΥΘ γοξοσγοα ἰὸ ; Ὀὰῦ ἢθ ᾽δ5 5'ποθ ρίνϑη 1 ὉΡ 89 
Ὀπίθηλ 16. γ, 190 δάορίβ [160 [Ὁ]ον ρ δἴνοσ Πῦρογ; τνῇο, 8878. Βα, 
“ ΔΏΒΥΟΘΓΒ ὉΠ 8 ΘΟΙΏΠΟΠ ΟὈ])θοίϊοη ΟΥ̓ ρΡοϊηΐίρ ἰο {π6 ψϑου [Δ ΤΩΆΠΠΟΥ ἴῃ 
νν ΒΙοἢ δι. δίθριθῃ 81104685 ἰο [Π6 παίϊοπα)ὶ ἰϑίοσΥ. ΑὈγαμδης Βουρὶ! (ἢ 
ΒΘΡΌΪΟἢ ΓΘ ὯΘᾺΡ Μδτα ; δπα ὑῆθγθ “ασοῦ τγᾶϑ Ὀυτγὶοα (θη. 1. 18.): δεοοῦ 
Ὀουρῦ “8 ΡΆΓΟΘ] οὗ ἃ 614 ᾽ αὖ ϑομθι ; δῃά ἔπογο ὥοβερὴ νγϑ8 Ὀυγίοα (08, 
χχῖν. 832.); ὑμπαῦ 18, ΑὈγδθδια ρυγοθαβοα ἃ σγᾶνο ἔῸΣ “δοοῦ ; δηά δ0 (ἱά 
«΄δοοῦ ἴοσ Φοεξθρὶι ; δηάᾶ ἐπ8 νγγὸ Βανθ δὴ λα! 0 Π8] ἰηβίδηοα οὗἁὨ {6 ἰδν οἵ 
τερεοίοη ΔΌονΘ δ] ἀρὰ ἴθ.ἁ. ΤΠθ80 ὕνο ἔδοὶβ δι. ϑίθρθβθη δογιδίπεξ ἱπ α 
δίησίο ράγαδε; δπά {}}18 88π16 βυβίθιῃ οὗ δοιῃ Ὀἱ παι!οἢ 18 ΘΟ βίδη ΠΥ τοροϑιοὰ 
Τῃγουρπουῦῦ ἢἷ8. δά γ688.: 6. σ. οἷ, νεσ. 7. νὴ Οφη. χν. 18, 14. δηὰ Ἐχοὐ, 
111. 12.; 844, ἴοο, [Π6 δίαἰθηηθηῦ οὗἉ γϑγ. 9. (ὐοωρβϑγθ, θϑρθοΐδ ]γ, {Πι6 Ττοίδγεποθ 
οὗ νϑὺ. 43. “1 ψ1]} ΘΑΥΤΥ γόοὺ ΔΑΥ δεγοπα ΒαὀδεγΡίοη,᾽ τὶ ἢ τ16 ἀθηυποίδιίοη 
οὗ Απιοβ (νυ. 27.) δραϊηϑὲ {Π|0 ἐοπ ἐγίδοβ: “ΤὨΘΓΘΟσΘ Ὑν}}} 1 σαι86 γοὰ ἰὼ 
ὅο ἱπίο οαρ νὴ δεγοηα 7δαπιαδομδ;᾽ ἴῃ ὙΓΞΙΟΒ τγογὰβ {π6 ἀδρογίαδθοι (ο 
“δεγτῖα (2 ΚὶπρΒ χυἱϊῖ. 6.) 18 ἴομθ βροόκϑθὴ οἵ. βαδυίοη, Ἰοννθνϑῦ, 48 80 
Ῥτγορ ιοίβ ἀθοϊαγθά, γ88 ἰο 06 {||6ὸ οχὶϊθ οὗ ἀϊδξοδθεάϊθπι μααΐ; ἀπά δοιὰ 
ἀθπυποῖδίοἢΒ 8.6 Ὦθγο σογιδίποα Ὁ 81. δίθρβοῃ. 850, αἷβο, ἱπ {86 ρα βϑϑ869 
ὈΘέοΓΘ υ8, 1 18, ΥΣ Ὁ ΒΊΑ Ὶ ὈΓΘΥΤΥ, ᾿τρ] θὰ {Ππ8ὺ 8 οοῦ νγ88 Ἰαϊά 1η [Ὁ 
στανθ ψὶοἢ ΑὈΥΆθδπὶ δὰ ρυγοδαβοὰ ἴῃ Ηδθῦσγοη, θη. χχϊ!. 19.; Ἰ. 18.; 
ΔΠᾺ Φοβορῇ ἰπ ὑμ6 ροββαββίοῃ το δ ουῦ μά ρυχομηβοα αὐ ϑγοθοιι, (οῃ. 
ΧΧΧΙ;. 19.: Φοβῆ. χχῖν. 82.454: ΑἍἜ ἔδην σογάβ ψου]ὰ βυβῆσο ἰοὸ {86 {6)}7ὸ, 
ὙΠῸ 6.6 δοαυδίηὐθα Στ [86 ὨΒίοσυ. 

1 ὙΠΟ Ἰπδρἱγαϊίοη οὐ ΗΟΙΪΥ δογὶρίαγθ, Ρρ. δ84, 635. 
3. ϑδςγ. ΗογιηθησαίοΒ, οἤρ. χὶΐ. ρΡ. δ86, 587. 
8. (ἰτρὰ ὮὈγ Ὧ τ. [μβὲ. 
“ ἼΒο ἱπδρίγδιίοη οὐ ΗΟ ϑογίριυγθ, Αρροπά. Η. (βιὰ οἀϊξ!.) ρρ. δ88, 584. 



ϑεεηιΐπς Ϊησοπεὶδἐοηεΐο5 δοίισεοπ ϑαοτεά απὰ γοΐαπο ἢ τίίεγο. 480 

6. Αοἰβ χὶ!!. 19---2]. ΨΠΠ 1 Ἰζτησβ υἱ. 1. 
ϑοῃθ οὗἩ ἰδ ᾿ηοᾶάθβ ψ μον ἤᾶνθ ὈΘΘῊ Ῥγοροβϑᾶ οὗὨ σϑοοποϊϊΐηρ (Π|6856 

ῬΑΒΒΆΘΘΒ ΙΩΔΥῪ Ὀ6 ἰουηὰ ποίθα ὈΥ ἄθδλῃ ΑἸἤογὰ ; 80 ομδγδοίθγζθϑ ὑΒ6 πὶ ἃ8 
“ ἈΥΌὈΪΣΆΓΥ ἀπα ἔοσοϑα. ἢ Βαΐ {π6Γ6 18 γθϑβοὴ ὁ Ὀ6]ΊΘνο ὑμ8ὺ ὑπΠ6 ργϑβθῃΐ 
Τοδαϊηρ ἴῃ 86 Αοἰϑ ἰδ ἱποογσγθοί, Ασοογαάϊηρὶγ, Ὠγ. αν άβοη 888, “1δοὼ 
ΤΩΔΠῚ 888 [86 γι τοδάϊηρ, τυ οἷ ΓΒ [08 : “Αηά, ἤθη Ὠ6 Δα ἀοδίγογοα 
ΒΟ ΘΏ ΠΒ[ΟΏΒ ἴῃ {Π|0 Ἰαπᾶ οὗ δῆδβϑῃ, ἢ αἰν!ἀ6α ὑποὶν ἰδπὰ ἰοὸ {ἰθτὶ ὉΥ ἰοΐ, 
δρουΐ 180 Βρδ0θ οὗἉ ἔουγ πυηάγοά δηὰ ΒΓ ὙΘΆΓΒ; δηᾶ δον (18 σανθ ὑμθῖὰ 
)υάροϑ ὑπ} ϑϑιλ6] (89 ργορμοί.᾽ 1η (218 (079 18 πο αἰ Πα] γ.}32 

Ἴ. 1 ΟὐοΥ. Χ, 8. νι Ναυμῦ. χχν. 9. 
ΙΒ ΓΘΗΟΘβ ἴῃ ΠΌΠΊΌΘΓΒ, νγὸ Δγὸ 80Π 0] ΘΠ ἘἸΥ 866 η, ΓΘ ποῖ ὉΠΟΟΙΏΓΠΊΟΙ ; 

Δηά ἰὺ ἰ8 οὔΐθη ἀ: ῆοα] ἴο γθοοης]θ {πο . Βαΐῦ Ὀοολ8θ6 ἯγὙἷὁ ΒΑγΘ ποῖ ΠΟῪ 
τι9 τοαυΐϊδὶ ὑθ ΚΟ ]οαρο τ᾽ 9 ΤᾺΔΥ ποῦ Θοπο]άα {ἰιαὺ ΠΟῪ ΓΘ ΣΓΘΟΟΠΟΣΪΔΌΪ6. 
Αμπά 1ὲ 18 βοιηθνν μαῦ ῃο ΠΥ 4010 0 εἰγ]ο, Δ8 Ὧν. ΑἸίογά ἀοϑθϑ, οὐ 1Π6 ἢγϑβί 
Ῥᾶββϑδρο, {86 δὐὐθιῃρίβ --- νγ6}} 1ηὐθηάθα {ΠΟΥ ΘΟΓΓΔΙΠ]Υ ἅγον--- ΟὗἨἁ δοϊησηθη- 
ἰδίοτβ ἴο ΔΥΓΓΙ͂ΤΘ αὐ ἃ 88 015Ἀο(ΟΥῪ 8ο] υἱΐοι, “ 8 Ὀ0110168.. .. ἀϊδογράϊ 4 0]6 ΑἸ} Κ6 
ἴο ὑποιηβοῖνο8 απ [Π6 δαυ86 οὗ βδοσϑὰ ἰγυ ῃ,ἢ 

8. 5 ΤΊ. 11. 12. τ Ῥυον. χυὶ. 7. 

Τὴ ποῖ᾽ ΡἾδοθ τηυσϑῦ δὴ ὈΠΙΥΘΙΒΆΙ ΒΘΩ86 Ὀ6 Ραΐ ὍὌροπ π6 ποσἄβ. [1ηὴ 
ῬΥΪΠλἱενθ ὑ1π|698 ΡΟΓΒΘΟΌ ΟΠ τγὴϑ τὶ; Ὀυΐ ὙΘΓῪ οὔνθη (που ρ ἢ ὈΥ ΠΟ ΠηΘΔἢ8 
δἰ 475) ΟὉἀ ὑᾳγη8 Θηθταῖθ8 ᾿ηἴο ἔσθ ἀ5 οὗ μἷβ ΡῬθορῖίϑ. 

9. ΗΘΌ. ἰχ. 4. σι 1 Κιηρβ ν1]]. 9. 
10 τηυβὺ 6 Τοιπμθιηογοα {μδὺ ὑΠ 6 γον οὗὨ [86 ΘΡ᾽81:16 ἰο 1:6 ΗΘΌΓΘΥΒ 18 

ἀεβογὶ ῖηρ [86 ἱΔΌΘΓΩΒΟΙΘ ; τ 8116 ὑΠ|6 ΓΘίΘΓΘΠοΘ ἴῃ 1 Επρβ 18 ἴο {Π6 ὑθῃλρ]θ. 
5.1}} ([Π6γὸ 18 ἃ ἀ ΘΟ] ; ἔοτ, δοοοσάϊηρ ἴο Εχοά. χνὶ. 82---84., Ναπιῦ. χνὶ!. 
10., 186 ροῦ οὗ τηδῆηᾶ δῃηὰ Αϑγομβ σοὰ βϑοϑῖὰ ἰο ῆνὸ Ὀδοη ρμ]δοοά δεΐοτε, ποῖ 
ἐπ {Π0 ἀκ. Ηθῃοθ βοπὶθ που]ὰ σϑίδν ἐν ἧ ἴο σκηνή, ἀπ ποί ἰ0 κιβωτόν; Ὀυΐῦ 
[818 οδῃ ΒΑΓαΪγ δ6 8]]οὐγοά. ὙΤῊΘ «6 νυν βὶι γα 18 τοργθϑθηῦ [86 τοᾶ δηὰ (Π6 
Ροὺ οὗ ἸΩ8ΠηΔ 88 Βανίηρ ὈΘοῺ ἐπ ἰῃ6 δῖ. ὅ.6 Ὦγ. ΑἸέοσά, ποθ ἐπ ἴος.:; 
ὙΓΠΘΓΘ 8} {16 ἀ Π ο0}1{168 οΘοπηθοίοα τὶ ἢ ὑπὸ ἀθβου ροι σίνθῃ πῃ 186 ΘΑΥΪΟΣ 
Ρϑγί οὗ Ηθδ. 1Χ. ἃγθ ϑἰδογαίθιυ ἀϊβουββϑά. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹ. 

ΒΒΈΜΙΝΟ ΙΝΟΟΝΒΙΒΤΈΝΟΙΕΒ ΒΕΥΤΉΎΕΕΝ ΒΑΟΒΕῈΡ ΑΝῸ ῬΡΗΕΟΒΑΝῈ ὙΚΒΙΤΕΒΒ. 

ΤῊΕ βδοχεα βου ρίιγοθ οοπίαϊῃ ἔλοίβ ψΒΟΝ Ἀρρθᾶῦ ἴὸ 6 οοηίτα- 
ἀἰοΐοσυ ἴο ἴΠ6 τϑἰ αὔοηβ οὗ {Π6 βάτηβ ἔβοῖβ ὈΥ ργοΐδπα ἰβίοταμβ. 1λυΐ 
[8.6 οὈ]δοίϊομβ 1088 4}1 {ποὶγ ἔοσοο, ψ ἤθη [Π6 ποογίδι ΠΥ ἀπ σπαηΐ οἵ 
ΟΥΘΟΙΒΙΥ ἴῃ ΠοαΠ 6 ΒΙΒίοσ 8 ΓΘ ΘΟὨΒΙ ἀοΓΘΩ͂, 38. νν6]}} 48 {ῃοῖτ υδηΐ 
οὗ δυςῃθηίο τοοογάβ οὗ {π6 (πλοβ.ι8 [{ τΔῪ ἔαγίμογ θ6 δαἀάεά, {Πὰΐ 
[Π6 5:6 ποθ οὗ [86 ἰαἰίθ, οοποθγηίηρ μοϊβ σοϊαίθα Ὀγ 1Π6 ἱπβριγοά 
ΥΥΙΘΓθ, οδηηοῦ 6 τοραγἀοἀ 48 σου γι οί ηρ Π6πὶ ; αοδιιθ6 την οἵ 
[Π686 ἔλοῖβ ἃγ6 δἰ 6 7 ἴοο αποϊθηῦ ἴο Θομλ6 ΜΠ 1 {Π6 [1πλ108 οὗἹἉ ριοἴλη8 
ἈἸΒΌΟΤΙ6Β, ΟΥ̓ ΔΓΘ οὗ Ββθο ἢ ἃ ἀδβογιρίίοη {παὺ {Π6Ὺ σου] ποῦ ἰδ κα ποί!οθ 

Σ Το ατοοκ Τοβίδιηδηῦ, ποῖθ οἢ Αοίβ χὶϊὶ, 20, 
5. δεοτοὰ Ηδγτηθηθυτῖςβ, ομάρ. χὶὶ, ρ. 588. Οοπῇ, Βαηρεὶ, ἐπ ἰοο. 
8. Βίδδορ δ Πηρῆξος μ45. ἰάγροὶγ ῥγονεὰ 1818 ροΐην ἴῃ της ἦγβὲ Ὀοοῖς οὗἨ δἰ8 Οὐ ψίηοα 

ϑαογῶ. ῬΡ. 1---65. (οἀϊε, 1709, (οἸο). Οὐμρ. Ηδιν]πβοη, Τὴ Ηἰδβιογίςαὶ Εν άθηςςβ οἱ εἰ 
Τχαι οἵ 180 ϑογίμίαυγο Εοοογάϑ, 1859, Ἰοςῖς 1. ρΡ. 109 -- 112. 
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οὗ [δεὰ. Τῆα β']θημοθ ΟΥ̓ οὐ ἱββίοῃ θύῃ οὗ ἸὩΛΩΥ͂ [ιβίοτιδῃβ οὐρὶϊ 
ποὺ ἴο ογογίυσῃ (86 ὑδϑιϊ ΠΊΟΠΥ͂ Οὗ ΔΠΥ ΟὯ6 διίμοῦ, ὙἢῸ φοδινεὶν 
τοϊαΐθβ 8 τηδίζον οὗ ἔδοῦ : 1, τῃθυθίοσθ, 8 ἰδοὺ γοϊαίθα 1π 86 βοσιρίαγο 
Ὀ6 οοπίτδἀϊοίοα ὈΥ δὴ ᾿ἰδίογϊδῃ 0 ᾿ἰγθὰ Ἰδηῦ σοηζΓΙ68 αἴεν ἴδε 
ἔμλθ θα 10 ὑοοὶς ρῥία66, βιοἢ σομ᾿γλἀἸοσοπ ουσῃῦ ὕο μανα ΠῸ Ὑερ. 

1. Φυδίη, [η6 δουργονίαίονς οὗ Ἰτοσὰβ Ῥοπιροΐυ8, το ντοῖθ δί ἰοβεὶ 
οἰρμίθοη υπάγοα γϑδγβ αὔξον 16 ὑΐπη6 οὗ Μοβθϑ, γοϊαῦθββ ὕμδὲ 186 Ιβγδεϊ ἴοι 
Ὑγ6ΓΘ ΘΧΡΘΙ]οα ἔγοῃ Εσγρί, Ὀδοδυ8θ {ΠΟΥ δά σοιητηυπὶσδίθα {86 ᾿ἰοῖ δπὰ 
ἸΘΡΓΟΒΥ͂ ἰο ὑπ0 Εσγρίϊμη8, νυ ὑγ6 ΓΘ ἈρΡρυθθηβῖνθ 16δὺ {86 σοηίδρίοῃ 8}ο0 4 
Βργθϑᾶ ; δῃὰ ὑμαῦ (ῃ6 15γδϑ 68, μανίηρ οἰδηἀοϑιϊ 6] Υ σαγτοὰ ΔΎ (δὸ 
ΒϑΟΓΘα τηγϑίογὶ 68 οὔ [86 Ἐρυρύίϑηϑ, Ἰγ6γΘ ραγβαθά ΟΥ̓ 1π6 ᾿αύΐοῦ  Μ8ΒῸ στεῖὲ 
σοι ρδ θά ἰο τοίυγῃ μοῖηθ ὈΥ θη! ρθϑί8.3 

ὙΥΏΘη Ζαδείη Β οὐ ΠΥ δηᾶ τυδηΐ οὗἩ ἰηϊογπιδίίοι ἀσὰ ῬγοροΥΪυ τεὶρ βοᾶ, [Π6 σσοίγίϊο. 
ἰἴοη [4}15 οποίον ἴοὸ ΓΠ6 στουπὰ. ὙΠῸ 88Π16 ΓΟΤΊΔΓΚ 18 ΔΡΡ ΘΔ Ό]6 τὸ τ[ἢ6 δοοοθηῖδ οἵ ἰὸς 
σον δ πιο μίνοη ΕΥ̓ ἴΠ6 ρῥγοὐιἀἰοοά Πἰδιοσίδη Τδοίϊαϑ; ψῃϊο ἢ ἄγ δὰ [η]αΓίοαι 
ΤΟργαβοη δι οἢΒ οὗ τμοἷγ νον εα δηδῃιΐθα. Βρ. ΟΥΑΥ͂ 888 οὐβογνεὰ {Ππαὶ τ ΠΥ οἵ ἴδει μδὰ 
Ὀ6οη ἀἰδέϊποείῃ τεζμίοά ἴῃ 1Π6 τἰπια οὐ 'Γβοίϊαβ ὉῚ Φοθθρῇυβ δῃὰ οἵποσ Εἰβιογίδηβ. ΤΙΝ 
Ἑσοηίδίπ ἴῃ ΓΠοπιβοῖναβ βυηοίθπὶ ἴὸ βῆονν ποῦν 1} οΥ̓ ΕΥΓΟΥ͂Β ΠΕῸΥ δγΘ; δῃά, ν 116 ἰδὲ 
Ἔχ ὶἷδ πισοι γα τα Ὀ]οηἀοἃ τ ἢ []δομοϑά, ΓΠ6Υ Ὁοηὰ ἴο οδιδο δι 1Π6 ἔοστηοσ, νγϊτθοαί οὐυ- 
οστίηρ, ΔΗΥ͂ ΒΏΔΔΟῪ οὗὨ ΡγΓΟΌΔΌΪ ΠΥ οὐ 186 Ἰαϊίογ, 

2. ΤΒΘΓΘ ΔΓΘ ΙΏ8ΠΥ͂, ΔΡΡΑΓΘΗΟΪΥ ΘΟΠΒΙ ἀΘΓΔΌΪ6, οοη γα! οἰ: 0Π8 οὗἉ [86 βοτὶρ- 
ἴυΓ68 ἴῃ 86 Ὑγιῦληρβ οὗ Φοβορῃυϑ. 

Βυϊ (6860, 88 ὙΜ6Ὸ}} 88 18 οπιΐδϑίοπβ ὁ, ΤΏΔΥ Ὅδ δοοοπηίϊδὰ ογ ὈΥ Πἷβ Ῥϑοῦ Αγ οἰταδιίοα, 
ΗΪΒ ΘΟΥΠΙΓΥ͂ ΜΒ ΠΟΥ ἴῃ στοαὶ αἰβίγοβδ ; [18 σοπδεϊ ται οπ νγα8 ονοπτυγηδα, δη ἃ δἰ8 σουπῃγ- 
τη ἴῃ ἀδηροσ οἵ οχεγρϑιίοη, ἔγοσῃ ἴΠ6 οἰγουπηβίαποορ οὐἩ {πεῖν θοΐπρ σοπίοππάαεα πη ἐἐθ 
ΟΠ τβιϊδηβ, γῆο σοσο τορι οὰ ἢ 6 8 βοοὶ οὗ ἴδο ὅονν8, δηὰ δὐ τπδὶ εἴπηθ νετα δυβεπης 
Ῥογβοουϊίοη. Φοβορἢ 88 ἀσνϊδιϊοηβ ἔχοι βοσίρίαγο, ἱπογοίογο, ψεγθ τρϑὰθ ἰῃ Οὕεσ ἴὸ 
δοςοιητηοίαῖθ ἢἷ8 ΟΥΚ ἴο [Π6 ἰά5ῖ6 οὗἩἉ Τὴ ατϑοκβ δὰ Εοζηδηδ.} 

8. [π δοηβθάσθηοα οὗ ἐπ8 6 νν 188} Ηἰϑίουϊ πη Βανίηρ οπι οα ἴο ποίϊοθ {πε 
ΤΩΔΒΒΆΟΓΘ οὗ {86 ἰηξαηΐθ αὐ Βοι] ἤθη), τσ 18 το] ἴῃ Μία. 1]. 16., 86 
ΘΥ̓ΛΏΡ6]164] ΠΑΓΓανΘ 89 Ὀ6Θη Ῥγοπουποθά ἃ “ ζω γι οαιίοη,᾽ δηά “δ (ἰδἷθ 
ὑῃπαῦ ΘΑΓΓΙΘ9 108 οσ Τοξαυοη 18 11. 
ΤῊ 8 Αβϑογι θη τν88 ἢγδι πηδᾶν, "τὸ δοϊίονο, Ὁ Ὑοϊξαϊγα, τοβο ἀϊβγοραγά οἵ ἱππβ. 

ΟΒΡΟΟΙΔΙΥ ἴῃ τηδίθοτβ οοπηθοϊθα ἢ} [Π6 βαογθὰ Εἰβύογυ, ἰ8 βιι δῆς ἜΠῸ]Υ ποιϊογίουβ, Βαὶ 
[Π6 ονϊάθηοο ἴογ [6 τϑϑὶ ΠΥ ΟΥ̓ [Π6 ἴφοῖ, δια, ΘΟΠΒΟαΌΘΏΥ, [ῸΣ ἴπΠ6 γγΆΟΥ οὐὨἨ Μαεῖδεν, 
18 ἴ00 βίσοῃρ, ἴο θ6 φανεγιθα ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ ὈΟΪ]ὰ ἀπὰ ἀπβαρροτγίοα δββογίίομβ. ΕΓ, 

Ιη τ1Ππ6 3γϑέ ρ'δςα, Τὴ Ψ8ο0]6 σπαγβοίοσ το Φοβορῆαβ αβογίθεβ ἴο Ηφσγοὰ ἱδ [86 τροῦ 
ουϊάθηΐ σοΠΗγπγδιίοη οὗ τἴπ6 ὈΑγθάγοιιβ ἀθοα πιοητ πο ὈΥ ἴΠπΠ6 ουδηρο δέ. 

ϑεοοπάΐν, ΤῊΘ ροΒρο] οἵ Μαίμονν ν 88 ρυ Π 5ῃ64 δϑοιῦ τη6 γα οὗὨ οὖσ [ωοτὰ 88, βι 
ν ἰοἢ τη ἔποσγα ἀου Ὀ11688 ΓΘ ρΘΥβοηβ ᾿ἰνίηρσ πο σου]ά, δηὰ (ἔγοτα 186 Ποδι ΠΥ (δε 
ταλη βίο ἀραίηβι [16 ΟἸ ΓΙ βιΐδη ἔα 10}}} τυ ἢο χοῦ], ἤανθ οοπιτγαάϊεϊοα ἢ18 δβϑοσιίοη ἵΓ ἱ 
πιδὰ Ὀδθῃ [4186 ΟΥ̓ΘΥΓΟΠΘΟῺΒ : ἐδαῖγ δἰ [θῆοθ 18 ἃ ᾿δοὶξ ρσοοῦ τμδὲ 186 Θνδηρο ἰδὲ 849 δίιδίοα [δ 
ἴδοῖ σοτγοοῦγ. Βαῖΐῖ, 

Τλιγαίν, Τ 6 ΣΘΑΙ ΠΥ οΥ̓ἸΠ6 δος ᾿[561 (Πουρ ἢ τηθηεϊοπϑαᾶ ἴῃ ἢΐ8 ἀβαδὶ βοοϑῖπρ τΩΛΠηΠεΙ) 
ΜΓ68 ποί ἀεπίοα ὈΥ 1886 ΡΒΠΟΒΟΡμΕΣ Οοἴβιιβ, ομὸ οὐ 186 Ὀἰταγοδὲ δηοτΐθ8 οἵ ΟΠ γίϑι Δ} ΠΥ, πο 

ΣΟ {Ππ|8 βαδ]δεῖ, 866 οὶ. ἵ, ῬΡ. 184--- 188. 
5 Διυδίίη. Ηἶθι, ῬΏΠΙΡΡ. 110. χχχνί. σαρ. 3. ἡ 308. οἀϊς. Βίροηϊ. 
8 366 Βρ. Οταν, Οοπποοιίοη δοίνγθοη ϑαογοὰ δπὰ Ῥχοίαπα 1 ἰογαέθγα, γοὶ, ἰ. ΡΡ. 435- 

443.; δηὰ 4180 ὃγιι Ὑ᾽ οἰβίῃη, Απιογιιό ἀ68 1 ντοβ ἂς Μόογϑβο, ΡΡ. 180 ---199. 
4 Οὐτῖαβ 88 σοιαρὶ]οὰ ἃ οατίοτϑ ἐγοδίϊδβο, ἱπεϊι]οὰ Ῥραίεγπείδρα ἃ «οθερλο : ἰὶ ἰδ 8 οοἴϊεθ- 

τἴοη οἵ βἰχιγ- ἶριν ἀγείοὶθ8, οὐ νοῦ, πὶ 811 ῥγοθδὶ τγ, τπ6 Φον δῇ Ὠἰβίοτίδη οουἹὰ ποὶ δὲ 
ἱσπογδηῦ; θὰ νοῦ 6 σΠο86 ἴο οἵμῖν ἴοτ [6 τϑάδοῦ δῦονθ δββίσῃθα, ΤῊΪβ ἐγεδέίθθ "α 
Δρραοηἀαὰ το Οἰτἰιι8᾽Β ὙΕΥΥ γα ]6 ϑρἰοἰ]οσία τη δἶνο Εἰχοογρίδ ἐχ Εἰαυίο Ψοβορίο, ΡΡ. 52] 
---612. 

5 Πινΐπο Ἰωοραιΐοη οὗ Μοβββ, θοῸΚ ν. βοςὶ, 4. (Ὑ] γθυγίου ΒΒ Ὅοτε, νοὶ. ν. Ρρ. 136 - 
128) ὙὍ|νε Ὀἰδορ ᾿48 ρίνθη βϑυθῦαὶ ἰὩβίϑησοΒ ἂἱ ἰδηρσία, νι αἰοἢ τνὸ Βᾶνθ ποῖ γοοιμ!οὶ 
δοὸ ρΡΡ. 180---132. 



ϑεεηιΐπ Ϊποοηπειβέεποῖος δοέιοεεπ ϑαογεά απὰ γοΐαπο ΤΡ τίου. 491] 

᾿ϊνεὰ τονγαγὰβ [86 οἷοθο οὗ [6 δεοοηἃ σοΠ ΌΓΥ, δὰ ἩΔῸ σου] πηοϑὲ ΠΠαῸ ΒΕ ΟΠΔΌΙΥ ἢδνθ 
ἀοηϊοα ἱς ἱ Βο οου]ά."; 

Ἐοωγίλίν, Μαϊιμονγ 5 Ὠδτγταῖνο 18 σοητιηθὰ ὈΥ Μδογοῦΐτ8, ἃ. Ποαι θη δαίῃοσ, τ ῆο Πϊνοὰ 
δϑουϊ 106 Θηὰ οὗἩ ἴΠ6 ἴουτιἢ σοηίτΥ, ἀηὰ Ὑ80 τη ΘΠ ΟΠ5 (8. ΤηΔΒΒΔΟΓΟ ἴῃ 186 [Ὁ] ον ες 
ΚΟΙΙΏ8: “Αυραδβιι5,᾽, δλγ8 ἢσ, “ Βανίηρ Ὀ66η ἰηΐογπιοά ἢπαὶ Ἡροτοὰ ἢδαὰ ογἀογοὰ ἃ βοῃ οἵ 
Ἠΐ8 οὐσῇ ἴο ὃὈ6 ΚΙ ὰ, ἀπιοηρ ἰδ πιαίδ ἐπ απία ἀδομὲ ἔσο γεαγε οἷά, τνἤοτα ἢ ᾿ιδὰ ραϊ ἴο ἀφϑιἢ 
ἰη ϑγτίδ, βαϊὰ, ἰξ ἰβ θθιῖογ τὸ Ὀ6 Ηογοά᾿ δ Η06 ΤΠ δῃ ἢ18 8ΟΝ."} Νον, διβοιρὴ Μαοσγοδίυ 
8 ἴαγ ἴοο πιοάογῃ ἴο Ὀ6 ὑτοάιιοοθα 88 8 νδ]ὶ ονίάδποο 'π 1158 πηδίϊοσ, ππβαρρογιίοα ὮΥ͂ ΟΥΒΟΓ 
οἰγοι πιδίδησοδ, δηὰ αἰ που ρ ἢ ̓ΐα ΘΙΟΥΥ͂ 18 τηαρηὶῆεά ΟΥ̓ 8] ΟΥΓΟΠΘΟΟΙΒ Οἰχουπηδίδηςθ ; γαῖ 
τὴ0. Ρδβδδρο οἰϊθα ἔγοτι ἢΐτ ΒαῦυῈ8 ὕ0 ὈΓΟΥ͂Θ ΒΟΥ πΠΊΥΟΓΒΑΙΪΥ ποιογίουβ γὙλϑ 106 ΙΓ ΟΣ οὔ 
116 σὨ άτγοα ἐπ ΒΟ] οἤδηι, τ Ὠΐοἢ νγγὰ8 ραγροϊγαιϊοα ΟΥ̓͂ [16 ογάοτγϑ οὗ Ηογοά. 

Γισίλεν, 5 ΒοιΒ] 6 πῈ νν 8 ἃ ὙΟΤΥ δΙη8} ΠΙΔΟΘ, ΒΟΙΤΟΟΙΥ ἔνγο ΓΠουβαπαὰ ρΟΥβοΒ οχἰ ἐδ ἴῃ 
τ δηὰ ἴῃ 118 ἀδαροπάδης ἀἰβέγῖοῦ ; σΟΠΒΘΑΙ ΠΥ, ἴῃ [Π6 τηλδδαςγο, ποῖ πηογὸ ἰμδη ΒΗ͂Υ δὲ πιοϑὶ 
οοι!ὰ Ὅὸ δἰαίη, [π|ἢ6 ἀοφδβοσγὶριίοη οὗὅὨ ἴῃ 1Π}6 οὗἁὨ διισῇ ἃ ἔγτϑηὶ ε8 Ηογοὰ 'γ88, (ἢΐθ νγ8ὰβ 80 
ἐγ βίην δὴ δεῖ οἵ Ἵγύθ!γ, [Πᾶῦ ἰδ γα8 δι ΟΥ̓ 8Π14}} ΘΟὨΒΟ]ΌΘΏΟΘ ἴῃ 1Π6 ὨἰβίοΥΥ οἵὗἉ ἢἰ8 βδη- 
ΚΟΪΠΑΣΥ σονογπιηθηῖ, [Τ ἷ8 νγὰϑ Ῥγοῦβ Ὁ [6 γεάϑοη οὗ ΨΦοϑερἢ β᾽8 8: [6πς0.} 

}αείν, ΑΒ 16 τρα]6 ἰηΐαπί ὑΠ8ὲ ΤΟΓΟ ἴ0 Ὀ6 πἸαίη σου ὰ δαβὶ]Υ Β6 δϑοογτίδἰηδᾷ ἔγοτη ἴδ 
ῬΌΡΙ]:ς {8868 οὗὨ Ὀΐγ ΟΥ ρα πθδὶορίθδ, ἐμαὶ οἰγοιιπηδίδηοθ νν}}}] δοσουηῖ ἔοσ ἴ86 τορυϊθ Ραγθηῖδ 
οὗ ουῦ ϑανίουσς βοοίηρ ἰηο ΕρΥρῖ, ΓΑΟΒΟΥ [ΠΔῃ ἱπῖο ΔΩΥ ΟἷΟΥ οὗὨ ΨΦυάεοδ.ὃ 

4. Τλικο 11. 2. 18 ϑ81ἃ ἰο 6 ΘΟὨΙΓΑΓΥ ἴο βίου οδὶ ἔδεῖ, ϑϑαϊυσηῖπυβ ἀπά 
Μοϊυτηπίαϑ. Ὀοίηρ δὐ 086 {{π|0 {86 Εοταβη ργϑϑί θη οὗ ϑιγγίδ, δπὰ Ογγοπῖυβ 
πού Ὀοῖηρ ρονόγηον οὗ ὑδαῦ ΡΓΟΥΠΟΘ 1πῈ}} ΘΙΘυ θη ΥΘΆΣΒ δέον (86 Ὀἰγί οὗἉ 
ΟἸγῖβί. 

[Τ|0 οδ]οοίίουβ πτροᾶὰ ἃγὸ ἴΠ686 : (1. ΤΏΟΓΘ Ὑ͵ὙᾺ8 ὯῸ ΟΘΏδΠ8 οὗ (86 Ογδὲν Ποπιαπις 
ὑπάογ Αὐραβίυδ. (2.) Πᾶσα ἡ οἰκουμένη πιιδὶ ἀεοδίρηδῖθ τ] ΓΟ ΨΔυάα (Αςἰβ χὶ, 28.). 
Βιυϊ βυςἢ ἃ οοηδιι8 σου]ὰ Ὀ6 πιδὰθ ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ Εοπιδη ῥγουΐποο ; δηὰ Φαάθα αἀἰά ἢοῦ Ὀεσοῦθ 
ἃ Ῥγονίηςδ 11}} τ86 ἀδροβίκίοη οὗ Ατὐοβοΐαιβ, δἴογ 8 τγεϊζῃ οὐ ἴθῃ γοαῦσθ. (8 ) Ασουτάϊης 
το Ταοίταβ, Ρ. ϑὅ.1ρ. Ουϊγ πα (6 Ογτομίυϑ οἵ δι. [0Κ6) τνὯ8 ἤγεϊ βοὴϊ ἔγοπι οτηθ οἰδνθη 
ΟΥ̓ ἔπγοῖνθ γοδγα δῇοΥῦ ΟἾ τὶ δι᾿ 5 ὈἰΓΙΠ, ἴ0 ἔογηλ 888 ᾿ηἴο ἃ ργουΐπες ; Ο. ϑαηίϊας ϑαιτ ΓΒ 
δεῖς [6 σουοσποῦ οἵ ϑγτία ὙΒθη ΟὐΥ Τογὰ γγα8 θογη. Ὑπὸ Ἰηΐογοησο ἢ83 ἰπογοίοσο Ὀθθη 
ἄγαννη τὲ [6 ρΌΒΡΕΟΙ ὨΙΒΟΟΥΥ͂ 18 Ἰῃβοουγαία. 

ΤΠο [ο]]ονίηρ πιοάθ8 οὗ τηροιΐηρ τ16 αἰ σα ἤανα Ὀθοπ ρῥτοροβοὰᾶ : (1.) Το ποτὰ 
πρώτη δἰδη 5 ἴὉΥ προτέρα, Δῃᾷ ἡγεμονεύοντος ἀδΘραη 48 οἡ 6 σοτηραγαῖϊνθ. Ηδθηςο [ἢ πηθϑη- 
ἴῃς "νου]ὰ ὃ6, “ ΤῊ 8 σα,888 Ἰοοὶ. μίαοα Ὀοίογο υϊγϊηἶ 8 νγα8 ῥγεοοσ οὗἁ ϑγτία ; " [Π6 βιδῖθ- 
τηθηΐ δοὶηρ δα ἀδὰ ἴ0 ῥγούθηΐ ΒΥ Ῥοβδὶ ΠΥ οὗὁὨ τηϊδοοποοριίοη. (2.) Πρώτη τηυϑῖ ὃθ 
ςσοπηθοϊρα τυνἢ ἐγένετο, ἀημὰ ἱγαπαὶαῖθὰ ἀνθ ΠΥ, κ ΤῊ 8. σοηϑι.8 ἢγθε ἴοοΚ οδοῦ πὰ ον 
Ουἱγίπί 5. (3.) Εογ αὕτη νὰ Βῃου]ὰ τοδὰ αὐτή, πὰ πηάἀογβίδηα (μδὶ {116 ἄθοῦθα ταὶ ρἢϊ 9Ὸ 
ἴοττἢ πη ἴΠ0 ἀδγ8 οὗἨ Ηροτοά, δὶ “τὴ6 ἱαχίηρ 1.56] οσσυγγοα ἴὸσ 116 βΒγαὲ (τη ππάογ Οιὲ- 
τὶ." (4.) 5. 1.0ῈΚο᾽ 8 Οὔ)οοῖ νγαβ ἴο βῆον ον ΟἸ τ δ᾿ 8 Ὀἰγ οοἰηοί θα νυ ἢ 186 ρος] 
δι Ὀ)]δοιίοη οὔΠὸ ΨΦονγβ, ν ἰς ἢ γγἃ8 ἤον,, (Ὸγ [86 ἤχϑι {Ἰπ|6, ὑταοῦ ΠΥ ἜΧὨ το ἴῃ 1ἢ6 6π- 
ῬέσοΥΒ δαϊοῦ : “ [0 ἱαχίηρ 1186] το ράσο ἀπά Ουἰτίηταβ ; ̓"ἢ τΠ6 σοπσμβ αἵ Ὁ γίδι 8 υἱτι ἢ 
θεΐηρ ἴ[Π6 ΓΘ ΠλΪΠΑΡΥ͂ δἴασο οὗ 186 ἑαχίπσ οσοηάποίοα ὈΥ Θυϊτγὶηἶ5 (ΑΟἰδ ν. 87.) ; διὰ [6 
σογὰ ἀπογραφή Ὀδΐηρ; Βι8ο ΟΡ Ὁ]6 οὗἩ 16 τὐνυΐο] βοηθ6. (6.). Τῇ ατγιῖς]ὸ πγυβὲ θὰ οποὰ 
δίιοΥ αὕτη, ὙΠΙΟὮ ΥΘίδγβ Ὁδοῖ ἴο νυ. 1.; 80 ἴπδῖ [Π6 5686 ἷβ, ““ ΤΊ ἰβϑαΐπρ οὗἩἨ 1Π6 ἄδογοθ ὃ6- 
Οϑτη6 8Δη ἀπογραφή πηάογῦ Ουτ]ηΐι8,᾽ ὦ. 6. [86 σοὨδα8 νν88 Ὀσαη πθάος Ηοτγοά, δηὰ, μανυΐης 
θεοη ἰηϊοττριοὰ ὈΥ Ὠ18 ἀδαίῃ, τγνδ8 ἢτϑὶ σου ρ]οϊοα Ὁ Θυϊτϊηἱα5 ; 118 ἀδι6 θείης ἀοβπμρὰ ὮΥ 
ἴπ6 {πῶ ὙΠ ΘῺ ̓ ξ νγὰβ σοτηρίοϊοά, 

)γ. Ὑ)͵ογάβινογι ἢ σοηβιογθ ΟΠ]Υ ἴνγο ἐπέοσργοί: 0}8 “ ΠΟὨΟΥΤΏΔΌΪ6 ἰ0 ρ͵ΓΑΠῚπηδίϊοΑ] ᾿ΑΥΒ ;᾽" 
εἰτπογ, “ ΤῊ18 ἔγοι ἰαχίηρ τοοἷς μἶδοθ στ μθη Οὐἰγηἶ.8 νγα8 βουόγηοῦ οὗ ϑ'γγία " -- ἀῃὰ Ψιυδβιίη 

“Ματιγτ ἀθοϊαγοβ [παὶ αἰγὶ πἰὰ8 ν᾽ 88 80 δὲ ΟἩ τ βι Β υὐσῖ  ; οσ, “" ΤῊΪ ἰαχίηρ Ὀθοδιηο ἢγεϊ, τ θη 

1 566 106 ῬΑΒ84ρ68 ἰη 1 γάηον β Ὗ ογβ, νο]. υἱ]. Ρ. 31. ὅνο., οὐ νοὶ. ἱν. Ρ.. 122, 410. 
5 Μίδοσον. ϑδῖασῃ. 110. 11. σᾶῃ. 4. Τῇ πιβββϑοῦο οὗ [Π6 ᾿ῃἴδη8 18 ἰ Κουνὶδα ποίϊοεὰ ἴῃ 8 

ΤΑΌὈΙ ἶς 4] ποτὶς ςα]]οὰ ὙΤοϊάουῃ 9650, ἰπ τΠ6 [ΓΟ] οί ηρ Ραββθᾶρὸ: “Αηὰ τ1Π6 Κίηρ, ρᾶνο 
ογάοτϑ ἴῸτ ουϊτἰπρ ἴοὸ ἀθδί ΘΥΟΤΥΥ͂ ἰηΐδηϊς ἰο Ὀ6 ἴουπὰ ἰη ΒεΙΒΙ ποῖ ; δηὰ τἴΠ6 Κίηρ ΒΒ πι68- 
ΒΟΏΡΕΓΒ [κ}}} ἜΥ̓ΟΤΥ ἰηίδης δοοοτγάϊηρ ἴο {π6 τογὰὶ ογάογ," Ὁγ. (α. ὅδμασγρο, ΕἸγϑς οΐοηςοθ οὗ 
ΟἸ γι βιϊδηϊγ, ὅς. Ρ. 40. 

8 Ἰιαγάπεογ, Οὐ ἀἸ 1} γ, ραγὶ ἱ, Ὀοοῖὶς ᾿ΐ, σἢαΡ. 1. δοοῖ, 1. ὙΌγΚ8, νοὶ ἱ. ρῃ. 8329---888. 
ϑνο.. ΟΓ ΡΡ. 180---185. 4ϊο. ; ΜοΪΠοτῖη, Οσαμδα σὺν «οκερδιε οασάεπε ρυέγογμηι Βειλίεπιείϊοο- 
για, Μαιι, 11. 16., παγγαίσπε δἰἰοπίϊο ργαίοτίογίί, 41ιο. Αοἰτίηρεοη, 1788, 88 δηδίγβοὴ ἴῃ [ἢ0 
ΜοπΓγ Βδνίον (Ο. 83.),, νο]. Ιχχχ, ῥ. 617. ; ϑἍομϊζ, Ατοδβεοϊσμία ΗθΌγαΐοδ, ΡΡ. 52, 58. ; 
Οοϊοηία, [4 Βεϊσίοη ΟὨγέιίοπηθ δαϊτοτὶβδέα ρᾶγ ]6 Τειηοίχηδρο 468 Αποΐθῃϑ Ααλουσβ ῬΔΥΘΏΒ, 
1718, Ἑσἴ!δρ. Υἱ. ἃὶ 8. ἴοπῃ, ἰ. ΡΡ. 208---220. 

4 ἌΑροὶ. ἱ, 84. Ορ. Ῥησ. 1742. Ρ. 65. Οοπΐ. Ὠΐα]. ουπὶ ΤΥΥΡΏ. 78. Ρ. 178. 
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Οαυἰτίπἶβ τγϑ8 φΌΥΘΓΠΟΥ οὗἉ ϑ'γυὶδ ᾽᾿ ; {. 6. ἴ6 Ὀορδη ἰὸ δὲ δηεοἃ γέ, ψἤοη ΠόΓὸ Πδὰ ὕδοπ 
ἃ ϑεοοπὰ πηάοῦ υϊτπἰμβ ; 78ὺὴ 88 8. δονογοῖΐγῃῃ ἀθοῦρο οὐ ΟἾΑΥΪο8 15 ποῖ βιυ] θὰ ἴΠ6 ἢγβῖ, 
1}}} φθοῖθοῦ οὗἩ 186 Βδπ16 ὩΔΠπ16 65 βυςοοραοα.} 

Βαὶ ὑΒογο ἰ8 ἃ ραβϑεδρο οἵ ΤαςἼϊϊαβ τ ὨΙ Οἢ ΤΊΔΥ͂ ΓΏΓΟῪ δοπλ6 ᾿ἰσῃϊ ἀροη [80 τηδίῖοῦ : “Μοχοχ- 
Ῥαρπϑδιῖβ μοῦ (ΠἸεΐδτὰ Ηοσποηδάθηβίαπι σδδι6}}}8. (Οι ἐγ ἢ) ἰηϑίρηϊα {τὶ τ ρἢἱ δάἀορίπ8 ἀα- 
ἔυϑαυο τοοῖοσ Ο. (δ ϑαγὶ Αττηθηΐαπι οδιϊηοητὶ ΤΊ θογίαη ἀαοαιο ΕΠΟάΙ αρθηΐοπη σΟἸΟΓΑΙ. 
Θυοὰ ἰυαπς ραϊείοεϊς (ΤΊ οΓ8) πὶ βοηδίυ, δα αῦὶβ ἴῃ 86 ΟΠΟΙΪ8 εὐ ἱπῃουδαῖο Μ. [ΤΟ] Πϊο, 
αυδπι δποίογοτη (Ὁ. Οραδδγὶ ὑγαν δ:18 οἱ ἀϊδβοογά  αγ! ἀΥριο δι.) 2 Ζαπιρι 88 ἰτϊοὰ ἴο ἀΪ8- 
ΘΟΥΟΥ [ἢ6 (16 πο η τπἰ8 τοἀπσίοη οὔ {6 Ηυιϊιποπδίοηκοθ οσςσυττοα, ἀπὲ δῦ σονθυπουβῃ!ρ 
δ νγαβ ψηΐϊοὴ Οαἰτγϊηἶὰ8 τμθη Πο]ἀ.2 Ηὸ ἤπηάδβ (Παϊ, ἔγοπι Β.Ο. 22, ἤθη Ονργυβ 88 δεβίρηῃηδα 
ἴο ἴδπο 86ηδῖο, ΟἸΠἸοΐα τγα8 δοραγαιθὰ ἔγοπι ἰδ, ἴῃ ογάογ ἴο Ὀ6 πιο, διὰ ρῥἰδοοὰ ἀπά ον [ἢ 6 ΒΑ ΠῚ 
ονόστιοῦ 10} ϑγσίδ ; δηά ἰἢδὺ 1818 απο σοπτϊηποὰ {}}} [ῃ6 {ἰπι6 οὗὨ Υ᾽ ἐβραβίδη. Ηθηςθ, 58 Ὺ8 
Ζαπιηρῖ, “Ο'ιδ5 συπὶ ἰτὰ δἰπί, Ῥ. ϑυϊ]ρίείαπι Θαυϊγίἴατα 60 ἰθηροτθ, 480 Ηοπιοπεαδηϑίατῃ 
ΘΑ 516}14 Ρ6Υ ΟἹ] οἰδπ ἜΧΡΌρΡΠΑΥΪ, σοΓ Πα οϑὲ ζιῖδ86 ἰοραΐατη Αὐραδι ργὺ Ῥγθοοσο ὅτ δ. 

Νον 898 ἴο [πὸ ἀδῖα, Οὐ τη.8 τν8 σΟΠ88] Β.Ο. 12. ; δὰ Οὐ, βασ, ἴοὸ τοῦ ἢ νγὴϑ 
γεοίυτ, ἀϊοὰ Α.Ὁ. 4.; 80 ΓΠπ8ϊ 1π|8 σουθυπουβῃ!Ρ σληποῖ Ὁ6 Οἱ 58 δά] Ἰϑεγδιίοη οἵ τ ἢ 
ΦοβοΡἤ 8 ΒΡΟΒΚΚΒ; ἴοτ πὲ ἀϊὰ ποῦ σοπητθηςθ 11}} Α.Ὁ. 6. ΕἸσίΠογ, γγὸ ΚΠΟῪ οἵ οἴ ΠΟΥ γο- 
ὙΘΓΏΟΥΙΒ οὗ ϑ'γχία {1}1 Β.ο. 4.; δηὰ Μ. 1.0} 11τ8 ννδδ γϑοίον οἵ (Ὁ. Οφβασ ἴγοπι ἴ[ἢ6 οἷοβθ οἵ Β.6. 
1, ἴο ἴηο Ὀορσϊηπίηρ οὗ Α.Ὁ. 2. ΤΠ ἀϊδιϊποῖ οσοποϊυδίοη οὗ Ζιιπιρῖ, ᾿ΠοΓΘΙΌΓΟ, 15 1880 Οι- 
χἰἶα 5 ργοοαάεὰ [1] 5, θΟΓῚ 48 σονόγηοῦ οὗ γτίδ πὰ σεοίον οὗ ἀ. Ομϑαῦ, δηὰ {πδὶ ἢθ 8δ86- 
οοοἀοὰ άγαβ, 80 δὖ [Π6 οἶοβθ οὗ Β.6. 4. γοϊυγποὰ ἴγοηι ϑυτία τὸ οσηθ. Ἡδποο [ἢ 6 διδίε πηθηὶ 
οἵ δι. 1Κο, ἰδὲ Φυϊγ πὰ γγἃ8 σΟΥΘΓΠΟΣ οὗ ϑγγία δὴ [πὸ {ἰπ|6 οὗ ΟἿὟ 1ογά ̓Β ΙΓ πὶ ΓᾺῪ 
υἱπαϊοαδιοα ὉΥ͂ 8 ὑγοοῦ γοδοῃοὰ δῇοσ 8 πιϊπαϊο δηά ἰοπριμοηθά ἀσάαοιίοῃ ; 60 ἔμπα “ ἴδ 15 τῦο 
Ῥϑαυσίιγ,᾽ 88 1)ζτ, ΕΔ ΓΑΙ ΤΠ ΓΟΙΏΔΓΚΒ, “ ἠοῖ [Π6 [688 οὗὨ [Π6 ΘΟ]] δ γα] ΒΟΌΓΟΕΒ οἵ ἱπίοστηβιίοη 
ὙΠ οἢ Ὀγοῦῦ ἰπῖο δΒαβρίοοη [86 βοσῦγζεηου οἵ [δὲ βδογοά Ὠἰβίογίδη, "" Το δυοοοδδίοη οὗ 
ΒΥΓΙΔΏ ΡΟΥΘΙΠΟΙΒ ἐπΟΓΟίΟΓΘ ΔΡΡΘΆΓΒ [0 ὃθ : -- 

Ὁ. δοηιίακ ϑαιαυγηΐηβ, ἔγοῦὶ. 5 Ε ᾿ : ΒΟ. 9. 
Ῥ. υϊποι} 8  άαγυβ ὡ ὃ : : : 6. 
Ῥ. ϑαυϊ]ρίοεὶπ δ αΐγ 18 ᾽ ὃ Ξ . ᾿ 4. 
Μ. 1ωο] 8 5 . Ε ὃ ὲ ὡ : : 1. 
Ο. Μασγοείαβ (ὑθηδοῦὶ π8 ὲ Ρ : : : 4. 8. 
Ι, Μοϊυδῖυ ϑαϊυσηϊηι8 Ε : : : . 4. 
Ῥ, δυϊρίεἰαβ Θυϊγ πἰὰϑ (Δ ϑοοοηά Εἰπ10) : Σ ᾿ 6 

δίηςθ ἷξ 8 ΠΟῪ οἰοδὺ [πῇ 16 ῥυποῖραὶ αἰ ΠΟΌ Υ͂ 18 Τοπιουοᾶ, τὸ ποοὰ ποὺ ὃ6 γοτν 
Βο]]οἰζουϑ ἃ8 ἴο [6 οἴδοῦ οὐ͵οςϊίοη, {Ππ|:ῖ ΘΟὨΘΠΙΡΟΓΑΓΎ ὨΙΒΙΟΥΥ 8 δ:]6ηϊ 88 ἴ0 ἃ σοπετι8 δὲ 
1π6 εἰπι6 οὗ ουν 1ογὰ Β υἱγίῃ, ΤΙΐ8 Β] 6 πο νοι]Ἱὰ ποῦ σοηίγϑαϊος ἴἢ6 ἀνβηρο] 151, Βαῦ π6 
ἔλοι 15, ἐμῇ ἴΠ6 ΓΘ ἀγα ἱπαάἰσδιοηΒ ΤΌΤ ΓΒ. ΤΟΥΙΠΥ βοῦτοσβ, ἱπάοροηάρηϊ οὗ πὸ Νὸν 769- 
ἰλτηθηΐϊ, Πδῇ Βαςἢ ἃ σΟΠ 5.18 γγᾺ8 διηοηρ ἴΠ6 ρμίδηδβ οὗ της δ πὶβιίγαιίίυη οὗ Ατιραδῖαθ. ὙΠοθο 
τὸ ὑγοάἀυσρά ὉΥ 1)γ. 1.96, ἴο ψψ]λοπι, δια ἴο [Π6 ΔΕ ΠΟΥΒ ἢ οἰν65, {86 βΒια ἀδηΐ τηιδὲ Ὀ6 γοίοττοα 
ἴον σοιαρ]οῖθ ἀϊδβουδδίοη."]) 

ὅ. Ιὰ [Κὸ 11]. 19. Ἡοτοά (Π6 ὑοίταγοἢ 18 βα]ἃ ἰο ἤᾶνο θθθὴ τοργονϑεῖ ὉΥῪ 
Φόομη ὑμ0 Βαριϊ8ὺ [Ὁ Ηοτγοάϊαβ, μ18 Ὀγοῖμον δ λέϊρ᾽5 πιο, ἡ Ὠοὰ 6 Ππαά 
(ὈγοΣ Ὀ]Υ ἰἈ ΚΘ ἈΨΨΆΥ ἔγοπι Β6Γ Ὠυβθαπά ἀπά τρλγγῖθα. 

Νον {118 8 βαϊὰ ἴ[ο 6 ἱστθοοῃ οι] Ὁ]6 νυν ἢ} ῥτγοίδπο Ὠἰδίογυ, τ] ἢ αββογί [ῃ6 Ὀγοι ΓΒ 
ΠΆΠῚΘ ἴο ἢανα Ὀθθη Πεγοά, Ἡθηρο ἐξ ἤλΒ Ὀθοη βαρροδοὰ παῖ 16 ἢδπιὸ οὗἔὨ λέ ρ ̓νὰ8 Ἵγορὶ 
ἴητο 116 ἰοχύ ᾿Πγουρἢ [6 ΘΟΡΥ 8508 πορίροποθ, δὰ οὐὔρῆϊ ἴο Ὀδ οἴγἱἰοἃ : αΥἹοΒθαςο ἢ ἢ 88 
οπηἰτοα ἰδ ἴῃ Πἰ8 ταχὺ, θαϊ ἢ88 Ἰηβογί δα τῃ6 ποτὰ Φιλίππου ἴῃ [Π6 πιαγρίπ, ψ [86 τηᾶγκ οὗ 
ἀουδε] σαπαίΐϊποηθδθ. [Βαϊ ἴῃ Μαῖῖ. χὶν. 8. δῃὰ Μδῖκ νἱ. 17. [ὴ6 58Π1|6 Π8ΠῚΘ ἈΡΡΘΆΓΒ. 
Του .1688 1Π6 ΔΡρο]]διίίοη ἴῃ [Ὁ]] οὐἩἨ ΤΠ 6 ρογβοῆδανθ ὰ αἰιοδιίοη 88 Ηογοὰ ῬΒ1ΠΡ, ἃ ἑλτ 
δηὰ ἃ ΡΟΓΒΟΏΔΙΪ ἢδη6 θαΐπρ πηϊ168.} 

6. Αοίϑ ν. 86. 2 ον δοίογε ἐΐεθδο ἄανδ γοϑὲ μρ Τλεμάαδ, ὅζο. «Φοβθρῃυθ᾽ 8 
δοσοουηΐ οὗ Τπουάλϑ (Απίΐᾳ. 110. ΧΧ. οΆρΡ. 5. ὃ 1.) τοίδστϑά ἴο 8 ἰγαπβδοίϊοη 
0μδὺ οὐσυγΓΘα ΒΘΥΘΓΆΪ γθ 88 αν (ἀδηλ8}}6} 8 Βρθϑοῖ, οὗ τν ΒΙο (818 ἰοχὺ 18 ἃ 
Ρϑγί, 

1 β66 οτγάδποσιη, ΤΠὸ Εὐὰγ αο8ρο68, 1856, ἐπ. ἰοο. Ὁ. 139. 
2. Απηδὶ, 110. 11}, 48. 
ϑΑ.Υ͂. Ζιωρι, Οοπιηθης. ΕρίσταρΒ. δὰ Απιᾳ. Βοτα. ρογιϊηθηϊ. το], 11. ΒόΓοὶ. 1854. 
ΦῬ. 98. 5 Ἠεγη. Μδη. Αρρ. Ρ. 471]. 
“ Το Ιπερίγαϊίοη οὗ Ηοὶγ ϑογίρίατο (2 πὰ. 6ἀϊ1.}. Ρ. 401., ποῖα 1. 8666 4150 Αρραπὰ. (. 

ΡΡ. 515-81. ; δηὰ Βαίγυθαίση, ἤογῃμ. Μδὴ Δρροπά. ρΡρ. 461----475. 
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ΤῊΟ σοη τ Ἰοϊίοη 18 τοιηουοθὰ ὈΥ 186 ργΟ ΔΙ Υ͂ τΠδὺ ἴἤθτο τιϊρδ Ὀ6 ἔιοο ἰδηροβίογθ οἵ 
ὅἸὸ δδῦγθ ΠΒΠῚΘ; [ῸΓ [ΠΟΤῈ ὝΘΓΘ [ΟἿΓ ῬΟΓΒΟΠΒ οὗ [Π6 ΠδᾶΠ16 ΟΥἩ δίπιοπ ΤΡ Ώ ΤΟΣΟΥ͂ γΟΔΥΒ, 
βιηὰ τἢτοο οἵ ὕἽκάαε νι ἴθι γοδγβ, 8}} οὗ νν βοὴ 6 ΓΟ θβ6Γ8 οὗ ἰηϑαττοοι] οηΒ.} 

[1 νὶ}} θ6 ορβοσνοᾶ {πα 8]]6σθὰ δομίγδαϊοῦϊοηβ ἴο στρογ "Υ, απ 
ἴο ΡΒΙΟΒΟΡΩΥ δα {πὸ παΐασγο οὗ {πἰησβ, ἃγα σοῃβιἀογθα ἴῃ {πΠ0 βτβὲ 
νοϊυτηθ, 88 [ΠΘῚΓ ΤΟΣ 6 ΔΡΡγορτὶαῖθ ρἶδοθ. ὅδε Υ0], 1. ρρ. δ82---612.} 

ΟΗΑΡΤΕᾺΝ 11. 

ΟΝ ΤῊΞ ἹΝΕΕΒΕΝΤΙΑΙ, ΑΝῺῸ ῬΒΑΟΤΙΟΑΙ, ΒΕΑΌΙΝΟ ΟΕ ΒΟΕΙΡΤΌΞΕ. 

ῬΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΝἩἨὨ ΤῊΞ ἹΝΕΕΒΕΝΤΙΑΙ, ἘΕΑΌΙΚΟ ΟΥ ΤῊΣ ΒΙΒΓΕ. 

Ι. αεπενγαῖ γεΐοβ ὕὸν ἐδὲ ἀεαμοίοη ΟΥΓ ἐπ εγθησαδ. ---- ΤΠ. Οὐδοτυαέξίοηδ 07 
αϑοετίαϊπίηρ ἐδ βοιτοθα 0 ἱπέογπαϊ ἐη εσεποεδ. ---- 111. Απα αἴδο 9 ε“- 
ἐεγπαΐ ἐπ εγθησο8. 

1. ΤῊΣΞ βθη86 οὗ βοχιρίυσα μβανὶηρ Ὀ66η ΘΧρ] αἰ πμϑα δηα δβοογίαϊποα, 1 
ΟὨΪΥ ΤΟπ.8 18 ὑπαῦ 76 ΔΡΟΪΥ 1Ὁ ἴο ΡΌΓΡΟΒΕΒ οὗ ργδοῦϊοαὶ ΟΠ γ ; τ ὶοἢ 
ΤΥ δα εἴἴβοιίβα οἰ γ ὈῪ ἀβαμοϊησ' ἸΠ ΒΓΘΠΟΘΒ ἔγοότῃ ἰαχίβ, οσ ΕΥ̓͂ ρῦϑο- 
Το] Υ ΔρΡΡΙ γίηρ [Π6 ΒοτΙρίαΓΘΒ [ο ΟἋΓ ρΘΥβοΟ Δ] οα" βοδίοι δηα βα] νδοη. 
ΒΥ ἹΝΕΈΒΕΝΟΕΒ, 6 ΠΘΔἢ Οογίϑὶπ ΘΟΓΟΪΙΑΓΙ6Β ΟΥ̓ ΘΟΠΟΙ αΒΊοὴ8 Ἰορὶ(1- 
ΤῊΔίΘΙΥ ἀπδαιπιορὰ ἔγοσα ψοσ8 ΥἹΟΥ͂ ΘΧρ απο ; 8ὸ {πωὺ ἸΠ6Υ Ψ8Ὸ 
ΟΠ Γ ΠΟΑΥ ΟΥ̓ γοδὰ {Π6Π} ΤΏΔΥ ἴοτια οοσγοοῦ νἱθνϑ οὐ ΟΠ γιβίδη ἀοο- 
{η6 δηα Ομ γίϑθύδη ἀν. Απά ἴῃ {Π18 ἀσάιιοίοη οὗὁὨ ᾿πέθγθηοθθ ᾿γ 
ἈΓΘ γΔΥΓΔη αὶ θοίῃ ὈΥ 1π6 ρσϑῃῖυβ οὗ Ἰδηριδσο, Μ ΒΙοὮ, θη ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ 
Ὁη]ασδίοοα, πλθϑη8 ποῦ ΟὨΪΥ ὙΠδὺ 0π6 ποτὰβ υὐδογοα ἴῃ {ΠΘγλθ6] γ 68 
ΟὈν]ΟΥΒΙΥ͂ ᾿μρ]ν, Ὀαΐ α͵8ϑο τ βαῦ τηᾶύ 6 ἀθαυοορα ἴγοιῃ {Ποῖ ὈῪ 16ρ!1- 
τηϑίθ ΘΟΠΒΘΑΊΘΩΘ6Β 5; δηᾷ [ΠἸκουσῖβ6 ΟΥ̓ {π6 ΔΕ ΠΟΥ Υ οὗἨἁ «688 ΟἸ γιβί 
ΔΗ ἢ18 Δροβί]θβ, γῆ. αν βαῃοομϑα {818 ΡΥΆΘΙ͂ΟΘ ὈΥ Π61} ΘΧΔΙΏΡΙ6. 
Τὸ "Πυϑίχαϊο {818 τουλαῦὶς ὈΥ͂ ἃ 81:06 1πΒίδῃοθ : --- 

Ουν Ιοτὰ (Μαίι. χχὶϊ. 28.----82.), ν θη ἀἰθρυϊπρ νὴ (06 ϑαΐάμυορθϑ, 
οἰτοὰ (μ6 ἀθοϊαγδίίοη οὗἉ Φϑβονδὴ τεοογαβα πη Εὐχοά. 111. 6., 1 απι ἐδλε Οαοα ὁ 
«δταδαπι, Ζδαας, απαᾶ “Ψαοσοῦ ; πᾷ ἔτοτα ἴπθπςθ 6 ργονθᾶ (ἢ γεβεγγοοίζοη 
Υ ἐλε ἀεαά ᾿πίογθη 1411γ7, οὐ ὉΥ ἰεριἀπημαὶθ σοπδοφμοηοθ. Τὶ βῃουά ΡῈ οὐ- 
βοσυϑα ποῦ ΑὈγδθδὰ μδα Ὀδθη ἀθδᾶ Ὀρνϑγαὰβ οὐ ἴὩγθθ Ὠυπάγθα γϑαγβ 
Ὀοίογθ {Π|680 σοσὰβ ΘΓΘ Βροκϑῃ ὑο Μο568 ; γοῖῦ 8.1}} οβοναῖι σδ] ]οα Πἰτ56] 
1π0 αοάἂ οὗ ΑὈτγαμδπι, ὅθ. «(6805 ΟἾΓΙΒὺ ῬΓΟΡΘΙΙΥ ΤοιαγΚοά ἰπμδὶ αοάᾶ [5 
ποῦ ἰη6 αοά οὗὨ δο ἀδαα (ἰππδὺ ννοτᾷ Ὀοΐπρ οφαυΐϊναϊθηῦ ἴο οέογπαΐ απηὶλείαίίοη, 
ἴη {Π6 Β6η860 Ἰηὐθηαρθά ὈΥ [86 δαδαδάμποθθθ, ννο μοὶ] ἃ τὉμδὺ (6 βουὶ νδηϊθῃθὰ 
νυ τη6 Ὀοάγ 8), θαΐ οὗἩἨ [Π6 ἐἔἑἔυίπο: ψ ὨθησΘ Ὁ [Ό]]ονν 8 ἰῃδί, 1 Π6 18. 186 
αοά οὗ ΑὈγΑΔμδμ, 1888ς, δηα “Δοοῦ, ΠΟῪ ἢᾶνΘ ποὺ Δ] ορούμοῦ ρου βηθα, Ὀαΐ 
ἐμοῖν Ὀοά 168 νν}}} 6 ταϊβϑά δρδίηῃ ἔγοιῃ ὑμ6 ἀθϑᾷά, νν}}}}6 {Ππ|6}Γ βρὶ γι [8 οΥ' 8οι}]8 

1 Ὧγ. Τλγάποσ ᾽Δ8 οΟἸ]οοϊοα τ0}6 ῬαΒΒΆρ 68 1η απ οβίζοη γοϊδίνο ἴο [Π 686 ἱτηροβίοτθ. ῬΟΣΪΚ8, 
γοἱ. ἷ. ΡΡ. 409 ---4183. ὅ66 Αἰ80 Ῥαϊεγ Ενϊάθηςββ, το]. ἰϊ, ΡΡ. 179---]18]., ΟΥ ΡΡ. 218, 219. 
εὐϊ, 1849. 

2 Ουἱ οπίπι ᾿η:6]1χἱϊ, ᾳαοὰ Ἰοαυϊζαγ, ποπ πιοᾶο υἱπι, βεἃ ἀπιδἰέμπι ἀποαὰθ νογθογιπὶ 
Ῥοτερίοϊ ; Ἰάδοχαορ ἰὰ οἴημθ, αποὰ οχ 18 Ἰορὶ πιο σοὶ ροῦεβὲ, δα ργοῦαγο οἴη) τηογῖῖο 
«τεύπατ. Βυάάσυδ, ΕἸεπιοηΐα ῬΗΙΟΚορ  1πβιγατηθη 8118, ραγβ ᾿Ϊ. σΒρ. ἰ1. ὃ Χχχ. ὑ. 246. 
᾿ 8 "Συγαφάνιζει τοῖς σώμασι. ΦΖοδορἢ. Απὶ. Φυά. 110. χνὶ!, σαρ. 1. ὃ 4. (4]. οδρ. 2.) 
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δΓΘ δἰῖνθ τὶ αοἄ, ποὺν ὑπ δπάϊηρ ἰμοῪ πᾶν οοδϑοὰ [ὉΓ ΤΊΔΗΥ δουίαυτῖρι 
ἴο οχίβὲ διῃοηρ τλοσί8}8.}: [ἢ [Π0 Β8Π16 ΤΟΡΙΥ οὖν ϑανίουγ ἔυγίμον σοηζαιοά, 
ἐπήεγοηπεϊαζψ, ἀποίμον ἱθποὺ οὗὨ {π6 βϑδάάμοθθβ, νἱΖ. ὑμδί ὕπογο ἐδ πείδλεν ἀπφεὶ 
ποτ δρίγὶέ, ΌΥ͂ 8]ιονγίησ ὑπαὶ {ῃ9 8010} 18 ποῖ ΟΠἸΥ ἱπιτηογίβὶ, Ὀὰ  ᾿ἴγο8 πὶὶὰ 
αοᾶ ὄν ὑ 8116 1π6 Ὀοάγ 18 ἀοίκηθᾷ ἴῃ {Π6 ἀυϑῖὶ οὗἩἨ (86 δαγίῃ ; τοὶ θοὰγ 
γν1}}} Αὔουσαγβ Ὀ6 Ταὶβϑα ἰο 18, ἀπ 6 υηϊδὰ ἰο [09 808} ὈΥ͂ {86 πιΐγδεα- 
ἴου8 ροννοσς οὗ ἀοά. 

ΤῊΘ ουπάδθοῃ οὗὨ ἐπ εγοπέϊαϊ γεαάίπο 18 [π6 ρῬοσρϑῦμδὶ Βδγτηοηγ οἵ 
βδογϑὴ {πϊηρβ; 8ὸ {μαΐ ΒΥ οὔθ, ὙΠῸ 88 ἐβμβογου σὮ Υ οοπδιάθγοὰ δϑὰ 
ΤΊ ΟΥ υπάογβίοοα 8 β:ηρ16 ἀοοίγῃθ, ΤΑΥ͂ ἤδΏΟΘ ΘΆΒΙΪΥ ἀθάμ6 ΠΙΔηΥ 
οἴμουβ νοῦ ἀδροηα ἀΡΟμ ἰῦ, 48 [ΠΟΥ͂ ἅτ ᾿ἸηΚοα ἐοροῖδαῦ ἴῃ ὁηὲ 
οοὨτ πο οπδῖη. Βαΐ, ἴῃ ογάδγ ἴο οοπάποῦ {Π18 Κιπα οἵ τοδάϊηρ συἱὶ 
Δανδηΐδσα, ἰῦ 18 ΠΟΟΘΒΒΑΙῪ (Πα γγὸ Ὀτὶπσ [0 1ἴ ἃ δοῦν )μασπιεπέ, σἈραδὶα 
οὗἩ ραποίγαιησ ἀΘΘΡΙΥ ᾿ηΐο βλογοα ἰγυ8, ἀπμα οὗ δἱοϊπρ ἢ Ἰοάο- 
ἔλθ ρα Ὀ]6 αἰ οῃ δηα ραίϊθπορ, πα αἷβοὸ οὗ ἀδαποῖησ ομ6 ὕγυτι ἔτοηι 
ΔΏΟΓΠΟΥ ὈΥ͂ Βίσοηρ, Γοϑβοηϊηρ; δηα {γύποῦ, {παῦ (Π6 Ταϊπα Ῥοβδεβ8 ἃ 
ΒΒ] οἸοαύ ἀρ τε δὲ οὗ 16 ,ῶγπι 9} δομπὰ τοογάς ἔπ ζαϊ(ἢ απά ἴρνε 
τοἰϊολι ἐς ἐπ ΑἸ ιγίβὲ ὕεδιι8 (2 ΤΊ, 1. 13.) ΥΒουΐ {Π18 ἱκπονίεαρε, 
Μ11 6 ΡΟ Οβ81016 [0 ΤΆΚΘ ΔΠΥ͂ ὈΘηΘΗ͂ΟΙΑ] Ῥγόρτθδθ ἴῃ {18 Ὀγδποὰ 
οὗ βαογρὰ Ἰιτογαΐαγο, οὐ ἴο ἀἴβοουθῦ {π6 δχῃδυβί! 688 δυοῖν οἵ ἱπι- 
Ρογίδην ὑγταςΠ8 σοπίαϊηθα ἴῃ {Π6 βδογθὰ ψτησβ. [Ὁ Μ1}} ΠΟ ν δα 
Ὅ6 τοαυϊδιίθ ἴο σορᾶγο ᾿πέθγθμοοθ ἤθη ἀδαμοσα, ἴῃ ΟΥΘΓ ἰοὸ 
᾿δϑοουίδίη ΒΟΟΣ {ΠῸῪ ΔΓ6 οογγοοῦ, Πα δγθ γ 8} ψΟΥΓΠΥ οὗὨ (δαὶ 
ΔΡΡοΙΙαοη. ἘΕῸΣ {18 Ῥαγροβα {π6 ξ0] ον πρ στὰ] 68 στ δ δάγδη- 
ἱἈρϑουϑΥ σοπϑυ]αά : --- 

1. Οδυίΐοιις οΥ ἰοο σοῃιπιοη ἑη εγοποαα ηιμδὲ πο δ ἀφραμοοα, πον τλουὶά 
ἔλεον δὲ ἐσρτοδϑεοά ἐη ἐδλθ πυϑγν τρογάς οΥ δογὶρίωτο. , 

Τῆυβ, 1 ἔτοαι Μαῖῖ, νἱ. 838., ϑεεὰ γε βγεὶ ἰδὲ ἀἰπφάοπι οΥΓ Οοά απὰ Λὲς τἱρλίδομδπεεε ; σπά 
αἰ! ἰλεδε ἰλίπφα εὐλαὶ δὲ αὐάεά ᾿πίο ψομ, ἴμ6 (Ὁ]] ον ἱπίδγοποοδ θ6 ἀϑάποδα --- 1. Τῇ 
κίηράοπι οἵ ἀοἀ ἰβ ἴο θ6 δουρῆϊ ἰῃ τΠ6 ἢγβί ἱπβίδηοθ. 2. [Ὁ 8 ΠοοϑβΆΓΥ ἰδ δὶ γγὸ δεεκ ἴδ 
τὶ δουδβη688 οὗ (ἀοὰ ; δῃὰ, 8, Τὸ Βίτι {Παὶ [Ππ8 θοοἶκ8, 41} οἵμοσ ᾿ἰηχ8 8881} ὑε δἀάεὰ -- 
ΑἸΙΒΟΌΡ [686 ΑΓ6 ἴῃ ὈΠΘΙΏ 86] γ68 νγοὶ ΚΣ ὨΥ ἔγαμ8, γοῖ ΠΟΥ ΔΓ ἘΧΡγοδδοα ἴο0 ῥ᾽ δία! υ ἰα ἰδ 
ὙΘΥΥ͂ οΓά5 οὗἉ βου ρίιγθ 0 Ὀ6 (8116 ἰηΐογθησοα, ὙΠΟΥ͂ ΓΟ, ΓαῖμοΓ, ἐσ 1ὴβ φοδυθὰ ἴῃ ἴδιο ἰεχί 
ἐυδοιῇ, τηδη ἰγαΐῃ5 ἀοὰυςσοα ἔγοπι (ο86 ᾿οΓΑ δ, 

2. 7ηεγεηποθα πριϑέ δο ἀοαμοεαά ὕγοηι ἐδλθ ἔγιιο απαᾶ σοπμέπα ξεη8ε οἔ (δε 
τοογάϑ, ποί ἤἥγοηι α δριιγίοιδ δεη56, τολοίλοτ' ἐϊογταῖ οὐ πιψείϊεαὶ, 
γε Πᾶγνο ἃ βι γι κίπρ υἱοϊατοη οὗ 118 Βοῦοῦ δηὰ αἰπλοδὶ βοϊ [-ουάϑηΐ σβϑηοη, ἰη (ἢ ἰαίεσεδο 

ἀοάμπςοα ὈΥ σαγά 4] Βο᾽]στηΐηο, ἤγοτῃ 8 σοϊηραγίβοη οὗ Αςῖβ χ, 13. ἢ ΦΌΒ πη χχί. 16. 
Ετοπὶ ἴδ αἰνίηο σοπιπηδηὰ, Π ἰδϑε, Ῥείον, αἰ απαᾶ οαἰ, σοπιραγοὰ τ ῖἢ οὖν 1,οτγἀ ἢ 8 ἀἰγοοίοι 
ἴο ἴΠ|0ὸ Δροβιὶο, Σερα πιν δἤδορ, ας ὌἽχίογιβ [ἢΐ8 σοῃηβεαίθησο, νἱζι {παι τ29 ἔαποιίοπα οἵ ἢ 
Ἐοπιδη ῬοΟπΕ θ᾽, 88 006 βιιοοοβδου οὗἁὨ ΡῬεΐαδῦ, διὸ {ὐγ [Ὁ] ---- ἰο “εεά ἐδε ολωγοὴὶ, ἀπά ἰο μυί ἀετείνει 
ἰο ἀεαίλ:] Τὰ ἰδ ΒΟΒΥΟΟΪΥ͂ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ἰὼ δὰ ἰπδὲ [μὶδ ἱπίογομοα ἰ8 ἀογ γοὰ σου Ραμ ηΓ 8 
186 δΔῃ ἃ Βρυγίουϑ δ6η86 ὩΡΟΉ ἤἤο86 ΡΑΘΒΆΡΌΒ. 

8. 7ηϊετοηοοβ ατὸ ἀεαμορα πιοτὸ βαζεῖν α5 ισοῖϊ ας πιοτε σογτεοίν ὕγοσπε ἐδ 
οτγὶσίπαΐς, ἐλαπ οπι αν σον βίοηπ Οὗ τλε δογίρέμτο8. 

Τι ἰ8 ποῖ ππεοιητηοπ, οσθῃ ἴῃ [6 Ὀεϑὲ ψϑγβίοηβ, (0 πᾶ τπϑδϊησ8 μὰ προ [6 βδοτοὰ 
ἰοχὶ, τυ ἢϊς ἢ ΔΓΘ τοί} Τοτοίχη ἴο 1Π6 ᾿ηϊεηιίου οὗἁἨ 1Π6 Ἰηδρίγεά ροηδη. Ὑῆυμ, τοῦ Αο 
ἐϊ, 47., ἐλὲ Ζοτὰ αἀάεά ἰο ἰκε ολυγοὶ ἀαὶΐν σωοὴ αἌ5 δἠουίά δὲ ραυεά, (6 Ῥαρίδίδ παγνς δϑβαγὰ 
Ῥτοϊιθηδοὰ ἰο ἀβάιιςα (μ6 ραγροιιν δπα υἱβί 11 οὐ τὰ (Βοηβδη ΟδιΒο}}ς) οπατοὶ ; Ἀπὸ, 
ἔτοπῃ (Π6 β8πὴ0 ταχὺ σοπιραγοὰ νι Αςιδ χἰϊί, 48., αΦ πιαπν ας τοετε ογἀαϊκεά ἰο εἰετπαὶ {6 
δεϊϊευεά, δοτηθ ἴδνο ἰηίεστεὰ τπδὲ τπ086 σποῃ Οοα κἀὰβ το τῃ6 ΟΠ αγοἢ 6[1Ὰ}} προεθ58Π|7 
δηἃ ΠΟ] αἴ Υ ὍΘ εἴοτΏ Δ ΠΥ βανθὰ. ὙΠῸ αποδιίίοη τοϊβεϊνο ἴο ἰηοίθοι ὉΠ Υ ἔτοπὶ Κγλος " 

αὐ ρει, εὐθνεν 

1 8.6 δεοίοτο, Ρ. 305. 
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ἔοτοῖρσν ἴο ἃ Ῥγδοῖῖοαὶ ποῦκ |κα {πἷ8 ; Ὀπὶ, πίιποῦῖ [γον πα ον 86 σαυπηεῖ οὗ σοπ- 
ἘΓΟΥΟΓΕΥ͂, ἯῸ ΠΊΔΥ τοπηασς ἰδδὲ [686 Ραββα 98 Ὦδνα πὸ γείαίίοη τολαίευεν ἴο τπ6 ἀοοίγίηο οἵ 
εἰεςοι ; {πδῖ [ΚΘ ἰδ δροακίηρ 88 δὴ ἢιἰβιογίδη οὗ δ ἔβοϊ τ ῃ]οἢ [6}} πάθον δἰ8 ον οὔβογ- 
γαϊίοηῃ, τοϊδιΐης ἴο τ6 ὅονγβ δηὰ ποῖ ἴο ἴδ πίἀάδη σου η50}8 οὗ αοὰ ; δηὴ {πδῖ, ἰγ 16 
ἐγαπϑίδίοτβ οὔ οὐγ δυϊποτίσοὰ νουϑίοη πδὰ τοπάογοὰ τπ6 οτὶρίπδὶ οὗὐἨ Α-ῖδ. ἱϊ, 47. ἐϊεγαίϊῳ, 
δι (ΠΟΥ αν ἀοῦο ἰῃ οἴΠοΥ ρασίβ οὗ ἴῃς Νεὲν Τεβίδιηθης ", ἰὸς σου ]ὰ ἤδγθ τὰη ἴῃ: ὙΤΊ10 
Ι,οτὰ επὐἀάορα ἀλγ το {π6 οσὨυτγοῖ, τοὺς σωζομένους, ἰλα δαυεά, (ἴναϊ 18, [086 ΠΟ οτα βανυθὰ 
ἔγοτη [μ 6] βίῃ δηὰ ῥγοπάϊσεβ; 8π4 80 [ἴὴ6 ῥΡϑδβῆρθ 18 γζθηεγοὰ ὃν Ὦγβ. Ὑ ΉΠΌΥ, Π)οΔ ἀ- 
τιᾶκε, πὰ οἴπον οταϊηοηὶ ογίεἰο8 δηα ἀἰνίηοβ. ΕἸΤΙΠΟΥ, ἱ Αἰ χὶϊ!, 48. δὰ Ὀ66η ᾿γαπβδ]αιοά 
δεςογάϊηρ ἴἰο 106 ργορεῦ τοοδηπίῃρ οὗ τεταγμένοι, ἴΠδν γογεο σψουϊὰ ἤανα στὰ τππὸ: 444 πιαὴν 
ας ΄ὸῖεγε ἀϊροεεα 70 εἰεγπαὶ ἰϊὲ δεἰϊευεά ; Ὑ σὮ ταπάογίπρ' '8 ΤΑῚ ΓῺ] τὸ 16 οτἱρέπαὶ, δὰ 
ἴο ἴδ6 οὐπέοεζί δηὰ δοορε οἵ 1Π6 ββογοά ἢἰβίοσίδη, Ψ0 18 γο αι (ἢ ΟοΙ8 οὗ {πὸ ῬΓΟΔΟΒΙηςς 
οὗἨ τῇς ζοβρεὶ ἴο ἴδ6 ἀἀδηη]ε8. ΕῸΣ τῃ6 “2618 84 οοηϊγαι!οἰοὰ δι}, απὰ ὈΪΔΒΡΠοπλοα; 
τν Ὦ116 106 τε ρίουβ ῥγοβϑ γίθδ ποαγὰ ν] ἢ} Ῥγοίου" α διϊθηίίοη, δὰ Ἵοογά 4}}γ γοοοϊνοά τῃ0 
ἔοδροϊ : 860 “ογεῦ Μψότγο, τὨγοῦ ἢ {ΠΘΙΣ ΟΥ̓ δέ ὈθΟΓΠΠ 658, αἰ οΥΪῪ ἀρν φρὴν [0 τοοοῖνθ 
τῆδιὶ ροβρϑὶ; τῆ 116 (ἢ ἰαέέεν, (ἀδριἰταΐα οὐὗἁἨ ργο)αάϊςα, τοὐοϊςοἀ ἴο Ὦδασ δαὶ τὴῆ6 (6 ΠΕ 1168 το ΓΘ 
ἐποεϊαεὰ ἱπ (Πα οονοηδης οΥἁ δβαἰναιζοη ᾿ῃγοῦρ 6588 ΟἸγίδὲ ; δηΐ, τῃογοίυγο, ἰη ἐπὶ ροοά 

Ἵ οι, οὗ τηϊηά, [Π6Υ Ὀδ᾽ανοά. δυο ἰδ ἴῃ ῥ]δίῃ τηϑϑηΐης ἀδα ποῖ δ]6 ἴγοπχ ἴῃ δσοη- 
δΒιὰἀεταϑιίοη οὗ ἴΠ6 οοηϊοχὶ δπεὶ δοορ6 οὗ ἴῃ6 ῥᾶδβϑαμθ ἴῃ αποδίίοη ; δηὰ [Πδὺ [ἢϊ5 τοηάοσίης 
5 δ᾽ ΤΊΟΙΥ σΟΠ στ 816 ἴο ἴπΠ6 οτρίηδὶ Οτοοκ ἰ8 ον ἀδηϊ ἴσο ἴῃ6 [Ὁ] ον σοπδί ἀθγδεϊ ἢ, 
Ιη τπ6 ὅταϊ ὑΪδοθ, ἴπΠ6 πογὰ τεταγμένοι ἰδ ποί ἴΠ6 οτὰ σΟΠΟΓΆΙΥ υδοὰ ἴπ τη6 Νοῦν Τοδῖδ- 
σηδηϊ 10 ἀοηοῖο [ογϑ-᾿ογάϊηδιίοη, ΟΥἨΎ Δῇ οἴοσηδὶ ἄφοτγοα, Ὀκΐὺ ἴΠ6 γογῦδ ὀρίξω δΔηἀ προορίζω, 
ἩΒΙΟΝ ΘΧΔΟΙΪΥ͂ ΔΏΒΎΤΟΥ ἴ0 ΟἿΥΓ ἘΠΡΊ ἢ πογὰβ ἀείεγηεῖπο δηὰ μγεάείερινίπε. Ἐπτίδμοτ, 10)Χ.Ψ 
Ἡδιλτηοη ἃ σολδσκβ, ἴπΠ6 γεσὺ τάσσω οΥ τάττω (ἡ Πδηςα ἴΠ6 ρατίοὶ ρα τεταγμένος), ἀπά 18 
τοι ροῦπη 5, Γὸ οἴδῃ δπιρ ογοαὰ ἴῃ 1Π6 ϑ6ῆη8θ οὗ ΟἿΥ τα] ΠΑΣῪ γογὰ ἑαοίϊοα, Ὁ Ἡ ὨΪΟἢ ἰΒ 
Τοδδοϊΐ Ἡλιδίουου σοϊδίθβ ἴῸ ἴΠ6 ἀἰροδαί ΟΥ̓ ΤΩΔΥΒΏ Δ] ης ΟΥ̓ ἰγοορδ (Θοιηρατο [πο νἱὶ, 8. 
διὰ Ποπι, χἰϊὶ, 1. ατ.); δηα δοποο, Ὁ Δηδίοσν, 1: ἰ8 Δρρὶ θὰ ἴο οὐδοῦ 1] η68 : δῦ, ἰπ 
1 ον. χτνὶ. 15. νγὸ τοδὰ, “ 7Ὺεν ἀευοίεά, ἔταξαν, {ποτ δΒοἾν6 5. τὰν 016 τη ΒΓ οἵὁἨ τῆ Βαίηἰ8.᾽" 
δα δ]50 1 Μδεος. νυ. 27. δῃὰ 2 Μδςς. χυ. 20. (6τγ.); δηᾷ ραγιϊου αῦΥ Αςὶδ χχ. 18., ΠΟΤῈ 
τὸ Τοδὰ τδδὲ δι. Τὺ] πες οὐ ἴοοϊ ἴο Αδδο8, Ὁ, δὸ ὧδ τσαΞ, διατεταγμένος͵ αἱεροδεά. 
ΙΓ 11ΔΓ ἜΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ Δ΄Ὸ ἴ0 Ὀ6 ἰουπά ἱπ ἴΠ6 ατοοκ οἰαβδὶς υυγίίοσθΣ [ζ 18. αἰβδοὸ 80 ἱγαπείμιοα 
ἴῃ τῆς ΟἹ ὰ ϑ'γτίδς, [Π6 τηοβὶ δηοϊθηΐ οὗἉ Αἱ} τῃ}6 γοσβίοηϑ οὔ ἴ6 Νὲνν Τοβίδιηθης, ΤὨΐδ ἰβ οὗ 
τοδὶ τηοϊηθηϊ; 0 [Πδὶ νϑγβίοη ΜΔ ἸΏ Δ 6 δ ᾿ἰδελβϑὶ [ὉῸΓ πυαηάγοα ΥΘΑΓΒ δεοόγε ἴπ6 βαηβα οὗ 
1818 ὑΪδοθ ν1χ88 αἀϊδβριι δα ὈΥ ἴΠ0 αἰβογοηὶ βοοῖὶβ πὰ ραγίὶθβ οὐ ΟΠ τι ϑιίθηθ. “ΜοδηΜΒ116," 
δΑγε "γ. Ἡδιηποηά, τὶ οαυμὶ ἰσα ἢ δηὰ ΡἱοΎ, “ἴδ τπηιιδί 6 τοι δοχοὰ (δαὶ ἴπ680 
408] δοδιϊο5 δγὸ ποῖ ὑγοίοπ θὰ ἴὸ αν ὕθει οὐ ίπδ! ν ἤγοτῃ ὑποιηδεῖνοθ, Ὀὰὲ ἴσου, ἐλε 
Ῥτευεηζίπο σγαοε 9.ΓἹΧ Ουά; ἴο πῇῃϊςῖ ἴθ ἰδ ἴὸ Ὀ6 δοκηον)οάρεοὰ ἀπὸ [δὲ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ΘΥΟΡ 
ὈΙΔ016, οὐ Πρ ἴῸ [0]]1ονν ΟὨ τι." 

4. Τῇῆλοιε ἱπγετγοηποοβ ατὸ αἰισανδ ίο ὅς ρτείεγγοα ιρλιοῆ ἀρρτοαοῖ πεατεεί 
ἔο {Ὺλ δεορε οὗ α ραδβασε. 

ἼΒαβ, ἰη Φοδη Υἱ. 37., ΟΠ σῖβὶ β6γ8, Ηΐθι ἰδαὶ σοπιείλ ἀπίο πιὰ 7 ιοἱ ἵπ πὸ ιοΐδε σαεί οί. 

᾿ ὙΒο μαγίίοΐρ!6 σωζόμενος ΟΟΟΌΥΒ ἰπ ΟΣ ΟΥΠΟΥ ρίδοοθ οἵ [6 Νον Τοβίρτηθπί, ἰη 4]]} 
ὙΠΟ Ὦἢ ΟἿΣ ἰγβηβίδίοτ ρίνο ἴῃ 6 ἴσυθ τηοϑϑηΐηρ. ΤΠ686 8.Ὸ Κα ΧΙ, 23.. εἰ ὀλίγοι οἱ σω- 
ξόμενοι ; αγε (λεγε ὕει (δαί δε εαυεαῇ 1 (ὕοτ. 1. 18., τοῖς δὲ σωζομένοις ἡμῖν, ὅμε μπῖο μά τολιοὶ 
αγε δαυεὰ ; 2 (οτ. ἰΐ. 15., ἐν τοῖς σωζομένοις, ἵπ ἰΐεπι ἰλαὶ ατὸ βαυεά ; βον, χχὶ, 24., τὰ ἔθνη 
τῶν σωζομένων, ἰἦδε παίϊοπε ΟΥ ἰλόπι τολιίοἶι ατὸ ϑδαυεά. ἴῃ ποης οὗ [Π686 ἰπβίαισε8Β ἢανα πὸ 
ἸΥΓΔΏΣΙδίοτα ρίνυρηῃ [πὸ [υτοθὰ τπηθϑηΐηρ ον ποιϊοοὰ; δηἀ π0 γθϑϑοη οδῇ ἢῸ αϑαοίρπιδὰ ψὮΥ 
(ΒΟΥ που] παν δοὸ τοπἀθγοὰ Αοῖβ ἰΪ. 47. 

3. )γ, Ἡαπιποπὰ (οπ Αςὶβ χιϊ!. 48.) ἢ45 οἰϊοὰ δηᾶᾷἃ σοτῃηπηθηϊοᾶ ΟἹ βούογαὶ ρββββαροβ 
δ ]οἢ νθ δαγα Ποὶ τοοῖὴ ἴο βίδίθ. Ηο τεηάοτβ ἴ86 νοζά τεταγμένοι ΌΥ͂ Πιὶν αἰεροξεά ἀπά 
φμαϊβεα ζῶν; τ. Ὑ͵αὶϊ!, ὌΥ δὶ ἰο τεοεῖυο; δῃὰ Μνυ. ῬΤποπιίρβοη, ἰἢ6 Ἰεδτποῖ Νογιὴ 
Αἰπογίσϑη ἈΥΔΏΔΙΔΙΟΣ οὗἩἨ [86 ϑογρυυγοθ ἔγοσ τῆς Οατοοῖς, ὉΥ Πάν ἀἰδϑροσεά. Μ)Υ οἰῆπδ, (τ, 
ῬμΠοὶ. 1η Ἰος., σοη δ ἀ6γ8 [ῃ6 ρῆγδεο τεταγμένος εἰς 85 Δα υἱνΑ]οηϊ ἴοὸ εὔθετος εἰς (ἸΚα ἰχ. 62.) 
ἧπ οἂὖγ γεγβίοῃ τϑηπογοὰ Πέ (οὐ, ποτα οοστοοιγ. γίσλείν αἀἰπροκεαη) ὕ7ον ἰδε ἀϊιφάονι 9.7 Οοά. 
Ὧτ. ΒΊΟΥ ΓΑ ἢ δ] αἴ68 ἴῃ ψογὰ ὈΥ αἰδροθρά, αηὰ 1ῦτ. Ἰ)οάάγί ἀγα ὉΥ ἀείεγνεϊπεά, ἰθ οὐεν 
ἴ0 ΠΈβεσνο π6 τη δἰσυῖγ οὗ τπ6 νοτὰ, ὙΤθα τηραπίπρ, ἢ6 Οὔϑογυοβ, οὗὁἨ [᾽6 βαςγοὰ ρϑηπηδη 
8008 ἕο ὕ6, [δὶ 41} τ! τοῦ ἀθορὶν δηὰ βου ουβ Υ σοηοογηθὰ δροιΐ {Ποὶν οἴογηλὶ Πδρρμὶ- 
688 ΟΡΘΏΪΥ οι γασοὰ ἴδ βοϑρε. Απὰ, ὙΏΘΓΟΝΟΥ [8 ΘΠΊΡΟΓ γγ8, ἰς 88 πὰ ου ΒΘ ΪγΥ 
186 εἴεοιϊ οα αἀἰνὶπο ορογδιϊοη οπ ἐποὶς μθδγίβ. ὅδε ΒίῖδΥ, οάάτίάρε, ἮΝ ΑἸ], ὟΥ εἰδίοίη, 
Βεηρεὶ, Βοδοητα 16 τ, ἀπὰ οϑρθοία!γ 1πιθοτοῖ, ΟΟπατ θη Αγ8 'π Αοἱδ Ανροβιοϊογιπι, ΡὈ. 
185---186. (0]1ο, Ἐοιλίοτάδπι, 1711, ο Αοἰδ χιϊὶ. 48., πὰ Ειοθδὲυδ, Οὐδαγναιίοηοθ ἰῃ Νον. 
Ταῦ ἐσ Φόβερδο, ρῃ. 322--- 921. Οοιηρατα α͵80 ΕὙΆΠ ΖΒ ἀθ ᾿πίογργεϊλιίοηθ ΘΘΟΓΆΓΟΙΤΙ 
δοπρίαγασιση, ρΡ. 104---Ἰ 15. ; ΒΡ. ΤΆΥ ΠΟΥ ἮΝ οὐἶκ5, νοἱ. ἰχ. Ὁ. 140.; Βίβῃορ ὟΥ ἰἰδοὴ 8  ογῖκ8, 
δοπθοη 56. νοΐ. 1ϊ. Ρ. 272. [οἱίο δαΐτ, Βαῖῃ, 1782... οὐ ἢ. 846, 347., 470. οαϊξ, 1781 ; διὰ 
ἨΠΡΏΓΣΥ, Οοτώσα. οἡ ἴ6 Α(ἰ5 οὗ (6 ΔΡροβι!οβ, εἀϊξ. 1854, 0 116. 



496. δογίρέωγο Ππέεγργείαΐζίοη. 

Ἑτοτῃ Εἰ118 οἴδιιδα εἸὸ ἔννο ΤΟ] ον ἱπς ἱπίοσοποοδ πανὸ Ῥθοη ἀοάδποοα. 1. Τδδὲ 9688 (ἢτί δὲ 
8. ἃ πιοδῖ οογίδίη δϑυ]απ) ἴοῦ δ ρούβοῦδβ ὙὯΟ86 σΟηβοϊθ 68 δ.Ὸ διγάοποα. 2, Ὑμδὶ 
ΟἸἩ γί ϑιϊαπα οὐυρῆϊ ἴο γοοοῖνθ ἴΠ086 ὙΠῸ 8.6 νγθαὶς ἴῃ ἔδι τα, δἴθου ἐπΠ0 Θχϑηλρῖο οὗὁἩἨ ΘΟ γίβι, δηὰ 
1ἴο τγοδῖ ποτὰ νἱ ἢ το πάθσηοδα. Νοῦν, του Ὀοΐὰ {8666 ἰπίοζομο08 ἃγὸ ροοὰ ἰῃ {πο σλβοΙν ΘΑ, 
τῆς ἤγϑι ἰϑ τηοϑὲὴ ἴο ὃ ῥγοίεγγοα, Ὀθοδαβθ ἰδ Παυτη οἢἷΖο5 Ὀθδὶ ἢ [86 δοορο οὗ 86 Ῥαβδᾶζα 
(ςοπιρᾶζςο νογβοϑ 37--- 40); νι ἱοἢ 18 ἢ0 δον τμδὲ ΟἸχῖδὶ Μ}}} γεθοῖ ἤοπθ “(δ δὲ ἔστ] σοροηὶ 
Δ πίε σποα Ϊγ ὈΘΙΊΟΥ ἢ ἴῃ Β1ΠῚ, 

δ. 7ηετοησες ομσλέ ο ἐπιῦτασο ειϑοξεῖ ἐγέλα, απα διιοῖ α ατὰ πδοδβϑανῳ 
ἐο δὲ ἀποισπ, οπ τολίολ ἰλδ ηιϊπα πιαν πιοαϊξαέε, απαὶ δὲ ἰεα ἰο α πιοτε ἴπ- 
ἐϊπιαίο ἀσφμαϊμέαποο εοἰἑλ ἐΐδ αοοέγἑποδ 0.6 ἑεαἰυναξίοπ, απά εσοἰέλ Ολτίρεαπ 
ἡιοταῖιεν. 

7. τυοσὸ πὸ ἀπ ῆσυ]ι ἰαϑὶς ἰο 11 πϑίγαίο 118 ΤΟΙ δΥῖκ ὉΥ͂ 8 ΥΑΥΪΟΪΥ οὗὁἨἍ ΘΧΑΠΊΡΪΟΒ ; Ὀπὲ {Π|18 ἰδ 
Τοπάογεὰ ὈΠΠΘΟΟΒΒΑΓΥ ΟΥ̓ ἴπ0 Δι γα]6 τπηοάο]α ργοδοηϊθά ἰη τη 6 νδ]παθ]6 ΒΟΓΠΏΟΏΒ οὗἁὨ ΟἿΓ 
Τηοδὲ οπιίποης αἰνίποθ, οὶ ἴο τηθηϊίοη [806 ΟΧΟοΙ]θηΐ ἀϊβοουγβεβ οὗ Μαβιϊϊοη, Βοβδβυοῖ, 
ΕἸοοΙίογ, ΟἸδα 6, δαυγίη, ϑυρογν!ο, 1) Βοδο, δη ἃ ΟΥΠΕΣ οπιϊποηΐ ἐογείση αἰνίηςβ, Ὀοτἢ 
ῬΓοιοϑίδηϊβ απὰ ἘοπηδληΐδῖθβΌ ὙΠ γοδάογ, ννῆο ἰ8 ἀοβίγοιιβ οὐ ΠΠπ8ἰγϑείομβ, Ψ1}} δ ἃ ΤλΔ ΠΥ 
ΨΕΤΥ͂ ἈΠΡοδβίῖθ ομδβ ἱῃ ΟἸδιιάθβ οοἰευγαϊοὰ δηὰ δἰδθοσαῖθ Εββδὺ οὐ ἴδ Οοπιροδίξίοῃ οὗ δ 
δου ῃ.) 

11. Τὸ δονγοθβ ὙΏΘΠΟΘ ἰπέθσθηθοβ ἃ ἀθαμο! }] 86 τὸ αἰνιἀοὰ 
ὈΥ Βαιηδβοῖ (0 ψΒΟπὶ τῦὔἷκΎα Ἀγ δἰπιοδὶ ὙΠΟΪΥ Ἱπαορύθα [ὉΣ {818 
οδαρίογ 3) ἰηΐο ὕνγο οἶδββθβ, νἱΖ. ἑπέσγπαϊ δῃα ἐχίογπαϊ : ἴΠ6 ἔΟΥΤΩΘΥ ΔΓΘ 
ἐπλογοπί τὰ 1.6 ἰεχύ, δηα ἤον ἕτοιμα 10, οοπδιαογεά ἵπ ἰδοῦ; ἴῈ6 Ἰαίίοῦ 
ΓΘ ἀογινοα το 8 σοπιραγίδοη οὗ [6 ἰοχὺ τι οὐδεν ραββασες απά 
εἰγοιιπιδέαποοδ. 

Τὸ 1ΠἸυδίγαῦθ {π680 ἀθβη} 08 ὈΥ͂ ἃ δ ΘΧΑΙΏΡ]Ι68: ΤΠ βουγοθβ 
ὙΠ ΘΠΟΘ ᾿ΠΕΘΓΘΏΘΘΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἀσαιο6α, ἀγα ἐπέογπαϊ, ΟΥ̓́ΙΩΠογΘῦ ἴῃ {Π6 
ἰοχῖ, 6 βυοἢ ΘΟμΒΟαΘΠΟ68 ΔΓ6 ἔοσιηθά, 1. Ετοι {Π6 αἰδοίίοηβ οὗ 
{Π|| βδογοα τυγιῦθυ ΟΥ Βρθδίκου ; 2. ΕἾομλὶ ΜοΥ 8 δηα {ΠΕ} 51 σὩ ΠοΔΓΊΟΩ ; 
3. ΕὙοσι [Π6 ΘΙΏΡΆ818 Δηα ἔΌγΟΘ οὗ ψ ογὰὶβ; δηά, 4. ΕὙοαλ {Ππ6 βίγαο- 
ἴΌΓΟ Δηα οΥάογ οὗ (μ6 τογαὰβ οοπίδιποά 1ῃ [86 βαογϑα ἰδχί. 

1. Ζηυξετεποος αεοαμοεα ὕγοηι {δὲ αὐεοίίοπβ οΥΓ' ἐδε εοτίεν ΟΥ̓ δρεαᾷζοτ, 
τὐὐοίλον ἐλεδο ατὸ ἱπαϊσαίοα ἔπ ἐδ ἐοχί, οΥ αγὸ εν ἐο ἐδ6 ἱπυοσϑεϊσαξίοπ (Κ᾽ 
ἐλὸ ἐμέο γοίεγ. 

Τῆι8, ἰπΠ Μαγκ 11]. 5., γὸ τοδὰ [αἱ 9 6818 ΟἾγίϑὲ ἰοοκοὰ σχουπᾷ δϑουϊ οἡ ἰἤοβα τῆο 
ορροβαὰ πἷπὶ εῖτἢ ἀπρέγ, δείηφ φγιευεά 70τ ἐδε δατάπειβ ΟἹ ἰλεὶγ δεαγίε: ᾽ὅῃ6 δσοσ ἤδῖθ 
τηοπίϊοηθαὰ γὙὃὁ8 ΠῸ ὑΠΘΗΒΥ͂ ρϑβδίοη, ἢ δὴ ΟΧΟΘΒ85 ΟοὗἩ ζθῃοσοιΒ ῥτίοῦ οοοδδιοηθὰ ὉΥ {πον 
οὈδιϊηδίθ δία  ἀ ΠΥ πὰ ὈΠ πάπηοβα, Ετοπῃ 1Π|8 ραββαρ [86 0] ον ρ σΟΠΟ]βίοι8 ΤΏΔΥ ὃθ 
ἄγανῃ : 1. 1Ὁ 18 π6 ἀΌΠ οΥ̓͂ 4 (ΓΙ ϑυΔη [0 ΑΟΥΓΟΥ͂Σ, Ποῖ Ο]Ὺ ἴον ἢΐ8. ΟὟ 8:η8, θυ} 4180 [0 
Ὲ ρτίανϑά ἔογ 19 818 οἵ οἴ 68. 2. Α]1 ΔηρῸΓ ἰ8 ποῖ ἴο δ6 οοηϑίἀογοά βίη. 3. Ης ἄοοϑ 
ποῖ ὈΘΑΓ ἴἢ6 ἱπιαρσο οὗ ΟὨγίδι, Ὀαὶ ται ον ἴῃδὲ οὗ ϑδιδίδη, ὙΠῸ οδη οὐΐδμοσ οῃοϊὰ τ ἢ ἱπὰϊν 
ἴοσοποο ἴἢ6 ψἱοΚοάῃοδβ οὗ ΟἸΒΟΓβ, ΟΣ σοϊοὶςθ ἰπ ἰ. 4. Νοιπίηρ 18 τῆογτο γος μβεά τῃδΔ δῇ 
οδάυγαϊο Βοαγί, 8βῖησθ 10 σλπεθὰ πη, ἢ ἴβ [6 βοῦγοα οὗ ΑἸ ἔγὰθ 10γ, ἴο ὕκ Η]1]οὰ νυ 
στε ου Ὀεποϊάϊηρ ἰ. ὅδ. ΟὟΓ ἰηάϊρηδιίοη ἀρδίηδι τος οά 688 ταυδβὲ ὃ6 ἸΤοτηρογοὰ ΕΥ̓͂ οσὐτὰ- 
Ῥϑββίοῃ ἴου [6 Ροσβοῃϑ οὗἉ ἴ8ο τνῖοκαα, 

2. 7Ζηξετθποες ἀοαάμοεά ἤτοι τοογς ἐλοηιδοῖσοα, απα ἐλεῖν οἰσηϊ οαξοΉ. 

ἘῸΥ ἰπβίδῃοο, ἰπ [υΚο χχί. 1ὅ., οὐ Τουτὶ δἀἀγοβδίηρ ἢ ἀἰθο Ρ 68, ΒΑΥ8, 77 ισἱϊὶ σίυε ψοι α 
πιουἱἡ ἀπά ισϊεάοτα. Ἰηίρτοτπιοθ 1. ΟΠ γίδί, 1Π6 δἴογπαὶ τυϊβάου, ἰδ [86 δουγοα δηπὰ βρτίηρ οὔ 
ΑἸ γιὸ ψνἰδάοπι. 2. Ἡι σίυε. ὙΠΟΥ νηο0 αἰϊεαρὶ 0 ῥσοόοσυγο τπϊδάοη ὉῚ τΠποὶγς ον π 
δβιγοηρίῃ, πιθουΐ τῃ6 αἱὰ οἵὗἠἨ ἁ ΡΥΆΥΟΓ, ΠΊΑΥ 7π8}}γ Ὀ6 σπαγρεὰ τὴ ῬγοβυπιριίΊοη. 8. γόι, 
Νὸο οὔθ βιίβῃαβ το ἴῃ ἡρρὰ οὗ [86 ρἹι οὗἩἨ ἀϊνίηο νϊβάοσῃ ἰμδη ὉΠΟΥ͂ Ὑπὸ ἄγ ἰηϊγαβιοα 
Μὴ τ[δ6 οὔδγχο οἱ ἐοδοδίπρ Οἰδογα, 4. Α͂ ππομίλ, ΟΣ ΤΟΔΑΥ͂ πίξοεγαποο. ΤῈ σἱῆ οἵ 

1 δὲ6 Ῥαγιο]ΑΥῪ 88 17---26. ἰπ Ὁγ, ὙΥ ΗΠ] πι8᾿8 δα ϊοη οὗὨἨ ΟἸδα 6 Β Εββαγ, ΟἸσἰδιϊδη 
Ῥτγϑροθοῦ, ΡΡ. 800---846.; οΥ Μτ. 5᾽πιοοηΒ πιιςῖ πηρτονϑά δαϊίοι, Οδιηδγίάζο δυὰ 1ζου- 
οι, 1827. 12 πη0. 

5 Τυικιτατοηο8 Ἡοττηοηουτίοα βδσγα, 110. ἦν. οαρ. 8. ΡΡ. 804---892. 
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ΟἸοαΏΘη66 18 θεϑίονγοα Ὀγ (οἄ, 848 τν6}} 85 Ἔν οσῪ οἵποσ οἱ. Ῥιϑάοτα, Τὶ ἷβ Ῥοββί Ὁ]6 [οσ 
τηλῃ ἴ0 ἀοαῦϊτο σεππέπο ὈΥ [8:6 ἸΏΘΓΟ ἴογοθ οὐ σοσγγαρῖ πϑίυγθ ; Ὀαΐ ΠαΙΌΣΘ ΟΔΠηοΐ ῬΟΞΒΙΪΥ͂ 
ΠΟΙῸΣ ἴσα τ ϊβάοῃθ. ὅ. “πα. ΕἘΪο΄ιδησο, ἤθη ἢοΐ υπἰϊοὰ ψΙἢ τ βάομι, 8 οὗ 1{π|1ὁ 
ΠΥ ἴθ Ῥγοιηοίίηρ, ἴ[Π6 ἰπρσάομι οἵ Ομ γίδί, Ἐτοιὴ {π|8 ἰαδὲ ἱπίδγθησθ, ἰδ ΔΡΡΘδτθ 1ῃ αὶ 
ΕἾΕΝ πὲ Β:η8}]οβὲ Ῥασίϊο 68. βου 6 1208 αθογ πηλίϊοῦ ἔΌση ΜὨΪΟΝ 76 ΤΩΔΥ ἀδάποθ ῥγαδςῖῖσαὶ 
ΘΟΠΟΙ 8] 008. 

8. 71ηγετεηοοθ ἀοαμορα ὕγοηι ἐδ6 οπιρλαδὶς απα Ό7ο6 ΟΓ τοοτάξς. 

ὟΝ αν 3η δχαπηρία ἴῃ 1 οὶ. νυ. ὅ., 886 οἰοιλεά ιοἱίλ ᾿πμπιν; ῶὼγ Οοὐ τεεὶεἰοί (δε 
μά. Ἰπίεγθηοο 1. Πωπιίν. ΟἿ τ βιϊδη πατλ  Πγ ἀοο8 ποῖ τοϑίἀθ ἴῃ ΠἸΚΕΥ͂ ΟΥ Γοπΐ ραττηοηίβ, 

Ὀπι ἰῃ 8 τηοάοδῖ τηΐηὰ, [81 Θηἰοσίβ ἢ5 Βα ΠῚ ]6 νΊ ΘΒ Οὗ [16617. 86 γε οεἰοιλοί͵ ἐγκομβώσασθε, 
ἤτοι ἐν, ἐπ, απὰ κομβόω, ἴο φαίλετ, ΟΥ̓ζϊ6 ἐπ α ἀποί. Τὴ6 τνογὰ πηθδη8 ἴο οἰοίλδ, ῬγΟΡΕΣ]Υ, 
ἐοἰ (ἢ ἀπ ομίεν ογπαπιεπίαί σατππεπί, ἰἰεαὰ οἰοβοῖψ Ὡροθ ὁπα ισἱ ἡ ἀποίβ. Ὑτὰθ ΒαΠΙ ΠΥ 15. δ 
ογπανεεπί ἡ Ὠϊοἢ ἀδοογαῖοβ ἴ86 πιϊηὰ τοῦθ ΤῸ ὑθ8ῃ (Π6 πιοϑὲ ΘΟΒΕΪΥ σαυΘη8 ἀο {Πς 
μοᾶγ.} 8. Ηυμ ΠΥ ἰ6 ἃ σαγηθηΐ πὶ} ὙΒΙΟὮ Ὅ͵Ὑὸ ΟΟΥΟΣ ὈΟΪϊ ΟἿΌΣ ΟὟ Υἱγίιθ5 δηὰ τῆο 
ἀοίες(8 οὗ οἰεγ8. 4. Τιὶδ ογπδιμθηΐ οἵ ματα!  Υ, οί ηρ ΘΧΡοδβθα ἴο ᾿ΠΔΗΥ͂ ΒΉΔΓΟΒ, πησδβὲ Ὀ6 
ταοδὲ ΘΑΥΘΙΠΥ χυδγάθά, δηὰ τοϊδἰ θα ἀγοιπά υ8, 5, Τὴε ργοιά, ὑπερηφάνοις, ἴτοπι ὑπέρ, αδουυ, 
δηὰ φαίνω, ἰο ἀρρεαγν, Ὀδαοδι86 ΒΟ ῬΟΓΒΟΏΒ ΟΧΑΪς ὑπο Π 5οῖνθ8 δΌΟΥς οἴπογα. ΝῸ βίη 18 1688 
ΘΔΡΔΌΪῈ οὔ δοΐηρ, σοηοοδ θα, ΟΥ δβοδρίηρ ἴπα Οὐβοσνδίοη οὗ οἴβεσϑ, [δὴ ῥτίἀθ. 6. σοά 
γεεὶδίεἰλ, ἀντιτάσσεται, ἰ᾿ἰΐοτΑ }} Υ, δείξει ἠϊπιδοὶ  α8 ἐπ ἀγταν ἀφαΐνδὲ, λα ῥγομά πιαπ: τὨϊδ ἰδ 
ἃ. ΤΑ ΔΓ ἕοττα. ὙΠ6 ἱπίογοηος ἀεά πο: }]6 8 [Πδὲ, 1116 ΟἸΠΘΙ δἰ πηΘΓΒ σῖγα, 88 ἰΐ ᾿νόσο, 
ἔγοτα ἴδο ῥγόδθηςο οἱ αοά, δῃὰ βθθκ ἔοῦ ββθίτοσ αραϊηδὲ ἢἷ8 ἱπαϊχτιδίίοη, (6 Ῥγοιὰ τηβη 
ΔΙΟΠΘ ΟΡΘΏΪΥ ὈΓΆΥΕΒ 11.2 

4. 7ηξενεποος ἀοαάμοεα ἤγοπι ἐδ6 ογεν απα δἰγμοίμτγο οΥΓ ἐλ τσοτας οοη- 
ἑαϊηδα τη ἐδ ξβαοτεα ἐεχί. 

Τῆσδ, ἤἴοπὶ Βοπι. χὶν. 17., Τῆς Αἰπσάσπι 9 Οὐά ἰδ τἰσλίδοιιδπο85, ρεασε, απα 7ον ἴπ (δε 
Ἡοῖὶν Ολοεί, τιι6 [ΟἸ]ονεῖηρ ἱπίδγο 68 ΤΏΔΥ 6 ἀεγίνοά, δοοσογάϊπρ' ἴο τῆ ΟΥ̓ΘΓ οὗἩ 1Π6 τνοτ3, 
ἩΠοἢ ἀσροηβ προ ἴπ6 οοπηθοϊΐοη πὰ ογίογ οὐὨ ἴΠ6 8:10} 6618 Ἰγθαῖοὰ οὗ 1. ΝῸ Ιδδβεϊησ 
Ῥέαοε οὗ ἐοτγιβοΐθῃοθ 8 ἴο Ὀ6 ἀχρδοίδ, ὉΠ|688 6 ὈΓΟΥΙΟΙΒΙΥ ἰΔν Πο]ὰ οἵ [Π1|ὸ γί σλίδοιιδπεε οὗ 
ΟἸὨγῖδὲ ὉΥ (δ. 2. ΤΟΥ ΟὨΪΥ ῬΟββθ88 8 6 παΐπ6 δηα ΡοΥπηϑηθηΐϊ 7ον, τῆ, Βοὶηρ 08ιἰ- 
ἢεά, οὐἸοῖγαῖς ρεασε πιο ἀοἂ τυγουρῇ 6808 ΟἾγίϑι. 8. [τ νδΐη ἀο 1ῃοβα Ῥογβοῃβ δοιϑὶ 
οὗ 186 γί σλέεοιιδπε48 οὗ ΟἸγῖδῖ, ν 8 61}}} σοπείπαθ ἴπ ἃ βίϑία οὐ ᾿οδυ ΠΥ ἢ ἀοά δηὰ τηδη. 
4. Α Ῥεδοοίῃϊ σοπβοΐθηοα ἰδ 186 ΟἸΥ δουγοα οὗ δρὶ τα] Ἰογ ὃ 

111. ΤΠ βουγζοοβ οὗὨ ἰῃῇογθ 668 ἃτὸ Θσέογηαΐ, θη {ἢ 6 ΘΟΠΟΪΙΒΙΟῊ 8 
ΔΓ ἀραμποορα ἤῸμ ἃ. σοιηραγίβοη οἵ {Ππ6 ἰοχύ, 1. ΜΔ 1Π6 βίαίβ οὗ 
{πὸ δρϑαίκοσ ; 2. ἢ 186 Βοορο οὐὁἩ {π6 ῬοοΐΪκς οΥ̓ ραββασα; 8.  ΠῊ 
Δη οοοάθηΐβ 86] ΘΟΠΒΘα τ ἢ 8; ΟΥ, ἴῃ ΟἴΠΟΥ πνογβ, ἢ (6 οοπίοχῦ; 
4, ὙΠ ΡάγΆ}16] ραββαρθβ, δηα οὔποσ οἰσουμηδίδποοι, 

1. 7Ζηΐεγθηποες ἀοραάμοοα ἤπι ἐΐς δέαίο ο ἐδ τυτίίον' οΥ βροαζεν. 
ΤῊ 5, σμθη ϑοϊουιοη, [6 τῦῖβοδὲ δηὰ τἱοποβί οὗ βονογοίρῃϑ, γῇοδα δον (ἀἰοδῖγα δίθου [ἢ 

ΘῃΪογτπθηῖϊ οὐὗὁἨἁ που] ]γ νϑηἑ. 168 γγ88 80 ργοδῦ, {πὶ ἢ6 Ἰο, ποθ οὗἁὨ τποῖὰ πηϊτοα, δη ἃ Π086 
ΤΩΘΔΠ8 Οὗ σγδθ γἱηρ Πἰπη86 ] 7 ἰῇ ΟΥΟΓΥ Ῥοβδὶ Ὁ]Ϊ 6 Ὀ]θδβϑῦγο δηὰ ἀο] σἢλ πογ ἀπρθουηαθᾶ, --- 
ὙὮ6Π 6 Θχοϊδίπλβ, (Εςπο]. 1. 93.) Ῥαπὶ 977 υαπιξίδ5, αἰΐ ἰδ υαπὲΐψ, τη 6 [0] οὶ; ᾿πίδγθῃ 68 
ΙΩΔΥ͂ Ὀ6 ἀσιυςοά ἰγοῦλ [8 ᾿γογάβ, οοσρδγοὰ πὶϊὰ {π6 5ϊδῖθ οὐἠἨ μἷ8 τη. 1, δίποθ (Π6 
τοοδησβὶ γί βϑη 18 ποῦ ὑοὸ Ὀ6 ἀδερίβεἃ ἤθη ΒροαΚΊης ΡῬΓΟΡΟΣῚΥ δηἃ Ορρογίιμο Υ οὗ 18 οὐνγῃ 
Ὀπ5᾽Π685, ἢ6 πλιδὲ Ὀ6 ΤΊΟΓΟ [8 υ80.8}} δια ρί ἃ ὙΠΟ ἀοοθϑ ἠοῖ σίγα ἀΠ ροοῖ διλοητίοη θη 
ἃ. τηοϑὲ 1ΠΠυϑ γου 8 ΤΠ δ τοὶ 18 δοουϊ ἴο Βροδῖκ. 2. Ηον δατη ΓὉ]6 18 ἴῃ 6 ννἱδάοπι οὗἩ Οοὔ, 
“ἢ|ο, ΒΘ η ἰδ ρἰεαβοὰ ἢἰπὶ ἰὼ βοίθεϊ ἃ Ῥούβοῃ ἴ0 ῥγοοϊαΐπη δη ἃ ὑοβ γ [ἢ 6 ὙδηἱΥ οὗὨ 4}} [ΠῚ ρΒ 
Βυτηδη, πδ46 οΠοῖος οἵ ὁη6 γγῆο ἢδὰ τηοϑὲ ἀθορὶΥ ἐχρογίθηοθα ΠΟΥ͂ ΤΓΌΪΥ σαὶ ὉΠΟῪ ΓΟΓΘ ! 
8. ὙΠΟ 4 βονογοίζῃ, [8 π8 δἰ ΠρΌΪΑΥΙΥ ροβδβεδβοὰ οἵ ρίοσγυ, ἴδπηθ, Βυϊθδη τ ὶβάοτζη, σἰσἢ 68, 
Δηὰ ΘΥΟΓΥ 86. ΠΥ ΤῸΣ 1[ἢ6 Θπ)ογτηθηϊ οἵ ρ] αβαγεβ, ργοοὶδί πι8 ἴμ6 ὙΔΗΥ͂ οὐὗἁ 411 (Π6566 τπΐῃρϑ, 
ἢἷϑ ἐΟΒΕἸΩΟΩΥ͂ Οὐρῆς ἴο 6 τοςοϊνγοα ΟΥ̓ ΘΥΟΥΥ ΟὯΘ ὙΠ ρτγοαὶ γοϑρεοῖ, 4. δῖποο ργίηςεβ, 
Δθονο 811 οἴἤοῦβ, δΓῸ ἜἼχροβϑὰ 1ὸ ἴδ ἱπβί ἴοι νυνὶ ]65 οὐὗἨἁ Ῥ᾽θαβΌτοϑ, ἐλ 18 ὙΟΓΙΠΥ͂ ΟΥ̓ Γοπη τὶς 
ἴδ᾽ ἀἀοὰ ταϊβεὰ τ οπο οὗ ἐποῖτ οὐ σϑηΐκ ἴο δι πη 58} [Β6πὶ οὗ [ΠΟΙ ἀδηροτῦ, 

Ὁ δοο Ὀοΐοχο, ἢ. 338. 
3 866 Ὀοίοτο, ΡΡ. 215-- 217, οὐ οιπρῃδιὶς ψογ8, νος ΔΥῸ ΒΟΌΣΟΘΒ ἩΠΘΠΟΘ ᾿Πίδγο ποθ 

ΤΏΔΥ ὑὸ ἀεἀπορά. β : 
5 ἘῸΓ ἃ [1] 1] ϑίγαιίίοθ 866 ϑούτηοηβ οὐ ϑ0)6οἰ8 οὨϊΗγ Ῥγδοίίςδὶ, Όγ ΒΡ. Φιὺῦ, ὅὅϑστῃ. 

ἷν. ΡΡ. 71---98.. Ιωουάοη, 181δὅ, ϑγο. 
ΥΟΙ,. 11.’ κΞΚκ 
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2. 7 υΐεγοποες ἀεαμοοα 

(1.) γορι ἐδθ σεποταῖΐ δ00ρ}6 9} αἩ οπέϊγο δοοΐ. 
Εον ἰῃδίδηςο, ἰεῖ [86 (Ο]Ἱον ηρ τογὰ8 οὗ Φ6βὰ6 ΟἸγίδι, Φόδη υΥἱῖ!. 51... Κγεγ είν, υογιΐψ, 7 δας, 

μπίο νοι, ὑ7 α 'παπ ἄξορ πιῦ δαψίπο ἦε «παϊΐ πεῦεν δε ἀεαίλ, Ὀ6 οοτηραγεὰ π|ῖῖ τ[Π6 σεπεγαΐ 
δοῦρε οἵ ἴ)0 ὈΟΟΚ, νἢἱς}} ἰΒ ἀπποπησοά ἰῃ ΦΨοδῃ χχ. 81., Τ΄οδε ατὲ ιυγίοη, ἰλαΐ γε τηϊρλὲ 
δείξευε (λαὶ «7εδιδ ἐς ἰδὲ Ολγὶεί, (δε δον οΥΓ αοά, απὰ ἰλαί δεϊϊουΐπρ γε πιίσλί λαυε ἰΐε (ἀτουσὴ 
λἀὲδ παπιθ. Ἑτοτὴ ἰ(ἢἰδ ΠΟἸ]δίϊυη ἰδ 6 [Ὁ] νη ἱπίουθη ο8 Μν.}}} θονσ. 1. Εδιἢ ἴῃ ΟἸσίδε ἰμ 
ἴο θὲ ῥτγογθὰ ΌὈΥ ορεαΐϊθηςσο ἴο δἰβ8 ψογὰ.. 2. Ττυς ΖΠ οογά8Π}0' χοσοῖνοβ ποῖ ΟΥ̓ [δ6 
το Σ 8 οὗ Ογίβε, Ὀὰὺ 4130 ἢΪ8 σογὰβ δηἃ ργεοθρίϑβ. Απά, 8. οβοθυδγ ἰδ τηδάβ, ᾿πγου ἢ 
δι "ἢ, ἃ ῬΑγΙΔΚΟΥ οὗἉ βρ᾽ γε δὶ {Π{8, 884}} 4180 Ὀ6 ἔγοβὰ ἔγοιῃ βρὶ γι ἴι4] δηᾶ οίθσηδὶ ἀθδι}. 

(2.) ξγοηι ἐδε ἐρεοϊαΐ δοορε οΥ̓ α ρατίομίαν ραδδαρο. 

ΤῈδ Ῥδγ Π ΌΪΑΥ Βοορα οὗ “9688 ΟΠ γίδὲ ἴῃ (Π6 Ῥαββᾶρ δῦουϑ εἰϊθὰ, Φοἢπ υἱΐῖ. 51., ἨΔ ἴο 
ἀοιηοηδίγαιο τπδὲ ἢ6 νγδ8 ποῖ ροβϑοϑϑοὰ ὈΥ̓͂ Δὴ ΟΥἹ] βρίγιῖ; δίῃοθ [126 Κοορίης οὗ πἰ8 νογὰϑ 
σου ἃ ῥσόσιγο ἴθ στη) 110 ΓῸΓ 81} ννῆο ΟΌὟΘΥ δΐπι; νυ 116 δαΐδῃ, οἡ [86 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, 1ο848 τηδη 
ἰηΐο βίῃ, Πο86 Ψδρ68 15 ἀεαίλ, οἱ ον δδιίηρ ροσαϊξοη. Ηθῆσθ ἯΘ ΤΑΥ͂ ἀδάμσθ [Πα 8.Ὁ- 
δοηῦοης ἱπίογοποοδ. 1, Τὶ ἀοοίγηθ ΒΟ ῥγοάοοδ βο ἢ ὙΘΥΓΥ 86] ΔΙ οἴἶεοίβ οδηπος 
ὨΘΟΘΒΒΑΣΙΥ 6 ἴδ|86 δηὰ ἀϊδθο 161]. 2. ϑδδιανίπς γα 8 ἀτὰ ἴο Ὅ6 ῥὈγοροβϑὰ ουύδῃ ἴο ἴΠοδὸ 
ὙΠῸ 8.6 ΚΌΪΙΟ οἵ σδ υπηηἰδιϊηρ το. 8, ΤΠ οΥΘ 18 ὯῸ ΠΟΘΙῸΣ ὙΑΥ, ὈΥ ψΒ]ΟὮ ἴο ἸΙΌογαῖθ 
[80 πιϊηὰ Όση ἀουῖ8 ἰοστηθὰ δραίηδβιὶ γα ἢ, ἴδῃ ἃ τοδαγ οὐθάϊδηςθ ἴο δοκπονίοάρε ἔγαι. 
4. Τὴο Ῥσγοοορίβ οὗ ΟἸγῖδε δῦ ἴο θὰ οὐογϑά, ούθὴ του ρὴ ἸΟῪ διουϊὰ Ὀ6 ἀείατηροα ὉΥ͂ 
ἘΠ τιοδὲ Ἰοασγηθα πηθῃ, 

(8.) Ζγοηι ἐδε υονγν 3ρεοὶαΐ δο0ρ6 οΥ ρατέοσμζν ιτσοταθ ον ρ΄γαδε8. 
ΤῈ Ῥαβδαρὸ ͵πδὶ τοίοττοὰ ἴο Ὑ11] ΒΌΡΕΪ τυ8 τ ῖτ δηοίμοῦ 1] π5ίγαζίοη, ἘΕῸΣ ᾿ῃδίδηοο, 

βου !ὰ ̓ξ Ὀὸ δδίι.οα, 1. ὙῈΥ ουῦ τὰ ῥσοῆχοα ἴὸ [18 ἀφοϊασγδαίίοη 8 80] 88ΒΘΥΘΥΔΙ ΘΟ. 
δ᾽ τα (0 δ Οδί ἢ ἱξ 18 γερ]ϑᾶ, Ὀδοδιι8 86 ρογοοϊγθα 116 ὙΟσΥ ΟὈΒιΪπϑῖο ἅη 6116 οὗἨ πὶ 
ἈΘΆΓΟΙΒ; ὙὙΠΘΏΟΘΘ ἰδ ΤΡΔῪ ὃ6 ἱπίογτοα, [Πδὲ ἴδ 18 ἃ Βῃδιο Ὁ} ὈΠΐπρ [μὲ ΟἸγῖδὶ δοιὰ πὰ δὸ 
0016 [Αἰτἢ διηοὴς θη. 2. ϑβουϊὰ 10 θὰ Γαγτῖμοῦ ἱπαυίϊγοά, ὙἩΠΥ 6 Ῥτγοῆχοα 8 ἀοαδίε α6- 
δευεγαίϊοπ ἰξ ἰδ Ἀηβιυογο, πῃ ογάοτ τπδΐ, ΕΥ̓͂ δαοἢ ΣΟρΡΟΙ οη, Β6 τηϊσἂαϊ διίθηοα ἴἢ6 τοροδιθα 
ΟΑΙ απ ΐ68 οὗὨ [πΠο086 ῖο ορροδϑά ᾿ΐηλ : Ὠ6 ΠΟΘ, 880, ἰδ τ  Ὀ6 ἰπΐεγτγεά ἐπδῖ, ἰῃ ργοροτίίοι 
ἴο 1Π6 πηΔ]ῖς6 δηὰ ΘΠ ΟΠΙΘΓΥ οἵ πιθη ἰπ δϑϑοσίϊ ηρ οδ  απηηΐ68, (ἢ στεδῦοῦ 268] 18 γοααϊγοὰ ἴῃ 
Υἱηαϊοδιίπρ ἡ. 8. Βμουϊὰ ἱξ 51}}} Ὀ6 δδκοὰ, ψὮν οὖὖὐ 1ωγὰ δἀάθά (86 ψογάβϑ, 7 σαν 
μπίο ψοι ἢ 6 ΓΟΡΙΥ, ἱδ 18 ἴῃ ὁρροβίξοπ ἴο τ6 δββοσγίίοῃ οὐ δἷ8 6.168 ἴῃ ν. 48., ϑαν τος ποίιοεὶϊ 
ἐλαὶ ἰδοιι δαεί α ἀξνπιοι  Ἑτοτὰ πο γα ΤΠΔῪ ἰηΐον [88ὲ ἢ6, γῆ 18 ἀοδίγουβ οὗ Κπουνῖηρ ἴ.6 
τυ, Ουρι ἴο διϊοπὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἴοὸ [{|0 βίουϊθβ ἱπηπγθηϊθα δηὰ ρῥτγοραραίθα ὉΥ͂ τυϊοκοὰ τηθῃ 
δραίηβὶ ἴΠ6 σχοάϊγ, θαϊ 4180 ἰο [ἢο86 ᾿ῃηρ8 νμ]ςο ἢ ΟὨσΙβὲ Βα γγ8 οὗἉἩ ἴστω, δὴ ἃ (Π6Ὺ οὗἉ ὨΪΠ]. 

8. 7ηΐεγοηοος ἀοαμοοα ἤγοηι α οοἰϊαξίοῃ οΥ ἐλ ἐεπὲ το ἐλθ σοπέοχί. 
Ιῃ εἰνἷ8 σα, 186 Ῥγίηοῖραὶ ψόογάδ οὔ δος ἰοχὲὶ βῃομ)ᾶ 6 οοτηραγοά τοροίθογ, ἰῃ ογάὰοσ [ἢ δὲ 

ἱπίδγθηθϑ ΤΏΔΥ ὃ6 ἀοσὰαςοὰ ἔγοιῃ {παὶγ πιαϊπαὶ τοϊατίοη, 1. Οο]]αῖθ 1 Τῆπι. ἰ. 15. 7 ἐ 
α ,αἰιλύμὶ φαγίπσ, νι ν. 4., Νεϊίλεν σὶυε ᾿οοά ἴο γαδίεα. Ἰπίοστεηοθ. Ὅδο ἰά]ο Ἰοζϑηᾶβ οὗ 
ἴΠ0 δον (ργοβογνδὰ ἴῃ τ89 Ταϊυ ), δηα 16 ΓΤοϊαιϊοηβ οὗ ἴ86 ἰδ 11168 σοποσγηΐηρ τΒοὶγ 
ἀοῖϊο68, δη ἃ [6 ΔΡρδδγβδηςββ 97 ἐδδ ἰαίίεγ, Ἀτὰ οοτηραγοά ἴο πησογίαίη (ΔΌ]6Β ; δὰ [86 Πδ6Γ- 
Ταλοη ἴῃ ἴπθ ροΒροὶ οοποογπίηρ {6618 ΟΠ ΓΙϑὲ 18 ὈΟΓΝ οογίδιη, δὰ ὙΌΣ ΠΥ οὐὗὁὨ δΒεΐπρ 
γοοοϊνοὰ τι δ. 2, ΟὐἸ]Ϊδίς 4150 1 ΤΊπι. ἱ. 15. ψ ν. 6. γαίπ απροίϊπο, οὐ ΘιρὶῪ 
ἰΑἸΚίηρ. [πίδγοησθ, Οοα ὑβαδ}]ν ᾿υπίβῆο8 ἴΠο86 γῆ0 ιοἱδ ποὲ Ὀοδ]ΐονο 16 πηοβὲ οογίβίη 
γνογὰβ οὗ [6 ρΌΒΡοΪ, ὉΥ πα οἶδ !}}νῪ σὶνίηρ, [Π6 πὰ ἊΡ ἴο ἃ νοϊι αν "δ ] 1 οΓ οΥἉἍ τὰς τηοδὺ αὈδυγὰ 
Δηἃ Ἰγίης ἰδθ]ο8. 8, Οὐμηρᾶσο [Π6 νογ8 Ἡγογίὴν ς᾽ αἰΐ ἀοσοερίαίϊοπ, 1 ΤΊηλ. 1. 15., χν ἢ 
γ. 8., 72: ἴἰαιο ἰδ σοοά, Ἰηΐέτοησο, Ὑδοΐδιν, 85 ρσίνοη ὉΥ αοά, 5 Ὀοϊὰ ροοὰ ἴῃ ἰἴ56 1 δπὰ 
ἢδ5 8, χοοὰ 6η ἀο ΠΟΥ, ΠΟΙ ρΡὮῺ ἴΟ ἃ ΒίΏΠΕΓ ἰδ 18 80 ἐογτη Δ Ὁ] 6 88 ἴο Ῥυΐ Ηἰπὶ ἴο δίρηςξ ; Ὀπὶ 
(09 φοβραὶ χοσοτηπηθη 8 ἰἴ861 τὸ {πῸ ᾿οττυ θα σοηδοίθηοθ, ἃ9 ἃ βδυΐῃρ ΟΣ ἀἰβοοῦγθθ ΘΥΘΣΥ 
ὝΕΥ ὙΟΓΙΒΥ οὗ οτοάϊῃ. 

4, 7ηΐενεποος ἀραμοοα ἤγοηι α οοἰϊαξίοη ο ἐλε ἐοπέ εοἰἐλ͵ ραγαϊοῖ ραδδαρες. 
ΤΠ δάἀνδηίδμο σοϑι εἶπ; ἔγτοσῃ ει οἢ ἃ ΘΟΙΏΠΡΑΓΙΊΒΟΙ, ἰπ ἱπνοδιραϊϊης [Π6 8έπϑὲ οὗ ἃ ῬΡαβ88ρ8 

οὔ βογρίαγο, "85 δἰγοδήγ Ὀθθ δἰδίθὰ δηὰ {Π]υβίγαϊοὰ ; δηᾶ [πὸ οὔδογνδιῖουβ δῃ ἃ Ἔχ ΤΏΡ 168 
τοίογγοι ἴο, ἱ οοπδίἀογοα τ ἃ ΡΑΥΙΟΌΪΑΣ νἱοῦν ἴῸ (μΠ6 ἀοἀποίίοη οὗ ᾿ΠΘΓΘΠΟΟΒ, γΥ}}} ΒΌΡΡΙΪΥ͂ 
[η9 τοδάθυ νἱἢ παπηογουβ ἱπβίϑησοδ, ΒΘΏΘΟ ἮΘ ΤΩΏΔΥ ἄγαν νατῖοΒ ᾿προτγίδπε σογο] δτῖεδ. 
Ομ ἰπδίδηςο, ᾿Βογοίογο, νν1}} βυϑῆῖοθ ἴο Θ χορ Ὗ [Π6 Ὡδίιγο οὗἩ [86 ἰηΐδγθησοϑ ἀδάποϊ Ὁ 9 
ἴτοτῃ ἃ δοϊηραγίδοη οὗ πὸ ἰαχὺ στ ῬαΓΑ 1161 Ῥδββαροβ. [Ι͂η 2 Τίμπ). ἱ. 8., ὅ:. Ῥβὺ] Ἔχῃοτγῖβ 
ΤΙ ΠΔΟΙΉΥ ποί ἰο δε αϑὐλαπιεὰ 07 ἰδὲ ἰεδίίπιοιν οΥ ἰλὲ Ζογά. Οὐοτηρατο τμΐδ υυἢ ότι. ἱ. 16. ; 
ὙΠΟΙΘ ἢθ ΒΆγ8, 7 αἀπὶ ποί αδὴλαπιεα 07 (δε σοβρεὶ οΥΓ Ολνὶδί; 70} ἐξ ἐδ ἰδε ροιυεγ Γ᾽ αοὰ 
μπίο φαἰυαίϊοα ἰο εὐεγῃ οπε ἰλαί δείϊουείλ, ἰο ἰδ6 εις ἢγοί αμπὰ αἷἶδο ἰο ἰλεὲ Οτεοολ; 
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δηὰ τὴ 154]. ΧχΧΥ. 16. δηᾶ χ]χ. 23., 1αϑὺ οἰδι86 (εἰϊοὰ ἴῃ Εοπ,. χ. 11.}, στο ἱξ 18 
εαἱὰ, Ἡλοεοευετν δεϊϊευείλ ἐπ ἀϊπι (ΟἸγῖδ1) 4λαϊ! ποὲ δὲ ἀελαπιοά, τῃαὶ 18, σοηοπηδοὰ ΟΥ̓ 
ἀϊξαρροϊηῖεὰ οὗ δἰϑ ἢορθ. Ἐτοῖῃ τ 18 οοἸ τίοπ ἴῃς ἔσο [Ὁ] ἰπίδγεποοβ ἸΠΔΥ ὃθ6 
ἀετίνεαα. 1. ΕἌΙΕΒΠ] το ϊηϊδίοσβ οὐ [86 ροβρεὶ τεαυΐγο ποιπίηρ ἴτοπὶ ΟἸΠΕΥΒ τ μος ἢ {ΠῸῪ 
ἀο ποὶ ὈΥ͂ {Βεἷγ ονσῃ Ἔχροσίθποο πον ἴὸ Ὀ6 οι ἢ ροββϑί Ὁ] 6 δηὰ Ὀγαοιὶςαθθ. Απά, 2. ΑἹ] 
ἴδοβα, ὙΠῸ ΒαΥα ΔΙΣΟΔαΥ θα] Ἰονοᾶ, οὐ ἀο ΠΟῪ ΟΥ δ58}8}} Πασϑϑίζου ὑο ον ἴῃ ΟἾγῖδο, ἤδνα, ἴῃ 
δηὰ τπγου σὰ ἢ ΐπ), 811 [π6 Ὀ]οδδίηρα ἑογοϊοϊ ἃ Ὁ. 1Π6 ῬτορὨαδῖθ ; 8}} Π6 Ῥγοση 1868 οὐ ἀοά, ἱπ 
(οΥ Ἰῃχοῦ ἢ) Ὠΐπι, θεΐηρ ψεα, 1Παὶ 18, ἴσο ἴῃ {ΠοτΤη δον δ, ἀπὰ ἀπεπ, τῃδὲ 15 (ΑἸ ΠΥ (μἱ 
ἢ]]οὰ ἴο 411 1ποδ6 το Ὀδ] ον ἴη ΟἸιγὶπὶ (2 (οΥ. 1. 90.). 

8. 4 Ιλ εχίογπαϊ δομγοο οΥΓ ἐπίεγοποος ἰβ ἐἦο οοἰϊαξίοπ 9 ἐδε ἐοαέ ισἱϊὰ 
ἐλε εοηδιἀοταξδοπ οΥ ἐλ γοϊοισίπο ἐαίογπαΐ οἰγοιμηιδίαποοδ, υἱξ. 

(1) ΤῊΣ ΤΙΜΕ τολϑη ἐἦεξ τοοτας οΥ {λίηισϑ ισόγὸ μἰέεγοα οὗ ἑοοΐ ρῖασο. 
Τδαϑ, ἰῃ Μαιξ. χχυῖ! 52., νὰ τοδὰ {πδὶ πιᾶην δοαάίεα οΥΓ (λε φαϊπίε ιολὶοὶ δἷερί ἀγοεε; ὕυὶ 
σε ἢ Αδον ΟἾγίβιυβ τοϑσγοοι θη (Υ. 53.), ποῖ Ὀοίοτο (88 Πδιηῦδοῖ ὨΪπηδ6] , διηοπρ 
Οἴδεῦ δμλϊποηΐ αἰνίηθβ, 88 ΒΌΡΡοΟΒ64); ἴοσ ΟἾ γε Ὠἰπλβο] Γ γα ἴΠ6 3 γδέ- γι 5 οὗὨἨ ἴΠ6πὶ 
ιδδὲ δίοεορὲ (1 Οογ. χνυ. 20.)} ΤΠῸὸ στανθβ8 ὙΟΥΘ ΟΡΟΠΟΘα αἱ ἢὶβ ἀθδίῃ ὈΥ [6 φασι μῃαυαΐο; 
δὰ τ6 Ὀοάῖα8 σβπηο οὔΐ δὲ ἢἷ8 γοβυϊτοοίοη. [Ϊπίργοηοο, ΤὙΤὴθ 8618! ΔΟ ΟΣ} οἰἶσΔοΥ οὔ 
Ομ τοι ἀοδι ἢ νδ8 80 γτοδῖ, μὲ 1 Ορθηθᾷᾶ ἃ ΨΥ ἴο ᾿ϊΐδ ἴο 1086 πὸ Ὀο] νειὰ οὐ Ὠΐπη ἃ9 
126 Μοβϑίδῃ (πδ΄ Ὑγ88 ἴ0 ΠΟΠΊ6, ἃ5 γ06}} 48 ἴο ἴῃ056 ὙὙὃῆὸ Ὀδ]ϊονο ἰπ ᾽πὶ Βα ΒΟΘΌΘΏΠΥ ἴο ἢΐ9 
ἱποδσηδίίοη ; δηὰ Ὀοΐΐ ἀγὸ ΘαπΆ] Υ ΡΑΓΙΆΚΟΓΒ οὐ (ῃ6 ὈοηοΗ͂Ϊ9 βονίηρ ἔγοτῃ ἢ 8 σοβαττος- 
τίοῃ. 

(2.) ΤῊΣ ΡΚΑΑΟΕ τυΐοτο ἐΐθ τσοταβ τοῦ πμίέξογοά, 
Α5 ἰηὴ Μϑδῖι. χχνὶ. 39, 42., δ οί πιν ιοἱϊὶ, δμί ἰλίπε δὲ ἄορπε!] ΜΜΏΟΤΟ ἀϊὰ ΟἸγτίδὲ προσ τἢΐ8 

ἐχοϊαπιαιϊίοη ἢ [ἢ ἃ γαγάρη. [ηΐδγοηοθ Ηρ, ψῆο τηδᾶθ δὴ δίοποιηθηςξ ἴῸσ [6 βίη οἵ Δ]}} 
τηδηκίηὰ, γοϊ απ Δ ΤΙ δα ταὶ ἃ Ὠΐπη56}, ἴῃ [πὸ ραγάδῃ οὗὨ ρϑβδίοῃ, ἰο ἴ86 π|ὶ}} οὗὁἨ αοὰ ; ἔγτοτη 
Ἡ ΠἸΟὮ ΤΏΔὴ ὙΪΓὮ ΟΥΘῪ Εἰ. 56 1 ἰη ἃ σαγάσῃ οἵὨ ΡὈ]ΘΆΒΙΓΘ. 

(3.) ΤῊΞ ΟΟΟΑΒΙΟΝ προη τολίοἦ ἐλθ τρογαβ τοογὸ δρολθη. 
Τῇ, πὰ Μαδῖς. χνὶ. 8., ΟἾγσῖθὲ σοῦυκοα [16 ῬΠαΓίδ6 68, δεοαμδο (εν αἰά ποί οὔδεγιε (δ 

τἰσλ8 Ο ἰλὲ ἔπιε. Οὐ δὶ οοοδβίοη ἢ ἸΥ̓́ΠΘΠ ΓΠΕΥ τεαυϊγοά Ὠῖγ) ἴἰ0 880 1 δλ ἃ βίρῃ 
ίτοῦὶ ποᾶυθη, [[πσοηοθ. ϑυοἢ ἀγὸ {πῸ ὉΠ ἀΠ658 Δηα οοτταρίϊοη οὗ τηθῃ, ὑπαὶ, ἀϊβγοχεγά- 
Ἰηρ τῆς δίρσηβ Ἔχ Ι ᾽ ἐο(ἱ το [Ποῖα ὈΥ͂ αοἀ δὲπι56}}, ΠΟΥ ΤΓΘαΌΘΠΕΥ τοααῖγο ποὺ βῖρηβ {παΐ ΔΓ 
ΤἸΏΟΤΟ ΒΘΤΘΘΔΌ]6 ἕο ΠΟ ΟΥ̓") 6Β1Γ68. 

(4.), ΤῊΞ ΜΆ Νὰ ἐπ ιολϊοῦ α ἰλῖπρ ἰδ ἄοη6. 

Δεῖδ ἱχ, 9. υγίηρ [86 ὈΠΠπάπ688 ἰη ψ ϊο ἢ 5801 οοηπυθα ἴον [ἤγοο ἀδγ8 δηὰ ἰῃσοο ἢ ἢ ἐδ 
ἀοὰ ὑτουρῶιὶ Πἷπι ἴο τπ6 Κπον]εοάρο οἵ μπλβο] ἢ. [Ιηΐοσομοθ. Ὑδοβο, ν Βότὰ αὐ νους βαίοβ 
10 οπἰἰᾳίδη, 6 ὅτβιὶ οοηνίησρ8 οὗ ΓΠοἷγ βρίγι 4] Ὁ] πάπ685.; 

Οἴδοῦ ᾿πβίδμοθϑ τρις Ὀ6 οἰἴετοα. ΕἾΟΙΔ [Π6 Βουγοοβ ΔΙΓΟΘΑΥῪ 
δίδίθα δηα δχρ]αἰπϑᾶ, νατίουβ Κιηαβ οὗ ᾿ἱπίθγθμοθβ ΤΥ 6 ἀοΥινοα, 

᾿χοϊδμηρ τὸ ΒοΓᾺ ἈΠ δηα ργδοῖῖοθ. ὙΠ 8, ΒΟΙῚ6 τΑΥ Ὀ6 ἀεαπορα ἴοτ 
ἴ8μ6 σοπβτιιδίου οὗὨ ΚΑ}, ἴον οχοϊἰηρ᾽ Βαμα ηΐβ οὗ ον πα σταίυάς, 
ΔΠα ἴῸγ (86 βυρροτί οὗἩ δορα; μι }16 οἴποσα οοπίσιθαῖθ ἰὼ ρχοιηοίο 
Ρἰοείγ, Ο ]8εδη ν᾿ Ἰϑάοσι ἐκ ΝΠ κιροι δηα Βδοῦθα φοαυθησα ; ἰΔΒΕΪΥ, 
ΟἸΒΟΓΒ ὩΓΘ ΒΕΓ ΘΘΔΌΪ6 ἔὸσ ἀοοίτίπθ, ἔῸσ τερσοοῦ, ἴῸΣ ᾿ῃβίγυοίίΐοη, δπὰ 
ἴογ οοῃῃηίοτί, Ηδ ψὸ δα 48 ρεγβοηπαὶϊ ρταείϊοε ἴο τἴπ6 ΑἸ σοηΐ γοδάϊησ 
οὗ [π6 βου βία γε8, δῃᾷ τηραϊ αίθβ οα [86 ᾿πέθγθηοο ἀθαπορα ἔχου (μθιὴ 
ὃγ Ἰεαγπρὰ δῃὰ ρίοιιβ τηθῃ, νῖ}} αρυπάδηιν οχροσίθησα [μ6 γαῖ οὗ 
[868 ῥβα! πιϊδυ Β ᾿Ἰθκιοήπεμει Τὴν οοπιπιαπαπιοηΐ 18 ϑτοοεάϊπρ ὅτοαά ; 
Δηά, 7Τλε οπέγαποο 9. ἐΐὰῳ τοογάς σίυείδ ἰἰσλξ, τὲ σίνος, ὠπάογδίαπα- 
ἵπῷ ἰ0 {δι6 εἴπιρίε (Ῥ Βα]. οχῖχ. 96, 130.). “" ΤΆ βογιρύυγεβ," Βα Υ8 ἴΠ6 

᾿ΈταποΚο, πη 8 Μαπαυάποῖῖο δ Ικοϊοποπὶ βογ ρίατε βδογϑθ, σαρ. 8. (ΡΡ. 10]---122. οἵ 
λίγ, ὅδοαθο8᾽5 ἰγϑ β] δῖ}, Π88 ΒΟπιὸ νΟΓΥ π8οῆι! οὐβογυπτίοηϑ οἡ ἰπίδγοπιϊαὶ τοδάΐηρ, 11188- 
ταὶ 11 Πι ΠΙΟΤΟυ 8 ἰπδίβηςεβ ἀἰ βότγοπι ἔγοτὴ ἐποβε δΡροῦο ρίνο), ὅ6 6 αἷδὸ βοιιδοίοσ, [π5ι|- 
ἰυλοπο8 βογὶ ρίατβιοϑβ, ρ8Γ5 1ϊ. ρῃ. 106---Ἰ78. 

κι 
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Ιαΐθ οιαϊπθηΐ ΒΊβθορ Ηογῃθ, “ ἀγα [16 Δρροϊηϊθα τηθδη8 οὗ ἐπί σλέοεπίης 
{π6 ταϊπᾶ σὴ ἴσὰθ δηα βανίηρ Κπον]οᾶρο. ΤΉΠΘΥ ΒΟ ἃ8 ταῦ το 
Ὕ6ΓΘ, ὙΠαΐ Μ͵ὸ 8416, 8η4 ψμαῦ τνὸ Βῃ8ἢ Ἴ:: ὍΠΟΥ Βῃουνγ ὰ8 ψῇηαὺ (ἀοά 
δίῃ ἀοη6 ΤῸΣ υ8, δὰ ψῃαὺ 6 Ἔχροϑοίθι 8 ἴο ἀο ἴον δὶπι: ὑΠ6Υ ΒΠΟΥ 
18 [806 Δὐἀνουβαυὶθθ γὸ ἢᾶνα ἴο δῃοοιηΐοσ, δηα ον ἴο δηοουηΐον ἔθ 
ὙΠῸ δύ Ο688: (ΠΟΥ ΒΠΟΥ 8 ἴΠ6 ΠΊΘΙΟΥ͂ Δα {π6 ᾿υβίιοα οὗ [86 Ἰωμογχὰ, 
{86 ͵ογϑ οὗ ἤδανθῃ, δῃὰ {π6 ρδὶπβ οὗ μ6}1, Τἢὰβ ν1}} {Π6Υ φίυο ἔο ἐΐο 
δἰπιρίδ, ἴῃ ἃ ἴδ ἡ ἄδυβ, δἃῃ ππαογείαπαϊπο οὗ {Ποϑ6 τηδίογβ, ὑΏ]16]} 
ῬΒΙΪοβορἢγ, ἴῸ Ὁ Ὑ1Π0]6 θη! 68, δουρὶ ῦ πὶ νϑϊη.ἢ 
Ιη οοπαποϊηρ, μούγονοσ, {Π6 ἸΠΓΘ [14] γοδϊηρ ἀθονο ἀϊβουββοα, νγ8 

ταυϑῦ 6 οαγϑῖιὶ πού (ο {τυιδύ ἴο 186 ποτ οἴ 81 0η8 οὗἉ ἃ ργυσιθηῦ οὐ νἱντα 
ἔΆΠΟΥ : ἱπέδγθηοοδ ἰοσίξπιαίοἶῖν ἀφαάμοορα ππαυδβίζο δ Ὁ] ἀο οββοη 18}}Υ 
Ῥτοιηοίδ {πῸ βρίσιῦαδὶ ᾿πβίγισοη πα ργδούϊοβὶ θα βοδίϊοι οὗἉ {Π|6 τϑϑᾶϑυ. 
“Βυΐ, ψ θα Ὀγουρὰῦ Τουννασα ἔογ (Ὧ6 ρυΓΡΟΒΟ οὗ ἐπέεγρτείξαξίοη, Ῥτο- 
ῬΘΙΙΥ 80 ο41164, {ΠΥ ἃτὸ ἴο Ὀ6 νἱϑινθὰ σὰ οδυςοη, δηα ουθη τυ ἢ 
ταϊβίσυβι. ΕΌΣ ΒΟΔΓΌΘΙΥ 18 {86 Γ6 ἃ ἔδνουσιίθ ορἱηΐοη, ἡ οἢ ἃ 6 ΓΈ} 6 
᾿αΔρΊ ΠΔΙ.ΙΟΙ ΤΊΔΥ Ὠοὺ (μ08 οχύγδοῦ ἔτοσα βοπλθ ροσίϊοῃ οὗ βοσιρίασθ; αϑὰ 
γ ΣῪ ἀἰογθηΐ, ὨΔΥ͂, ΘΟΠΊΓΑΣΥ Ἰηὐογργθίδ οὴ8 οὗ (818 Κὶπα ἤᾶνα οἴϊθῃ 
Ὀ6 6 τδα6 οὗὨ {86 ὙΘΣῪ 88:λ6 ἰδχίβ, δοοοσάϊηρ' ὕο ΘΒ γι ΟΌ8 δ πο θα 
ΟΥ̓ ἱπνθη[]0}8.ἢ 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1]. 

ΟΝ ΤΗΕῈ ῬΕΑΟΤΊΟΑΙ, ΒΕΑΡΙΝΟ ΟΕ ΒΟΒΙΡΤΌΕΒΕ. 

Ἤλυινα δἰ μποτίο ομαθανοισθὰ [ὁ βῇονν ΠΟ Μὰ ΠΙΔΥ͂ δϑοοχίδϊῃ 
δπᾶ ΔΡΡΙΥ {μ6 ἔτ 86η86 οὗὨ {Π6 ββογβα τυ ΠρΒ, δ Σοπλδη8 ΟὨΪῪ ἴο 
ΘΟΏΒΙΔΟΣ ἴῃ ΜὮδὺ ΙΩΔΉΠΟΙ Ὸ ΤΩΔΥ Ὀοβὺ σϑάσοθ ΟἿΣ Κπον]οᾶρα ἴο 
ἀάρδτυ δ, ἔοσ, 1 βουϊουϑ δοῃ θη ρ  δίϊοη οὗἉ 186 βογιρίυγαβ, δῃᾷ ργασέϊος, 
6 αῃϊίοα ἰορσοίπογ, οὐγ γοαὶ Κηον]εᾶρο οὗἩ 6 Β10]6 πλυδῦ ΘΟ ΒΒ ΓΙ 

ΡῈ ἱπογοαβθά, δπᾶὰ «1}} Ὀ6 σοηάθγοα Ῥγορυθββιυ ον ΤΠΟΥΘ ἀεἰρμερυΐ. 
ΤᾺ 58γ8 9688 Ὁ τιβί, απ πιαπ εοἵἶϊ ἀο ᾿ΐ8 ((Ἰοα Β) ιοἱϊϊ, δ δῆαϊ ἀπο 
00 ἔδλιε ἀοεἰγὲπο ιολοίθον τὲ δο ὁ.7ῇ5) Οοὐά (Φοδῃ υἱ]. τ ΤῊΙΒ 18 1ῃ6 οὨϊοῖ 
θπᾶ ἔον συ βῖοι (ἀοα 88 γευφαϊεά ᾿ΪΒ .7}}} ἴο ὰ8 (Ὀθυῦ. χχῖχ. 29.):; δπά 
8}1 βοχϊρίυγα 18 ργοβίβοϊα ἴον (μἷβ ραγροβο (2 Τῆμπι. 111, 16.), Θἰ ὙΠ ον 
ἀϊγθοῦίηρ; 8 ὙΠδὺ γγχὸ ΒΒου]α 40, ΟΥ̓ ᾿Ἰποϊθηρ' ἀπ Θηοουγαρίηρ᾽ υ8 ἴο ἀ0 
10; 18 θοϊηρ ψυιτίθῃ ἴῸΓ οὐχ ἰδαγηϊηρ, [πὖ το6 ἐλτομσὴ ραΐξΐοποο απ σοπι- 
νον Γ ἐλ βογἐρέμγε5 πιὶρέ ἔαυο ἤορό (Βοτα. χν. 4.}; {Παΐ 18, (παῖ, Ὀγ 186 
Βίσθ ΠΟΙ ΘΧΟΓΟΙΒΟ οὗ {Πδὺ ραύϊθημσο, ν ΙΟἢ [Π6 ΘΟὨΒΟΪ Δί Οη8 αὐἀταϊπίϑίογοα 
πῃ Βουϊρίαγθ 80 ΡΟΥΘΓΡΙΠΥ βαρμοτγί, γ)6 ταϊρ]ιξ Βανθ δὴ δββιγεα απᾶ 
ἸοΥᾺ] μορΘ ἴῃ [86 πιαϑὲ οὗ 84}} οὺγ ὑγιθυϊδοη,. Εγθὴ {Πο86 {ληρΒ, 
τ Ὦ1ο ἢ} βθοιὰ πηοϑὺ ποίϊομδὶ δπα βρβουδίϊνα ἅγα σϑάμοὶ]8 ἰο ῥγαοίϊοο. 
ΤἼοΒβα βρϑουϊαίοηβ, ΒΟ ͵ὸ ἃΓ6 ΘΔ ]6α ἴο ἔοσιη οοποοσγηΐησ τῃ6 
πϑίαγο δηα δἰτθυῦοθβ οὗ (ἀοα, στουπαερα Ὡρομ 8 σου, οὐρσᾷϊ ἰο 
ἰπάτιοθ 8 ἰο σ]ΟΥ Υ Ἀ]πὶ 88 βυοῖ ἃ (Δοα 88 ἢ18 οΥυΚ8 ἀθοίαγο ἶσα ἴο 
μὲ (Βομι. 1. 20, 21.); δηᾶὰ [Ὁ 18 8 τιδηϊξοδὲ ᾿παϊοδοη ἐμαὶ ΟἿΓ 
Κηοσ]θαρθ 18 πού τρί, 16 10 μαῖα ποῦ {818 ἱηβααποθ ροι ουν οοπάιπιος 
δηα οομγογβαίίοι (1 Φόδη 1. 3.). 

-τ-π πο -ὕ.Ἅ.- 

1 1δίδμορ Ὑ απ) ] ἀογῖ, Ἰβοίηγοβ, ἢ. 247. 



Οη ἐδιο γαοίίοαἱ εααΐπρ 9. ϑεγὶρέμγο. 60] 

ΤῊα ῥγϑοίϊοα! τολαϊηρσ ποτ σϑίοστθα (ο 18 οὗ βιιοι 8 παίυγθ, (μδῦ [Π6 
πιοδὺ 1ΠΠ|αγαΐθ ρουβοῦ τηδὺ ργοβοουία 1 τὶ ἢ δανδηΐαρα; ἔῸΣ [86 Δρρ]1- 
οαἴϊοη οὗἉἨ βουϊρίαγθ ν᾽ ποῖ 1Ὁ 6Θ})οἿ 8 18 οοππροίθα τι βαϊ ναύϊομη; ἀπά, 
σΟΩΒΘαΠΘΒΟΪΥ, [Ὁ {Π6 ἈΠ] ΑΓΠΘα ΤΕ͵ ΠΟΘ Ὁ]6 οὗὨ τρακίηρ' βυο} 8Ρ0]1- 
οδίϊοῃ ἴο ἐποιηβοῖνϑ, 1 σου] θ6 ἴῃ ναϊῃ το 8|1ὁτν (θτὰ ἴο ρ ῦΏ86 ὑῃ9 
βαοσθα τυυϊηρε Αἴ τ πδῦ μ88 Ὀδθι βίδα ἴῃ ὑπ Ργθοθαϊηρ' 
ρατὲ οὗἁὨἉ {818 γοϊυμηθ, {πΠ6 δυῦμοῦ ἰγυδίβ 6 888}} βίαπα δοαυϊ θα οὗἉ 
πάοτναϊυΐπρ 86 Κπον]θᾶσα οὐ {Π6 οτὶσί αὶ Ἰδησυασοθ οὗ {6 
βου ρύῃσοθ, 8ῃ βοαπδϊπίδποθ τυ ΜΉΘ Ὑ7}}} βυσροδβῦ τΠΔ ΠΥ ΥΘΙ ΒΥ 
Ῥγδοίίοδὶ πἰπίβ, (μαὲ σου] ποῦ ργαβθηῦ ὑμθιλβαῖνθθ ἰῇ ἃ σοσβίοῃ. [{ 
8, Ββοαυοῦ, βυβιοιθηΐ, [μδὲ ΘΥΘΥΥῪ ἐμῖηρ᾽ ΠΘΟΘΒΒΑΣΎ ἴο ἀϊγοοῦ ΟἿΣ ΓΑΙ, 
διά τορυϊαΐθ ΟΣ ῥγϑοίϊοθ, ΠΏΔΥῪ ΘΑΒΠΥ͂ 06 ἀβοογίαϊ πα ὈΥ {86 δὰ οὗ 
ἐγϑῃβαῦομβ. ΟΥ̓́ τηοάδγῃ σνϑυβίοηβ, ἰπἢ6 Ῥγϑοηὺ δας μοτιζοα Ερ] 8} 
{πα ϑ]διΐοι 18, ρου {μ6 Ὑοΐθ, ὑπαάουδίθα!]Υ ἃ τιοβὺ δοουγαῖα δπὰ 
Αλ{Π1}} οΠ6. 

Τῆς βἰ παρ οϑὲ ῥγϑοῦῖοϑὶ δρρ]οδοπ οὗ {16 ψογὰ οὗ (οά ν}}}, υπ- 
4 ΒΟ ΔΙ, ρῥγονα ἴπ τηοβὲ Ὀθηθῆοὶαὶ ; ρσγονϊ δα 1Ὁ ΡῈ οοπαυοίοά 
ΜῊ ἃ ἀυθ τασαγὰ ἴο ὑπο86 τΟσᾺ] 408} 1Ποδίοπβ  ΒΙοἢ ἤᾶνα ΔΙΓΘΔΑΥ͂ 
Ὀ6δη βἰβδίθᾷ δπα δηΐοσγοθα, 88 ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ (0 {Ππ6 τσ πηαογϑίλπαϊηρ οὗ 
{π6 βουιρίυτοθὩΣ ϑΒου]ά, ΠονΘΥΟ, ΔΩΥ Πἰπίβ Ὀ6 τϑαυϊτθα, (μ6 [0]- 
ον ϊηρ᾽ ΤΩΔΥ͂, ρα αΡ8, Ὀ6 Θοπβυ θα 1} δαἀναπίαρο. 

Ι. 1κ τοααάϊπφ ἐδ δογίρέιγεα, ἐΐση, ιοἱέΐ ἃ υἱσιο ἰο Ῥεγβϑοπαΐ αρρίϊσα- 
ἐϊοη, ιοο 5]ιομϊά δε σαγεξμϊί ἐπαΐ ἐὲ δ ἄοπε ιτοϊέΐ α ρέΓὲ ἵπέοπέοη. 

ΤῈΘ ὅϑὅογι 068 ἀπα ῬΠΑτΐβθθδ, ᾿πἀ θα, Βθαγομῃθα {86 βοσϊρίυγοθ, γοὺ τι πουΐ 
ἀεὶ υἱηρ᾽ ΔΠΥ͂ ΤΟΔ] Ὀθποδι ἔσομαι ποτὰ : 1Π6Υ ἐλομρλέ {μαὺ (μον μΒαὰ ἴῃ ὑμθῖι 
ΘἴοΓΏ8] [Ὁ ; γαῖ ὉΠΟΥ͂ τνου]ὰ ποῖ σοῦια ἴο ΟἸ τῖβὺ ὑπαῦ ἸΠ6ΥῪ πραῦ μᾶνο {1{ὃ 
(Φομη ν. 40... Ηθ, ἤονγθνθσ, ὙΠῸ ῥΘγ 8685 {Π6 βδογθά σψο]απιθ, ΟὨ]ΥῪ [ῸΓ 
1π6 Ρύγροβα οὗ δυγυδίπρ ἢἸ 1586] τυ Ὁἢ [86 15 ἴου 68 δ σοη 18, οὐ οὗ Ὀθρυ]]- 
Ἰηρ {{π2Ὲ0, ΟΥ̓ ἴ0 ἰγᾶπα}}}}Ζ0 ἢ18 σΟΠΒΟΙΘΠ6Θ ὈΥ {π6 ἀἰβομβαῦρο οὗἨ ἃ ἸΏΘΓΘ 
Θχΐθγπαὶ ἀαίγ, 18 ἀοβοϊθηῦ ἴῃ {1Π6 πιοξυθ τὶ ἢ 1 ἢ 6 ρου οστηϑ (μαὲ ἀαίγ, 
δι ἃ οδηποῦ οχροοΐ ἰο ἄσγῖγα ἔγοπι 1ὑ οἰ ΠΘΡ δἀάνδηίαρα οὐ οοτηίοτῦ διμιϊά (ῃ6 
ὑγ1818 οὗ 6. ΝΟΙΊΠΘΥ ψ011}} 1 Βυῆοθ ἰο τοδᾶ {116 βου ρίυγοβ νἱὐὰ [1.0 ΤΆΘΓΘ 
ἀοδίρῃ οὗ Ὀθοοταΐηρ ἱπ ϊτηδίθΥ δοαυδιηιοα 1} βαογοά σα! 8, ἅΠ]688 δυο ἢ 
τοδαϊηρ ὯΘ δοσοπιρδηϊθα Ἡἱ ἢ ἃ ἀθϑῖνο, [μαΐ, {σου ὑμ6π|, 6 ΙΔ ὮὉΘ 
οοην παρά οὗ 18 εἰ ἔπ]ονβ, δι (0 η, οΓ οὐΠθὺ ἔβα 8, (0 τυ ἰοῖ ὮΘ᾽ ΤΩΔΥ ὉΘ 
ΡΘΟΟΠΙΔΙΙΥ͂ ΘΧροβοά, δῃὰ ὑμαῦ, ὈΥ {110 βϑϑίβϑίδῃηςθ οὗ ἀϊνγίῃηθ ρζγϑοθ, ὮΘ ΣΏΔῪ Ὧθ 
ΘηΒὈ]ρα ἰο τοοὐ μοι ουὖ οὗ 115 ταϊπά. 

ΤΠ. 7 γεααϊΐπα ἐδ δογίρξιγοβ 707 ἐλιὶβ ῬΈγροδ8ε, ἐξ τοῖϊ δὲ ααυϊδαδῖο ἔο 
δεἶδοέ δοπιε ἀρργοργίαίε ἴεδδοπ8 ὕγοπι {8 πιοδί μϑεξμὶ ρατίδ; ποί δοίης ραγ- 
ἐϊσιιϊαγίψ 5οἰϊοϊίοιιβ σοποογπίπ ἐδ ἐτασέ σοππεοίϊοπ ΟΥ οἶον ογὶἐϊσαΐ 
πἰοοίϊοες ἐπα πιαν οσσιν (ἐλοιφὴ αὐ οἴοΥ ἐΐπιο8. α5 αδιϊίψ απαὰ ορροτγέιι- 
πίίν οἵδεν, ἐδεδθ ατγὸ ᾿ἀἰφλΐν ργόρϑν οὐ)γοοέ ὁ ᾿πψμῖγψ), δμέ δἰπιρίψ οοπ- 
δἰάογίησ ἐΐέηι ἐπ α ἀευοξίοπαΐ οΥ ργαοίίοαϊ υἱειο." 

παπκατε 

᾿ ἘἜτδποῖο, Μαπιυάαςίίο, οΔρΡ. ἷν. ῥ. 18]., 8δια., ΟΥ̓ Ρ. 124., ζζο., οὗ 116 ἘΠ ΠΙ5ἢ} γογδίοῃ, 
2. 806 0]. 1 ρρ. 466---468. 
Ἶ ὙΠεβα οὐδογυμίίοηβ ὥτὸ βοϊθοιοα βηἢ δυγ ἰσο ἔγοῦχλ Εατηῦδο, [π581|{. Ηδττη., δπὰ 

Ετάποκο, Βγονῖ8 1ηϑιτυτἰο, Ἐκιϊοηοη ἴγαάοπβ ὅδογ, ϑογίρῦ. ἰπ νογαπὶ οὐ" οι τ ποτ ἰορσοηάϊ, 
ΔΠΠΟΧΟά ἴο δἰ8 Ῥγϑϊοος Ἡρτγπι. ὅνο. δὶ Μαρᾷ. 1717. ΕΥΆΠΟΚο ἢὰ8 ἰγοαῖοιὶ 10 58Π|0 
ἱορὶ6 ΠΟΔΣῚΙΥ ἴῃ ἃ δἰ τη }}Γ ΤΠ ΠΟΥ, ἦι 98 Μαππ πςεῖο, δἰ γον ποιῖςοι, σαρ. ἰν. 

" Ποάάηύρς, Εἶδ0 ἀπ Ῥτορτοῖς οὗὨ [ἰο!μίοπ, σἰλρ. χίχ. καὶ 9. (Υ οὐκβ8, νοΐ. ἱ. Ὁ 859. Ιοιῖε, 
81. 8νο.) 

-κ΄ 



ὁ02͵ ϑογίρέμγο {πεν τείαζίοπ. 

ΑΕον δϑβοοσίδἰηΐηρ, ἐμογοίοσγο, [π6 μ᾽ δίῃ δῃᾶ οὐνὶουβ τηθδηΐηῃρ οὔ {ΠΗ Ἰοδβοῦ 
ΠΟΥ οχϑυϊηδύίϊοη, ψγ6 βδῃουϊά ἢγϑὺ σοηϑι θυ [ῃ6 »γεδοηέ δέαίε οὔ οἿτ πεϊπάς, 
δηἃ ΘΑΓΘΕΆΙΥ ΘοΙηραγο Σὑ νὴ ἢ {6 ραββᾶρθ ἴῃ αυδβίϊοη : ποχί, νγγα βου! 
ΠΟ 6 ἰηΐἴο {110 σαμδ68 ΟΓ ἐλοδϑε ἐαμΐ ΜΕϊοὶ. ΒΟ ΡΟΓΒ8Ϊ ΤΩΔῪ ἢδτο 
ἀἸβοϊοβθα ἰο υ8, δπὰ βιου]ὰ πθη ἰοοῖς δγουπὰ [ῸΓ 818 Ὁ]6 τοπγϑάϊος ἰο 
οογγϑοῦ ὑπ0 ἔδυ] 8 νγο δυο μι ἀϊδοονογθά. 

Π. »»»ὲ ελοιϊά οσατεξεϊίῳ αἀἰδεϊησιφὴ δεξισοεη τολαξ ἐλε βοτίρέμτε ἐρεῖ β 
8αῃ8, απά τοϊαὲ ἐβ οπῖν βαϊά ἴπ ἐλο βογίρέωγε, απά, αἶδο, ἐλε ἐΐπιε5, ρίαοες, 
απα Ρεγδοη, ισῆθπ, ιολεγε, ἀπά ὃν τοΐϊιοπι απν ἐἰιϊηφ ἰ8 τεσογ δα ας δασὺς 
δέθῃ βαϊά 07 (0Π6. 

Ιῃ Μαιὶ. 111. 14., γγὸ τωϑού νεῖ {86 [0]]ον Πρ οσάβ: “1 15 ἴπ τὶ (ὸ 
Β6ΓΥΘ αοᾶ; δηὰ νῇῆϑδί ῥσχγοῆί ἰδ 1 {πδ΄ τγθ αν Κορὺ ἢ18 ὁσσάϊπδηοοῦ7 Απὰ͵ 
ἴη 1 Οος. χυ. 82., γα τηϑοῖ τ ΣῈ} {118 τηαχὶπὶ ΟὗἮὨ ῬΓΟΙΆΠ6 τη, “ [,5[ 8 οδὶ 
δΔηα ἀγίηῖκ, ἴον ἰο-ἸἸΟΥΓΟ τὸ ἀ16.ἢ Βαυΐ, βοὴ 6 σοδὰ {πθ8θ δηὰ β᾽}}}δὺ 
Ῥδϑϑᾶσθϑ, γγ1ὸ τηϑύ δἰϊοηπα ἴο {86 ομαγδοίδγβ ἱπίσοάοοα, δηἀ ΓΟΙΔΘΙΩΌΟΓ (δαὶ 
[860 ῬΟΥΒΟῚΒ 70 Βρόῖκθ (δὺ8 6 γῸ ἱοΚοὰ τῆθῃ. Ενθῃ ἰῃοθ6, ΒΟ86 ῥἱε7 
8 Θοτησηθηθά πη ὑμ6 βδογϑὰ ν ]υτηθ, αἰ ἃ πού ΔΙ νγΥ8 δοΐ ἴῃ βίσιοῦ σΟὨ ΌΓΏΠ 
ἴο Ὁ. Ὑδυ8, το Πᾶνα γονγθὰ {μαὺ 89 ψουϊὰ υὐνουὶν ἀσθβίσου Ναδθαϊδ 
Βουδβθ, ἵγ7ἷοαο τησϑὺ σοποϊαᾶθ ὑμαῦ 6 βπηθᾶ πῃ τηδκίηρ {Π8ὲ νΟΥ ; δπά (δὲ 
ἀϊβοουγβαθ οὗ 9008 ἐγ θη 8, ὑποῦυρσαι ἴῃ {ΒΘ μλ8601γ 68 Θχ γι ]γ Ὀοδα τ ] δηὰ 
Ἰηβίσυ σῦν, ΓΘ ποὶ ἴῃ οὐδ τοβρθοὺ ἴο ὉΘ ΔΡρτουβθᾶ; ἴῸν νγγὸ 8.Θ ἱπίογπιοὶ 
ὉΥ ὑδ6 βδογοά μιἰβίοσίδῃ, ὑμαὶ Οοᾶἂ γγᾶβ8 στο νυ ἢ ΤΠ πὶ, ὈΘοδι56 (ΒΟΥ δὰ 
ποῦ Βροόκθη οὗ ἅἴτα {86 ὑπῖηρ' ὑπαὺ τν 88 στ σιὺ (00 ΧΙ]. 7.). 

ΙΝ. 7ι εὐονν ρτγαοΐοαϊ γεαάὶπῷ απα αρρ[ϊοαίοη οΥΓ ἐδο δογίρέμτγος (Ὸ 
ομγϑεῖυο5, οἱ αἰἱοπίϊοη σπομα δε "χοα οπ ψέδιι6 Οἠιγὶβέ, δοέὴ αϑ α γι, ἰο 
δο γοοοῖυεα ὃν ξαϊδδι ΚῸΡ ξαἰυαίζίοπ, απα αἶδο α8 ἀπ ΘΧΘΙΏΡΪΑΓ, ἐο δά εορίο 
απ ἐπιϊέα θα ἴπι ΟἿ ἰΐυ68. 

7 ἅτὸ ποῦ, Ββοννϑυϑι, ἴο ἱταϊ δίθ Εἷπὶ ἴῃ 811 (ΐηρσθ. ϑοιὴθ ὑμῖηρβ ἢθ ἀἰά 
ὉΥ 18 ἀϊνίπθ ρόνοῦ ; Δῃηά πῃ ἴδο8θ ννθ σαηηοΐ ἱταϊδίθ Βἷπὶ: ΟἿΟΣ {Βίηρ8 δ 
Ρθυξοσιηϑα ὈΥ 18 βουογθῖσῃ Δ ΠΟΥ ; ἴῃ {ἢ 086 γἡ)1ὸ πιμδέ ποέ ἰτηϊίαίθ δἷπι: 
οὔδμον ὑπ πρ8 4180 Βα ρογίογπιϑαά ὈῪ υἱγίιϑ οὗἩ ἢ 18 οἶοο, 88 α Μοάϊδίου ; δηά 
ἴῃ {080 γγ9 παν ποί, να σαῃποΐ ἴΌ]]ον πὶ. Βαϊ, πῃ 18 ΘΆΓΣΙΥ ΡἱοΥ, δὶ5 
ΟὈΘάϊοποθ ἴο 8 γορυΐθα θαυ Αγ ραγθηΐβ, ἢ18 αηυυθαγὶθα ἀπ]! ρθησα ἱπ ἀοίησ 
δοοά, 818 Βατα ΠΥ, ἢ18 τη Ὁ] Π.Θ 4016 οοπαπυοί, ἢΐ8 861-ἀθη18], 18 οοπ θηπηδαὶ 
ὩΠᾺΘΡ ἴον οἰσουχηβίβδηοο8, Π18 ἔΓΘαΌΘΠΟΥ ἴῃ ρυϊναῦθ ὈγΆγοΣ, 818 δβδοιοπδίο 
{πη ΚΙ] Π658, μἰ8 σοΙηραβδίοη (ο 80 ψυγοίομϑά, μἷ8 ΠΟῪ δηὰ δα γιπρ ἀϊ- 
ΘΟΌΓΒΘ, ἷ8 ἔγθθ οοηνοσβδίίοη, 18 ρδύΐθῃοθ, μ18 σοϑ! 688 [0 ἔοσρίνο 1η]) Γαδ, 
8 ΒΟΓΓΟΥ͂Σ Ὁ ὑπμ6 5Βη8β οὗὨ οὔμβοσβϑ, ἷ8 Ζ08] ἔὼσ {ῃ6 ὑτοσβῃΐρ οὗ Οοά, δὶς 
δ᾽ οΥ γηρ; 818 θανθηὶ ΕΔΙΒΟΣ, 818 ΠΩΡΑΓ ΔΙ ἴῃ δαταϊηϊβίθσϊρ τορτγοοί, 
Ἀ18. ὉΠΙΥΘΙΒΆΙ οΟὈθάΐθησο, δΔηα 8 ἰονθ ἃπᾶ ῥσϑοίϊοθ οὗ ΠΟ] 688 ---- ἴῃ 811 ἔι680 
᾿ηδίδῃοθ8, θϑὺ8 ΟΠ σὶδῦ 18 (Π6 τιοβύ ροσἔδαοϊ ρδίίοσῃ [ῸΓ οὐσ ἱσαϊ ἰδίου. Απά 
1π0 οὈβοσυδίίοη οὐἁὨ {πθβο μίηρβ, ἴῃ 8 ρσγδοίῖοδ] ροϊπί οὗ νΐἵϑνν, νν1}} δὲ οἵ 
Β Πρ ]αΓ 1186 ἴο τ18 οη {815 δοσοιηΐ ; ὨΔΙΏΘΙΥ, ὑμαΐ, τ Πδύου σ᾽ ΒΥΤΆΡΘΙΩΥ δυά 
Ὀθηθνόίθησο ΟΠ γίβί ἀϊβρίαγοὰ οὐ ϑαγίϊ, ἣθ σγϑίϑὶ ῃ8 86 βϑϑῖὴθ ἴῃ Ἠθᾶυεῃ, 

᾿ ΤῊΘ νϑγουῦϑ θα γ68 1η [ἢ 6 ΟΠΆΥΔΟΙΟΙ οὗὨ οὐν Το ἀΘΟΙΠΟΓ 88 πηδη, ἡ οἢ ἄσγὸ οηιπχογαίοά 
αῦονο, ΑΓ 1ΠΠπδύγαϊθα ἴῃ δῇ δά πιγ Ὁ], Ὀαὺ ΠΠ|6 Καόνγη ἱγαοῖ οὐὔἨ [Π6 ῥίοιλ5 σοπιπηθπίδοοῦ 
Βαυγκίις (οαϊτεά ὃγ 186 ον. Ὦγ. 64.856), ᾿πτ]οὰ 688 ΟἸγβὶ, 88 Μδη, δὴ ἰηϊπιδυὶε 
Ῥαϊΐογη οὗ τοὶ σίουβ Ὗ ἰγίιιθ. δνο. Σοηάοη. 1809. Ἡδανίηρ ᾿]υξίγαίοα 186 ἀἰϊδτεπὶ καῦ- 
θεῖ, [26 οἀὐϊίοῦ ΓοΥπλ ἢ [68 Ὦ18 ΟΒΒΑΎ Ὑν 10} 186 (Ο]]οΥγίης; οϑαϊίοη : “ ΤάΚο μοαά δαὶ γὸ ἀθ 
ποῖ 80 σοηΒί Ὁ Γ ΟἾγίβι [ῸΥ ΥΟῸΣ ΡΔ ΘΥΤ, 88 ἴο ἀΐδοιση ἀπ Ὁ γουῦ ϑαυϊοῦγ δηὰ δά θεπιεγ. 
Αοά ργοβοῖνα 18,᾿ ἢ6 δά ά8, “ἴτοπὶ [8 στονίηρς οὐτοσ, ΜΉΪΟΝ βιαῦϑ 6 Βεατίὶ οἵ ἰδ 
ΟἨτβείδη τοὶ ἰρίοη, πὶ 1Πδῖ ἴς ἀθργῖναβ τι8 οὐ (6 οἰιοϊςαβὲ δεποῆιδ οὗ Ο τίϑι᾽ β ἀθαιὰ 2 ὨΔΙΊΕΙΥ, [86 ὀχρίαιίοη οὗὨ δίῃ ὈΥ̓͂ 8 ῥτΌΡΟΥ βαιϊδίβοιίοη τὸ (ὴ8 λυδῖῖος οἵὗὁἨ Οαοὐ 1" 



Οηἡ ἐλε Ῥγαοίϊοαϊ Πεαάϊπο 97 ϑογίρίμγε. δ08 

βοοΐηρ ἐμαῦ ὮΘ 18 ἐῃ9 5δαῖηθ γοδίθσαδυ, ἰο- δύ, δῃὰ ἴον ϑυϑσ, δηὰ ὑμπδὺ δθ θυ σ 
νι ἰο δ Κο ἱπίθγοθϑβίοῃ 0 ὑμθπὶ ἐπδύ οοσθ ὑπο (σοά ὮΥ Ὠἶτη. ΕῸΣ γγ9 
Βδ΄θ ποὺ 8ῃ δὶρῇῃ ῥγιϑδὺ ἐμαὶ οδηποὺ 6 ἰουσμοᾶ τὴ 1πθ ἴδ0]1πρ' οὗἨ ΟὟΓ 
ἐπδστοσεῖοβθ, θα (οη0 0 γγ88) ἰῃ 811 μοϊηΐβ ὑθαιρίθα ᾿ἰκΚθ 88 ΜΘ ΔΓΘ; 80 
ἐμαὶ γγχθ ἸΩΔΥ ΠΟΥ͂ ΘΟΙῺΘ ὙΣ ἈυΤΩΡ]9 οοηβάθηοθ ἴο {86 ἱμσοηθ οὗ ἄραι 
ΔΘΘΌΓΣΙΩΡ ΟἸΓΣΒΟΙνΟ8 ἴμαὺ γγ0 8118}} ἢπά, ἔγοιι 89 ἐγὰθ τηθγογοεβοδὶ οἵ σοί, 
ΒΒ οἰοηΐ Β6ῚΡ ἰπ 811 οὺν ἀϊδβίγοββοϑ (Η9Ὁ. χὶἱ!, 8., Υἱ}. 2δ., αῃα ἰν. 1ὅ, 16.) 
Ζεδυθ ΟἸσίϑι, (ἤθη, Ὀοΐῃρ ΟἿΣ τηοδύ ροσίϑοί ϑχϑῖῦρὶασ (ἰ ον. χὶ. 1.), ὑ89 
Ρϑγιϊσαϊαν δοίϊομϑ δηὰ βΌΠΟΣΑΙ οοπᾶποϊ οὗἨ οἶδ τηθῃ, 88 σοϊδίϑα ἴῃ (89 
βογὶ ρίασα, βμῃου]ὰ "9 τοραγάθα ΕΥ̓͂ υ8 88 τηοάθ]8 οὗἁ ἱπιὶ δι 0:, ΟὨΪῪ 80 αΥ αἬ 
ἐλεν ατὸ οοηξογηιαδῖε ἰο ἐλ εἰαπαάατά.. 

Υ. ““4 ὁχαπιρῖε (ἐδαὲ ἰ5, εὐυεγῃ φοοά οὁπ6) δαίλ ἐδς ὕόγος 9 α γεῖε; 
αἷϊ 9 ἐδιοηι δείπο “πτὶτῦθῃ ἔῸΣ οὐν δαταοηϊ οι (1 ον. χ, 11.) 2 εέ 
ἐλόπ τοὲ πιιιϑέ δὲ σαγοίμὶ ἐο ὁχαπιΐπὸ απά αἰδοόγη τολείδεγ ἐδὸ ἐταπιρίε δὲ 
ΘΧΈΓΒΟΓΙΙΠΑΤῪ 07 ΟΥΪΠΑΙΎ; ἀσοογαϊπρ ἴο τιολιοῖ, ἐλε αρρ[ἱσαξίοπ πιμιδὲ δὲ 
πιε."} 

Τη 1Πυϑ γδίώοη οὗὨ 818 σϑυλδυξ, Ὁ ΠΠΏΔῪ Ὀ6 οὈδοσυοᾶ, 1. Τμδὺ, ἴῃ πηδίίοσβ 
ψ Δ Οἢ πόσο ἐσέγαογαϊπατν, ΒΟ 88 ἔδο ΚΙΠηρ οὗ ΕρΊου Ὁγ Εδπυά (Φυάρ. 111. 
21.), ἘΠ} 888 δδγίηρ [πο ῥσορβοίβ οὗ Β88] (1 Κίηρβ συ. 40.}. δῃὰ δὶ8 1π- 
νοκίηρ ἔσο ἔγοταῃ Ββοᾶνϑῃ (2 ΕΚιηρθὶ. 10.), 8 οοπ ἀποὺ  ΠϊοὮ, ἐπουρὴ ἀρρτγονοᾶ 
ἴῃ λέγῃ, νσᾶ8 οοηδοιηηθα ΌΥ οὖξγ [μογὰ ἱῃ {π6 δροβίϊθ8 (1Κὸ ἱἰχ, δ4, δὅ.); 2. 
Ιῃ ταδύουβ [δὲ ΟΓΘ ἐφ ΡΟΥΑΥΨ; Β0 ἢ ὙΘΙΘ ΙΩΔΩΥ͂ Οὗ ὑΐπἸ0 σογθιηοηΐθθ ΟὉ- 
βογσυϑᾶ Ὀγ (ἢ9 7ον78, 6 ΒΘ Εὶπρ οὗ 8 ἀ1861}168᾽ ἔϑαεῦ ὉγΥ οὖν Ἰωογὰ (ΦόΒη χὶϊ!. 
14.), 189 οοἸἰο ταίίοη οἵ Ἰονο- δαϑίβ ὈΥ ἐμ ὑστιταἑεἶνο ΟἸ τ βί 8η8, ὅτο. ; δηά, 
8. 1π τοδίϊοσβ ὑμαῦ ἡ σῸ δέη μἶ, ἃ8 [86 ἀγα ΚΘΠΏΘ88 οὗἩ Νοδὴ (6η. ἰχ. 21.) 
{89 Δἀθ]ίοΥΥ οἵ αν! ὰ (2 ὅδι. χὶ.», ὑδο τορί πίῃς οἵ οι: δὰ (9 008Ὰ ἦν. 1---9.), 
Ῥοίοσ᾽ Β ἀθῃϊδὶ οὗ ΟὨγῖδὶ (Μαίι. χχνὶ. 69 ---7δ. ; Ματκ χὶν. 66---72. ; 10Κο 
ΧΧΙΪ. δὅ---62. ; ΦοΒη χυῖ!. 1ὅ---18, 28.----27.),, ὅτα. ---- ἴῃ τηδύίοσβ νυνὶ ἢ Ἡγ6 16 
808 ΟΘΧΊΓΔΟΓΙΠΑΓΎ, ΘΠ ΡΟΓΆΓΥ, ΟΥ 510], [86 ργϑδοίϊοθ οὗ ΒΟΙΥ τἄθη γσϑοογάθα 
ἴῃ ὑΠ6 ΒΟΥ ΡΙΌΓΟΒ 15 ΝΟΥ͂ ἴο ὈΘ 8 ρδί[ΘΣΏ ἴον ὑ8 ; Ὀαϊ, ἰῃ 81} ΚΘΏΘΓΑΙ ΒΟΥ ἀυ 68, 
δηά ἴῃ Β0 ἢ. ΡΑΡΟΟΌΪΑΡ ἀυϊ68 88 ὈΘΙοὴρ ἴο ΟἿΓΡ ΣΘΒρΘΟῦγ 6 δὲ πδί 08 δὰ 
ΟΔΠΠΠρΡΒ, Ὑ7Ὑἷὸ ΔΓΘ ἰο 8θὺ ὑμϑῖῃ ὈΘίΌΣΘ ΟἿΣ ΘΟΥ̓́ΘΒ, δᾶ ἴο ἔρον ἐλιοὶτ βίθρβ. 
Βοη, τπογοΐοσο, γγο σοϑὰ οὗ {86 ὑρτὶρέμθβ8 οὗ Νοβῇ, οὗ ΑὈσδμδηαΒ ἔα τ, 
186 ΤΙΏΘΘΚΉ688 Οὗ Μοβοβ, οὗ Πανὶ δ ἀονοίομβ, [86 Ζϑδὶ οἵ “οβίδῃ, {πο Ὀο]ά- 
6858 οὗ Ῥοίδσ δηὰᾶ “9 οη 1 ΟἾ ΣΙ δι᾽ 8 οαυβο, οὗἩ ἐδ ἰδθουσβ οὗ 8:1. Ῥϑυϊ, δπὰ 
οἶον σἹγίῃθβ οὗ (86 δῃοίϑθηϊ βϑϊηΐβ, 1Ὁὺ βῃου]ὰ ὍΘ ΟἿΣ δίυαγ ἰο δάοσῃ οὐῦ 
Ῥτοΐδβϑίοη ὙΠ βίτα αν ρτδο08 πα ΟΥ̓ΠΒΙλΘη (8.3 

ΥἹΙ. »ϑῆλδη τοὲ γεαά 97 ἔδιε [ΑἸ] ρ 8, αδ τοοϊϊ α5 {λ6 β᾽ πῆι] δοϊζοηβ 9" 
Ὡ6,, τεσογεα ἴπ ἐδ6 δογίρέμγοδ, τοὸ πιαν 866 τιολαΐ 5 ἴηι ΟἿΡ οἵοπ παΐιγε; 
ον ἐλεγε αγὲ ἐπ μι8 ἐλ6 4οοεἴ5 ΟΥΓ ἐἶι6 βαπιο εἶπ, απαά 5ἐπιϊίαγ ἱεπἰεηοῖδε ἰο ἱΐ5 
οὐπιπιΐβϑίοη, ιολϊῖϊοῖ ισομιία ὕγίπο ζογίΐ δἰπιίίαν γι, ἰσϑγὸ ἐξ ποὲ ζ0᾽ ἐδο 
»τγευεηίϊπς απά τεπειοΐης ςγασε ΟΥΓἹ αοά. «πά, αδ πιαπν ΟἹ ἐΐλε ρεγδοης, 
ιοΐοδε ζαμῖίβ ατὸ γεϊαεα ἐπ ἐἠδ υοἴωμπιε 97 ᾿πϑρίγαίίοπ, ἰοϑγῈ πιόπ ΟἹ ἐπ- 
ηἰξεῖψ- ΠΟΥ οἰουαίεα ρὲοίψ ἐδαη οὐγϑβείυοϑ, τσ δλομία ἰδαγη ἤοπι ἐΐεπηι, 
ποὲ οπῖν ἰο “ δὲ ποΐ ἀὐσἠ-πιϊπαάοα, διε γ6αγ" (Βοπι. χὶ. 20.); διέ, διγίλετ, 
ἐο αυοϊά δεῖπρ ταδὴ ἐπ σεπδιιχίπο ἐδε σοπαπιοί 0} οἰδεγ5. 

ΤΏ οσοσαδίοης οὗ (Βοὶν ἀφο] ΟΠΒΊΟἢΒ ΓΘ ΠΠΚονν180 ἀοβοσνίηρ οὗ οὐγ δἰἐϑηςίοῃ, 

᾿ Βίδμορ ὙΊΚη8Β οα ἴδ6 αἷς οἵ Ῥγοδοιμίησ, Ὁ. 23. οὔ Ὧγ. Ὁ Ὑ11141|8᾽5 ΟἸ τἰβιίδη 
ῬΥΟΔΟΒΟΓ; ΟΥ Ῥ. 15. οἀϊξ, 1848, 866 8130 βοπιθ διαἀπιέγ Ὁ]6 ΟὈΒΕΥΥ ΑΙ Οἢ5 ΟἹ (ἢ 8 δι δ]6οὶ ἴῃ 
ΒΙΒΏΟΡ ΤΑΥ]οτΒ ἼοΥΚβ, νοΐ. χὶϊ. ὑῃ. 452. δε. 

5 δε ὕχτ. Ηογ᾽» Νοττγίδίδῃ [θοϊαγοβ, Ὑο]. '. Ρ. 772. ὙΤῈθ τοῖο οὐ δὶβ οἤδρίεσ, οπ 
ΔΡΡΙΥ ΠΡ βαυϊηρθ δηὰ δοϊΐοηϑ τεοογάθα ἴῃ {Π|Ὸ βοστ ρίΌΓΟϑ ἴ0 ΟἸἸΓβοΪν 8, " δϑοιπαβ ν (ἢ 
Ρτοίοαῃα Υἱθῦγβ, ὨΔΡΡΙΥ 11 πδιγαῖςα,, αηα ἰ8 ννογίὮ οἵἉ τοροδιοα ρογα 388. 

κκ4 



δ04 ϑογὶρίμγε Ϊηξογργεέαίϊοπ. 

88 Ὑ6}1 848 {86 ἰδτηρίδϑιϊοιβ (0 ν᾽] 1 οἷ {ΠΟῪ ΓΕΣΘ Θχροβϑ, δηὰ τ ]οῖμον ἴπογ 
ἀϊὰ πού πορ]θοῦ ἰο νγαίοἢ οὐνοῦ ὑποὶν ὑβουρσμίδβ, οσάβ, δηὰ δοϊϊοιιβ, οὐ ταθί 
ἴοο τῶῦσἢ ἴο ὑμοὶγ οὐσῃ βίγοηρί (848 ἰὰ ἐμ 6880 οὗ 8:1. Ῥοίογ᾽ ἀθηϊαδὶ οἱ 
ΟὨ νἰ80), δῦ στ σθ ὑπ6 τηθϑηβ [Πδὺ 16 (ο {ποτ ῬΡϑηϊθποθ δῃ ἃ ΓΟΘΟΥ ΤΥ, δη 
ἢονν ὙΠΕΥ ἀοιηθδηθα {Πϑιηβο  γ 68 ἔθου ἰθ Ὺ Πδὰ σορϑηίθ. ΒΥ 8 ἀπε οὔϑοι- 
νδίϊοη, ὑμογθίογθ, οὐ ὑμ6ν τοογας απαὶ αοίίοηδ, ἀπὰ οὗὨ (110 ἐεπερετ οΓ ἰλεὶν 
ηλέγι 8, 80 ΤΥ 85 {{}18 18 τηδη }686α ὈΥ͂ νγογὰ8 δπα δοίη β, νγθ 5 4}} 6 Ὀοίίετ 
ΘΏΔΌ]6α ἰο Ἰυάρο οὗὨ ον σεαΐ ργορτθββ ἰῃ το] σίου Κπον]οᾶρο, {Ἰιδπ ὉΥ͂ ἴδοϑο 
οἰδγϑοίθγβ νυ 1 ἢ} ἈΓΘ ρίνθῃ οὗὨ ΒΟΪΥ τηϑῃ ἴῃ [86 βογὶρίωυγοξ, νυ Πουΐ βυοὶ 
οὈβογνυδίϊοη οὗ 86 ἴθηον οὗ 186} ᾿ῖνϑβ, δηὰ (86 ἔγδτηρ οἵ {ποὶγ τχὶπ δ. 

ὙΠ. 1. τεααϊπρ ἐδ ργουπιΐδο5 απὰ ἐλγοαΐεπίπρ5, ἐδο εσλογέαζίοηε απά 
αὐαπιοηίξίοπδ, απο οὐδέν ραγίβ 9.77 8ογίρέμγο. το βῃμομία σρρὶψ ἐξεπα ἰο 
ομγϑδοίυοδ ἐπ διιοΐ α πιαΉ ΠΟΥ, α8 τῇ ἐΐον λαά ἔδει Ῥεγβοπαί ίψ αὐάγειρεά 
ἔο τι8. ᾿ 

ΕῸΣ ᾿πβίϑησθ, ΔῈ γγ6 σϑδ ϊησ ΠΥ οὗἉ {Π|0 ρτορἑ οτος βουλοηϑ 9 1,6 8 90 
ΤΟΔα δηα σοηβι θυ ἔθη, 8Π4,, 88 1Ὁ τγϑῦθ, Σ68}1Ζ6 ἰὸ ουγβο γο8 (Π6 {1π|65 δηά 
ΡΘΟΥΒΟΏΒ ὙὙ]6Ὼ 8η4α ἴο ΠΟΙ ΒΟ ἢ ΡΓΟΡὨΘίΪϊς ἀἸΒΟΟΌΓΒ68 γΟΣῸ ἀο] νϑγοὰ, 85 “ἢ 
ΠΟΥ τ ΓΘ οὐγ [6]1οὐ -οουπίγγ θη, ἴθ]]ονν -οἱ [Ϊ]ΖΘ 8, δ.6., τοῦ 1861 ἢ, ὅ6γο- 
τηΐϊδἢ, ἘΖΟΚΙοΙ, δη ἃ οΟἴμ Γ ρτορ ϑἴβϑ ΓΟ ΚΘ 1 ϑοτὴθ σμδρίογβ ; τ 116 1 ΟἴΒοῖς 
{μον ἸΔθουΣ ἴο σον ποθ ὑπ θη οὗὨ {Ποῖν 81} [Ὁ] νγᾶγϑ, δπα ἴο οοηνογὺ {8 6ῃ), οΥ, 
ἴῃ [ἢ6 ονϑηῦ οὗ [Π6]Σ σοπεϊπυΐϊηρ ἀἰδοροάϊοηΐ, ἀθμοῦποθ 86 αἰ ν]η6 ϑαἀρταθῃ ὁ 
ρδϊηϑ τΠπο.2 8.0, ἰπ 84}} ὑπ6 Ῥγϑοορίβ οὗ Ομ γιβίβδη νἱγίυθ σϑοογάρα ἴῃ 
Μαίί. γν., νὶ., δῃὰ νἱῖ., σγ Βῃου]ὰ δοηβίαοσ: ΟἼγβΘΙγο8 ἰοὸ ὍΘ 838 ὩΘΑΣΙΥ ληὰ 
ῬΆΓΓΘΌΪΑΥΪΥ ΘΟΠΟΟΓηΘα, 88 1ἢ τγ δα ῬΘΥΒΟΏΔΙΥ Βοαγὰ ὑμθπὶ ἀο]: νογοὰ Κ 
οβυ8 Ομ γιδῦ οὐ ὑῃ6 Μοιπί.δ Ἱπαορθπ θη, ἐπαγϑίοτϑ, οὗ ὑπ6 Ἰρὴϊς τ ΒῖοᾺ 
Ὑ0111} τῃ8 Ὀ6 {μγούγη ἀροῇ [89 ρΡΓΟρὨΘύΪο ΟΥ̓ ΟΥΠΘΣ ΡΟΣΤΟΙΒ οὗ δογ! ρία ΓΟ, τσοὶ 
Ῥ»τγαοίϊοαΐ Ἰπϑιταοίϊοη Μν1}1 6 ΘΠ οΙ ΘΉΕΥ οὐ αὶ πο ; ἔογν, ὈΥ 0818 πηοάθ οἵ τοδά- 
ἴὴρ 186 ΒογρίυΓΟΒ, ὅπ 6 Ῥγοπ868 Δα ΓΟβθρα ἴο ΟἴΟΓΒ γ0}}} δ σουΓΣΑρΘ υ.8, [δ6 
ἀθηῃυποίδυϊοπβ βραίηδί οἰ ΠΘ ΓΒ 00}}} ἀθίογ ἃ8 [ἸῸπι {ἢ 6 ΘΟΙΏ ΓΑ 8ϑΐοη οὗ 5, {86 
ΘΧογίδυ 8 ἀο] νοτοα ἰο οὔποτ Μν}}} οχοῖίθ υ8 ἴο {π0 αἰ Πρσοηῦ ρογέογιηδῃςθ 
οὗ οὺγν ἀυΐγ, δῃηᾶ, βπδΠγ, δατηοη  ἰΟῺ8 ἴο0 ΟΥΠΘΓΒ νν1}}] πλλϊκο 8 τοαΐᾷ εἰγοίηι 
δρεούϊἑ. ὍΤΏυΒ ν7}}}} 50. Ῥδυ]}᾽ 5 δοτργαῃθηβῖνο οὐβουυδίϊοηβ ὃΘ Ὁ}}Υ τοδὶ σὰ; 
Ῥλαίξδοουον ἐλῖπρβε ἰσογεὸ ιυγίξέογι αὐογοίϊηιθ ἰσετὸ τον δέεη ΓῸΥ ΟἿ ἰδαγηϊνς 
(ομι. χν. 4.); δπά, αὶ δογίρέμγε ἐδ σίυεπ ὃν ἱπδρίταζίοη ὁ Οοά, απά ἃ 
ῃγοϊέαδίο [ον ἀοοίτγῖηε, [ὉΥ τοργοού, ἔον σογγθοίοη, ἴον ἐπδίγιιοίίοη ἐπ τίσἀί- 
δοιί5γι685; ἐλαὲ ἰδὲ πιαῃ 9 Οοα πιαν δὲ πιαάε ρεγήεοί, ἐλογοιισλῖν Μιγπιλεά 
πο αἰΐ σοοά τοοτὰς (2 “Ίπ). 111. 16,.17.). 

ὙΠΙ. ΖΤῆο τρογας 9. ἐδο ραϑδσσο βοϊδοίεα 70 οἱ ργίυαίε τεαίϊπῷ, 
ον τίς ἐπιρογτέ ἤας ὅδοπ αἀδοογίαϊπεα, πιαν δοηφποεϊαϊἶἬ δὲ βμεπιιθαὶ ἢ οΓ 
οοπιργίβο ἴηι ὑοτγν ὄγὶο  ῬΓαψοῦ 8, ΟΥ̓ οὐ) αοσιϊαξίοη 8." 

ΤῊ δανδπῖαρο σοϑυϊηρ ἔγοια {818 8] 1 0]6 τηθί μοᾶ, 8β8γ8 Ἐλαπιδδοῖ, [89 
Ὀδθη ῥγονϑὰ ὈΥ̓͂ ΤΏΔΠΥ͂ τῆ ΑΘ ΓΘοοιμηοηδθα ἱ{, 1 6 ὈΓΔΥ ΟΥ̓ΘΓ (80 
Β Ὀδίδηοθ οὗ βοσιρίασο, τ Οὐγ ΒΙΌΪΘ Ὀοΐογθ υ8, 1ὑ ΤΩΔΥ ἱτήργεβθ ἴδ6 
ΤΩΟΙΏΟΓΥ͂ 8η ἃ Ποαγὺ ἸΏΟΓΘ ἀδοΘρΙΥ, ἀπά ΓΊΔΥ͂ [ΌΣῚ ι.8 ἴο ΘΟρΡ᾿Ο 80.688 Δηἃ νΑΓΊΟΙΥ 
θοί}ὶ οὗ ὑποι σὺ δηα ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη 1Π Ῥγαγογὅ δου α 8ΠΥ ΓΟίδσοηςθϑ ἰὸ ἔδ6 

} Ταικίη, Ιηἰτοἀαςσιίοη ἴο ἴδ δογρίαγοκ, Ρ. 218, 1210. Ἰωοηάοῃ, 1669. 
2 Ἐτδηζίαβ, Τγδοίατιιβ ἀ6 Τηςογρτγοϊδιίϊουα δβΤογαγατη δου ριυγαγατῃ, Ῥγεῖ, ᾿. 9. 
5. 8.0 Τάγου Οτβϑοὶοϑ, βοοῖ, ν}}}. ὃ 4]. 
4 Ἐτδποῖκο ἢδ8 ρίνοι βονθῦδὶ Θχϑι} 0168 οὗ [π6 ργαςσεῖςθ Βόγο γοοοιηϊηθηδοῇ, ἰπ ἐδ Βυενὶς 

Τηδεϊιατῖο, αὐ τη οὐνὰ οὗ μ8 Ῥγρϊθοιίοποβ Ηοσιηθη οτος. Θ᾽ ΠῚ ΔΓ Ἔχ βαρ ]65 ἀγα αἶδὸ ἱπ [ἢ 
ἔγβοῖ, ἱπει]οὰ Ῥ]αίη Ἰ)ιγοοιοη 8 [Ὸγ τοδάϊ: τῆ Π0]γ Βογρίαγοβ, ρα] 8. ἱ ὃν τῆς δι ει 
ἴον μγοπιοιίηρ ΟἸγδιπη ζηον]οῦμο. ᾿ 

δ τ. Ἰλοἀάτιάκο, ὙγΌ τ 8, νοἱ. ἱ. Ρ. 860. 



Οη ἐδε Τναοίοαϊ Πἐοααίηφ οΥΓ ἐλε ϑεοτὶρέμγο. δὅ0σ 

βου ρίαγο Ὀ6 τοαυϊτοά, ἰη σοηβιτηϑιῖοπ οὗὨἨ {Π|18 δέδίθιηθηῖ, νγο σου] ὈΓΙΘΗ͂Υ 
ποιῖοθ ὑδαὺ ὑΠ6 ἐο] ον !ηρ ΡΆ588.σ 68, ΔΙ ΟΠ Ρ᾽ ΤΏ ΔΠΥ͂ ΟΥΠΟΥΒ ὑμπαῦ τσ ὶ δ6 οἰϊαὰ, 
ν01}1, Ὁ δαάγοββίηρ ἵμοτὰ ἰο (ἀοά, ἀπά ὈΥ͂ ἃ β] 1σῃ οἰ δηρ6 8180 ἴῃ ὑπ ρϑύβοῃ, 
Ὀεσδοῖηθ Δ ηλ τ ὉΪ6 ρου 1008 ἴος ἀϊνὶηθ ἰοδομίησ ; νἱΖ. ΟἹ]. 1. 9, 10. ; ἘΡΆΉ. Ἰ. 
17,18, 19. ; 1 Ῥοί. 11..1, 2. Ῥβδ)]. Ἴχῖχ. σου ίδὶ 8 Πα ΠΊΘΓΟῺΒ Β᾽ ΠᾺΡ ῬΆΒΒΆΡ68. 

ΙΧ 75 ||6 ρῥγαοίοαϊ γτεααίπρ οΥ᾽ ἐλ βογίρέμγεοθ, αἷϊ ἐδιΐπφε ατὸ ποὲ ἰο 
δὲ αρρίϊοα αὐ οποο, ὑμὲ σγαάμαϊίψ ἀπά διισοοδεϊυοῖν ; ἀπά ἐλιὲ8 αρρίϊοαΐϊοη 
πειιϑέ δὲ πιαάε, ποΐ 80 πιμοῖι εὐἰζὰ ἐἦιε υἱέῖο Ὁ} διιρ»ἰψίπο κι5 ιοἵέδι πιαίογίαϊς 
ον ταϊκίησ,, ἀ5 τοϊέΐ πιαΐξέεν Κ0Υ Ῥταοί!οσ. 

ΕἼΠΑΙΠγ, ΖΤῆϊδ ρῥγαοίϊεαὶ τοασϊπο απ αρρίϊοαίϊοπ πιιιδὲ δ6 αἰ ἰφεπέϊν 
εοπέϊπμεα ἐλτοισὰ ἰϊξε; απι τῦὸ πιαγ, το ἐδ αϑϑϊἰδίαποο 9. αἰσΐπο 
στασεο, τεαβοπαδίψ ἤορο 707 διιοσθδς πὶ ἰἰ, 1 ἰο γοααϊπφ τοὸ ααὰ σοπείαπὲέ 
ῬΓΆΥΘΥ ἀπά ταρα!δοη οπ τοπαξ το ταῦ γεαά. 

ῬΓΑΥΘΥ Θη] Πρ δ ἢ τη βίοι ; πα ὈΥ͂ πηρα! Δί! ΡΥΔΥΘΥ 15 το ἀογοᾶ 
ΠΟΤῈ ἀγάθης. ὙΠ {{Π|π|86, γὙὸ ἅτ {γί ΠΥ ἴο ΘΟΠ]Οη ἃ ρεγροίαδὶ 
σου ασίβοι οὗ ἰπ6 βδογϑα γι ησϑ; ΟΔΙΥ οὈβαγναίϊοη οὗ “αν ἰδ Κο8 
Ρἶδοθ τῇ οὐγβοῖνϑβ, ἃ8 Ὑ716}} ἃ8. ν]ιαῦ νγ6 ᾿θασῃ ἔγοιῃ ὑἢ6 Θχροσίθηοθ οὗ 
οἰποτϑ; 8 βίγιοῦ δῃὰᾶ υἱρι]αηΐ 80] πξοχαιηϊηδίιοη; τοροίμοῦ ἢ ἔγοααθηΐ 
σομ γε του Μ 1 τηοη οὗ Ἰδαγηΐηρ αηά ρἱοίγ, ὙΠῸ Βαᾶνα πηϑάδ ρυθαΐου 
ῬτΟσΤΘΕΒ 1ῃ βανίηρ; Κηον οαρσα; δηά, ᾿α81}γ, 186 ἀΠσοηΐ σα] ἀναίϊοη οὗ 
1Π 6 ΓΔ] ροδοο.3 

ΟΥμοὺ ορϑογνδίιομβ τηϊσῃῦ 6 οἥοτοί; δὰΐ [ῃ6 ρτγοσοθάϊησ ᾿ἰηΐίβ, 1 
ἀν οοπβιἀογθα δπα δοῖθα ἀμοη, Ὑ}1}} τηαῖκθ ἃ8 ““ πιῖ μου ὈΔΥΤΘΠ ΠΟΥ 
ὈΠΊΓαΙ[}} ἴῃ (Π6 Κπον]θαᾶρα οὗ οὐ Ἰωογὰ «}΄6ϑὺ8 Οτῖϑυ" (2 Ῥοί. 1. 8.). 
ληῦ, 1, τὸ βοιλθ οὗ Π18 γϑδάδγβ, {16 δυΐθοῦ βῃουα ἀρρεαῦ ἴο ἤᾶνα 

ἀπΠ]αΐοα ἴοο πιο ΟΠ 80 ΟὈν]ΟὰΒ ἃ ἴορ!ο, 18 ἐπιρογίαποο τηυϑὺ Ὀ6 18 
ΔΡΟΪοΡΥ. ὙΥ̓Βδίθνοσ το αίοβ ἴο {Π|6 δομβσγιμαίϊο οὗ οὐγ ἔδι (ἢ, {116 1τὰ- 
Ρτονθιμθπῦύ οὗ ΟΌΪ τ γ8]8, ογ {π6 οἰθναίίοη οἵ ουἷν δβδούοηβ, ουσαί ποῦ 
ἴο Ὀ6 ἰγοαίοα 11 γἢ0]ν οὐ ἢ ἸΠα ΙΒ γομοθ. Τὸ ὈΟΥΓΤΟΥ ἃ γϑιμασὶς οὗ {86 
ΘΙ ΠΟ ΉἐΠγ-ἰοαυποα Ὁ τ. ὙΥ̓ αἰθυϊαπα, τὴ ἃ {ΠΠΕἔϊηρ νατϊϑοη, Μ 8116 
ΙΏΟΤΆΪ ΟΥ ΒρΙΓΙΔ] 0,568 ΟΥ̓Χ᾿ΠΙΡΓΟΥΘΠΙΘηΐ8. 8.6 ΤΑΙδο Ὄρομ ἰαχίβ οὗ 
Βου]ρίυγθ, ἴοσ [86 ρΡΌΓΡΟΒΕΟΒ οὗ ργαείϊοαί εὐϊΠεαίξίοπ (Υ ἈΘΊΠΘΣ Βιι ἢ Βρ1- 
ΤΙ] 1868 ὙΓΟΓΘ ΤΟΆ]Υ ᾿π θα ὈΥ [Π6 βαοσγοᾶ ρϑηχηδῃ οὐ ποῦ), 17 186 
σοτα 5 6 Ὀαΐ αρέΐγ δοσοπμτηοααίαα ἴο [ἢ 6π|, ἀπα ρμογέϊποπέϊν πα βοδοτὶν 
ΔΡΡΙ]1Θα, δηα {π6 ἀπαὶοργ οὗ ἔδι ἢ 6 ργεβεγνεά, ἃ σοοά οπὰ ν}}} Ὀ6 
ΔΏΒΥΓΟΓΟα, ἀπά {μ6 ἔγὰ8 ἀοοίγἧπο αὖ Ἰδαβί ν7}}} θ6 Ἰκαρῖ, 1 ποῖ ἃ τὰ 11.- 
τοτργοίδθοη. 

1 Οτὔδεο οἱ πιοάϊϊηο σοπ᾽πηοζίίΐοπα ποορββασίᾷ βὲ δ δάϊηνίςοπη οορυϊαπίασ. ἘΠ ΡῈΓ 
ΟΥ̓Δ ΪΟΠοπ τ παι ΓΤ τησάϊαῖιο, οἵ ἴῃ πηραϊταϊτίοης οχαγάθβοϊς ογαῖῖϊο. Βογπασγᾷ, Ογρογα, 
Ῥαγτ. 1690. ϑεῖτη. ἀθ Ὠ1δς, ουηϊ. ἰπ Ἐπ. 3. τοπ. ν. 0]. 6567. [ΤῊΪ8 18 ποῖ ἃ σεπαΐηα ὑοτκ οὔ 
Βετηλτ. Αγαΐη, Νόπιο σορϑηῖθ Ηϊ διισατθ : αδοεπαάεπάο, ποὺ νοϊδπάο, δρργομοηάϊταν 
ΒΌΓΏΙΤΩ 18 86 812, Αβεοθηΐατιηυδ ἰσίίαν, νοῖς ἀποῦαβ αυϊθιδάδαι ροάϊ θη α, πισαϊίαίίοπε οἱ 
οταίίϊοπε. Μεάϊιαῖῖο δἰχυΐάσπ ἀοςοῖ ααΐὰ ἀσϑι : οσατῖὶο πὸ ἀοβὶδ οοιίηοῖ. 11|8 νἱᾶπι οβίθηαϊῦ, 
δια ἀεάυςϊ, ΜΜεάϊεδιίοπα ἀδηΐαᾳαθς δρηοβοίπηι8 ἱτητηϊ θη ἰἶα ΠΟδΐ8. ΡΟΓΊΘΏΪα : ΟΥΘΙΪΟΠΘ 
οὐδ πλι8, Ὀγεδίδιϊα Ποιλΐηο ποϑίσο Ζεδὰ ΟΠγί βίο, ἢ Εδδὶ. Απάγ, ὅογιι. ἱ. 10. ἴοι. 11}. οΟ]. 
1068. 

2 ΤΏΘ δβυδ)]εοῖβ ὈΓΙΟΒῪ ποιϊςεα ἴπ {8 ῬΑΓΑρΡΥΔΡΉ ἃγὰ εἰἰδβουδβοὰ τόσο δὲ ᾿ϑηρθῆ ὈΥ 
Ἐτδηζίαβ, ἰπ τ86 Ῥγοΐβοο (ρρ. 9---1}.)} τὸ ἢἷ8 Ττδοιδλίυ8 ΤΒοοϊορίουβ ἀ6 ΙπἰοΓργοίδι οηθ 
δοσρέωγεο β'δοσδο, , 





Α ΒΆΙΕΕ ἹΝΤΆΟΘΌΟΤΊΙΟΝ 

ΤῸ 

ΤΗΝ Ὁ} ΤΕΝΤΑΜΕΝΊ ΑΝῸ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 





ἹΝΤΕΟΒΌΟΤΊΟΝ Ρ 

ΤΟ 

ΤῊΝ 010) ΤΕΝΤΑΜΕΝΤ ΑΝῺ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺ 1. 

ΟΝ ΤῊΕΞ ῬΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗ, ΟΕ ΕἼΥ͂Ε ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΜΟΒΕΒ, 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤΗΣ ῬΡΕΝΤΑΤΈΌΟΗ, 

1, Τι6. ---Τῷ'. Αγσιωριοπέ ὁ ἐλε Τεπέαξομοῆ. ----Ἴ11. υοέϊοε οΓ οἰλεν ιυνίδπισε 
αδογὶδοα ἐο οξδεα. 

Ι, ΤῊΒ ῬΕΝΤΑΤΕΟΗ, ὉΥ ψΒΙΟΒ {116 [86 ἔνα Ὀοοῖκβ οὗ Μοβββ τ 
οΟἸ]οο νου ἀδδίσμδίθα, 18 4 ψογὰ οὐὗὁἨ Οτθοῖκς οὐἱρπα]}, τ ΒΊΟ ἢ ΠΣ ύο σαν 
Βση 8.68 ἔνα ὈΟΟΪΚΒ, ΟΥ̓ ψο]απι6β ; ΕΥ̓͂ {π6 «6078 10 18 ἔγθα α ΜΕΥ ἰογτηθα 
ΠΡ, 106 1ατν, οὐ 86 1». οὗ Μοβοβ, θϑοϑδιβα 1 οοῃΐδιη8 ἴΠ6 6ς66]6- 
ΒΙΆ50103] 8η4] ΡΟ] 0164] οταϊπαηοθβ ἰβϑυιοὰ ὈγῪ (οα ἴο {π6 ἰβγαθὶτίεβ. 
ΕΟ Βηα 1818 δρρϑι]αύϊομ τθοσα οὐ 1688 πιοαϊῆδα ἴῃ νϑυϊουβ μᾶγίβ οὗ 

6 Ὀ1016 : πὴθι ἼΘΡ, Πουΐξ. χχνῖ!. 61., χχῖχ. 20,, χχχ. 10., χχχὶ. 26. ; 
Φοβῇ, 1. 8., νὴ}. 834.: 2 Κίηρβ χχὶὶ. 8, 1]. ; 2 Οἤτγοῃ. χχχῖν. 1ὅ. ; 
Νὴ. ν11}. 8. : πὲτν ΠΣ Ὅ, 2 ΟἌτοη. χυἹ], 9., χχχὶν. 14. ; Νϑῇ. ἴχ. 8.: 

ὈΤΡκα ΠΡ Ὁ, Φοβῃ. χχὶν. 26.; Νφῆ. υἱ}}. 18.: ΠΡ ΠΡ Ὁ, “098. 
Υἱ1ϊ. 31. ; 2 Κίηρβ χὶν. 6.; Νϑῖ, νι. 1.: Πρ Ὅ, 2 (τοη. χχνυ. 4.; 
ΧΧΧΥ, 12.; ΕΖτα νἱ. 18. ; Νϑἢ. χῖῖ! 1. : π ΠΡ, 2 Οἤγοη. ΧΧΙΙ, 18. ; 
ΕΖτα 11}. 2., νἱ). 6. : ΠΣ, 2 Οἤτοη. χχνυ. 4. ; Ν ῆ. νἱϊϊ. 2, 7, 18, 14. 
ΤῊΘ σΑὈθ᾽πη8 64}} {Π6 Ὀοοῖκ8 οὗ Μοβοϑ πα Ὁ 9 Π ΠΡΌΠ, “16 ἤνε- 
ΗΓΒ οὔ {86 ἰανν." Ατωροηρ (Π6 ατϑοῖκβ [Π6 παπηα νγὰβ ἡ πεντάτευχος ἢ, 
86, βίβλος: ἀταοὴρ {πΠ6 1,.δη8, επέαίεμοεια ὃ, 86. ἐΐδοτ. 

ΤΗο Ῥαβηϊαίθυσς ἔοστωβ, ἕο {μὶ8 ἄδυ, θυΐ ομθ τῸ]] οὐ νοϊιαπια ἰῃ (Π6 
δον 88 τη υβοτὶρίθ, θοῖηρ αἰνἀβα ΟΠΪΥ ἱπίο ρϑγαβῃϊοῦ 8 πα Βϑα απ, 
ΟΥ ἸΆΓΡΟΓ δπα βιμδ]] ον βοοίϊοπβ,͵ ΤὨΪ8 οΟ]]θοῦνα ἀεϑισπδίίοι οὗ {6 
ὈοΟΪκ8 οὐ Οἰδῃθδὶβ, Εχοάμυβ, 1μοντῖου8, ΝΌΤΟΥ, δηα ᾿ου ΘΓΟΠΟΙΩΥ, 

1 Πεντάτευχος, ἴτοιη πέντε, ἔνα, δηἃ τεῦχος, ἃ Ὀοοῖς οΥ γοϊαπ)6. ἘΒἴ0]6 ἀ6 Ὕθηοθ, ἰο!ι. ἱ, 
Ῥ. 810. 

2. Οτΐῳ. Ορ. Ῥαγ. 1718--- 1738. [ἡ Φοἢ. ἴομ). χὶ!!. ἴοι. ἱν. Ρ. 336. 
8 Τοστα]]. Ορ. Ἐσδποῖς. 1597, Αἀν. Μαγοίοῃ. 1ἴὉ. 1. 10. Ρ. 8364. 
4 ἘῸΣ δὴ δοοοιηῖΐ οἵ ἴΠ686 αἰν͵ δ, 0η8, 800 Ὀοίοζο, ρΡ. 835, 86. 



610 Τιἐοαμοίοῃ ἰο ἐδ Οἱά Τεεέαπιοπί, 

18 ΟΥ̓ ΥΘΓῪ σοΟΠΒι ἀογὉ]6 δηϊαυΐϊ, [πο Ρἢ γ6 πᾶν πὸ οαγίδ!ῃ ἸΏ ΟΥΠη8- 
ἰοῃ τ ἤθη 1ὑ 8 ἢτβί ᾿πἰτοάυσοα.} Α.8, μουν, (86 παιηθ8 οὗ [ἢ 686 
Ῥοοῖκβ ἅτ ουϊάθη υ ἀσγινοα ἔσγοσα (86 τρακ, δπα 88 {π6 ἔνε ὈοΟΚΒ οὗ 
Μοβοβ ἃγ6 δχρυΎββϑὶυ τῃθηθοηθα ὈΥ “οβαρῃυβ5, 80 ψτοίθ ΟὨ]Υ ἃ ἔειν 
γοδΓΒ ὉΓΟΥ ΟἿΓ αν ουν Β ἀΒΟΘΙ 8101), ὙὙ6 ἤδνθ ΒΟΠῚΘ ΓΘΆΒΟΠ ἴο ὈΟ]16Υ6 
(πα {πὸ ἤνο-ξ 014 ἀν βίο τγαβ τδάθ ὈΥ ἴΠ6 ΑἸοχαπασιδη ἰγδηβίαἴογα, 
[Κεῖ], μΒβονψονοσ, δηα οἴ 6.8 σΟΏΒΙ 46. 1ύ οΥἹρΊπα].3] 

11. Ταῖβ ἀϊνιβίοη οὗ [π6 βδογϑᾶ γοϊιθ ΘΟΤΑΡ 868 δ δοοοιηύ οὗ 
1Πμ6 οτραίϊοη οὐ ἴΤη6 νσουϊά, δηὰ οὗ 1π6 [41] οὗἩ τϑῃ, [ἢ 6 οὐ] 68 οὗ [86 
ΘΑΥΪΥ ΔΏΏΔ]8 οὗ {86 ψου]ᾶ, απ ἃ [Ἁ]} γϑοῖίαὶ οὗ {Π8 « δυσιθη ἰανν, ἀπά 
οὗ [6 ονϑῃίβ τ βιοῖ. Βαρραπθα ἴο {π6 [βγ86 1168 ἔγοσα {Π6]ν Ὀδοοϊηϊηρ 
ἃ ἀϊδίϊηοι ρθορὶθ ἴο {μοῖν ἀδραγίατα ουἵ οὗἩ ὑργρί, ἀπὰ {πε} δυτῖναὶ 
οὐ ἐδ σομῆποβ οὗ ἴμ6 ἰαπᾶ οἵ (ὐδπᾶδῃ ---- ἃ ρογοα οὗ το ἱπουβαπα 
ἄνα δυπατοά «πὰ πϊθθη γϑαῦβ δοοογάϊηρ (ὁ (ὴ6 νυ]ραγ σοτηρυίδίίοη, 
ΟΥ οἵ {δγϑθ ᾿πουβαπᾶ βοσθὰ Βυπαγθα δμα βιχίγ-ῆνα γϑαῦβ, δοοοσαϊην 
(ο [μα οὗ Ὁγ. Ηα].8. “1118 ψιῖο ἀθβουιρίϊοῃ, ρΥδά8}}Υ οοηίγδοίθα; 
80. δοοοπηΐ οὗὁἨ ὁη6 παίΐϊοῃ, ργθοθαϑᾷ ΌΥ̓͂ ἃ ρϑῆθγαὶ βκοίοιῃ οἵ {π6 ἢγϑί 
βίαδία οὐ τχϑη πα. Τῆδ ὈοΟΪκΒ ἀγα ψυυιΐθη ἢ ρυτο ΗἩΘΌγον, τι δη 
ΔαταΐγΆὉ]6 ἀἰνουβιν οὗἉ βίγ]6, δἰ σαυ8 ἡ 6}} δααρίθρα ἴο {πΠ6 Βυθ]θοί, γοῖ 
ομαγδοίοσιζεα τ (86 βίαιρ οἵ (86 βαῖῃηθ διυΐποῦ; ΠΟΥ ἃτγὸ 4]]} 
ΘΥΣΔΘΠΟΥ ρατγίϑ οὗ {π6 βατηθ ψΟΥΚ, πα πιὰ} }γ δίγθηρίμοη ἀπὰ 
"]υδίταία βδοὴ οἴμβοσ. ὙΠΟΥ ὈΪ]Θηα γονϑδίοι Δ μα ὨἸΒΌΟΥΥ πὶ ΟἿΘ 
μοϊηὺ οὗ νἱϑν, δΓΩΙΒἢ ἰαιγβ, ἀπα ἀθβουῦῖδθ ὑπ ὶῦ Θχθουϊίοπ, σι 
ῬΙΓΟΡΠΘΟΙ68, πα ταϊαίθ {861} Δοοοιαρ] ]Βῃσαθηΐ. ἢ “ 

111. Βοβίάθα (6 Ῥοηϊδαίθυοη 0Π6 «608 δβοσιῦα ἰο Μοβθθ ἰβθῃ 
Ὀβ8]τη8, ἔγοῃ δαὶ]. χὸὺ. ἴο χοῖχ. ᾿ποϊιβῖσθ ΤΏΘΤΘ 18, ΠΟΘΕΙ͂, ΠῸ 
8011 δυϊάθηςθ ἰο ργουθ {πδὺ 411 {π686 Ῥβϑὶ 8 ὑγ6 τ Θοϊηροβϑᾶ ὈΥ Ἀϊπὶ :; 
ἴον [86 {16 ΟὔΒ6 πἰ θυ ρ841π|, 4 ρσγαψοῦ 9 δοξβοβ ἐδό πιαπ 97 αοὐ, 
σΒΙο, (Π6Υ Ρτγοίθηα, πχυβὲ Ὀ6 ΔΡρ]16α αἷβο ἴο {π6 πὶπα [Ὁ] σιν 
ὈΒδίτηβ, 18 ποῦ βυιβηοϊοπί, Μδην οὗἉ {86 {1168 οὗὨ [86 ρ841π|8 ἀγα ποῖ 
οΥἱρίηαὶ, ΠΟΥ, ᾿π664, ὙΘΥΥ͂ δποιοπῦ; δηα Βοηθ 16 ΘΥΪΔΘΏΠΥ πλ18- 
ὈΪδοοά: τὸ βπα αἶ8ο ἴῃ βοπὶθ οὗ [ἢ 686 Ῥβδίτηβ {Π:8 Ὡϑτ6Β ΟὗἨ ῬΘΥΒΟΉΒ, 
Δηα ΟΥΠΟΥ τλαγκβ, Ἡ ΒΙΟΒ ὈΥ ΠΟ ΤΘΔ 8 δρτοα ὙΠῸῃ ΜοΒαβ. 

ΕὙγίΠοΓ, βοπλα οὐ {π6 δποῖθηΐ ἔδυ Ποσβ πᾶγο Τπουρῆς {παὺ ΜόοΒ68 ντα8 
[86 δυΐμον οὗ [86 ὈοΟΙ οὗ Φοῦ : ΟΥρθῃ, ἴῃ Β1Β σοΟσητ ΘὨΤΑΥΥ ὁπ «οὉ, 
Ργοΐοπάβ ὑπαὺ Μοβθβ ὑγδῃβ᾽ θα 1 ουΐ οἵ ϑ'γτίδο ᾿πίο Ηδθῦτον ; Ὀυΐ 
118 ορϊῃιοη 18 το)οοίοα Ὀοίῃ ὈΥ «6.018 δὰ ( γβι Δ η8. 

ΤΒ6ΓΘ ἅτ ΠΚονν 186 δδουι ρα ἴο Μοβοβ βϑυϑγαὶ Ὡροοσυρβαὶ ὈΟΟΚΒ; 
88 δὴ ΑΡΟΟΘΆΪΥΡΒΟ, οὐ 1.1{{{6 (ἀδμοβίβ, (86 Αβοθηβίοη οἵ Μοβϑ {88 

: ΤΉΏς δυιῃοῦ οὗ {Π6 ἰγοδίῖεο 126 ἥωπαάο, ν᾽] οἷ 18 ΘΟΙΠΙΤΔΟΠΙΥ δβοσ θὰ ἐοὸ Ῥηΐο Φαάοοαξ, 
ἴγα8 οὗ ορίπίοη ἴδαϊς Μόοϑοβ ἢἰπη86}{ ἀἰϊν ἀεὰ [118 ποῦς ἱπίο ἦνθ ὈΟΟΚΒ; δὲ Πα αϑεϊσποα πὸ 
ΔΌΓΠΟΥΙΥ͂ [ὉΓ δι οἢ Ορ᾿ πίοη. {6818 ΟἾγχίϑι δηα ἷδ ἀροβίΐθδ Πουοῦ οἱΐα [Π6 ἔν ὈΟΟΪΒ οὗ Μοβοβ 
ὉΠῸΟΓ ΔΗΥ͂ ΟἾΝΟΣ Π8Π16 (ἤδη {παῖ οὗ Μήοδε5, ΟΥ ἴπ6 Ζζαιο 9 Μοϑεδ; 858 ἴῃ 6 )ν8 οτάπασὶ]γ ἀο 
10 118 ἀαγ. ΟαἸπιοῖ σοη͵δοίατεβ ἔΠδὺ ΕΖτγα ἀϊν  ἀεὰ τ[Π Ῥοπίαιθας ἢ ἰηΐο ἦνο θοῦ. ἢ})15- 
βου Ἴ οη8, ἴοπῃ. ἰϊ, Ρ, 28. 

2 Ιῃ "8 δον 8 Απιϊᾳαϊο8, 9 ΒΘΡἢ 18 ἰογταβ {16 Ῥοπίδίθας ἢ 186 Ποῖν Βοοῖε 0 Μοεεν 
(Ὁ. χ. οδΡ. 4. ὃ 2.); δηὰ, ἴῃ ἢἷ8 Τυοδίῖδο δραϊπδὺ Αρίοῃ (ἸἴΌ. ἱ, σδρ. 8.), ἤδη δηυπηοσγαιίης 
ἴῃς βδογοᾶ τυγπρβ οὗ ("6 δον 5, 6 ΒΑΥ8 ἴῆαὶ ἥυό ΟΥ ἰδοπι δείοπο ἰο οδεβ. ϑδοτωὸ οτὶ εἶο9 
ἢδνο ᾿πηαρὶποὰ {πδῖ {818 ἀϊδιϊ ποίίοη οὗ [9 Ῥοηίδίοποϊ ἰηῖο ἦνο δοραγαίθ ὈΟΟΪΚΒ ᾿ν88 ΚηΟΤη 
ἴο δηὰ γϑοορηϊζοα Ὀγ δὲ. Ἰλι] (1 Οὐον. χὶν. 19.), ὉῚ 1Π6 ἴοστα ἥυε ιρογάδ; Ὀυσϊ τῃ6 σοπίοχὶ οὗ 
(αὶ Ῥαβεῆρο ἀ068 ποῖ δυϊῃουῖζο Βα ἢ ἃ ΠΟΙ )οοίαΓα. 

5. Ἐϊη]ο απ, ἃ 90. Ρ. 6ὅ. 
4 Βρ. Οἴὐδυ, ἔζου ἰὸ (ἢ ΟἹ] Τοεδίαπιοηῖ, ᾿. 76. ὅ1ἢ} οἄϊι, 



Οπ ἐδο Δοοΐ 90 α΄ ποεῖ. δ1}} 

᾿Αββυτηρίϊοη οὗ Μίοβεβ, {μ6 Τβίαπιθηξ οἵ Μοβϑβ, απᾶ {86 Μυγβίοτουβ 
Βοοῖκβ οὗ Μοβοβ. Τῆδ ῥγποῖραὶ ρατγὺ οὗ (π6 1.10{1{6 (θη θβι8β τῦδϑ 
ἰγδηβίοσγοα ὉῪ Οδαγθημβ ᾿μΐο 18 ΟὨΣΟΠΟΙοροαὶ ἈἸβίουγ᾽: [ἢ Ὑγ88 
αχίδηῦ ἴῃ ΗΘΌΓΘΟΥ ἴῃ ἴΠ6 ΤΟΣ ΘΟ ΣΤΥ οὗ {πΠ6 ΟΠ γβίϊδῃ οτα, ἔῸΓ 
να Πηά 10 οἱἱοα ὈγΥ Φοτοῖιθ. ΕὟοσὰ {86 ΑΡοσδίυρβα 7.8ὲ ποί!οαά, 1. 
[48 Ὀ6 6 ργείθῃηδοα ἐμαὺ δὲ. δὰ] οοριε (ἀ8]. ν. 6. ἀπά νἹἱ. 15ὅ.; δά 
10 Βα8 Ὀδθη ἱπηδρὶηρα {Παὺ σι μαῦ 15 βαϊὰ 1π {Π6 ερ]5.16 οὗ Φυ86 (νογβα 
9.), τοβρϑοῦηρ {86 ἀσομδηροὶ ΜΊΟΒΔΘ]᾽Β οοπίθποη 1 ϑαίΐδη ἔογ (86 
Ῥοᾶγ οὗἩ Μοββϑβ, νγᾶϑ [δκϑῃ ἔγοστα {88 δροοσυρῆδὶ ᾿Αδβοθῃβίοη οὐ Μοβϑβ. 
ΘΟ νγ88 ἰμ6 ορὶπῖοη οὗ Οτρθα, τπο, που μ6 οἰΐθβ 10 ἴῃ δῃοῖποΣ 
ΡΪδοθ, 4|1υἀδβ ἰο 1Ὁ 28 πού Ὀεϊηρ ἴῃ π6 σδποη.5 Α1]1] {Π686 ρχοϊμπαρα 
Μοβαῖο υυϊηρβ, ΠΟ ΘΥΘΥ, ΔΓΘ ΟΠ 586 ]Υ ΒΡΌΓΤΊΟΙΙΒ, Δα ΓΘ ΒΕΡΡρΟΒΘα 
ἴο Βαανα Ὀθθὴ Τυϊοαίθα ἴῃ [86 ΘΑΥΥ ἀρο8 οὗ ΟΠ ΓΒΕ ΔΗ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Π. 

ΟΝὮ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΥ ΟΕΝΕΒΙΒ. 

Ι. Τρ. ----Τ|. Αμέλον απα ἀαίε. .----111. αεπεταῖ ἀτγριηιθηΐ. --- ΓΨ, 800}ε. ---- 
Υ. Τγρες 9 ἐδλε Μεεειαλ.----Ψ1. δυπορϑι5.---Ψ 11, Πιλογαΐ δοπδο οὔ ίλε γϑέ 
ἐΐγεο οὐλαρίοτϑξ 9. Οεπεδὶς υἱπαϊεσαξοα. 

1. ΤῊΒ ἢτγθὶ Ῥοοῖὶς οὗ τῃ6 Ῥοηίαίοιοἢ, τῇ ]οἢ 18 οα]] 6 ΟΕ ΝΕΒΙΒ 
ΘΝ δ πατυ, ἀογῖνοβ 1085 δρρϑι]δοη ἰγοῖθ 0ὉΠ6 {1016 186 ὈθαγΒ 'π {886 

τοοὶς ϑορίπαριπι γοσβίου, ΒΙΒΔΛΟΣ ΓΕΝΈΣΕΩΣ ; νοὶ βἰρηῖῆοβ 
{86 Βοοϊς οὗἩ 6 (ἀδποσδίίοι οὐ Ῥσχοάυοίϊοῃ, Ὀδοδυβα 10 σΟΙΏΤΊΘΠΟΘΒ 
νΥ ὉΠ6 Βἰβίοσυ οὗ {86 ρβηθγαύϊοη οὐ ργοάαοίίοη οὗ 4}1} [πῆρθ. ΤὮΘ 
7) 68 πᾶὴ8 {Π6 ὈΟΟΙΒ οὗ [86 Ο]α Ταβίαπιοηϊΐ δἰ Π γ ἔγοηι 0Π ΟῚ δυῦΒΟΥΒ, 
ΟΥ {6 ΡΥ ΡρΑ] βυ)]θοῦ ἐγθαίθα ἴῃ {86Π|, 848 {π6 ἔνα ὈοΟΪκΒ οὗὁ Μοβθϑ, 
ΔῈ [ῃ6 Τμαηηρη αίοπβ οὗ “ Θγοιδἢ, οὐ ἔγοιχ ἰπ6 ἔγϑί Ηοῦτον τογά 
ὙΠ τ ΒΙοἢ ΠΟΥ Ὀορη : {πὰ8, {[Π6 ὈΟΟΙ οὗ (θη 6818 18 ἴηΏὴ ΗἩΘὮΣΟΝ 
οΑ]16α ΠΨ Ἴ3, τπᾶὶ 18, ἐπ ἐλθ δοσιππίπα, ἴγοτα 118. ᾿π:14] ποσὰ ὃ [4180 
ἴγοπι 118 σοῃίθηΐβ, ΠΥ) ἼΡὉ 5]. 

Π. ΑἸΒουρἢ ποιμϊηρ᾽ 18 Ἰῆοσο σογίαϊπ μδη ὑπαὶ (Π18 ὈΟΟΪΚς τοαδ 
πτιτίοη ὈΥ Μοβθβὅ, γϑὺ 1Ὁ 18 ὈῪ ΠΟ τωθϑῃβ δρτϑϑα τσλέη ἢ6 οοτηροβοά 
{μ6 Βἰβίοσυ συ Β ἢ 1ὖ οοπίαϊηβ. ΒΘ .Β Δηα βοῖηθ διηϊηθηῦ οὐ [168 

1 (εάγοηῃπδ, οηυπηογαϊϊηρ [86 Δ ΠΟΥ 168 σΟΠϑ0 6 ἃ ὈΥ Πίπη, ΒΑ Υ8, [Πδὲ ἢ6 “ ςοἸ]οοἰαα ποῖ 8 
ἔονγ (δΐηρ5 ἴγοσα {πὸ 1110 Θὁπαβὶβ, ἀπὸ τῆς Λεπτῆς Γενέσεως, Ηἰδίοτία Οοτηροπάϊαγία, ἴοπι. 
ἰ. Ρ. 2. οἄἀϊι. γεηοῖ, 1729. Οεάγοπαβ γα ΌΘΏΓΥ οἰ68 11.λ18 ΔΡΟΟΙΎΡὮΔΙ θΟΟΙΚ ἴῃ 186 σΟΏΓΒΘ οὗ 
ι.18 πουκ. 

3. 300 {Π6 ρϑββαρεβ οὔ Οτίζοη δἱ ἰϑηχιὶ ἱπ τ. [διά που νου Κβ, γο], 11. ΡΡ. 488---512. 
ϑγο., ΟΓ ΥὙΟ]. ἷ. ΡὈ. 54]---657. 410. 

8. Τὸ δυοϊὰ πη ῃ ΘΟ ΒΒΆΓΥ ΤΟίογοηοοϑ (0 {16 δΒδῖῃ8 δα ΒΟΥ 168, 1Ὁ ΠΙΑΥ Πότο 6 δἰδιὰ ἰδεῖ, 
Ὀοβίἀ68 [86 ἰγοδιΐβεβ σαΐεττοὰ ἴοὸ [ῸὉΥ Ῥασιίσι δ ἰὰοιδ ἃπαὰ ἀγα! πΘῃ 18, ἴῃ [Π18 ἀπὰ τἢ6 (Ο]] ον - 
ἴηρ; δοοί0η8 οἵ [86 ῥγϑβεηΐ γόϊαπλθ, 1Π6 ΔΌΓΠΟΥ δ85 ᾿ῃγουρ πουῦ σοπδα θα 116 ἀἸδδεγί δι] Οἢ 8 
οὗ Οαἰπιθῖ; ΟἌσρζου, 1πισγοἀαςίο δὰ 1ἱδτοα ΒΙὈ]Ἰοο8 Υ εἰθτῖβ “Γεβίλπγθπι; ὅϑῃη, πἰγυάαςιῖο 
ἱπ [ἀῦσχοβ ϑδοσγοβ οίογὶθ Εὐράοσίβ, δη ἃ ΑΟΚουηδηπ  χραυγραδιοα οὐ Ιοὴ οἵὨ ἰδ; [Π6 ῥγοίαοοϑ 
οὗ ΑΙθογῦ ἰπ πἷβ 1ηἰογργοϊδιϊο ϑδογρ ϑογρίαγο; ΒΠεάορσχεσ, πο ἐγ ἀΐοη ΒΙ]ου πὶ, οὐ τ ΐοῖι 
ἰσοδίϊδε ὕαη ΤΊ 8 ΟΡρὰ8 Απαϊγιςυσα ἴδ ἃ σΟΙΩΤΟΘΗΙΑΤΥ ; δηὰ Μο]ἀΘΏἤαινοσ, Πἰγοάποιῖο ἱπ 
ΟΥη68 1ἰῦτοαβ Οδηοηίοοβ Ὑ οἰοτίβ οἱ Νονὶ Τοβίδιμθηῖ. 

4 6 Ὑεἰϊο, Εἰπ]εἰλαησ, ὃ 138.; θὰ. Βυχίοτί, 15χ. Ταϊτηπά. δτο.; 00]. 974.. απαογείδη 
ἃ σςδυ δ] διῖς Ὀοοὶς ΕΥ̓͂ (ἢ 8 ΔρΡΟΙ]διοΏ. 

8 800 Ὗο]. 1. ὑΡ». 48---Ο]. 



« 
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ΔΘ Ἀἴπη παν οοπῃ)]θοϊιγοα (Παΐ 1Ὁ νγα8 υυτιτθη 8116 πα ἰκορῦ {6 
βοοῖκβ οὗ Φεἴδτο 18 ΓΔ Π6γ-1η-ἰανν, 1. [ὴ6 ψΙ]ΔΟΓΏ 688 οὗ Μιάϊδη. Τῇὸ 
ορἱπίοη οὗ Τὶιοοάοτοί, ψ μοἢ ἢ88 Ὀθθὴ δαορίοα ὈγῪ Μο]άθπμανοῦ 
ἀπ οὐμοῦ τηοάργῃ ογιίοβ, 18 {πα Μόοβοϑ τσοῖΐθ {ἢ18 ὈΟΟΚ αὐΐοσ {86 
ἀδρατίαχα οὗ (π6 βυγδθ 68 ἔἴγυῃ Εσγρί ἀπά {Π6 ργοπιυ]ραίοπ οὗ {π6 
αν ἔγοπι Μοιιπὺ ϑ΄᾽ηπαὶ; [ῸΓ, Ῥγϑυϊοιδὶν ἴο 18 σϑοοισιηρ (Π6 ἀἰνὶπθ 
68}] τοϊαΐθα ἴῃ ΕἸχΧοα 8 111., 6 γγχαβ ΟἹΪΥ ἃ Ὀγιναῖο ᾿ηαἀινι 4], Δηα τν88 
ποὺ δῃαυρα υἱῖ (Π6 Βρισχὶς οὗἨ ργόρῆθου. Α {π᾿γὰ οοπ)δοίυγα ἢ88 
θδθῃ οἴεγοα ὉΥ βοιηθ «6νϊδὴ πυυιίουβ, δα σα Ὁ] ΜοΒβ68 Ῥω Νδοῆ- 
ἸΏ8}, ἍΠ0Ὸ ΒΌΡΡοΟΒα {πὶ (ἀοὰ ἀϊοίαϊοςα ἰο Μόοβεαβ 4}1} (μ6 οοπίθηί(β οὗ 
118 θοοΚ, ἀυτηρ {πὸ δ ΤΟΥ ἀδγ8 ἰΠα΄ ἢ6 νγδ8 ρου 64 ἰο ]ο] ἃ 
ΘΟΙΩΤ Π]ολὕοα ὙΠ [06 ΑἸ στ οὐ Μίουηί ὅ᾽παὶ, δα [Πα οη ἢ]8 
ἀοβοθηΐ μ6 οοτημ 64 (ἢ6 ψΠ016 ἴο υυυιθηρ, ὙΠὶ8Β Πγροίμαβ:8 {Π6 0 
ἔουπά οη Εχοά. χχὶν. 12. 

111. Τα Ῥοοῖκ οὗ (ἀθῃθβὶβ δου ρΥ1868 {Π6 Πἰδβίοτυ οὗ δρουΐ 2369 
Υ ΑΓΒ δοοουάϊηρ ἴο [ἢ6 νυϊρσαγῦ οοτηρυίαίιοι οὗ {πη6, οὐ οὗ 3619 γϑβ8γ8 
Θοοογαϊηρ ἴο ἴμ6 Ιαγροῦ οοτηρυίαίίοπ οὗἩ τ. Ηα]ε8. Βοβιἄθβ {Π6 
ΠΙΒΙΟΥΣΥ οὗὨ [π6 ογθαίίοῃ, 10 σοῃίβιηΒ (ἢ6 παγτδίϊνβ οὗ [Π6 οὔἹρῖπαὶ 'πηο- 
οΘῃ66 πὰ (Ἀ}] οὗ πιδη; [86 Ῥχοραραίϊοπ οὗ τρβηκιηα: {π6 τῖβα οὗ 
Το] ρίοι ; [Π6 ραμποταὶ ἀοίδοὔοῃ ἀμα οοσταρίϊοη οἵ τμ6 νου] ; τὴῃ6 
ἄοϊυσα ; (Π6 τοβίογαίοι οὗ {π6 τπουἹά ; {π6 αἰνιβίοι ἀπα ρθορ]ηρ οὗ 
[Π6 φαγί ; {116 68}} οὗἨ ΑὈγδμδηι, δπὰ {π6 ἀἰνίηο οονοηδηΐ πὶζ ἢ : 
1 δὴ δοοουηΐ οὗ [Π6 Ηγβῦ ρδέγιγοῃβ, ἴο (Π6 ἀ6α1}} οὗ οβθρῇ. ΤῊ18 
ῬΟΟΪ αἶβὸ δου 868 βοῖηθ πηροτίδηϊ ρΓΟρΡἤΘΟΙο8. τοϑροοίΐηρ (Π6 Μοε- 
β'δῃ. ὅ66 111, 1ὅ., ΧΙ! 8., ΧΥὨΣ, 18., ΧΧΙΙ, 18., ΧΧΥΪ. 4., χχνλ!. 14., διὰ 
ΧΙ ϊχ, 10. 

ΙΥ. Τῇδ ΚΟΟΡΕ οἵ (86 ὈοοΙΚ οὗ (ἀοηοβὶβ την Ὀ6 σοηϑὶ ἀογοᾶ 45 ἵνο- 
[ο]4: 1. Τὸ τϑοογὰ {86 ΠΙβίοσυ οὗ {π6 σουἹὰ ἴσογῃ ἐΠ6 σοῃηπηθποοιηθηΐ 
οὗ ὕπο; δηά, 2. Τὸ γοϊαία [6 ογὔρὶη οὐ {πὸ οἤυτοῦί, δηᾶ (ἢ6 ὄνοηίβ 
δ οἢ Ὀοἐ6]1 11 ἀΓΙ Πρ πῆδπν ἄρσθ8. ΤΠ ἀσ6ΒΙρὴ οὗ Μοβαβ ἴῃ {}}18 ὈοοΚ 
ν}}} θ6 Ὀοΐίοῦ υπαοτγβίοοα, 1 τγὸ ΘΟ 6 Γ [Π6 βίαϊο οὐ ἔδο που ἤθη 
6 Ῥοπίαίθυ ἢ νγ88 σι θη. ΜδηκΙιηα τνγα8 δβογρϑὰ 1ῃ [Π6 στοδβδβαβδί 
ἸΔοἸ]αίγυ, νν ]οἢ ἴον (Π6 τηοβὲ ραγὶ δα οὐἹριπαῦθα 1ῃ [Π6 πορ]δοῖ, (6 
ῬΟΥνΟΥΒΊΟΏ, ΟΥ̓ΓΠ6 ΤΙΒΑΡΡ ΓΘ μβίοῃ οὗ οογίδιη ἰγαΐ}8, {παῦ Πα Ομο6 
ὈδΘῺ ἀπίνουβα! γ Κποόσῃ. Μοββθβ, ὑπουθίοσθ, Θοϊωσηθ ῃ 68 ἢ18 ΠΑΣΥΑζνα 
ὈΥ το αἴϊηρ; ἴῃ Β᾽πΊρ]6 ἰδηριδρα (ἢ 6 ὑγα ἢ8 {{π|ι8 ἀἸβοιι δα οὐ ρογνονιοᾶ,. 
1η Ῥυγβαλῃοα οὗ [Π18 Ρ]8η, 6 Τοἰαίθβ, ἴῃ 1Π6 ὈοΟΚ οὗ οποβίβ, [πΠ6 ἴσα 
οὐἱρίη δηα ΠΙβίοΥΥ οὗ 41} ογεαιθα {Βῖηρδ, ἴῃ Ορροδβιίϊοῃ ἴο {Π6 ΘΥΓΟΠΘΟᾺΒ 
ποίϊοηβ θηΐογίαι ηθα ὈΥ {π6 Ποαίῃθη πδί!οηβ, Θϑρθοι γ Ὀγ {μ6 Τὸσν 
ΤΙ Δ}8 ; [Π6 οΥγἹρίη οὗ βῖη, δηᾶ οἵ 4}] τπόογαὶ ἀπ ρἤγϑιςαὶ ου]]; {Ππ|Ὸ πὖ Ἄ 
᾿ΠΘμπδηΐ οὐ [η6 Κπον]θᾶρα απα τγογβὶρ ΟΥ̓ [Π6 οἷν ἔγὰθ (οα διμοηρ 
ΤῈ] ηα ; {Ποῖγ ἀθοϊοπβίοη Ἰηΐο 1Δο]αίσυ ; (16 ῥγΌμ86 οὗ {π6 Μοεβίδ: 
τοροίπον τα [86 οΥἹσΊη οὗ [86 ομυτοῇ, Δηα ΔῈ ργόρτο88 δηά σομπή πο η 
ΟΥ ΠΙΔΗΥ͂ ἃρε8, ΕἼΣ ΠΟΥ, Π6 Πη8 Κ68 Κπονγη το 1π6 1Βγα 61 1[68 {Ππ6 ῥτονὶ- 
ἀθη4] Πἰβίουυ οὗ {Ππ|ῚῚΓ δησθδίοσθ, δηα {Π6 αἰνιπθ ῬγΌΪβῸ9 τπλθ ἴὸ 
ποτα, δπα βῆον 8 ἵπθπὶ {6 γβᾶϑοῦ ἢν {ΠπῸ ΑἸΠΙΙρ Ὑ οἤμοβα ΑἸ Ὀγλἤ μη 
δη ἢἷ8 ροβίουυ ἴο Ὀ6 ἃ ρΘου Γ ρθο μα ἴω {Π6 Θχοϊβίοη οὗ 8}] οἱ ποὺ 
ὨΒ[ΟΏ8, Υ]ἹΖ. ἰῃαΐ ἔχοι {Π6: βου ἃ Βργιηρ [Π6 ΔΝ 65518}.. ΤῊ 8 οἰγοῦχα- 
βίδῃοθ τησϑ 6 Κορύ ἴῃ νῖονν τῃγουσιουῦ {Π|Ὸ γαίης οὗ {18 ὈΟΟΚ, ἃ8 1 
Μ01}}1} 1] πδίγαϊθ την Οἰ ΠΟΥ 186- Ὁπδοσοιηΐαθ]α οἰγοι ηϑίαμοθβ ἔμ γο σο- 
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Ἰαίοα. [Ιὲ νγὰβ8 {Π18 Βορα ὑπαὶ 1 Εν ἴο δχοϊδι τη, 7 λανο σοΐίδη α 
πιαη, ἐλε 7ογά ((ἀεὩ. ἴν. 1. Η60.). Ὅ6 Ροϊγραπιυ οὐὁἨ 1ωἈΙΏ ΘΟ ΓΑΔΥ 
6 δοοοπηίοα ον ὈΥ πὸ Πορο [μι [η6 Μαεββίδῃ σουϊὰ Ὀ6 ὈοΤῃ οὗ βοὴβ 
οὗ μἷβ ροβίθγ: γ. 88 αἷδὸ {Π|6 ᾿ποϑϑὲ οὔ ᾿ωμοἱ δ ἀδιρμίοθιϑ (εη. χὶχ. 31] -- 
838.), ϑασδῃβ ᾿πιραῦίθμοο οὐ ΠῈΣ θαΙΎΘΏΠ688 ((6η. χΥ].}, {π6 ΡΟΙΥΡΆΤΩΥ 
οὗ ὅδοον (ἄϑη. χχὶχ.), (86 οοῃβοαποῃξ 768] 8168 Ὀθύνγθοῃ ἴθ δπὰ 
Βδομο] (ἄτη. ΧΧχ.), [πΠ6 168] οῦθ168 Ὀθύν θη [ϑῃτηδθὶ δηα [βαδο, δῃηά 
Θβρθοῖα]ν ΒΟ ΘΚ Β Ῥγθίεγθηοο οὐ «Δ000 ἰο Εϑδιι. [Ὁ νγὰ8 [Π686 768- 
Ἰουδῖθβ, δηα [Π686 Ῥγθίθ 9008 (ο {ἢ6 Ῥτοιηἶβα οὗ {Π6 ΜΘ ββ: Δ}, {πα ρανα 
τῖβα ἴο {μ6 ουβίοτα οὗὨ οἈ]]}Π|ὴσ οὐ {6 ἀοἄ οὗ Αὐταΐδὰ, {6 αοὐ οὔ 
18δδο, δπᾶ {π6 αοἄ οἵ “84οοῦ ; δηὰ ποὺ {π6 (οὐ οὗἉ Ἰ,οἱ, βῃτηδοὶ, ἀπά 
Εἰβαυ, 1.6 Ῥγοϊαΐβο μαυϊηρ ὈΘΘῺ ῬΑΥΓΟΌΪΑΙΥ τηδὰθ δηα τορϑαίθα ἴο 
[8086 ἴμταθ ρα ΡΟ 8.} 

Ὑ. ΤΎῪΡΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΜΕΒΒΙΑῊ 816 Αὐάδῃι, 88 Ὀδϑΐπρ 8 ρΡυ]1Ο ῬΘΥΒΟῚ 
δρᾶ ἔοάσγαὶ μοδᾶ (οομλρατο Βοπι. ν. 14. ὅτ. δῃὰ 1 ὅοσ. χυ. 4δ.); 
Μεϊομίζοάοϊς (ΡΒβδὶ. οχ. 4.;: Ηθ. νἱ. 20. δῃὰ υ]}.}; δῃὰ [βαδὸ (θη. 
ΧΧΊΙ, τ} ΗΘΌ. χὶ. 18, 19.) 

ΥΙ. ΤῊ “εν αἰνγια 186 ὈοΟΙ οὗ (ἀβῃθβὶβ ἱπίο ἐνγοῖνα ροσγδβῃϊοίἢ 
ΟΥ ἸΑΥΡΟΥ Βοοίοη5, πα ἔογίυ-ἰΓ6 6 ΒΘΑΓΊτ ΟΥ̓ ΒΠ1Δ]16Γ ΒΘΟΙΟΠΒ ; ἴῃ ΟἿΓ 
ΒΙΌ]68Β 16 σομβι5 5 οὗ ΠΕ πα ρισῖς [41 {8686 ἀϊνιϑίοηβ ἀγα οὗ οοῃὰ- 
ῬΑΓΔΌνΟΙΥ ἰδῖο ἀαία δπᾶ τ ποὰὺ δα μουϊγ. [0 18 ποὺ ᾿παθθα ϑαβΥ ἴο 
ΤΩΔΥῈ οὐἱ Βα 5 ἈΘΟΥΪΥ (Π6 ναγιουβ ἀϊδίώηοῦ ὑὍρΊο8 τ μοὶ [Π6 ὈοοΪκ 
ΘΟΙΩΌΥΒ6Β; ΒΟ !Οἢ (ῃδὺ ΒΟΔΙΟΘ ΔΠΥ͂ {0 ὙΓΙΓΟΥΒ ἈΡΎΤΘΘ 88 ἴο [δ6- 
ὝΆΥ ἴῃ ὙΏ1ΟΝ ΤΠΘΥ που]ὰ αἰνιθ τ. ῬΘΥΠΔΡΒ 10 ΤΔΥ ὑοϑὺ Ὀ6 ὁο0ῃ 
ΒΙἀΘΥΘα 88 ΘΟ ΡΤ ΙΒ ΟὌ Ὸ ΡΑΓίθ :---- 

ῬΑΒΤΊΙ, 77 οτγίσίπαϊ ᾿ϊβέογν 9 πιαπἀϊπα, δΘοπίαϊπὶπρ 

1. Α παγσδίϊνο οὗ ϑνυθηίβ ἔσοτα {86 οσϑϑίϊοη ἰὸ ὑ8 Ποοά (1.--- γ.); νἱΖ. [80 
σγοϑδύϊοη οὗ τηδῃ δηα [18 βϑι]θπιθηῦ ἴῃ ρδγδάϊβα (1., 11.); {86 1[8]] οὗ πχδη δηὰ 
Ἠ18 ΘΧρΡυ βίου ἔγομλ ἴΠ6 σαγάθῃ (Ἰ].); [16 ἰβίοσυ οὗ Αἄδιὰ διὰ [ἷ8β ἀ6- 
Βοθιηαδηΐβ {1} ΝΌΔὮ (Ἷν.» ν.). 

2. ΤὨθ δοοουηῦ οὗὨ {π6 Ποοᾶ δηὰ {Π γϑϑιογαίίοη οὗ {πΠ6 νου] ὰ (0].---ἶχ.). 
8. ΗϊἰβίοτΥ ἔγομι ἴμο Ηοοά ίο (δ 04]1 οὗ ΑὈτδδμδηι (Χ.» χὶ.); ἱποιαάϊηρσ [86 

Ῥϑορ]ηρ οὗ Ὁ86 ψου]ὰ (χ.), {86 οοῃξαδίοι οὗ ἰοηραθβ δηὰ ἀἰβρογβίου οὗ 
τηϑη Κὶ πα (χ].). 

ῬΡΑΒΤ 1. 77}ε εαγὶν δι ϑίογῳ ὁ ἐδ οἤοβεπ τασο (ΧἹ1.----Ἰ.), 
1. ὕπαον ΑΌγα]ιδι (Χ]].---χχν. 18.); ἱποϊυαάίηρ Η18 6811, [86 Ὀἰγι οὗ 18886, 

το ἀρδιὴ οἵ ΑὌγδμδπι, ἀπα βοι]οτηθηΐ οὗ 18 ΒΟ}8. 
2. ὕὍπαοΣ ἴβδδο (χχυ. 19.--- συ], 9.). 
8. ὕμπαον ὅδοοῦ (χχνηῖ!. 10.---1.}; σοτηρσγιβίηρ 818. ἀν ] πρὶ ᾿π Μοβορο- 

ἰδυωΐβδ, 818 σϑίαση ἰο ὕδπαδη, ϑυθηΐβ οσουγγϊηρ ἴῃ δ ἔβγα γ, {Π6 8816 δηά 
σα τ ̓δοητηθηΐ οὗ ΦΌΒαρ, [18 ἀθ] σόσϑηοθ δηά ῥγοπηούϊοῃ, [ἢ ἔληιΐπθ, δπα 
ἄἀοβοθηΐ οὗ 4000 δῃὰ 818 [ἈΠ] ἰηΐο Ερυρί, ᾿ἷ8 Ὀοποάϊοίίοη, ἄθαίῃ δπὰ 
ῬὈυΓΊ8]; πιὰ ἃ ΒΌρΡΡΙομηθηΐ ἰο ὑμῃ6 ἀδδ δηά ϑι αϊταΐηρ οὗ ΦΌΒΘΡΆἢ. 

Ἴ686 αἰ νΊβ9 8 Ἀγ, ΒΟΎΤΘνΘΥ, ὈΥ͂ ΠΟ Τ68}8 ΘΧΘΟΙΥ ἀο6Ηη6α.7 
ἘῸῸΣ ἃ ΒυμλτηδγῪ οὗ [Π6 το] ρίουβ ἀοοίχίηθβ δῃᾶ τηοσγαὶ ῥγθοορίβ οὗ 

Ἐ1λ6 δύσι γομαὶ {1π|68, 88 Ἔχ ι θα ἴῃ {μ6 Ὀοοϊκς οὗ (ἀθ 6818, 866 γ᾽ Ὁ] Π16 
1. ΡΡ. 336-- 337. 

2. ΑἸΙΠχ, ἘοΗοουοη8 προη αδηθϑῖϑ, ἰῃ ΒΒ βἢοΡ Ὑ͵ δίδου ΟοἸἸεοῦοιυ οὗ Ττδςοίβ, τοὶ. ἱ. ΡΡ. 
4247--2)259. 

ὙΟΙ,. 1.’ ΠῚ, 



δ14 Ϊπέγοάμοίίοτι ἴο ἐδο Οἰἱα Τεφείαπιοηΐ. 

ὙΠ. τοῖα δῃ ἱπηδο ΠΑΙῪ ΙΒ ΟΟΪΟΥ ἴπ Θχρ] αἰ πρ' {Π| 1ἸύογᾺ] 86 η86 
οὗἩὨ 1Π6 Ετϑὺ ἔπγθθ οῃαρίοσβ οὔ Οἰδῃββῖβ (α αἰβηου γγ, ποσόν οσ, τ Β1ΟΝ 
αχῖβίϑ πού σι [Π6 ἀσνουῦ τόδ οῦ οὗὁἩ {Π6 βϑογϑα νο]πι6), Βοῖαθ, ψἢῸ 
Δατῃδ {Π6 Ῥαηίαίουσῃ ἴο αν Ὀδθη τε τθη ΕΥ̓͂ Μοβθβ, ανο δσοπίθπαορά 
{παΐ {πὸ παγγαίϊνο οὐ {πΠ6 ογθδίϊοη δηᾶ {8}] 18 ποῦ 8 τϑοϊΐαὶ οἵ στρα] 
ανθηΐβ, θὰ δὴ ἹΠΩΡΘΗΙΟῸΒ ΡἈΠ]ΟΒΟΡὮΏΙΟΔΙ πιψέλοθ, ΟΥ̓ΤΔ016, ἀρδιρτιοά 
ἴο δοοοπῃέ ἔον {Π6 οὐἹρίῃ οὗ Ὠσιηδῃ ον], Δ Πα 81|80 ἃ8 δῇ ᾿πίγοάποιοι 
ἴο ἃ ἰβίογσυ, στϑαῦ ραγί οὐ ππῖοῖ ΠΟῪ σΟΠΒΙΔΟΥ ὅο ὍΘ 8 ΤΙ 6γ6 Ροϑίϊο 
ποοη.ὶ Βαΐ [}|6 Β.γ]6 οὗἩ ἢ 686 ομδρίδσβ, 88, πα θϑά, οὐὔἁἩ [ῃ6 ψ80]6 
ΌΟΟΚ οὗἉἩ Οὐεποβὶβ, 18 βίσι αν μἰβίοτγιοαὶ, δηα Ὀθίσαυβ πὸ νϑϑίρε γμαὺ- 
δΥΟΣ οὗἉ Δ]]θρογῖοαὶ οὐ Πσυγαίνο ἀθβουι ρύου : [18 18 80 δυἹἀθῃΐ ἴο ΔΗΥ͂ 
οπ6 Καὶ γτϑδάβ ψ ἢ δὐὐθη 0, 88 ἴο Π666 πὸ ργοοῦ ἀπά, “ βίῃοο [Π18 
Βἰβίουυ νγαβ δαδρύβα ἴο {86 σοταργθμθηβίοι οὗ [Π6 Θογαπηοηθδῦ σἈρΑΟΙΌΥ, 
Μοβθ8 βρϑᾶῖγβ δοοοσάϊηρ ὅο ορί!οϑὶ, ποῖ ρῇγβίοαὶ {χὰ ἢ : {μαὶ 18, 88 
ἀοβουῖθοθ (π6 οἰδβοίβ οὗ ογϑαίϊίοη ορέϊοαϊίψ, ΟΥ̓ 88 (Π6Ὺ που] μαγο 
ΔΡΡΟΑγοϑα ἴο {π6 6γ6, ἀπά Μη Πουῦ ΔΩΥ Δβϑιρητηθηῦ οὗ ΡΠ γ 8164] ΘϑΒ68. 
Τὴ ἀοϊηρ ψ ἢ οἢ μ6 ἢδ48 ποῦ ΤΊ ΓΟ δοοοιητηοααίοα Πἷ8Β παυγαῖδνα ἴο (86 
ΔΡΡΥΘ θηβῖοι οὗ τηδηϊτ πα 1π δῇ Ἰηΐδηΐ βίδίθ οὗ βοοϊδίυ, δῃὰ δπιρίογοᾶ 
8 τηοί πο οὗ τϑοῖίδὶ Ὀθδβὺ βυϊβθα ἴο ἃ συΐσαῦ ΘΑΡΔΟΙΥ ; θαὺ πα {πο ΥΘΌΥ 
Αἶδο βδίϊϑῆθβ ἂῃ ᾿τηρογίδηϊ γϑαυϑιοη οὐὗἨ Ἔχρϑυϊ πη η 8] ΡὨΠΟΒΟΡὮΥ, 
Υ]Ζ. ἰο ἀοβοῦῖθο οβδβοίβ δοουγαύθ Υ, δοοοσάϊηρ [0 ἘΠΕῚΣ ΒΘ 810]6 ἀρρθβϑῦ- 
Δη668; ὉγΥ͂ ὙὨΙΟΝ ΙΏ6ΔΠΒ {π6 ΤΠ 18 ΘΔ Ὀ]οα ἰο τΤοοοῖνα 8 οἷθασ δπὰ 
ἀϊθάποῦ ᾿ργθδϑίοι οὗ ἔῃο8βθ ἈρΡρθδγϑποοθ, πα (ἢ8 ἰο γράποθ [Ώθῖὰ 
ἴο 1μοῖσ ῬΓΌΡΟΥ οδιιδοβ, δῃα ἴο ἀγαν ἴτομι {πηι ΒΌΟὮ ΘΟΠΟ] Β1ΟΏΒ 88 
ἘΠΟΥ͂ δῖα αὐ] 1ΠἜΕι{εἐα ἰο γ16]4: ἴον (π6 ἀοἰοσιαιπαύϊου οὐ οϑίαβθθ χωτϑὲ 
[Ό]]ΟῪ Οὐὖγ δοαυδὶπΐαποα τὰ {86 }ν οἰδοίβ.᾽ 3 

ΕὙτίΠοτ, ἴῃ δαατοπ ἴο {π6 οΟ]]αίογαὶ (δ ϊ ΠΟΥ ΔΙΓΘΘαγ δἀάδυοραᾶϑ, 
ἰο 186 ογοα Ὁ} }ὺ δπὰ ἀγα οὗ {π6 δοίβ τοϊαίθα 'ῃ μ6 σὺ [γχθ6 
ομαρέθιβ οὗ {86 Ὀοοῖϊς οὐ (ἀθῃββὶβ, {Π6 6 ἃγΘ πυτωθσουβ ἱποϊἀθηΐαὶ 
ΤΘθγθ ποθ, ἴῃ {86 ΟἸἹα δπὰ Νὸιυν ᾿οϑίδπηθηΐβ, ἰο [86 ογθαίϊοῃ, ἐθιηρίδ- 
[ἴοη, δπᾷ (8}} οὗ οἂν ἢγϑὺ ραγϑῃΐβ, ὙΠ] οἰ θαυ ῥσόνο (αὖ ΓΠΘΥ ὙΤΘΓΘ 
σομβίἀογοά 88 δοϊπον)οαροα ἔαοΐβ, ποῖ γϑαυϊσίηρ ῥγοοῦ, δηα Βαηπάοϑα 
ἄονῃ ἔγοπλ ρτὶπλϊ γα ἰγϑαϊοα, ΟΥὨ ἴμθ86 γγχ βοίϑοις {πμ6 20] οσίησ 
Ἰπβίδῃσθβ, οαὖ ΟΥ̓ ΥΟΥΥ͂ ΤΔΩΥ Ὁ ΠΙΟΝ τη]ρηῦ μάνα Ὀ6θη οἰ οά: --- 

1, ΑΙἰιιδίοηβ ἰο ἐδε οτθαΐζϊοπ. Ῥ8]. χχχ. 9., 1716 8βραλο, απα ἐξέ τσας 
ἅοπθ ; λδ σοπιπιαπαεά, απα ἐξ δίοοὶ αι. ΤῊΒ 18 Τηϑη:  ΒΕ17 8η 81] βίοη ἴοὸ 
θη. 1. 8., ἄζο. ῬπΑ]. χχὶν. 2.,. 16 (Φββονδῃ) λαέλ ἡομπαάοα ἐὲ (16 δατι) 
προη ἐλε δθα5, απᾶ εεἰαδ[ϊδλεα ἐξέ μροῦ ἐλ Ποοάβ. 2 Ῥοῖ. 11]. ὅ., Βιῖν ἐἧτ τοοτὰ 

᾿ ΤῊ Ϊ8 ποξίοῃ 18 συγγαπὶ διηοηρ ἴπ6 αἰ ν᾽ η68 οὗἩ ἙἸΘΙΤΏΔΠΥ, δηὰ ἴΠς τηοᾶάοτη ϑοοϊ ἰδ ἴῃ (ἢ Ϊ8 
ΠΟΠΠΙΓΥ : ἱξ 18 Αγ ΘΟ ]ΔΓΙΥ Θη]αγσθὰ ἀροη ΟΥ̓ Βδυογ, Ηδγιη. ὅδ οσ, ΡΡ. 8351---365.; δπὰ ὈΥ͂ 
Οτγϑαθογρ, 1ἱὐυγί αὐομοθοοϑ Αἀπτηθτγαῖῖο πονα, ΡΡ. 16---ξ18. Τὐρϑβία, 1828. ϑνο. ; δῃὰ ἱἰὲ ἰ8 
δὐοριοὰ ὉΥ τ. Οοαἀ 468 ἰη 8 ἰΓΔΠβΙδιίοη οἵ [86 ΒΙ0]6, νοὶ]. ἷ., δη ἃ αἷβὸ ἱπ δἰβ Οσὲεῖςαὶ Ε6- 
εϑι θδη οὔ ὨἰοΝ |ι6 σοϑάθγ νν}}} Βπ ἃ 8 πηδβίοὶ Υ τεζαϊδιίοη ἔγοπι [6 ρθι οὗ ἴῃ 6 Ἰαὲθ δσαση θη γ- 
Ἰοαγποᾶ Βίβῃορ Ηογβο θυ, ἴῃ 186 Βτίυϊδ Οτίτὶς, (Ο. 8.) γο]. χίχ. ρρ. 6---18. Ὑη6 γοιηρεῖ 
Ἐοδοητηζ!]]οὸγ λαα δἀοριοά (ἢ}18 τι. 8] ἱηφογργοίαιίοη ἰῃ τὴς τγβὲ οὐϊτίοη ΟΥ̓ ἷ8 5ομοῖ δ 
Ὀη ἔπεα ΟἸἹΪὰ Τοεβίδιηοθηϊ ; Ὀπῖί, ΤὨΒΙΌΓΕΓ σοπδίἀδγϑθοη μαυὶπηρ ἰοα τα ἴο 866 ἐξ8 ΟΥΤΟΠΘΟΙ8- 
ποδᾶ, ἴδ, ΖΥΘΘΟΎ ἴο δἰβ ΠΟΠΟΏΓΣ, γοϊιγηθᾶ [0 1[Π6 ὈΓΟΡΕΙ δηὰ [ἰϊογαὶ ἰηἰογργοίδεϊοη ἴῃ τἢ9 
ποῦν δἀὐξίοη οἵ 818 β΄ ῃο]1δ, ἰδί6 1 Ρα ] ἰδμθὰ. [50] η ΟἸ γβιδι Εχαπιίηθτ, ΜΆΥ, 1827, Ρ. 888. 

5 Ῥρῃη, Οοτηραγδίϊνο Εβιϊπηδίθ οὐ ἴ86 ΜΙΏΘΓΑΙ δῃ ὰ Μοβαῖςδὶ (ἰδϑοϊορίθδ, νοὶ]. ἑ. Ρρ. 1623, 
188. (2Ὡπὰ οἀΐ!.). [Ιη Ρρ. 165---268. [Π6γ0 18 δῇ δἰδθογαῖθ νἱηἀϊοδίζοη οὔ 1π6 Ἰἰξε γα] Ἰηλογργε- 
ἰαϊίοη οὗἩ τ 6 γβὲ σμαρίοῦ οἵ Οοῃοδ8. ὅθ δἷδὸ (6 Ὠϊδίοσί 58] δηὰ ᾿πϑρίγοα σπασγαςῖοσ οὗ 
80 ἤτοι ἴὮτθο ομδρίογ οἵ (ὑδηοβὶβ νη οαιοὰ 'π Οτγεϑηοη δηὰ [ἢ Εα]], Ὁγ [80 ον. 1). Μδο- 
ἀοπα!ὰ, [Σἀϊηῦ. 1856, ραν ἷ. ΡΡ. 9---9388. 5 866 Χο]. 1. ΡΡ. 144---Ἰ 55. 



Οη ἐλὸ Βοοῖ 9.) Οαεηεει. δ1ὃ 

96 ἐλο ]οτὰ ἐδλε ἀδαῦθη τρετὸ οὗ οἷά, απὰ ἐδε εαγίλ δίαπαϊπρ οἱ ο ἐλε τοαέετ' 
απᾶὰ ἕπ ἰδὲ ιτραίογ. Ἰῃ {μιο86 ἔνγο ρϑβϑαᾶρϑβ, {80 ββοσορὰ ὙΧΣΘΥΒ 8110ὰ 0 ἴο 
6οη. 1. 6,9. 2. Ὅὐον. ἱν. 6., Οσά, τοῖο σοοπιπιαπαάεα ἰἰσλέ ἰο δλῖπο οἱΐ τ 
ἀατἄηε8δ, λαίΐ δλίποα ἱπίο οἷν ἠεαγίδ, ἰο σῖγα δε ἰσλὲ οΥΓ ἐδε Ἀποιοίοαάσο οὐ 
ἐδ σίοτψ οΥΓ ασοὦ ἐπ ἐλε ἔαοσο (ταῖμον ρογϑοη) οὔ ὕεδιια Ολτίδί. Ἡοτο 8. Ῥδὰὺ] 
81.468 ἰο θη. 1. 8. ἴῃ 80 ΒΡΘΟΙΗ͂Ο ἃ ΙΩΒΠΏΘΓ, {Π|ᾶὺ 10 18 1 ρΟΒΒΙ Ὁ]6 ποί ίο 
Ρογοοῖνθ {πμ6 ἀδδὶρῃθὰ σϑίδγθηςθ ΕἾΟΠ) Εἶθο]. νἱ]. 29, δῃὰ Ερῇἢ. ἱν. 24., 
οοταραγοὰ ψ 1} (ΟἹ. 111. 10. ἀπα «΄δτη68 11]. 9. νψγθ ἰθᾶσῃ ὑπαὶ {πὸ αἀἱν]ηθ 
ἴτηδρο, ἴῃ ΒΟ ἢ τηϑῃ 18 Βαϊ ὑο ᾶῦθ Ὀθ6π ογθαίθα, 18 {Π6 ΤΌΤ] ἱπιδρο οὗ 
αοά, νἱΖ. μργίρλίποδα ΟΥ τὶ σἠίδοιμδηε88, ἐγμθ λοίϊη685, ἀπὰ ἀποιοίεάσε. Απὰ 
186 ογϑϑϊίοη οἵ οὔῦγ ἢγβί ραγθηίΐίβ, τοϊδίϑα 88 8 ἔδοί ἴῃ θη. ἱ. 27, 28., 18 ὁχ- 
ΡΙΪΟΙΟΥ τη οηθα 88 8 γεαΐ ἴδοὺ ὉΥ οὐ Ἰωοχὰ, ἱπ Μαί. χῖχ. 4. δηὰ Μδγκ 
Σ. 6., 88 8180 ὈΥ͂ 86 ἂροϑί]ο Ῥϑὰ]. ΟἸρδγθ 1 Οὐσ. χὶ. 9. 

2. Αἀϊωδίονιδ ἰο ἐξ ἐεγιρίαζίοη απὰ ζαϊί οΥΓΓ οὗν γδὲ ρατεηέδ, ιολίοἢ ατὸ τες 
ἰαίεα ἴῃ θη. 111. Φοῦ Χχχὶ. 398., “ΙΓ1 οονογθα ΤΥ ἰγϑηβρΊ βδίοηϑ ΠἰΚ6 
“Αἀαπι, ΌΥ ἱάϊηρ᾽ τηΐη6 ᾿πΙΑΌΣΥ 1ἢ ΤῊ ὈοΒβοπ.." Μαίϊ. χχυ. 4]., “ εραγί 
ἔγοσῃ 176, γ6 ουγδοά, ᾿πίο ϑυθυἸαϑίϊπρ γθ, ριορασοὰ ἔὸσ (86 ἄἀευΐΐ δηἃ Ὦ 18 
85.618.) Φοδῃ Υἱ]}. 44., ““Ὑ6 ἃγδ6 οὗ γουγ ἔδίμοσ [86 ἀευΐ, ἀπ πΠ0 οσ ΚΒ 
οὗ γοὺσ ἔλιμοΣ γ ν1}} [σαΐέλογ, νεθἢ ἰο͵] ἀο. Ηθ νγῖβ ἃ πη τ ογον ἴγοτω ὑμ 9 
δορί πηΐηρ, δα δοαθ ποῖ ἴπ (80 γαίῃ, Ὀθοδυβα {Π6 ΓΘ 18 πὸ ἰγυῃ ᾿π ΐτη. 
θη δ6 βρϑδκοίῃ ἃ 1160, 89 βρϑδκοϑί}ι οὗ 18 οὐγῃ, ἔὉΣ δ 18 8 δύ, δηὰ [}6 
ἔδίμοσ οὗ 1.7 1 Ττ. 11. 18, 14., “ Αἄἀδηὶ νγ88 ἢγϑί ἔοστηθά, μβθη Ετνθϑ; δηὰ 
Αἄδιὰ τννϑ8 ποὺ ἀδθοοϊγϑα ; Ὀυύ [Π6 ψνοιηδη, λαυΐπρ δεοη ἀεοοὶυοα, νν88 ἴῃ [80 
ἰγαηϑρτθββίοη." 2. ΟὐΥ. χὶ. 8., Το δογρεπέ δεσωϊοα ἔνε (ὨτουρὮ Π18 β0- 
ἘΠ0γ. 1 Φοίιῃ 111, 8., “Ηο ἰμδύ σοπιπλϊ 6 .ἢ δἷη 8 οὗἩ (Π6 ἀ6ν1] ; ἔοσγ {6 
ἅ6ν1} βί πηι ἔσομαι 1.8.6 δορὶ πηΐηρ. ΕῸΓΣ 0818 ρΡΓΡΟΒΘ ννᾶ8 {μ6 ὅϑοη οὗ ἀοᾶ 
τοδηϊϑβίοα, ὑπαὶ Π6 τηἱρηῦ ἀοβίσου [Π6 τσοτἄδ οὗἉ [0 ἄ6ν1].᾽" ; 

ΤὨ6 γσεαϊὲψ οὗ [Π60 ἔδοῖβ γοοογα θᾶ ἰπ ἱπ6 ἢγϑὺ [ΓΘΘ οἰδρίθσβ οὐ {π6 Ὀοοῖϊς 
οὔ (ἀϑπββὶβ νν88 δοκπον)οᾶροα ὮὈγΥ [Π0 ἐονγβ γΠ0 ᾿ἰνθα ργθντοῦβιΥ ἴο {Π6 {1π|0 
οὗ Οἰγῖβί. οβέροβ οὗ 018 6116} ἃγὸ ἴο Ὀ6 ἔουπᾶ ἰῃ [86 ΒΡΟΟΓΥΡΒΑ] ὈΟΟΚΒ 
οἵ ὙΥΊΒβάομα δηὰ ΕἘοοϊοϑίαβϑίϊουβ. Οοα οτεαίεοα πιαἢ ἐο δε ἐπιπιοτίαϊ, απα πιααῖδ 
λὲηι απ ἵπιασο οὕ λὶδ οὐρη οἰογηΐψ. ΟΝευονέλοῖο85, ἑλτομσὴ ἐπυν οΥ τε ἀουί, 
σαπι αεαξὴ ἱπίο {Ὺ6 ιυσογία; απαᾶὶ ἐλον ἰδλαΐξ λοία 97 δὲς δἰάο ἀο Ξηα ἐξ 
(ΥΥ154, 11. 28, 24.). ““ Ὑγιβάοτῃ (ὑπαὺ 18, {π6 Θίθγῃ δὶ δοη οὗ (οἂδ) ργοβογνϑᾶ 
1:6 ,τϑί- οτηιοα γαίλον οὗ (π0 νου], το γγἃ8 ογθαίβα 8]ὁηθ ; δπὰ δγομρλέ 
ἀΐπι οἱέ ὁ λὶδ ξαϊϊ (ὌΥ ἴθ Ὀγοπιϊβθὰ βθϑᾶ οὗ [86 ψγοση8), πὰ ρῶν 1)}πὶ 
ΡΟΥΘΓ ἴο ΓαΪΘ 8}} (πη ρβ ἢ (χ. 1, 2.) “ΟΥ̓ ΤΠ ἐσογαπ οαὴθ ῃ6 Ὀορτηπίηρ οὗ 
δἷῃ ; δῃὰ {του ρἢ δος 106 αἰΐ ἀΐδ᾽" (Εςο]υ8. χχγ. 24.). 

16 ποσὰβ ἤδνθ ΔΗΥ͂ τθδηΐηρ,, ΒΌΓΟΙΥ (86 Βεραγαίβ δπα ἱπαοροπάθπηὶ 
ἰθβίτηοη!θ8, ἤθ γα σο]]οοΐδα ἱοροίμοσ, ρσονα {μαὺ [86 Μοβαῖος παγγαίυοθ 
18 ἃ Τοἰδίϊου οὗ τϑὰ] ἔβοίβ.:. 10 δοῃβιαοσ {86 γι μο]6 οὗ ἐπ8 παγγαϊδνθ 
85 81} ΔΙΙΟΘΌΓΥ “18 ποῖ ΟἸΪΥ ἴο {ΠΓΟῪ ΟΥ̓ΟΡ 10 ὑπ6 γ61] οὗ ᾿πδχρ]οθθ ]θ 
ΘΟ ΏΒΙΟΠ, 8η6 Ἰνοϊγα {86 τ 80]6 Ῥοϑηϊαύθι οι ἴῃ ἀουδὶ δηα ΟὈΒΟΙΧΙΥ, 
Ὀμΐ ἴο βαία ἰο 118 θυ θ4518 ΟΒΥΙ δε δηϊῦν, τ᾿ ΒΙΟὮ ΘΟΙΩΤΊΘΠ668 1π {6 
Ῥτοιαΐβο, ἐμαΐ “186 Βοοα οὗ [6 ττοσηδῃ βῃου]ᾶὰ Ὀγι8α ἴΠπ6 Ὠθδα οὗ {68 
Βεγρϑθηΐ,᾽ [1}ἢ χϑα]γ, 16 Μ)͵ὸ [Δ Κ6 16 ὨΙΒίΟΓΥ οὗὨ (ῃ6 ΓἈ}] 1 ΔΩΥ ΟΥΒΟΥ 
ΒΘΏΒ6 {δα {π6 οΟὐνιουβ [ἰὔογαὶ βθῆβα, 1 ρ᾽αηρθ ἱπίο ργθδῦθυ ρδῖ- 
Ἰοχιῦοβ (μη ον. ϑοιηθ Ὑ6]]- τ βητηρ ΡΙΟΒ ΘΟ δίοσ8 ἤδγα, 

1πα 664, Θπαἀθανουτγοα ἴο ΓΘΟΟΠΟ1]6 4}} αι" που 168, ΕΥ̓͂ ΘΟ ἀθτῖηρ ΒΟΙ.6 
Ῥαγίβ οὔ ἐμε Μοβαῖο Βιβίοσυ ἢ δὴ δ᾽] ρουοαὶ, ἀμ οἴου ραγίβ ἴῃ 8 

. ΤῺ δυχζυμπθηῖβ ἴο ῥγονθ 1Π6 ᾿ἰἰ6Γαὶ βθη86 οὐ μ6 ἔγβι (ἤγθ οῃδρίεγβ οὐ δῃοβίβ, πῃἰςῇ 
τσ ἢδγνθ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ σίνοη τ] ἢ ὈΓΟΥΪΥ͂, ΔΥῸ ΔΌΪΥ δηὰ ἔὉ}}Υ βιδιθὰ ἴῃ) Ἡο] ἀθπ᾿Β οἰδθοσγδαίς ὮὨϊ8- 
δοτιδιίοη οὐ ἴΠ6 ΕΔ]1] οὗ Μϑῃη, Ἰωοπᾶοι, 1828. ϑνο. 

μι, 2 



δ16 ]Ἰηἰγοάμοέϊοῃ ἰο ἐδε Οἷα Τεείαπιεηΐ. 

1ογα], βοηβα; δαΐ {18 18 ἴο δοῦ ἴῃ ἃ ΣΩϑΏ: ΟΣ ΟὐΓΟΥΪΥ ἱποοηβιβίθης 1 ἢ 
1ῃ6 ΘΠΟῸΓΡ δα βριτιῦ οὗἁὨ {πεὺ ἜΠΡΗΤ. δὰ τ } 86 νον 8 οὗ ἃ υτιίοσ, 
{86 ἀἰθπρυ Βΐηρ ομαγαούθσβίο8 οἵ ΒΟΒ6 Ῥγοάαοίοη 8.6 βαρ] οἱτγ, 
ΡΟΣΙΥ, πα ἰσαϊῃ., ὩΤΏΘΤΘ 18 0 τηθάϊα ΠΟΥ ΡΠ] οι ; {16 8016 18 
ΔΙΙΘροΣῖοαὶ, οὐ {π6 Ὑ018 18 1 γα}.ἢ} 
1 βῃοτγί, (88 Ὀθοοῖκ οὗ ἰβῃθβὶβ, απἀογβίοοα ἰῃ 108 ρ]δη, οὐνίουβ, δηᾶ 

1068] Β6η86, βαΣΩἸΒἢ 68 8 ΚΟΥ [0 χηΔ ΠΥ ἀΠΠΟΟ] 168 ᾿π ΡΠΣ]ΟΒΟΡΒΥ, τοὶ 
νου ]Ἱὰ οἰ Βοσίβα θ6 ᾿Ποχρ οα]6. ὙΠ 1Ὁ 18 ᾿π] ροβϑὶ Ὁ]6 ἴο δοοουηῦ 
ἴον 186 οτἱρίὶμ οὗ βυοῦ ἃ ναι θυ οὗ ἰδπριδραδ 1π 8 ΙΔΟΤΘ Βα 18, ΔοὐΟΥ͂ 
ΤΑΔΏΠΟΥ ἴΠΔῃ 18 ἀἋΟη6 ἴπ {π6 παιγαίνα οὗ ὑπ δοπέυδίου. οὗ ὑοησιιθθ 
ΜΓ ΒΙΟΩ ἴοοῖκ ρἷδοα αὖ Βδθροὶ (ἀδπη. χὶ. 1---9.) Απά, δἰβουρ βοῖμθ 
6116 οὈ]θοίουϑ ματα Ὀ6 6 τη86 δραϊπδύ ἴΠ6 ΘΟὨΣΟΠΟΙΟΡῪ οὗ {π18 Ῥοοϊκ, 
Ὀδαδιι86 10 τη κο8 ὑπ6 σουῦἹᾶ 1688 δποϊθηῦ [Π8Δ 18 ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ ἴο Βυρροτί 
{86 {Πθογῖθϑβ οὗ βοπιθ τχοάδσῃ 86]{-8 Ὑ]6 ἃ ΡΠ] ΟΒΟΡΠΘΓΒ ; γοΐ ούθῃ ἤΘΓΘ, 
88 Ὑ6 ὮδγΘ ΔΙΤΘΔαΥ δῆονσῃ ὈΥ δὴ πα ποίίοη οὗἩ ραγίλου δτβ 5, [88 τηογθ 
ΤἸΠΟΤΟΌΒΙΥ Ὁ 18 ΘΧϑιαποα δηα οομηραγοα αἱ (86 οχίγανασαπὺ δηά 
ἸΠΙΡΙΌΡΑΌΙ6 δοοουμίθ οὗ {ἴπ6 Οδαϊάξεδ, Εἰργρίΐαῃ, ΟἸΐπεβθ, δῃπά 
Ηϊπάοο ΘΠ ΣΟποΪορΥ, {Π6 ΤΔΟΤΘ ΗΣΤΆΪΥ ἈΓΘ 118 ὙΘΓΔΟΙΤΥ δπα δα ΘΠ ΟΙΕΥ͂ 
Θβϑ δ 1864, [Ιπ πο, ““ψιςμοὺΐ [18 ϊδίογυ, [6 ψουϊὰ που]ὰ 6 ἴῃ 
ΘΟΙ Αγαγ ο ἀλΥκΏ 688, ποὲ ἀποισοίπς ισλόποο ἐξ δσαπιθ, ΟΥ̓ τολίξλον τὲ σοοίλι. 
Ι ΑΝ βγϑὺ ρᾶσα οἵ 1118 βδογϑα ὈοοΚΚ, ἃ οὐέϊα τ Δ ἸΘαΥΏ τ ΟΤΘ ἴῃ 8ΔΠ 
Βουγ, ἰμδὴ ᾿η {86 ρλέϊοδορῆεγς ἴὼὰ ἴπ6 νου] Ἰοαγπθᾶ πιβοαΐ ἰξ ἴῃ 
1πουβδηα8 οΥἨὨ γϑασβ.᾽ ὃ 

ΓΙῸ ἴβ δατωϊ θα {πᾶ {π6 τηγίμιοαὶ {ΠΘΟΥῪ ἄοθθ ποῦ πΘΟΘββΑΥΪΥ 
ΆΡΙΥ ἴῃ ἴΠπ6 ταϊηα8 οὗ [ὰο86 ψὰο δάορύ 10 Ῥυτα Ὀ84861688 δοοη. Ἐθαὶ 
αὐΘηΐβ, ἸΏΔΗΥ͂ ΤΟΙ] δοκηον]οᾶσο, 16 αὖ (6 Ὀοίζίοτα οὗὨ {π6 τωγίμοϑ : 
Ὀυΐ ἐμ Ὺ ἀγὸ νδ}166], (ΠΟΥ͂ ΒΑῪ, ἴῃ Δ]]ΠΘρότΙοαὶ βίδίοπιθηΐ, δηὰ, 1 δ: οα ἴο 
{π6ῖν ᾿τἴοταὶ ὑγαςῃ, σου]α Ὀ6 Τουιπα ππμϑοσοιαρδπιθα ὈΥ ἐπα βαρογηαίαταὶ 
ΤΩΔΟΒΙΠΟΓΥ͂, ΕΥ̓͂ Ἰη68η8 οὗ ψΠΙΟἢ Θαβίθγῃ ΤΆΠΟΥ͂ π88 Ὁμοβθη [0 ἀ6Ι ΣΥῸΣ 
16 ἴο 6 τοῦ]. Βαΐ, Θνϑῃ νυ ἢ {818 ΘΟὨΟΘΒΒΙΟΙ, ΠΥ Βυιοὗ ΤΏΘΟΥΥ 
τηυβὲ θ6 ἰδίζθῃ δἃ8 ᾿γγοοοῃ οι 8016 ταῦ {16 ἴαοῖβ οὗ {μ6 θϑϑθ. ἘΕῸΣ 
οἴβογνβα (6 ἰδ μάθμου οὗ (ἀθῃθβὶβ νου ὰ 6 ἴο τι] οδα (6 που]ά. 
ΤΠΘΓΘ 18 η0 ἱπαϊοαύϊοη ὁ {Π6 ρατγί οὗὨ {π6 τιον {πὲ 6 18 ἀδβουι 
Δ]ΠΘΡΟΥ ΟΠ : ὕΠ6ΓΟ 18 ΠΟ ᾿ἰπ6 οὗἩ ἀοιμραγοδίϊομ θοίσγθθῃ ἐμ6 ΠΡ 
ΔΙΙΟΡΌΓΣΥ, δπα {Π6 παγγαῖῖνα ὙΠ1Οἢ 18 ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ δοϊζηοπ]οαροά ἴο θ6 
τη ΘΔ ο4 88 ἃ [16 χὰ] γοοοσὰ, ὙΠ στοραγὰ ἴο ογϑαίίου, ἱπα δρᾶ, ψ ῃ] Ο ἢ 
ὯΟ Ὠυπηδη 6Υ6 ΘΟ]α νι 88, 1Ὁ 48 Ὀ66η ΔΌογο ΟὈβοσνοα ἰμαὲ Μοβϑθβ 
ΒΡΘΆΚΒ ““ ορί!οα γ. ὙΤὨδ ἔοσγπι 1ῃ ΤὨΙΟΣ [86 τον ἰδοη οὗὨ ργθ- Αἀδιηῖο 
δυθηΐβ νγ188 τηΔθ [848 Ὀθ66η ἴπ6 Βυδ]οού οὗἉ δσυγίουβ αποβίϊοθ, 88 ἀξ 
ΘοηνογΥθά 88 ἃ πδιτϑϊνο ἴῃ ψΟΣΒ αϊοίδ θα (48 10 ̓ Χ676) ἴο {86 τηϊπά οἴ 
186 Εἰδύοτδῃ ἢ ΟΥ̓ 88 1 ργθβοη θα ἃ8 ἃ ΒουῖοΒ οἵ νἹβί ἢ ἴο {Π6 6γε οἷ 
Ηἰπὰ 80 νγὰ8 αἴοσνγασὰβ ἰο ἀθβοῦῖθο 2 ὙΤὨ]Β Ἰαϑῦ βιιρροβιθοι ἢ88 θθθῃ 
δἀορίοα ΟΥ̓ ΠΙΔΗΥ͂ ; δπα ὈΥ ΠΟΠΕ [88 1Ὁ 66 το Ὁ]  Υ οχρίαϊποᾶ 
τ1Π82η ὈγΥ Ηυσὰ ΜΊ|6γ. “Τῇ σϑυϑἰδθοι ταῦ ἤανθ Ὀθθη οἰ 8 
Γονο ϑοη 1 ἸΝΟΓΩΒ ΟΥ Ά 1.648, ΟΥ 8 Γαγοϊδίζοη οὐ βοϑῆθβ δηά ουϑηΐβ 
Ῥἱοίουία! γ ὀχ θιεα. ΕΆΜΙηρ, ΒοΟΥΘΥΟΣ, [0 τοοοσζὰ 18 οὐ ὨιδίοσΥ, 

1 Μδυτῖίοο, ΗἰβίοτΥ οἵ Ηἰπάοϑίδῃ, το]. ἱ. ὑῃ. 368, 8369. 
8. 860 ΜΟΙ. 1]. ΡρΡ. 152---155. [866 4180 δὴ 806 αὐιῖοϊθ ου Βυηβθη Εφγρὶ διὰ ἴ80 ΟἾγο- 

ὨΟΪΟΟΥ͂ οὗ τ[π6 ΒίθΙο ἴῃ εἶν Φυδείουγ Βονίονν, Αρυε] 1859. Νο. ΟΟΧ. ὑγῃ. 882, δε. 
8. ἘΏΪ]ΟΣ, ΕΧροβίιογΥ 1)᾽Βοοῦγβοβ οἡ (ἀοη θ818, νοὶ. ἷ. ΡΡ. 1, ὥ. 
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1 Ιοανοδ {86 βἰυἀθηΐῦ ΘΑ. ΔΙ δὲ ᾿Σθοσίυ, 80 ΤᾺ 88 ἐτίοεγπαϊ ουϊάθηοα ͵β 
ΘΟΠΟΘΙΤΘΩΑ, ἴο ἔαῖκα Ὁρ ΟἰἿΠΟΥ υἱοῦ; ΜΨἈ116, 80 ΚΔ. 88 ἐπέεγπαϊ ουϊάθηοθ 
δοθ8, {Π6 ῬΓΘΒΌΓΩΡ(ΟΙ 8661Ὲ8 8]] ἴῃ ἔδυ ον οὗ τουοϊδίώοη ὈΥ υἱβίοη : ἔοσ, 
116 ΠῸ ΓΟΆΒΟΙ οδὴ 6 αϑοϊρῃθα ΨΆἘΥ, ἴῃ ἃ τουίδιίοη ΟΥ̓ ψοσὰ ΟΥ 
1468, ΔΡρδδγϑμ068 ψΏ]Οἢ ἰοοῖς ΡΪαοθ 6 {86 γ0 οχὶβϑίθα ἃ Βυπηθη ΕΥ8 
Βδου]α Ὀ6 ορέοαϊϊψ ἀαβουῖ θα, ποίμηρ οΘϑἢ θ6 ΤΔΟΣΘ πϑίι ΣΆ] ΟΥὁ ΟὈ νου 
{π8π ὑπαῦ {ΠΟῪ βῃου]αὰ θ6 80 ἀββοσι θα, πα ἐμ Ὺ θθθῃ σϑνθαὶ θα ὉῪ 
ΨΊΒΙΟΙ. 88 ἃ ΡΊΘ606 οὗ ἐεγε-τοϊπεβείπο. ΤῸ ΒΘΘΊΩΒ, [Π6Π,, αἱ 1δαϑί δια ΘΠ ΕΥ 
ῬΓΟΌΔΌΙ]6 ὑπαῦ βύο 88 {Ππ6 τηοαθ οὐ ἕοσιῃ οὗ [86 σονϑδίύϊοη ἴῃ (818 
6886; ΔπᾺ ἰπαῦ 6, ἢ ΒΑ ὈΥ̓͂ ν]Βίοη οα ἰμ6 τηοπηΐ [Π6 ραἰίοσῃ οὗ [86 
{δῦσγη 8016 πα 18 βαογοα υτηϊίογο, πα ἴῃ ἴπ6 ὙΠ άΘγηθβα οὗ Ηοτοῦ 
186 Ὀυδβὴ Ὀυγπὶπρ Ὀυὺ πού οοΟμϑυτχησα --- 068 δηα γι 0}8 οὐὗὨἨ {6 
οομηΐηρ' αἸΒροηβδίοη δηα οὗ 18 αἰνίπθ Αὐἰμοτ ---- αν 4180 ὈΥ νἱβίοη (6 
»αέέεγη οὗ ἴποβ6 βυυοοθβδῖνο ργθ- Αἀδπλο ΟΥΓΘΔΙΪΟΠΒ, 8}1πη] δηα νϑρο- 
806, ἱπτουρὴ ΒΊΟΝ οἷν τ ουἹα νγὰ8 Αἰ α ὉΡ 88 ἃ μ]δοθ οὗ δυμβῃ 
Βεριίαοη. ΤῈ σεαϑοπ ΜὮΥ {Π6 ἀτατηδ οὗὨ ογδδαίϊοη μ88 θ6 6} ορίέξοαϊίῳ 
ἀοβοσι θα δϑθηι8 ἴο 6 {πδὺ 10 γγχα8 ἴῃ ΣΟΔΠΠΥ υἱδιοπαίἐψ τον θα! θα." 
1 {818 νἱϑνγ 6 δαορίθα, τδηυ ΟὈ] ΘΟ Οη8Β ἴο {86 116 γᾺ] οχδοίμῃθββ οἵ 

1Π6 ΘΕΥΪΥ ρᾶτῦ οὗ 186 Μοββαῖο σϑοοσὰ δὰ δ' οὔοθ ορνυϊδίθᾶ, Βαΐ 1{ 
τησδὺ θ6 1πβ᾽βίθα οὩ --- τ μδίονοσ 186 τηοθ ἴῃ το {86 γονϑἰδϊοη 
Ὑγ88 Ι,Δ66 --- (δαὶ Ββυσσδθαϊηρ, Βοσϊρίσγο Ὑσιθῖθ Αἰ γΑγ8 ἰτοαΐ {86 
πδγταίϊνο οὗ {π6 ογοδίζοῃ, οὗ [6 181], ὅζο., 88 1 γΆ ΠΥ ὑσαθ. Εν άθηοθ 
οὗ 118 Βα8 θη ρίνϑῃ δου; δυῦ ἰᾶγρο σ᾽ ουἱάθῃοο 88 θθβθὴ ργοάποθα 
ΟΥ διοδβάθδοου Ῥχαίί, ψΒο, οοπβηϊηρ᾽ ἈἰΠ1861} ἰο ἴπ6 Ν νν Τοβίδιηθηΐ, 
ἢΔ8 βῆονῃ {Ππαἴ, 1 716 ἀγα ἴο τορασγὰ {86 ἰθδοβίηρ οὗ Ομ γιβῦ δῃὰ ἢϊ8 
ΒΡΟΒΕ168 848 τοσίμυ οὗ ογϑαϊί, νγγχα οδπηοῦ ον [86 Θοποϊ βίοῃ ὑμπαΐ {Π6 
Ὀοοῖ οὗ (ὐδμϑϑὶϑ ἰ8β πο οο ]δοίζοι οὗ ταν 108] βύουιθβ, θαΐῦ ἃ ἐγταβίνγοσ Υ 
ΠΑΓΓΑΙψ6 οΟὗὨἨ ενθηίθ {μαῦὺ δοίυν οσουστοά. Αἰδσ ῥγοαποὶηρ 18 
Ρτοοίβ ἐπ δγομβἀθδοοη Β8Υ8 : “Ηδγθ 8.6 βί χίυ-8ὶΧ Ῥαϑϑαρθ οὗ {π0ὸ ΝΟ 
᾿ΓΓεβίδιηθηῦ ἴῃ ψ Ἀ10}} {μ686 [{Π6 ἤγϑ] δἰθυθῃ ομαρίοσβ οὗ (ἀθῃθβὶβ ἃσΘ 
ΕἸ Ποὺ ἀἸτθοῦγ αυοίθα, ΟΣ ἀγα τηδᾶβ ἃ ρτουπᾶ οὗ δυριπηθηῦ. ΟΣ (Π686, 
ἢνα ἃγ ὈΥ οὔν [ωογὰ Εἰ μπη86 1, ὕψο οὗἁἨ [μοῖὰ θοίησ ἀϊγθοῖ αυοίδι!ο0}8 : 
τὨϊγύγ-οσῦ ὈΥ δι. Ῥδὰ], ἴγθο Ὀοΐηρ αἰγθοῖ αὐοίδίϊοπδ; βὶχ ΟΥ̓ δῖ. 
Ῥείεν ; οἰσδὲ ἴῃ δῦ. Φο μη ΒΒ πυϊηρβ; οὴ6 ΟΥ̓ δύ, 8168; ὕνχο ΟΥ̓ δ. 
7646; το ΟΥ̓ {π6 Δββϑι ]θα δροβίϊθβ; ἴδγθθ, 811 οὗ (μθιὴ αϊγθοὶ 
αυοίείΐομβ, Ὀγ δὲ. 0 Κ6:; δπα οπα ΟΥ̓ δ. δίθρβῃβῃ. ΤΠ ἱπέθγθησα 
ΜΈΙΟΙ 1 πουϊᾶ ἄγαν ἔγομχ (}}18 οἰγουχηθίδησς 18, 1πδὺ ον Ἰωμοχὰ δπᾶ 
Ὦ18 ΔροΟβί]69 τορϑγ θα {π686 οἰθνθὴ οἰδρύθιβ 88 λέδέογίοαὶ ἀοομπιεηΐβ 
ἐσογέϊν 97 ογεαϊξ, ἀπὰ ἰμαὲ [Π6Υ ταδᾶβ τι86 οὗ ἔμθῖὰ ἴο δϑίβ Ὁ] 18 ὑγιτἢ8 
--ἃ (ϊηρ {Π6Υ παντοῦ ψου]Ἱὰ ἤανο ἄομο δα ὑμΠ6Ὺ ποῦ Κπόνπ ἰμ6πὶ ἴο 
θ6 δυϊδπογ αίϊνα.᾽ 3 

10 18 [6 βυροσῃδίυσαὶ οδβαγδοίοῦ οὐ τ }Υ οὗ ΓΠ6 δνϑῃίβ γθοοσαϑα 
ΟΝ Βα8 16 τπθῃ ἰὸ βέρτηδεσο (θη θβὶϑ 88 ““ Ὁπϊδίοσιο." ὙΠ ἃ 
τ ϑδοι οὗ [18 Κιπά (86 πὰ }]6 ΟἸ τ βύϊϑη σϑῃ μανθ ΠΟ ΒΥΤΩΡΑΙΒΥ; ΠΟΥ 

1 Το Τοβεϊ πιο οὗ 186 Βοοΐκβ, Ἰεςῖ, ἐν. ΡΡ. 168, 169. ΤῊΘ τ βο]6 Ἰοοϊοτο βου ὰ ὑο 
Ῥοταθεᾶ,. 8.6 δἷβδο Κατίζ, Βῦ6] απὰ Αβισοποιηΐο; δὴ δυβίγαοὶ οὗ νι ϊοῖ υγοσῖς ἰΒ ργοῆχοά 
ἴο 106 ἐγβηβίδιίοη οὐἁἨἩ [6 βϑῖὴθ δι μοσ Ηἰδὶ. οἵ 180 ΟΙὰ Οονεπδης, Ἑαΐηυ. 1859, νοὶ]. Ἰ. 
Ῥἢ. 11...--οχχχ, 

3 βογίρίυτο δηὰ βείθηοο ποῖ δὲ αγίδηςο ;; τ ἘδιλδγκΒ οὐ ἴπ6 Ηἰδιοτίοαὶ ΟΒδγδοίογ, 
ῬΙΟΠΑΓΣΥ 1πδρ᾿γαϊίοῃ, δηὰ ϑυγραβδίης [πιροτίϑῃοθ οὗ 1.6 Ελασ οΥ Οδδρίοτα οὐ ὐδηοϑὶβ, Βγ 
Ζ. Ἡ, Ῥταῖι, Μ.Δ., Ατομάδδοοη οἵ (κ]οαῖα (8ϑτὰ οἀϊν.), σμδρ. ἰϊ. ῥ. 77. 

μιι,8 ᾿ 



δ18 ]ηπἐροαμοίζοη ἐο ἐλο Οἱαά ΤεΞίαπιεηί. 

ΜΠ 86 6 δἰαυιηθά ὈΥ {πμ6 αβϑϑβογσώοῃ ὑμαῦ σαϊγβοΐθθ ἅγῸ ορροβοὰ ἴὸ 
ὈΠΊΎΘΙΕΔΙ Οχροσίθησθ, δα ἰδαῦ {πογθίοσθ ὯῸ ἐθβ ΠΟΠΥ οδη Θϑἰδοἰ δὶ 
1η6 (τα οὗ ἴθ. ΤῊΪ8 18 ποῦ {π6 ρίδος ἴο ἀϊβοιββ βυιοἢ ἃ ἀποϑῦοι: 
1 18 Βυηοϊοηῦ ἴο Οὔϑοσνα ἰδαῦ [πΠ6 ὙΠο]6 οὐ]δούϊοη 18 ᾿αβοᾶ ὑροὰ 4 
[Ἀ]]Δογ. Τμθ Τρροβιίοῃ 18 ποὲ Ὀδύνγθθῃ ᾿θβ ΠΠΟΩΥ͂ Δα Ὁπὶγετβαὶ 
δχρουίΐθηοθ Τμ6 δχροσίθῆσα οὐ οἴμοσβ 18 Ἰθϑασηθα ΟΥ̓ ΔΨΠ Ἰπαϊνιἀυδὶ 
ΟὨΪΥ {πγουρὶ ἰοβυμηοηγ. ΑἈπᾶ ἰββυ ΠΥ ἀθοίαγοβ ὑπαὶ 186 οχ- 
Ῥοσΐθηοα οὗ βοῃγα 18 ἴῃ ἔβυουῦ οὗ ταϊ ΓΟ ]ου8 ΟΟΟΌΣΤΘΏΟΘθ, ΤῸ βρερὶ 
οὗ αἱ! Ἔχρϑυίθηοθ 88 ϑρδιπβύ ὑπθτὰ 18 (0 ρυΐ ἔτ 8 σπμεπί. Τῆς 
ΟΡΡοβι θη 18, πῃ ϑδοῖ ο886, θαΐ οὗ ἃ 81 ῃρ]6 τρδπΒ ΘΧΡΟΓΊΘΠΟΘ Δσαϊπρὶ 
[86 τῖίμθ88 οὗ ΤΏΔΗΥ, ΟΣ ΓΑίΠΟ ΣΡ οὗ πορδῦνο ἀρδϊηδὺ ρΟΒ ΕἼ γ6 ὑΘΒΌΠΙΟΩΣ. 
ϑο δῦ πο ὁπ 0 δοκπον]θᾶρεθ {16 βονδγοιρηῖν ΟΥἩἨ {π6 Οἴεδίοι 
ΠΘΘα ἔδασ 0 δάγηϊῦ ὑπ τϑοοσὰ τπογθῖη ὑμδῦ ΒΟΥΘΓΘΙΡΉΓΥ 18 ὑοϑι ΠΠοὰ, 
ΟΥ ᾿ηλρῖηθ Ἰτη86} ατίνθη ἴο δοοοιιπΐ [ὉΓ Βροσπαῖασα! δνθηΐα Ὁ] 
Βυρροϑίηρ {ποτὰ [6 Δ᾽] ΘρΌΣΙΟ οΟἸουσῖηρ; οὗ δῦ σα] γ ΒΘρΡοποῦ, 

“ς (ἀϑηθϑίθ 18 ἃ θ0ῸΚ,᾽ βαγβ8 ΗἩἄνουιοῖ, “ οοπδιϑύϊηρ οΟΥὉὨ ὕτνγο οοπίγαἷί. 
ἱπρ Ραγίβ : {π6Ὸ ἢγϑὺ ραγῦ Ἰῃ τοά 668 τι8 Ἰηΐο (86 ρτοδίοβ᾽ Ὀγοῦ 6 Π}8 οἵ 
τΓ6 δη ταϊπα, ϑυοἢ 88 [6 ογθδῦϊοη απ {π6 14} οὗ ᾿δῃ : πὰ (δε 
Βοοομα [πο {Π6 αυἱού βοϊυαα οὗ ἃ βη24}} ἀδβπϑα οἴσγοὶα οὗὨ ἔβῃοι 
Τῃ 186 ἔοστηθσ {86 τηοβί β ] 1 πλ6 δηα πο οΥ Ὁ} ονθηΐβ ἀγα (ἰθβουοὶ 
ἢ ΘὨΣ]ΔΙΚ6 ΒΡ] ΟΣ ; 8116, ἰπὰ [Π6 Ἰαςίογ, οα 186 ΘΟΠΈΓΆΤΥ, ἴδε 
τηοϑὺ Β᾽Π0]6 8Πη4 ΟΘΟΙΏΤΩΟΩ ΟΟΟΌΓΣΥΘΠΘΟΒ ἃγ6 ἱπίογονθη ὙΠ 1} (δὲ 
ΒΡ] πγοϑὺ ὑπουρ 8 ἀπα γοβθοίοηβ, Το πἀουίηρ [86 81π|4}} ἐΆΠΔΙΪΥ οἰγοὶς 
ἃ ὝΠΟ]6 σοῦ] ἴῃ ἸΒίοΥυ, δὰ {Π6 ὈΥϊποῖραὶ δοίουβ ἴῃ ἰξ ῥγοίοί ρος 
ῸΓ ἃ Ὑ}1.016 παίϊοῃ, δῃά [ὉΓ 8}} ὥτηθβι Ὑῆθ οοῃίθηϊθ 1 ΘΌΠΟΓΔΙ 8Γὲ 
βύσιοὐγ το]οίουβ. Νοῖ {886 ᾿οαβῦ ἰσᾶθθ οὗ τιν βοΪ ΟΡ ἈΡΡρΘδσΒ ἰπ 1ὲ 
ΟὈΟΠΒΘαΌΘΩΙΥ {Π6Γ6 Δ.Θ ΠΟ ΤΥ} 108] δἰαίθιηθηΐβ, Ὀθοδαδα τ Βδίθυογ με 
ΤΥ Π108] ὈΘΙοπρθ ἴο ΤΥ ΠΟΪΟΡῪ ; δῃα (ἀϑηθβϑὶβ ῥ᾽ ΒΒ ΟΝ 8 δον 
ὙΘΙῪ ἔν τοιηοίθ (6 Ηθῦτγον τηοᾶς οὗὨ ὑπ᾽ Κῖηρ τγᾶ8 ἔγοσα τωγίμοιὶ 
Ροοίγυ, Ὑ1οῖ τρί πᾶνε ἔουπα δηλρ016 Ορρογί πη! γ οὗ Ὀδῖηρ; Ὀτουρδὶ 
Ἰπίο ὈΪΑΥ 6 η ἰῃ6 ὙΣΙΟΓ Ὀορδη [0 βκοίοιι {86 δαυΐν {ἰπη68 οἵ ἴδε 
ΟΥϑοη, [Ὁ 18 ἔστι ὑπαῦ [86 ΠαΥΓΑΙΟΏΒ ἃ’ ἔγαυρῃῦ πὴ ποπάοτα 
Βυΐ ρῥγαθναὶ πόπάοσβ, {π6 τραγνο ]ουβ ἀθοᾶβ οὗ (ὐοά, ἅτ ἐ}6 Υοῖῦ 
Ββιι]θοὐ οὗ (ἀθηθϑῖβ. Νόοηδ οὗ [8666 όοπάργβϑ, πούγαυοῦ, ὈΘΆΓ 8 [ληϊμ9- 
[108] ἸΩΡΓΕΒ8; 8δπα [Π6Γ6 18 ΠΟ 11861688 ρσγοά! ρα! γ οὗ ἤθη. ΤΟΥ 818 
811 Ροποίγαϊθα δπὰ οομπθοίθα ὈΥ͂ οὔμδα οοιωμοι ᾿ἰθϑάϊηρ ἰά68, 6ηα ὅ1ὲ 
811 τοϊαϊβα (ο [16 οοιηβ6ὶ οὗ οὐ ἴον {86 βαϊνδίίοῃ οὗ τηϑη. Τῇ 
ῬΥΙΠΟΙΡΙ6 Βῃ|648 18 Ἰυδίγουβ Ῥθδπη8 {πγουρ {86 το] οὐἨ (ἀδπρεῖθ; 
Ὁμογθίοσθ ἐπ8 οπογ8 {ΒΒ γϑῖῃ τοἰαίθα ἀγα 88 11{||60ὸ ἰο 6 δϑογδοὰ 
ἴο {86 ᾿ηγϑηϊΐοι δηα ἱπηδρίπαίϊοη οὗ ἴδῃ 88 ἐμ6 016 ρῥίδη οἱ 
Οοά ἴον Βυμπίδη Βαϊ γαίίοη. Ν [ουπάδθοῃ οὗἉ (16 ἀϊνίηο ἐμοοογδίοι 
ἰπβα υαὐϊοη ἰΠΥΟΥΒ ἃ βίγοηρ ᾿ἰσῃῦ ὑροὰ [86 δαυΐν ραίτϊδγοδὶ {ἰπη68: 
[6 ΤΘΔΙ] ΠΥ οὗὨ {π6 Οη6 Ῥσου 8 {Π6 τοδὶ] τν οὗἉ {Ππὸ οἴΠ6Σ, δ8 ἀθϑοσι θὰ ἰῃ 
(οποϑϑὶβ.᾽ 3]. 

1 8566 ΒΟΠ16 βΟΟΔ ΓΘΙΏΒΔΙΚΒ ΟἹ ἴΠ6 ΔΙ]Θροα ᾿π᾽ΡΟΒΒὶ 11 Υ ΟΥ̓ τη γα 68 ἰῃ Εορογα, Βδδϑοῦ δοὲ 
Ἑαΐι, ΡΡ. 48, ἄς. Οομρ. τ. Μ'σδὐυ!, Τβουρμιδ ου Ηδιϊοηδ]ίβιη, 1850, Ρρ. 830, ὅς. 

2 Κιιῖο, ΕΎΘΟΡ: οἵ ΒΙ10]. 11ϊ. ἀγῖ, (ἀθῃεδίβ. Οομρ. Ηδνοσηΐοκ, ἘϊηἸοίταηρ, 8 130. 11} 
ῬΡ. 190---207. , ΘΑΊΎΒΟΠ ΒΒ Ατομαΐδ, ογ διαάϊοβ οὗἩ [6 ΟΟΒπιΟσΟΩΥ δὰ Ναίαγαὶ ΗΟ 
οὗ (86 Ηφοῦγον ϑογίρξευγεθ (Μοπίγεαὶ, 1860), πιᾶὺ δ6 σοηβυϊιθα [ῸΓ δοπὶθ 80 ]6 γετωδιΐθ οα 
18 ΟὈ)εοῖ, σμαγβοῖθσ, δη ἃ δαι μουν οἵ τῆ. Μοβαὶς παιγδιίνο, οἤδρ. ἐϊ. Ρρ. 17-48. 

-- 

---- πὑὔσαπσσι. 



Οὴη ἐδε Δδοοὶ οὐ Ἐχοάμα. 619 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1Π, 

ΟΝ ΤῊΣ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΕΧΟΡῦΒ. 

Ι. Τιεῖο. --- 11. Αιέλον, απαὶ ααίε. ---- 1771. Οσσαδίοη απα διμδ)εοί-"λαζέεν. ---- 
ΙΝ. 8.ο0ρ}6ε.----. Τνρες Ὁ (λὲ εϑβειαῆ. ---ΨΊ. ϑιγπορεὶς 0 ἐἐ5 οοπίθηδ. --- 
ΨΠ. οριατὰϑβ οπ δε ρίασιοε ἱπΠὶοίεα ροη ἦε Ἐσνρέϊαηε. 

Ι, ΤῊΞΒ {116 οὗἩ [818 θΟΟΚ 18 ἀδυινοα ἔγοτα {πὸ ϑορίυαριπὶ γουβῖοι, 
Δηα 15 βιρη!ησδηίΐ οὗὨ [Π6 ρτΙΠΟΙρΑ] ἰγαπβδοίϊοι νυ Β1οἷ 1Ὁ ΓΘΟΟΓΑ͂Β, ΠΑΠΊ6ΪΥ, 
[6 ΕΞΟΔΟΣ, Ἐχοάπβ, οὐ ἀδραγίιγθ οὗ {πὸ 18. 6]1068 ἔγοτα Ερυρί- 

ΒΥ {6 96νϑ, δπᾶὰ ἴῃ πὸ Ηρρτον οορίοϑ, 10 18 ἐουτηθᾶ, πιοφ ΠΡα,, 
77.656 αγὸ ἐΐο τιοογάξ, ἔγοτα (Π6 1Π1014] τγοσαβ οὗ [86 Ὀοοῖκ, οὐ Ββοσῃηθίϊτηθβ 
ΤΏΘΓ6]Υ Ποὺ. [10 18 α8ο οδ]]ϑα })0"}.7 [ὲ ΘΟΙΩΡΥΊΒΕΒ ἃ Ὠἰβίουσυ οὗ (Π8 
ανϑηίβ {παῦ ἴοΟΚ ρ͵δοα ἀυγίηρ {Ππ6 Ρογιοά οὗ 145 γοδγβ, ἔσοτη ἰδ γϑᾶγ 
οὗ 186 τυου]ὰ 2869 ἰο 2514 ᾿Ἰποϊυβῖνθ, ἔγοπι π6 ἀδαίῃ οὗ “οβορὶ ἰο 
{πΠ6 Θγοοοῃ οὗὨ [86 ἰδθθγη8016. Ὑμθηίγ- ἔν ραββαρθϑ, δοοογάϊπρ' ἴο 
Εϊνεῖ, ἀγα αυοίοα ἔγοτα Εἰχοάυβ ΟΥ̓ ΟΣ ΒΑΥΙΟῸΣ δηα [8 δροβί!θβ, ἴῃ 
ΟΧΡΓΘΒΒ ΜΟΓΒ ; Δηα πίηθίθοῃ 81] Π810}8 ἴο [86 Β6Π86 816 τηϑδ 'ῃ 186 
Νον Τοβίαμιθηῦ. [ἀουσῃ (Νὸν Ταβίασαθηῦ Θυοίδί! 08) ΘΗΪΔΓρ 68 
(86 πυμαρογ. 

11. ΤἸμαῖ Μόοβοβ νγγδδ 6 διίθοῦ οὗ {818 θΟΟΚ ψὸ παν δἰγθϑαγ 
βῆονγῃ, ἱμουρὶὶ {π6 6 θη 1Ὁ ψγϑ τὶ θη σϑηποῦ θ6 ῥγθοίβοὶ 
ἀοιθυτηϊηθα. Ἀ8, βου ῦοσ, Ὁ 18 ἃ ΒΙΒίοΟΥΥ οὗ τηδίζοσθ οὗ ἐβοῖ, 1 νν 8 
ἀουύ] 688 νυ ὔθῃ δου {π6 ρίνιηρ οὗὨ [86 ἰαὺῦ οὐ Μουπί δῖπαὶ δηα {Π|6 
δγθούϊησ οὗἉ {Π6 ΤθογΠ8616 ; [ῸΓ [Πϊηρδ σαπποῦ 6 Ὠϊδίουιοα]]Υ το] αϊθα 
ὉΠῚ1] {Π6Υ πᾶν δούυδ! νυ ἰάθη ρΪδο6, δηα {πΠ6 διυίποσ οὔἢ18 ὈΟΟΪΚ τγαδ 
ΘΥΙΔΘΠΟΥ Ὧῃ ΟΥ̓Θ δῃὰ δῦ υυὐιέπαβϑ οὗ {6 δυθηΐβ ἢ6 ἢδ8 παταίθα. 

111. Τα Ῥοοῖκ οὗ Εἰχοάῃβ σϑοογάβ ἐπ 6 οσαοὶ ρογβθουϊοη οὗἉ [π6 [68- 
. ΤΔΘ]168 ἰῃ Εργρῦ ἁπᾶογ ῬΠΔγΔΟἢ- διηθβοα 10; (886 Ὀἱγίῃ, Ἔχροϑυτζγο, 

ἃῃα ργοβοσυδίϊοῃ οὗ Δίοβεβ ; [18 δι ι θβοαυθηΐ Ηἰσῃΐ ᾿ηΐο Μιάϊαη, [ιἷ8 
ΟΆ}} ἀπά πχϊββίομ ἰο ῬΏΔΓΔΟΙ- ΑἸθθορ 8 11.}; [86 τηῖγϑο168 ροσίοστηθα 
Ὀγ δἴπι ἀπὰ Ὀγ Ὠἷβ Ὀτοίμοσ Αδσγοι; [86 ἔθη ρ]αριιθϑ α͵8ο τι Ἰγδο ] ΟὈΒΙΥ͂ 
Ἰηῇϊοίοα οα {πὸ ΕἸσυρΟδηΒ; [86 ᾿πϑυτοη οὗὨ {Π6 Ῥάββονοσ, δῃηᾶ (86 
ἀεραγίαγο οὗἉ [π6 Ομ] άτθη οἱ [βϑγδ6ὶ ἴσοιη Εὐσγρῦ ; {86 }Γ ρϑϑβαρθ δοῦοβδ 
ἴπ6 Βερα δθδ, ἀπά {π6 ἀοδβίγασίίοη οὗ (86 Εργρίδῃ δΥτΩῪ ; {86 βὰὈ- 
βεααθηΐ ἸΟΌΣΠΟΥ ΠΡ οὗ (Π6 [Βγδ6 1068 1ῃ (Π6 ἀσβοσί, {Ππ6ὶγ ἸΔοἸ δ υγ, δηά 
ἔγθαιθηΐ ταυγλτῖηρ8 ἀραϊηδβὺ (οα ; {π6 ργοπι]ραοη οὗ {πε ἰατν ἔγοση 
Μουπῦ ϑἰμδὶ, δῃὰ {πὸ δσδοίίοῃ οὐ 6 ἰβΌ Γ 8016. 

ΙΝ. ΤὴῈ ΟΟΡΕ οὗ Εἰχοάυβ 5 ἴο ργββοῦνα (886 τῃθηλ σαὶ οὐ {Π6 
ἀοροτίαχα οὗ (μ6 [Βγ86}1068 ἔτοια Εἰρυρί, δῃᾷα ἴο σταργοδϑηῦ {π6 σμυτοῃ 
οἵ ἀοά, αγϊοίοα ἀθα »γεβοτυεά; ἰορεοῖμον ἢ [πΠ6 Ῥγον θη 018] σατο 
οὗ (ὐσοά ἰονψαταβ Βογ, δπᾶ {πα ἡπαρτηθῃίδβ 1ηῇϊοίθα ἢ ΒῸῚ ΘΠ Θπλ168. [1 
ῬἰδΙΉΪΥ ροϊηΐβ οαὐ {86 Δοσοιῃρ]!δῃτηθηῦ οὗἁὨ [6 αἰγη 6 ῬγΟΠ 1868 δα 
ῬΓΟΡ ΘΟΙ68. ἀο]νοσοα ἰοὸ Αργαῆδα, ὑμπδὺ Ὦ1Β ροβίου υ σπουἹὰ Ὀ6 ὙΘ ΣῪ 

[[ Οοπιρ. ο]. 1. Ρρ. 189, 190. Ὑ 6866 ονυδηΐβ 0 ἀουι δὲ Τοσοῦγγοι! ὩΠΔΘΓ πιοηδγοῆδ οὗ 
Ψ δα 18 68]]6ἃ [Π6 οἱριοθηςῃ ΔΥ̓ΠΑΒΙΥ, Ἱπουρ ἢ ὑΠ6ΓΘ ΤΏΔΥ ὃδ6 αἰ σα 168. ἴῃ ἰἀσπεγ ηρ 186 
Ἰπάϊν! ἀπ4] Εἰπρβ. 866 Καιίβοῖ, (ομηπ.. οὐ πο ΟἸἹὰ Τεδίὶ., Εχοάπβ, Τηϊτοά. Ρ. χχὶ!. ὙΤῊΪ 
ΔΌΪΠΟΥ δ6 16 ν68 ἴπᾶὶ ἰδ. Εἰχοάυ8 ἴοοῖκ ρἷαοθ Β.6. 149], υπάοσ Βδτηθδοβ Ὗ. Απιθμορ δ, τη 
ἰαβὲ Κίηρς οὗὁἨ τῃς οἰχμίθομι ἀγμαϑίγ. Οὐδογβ ΒΟ] το {πὲ οί Πο5 11. λὰ5 {Ππ0 πχοναγο ἴῃ 
(ποϑίΐου. 

ΜΙ, 4 



δοὺ ]ηἐγοσμοίζοῃ ἕο ἐδο Οἱα Τοείαηιεπέ. ᾿ 

ὨΠΠΊΘΤΟΙΒ (σοιηραγο 6η. χγ. ὅ., χτὶ!. 4---Θ., ἀπά χἶνι. 27., νι 
χοᾶ. χχχυλ!. 26., πα ΝΌΩΡ. 1. 1---8, 46.); δπά {π8ὺ {Π6Υ που]ὰ ὕ6 
αἸΠΙοίοα ἴῃ ἃ ἰαπά ποί {μοὶγ οὐγῃ, ψἤθποα ὕΠΟΥ βῃου]ά ἀδραγῖ ἴῃ (86 
ἔουτί σοπογαίοι τ ἢ στοαῦ βυθϑίδησε (θη. χν. 18---16. πᾶν Εὐχοά, 
χΧὶ!. 3ὅ, 40, τα ΕὙνΥΙΠοΥ, “ἴῃ 1Βγϑϑὶ ραββίηρ ἴσοι Εὐρσγρί, [Πτοῦρῃ 
{6 Βεά ὅεα, [6 τλ]άογηθϑβ, δηᾶ “ογάδῃ, ἴο {π6 ῥγομλβοα ἰδηά, {δἰ 
Ῥοοΐκ δΔἀπιαταίοβ [Π6 βίδα οὔ ομυ τοῦ ἴῃ [86 τ ἢ] ἀογη 688 Οὐ [818 που], 
ἘΠῚ] Π6Ι ἀττῖναὶ αὖ {π6 πάνθ Οδπδδῃ, δ θίοσμπαὶ ταί. 2 δι. Ῥαυὶ, 
ἰῃ 1 Οον. χ. 1., ὅζο., δῃᾷὰ ἴῃ νδυΐουβ ραγίβ οὐ Ἀ18 δρὶ 816 ἴο 186 ΗἩ ΘΌγοπε, 
ἢ848 δδονῃ ἰπδὺ {π686 ὑπῖηρβ ῥσγεβρυγοά, δηἃ Ὑγ 6 ΔρΡ 1 80 ]6 ἰο, ἴδε 
Ομ γϊβύδη ομυσοῦ. Αὐτοί! βίυάν οὐὗὁἨ {86 τηραϊδίϊοι ΟΥ̓ Μοβοβ 
Ὑ0}}1 σγοαι γ ἐλ  αΐθ ον ὑπάογβίδπαϊηρ 0π6 τηραϊαίίοι οὗἁὨ «6888 
ΟἈτιβῦ. 

Υ. ΤΥΡΕΒ ΟΕ ΤῊΒ ΜΕΒΒΙΑΗ δὰ δάγοῃ (Ηθ6}. ἵν. 14---Ἰ6., ν. 4, 
6.); {6 Ῥάβομαὶ ἰδ (Εἰχοά, χι!. 46., ψτ Φομη χῖχ. 36., δηὰ 
1 οὐ. ν. 7, 8.); {π6 τδηηὰ (Εἰχοά, χνυΐ. 1ὅ., τ 1 Οογ. χ. 3.); {6 
τοοῖ ἴῃ ογοῦ (Εγχοά. χνὶϊ. 6., νὰ 1 Οον. χ. 4.); [86 τηογου-ϑοαὶ 
(Εχοά. χχχνῖὶ. θ., ἢ Ποιὰ. 1]. 256.; ΗΘὈ. ἵν. 16.) 

ΥΙ, Βγ 186 68 [6 ῬοΟΙ οὗ Εἰχοάυϑ 18 αἰν: θα ἰηΐο δἰθνθη ρὲ- 
ΤΆΒΏΙΟΙὮ ΟΥ̓ ΟΠδρίροσβ, δηα ὑὐθη τ -ΠΣ 6 ΒΟΟΔΥΙ. ΟΥ ΒΘΟΓΟΠ8: ἴῃ ΟἿΓ 
ΒΙΊ0]68 τὑ 18 αἰ! 64 τηἴο ΤΟΣΟΥ͂ ομαρύοσβ, [86 οοπίθηΐθ οὗ ὙὮΊΟΝ 876 6χ- 
ΒΙΙ6α 1 1816 ΔηπΟΧΘα ΘΥΠΟΡϑβΙδ: ---- 

ῬΑΕΤ 1. “ςοοιπί ΟΓ ἐλε ργεραγαέιοπε 0 γ᾽ ἐλε ἀδραγίαγε 9 (λ6 ]εγαείϊἐεε 
δοηι Ἐσυρέ, αστεεαδίψ ἐο ἐλδ ργοπιΐδε8 πιαάο ἕο ἔδο ραϊτίαγοΐς (1.--- ΧΙ}, 
30... 

Ι. ΤῊΘ ἱπογθᾶβθ δῃᾶ ορργϑϑϑίοῃ οὗ {π6 ἢ] άσγθῃ οὗ 15γ86] (1.). 
2. ΤῊΘ γουἢ δηα ΘΑΥΙῪ Πἰβύουυ οὗ Μοβϑβ, νυνὶ μὲβ Δρροϊη πθηΐ ἕο ὃ6 (δ6 

Ιθδάϑσ οὗἨ 18γ86ὶ (ἰ]., 111.) 
8. Τὴο βοηάϊηρ οὗ Μοβοβ δῃὰ Αδγοῃ ἰο ῬΏΆΓΒΟΝ, δπᾶ ὑπο ἰηβὶοίίοη οὗ (86 

θη ρἴδαρυθβ, νὴ (86 ᾿πϑυϊαοπ οὗὨἨ [Π6 ρβββονοσ (1ν.--- ἱ!. 80... 

ῬΆΑΒΤῚ 11. 7Τῆε παγταζίυο 07} ἐλο ἀοραγίμγε 977 ἐδδ ]εγαοϊίοα, εἰ] ἐξιεῖ 
αγτῖσαΐ αἱ διίπαὶ (ΧΙϊ. 81] --- χῖχ, 2.). 

Ι. ΤΠ ἀοραγίαγα, τυ ἢ ΔΓΓΔΏρΘι θη 8 τοβρϑοίϊηρ, (ἢ 6 ῬΆΒΒΟΥΘΓ δη ἃ βδηςιί- 
βοδίίοη οὗ [η6 θγβί- θοσῃ (ΧΙ. 81] ---χὶῖ!, 16.). 

2. ΤὴΘ πηΐγϑουϊοιβ ραδβᾶρα οὗ {πΠ0 Βδὰ βϑβ, δᾶ {μὸ ἐμβαηκϑρί νίηρ οἵ 
Μοββϑβ βηᾶ {Π6 Ῥθορὶο οὗ ἴβγβϑὶ, οἡ ἐμϑὶγ ἀθ νθσϑποθ ἔγοιη ῬΉΔΥΘΟΝ δηά δἷ8 
δοϑὶ (χ|, 17--αν. 21.). 

ὃ. Βοϊαίίοῃ οὗἁ πηΐγϑοῖθθ υγουραῦ ἰπ ὈΘΠ4]} οὐἹἩ {89 1ϑγαϑὶ θα, στ τ ἐδοὶγ 
ἡοΟυΓΏΘΥ ἴο {Π6 πιουπί οὗἉ αοἀ, δηὰ ἐμ Ἀγείῖνδὶ οὔ Μοβεβ πῖΐϑ ἀπά οι] άγοη 
1} ὁ“ οίῃτο (χν. 22 --- χῖχ. 2.). 

ῬΆΑΒΥ ΠΠ1|. Τῇε ργογνιιϊσαξίοπ 9 ἐδδ ἴαιο οπ. Μίομπέ δὲπαὶ, ἀπά εεἰα- 
δἰἐἰδ)ιπιοπέ οὗ ἐἦδ ἐμεοσγαον (χὶχ. 3---χ].). 

Ἰ. Τὴ6 ργοραγδίίοη οὐ {πΠ6 ρθορὶθ οὐἵ βγϑθὶ ὈΥ Μοβϑβ, ἔἕοσ δι σϑηθυίπς 
οὗ 1π6 σονθηδηὶ σῖ αοἀ (χίχ. 8---28... 
᾿ξ τα τοῦς τσ τὲ τ σ ττδο ς τς ποις τι «τ τ 6. τς 

[᾿ ὙΠ Ἰοηρίῇ οἵἉ τἶπν ἀυσίης, νης 1Βγαοὶ οοητηποὰ ἴῃ ἘξΥΡὶ 88 ὈδθῺ υδγίουεὶγ εειΐ- 
τωϑίεὰ. Βυϊῖ 5: ῥα] (6 ]. 11}. 17.) ὅχϑβ τπο ρίνίηρ οὗὨ 1η6 αν 480 ΥΟΔΙΒ δίσου 106 γοῦν 89 
ἴο Ατγδῆλπι. Ὑὴὸ Ἐργριήδη βοϊουγπίπρ; πιδῦ τπογείογθ 6 οοταραϊδα δὲ οῃδ δ] {18 Ρεποὰ, 
ΥἹ2. 21 γεϑγβι πὰ τἢ]8 ν. 88 ἰἸοῃρ' ἐπουρῇι [ῸΓ (ἢδ ἱπογθαδβα οὔ (ἢ6 1βγδοὶ ἐϊθδ τὸ [6 ἡσηδο Π 
παπηρα δὲ [26 Εχοᾶάυ8. ΕῸΓ 8 ἀϊβεγθηι νίον,, μοινοτοῦ, 868 ἵζυτῖς, Ηἰοὶ. οἵ ἐμ ΟἹὰ Οὐνο- 
παπὲ ([ΓΆΠ8]. ΕΠ. 1859), νοὶ], ἰΐ, Ὁρ. 188---} 47. 

5 Βοβθοεσίβ, Ο]ανὶβ ΒΙ δ] οσυπι, Ρ. 12. 
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2. Το ρΡσχοπυϊρδίίοη οὗ [86 ποσὶ ἰδνν (ΧΧ. 1---21.). 
8. ΤῊΘ 7υ61618] ἰᾶατ (ΧΧ. 22---χχὶ!.). 
4, ΤΏ ΘΟΓΘΙ ΙΑ] ἰανν, ᾿πο]αΐπρ' Π6 σοηδίγαοιΐο δηα ογοοίοη οὗὁὨ {6 

ἰδ θοτπδοὶο (ΧΧῖν---Χχχί,, Χχχν.---Χ].). [1η ΧΧΧὶΙὶ --- ΧΧΧΙΥ. Δ1Θ σοϊαίθαά ἐῃ9 
ἸΔοΟ]αύΓΥ οὗἉ (Π9 βγϑϑὶ 1065, ὑπὸ Ὀγθακῖπρ οὗὨἩ ὑπθ ἔνγο {8168 οὗ {80 ἰδνν, (19 
ἀϊνίηθ σμδϑιϊδοτηθηὶ οὗ ὑμ6 Ηθῦγονβ, δῃα ἔμθ σϑῆθνὶ οὗ (86 {Δ0]1686 οὗ {86 
σονθηϑδηΐ. 

ΥΙ1. ΤΒ6 οἰγουχηβίδποθβ αὐϊθηαϊηρ [Π6 ΡΪαριι68 1ηΗϊούθα ἀροὴ ἐπ 
ἘΥρθδη8 ᾶγὸ [ὉΠ] οοπβιἀθγοα ΕΥ̓͂ γγϑηῦ 1ἢ 18 θαυ θα ὑγαδίϊβα θα 
{818 Βυ ] οἱ (8γο. Ἰμοπάοῃ, 1810), ἔγοτα νν οἷν {Π6 [ὉΠ] οὶ πρ' Ραγ οΌ]Δγ8 
ΔΙΘ Δυτϊαροα, Α,8 τϑην οὔ [Π6 [βγαθ} 1068 Ὑγ6 6 Ο]]Ο ΤΘΥΒ οὗ τῆ 1ΔοἸ]αίσΥ 
τιδύ βυτγουπαδα {{Π|61ὰ, {Π686 ΠΊΙΓΔ 0168 6 Γ6 ΔαΙΔΙΓΑΌΪΥ δαἀαρίεά ἰο ἀ18- 
ὈΪλυ {86 νη οὗ (86 14.018 Δηὰ 4188 σοίδβ, δάοτγϑα ΒΥ ὑΠ6ῚΣ ΟΡΡΓΘΒΒΟσΒ, 
1μ6 ῥγουά δηᾶ ᾿ϑαγηθα Εἰσγρίϊδηϑ. [ Βτγδηι δ βρϑουϊδίϊοηβ, ΠΟΎΘΥΟΣ, 
ΔΓΘ ἴογ {86 τηοδβὺ ραγί ἔβποιῖα].] 

1. Βγ 186 ἢγβι ρίαριο, ἰσαΐεν ἐμγπεά ἱπέο δίοοά (ΕἰχοΑ, ΥἹ], 14 .----26.), 
τγ88 ἀδιηοπδίταίοα {Π6 ΒΟΥ ΟΣ οὗ «Θμονϑ Οὐοῦ {πεῖν ἱπηρὶη 
τ νοτ-ροῦϑ, δηα [Π6 ὈάΒΘΠ 688 οὗ {π6 ο]θιηθηΐβ τ Ὦ1Οἢ {πα Ὺ ὐγεῖ πξ ει, 
Τῇ Ν:Ϊ6, σ Ιοἢ τν88 γα] ρου ΒΥ ποπουγχοά ὈΥ 1π6ὸ Εἰ Υρίϊδηβ, νγ88 
ἰυγηρά ᾿πίο Ὀ]οοα, 8ῃ οὈ]οοὺ οὗὨἉ Ρϑοι αν ΔΌΠΟσΥΌ πα ἴο {Π τη. 

2. ἴῃ [86 ρίαρστια οὗ 3οφε (Εἰχοά. νἱῖϊ. 1---Ἴδ.), (Π6 τγϑίϑσβ οὐ {86 
Ν6 Ὀεδαπηθ ἃ βθοομπα {τὰ μοϊ]υϊθα ; δὰ {μ8 ἰδπα νὰ Θαυ8}}Υ 
ἀεΒ]6α. 

ὃ. ΤῈ γίασιιαο οὗἉ ἰΐε6 (Εἰχοά. νἱ1}. 16----19.} τοργονϑά {πΠ6 βυρογβϑιὶ- 
ἄοῃ οὗ 6 Εἰσγρίδηβ, τ οὸ ἰμβουρῃς 10 πουἹὰ Ὀ6 ἃ ῥτγοΐβπδίϊοη οὗ {ἢ 6 
ἰθιΏΡ ]6, 1 ΠΟΥ οπίοτοά 10 τ ἢ ΔΠΥ δηϊπιαί οἶα οὗ {818 βοσῦ ἀροη {6 ῃ. 
Το 7υαστηρηῦ, Ἰηβιοίοα ὈΥ ΜοΒβα6Β ἴῃ {818 ρίαριιθ, γγ88 80 ρσοόρονγ, ἐμαὶ 
(86 ῥγιθϑίβ δῃα τηλρὶ Δ η8 ἱπητη αϊαίο] Υ σομῃΐοββοα {παὺ ὑ818 νν88 ἐΐθ 
ησον 9. Οοα. 

4, Τα ρἴασιο οὗ Μη ὲε5 (Εἰχοά. ν11}, 20--- 32.), Ὑ ΒΙΟΝ νγ88 Ἰηβτοῦοα ἴῃ 
[88 τυϊάϑὺ οὐὗὁἨ πιηΐοσ, δα ποῦ ἴὰ {Π6 τηϊαβὶ οἵ βυσωσηθσ, σμθὴ Εργρί 
ΒΊΥΘΤΤΩΒ ὙΠ ἢ168, σου α βῆ {Π6 Εργρίίδηβ [μ6 [0]]Υ οὗὨ {π6 ροάᾶ, 
Ὑγβοτα ΠΟΥ ὙγΟΣΒΏΙΡΡΘα, {παῦ 6 ταῖρι ῦ ἀσῖνα ἀνα ἴπ6 ραα-Ηγ, νυ ο86 
ΒΡ 18 ΟΧΙΓΘΙΠΊΘΙΥ ρδιηξι]. 

ὅ. Το ΗΠ ρίαρσιο, ἐλό πιμιγγαΐπ ἀπιοπσ οαἰέΐο (χοᾶ, ἰχ. 1---7.) 
ἀεβίγογθα {86 Ἰἰνησ ορ]θοῖβ οὐ 1ποῖν βαρ! ποσβῖρ. ὙΏΘα ἐδ 
αἰβίθιηρου ᾿πβιοίθα ὈΥ {818 Ἰυσρτηθηῦ Βργοϑα ΡΟ ΒΕ] οὐοῦ (86 
ΘΟ Υ, ἰμΠ6 Εργρίϊδη8 ποί δε Ϊγ' Βυογοα ἃ βθυθγο ἰοββ, Ὀθαὺ αἷβο 
Ὀ6ῃ 6] α {Π61Ρ ἀ61 168 δηα {Π6Ὶ} τοργοβοῃίδονοθ ΒΚ Ὀαΐοσα {86 Οοἄ οὗ 
186 ΗΡγτον. 

6. Α8.8)6 Εἰ ργυρίδηβ σα οἰ γαϊθα ἴῸγ {Ππ|ὶν πηθαᾶϊοα] 51.111, (Π6 
δἰσίϊ μίασυο, {μΠ6 ᾿Ἰπῆϊοίζοη οὗἁὨ δοὲΐ8 ἀασοοπιραπῖοα τοί δίαίηβ (Εἰχοά. ᾿χ. 
8----12.}, τ] Οἢ ποι μον ἐμοὶν ἀοἐ 65 σου]ὰ ἀνογῖ, ποὺ [06 ατῦ οὗὁἨ τηδῃ 
Δ] ονϊαΐθ, σου ἔασον ΒΒΟΥ (Π6 νην οἵ ἐπ 6Ὶν ροᾶβ, Αδγοη δπὰ 
ἽΜοβοβ ψϑσο οσάἀοσοα ἴο ἰαἶκα δϑῆθϑ οὔ (ῃ6 ὌΧΙ ΔΟΟΘ, Δηα ἴο Βοδίίοσ ἰἤθτα 
ἰοναγάβ ἤθάγθ, {μαὺ {Π6Ὺ τὶρὰΐ θ6 ναΐίδα οὐδοῦ 1π6 ἴδοα οὗ [Π6 
σουπίσυ. ΤΉ 48865 οὗ μυτηδη νοι !τ8 ῃδα ὈΘ6 80 βοαίἰθγϑα. 

7. με ρῥίαραθ οὗ λαϊϊ, ταΐπ, απά ἥτε (Εἰχοα, ἰχ, 18 --- 8ὅ.) ἀδιμου- 
βἰγαίοα {πῶ ποι ΠῈΣ Οϑισῖθ, το ῥΓΘΒΙ θα ΟΥΟῚ ΗΥΘ, ὯΟΣ 1818, ὙΠῸ 
Ρτοδιἀθα οὐοῦ ψαΐθσ, σου]ὰ ρῥγοίθοῦ {π6 6148 δῃὰ {86 οἰϊπηαία οὗ 



.522 ]ηἰγοασμοίϊογι ἰο ἐΐο Οἰά 1 εἰαπιοπέ. 

Ἐσγρὶ ἕτοιμα {86 ἰπαπάογ, {Π6 ταὶη, δμα [86 δ41] οὗἁ “ὁ βοναι, Τρ 
Ῥῃδῃοιθθηᾶ ὙΟ͵6 ΟὗἩὨ Θχ γα ΠΟΙ Υ ΥΆΓΘ ΟΟΟΌΓΣΥΘΙΟΘ, δ΄ ΔΩΥ ροτϊοα οὗ ἴἰο 
γΘαΥ : [Π6Ὺ ΠΟῪ [61 δῇ ἃ τῷ συ μθη ἴπΠ6 ΑΓ Ὑβ τηοβῦ οδὶπὶ δηὰ 
ΒΟΓΘΏΘ. 

8. ΟΥ 86 βανου τυ οὗ [86 γαάνασθβ, οδυβθα Ὀγ {86 ρίαρσαα οὗ ἰοειωέε 
(Εχοά. χ. 1----20.}, βοτὴβ 1668 τηδυ 6 Θοῃοοῖγοα ἔγομπι {π6 δοοοπῃΐ οἵ 
{086 ᾿Ἰηβϑοῖβ ἴῃ 0]. 11]. ρρ. 89---91. Το Εσγρθδηβ δα ροάβ, ἴῃ 
ὙὙΠΟΠλ (ΠΟΥ ἰτυβίοα ἰο ἀοἰῖνον {Ποῖν ΘΟΙΙΤΥ ἔγοιὶ (686 ὑοστίθε 
ἱἸηνϑάοσθ. Βυΐῦ ἈΥ̓͂ (μῖ8 Ἰυαρτηοηύ ΠΟΥ ποτα ἰδυρῶι μαι 10 τῶι 
ἸπΡΟΒ8810}6 ἴο βίδπα θοίοσα Μοβϑβϑ {0 βογνδηύ οἵ (οά, 

9. Το πἰητῃ ρίασιια οοπδίβυρα ἴῃ ἐΐγεο ἀαν8᾽ ἀαγάπεβς, οὐέτ αἱϊ (ἐε 
ἰαπά 9.7 Ἐσυρὲ (Εχοα, χ. 21 .---27.). Ὑμὸ Εἰρυρθδηβ οοπβιἀδτρὰ ᾿ρὶὶ 
δηά ἤτο, ἰῃ6 ΡῬαγαοδβύῦ οὗ δἱθπχθηΐβ, ὕο 6 ΡγΟΡΟΡ {Υ068 οὔ (ἀοά, Τῆι: 
ΤΑ γΔΟΊ]ο.8 ἀαγζη 688. ἡγοῦ], {πο γοογθ, οοπῆγιη 811}}} Γσί μον (1 ἔτϊοι 
ΟΠ ΐο 6 Γ6 ΑΠΌ 5) {Π6 γὙΔΗΪΥ οὗὨἨ (ποὶγ 1Δο]-ἀ 6: 168. 

10. Τα ᾿πηῆϊοίίζοη οὗ 186 θη πὰ ἰαδί ρίασιθ, ἐδδ ἀεείγεοίϊοκ οἵ 
ἐδο 3εί-δογη (ΕΧοά. χὶ, 1---8. χι!. 29, 80.), νγαϑ τηοϑδὲ δαυξίδυϊε; 
Ὀθοδιδβθ, δέος [6 Εσυρίϊδηβ μ8δὰ Ὀθθὴ ρῥγοβοσνθὰ ὈγΥ οὔθ οἵ ἴδε 
1βγδϑὶ 188}. ΓἌΓΆ1]γ, {ΠΟῪ δα (ΘΟΠΊΓΆΓΣΥ ἴο 4}} γτἰρμῦ, ἀπά ἴῃ ἀοἤδποε οἵ 
{πΠ6 ΒΕΙρυ]αίομ οΥἱ ρ ΠΑ ΠΥ τλδὰθ ἢ 1μ6 ἰΒγδθ 68 τ Β6η ΠΟΥ ἤχαὶ 
Μγοηῦ ᾿πίο ΕρΡΥΡΟ) δηβίαυθα ἰῃδ6 ρϑορὶθ ἴο στ βοῖὰ ΒΥ πὰ Ὀδθη 80 
Τυοἢ Ἱπαἀρῦίρα, δα τυγάοτοα {ποὶγ ΟὨ]άγθη, δηὰ πηδᾶάς {δ6 
Ὀοπάδσε ἱπίοϊοσαθϊθ. Υα ᾿θαγῃ ἔτοιη Ἡοτσγοαοίιβ, (Πδὺ 11 τῦᾶδ {δε 
ουδίοιῃ οὗ [Π6 Εργρίϊδηβ ἴο σταβῇ ἔγομη {π6 ἢοαδβα Ἰηὔο δμ6 βίγθεί, ἴο 
Ῥανται] [86 ἀδδα τὰ Ἰουα δηα ὈΙΡΕΓ ΟὐτοΥ 68 ; ἀμ ΘΥΘΓΥ ταθιλθοῦ οὗ 
{Π6 ἔἌΤΑΙΪΥ υπιίδα πη {π6 Οἱ 6 ἜΧΡΥΘβϑι0η8 ΟΓ, βοσσονγ Ηον ρτρδὶ, 
{π6ῃ, ταδῦ {ΠΕΣ [ΘΥΓΟΥ δηα {πον στοῦ αν ὕθθη, ΤΠ 6η, αἕ πιξάπίφλί, 
ἐἶι6 7ογα 5πιοίε αἷΐ ἐδ “ιγεί-ὄογη οΥΓ ἐδθ ἰαπα 90 Ἐσυρὲ, ἔγοηι ἑἰς ἤτεῖ- 
δογη ὁ. Ρλαγαοῖι ἐμαὲ δαὲ οπ λὲδ ἐΐλγοπο, μπίο ἐΐε "γϑεί-δογπ οὗ (ἐξ 
σαρίϊυο ἐμαξ νγ88 πὶ ἐδε ἀμηφεοη; απά αἷΐ ἰλὸ Μγδίεδοτγη οΥΓ συξέϊε ; ἀπά 
θη Τλαγαοῖι γοδ6 μρ ἔπ ἐλ πὶσλέ, ὅδ, ἀπά αἰἱὶ }ιὶβ δογυαπί5, απά αἱ (δε 
Ἐσυγμίϊαηϑ; απὰ ἐλόγθ τραβ ἃ φτεαΐ οΥγν ἔπ Ἐσψρὲ; 07 ἐδιογ ἐδας ποία 
λοιι86 ιοἤογὸ ἐΐογο τσα8 ποί ὁπ6 ἀεαά - 

[4.8 ἴπ {Πς ὈοοΪκ οὗ (ἀ 6} 6818, 8ο ἴῃ {π8ὺ οὗ ΕἸἰχοά 8, τγ [8168] 6] απιοπίβ 
αν Ὀθθῆ βῃρροβθά, Βαὲΐ {δ6 11Πτ6γὰ] ὑσατἢ οὐἩἨ [Ππ6 παγτϑῦνα παν 6 
βῃονσῃ ΟἹ {16 πχοδί 8014 στουπβ. ““ΕῸΓΣ πϑο]ορίοαὶ οὶ (1οἾ8πι,7 88 γ8 
Ἡδνθγηῖοκ, 1 πγὰ8 οὗ {Π6 αἰπιοβῦ ἱπιρογίδμοθ ἴο βίδιιρ (8818 ΒΟῸΚ 88 ἃ 
Ἰδίθν ργοαποίίζοη ; [86 τηΐγϑοὶθβ οοπίαϊηθα ἴπ 118 ἢγϑὶ ραζὺ Ὀαϊ ἴοο 
ΤῊΔΠ ΘΒ Ε]Υ Οἰαϑηϊησ τ ἢ [Π6 ῥσὶποῖρ] 68 πὶ τ ῖοῃ (Πα οΥ ἀοίβιη ἰδκο8 
1[8 βίδυ ρ-Ῥοὶπς, [{8 νοΐαγῖε8, ἰμογοίοσθ, αν δηδοανουγοα ἰο Β[0 
(μαῦ [8086 ταῖγ8 0168 σα θὰΐ ταγ Βο]ορΊοαὶ βοίΐοπβ, τυ βιοἢ πδὰ θεθα 
Βτδάυα! ]ν ἀδνθορθα 1 ῥγόοθββ οὗ ἰτηθ; 60 ἐπαὶ {ῃ68 ΨΘΥΥῪ Οομηροεῖῖ- 
ὕοη οὗ (86 ῬοοΚ 1086]. ταυϑύ ΠΘΟΘββαυ ] Υ Βανα Ὀθ6θη οἵ 8 Ἰαΐδν ἀδίο. 
ΝΟΙΠΟΣ ἄο τὰ ψοηάδσ δὲ βυοἢ δ οιαρίβ δηα οἴογίθ: βίποθ {π6 ΥὙΕῈ1} 
ΘΒθθῆ06 8πα οομίγα] ροϊηὺ οὗὨἩ (86 δοοουῃίβ οὐ {π6 ταΐγβο 88 ρίνϑῃ ἰῃ 
{π8ῦ θΟΟΚ ἅγϑ αἰἱορϑίμοσ δἱ ναυίαπος τῖτῃ [86 ρτῖποῖρ] 68 οὐ σα Πομδ  δηι 
84 18 οΥ]οἴβιη, τυ ΒΙΟἢ σδῃ ὈΥ ΠΟ τθ8η8 δάτηϊῦ (Π6 Τἴ86 δηᾷ ἐοτπιδίίου 
οὗ ἃ ΡΘΟΡ]8 ὑπᾶδγ βιοῦ σαἰγβου]οι οἰτουγμηβίδποθθ, βιοῖι ρθου]ίαν δε οί, 
ΔΠ6,, ἴῃ ἃ το] σίουβ ρμοϊπὲ οὗ υἱϑνν, Β Οἢ ἂπ ᾿πΠεορομπαάθηΐ δχἰβίθῃοο, δὶ 

1 ΤΌ. 1ϊ. σᾶρρ. 85, 86. 



θη ἐλε Βοοζ ο΄ 1ιδυϊίίοι. 528 

{16 5146 οὗ 411 {Π6 οὐδοῦ πδίϊοπβ οὗ δπἰααϊέυ. Ἱπάβαᾶ, (86 βρίτγῖϊαα) 
Βι δδίδηοο οὗ 6 συ 11016, {86 ἀϊνίπα 1468. ἡγοῦ ρον 68 πα Θοι θ᾽: 68 
411 118 ἀοίαιθ, 18. ἴῃ 1861} βυοὴ ἃ ταΐγϑοὶθ, βαοῖ ἃ θοῦ ΑΓ απᾶ 
ΜΟΠΟΠΓΟῦΘ ῬΠΘΠΟΙΏΘΏΟΙ, 88 0 Ἰοπα πδίυσγαὶ ΒΌρρογ δῃηὰ Ὁπάθη 0 ]6 
σομβστηδίίοῃ [0 [Π6 ἸΒοϊαίθα δῃηά ρηγαβιοαὶ ψομάθσβ ὑμθιηβοῖγ68; 80 
{πα 10 18 1 ΡΟΒΒ1 0]6 ἴο ἀν {86 Ἰαϊΐοσ πψιπουΐ ογοδίληρ; ἃ βοοοπά δά 
ΠΟ ΜΟΠΟΘΥ, 80 ὈΠΠΔΙΌΓΤΑΙ ΘΟΌΓΒΟ ἴῃ {Π6 «618 Ὠϊδίοσυ. ΝΟΣ 18 
{μαῦ ρμεατὺ οὗ {μ6 Ὀοοῖϊς σι οῖ οοηίδϊπμβ {π6 τηΐγϑοὶθθ ἀββοϊθηΐὶ ἴῃ 
ΒΟΙΆΘΙΌΙΒ ἰδίου δὶ ὑγοοῖβ ἴῃ νου βοδοῃ οὗ {μ6ῃ.ἢ}] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΥ΄Ψ 

ΟΝ ΤΗΕΞΙ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΥΙΤΊΟΤΙΒ. 

1. ΤΙϊε, αμέλον, απὰ ἀαέο.---1|. ϑοορε..---111. δυπορδὶς 0 16 σοπέοπἕο. 

Ι. ΤῊΒ {μπ᾿γὰ ὈΟΟΙΚ οὗἩ {86 Ῥοηίαίθυοι (Ὁ ἰπ8 “76νγ8 ἑθυιηθαᾶ δΕ 0), 
Απά ἠδ οαἰϊεά, ἔγοτα 1ΐ8 1} 1018] ὑγοσα) 18 ἴὼὰ {86 ϑαρίυαρίην βὲγἰοα 
ΛΕΥΙΤΙΚΟΝ, δπά ἴῃ ουὖῦ νϑυβίοῃ [μον ϊσιιβ, ογ (86 ΓΘ ν 1164] Ὀοοΐκ, 
Ὀεοδαβα Ὁ ρτῖποῖρΆ}]}ν σοηὐδῖπβ {86 1ατγ8 Θοπμοογηΐηρ {Π6 το]ρίοη οὗ [86 
Ἰδγϑο ῦεβ, τσ Β]οἢ ΟΠ ΘΗ͂Υ οοπαϊβίθα οὐὁὨ ναγίουβ βδου!ῆσαβ; [08 ὁμαγρθ 
οὗ ψιϊοῖλ 88 οοπηγαϊ θα ἰο ΑἌγὸμ {μ6 1,αν1θ (48 ἢ6 18 ἰθγπγϑᾶ ἴῃ 
Εχοά, ἵν. 14.) ἀπᾶ ἰο μιῖ8 Βοῃ8, ψῆο δἰοῃβ με] {ῃ6 ΡΓΙΘΒΌΥ οβῆσθ ἴῃ 
{μ6 ἐγ]θ8 Οὗ 1,ον]; βίοι δὲ. Ῥδὰ] [μϑγθίοσθ 681}18 ἃ “" Γμϑυϊεῖοαὶ ρτιθδῦ- 
ποοαἢ {ἘΠΕ Υἱ. 11.) [Ι͂ἢὼ {86 Βαρυ]οηῖθῃ Ταϊπηυα 1 18 οα]]οα 
Ὁ )Π9 ΠΡ, 1η6 ἰαιτο ὁ ἐδι6 ργίοδέβ, ἡ ἈΙΟἢ Δρρδ]]αὔίοι 18 σοίαϊ πο ἰὴ 1ῃ6 
Ατδρῖὶο δῃὰ β'υσῖδο ψουβί οη8, 4180 Ὁ)3ἼΡΠ ΤΠ. 

ΤῈ6 δΌΪΒοΥ οὗ {π1|8 ῬΟΟΚ τγαὰβ Μοβββ; δηὰ [Ὁ 18 οἰϊϑᾷ 88 ἢϊβ ργοάπο- 
οα ἴπ Βα γᾺ] ὈΟΟΚΒ οὗ δβογὶρίαγθ. ΒΥ οομμραιΐηρ Εχοά. χὶ, 17. 
σὴ ΝΌΤΩΙ. 1. 1. τὸ Ἰδάγῃ ὑμαὺ {μ18 ὈΟΟΪς οοπίδιηϑ {π6 ἈϊΒίουυ οὗἁὨ ὁὴ6 
το ἢ, γ1Ζ. ἔγοτα {π6 δγβούϊοῃ οὗ [86 ἐδθϑγμδοὶθ ἴο {π6 πυπιροτίπσ οὗ 
[86 Ρβορὶθ ψῇο σγϑῦϑ Ηὐ ἔῸΓ νγᾶγ, {πδΐ 18, ἤτοπι [Π6 βερίπηϊπρ οὗὨἍ 1816 
Βοοομῃα γϑδγ αἴτοσ [βγβθ] Β ἀθραγίυγθ ἔγομι Εσυρῦ ἰο {86 Ὀεαρὶηπὶπρ' οὗ 
186 βϑοοπά τῃομίι οὗ [Π6 βδῖηβ ὑϑᾶῦ, Ὑ81Οἷ. γ͵ὼ8 ἰπ (ῃ6 γϑαγ οὔ {ἢ6 
ΟΣ] 26]4, ἀπα Ὀοίοτα Ομ γῖϑὶ 1490.0. ὙΠ6 ἰατγϑ ῥσθβουϊ θα ἀροὶ 
ΟὔΕΡ ΒΡ] 6οΙΒ ΠΠπϑῃ βδουῆοθβ ἤᾶνθ ΠῸ ΟΠΤΟΠΟΪ]Ορ 68] σηδυΐτβ ὈΥ στ οἢ 
γγ6 οδ 766 οὗἉ [π6 {ἰτλ68 ἤθη {ΠΟΥ Τ6Γ6 ρίνθη. 

11. Ὑπὸ σϑποῦαὶ ϑΐοοΡρῈ οὗ {π|8 ὈΟΟΚ 18 ἴ0 τηβκα Κποτῃ ἰοὸ (6 
1βγϑϑ 1068 τμ6 1,Θν]108} Ἰανγ8, Βα οΥ 668, Δηα οταϊῃαπο68, απ, ὈΥ {ῃο86 
“βῃδαάουβ οὗ ροοᾶ {μῖηρθ ἴο οοιηθ," ἰο ἰοδὰ {π6 δβγϑθὶ 1068 ἰο 1868 
Μοϑβίδῃ (Ηοῦ. χ. 1. τὰ (41. 11, 24.); δῃὰ 1Ὁ ρρθαῖβ ἔγτοτη {88 
δυσυμηθηῦ οὗ δὲ. Ῥδιυ, (μαὺ μον διδὰ βοιχα ἰάθα οὗ {86 βρι για) 
τηδαπίηρ ΟὗὨἉ {686 γψαγίουβ ἰηβιϊαὐοπ8 (1 Οὐοτ. χ. :1 --- 4.). 

ΤΠ18 ὈΟΟΚ 15 οὗ στοαῦ 86 ἴῃ Θσρ αἰ Ἰηρ Πα ΠΊ ΓΟ ῬάθβαοῸ8 οὗ 186 
Νον Τοβίδιμοηΐ, Ἔβρθςο 8} }γ {Π6 ΘΡ18116 ὅο (6 ΗΘΌτονβ; ν ΒΙοῖι, 1ὴ βοΐ, 
σοῦ 6 τη 6} ρῖ 16 πὶ πουῦ 10. Τη σοπβιἀθσῖηρ, πον ον σ, [86 

" Κίθιο, Ογοῖορ. οἵ ΒΙΌ]. 1ώζ:, ατὶ. Εχοάαδ, 



δ24 ]ηἰγοάμοίίοη ἰο ἐδο Οἱα Τεείαπιεηί. 

᾿βρ᾽ τἰθυδὶ ἑθμάβπου οὗ 1μουϊ οι, οαγΘ τηυβῦ δ6 (Ἀθη ποῦ ἴο ΔΡΡΙΥ ἴδ 
ΕΥ̓Ρ6Β ἔοο οδχίθηβίνευ : [Π8 ορβοσνυδίοη οὗ “δ γοπιθ 88 ἴὍο 18 βριγιιὶ 
ἱηροτὺ 18 ἀπἀουθίθα! Υ ὙΘΥΥῪ Ρἱουβ ἂπᾶ 1ι8έ, θὰ 6 ῬΘγϑοπθ ἘΠ} 
δοαυΐθβοθ ἴῃ [18 τϑηιλγκ, (μδὲ ““αἰπιοδέ ευοτῳ ἐγ αδίε ἴῃ (μὶ8 Ὀοοῖ 
Ὀγθαίῃθβ ἃ βρι γι] βδοσδιηθηΐ.ὔ"} . 

111. 1,Θνιτοὰϑ 18 ἀϊν! 64 ὈΥ {86 “6.8 ἱπίο ἔθη ρογββμιοίῃ, πθϊοὶ 
ἴῃ οὐν ΒΙΡ]68 ἔοστη ὑνθηΐυ -Βούθῃ σΠδρίθσβ : 10 οοηϑιϑίβ οὗ ἄγε ᾿Ἰοδάϊησ 
[ΟΡΙΟΒ ; ΘΟΠΙ ΓΒ ἢρ 

ῬΑΒῚ Ι. Τῆι ἴαιος σοποογπῖπρ βϑαογοεδ, ἐπ ιολέοΐ ἐλο αἰ )εγεηΐξ ἀἰπάι 
0. δαογΐῆοες αγὸ ἐππμπιογαΐθα, ἐοσείλεν ιοἱἑἧ ἐλεεῖ σοποοηιέαπέ τίξεξ ; 85, 

. ΤῈο Ὀυτγηϊ-οἤἴογιηρ ἫΝ 

. ΤῊθ τρϑαί-οὔθγίηρ (11.). 

. Το ρϑδοο- οδσγίηρ (111.). 

. Το οβοσίηρ ταδάθ [ὉΓ β' 8 οὗ Ἰρῃογϑῃςθ (ΐν., ν.). 

. ΤῊὴθ ἔγδβρβββ- Οὔ στ  ηρ [ῸΣ 818 ΚΗΟΥΡῚΥ οοτατη 6 (ΥἹ]., ν11.} ὧι ὦ ὦ Ὁ μὸ 

ῬΑΙΤΊ 11, 77ι6 ἐπιεεϊιζίοη 9 δε ργἱοοίλοοά, ἐπ ιολέοΐ, ἐλε σοπδεοτγαξίοπ 
9 Ααγοπ απά ἠΐβ 80π8 ἐο ἐλδε βαογεά οβῆοε ὃς τοϊαξεά, ἐοσείλετ τοϊβ ἐλ 
»μηεἠηιεπέ 97 ΝΝαάαῦ απά Αδίλε, (Υλ1λ.----Χ.). 

ῬαΑβι ΠῚ. 7}ιε ἰαιυ5 οοποεγπίπρ οἴεαπ ἀπά μποΐεαπ απίπιαΐβ, ριιγίοα- 
ἔΐοπα δοίδι 90 ἐλ ρεορῖο, ἐλο δαποίμαγψ, απ΄ ἐΐθ ργὲεεί5 (ΧῚ.----ΧΥ].}. 

ῬΑΕῚ ΙΝ» 1 αιος γτεβρεοίϊπφ υαγίοιι οὔεποοβ ιοϊος οομία ποῖ ὁ: 
αἱοπεά ξογ (Χνυὶ]}.---Χχ.). 
ΡΑΕΤΥ. 77:6 ἰαιοΒ σοποογηΐπο ἐΐε δροξίοδδηοι58 01 Ῥγίεβίς αγὁ 

δαογίἥοοα, αἶδο ἔλα βαογοα ζοείϊυαϊβ, υοισδ, ἐλέπφε ἀευοίεα, ἀπά ἐδδες 
(ΧΧΙ. --- ΧΧΥἹ].). 

ΟΠαρίον χχἕδὶ. ἐγοδίβ οὗ (Π0 στοδί [δβίϊν8]8, Υ1Ζ. {89 βα Ὀδ Ὦ, {ἢ} ῬΆΒδΟΥ͂ῸΊ, 
δηα (86 ἔδαβὶ οὗ γδι- ἔγυ 8, [Π6 ἔδαβί οὗ Ῥοϑηΐθοοϑί, {Π6 ἔδαϑί οὐ ἰγυπηροίβ, 
186 στοαὶ ἀδγ οὗ δἰοηθιηθηΐ, δῃηὰ [Π6 ἔδαϑι οὗὨ ἰβθθγῃϑοϊθθ. [Ἃ}ἢ Χχῖν. νϑγίουϑ 
ΘΟΓΘΙΊΟΠΪΑΙ δπᾶ πα 1014] ΓΙ08 ΔΓΘ Θη]οΪ Πα ; δπα ἴῃ Χχν. 18 γοοδρι υ]δίθα 
{6 αν ταβρϑοίύϊηρ (86 ΒΑΔ [1681 γοᾶγ νυ ῖοἢ Πδα Ὀεοίοσγθ Ὀθθη ρσίνθῃ (866 
Ἐχοά. χχὶϊ!. 10, .11.); [86 οὈβούνϑηςθ 8180 οὗ {86 7 Ὁ1166 15 δπ)οϊπϑᾶ, ὅς. ΤῊΘ 
1160 νγὰβ ἰγρίοδὶ οἵ ὑπ6 ρστϑαὺ {1π|60 οὗ σϑίθαβθ, {Π6 ροβϑρϑὶ -ἀἰβρθηβδίοη 
(866 [βα]. ἰχὶ. 1---ὃ. στ ΤυΚο ἐν. 19.) ΟΒδρ. χχνὶ. ργεβθηΐβ νδγίουβ ρῖὸ- 
Ῥδοϑίϊα ργουβοβ δηἃ ὑπτοαύθηϊ ρ 8, ἡ ἢ Οἢ ἤδΥΘ δῖ σ᾽ ΠΑ} Υ Ὀθθη ἐ]6]1]οἀ διμοῦς 
186 “96 νὺ8 (σοιάρδτθ ν. 22. χὰ} ΝαΡ. χχὶ. 6.; 2 Κίηρβ ἱϊ. 24., χυ!!. 25.; 
δηὰ ΕΖοϊ. ν. 17.).. ὙὉΤὨθ ῥγοδβογνυδίίΐοῃ οὗἉ (}0 “6 νὺ7Ίὺϑ8 ἴο {818 ἀΆΥ, 85 8 αἱδεποί 
ῬΘΟΡΙΒ, 18 8 ᾿ἰνίηρ σοπητηθηΐ οἢ γ. 44. ΟἾδρ. χχνὶϊ. ΘΟ ρτἾ868 σορῸ Δ ΠΏ 08 
ΘΟΠΟΘΓΏΣηρ; σου 8, ὑμ:ηρ8 ἀονοίοα, δηὰ {1{1|68. 

[“ἼπῸ Ῥοοῖς οὗἩ μανοῦ," βὰγ8 Ηγθγηῖοῖς, “88 8 ργορβοίοδι Ὁ 
ομαγδοίοσυ. ὙΠ6 ἸανἶνοΣ ΣΟργθβϑθηΐδ ἴο Ἀἰμη861} {86 ἔπιξαγα ἰβίοσγ οἵ 
.}18 Ρθορ]θ. Τἢῖ8 ῥσόορῃθῦϊοαὶ ομαγαοῖον 18 δβρθοίβ! ] Υ τηδηϊθθὶ ἰἢ 
οἴαρ8. χχν. χχνὶ.; ὙΠΟ [Π6 Δ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴῃ ἃ {γΆ]} Υ ΒΒ] π|6 δὰ 
ἀϊνὶπα διζιθ, ἀπ ὑγμθη 118 Ργθα! ΟΠ 8 σοῖο ἠο ἐῃ8 τ μο]6 ἐξ αΠΙΥ 
οὔ {ΓΠ6 πλιύϊοῃ. [10 18 ᾿πρΡΟΒ81 016 ὅο ΒΑῪ {πδὺ {Π686 γα υαΐοϊπία ες 

1 Βίηρτ!ϊα βαογὶῆςΐδ, ᾿τ20 δὲ Ῥϑῆθ συΐίαδα, εἰ γνοδίοϑ Αδγοη, δὲ ἰοϊιβ ογὰο 1, ευὐϊίους 
ΒΡΊΓδηϊ οβϑἰεβε δ Βδογαπηθηϊ8.--- Ερίδι. δὰ ῬΔΌΪ Πππι, 8 7. αἱ. αρὶ5:. 1111, 8. ΤῊ 8, ἀπὰ ἐδ δυθβ.- 
αυξῃϊ ΓΟἤοΓΘΠ665 ἴο0 ογοιηθ᾿β ργθίδοςβ, δγὰ πηϑά6 0 {6 οΟἸϊδοιίοη οὗὨἉ τΠόπὶ, π ἰοΐ ἰδ ῥγεῖχοὰ 
ἴο 180 ΕΥδαΚίοτί εἀϊείοη οὗὨ [6 1,.ϑχη ΨαΪραῖς (1826, 8νο.}. 



ΝΟΥ αυαεθουσουνν θυ διυυ,κ νον «ὐπὸ. τὸ Ὁ Ὁ ς-ςΦὋἘὋὌὃὸ0ρ;ὌὋἐὁΕυοἐο͵ςὃὅὃ Ι 

Οηἡ ἐλιε δδοοῖ 90 Νιπιδεγ8. δ28 

ἐυοπέμ, τ] 688 γα νου ἃ ἀββογὶ ὑπαὺ (}}}15 ὈΟΟΪΚ τγαβ σι τἴθη αἱ {π6 οἷοβο 
οὗ 1βγϑϑ 188} Ὠιβίοσυ. 6 ταυϑύ σγαῖμοὺ ρσγαπὶ {μαῦ ραββαρθβ πΚ6 {8 
ΔΘ {86 τϑὰὶ] Ὀ8818 οἡ Μ ΙΟὮ 0Π6 Δα ΠΟΥ οἵ Ἰαΐθῦ ργορμδῖβ 18 ον 
θα}. δυο ραββαρθβ ῬΓΟΥ͂Θ 880, ἴῃ ἃ βίγι Κῖηρ Τδῆηοῦ, ὑμπαῦ {86 
αν οῖνῦ δὰ ποῖ τ ΘΥΘΪΥ 8 Οχίοσηδὶ δ1τι, δὰΐ (Παὶ Π18 ἰαὰνν Βα ἃ 
ἄθθροσ ρύγροβθ, ὑοῦ 88 οἰθαυΥ ππαογβϑίοοα Ὁ Μοβϑϑ Κἰπηβο] 
Ὑμαὰῦ ΡΌΓΡοΟΘΘ ψγ88 ἴο τορυϊαΐθ [86 πδίϊομδὶ [16 ἰπ 411 118 Ὀθδυηρϑ, 
Δ ἰο οοῃδβθογαίθ {π6 Μ}10186 παίϊοῃ ἰοὸ αοά. ὅδ δβρϑοῖβ!]ν Ἂβδρ. 
ΧΧΥ͂. 18., ὅζο.ἢ}} 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΟΙΚ ΟΥ᾽ν» ΝΌΒΕΒΆ. 

1. 7 εἶε, αμέλον, ἀαἕο, απὰ αγσιιπιοηξ. ---- ΤΠ. ϑοορε.---11ΠΠ, ΤΥρεϑ ὁ ἐλο Με:- 
δὲαλ.---ΤᾺ. Ῥγεαϊοξίοη 9 ἐλε Μεβειαλ.---. Ολτοποίοσν,.---Ὑ1. δγπορεὶδ οΥ᾽ 
ἐξ οοπέοη8.---Ψ 71. Οὐεογυαξίοηα οπ {λ6 δοοῖ οΥ ἐλε ιυαγϑ οΓΓ ἐδε 7, ογά, 
πιοῃέϊοπεα ἐπ Ἰωμπιδεῦς χχὶ. 14.---- σέο οΓΓ Βαίααηι. 

1, ΙΝ σοπέοσιτ τυ τ {πὸ ΗΌτον ουβίοπι, {}}1}8 ἔουσί ὈΟΟΚ οὗ Μοβϑβ 
ἴθ Β0ΔΙ]Υ ἰογηθα Ἴ31", Απά ἦε 8ραΐθ, Ὀθοδιβα ἰδ ΘοΙπλθμοθβ ψ1Ὲ 
{πὶ τοσὰ ἴῃ {π6 οΥἹρῖμαὶ ἑαχύ : [Ὁ 18 4180 ο}]]6ὰ ΦἼΦ3, 7 ἐλ ἀδδβοτέ, 
ψὨ1οἢ 18 ἴἰῃ6 Δ ννοτὰ ἴῃ (δ6 ἢγβθί νϑῦβθ, Ὀϑοδῦβ 1ὖ σοϊαίθα [86 
ἰΥΔΏΒΘΟΙΟΠΒ οὗὨ [86 1δ6γα 6} 1068 ἴῃ {86 Ὑ]]Δ ΘΓ 68 [πα ὩΣἼΒΦΙ9Ι ἽΒΌ, οΥ 
ὨΣΒΡ95.}]. ΒΥ {86 ΑἸεχδπάσίδῃ τ μβ]αίοσβ ἢ νγαδ θη 164 ΑΡΙΘΜΟΙ, 
ὙΠΟ ἢ ἈΡΡΘἸ] δου 88 δαορίθα Ὀγ {π6 (ἀσθοκ ἔδίμογβ; δα Ὀγ 1868 
1,δἰϊη ΓΑ ΠΒ] ἴοΥΒ 10 νγ88 ἰοττηοα Λωπιεγί, Νιαπδεῦς, ΜΘ ΠΟΘ οὐὖν ΤΡ] 8ἢ 
16 18 ἀογινϑ ; ὑθοδυβα 10 οοπίδιηβ 8ῃ δοοουηΐ οὗ 186 πυμθοσηρ οὗ 
1Π6 Ομ] άγοϑη οὗὨ 18γ86], τοὶ αὐδα ἴῃ ὁμαρίοσβ 1---ἶῖ}, ἀπ χχυὶ. [{ ρρθϑγβ 
ἴτοτῃ σχχχυ!. 18, ἰο ᾶνθ θθθὴ τχιτύθῃ ὈΥ ΜΟΒα6Β ἴῃ {Π6 ρ]Α᾽ηΒ οὗ Μοβθ. 
Βοβίἀδβ [86 πυσιογαῦοι ἃπα τρασβῃδ] Πηρ οὗ ὑπ6 Βγβϑ ΐθβ ἴοὸσ {86} 
ΤΟΌΓΠΘΥ, ΒΟΥΘΙΆΙ ἰατγ8 ἴῃ Δα οη ἰο μόδα ἀ 6] νοσθα τὰ ὐχοάὰΒ δηα 
Ιιονιουθ, δηᾶ ᾿Ἰἰκα 186 βου σαὶ σου 0 ]6 ουθηΐβ, ἃγ6 σοοοχσάρα ἴῃ 
[818 ὈΟΟΚ. 

11. Τῇδ ΚΟΟΡΕ οἵ [86 θοοΚ οὗ ΝυΣΩΘΘΓΙΒ 18 ἴο ὑγδηβηλῦ ὕο μοβίθυ τ, 
ἴῸΓ ἃ ρογροίυδὶ δχδιωρίθ, ἴπ6 ὑγουϊάθῃταὶ οαγὸ οὗ {π6 ΑἸτασΥ ονοσ 
ἴῃς [ϑγδ} 168, ἀυτίηρ {Π6]Σ γϑηἀουῖηρδ ἴῃ {π6 ὙΠ] άΘγμ 688, πὰ {86 
᾿απιρίϑοπβ ἃπα ΤΌΣ Πρ {ΠΟ Γ6 ἘΝ ψ ΙΟἢ. {86 γ ρῥγογοϊκορα δὰ 
οἴϊεπαεα {μοὶ δανθηυ Ῥχοίθοίουῦ ; βὸ ἰπαΐ, αἱ Ἰδηρίῃ, δ δισαγε ἴπ ἢϊβ 
ιὐταίς ἐλαὲ ἐΐπεν «ἠομίά ποὲ οπίον ἐπίο ἀΐβ τεϑδί (Ἐ 84]. χουν. 11.). δ, 
Ῥαϑι], νγαυπῖηρ ἴπ6 οοηνογίοα Ηδῦγαννβ, ΟΧρΡυ ΒΥ βίδίθϑ {πα {ἘΠ 6 ῪΥ 
οου]ά ποέ δηέεγ' ἰαΐο {86 Ἰαπᾶ οὗἩ Οιδηῆβϑϑῃ δεσαιιδε 9 ἐ]εῖν' μπδοἰ Γ( Η6Ὁ. 
111.19.}); διὰ ἴῃ 1 Οὐγ. χ. 1 ---- 11. Πα βίδίθβ [Παὺ αἰ ἐλ65ε ἐλῖπσε λαρρεπεά 
εγιΐο ἐξιεπι Κ0Υ ἐπδαπιρίες, απαὶ ἐΐον αγὸ τογτἰέοη ΓὉΥ οἷν αὐἀπιοπίέζοη. 'ΊΘ 
τηθίμβοά ρυτϑαρα ἴῃ (μ18 ΒΟΟΚ 18 ργϑοΐβοὶ υ [(ῃδὺ τ ἰοἢ νου] 6 δαἀορίοά 
ΒΥ 186 ἩΣΙΡΘΓ οὗ δῃ ΣΙ ΠΘΤΑΓῪ : [Π6 Ταβρθοῖϊνα βίδιϊοπβ γα ποίβα ; δῃᾶ 

' Κιείο, Ογοεῖορ οἵ ΒΙδ]. 1ὲ1:. ἀσι. Του ΐοαδ. 



δ26 7ιἰγοαμοίοπ ἐο ἐδ Οἷα εείαηιεηί. 

{86 ῥὈυΐποῖραὶ ὁοουσγθησθβ {π8ΐ το01Κ ρδοθ δὖ οδοῖ βίβ θη τὰ τοϊαἱοά, 
οσαἱτϊηρ᾽ ΒΌΟΒ 88 ἅγ6 οὗ σοιαρδγαιῖγ  ] γ 1685 πῃ ρογίδμοθ. ΤῊ]8 οἰγοῦπ)- 
βίδῃοβ 18 8η 841 ἰ0η8] ἐπέεγπαϊ ῥτοοῦ {μπᾶῦ Μοβθβ νγὰβ {Π6 δαΐδοσ οἱ 
186 Ῥοοϊκ οὗ Νυμθοῖβ. 

111. ΤΥΎΡΕΒ ΟΕ ΤΗΕ ΜΕΒΒΙΑΗ, ἴῃ {18 θοοῖ, ἅγὸ (86 νϑΐοσ (᾿δἱ 
Ἰβδβια θα ἤγοιι 86 τοοῖς (ΝΡ. χχ. 11. τὴ 1 Οοσ. χ, 4.); δπὰ ἰδ 
αἰανδίοη οὗ [86 ὈγβΖθη βογροηῦ (Νυμ. χχὶ. ψι «ομη 111. 14. 

ΙΥ. ΤῊῖβ ὈοΟΟΙς σοῃίδιπμβ ΟὨΪΥ οπ6 ρῥγϑαϊούϊομ οομοοσπῖηρ ἰἂθ 
ἽΜοββίδῃ, νἱΖ. Νυῦ. χχὶν. 17, 19.; σοῦ Βοβοηγ ογ δη 6 βοῖηα 
οἴου διϊηθηῦ Ὀ10]1084] οΥἹ168 ανο οοπίθηαδα σδληποῦ ΔΡΡΙΥ ὕο «6ξ9 
ΟἸγῖδ, ὙΤὨϊ8 ραββᾶρϑ, 10 15 ὕσιαθ, ἴῃ 18 ὈΓΠΏΔΤΎ 8πάὰ 1[6Γ,ᾺΪ πγδδηίην, 
᾿ηἰτηδίθβ {Πδὺ ἔσο [86 ρϑορὶθ οὗ [βγϑϑὶ βῃουϊὰ ἃγῖβθ ἃ σα] σὨ Υ ῥσῖποο, 
ψῆο σπου]α ονίαϊη δὴ δηῦγα οοηααοβί δπα Ῥθᾶγ τῦϊα οὐοῦ ἴΠ6 Κίηρ- 
ἄοτῃβ οὗ Μοα απ Εϊάομῃ ; δᾶ 1 να8 [Ὁ] Δ]]οα πη Ἰ)ανια: ἴοσ ἴἰ 1 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ τοοογθα οὗὨ δῖ, ὑπαὶ ἢ6 ΗΠΑΠΥ βυραμπθα {ῃο86 πιδίοηβ 
(2 ὅδμι. υἱ}. 2, 14.). ΒΒ, ἰῃ 118 1} ᾿Ἰτηροῦί, 10 τηυϑὺ 6 δομβιεγοά 
88 Τοίοσγιηρ ἴο παὺ 1Πυϑίγουϑ Ῥουβοπαᾶρα, οὗ τ μοπὶ αν α τγᾶ8 ἃ {γγ}6 
Δηα ἃ ργορϑῃηϊίοῦ, δηα 18, ἴῃ ἔδοϊ, ἃ Βρ᾽απαϊὰ ρῥγοάαϊοίϊοη οὗ ἴΠ6 ἤηαὶ 
8Πα ὈΠΊν ΓΒΑ] ΒΎΥΑΥ οὗἁὨ [ῃ6 Μαοββίδῃ, ψ ἤθη 1Π6 τ14]6 γγ8}} οὗ ραγοη 
ΒΠ8}} θ6 ὈγόΌΚοη ἄονῃ, δηα Ὀοΐῃ 6 ν.)18 δηα (ἀϑη 168 8Π.4]} θθοοσηα ομ6 
[018 ὑπᾶϑὺ ὁη6 Βῃδρμογή. ΤῊϊΒ Ἔχρ᾽ ΔΙ ΟΣ 18 ρου θοῦ! Υ Θομβοηδηί ἴο 
ΤΩΔΗΥ͂ Ο ΠΟΙ ῬΓΟΡΠΘΟΙ6Β ΘΟποθσηϊηρσ {πΠ6 ΘΑΨΙΟΌΣ; ὙἘ1ΟΝ, 1Ὼ δ᾽ }18Γ 
Ἰδληρύδρα, ἀοβοῦῖ 6 ΠΊΠῚ 88 ΔΟαῸ ΓΙ ηρ' ἀοΙΑΙ ΠΙθἢ ΟΥ̓ΘΥ θα ύμ θη ΘΟῸΠΕΓΊΘΒ, 
Δα ἀοΒίσου ηρ' {Π6 ΘΠΘΙΏ165 ΟΥ̓ 18 στοῦ ; δα 10 18 ΟὈδοσνδθϊα (δδί, 
10. ΒΟΥΘΙΆΙ οὗ {Π686 δποϊθηῦ ῥγθαϊ οὔ, Βοῖλθ ῬΥ ΟΌΪΔΓ ΟΡΡΟΒΟΙΒ, 88 
τῆς Μορδθιΐίεβ δηὰ Ἰυαοιηϊῦοβ, δῦ ρυΐ ἔοσ {16 ““ Δανθυββυῖθα οἵ {δὲ 
Ιοτα ἢ ἴὴ ροηθγαὶ. (66 Ῥβδ8)]. 11, 8., ἸΧΧ]]. 8., ΟΧ. 6. ; 188]. ΧΙ, 14.., δυὰ 
χχν. 10.) 

Τὴ {Π18 Ραββαρθ, δὴ διηϊηθηΐῦ ΟΥἹΠΟ Οὔβοσνοβ {μαὺ Βαἴδϑπι, 1π ῥτῸ- 
Ρ ιθΌ1ο ν᾽ βίο, ἀθβοσ 68 [86 γοπιοΐθ δομληρ; οὗ ΘΒ1]ΟἾ,, ἈΠ 6 Υ 0ΠΠ6 ἸΓΙΔΟΌΣΥ 
οὗ οίανῦ ἀθα ἃ δοορίγθ, Οὐ δὴ 1] υδίγου8 ὑυῖμοθ. ὙΒουρΡὮ 1 ν89 
ἔογοίοϊα {παῦ “186 βοορίγο βῃουϊὰ ἀδραγί ἔγοσα “ὁ πα δ} δὖ Εἷ8β οοπιίησ, 
{818 ΡΓΟΡΉΘΟΥ ΘΟΠΗ͂ΓΠῚΒ ἴο ἢ]πὶ ἃ ΡΓΟΡΟΓ βοθρίγα οὗ ᾿ἷ8 οὕῃ ; δῃηά οὖσ 
Ἰμογὰ οἱαιπηθα τὸ ἤθη 6 ἀνονϑὰ ἢ 86] ἃ Αἴπο ἴο Ῥι]αΐο, δυὶ 
ἀδοϊαγθα ὑπαῦ ἢ18 ““ ΚΙπρᾷομι νγᾶ8β ποῖ οὗ (818 τοῦ" (90 8η χυῇ 36, 
37.). ΤΤὨ8 Ὀταποῦ οὗἩ [Π6 Ῥσορἤθου νγβ {]6Π|6 τόσο ἔμ8η 1400 
ΥΘΔΙΒ δέου ; στ μθη, δ {πὸ Ὀιγίῃ οὗἩ ΟΠ τῖβί, κτ6 ΜΑΡῚ ἔγοτα {π6 Εδϑὶ" 
(νῆο δῖα βΒῃρροβοὰ ὈΥῪ ΤΠθορηγ]δοὺ ο αν Ὀθθὴ {86 ροβίβσι οἵ 
Βαϊδδηλ) οδηλθ ἴ0 «6γ βδ] θη), βαυϊηρ,, “  ΠΟΓΘ 18 186 ΞΕ πρϑμ Κιησ 
οὗ {πὸ 9 6γγ87 [ὉΓ γα ἴᾶνθ 866ῃ ἢΪ8 δέαγ δ΄ 18 σἹ δῖ ηρ', δ 8ΓΘ ΘοιηῈ ἴο 
ὙΓΟΥΒΏΙΡ ἰτλ.2 (Μεαίι. 1.1, 2.) 

Υ. Το θοοΚ οὗ Νυιαῦαγβ οοηίδιπϑ ἃ Βιβύογυ οὔ {π6 1δγα 6} 1068, ἴγοπι 
[π6 Ὀορὶπηϊηρ οἵ (86 βθοοῃμά τηοητῇ οὗ {π6 Βθοομα γὙϑαγ δἰζοσ {ποῦ 
ἀοραγίαγο ἕτοιμα Εἰσγρί, ἰο {π6 θορίπηῖηρσ οὗ [86 οἰθυθηίμ τποηί οἵ 
[86 Του οι γϑαγ οἵ {Π6}} ᾿ΟΌΓΏΘΥΙΏΡΒ ----μαῦ 18, ἃ ροχιοά οὗ {μιγίγ- 
οἰσῦ γϑασβ 84 πἰπθ ΟΥ θη σῃοητῆβ (σορᾶσο ΝΌΙΩΡ. 1. δηα ΧΧΧΥ͂Ι. 
18. τὰ Βουΐ, 1. 3.) Μοὶ οἵ [πὸ ὑγδηβδοίϊομβ ἤοσ σϑοοσαθα ἰοοκ 

1 Ἠονίπδβου, δεγὶρίαγο ΟΠ δσδοίογε, νο]. ἱ. ῬΡ. 480, 48]. ᾿ 
᾿ 3 Ὁγ. ὑνῶ ΑἸδἰγϑίβ οὐ ΟἘΣΟΠΟΪΟΔΥ, γο], ἰϊ. Ὀοοῖὶς ἱ. Ρ. 229,, νοὶ, 1, ῥ. 74, τοὶ]. 1ΐ, Ρ. 66 
οὐϊ, 1830). 



Οὴἡ ἐλε Βοοῖ 9 Νμπιδεγ. δ27 

Ῥίδοθ ἴῃ ἔα βοοοπᾶ δπὰ ἐδ γίυ-οἰρμί ἢ γοδτβ: [Π6 ἀδίαβ οὗ [86 ἔδοίβ 
ΤοΪαῖθα ἴῃ {86 τ144}]6 οὗ [μ6 ῬοοΪς σαμποῦ Ὀ6 Ῥγθοίβεὶ γ δβοδγίαϊ θὰ, 

ὙΙ. Αοοογάϊηρ ἴο {86 “6181 αἰνβίοη, [ἢ 18 ρογίζοη οὐἉ ΠΟΙΥ πυῖΐ 
οοηὔδῖηβ ἰδ ῬΟΙΆΒΏΙΟΙΪ ΟΥ̓ ΟΠΔΡίοσΒ ἢ ἰὼ οὐγ Β10]68 1Ὁ σοῃβιβίβ οὗ 
ἘΒΙΥΤΥ -δὶχ οπδρίθγβ, τυ ὨΙΟἢ ΘΟΙΏΡΓΙΒα ἔοιις ρυϊηοῖραὶ ραγίβ οὐὁ βθοί: 8. 

ῬΑΒΥ 1. Τῆε οεηθιι5 97 ἐλ6 7εγαοϊϊίε5, ἱλοϊυάϊηρ, 

1. ὙἘΘ δῃαυπιογδίίοη οὐ (Π6 ὕνγϑινθ {γ 068, δῃᾷἃὰ ἐπ τηϑυβ δ] ησ οὐἹὨἉ ὑπο πὶ 
ἰπίο δ ΤΟΡΌΪΑΓ ΟΘΙῺΡ ; “680 ἢ ὑγῖ 6 ὈΥ͂ 1561 ὑπᾶοσ 115 οὐγῃ οαρίδίη οὐ οἰϊοῦ, 
ἀἸβ ΡΒ η θα ὈΥ͂ 118 ΟὟ ΡΘΟυ]ἶὰΡ βίδηἀαγα ᾽ (1, 11.). 

2. ΤὮΘ ββογβὰ οὐ 60 0168188168] 66 8118 οὗ (1|ὸ 1,δν 68; [Π6 ἀοβίρηδίίοη οὗ 
βοτὰ ἴο {86 βδογϑά οδῖςοθ, δῃὰ {μ6 δρροϊηἰτηθηὶ οὗὨ {μι ἰο γδγίουβϑ βοσνυΐοθϑ 
ἴῃ ἐπθ {8 ΌΘσΠ 8019 (11].» 1ν.). 

ῬΔΑΒΥ 11. ΤΆε ἐπϑίϊξιξοπ 9} υατίοιι5 ἴεσαϊ σοΥοηιο 68, ἃ8, 

1. ΤῊΘ ρυγβοκίίοῃ οὗ [86 σϑτωρ, ὈΥ̓͂ [Π6 τοιλον αὶ οὗ 411 ὑποϊοδῃ ΡογβοἢΒ 
ἔγοσα 1ἴ, δηὰ {Π6 {γἴ8] οὐὗὁἨ {9 βυβραοίθα δάυ]θγοδβ ὉῪ 1[Π6 τγδίασ οὗ 768- 
ἸοαβΥ (ν.). 

2. ΤΠο ἰηδβε αϊίοη οὗὨ [Π6 Ν,αζαγθαίο (ν].). 
8. ΑἹ δοοουηύ οὗἉ [86 ΟὈ]Δύ]0Π5 τη846 ἴο (ῃ8 Δ ὈΘΓΏΔΟΪ6 ὈΥ͂ ὑπ ΡΓΐΠ 68 ΟΥ 

Βεδα8 οὗ γι θθ8 (υ11.). 
4. Το οοπβθογδίίοῃ οὗ {πὸ 1μου 68 (ν111.). 
δ. Το ΘΟ] γαίίΐοη οὗ [ῃ6 ρϑββϑονοσ (ἰχ. 1--- }4.}). 
6. Εορυϊαίίοπβ Θομοθγηϊηρ [86 τον] ρ᾽ ΟΥ τοϑίϊηρ οὗ 106 σδπὶρ οὗ 153γ86] 

ἀαγίπρ 186 ῖ]γ ῥγοόρτοβδ (ἸΧ. 1ὅ--κχ, 10... 

ῬΔΕΤ 11. Τῆς Λΐδίογῳ 9 ἐδδ ἡοιγπον ὕοπι Μίομπὶ δίπαϊ ἐο ἐλ 
ἰαπα ὁ Μοαῦ, σοπιργιϑίπφ απ ἀσοοιιπὲ ὁ ἐΐι6 οἰφὶέ πιμιγπιμγίπσα ὁ ἐδ 
]εγαεϊϊέε5 ἐπ ἐδθ τσαγψ.- 

1. ΤὨΟ ἀσορασγίυσγο (σ. 11---86.). 
2. Τὴε ,3,γ8ὲ πιμγπιμγίης 9 ἐλε ροορίὶθ οπ ἀσοοιπέ 9 ἐδὲ ἰοπσίλ 00 [6 

τραν ; Ὑυ Ὠ]Οἢ νγγὰ5 ρα 1586 ἃ ὈΥ ἤγα ἂἃῦ ΤΆΌοΓΔἢ (ΧΙ. 1---8.). 
8. Τλεῖν ἰοαίλὶπο 90 πιαππα, απα πιμγριγίησ ,0γΥ “εβὴ, ρυπίβμοα Ὀγ 

[86 δβοπάϊηρ οὗ 4}.81}8 ἃπὰ ἃ ρϑβϑί!θηςο (χὶ. 4---85.). 
4. Τἧεο πιρτγτπγίηρ οΓ Δατοη ἀπά λ]ιίγίαηι αὐ Μοδεοδβ; ἕον ψ Ϊοἢ ΜΙ γίϑιη 

ὙΥ 88 81:1 {{6 0 ἢ ἸΘΡΓΌΒΥ, Ὀαΐ Ποα]οα αὐ {Π6 ᾿πιογοοββίοῃ οὗ Μοόβοβ {χ11.). 
ὅδ. ΤΠ 18 ΓΟ ΠΊΟΠΒ ρίνϑη ἴο (86 ΒρΡ168, δηα {ἘΠ 6 ῚΓ “ 6Υν]] γοροσι ᾽ οὗ 16 Ἰδηά 

(1 111.)».. 776 πιμιγηνετγίπο οΥ ἐλο ροορίο αὐ Κααεολ-Βατῆεα; ἴου ψ ϊο ἢ 4]], 
ΠΟ ὝΘΙΘ ὑΟΠΙΥ Υ6ΆΓ8 Οἷα δηπα Ὀρνναγά, γγογο βοπίθηςραᾶ ἰο 416 νιμουῦ 
Θη θεῖ πρ δπάδη ; δπα (6 τῆϑη ἰπδὺ Ὀγουρμῦ ὑρΡ “ {86 6ν]] τϑρογί οἵ (86 
Ἰ8πη4 ἀ16α ὈΥ {π6 ρίαραρ, ὀὁχοθρίϊηρ “οβιυα δηα (ὐΔ]οὉ (χῖν.). Ιῃ Χν. βοϊῃὴθ 
ΟΥΑΙ ΠΆΠΟΘΒ ἃ.Θ σίνθῃ [ὉΓ σοπά ποίην {110 νν οὐ 8}}}}0 ΟΥὮἨ Φοῃμονδ ἴῃ 186 Ἰαπὰ 
οὗἩ Οδιιδδῃ. 

6. 7}λὲε πι͵εγηιτίπς απὰ τεῤοίϊίοη οὗ Ἰζοτϑι, Ὠδίμδῃ, δὰ Αδίγϑιω, δηὰᾶ 
ἘΠ ὴν [Ὁ] ον υβ, 1} [Π6 11 ΡυΠΙΒΒιηθηΐ (ΧΥ]. 1---40.). 

7. Το πιμτγηνετίπο Γ᾽ ἐλο ρεορίο ασαϊπδὲ οδες απαὰ Αατγοπ, οχ δοοουηὲ 
ΟΥ̓ 1Πὸ ργεοσοάϊηρ ἡπαρταοηΐ, δρᾶ (Βοῖγ ρυπὶβμτηθηΐ, τυ ΑἌΓΟΠ᾿Β ᾿πίθγοθϑ- 
Βίοη ἴῸγ ἵμθ (ΧΥΪ. 4]---ὅ0.); Γπ6 Ὀυδαΐηρ οὗἨ Αϑγομβ τοᾶ, ἃ8 ἃ σοπῆγ- 
τηϑίϊοη οὗ Ηἷβ ῥγιθβίμοοα, δῃὰ 88 8 τῃηοῃυτηθηῦ ἀρδϊηδί (ἢ 6 το 68 (Χυ]].}); 
Ὑγὶ ἢ αἰτΘΟὐΟἢΒ σΟΠΟΘΓΩἶρ {Π6 ΒΌΡΘΓΙΙΟΤΙΥ οὗ {πΠ6 ῥγί θυ οὐἶοΘ οὐοσ δαὶ 
οὗ [06 1μον:ο8 (χνὶ1}.), ἰοροῖβοσ τ ἢ τορι] δύϊοηβ οοποθσγηΐηρ [ῃ6 τψϑίογ οὗ 
ΒΘΡΑΓΔΙΟΠ τηλὰθ ΥΣ0} 086 8868 οὗ ἃ το [οἰ ἴοσ, δηὰ 118 υ86 Ὁ ρυτὶῆρδ- 
[ἴου (χὶχ.). 



δ28 7Ζιϊγοσμοίίοῃ ἐο ἐλε Οἷα ΤεΞβίαπιοηΐ. 

8. Τλοῖῦ πιμγηιεγὶησ ἐπ ἐδὸ αοεογέ οΥΓ Ζὲπ ὕογ τσαίεν, 6 ὑπθοϊϊοῖ οἵ 
Μόοβοβ, [80 Ρουῆαγ οὗἉ (πὸ ΕΔοπ 68, απ ΑΔγοη᾿β θα (χχ.). 

9. 7Τλεῖνγ πιμγηιτίησ, α8 ἦεν 7ομγπενοα ἴο οοπιρα85 ἐδε ἰαπα οΓΓ Ἑάοιι, 
ἴον ψ ῃῖσο ἢ ΠΟΥ νν γΘ ρα 1564 τι ΗΘΥΥ βογροπέβ, θὰ Οἢ ΣΟρθῃίβῃοα τοῖα 
μιϑϑ]ϑὰ ὈΥ Ἰοοκίηρ δῦ ἃ Ὀγαζθῃ βεσρθηΐ (χχὶ. 1---20.). 

ῬΑΒῚ Ι΄. 44 ᾿λβέογῳ 90 ἐδο ἰγαπεαοίϊοπα ιτολίοἦ, ἰοοΐ ρίασε ἑπ ἰλε 
»ίαϊΐπε 9. ΜΜοαῦ (χχὶ. 21 --- χχχν].); ἱποϊυσίϊηρ, 

1. Το οοπαυσϑῖ οὗ δ΄ Βοῃ δηᾶ Ορ ; (6 τηδομί πδίϊομβ οὗ [80 δῃθσηῖοδ οὗ 
8.861 δρδὶ πβὺ ὑἤθι, ὑπο ῖν ἔγυϑίγδιοη, δηὰ [86 ργορῃθοΐοβ οὗ Βδ] δι), 86 
Θηβηδγίηρ οὗἉ [6 15Γ8611{68 ὕο σογημὶί ἸΔΟἸΔΙΓΥ Ὁ {80 ΜΙάϊαηΣύδβ, υν Στ ἐδ ῖς 
σοπδοαυδηῦ ΡυηἰΒῃμηθηΐ (ΧΧῚ. 2] ---χχν.). 

2. ΑἜ βϑοοῃά θηυθγδίοη οὗ [ἢ6 Ρβθορΐο (χχνὶ.); ἰῇ ψ Ὡς ἰδ 88 ουπὰ 
1αὺ ἴπ 411 ΓὉπ6 {γῖδ68 (66 ὝΟΙΘ ΟὨἹΥ 1820 πιθὴ 688 ἔμβῃ δἱ {86 ἢγεί 
ΘΘΩΒῈ8 3, “ ποῦν ΠΒἰϑηαΐηρ (Π6 τ ΒοΪΘ οὗ πδὺ τη αγιυτίηρ ραπογδίϊοι 7 (πιὰ 
186 οδχοορίΐοῃ οὗ Φοβυδ, (ὐδ]θ, δῃὰ ἃ ἔουν οὔβογβ) “ ροσϊβῃοὰ ἴῃ ἐδ9 π|]- 
ἀοσπ688.᾽ 8 

8. ΤὮΘ ΓΟπΙΔΙ Πἰηρ᾽ ΟΒΔΡίουβ σοὶ δύο {116 δρροϊπίιμθηὶ οὗ “οδβιιυδ ἰο δῸ δο 
ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ Οὗ Μίοβθ8, Πα δοη 81 νϑγΐου 8 ΓΘρῸ Δ. ΟΠ ΘΟΠΟΟΓἰἢρ᾽ 580 Γ1ῆοθ8, [86 
Ῥαγυ ἴοη οὗἁ (ῆ6 ῥγοιηϊβρά ἰδῃά, {86 δρροϊηιμηοηΐ οὗ οἰ{165 οὗ τοῦυρο, ὅτα. ὅτε. 
(χχν!!.---χχχνὶ.). ΟΠδρ. χχχ δ. δοηίδη8 8 γϑοδρι]αύϊο οὗὨ [80 βουοσγαὶ 
ϑίδροβ οὗ [Π6 ἸοΌΓΠΟΥΠρΡ8 οὗ (86 1ϑ9γ86]1068.ὉΌ. Α8 [86 Ὀοβὶ οἱ υοϊ διίου οὗὨ 1818 
80 ]6ού, 0η0 ΤΟΔΘΣ 18 σϑίθστθα (0 ἐμ δοοοιῃρδηγίηρ, τη8ρ, οχοῖμον πὶ τΠ6 
ΒΗΠΟΧΟΩ͂ ἰ80]9--- 

᾿ Οη ἴδε δοροιμρ] ϑῃπιοηϊ οὗὨ 411 {8686 Ργορἢδοΐοβ ἀο]νογοὰ ὈῚ Βδΐδϑπι, οοηδαὶς Βί5δορ 
Νοπίοι Β Γ᾿ ββοσίβι!οη8, γο], ἱ. ἀ 155. γ. δὰ [86 Ὠ᾿βδογίδιϊοη βὰγ 1968 Ῥγορμόιΐθβθ ἀ6 Βαίδαπι, ἴῃ 
ὅπ ΒΙΌ1]6 ἀθ  ϑηςο, ἰοτα, Σἰΐ, ὈΡ. 2374---318. “Ὑδουρὴ αοὰ Βεαὰ ρῥγΟῦΌΔΟΙΥ τοὐοοιοὰ Βα]δδτη 
88 Δ δροβίδίθ Ῥγορβῃοῖ, [6 ἀοίφηβθα ἴἰο δΠΊΡΙΟΥ πὶ οἡ {Π|8 δἰζηαὶ οοολδίοῃ δ {π6 δεγαὶὰ 
οὗ 106 ἀἰνίηθ οΟΥ̓ΘΟΪ68; ἴο0 1ΠΠ δίχα {Π6 ἱτηροΐθποῦ οὗ ἴπο Βοδίμθη δίβ, δηὰ ἴο ἀδιωοηδβίσαία 
18:0 ΡΟΥΘ δηὰ Ἰογοκηονθαρο οὗ ἐδ6 αἰνίπο ϑρί τι." Βίβιορ τὰν (ΚαοΥ, Ρ. 114) Βίεδορ 
Βιι|οΓ ᾿88 ἃ ἥπο ἀἰβοοῦγβο οἡ ἴδ 6 οἰδγβοίοσ οὗἩ Βαϊδδηι, ΤΥ ογκβ, νοΐ. ἱ. βούζα, Υἱὶ. 

3 Ἡοδεγίδ, ΟἸανὶβ ΒΙ δ] οταπι, Ρ. 26. ΤὮο ἰο]] ον πρὶ οοπῃραγαῖνο διδιθπχθης τνῖ}} β[ιοτν ΒΟῚν 
τηῦοἷι δοῖῃα οὗ 186 (Υἰδ68 δὰ ἱπογεαδοά, Δη ἃ Οἰοτβ δὰ αἰπιϊπίρλεα, β'ησα τΠ6 ὅτεὲ ὁπππ,6- 
ΓΑΙΟΣ :--- 

Ομ. ἡ. σ᾿. χχνὶ. 

Ἡδυδοη - 46,500 . 43,730 - 2,770 ἀδογεαϑο 
Βίπηθοη - δ9,300 - 22.200 - 37,100 ἀδογδαδε 
σαὰ - 45,650 - 40,500 - δ,150 ἀδογδαδε 

Ψυάδῃ - 74,600 - 76,500 - 1,900 ἰποσοδβα 
᾿ββδοῦδῦ - 54,400 - 64,300 - 9,900 ἰπογϑϑεθ 
Ζουυϊοη - δ7,400 - 60,500 - 8,100 ᾿ησγϑδϑα 
Μδαπαθθοἢ “- 82,200 - δ2,700 - 20,500 ἸΠΟΓΘδΒ8 
ἘΡὮὨγσαίιη - 40,500 - 82,500 .- 8,000 ἄεογεαϑε 
Βϑη απ - 85,400 - 45.600 - 10,200 ᾿ποῦθδδα 
Ὠ .Δη - 62,700 - 64,400 - 1,700 ἰπογοδθα 
ΑΒΠΟΓ - 41,500 - δ3,400 - 11,900 ἱποῖθᾶϑο 
ΝαΡΒΪ - 58,400 - 45,400 - 8,000 ἀδογεαδε 

Τοίδὶ 608,550 601,780 1,320 ἀδογεαϑε οἱ 16 
τολοίε ἴῃ 88 γεδγϑ. 

Πδογοα80 ἰπ 811 61.020. [πογοϑδ6 ἱῃ 81} 59,200. 

ΟὨ 1. ΘᾺ. χχνΐ, 
ΙοΥϊίοϑ 22,300 - 23,300 - Ἰπόζϑαϑα 1.000 

Ἐθογνεβ᾽8 ΒΙ01ο τὶ Νοίοδ, οὐ Νν. χχυὶ, 69, Ὧν, 4. (ἴδῖκε 
οὔ Νιιπῖῦ. χχανὶ. 5]. 

 οδοτίβ, ΟἸανὶβ ΒΙ δ ογαμι, Ρ. 26. ὶ 4. 





πεσε παῆρηρ ρθε ὀξρο τ σας 

᾿ Ρενινϑυια Ὁ 

5, ΥΑΪΧ. - 
᾿ 1} ! { 

᾿ ῬΑΒῪ ΟΣ ἙΟΣΥΧΡΈ. 
ΠΙΓΤ τ ΠΠΠἀύ 

ΦΌν ἈΜΕΥΊΝΟΘΒ ΟΕ ΤΜῈ 

1 ΒΒ ΆΕΓῈ 8 

ΕΒΟΜ ΕΟΥΡΤ ΤΟΤΗΕΊΑΝΌ ΟΣ 

ΠσΑΝΑΑΝ. 

ἄεουτ' ἀρΐςαῖ Μα] 6 5 ΟὉ -Ι ἄερτος 

τῶ ΓΤ το γΠ ΠῚ 

ΠῚ 6515..] ἄεγτει 

τῇ Εὰ δ “4 

ΦΨΙΝΑῚΙ 
Γαἴτον Πορίηβοι. 

ἘΠ Υ̓͂ΡΗ 

» Φεῦ σ΄ 5 πὰ 
ἈΡΗ͂Ν ὌΨΙΣ γὴν ὙΡΡ « τι γα ἢ 

ὩὖροΣ αὲ 
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Οη ἐδ Βοοκ 90 ΙΝιρηδεγ8. δὅ29 

(ὅτοιι Ὅν. Ἠαϊοο᾽α Απαϊμοὶε 0 ΟἈγοποῖοσῳ, οί. 1. »». 395--400., ογ ῬΡ. 394--400. (εἀϊέ. 1880} 
Ὑ. Μ.- Ὁ. 

1. [1. [18ὅ. 1, 
2. 
8. 
4. 

ὅ. 
6. 
7 

8 
9. 

Ἰ..] 3. 

Ρ.Ὸ» :- - 

φ, φο 

ΠῚ ιΘ 

18. 

19. 

. Μδχγαῖι, 

. Κινγοιῃ Αἰ ἀὐδάω: 

Ἐδλθδ68, ποαῦ Οαἷτο 
δυοοοίῃ 
ἘΠ ΔΗ), ΟΥ Αἀεϊοταὰ: 
ῬΙΠΔΠγοι ἢ, ΟΣ Ὑδ ]6Υ οὗ 

Βεάρᾳ.. ὃ Ε 
ϑαΣσ, Αἰπ υβὰ.. 
Τοβοτῖ οἵ 5ΠΌΓ, οὐ ΕΔ πὶ 

“ὁ ὈΠΙΟΓ᾽ ἢ νδΙοΥΒ 
μεαϊεὰ.. 

. ΕἸ τ᾿, γΆ]1ῈΥ οἵ Οοτοπάοὶ 
Ἐποδιηρηχθηϊ ὮΥ 186 Ηοά 

ϑὅ68 
. Ῥοβοτὲ οἵ δίη, ως οὗ 

ΒΑἤδγδη Η 
“Μδημδ, ῸΣ 40 γϑΆΣΒ . 
Θααίϊα, ἰοῦ ἃ ἀδῪ 
ΒΑΌΡΔΙΝ Γοηονγοα, ΟΥ ΓῸ- 

νἱνοά 
. Ῥορῆκα . ., 
. ΑΒ. : ᾿ 
Ἡορἰα πὶ 
Ὑγδίοσ, ἔγουῦι ἴἢ6 τοοκὴ 
Μαββδῆ 

Απιβὶ οἰκί το8 ἀοίεαιοὰ. 
ΨΦοιγο᾽ 5 υἱδὶὶ 
Ψυάρεβ δρροϊηϊοὰ 

. Μουπὶ δἰηδὶ, οὐ Ηογοῦ 
Τῆς ἀφδοβδίοραθ σίνθη 
ΤὮο οονοηδηΐ τηδὰθ 
ΤΒΟ ροϊάθη ςαἰ ἢ 

ΤΉ οσονοηδηΐ σοηοτγοα 
ΤῊΘ ἢσβι στ βου, ΟΥὁ ΠΠῚ- 
Ὀογηρ. 

τΤῆΘ Ἐκ ΦΕΡΕ ΕΣ ̓δγοοῖρα 
Αδζοῃ Ἴοῃβεοογϑίθα, δὰ 

Ηΐδ 801}8 ὃ 
ΒΟΥ σ6Β οἴ αἰοηοτηθηῖ 
ΤὨ6 δοοοῃα ρϑββουοῦ 
ΤΊιο εθοοῃᾶ ΓΒ Γ. 
Νεαάδὺ δπὰ Αὐΐδα ἀθ- 

δίγογοα . . 

, Ποβοσί οὗἩ Ῥαδγδπ 
. ΤΆΡΟΓΘΙ. ᾿ 
Μαγπιιτίης οἵ 186 Ρδυρῖο, 

ΟΥ̓ 
Τορμοὶ. 

Θυ.21]5, ἴον ἃ πῃοηιἢ. 
ΡΙαρυθ οὗὨ [6 ρϑορίο. 

" 

Οουποῖ! ΙΧ Χ αὐνννι 
Ἠδσοσοίῃ. δ Ἢ 

Μπγίδπλ᾿Β ἰορτοθῦ - 
Καάοβϑὴ Βαάγποα, ἰη ἘΠ Πἢ- 

ΤΔἢ, ΟΥ 1Π6 ἀιδβογὶ ᾽ἢ 
οἴ ϑἰπ, ΟΥ Ῥᾶγϑη 

Ε' β, . Χὶϊ. 
ΧΊΙ. 

ΧΕ, 

χὶν. 

χν. 

ΧΥ. 

ΧΥ. 

ΠΠΠΠΠ-. 

--.-.. χχχυ]!. 

θ ουϊ. ἱ. 

Ναυη. χὶ,. 
1)ου. ᾿. 
Νιιπ}Ὁ. χὶϊ. 

---- χὶἷὶ!. 
--.- χχχὶϊ. 

87. 
937. 
20. 

1. 

22. 

28. 

98. 
Ἰ. 

10. 

] 6. 

8. 

Νυπ)Ὁ. χχχὶϊ. 
χΧΧΧΙ. 

χχχῆὶ, 

χχχιϊὶ, 

«-.-ὄ... χχχὶϊ, 

χχχ δ. 

----.ἕ ΧΧΧΙ͂Ν, 

ΧΧΧΙΪ, 

---.--- χχΧ!, 

------«-- χχχ ὶὶ. 
-----.ὕ.ὕ. ΧΧΧΊΙ. 
---- -- ΧΧΧ Ι. 

χχχιϊὶ, 

χΧΧΧὶϊὶ, 

χΧΧΙ. 

ὃ 
8 
δ. 

ἡ. 

8 

8 

9 

10. 

11. 

12. 
18. 
14. 

18. 

17. 

18. 

Σ Ιη 186 ΒΙρίς ἀ6 ψέηοο, ἰοπι. “], ΡΡ. 868---405.. {Π͵|ΓῈ 18. δὴ οἰδοογαὶθ σοοργαρῖοαὶ 
ἀἰπβδογῖδιίοη, ΘῈ 168 χὶἹ, βίαι ἰοἢ8 ἀ68 19. 65. 

ΜΜ ΝΟ. 11]. 



δ80 

40. 

40. 

ΤΠοΐγρ σοῖαση. ᾿ .--. χΙ!, 
ΤῈ ΡΘΟρΐΘ τεῦ] . ------ χίν. 
δοηϊοησοὰ ἴ0 ὙΔΗΘΟΣ 4“ εἶ 

γοδῖθ - . ὃ ᾿ 
- " ---- χχχὶϊ, 
ἢ οὗ [6 δρ1.8 ἀ6- : 
δισογοὰ - ν ἘΥ 

Τῃο ρεορὶς ἀοίεαιε ἃ ὉΥ : 
16 ΑἸῃδ]οΚίϊεβ ΣΑΣ ἀνὰ 

ἘΘρΟ]]Ιοη οἵ Κοσδῇ, δα. ----.ἕἜἘχνὶ. 
Βυάάϊην οὗ ΑΑγομΒ στοὰ .| --- χυὶ!. 

20, Εἰϊαπιοη ῬΑΓΟΣ : Ἶ Σ Ε 
21. ΤΑθηδ, οὐ Τοῦ. ΠΏ κεαι. 1, 
22, Ἐϊ588) : ᾿ : 
98, ἘΠ οΐδίῆδη. Ρ ῷ Ξ 
34, Μουηὶϊ ΒθδρδοΥ . ς Ε ᾿ 
25. Ἡδιδάδῃ οὗ : ὲ 

Ηδζασ Δἀᾶδγ, οσ Αἀδὺ Ναπῦ. χχχὶν 
Ψοβῇ. χν 

926. ΜΑΚΒΟΙοΙΝ : Ἂ : ὃ ὶ 
27. ΤΆΒαΙῃ. ᾿ : 
28. Τάχα. : : 
29. ΜΙ σΔἢ. ᾿ ὡ 
80, Ηδεῃιηοηδῇ, οὗ : 

Αζχηιοι, οἵ ΖΑ ΟΠ ΔᾺ Ναυπῦ. χχχὶν 
“οβῇ. χύ 

81. Βοοσοίῃ.. ᾿ .Ἰ Πουΐῖ. χ 
82, Μοβοσγοιίῇ, οὐ Μόδοσα. εἶς ᾿ 
38. Βοηῃθ)δλκδϑη, οΥ Βδῆθὰ . ἢ 
84, Ἡογχπερί ἀρσαά, ΟΥ . Σ 

αυάρσοάδηῃ . ᾿ .1 -- χα 
85, Φοιδδιδα, οἵ . 

Ἑποθδῖδα, οὐ ΕἸ. .1--ὄ ὕἵἥὕ 
1 Κίη. ἰχ. 

86. ΕἸ γοπδῆ΄. : ὃ ᾿ : 
87. Ἐχίοη ΟΔΌΘΥ, ΟΥ̓ : : ᾿ 

Ὀϊζαδᾶῦ. τ) ευϊ. 1. 
88. Καάβεῃ Βδσποα πὶ τ 

ΔΙΟΙ 88 γϑασβ . Ὁ 
Μιτίδι δ ἀραὶ ὃ Νυιρῦ. χΧχ. 
ὙΔῖοσΣ ἴτολ ἴπὸ σοοῖ 
Μοεερδὴ : Τττ 

Μόοβοβ δὰ Αδζοηῃ οὔευά΄. -- χχ. 
---- χχυὶ!, 

89. Μουοὶ Ησσ, οὐ βοῖσ, οἱ 
ἫΝ ϑάρο οἵ Ἑάοηι. } πτπ τ Ὁ ἊΣ 
ἌΔΣοΙ ΒΒ ἀοδιῇ 4 -- χχ. 
Κίηρ Ατδᾶ δἰἴϑοκβ ΠΝ . 
δ θνους Ε ἜΧι 

40. ΚΙ Όγοιῃ Ἡδιϊδανδῃ, ΟΥ̓ 
ος ΤΌΡΒΕΙ, δραῖη. δαί ν 

41. ΖΑϊπηο Δ}, οὐ Ε[Δβἢσηο- 
πδἢ, ἀραΐϊη. ἣ 

δ όρος ΡΟ ΟῚ (δίεισι, 5... 
6 

Τὴθ Παίβεῦος ΒοΓροηϊ : 
ἐγοοίοά, . ν } ΤΆΠΙΡ ΣΙ. 

42. Ῥαποη ᾿ 
43. Οδοιῖι -- χχί. 
44. πὶ, οΥ 1760 Αδάατίπα ἰπ ἢ 

τη6 ογχάογ οὗὁἩ Μοδὴὺ : 
45. ΤῊ γδ]16} δηὰ Ὀτοοκ ---.-- χχὶϊ. 

Έ Ζοσ Φ φΦ Φ Ὁκαι. }. 

46. Ατῆοῦ ὃ ὁ Ναυη. χχὶ. 

]ηϊγοάμοξέοπ ἰο ἰλὲ Οἰα Τεείαηιεοπέ. 

Ὑνοἶνο δρίο8 δὴ .  {ἐ Ναπιῦ. χίϊὶ, 

ΝΝαϊηῦ. χχχὶϊ!. 19. 
ΧΧΧΊΙΗ, 20. 
ΧΧΧΙΪ, 21. 
χΧχΧχὶϊ. 92, 
χΧχΧχὶϊ, 23. 
ΧΧΧΙΙ, 94. 

ΧΧΧΙΣ, 25. 
χχχί. 26. 

------.-.- χχχιὶ, 97. 
«--------- χχχὶϊι. 28. 

Χχχίὶ 99, 

ΧΧΧΙΪ,, 34. 

ΣΧΧΙϊ,, 35. 

---..»....ἕ ΧΧΧΙῚΪΙ 86. 

-- --. χχχῖϊὶ, 57. 

--..--. χχχὶιι, 88. 

--...- χυτχῖ!, 41]. 

- οὐ χχχὶ! 43. 
----οἹἍΏδ χχχὶν. 48. 

------- χχχῖν. 44. 



Οἡ ἐδ Βοοκ Ὁ Νι5ιῚιπιδογ3. 691 

Υ. {ψ{-(ἰ μι {ἰ ν"υ. 
47. δου, οὐ Βοοῦ ΕἸΐπὶ.. .Ἰ Ναπιθ. χΧί. 16. 

ΙΞςἰδῇῃ χυ. 8. 
418, Φ8ῃδχ ᾿ ς «ΝΡ. χαὶ. 98, 

49, Ἡδβῆροπ.. ἢ ᾿ .}] -. - χχῖϊ. 24, 
ΞΙΠοη ἀοἰδδιοα, 

50, {{8826Γ ΧΧΙ. 82. 
51. Ἐδτοὶ ΧΧῚ, 35, 

ον ἀοίραιοα, 

δῶ, Τ)ιθοη δᾶ. ΝΈΠ,}). ΧΧΧΙΪ, 48. 
53, Αἰποι 1101 δῖ, . | Ἐζοικ. γἱ. 14, ᾿[ --------- χΧΧΙ, 46, 
δ4, Μϑβιίδηδῃ . ᾿ . Νιπἢ. ΧΧΙ. 18, 

55, ΝΆΠΔ]16], ΧΧΙ. 19. 

δ0. Βειποίῃ . ὁ 8 19, 
δ7. ῬΙβδσῖῃ. , ; .ἰ --- χχιὶ. 20. 
δ8. ΑΔ... Σ : ᾿ --- - χχχη. 47. 
δ9, ΒῃΠϊπ, ΟΥ ΑΑΌΘΙ Θῃ πὶ, ᾿ ΝῸΠΙ ΧΧΥ. 1..}} -ς ἥμεν 

Ιη ἐπ ρῥ]αῖηβ οἵ ΜοΔῦ. 4708]... ἢ ᾿ ΞΟ Ξε, 
Το] αν οἵ Βδαὶ Ῥθο .| Ναη. Χχν. 3, 
ΜΙΆ ΠΙτ65. ΡΠ] 5166 .}] ---- χΧχύ. ΨΑ͂ΝΟ 

| ΤῊΘ ἐΠὶγα τητιβίοῦ Ξ ΧΝΥ͂Ι, ὡς 
40. 11. 1. Τιαβῦ θα πογίχδιοηβ οὐ Μίοβοα } Ἰ)οιῖ. 1. ῳ͵ 
40. 12. Ι.  οβῃπα ΔΡΡοϊηἰοα ἶβ560- Ναμπ, ΧΧΥΙ, 18, 

| ΟΟΒΒΟΙ. Σ : ἘΠΊ ΘΝ παχῖν. Ὁ, 
Το δῖ} οὗὁἩἨ ΜοΒβοβ 5 ᾿ | ----.-. ΧΧΧΙΊΥ, 5. 
Α το τ᾽ Β ΤΠΟῸ ΓΠΪΠΡ ἘΣ... "ἢ, 

4).  11.} 1. ὁ} Οβἤτια 56 ΠῈ18 ἔνγὸὺ 5Ρ0ΡῚ6Β 4058}. 1]. ϊ; 
41. 1.110. [60. Ῥαββᾶρθ οὔ ἘΠ| σῖνον Φογάδῃ ᾿ ------ ἱν. 9, 

| 

[Εοξ ἃ βοηθεῖ αἰ ογϑηὶ (8016, δἀορίοα ἔγοτῃ τ. ΒΟὈίηΒοη, 866 Κ͵ἰο᾿β Ογεοὶ οὗ ΒΙ0]. 
1ιι. ἁγὶ, Υωάεηάογίπρ. [Ιἡ Ὀοίδι ἴὲ 8 δϑδυημδὰ (ἢδὺ {Ππ|ὸ 1δγδο } 1685 γογο ὕνίοθ δὲ δάεβῃ 
ΒΑτηοδ. ὅϑοπιθ ΤΊ ΓΒ ἰτηϑοΐηα ἴμδὲ τι ρ᾽δοο τγγἃ8 νυἱδί θὰ Ὀὰαϊ οπο6. Απ δγίϊοϊο, θη τ Ἰοὰ 
“Β᾽ηδὶ, Καάθθῃ, δηὰ Μουηῖ Ηογ, οἵ ἃ Ογιεἰςδὶ ᾿πααϊγυ ἰηῖο [6 ουΐα οὗ [86 Εχοάυβ," ἴῃ 
18:6 ΨΦουΓΏΔ) οὗ βεδογοὰ 1, ἱογαίυτγο, Αρτι] 1860, ΡΡ. 1---60, πιδὺ Ὀ6 δἀνδηΐϊδρϑουβὶν οομδϑυ] θα. 

Υ11. ον ραββαρθθ ἴῃ ἰπ6 Ῥοπίαίθιιοἢῃ ΠαΥΘ ΤΠΟΥ6 Θχϑγοϊβοα {116 
ἸΠΟΘΒΕΙΥ ΟΥ̓ Ὀ10]104] ογ108, {Πδὴ ἐλθ δοοῖ 9 ἐδιθ τσαγ8 οὗ ἐδὲ 7,ογα 
τηθη οηοα τθ ΝΡ. χχὶ. 14. ΑῬϑη- ἔΖγα, ΗἩοί προσ, πα οἴθοσβ, 
ΔΓ Οὗ ορ!πίοῃ {πα 10 ταίδιβ ἴο 1818 ὈοοΪς οὗ (86 Ῥοηίαίοιοῃ, Ὀδοδδθ 
1ῃ 10 86 Γοϊαί δὰ νϑύϊοιιβ Ὀαΐ]68 οὗ {π6 1βγϑϑ] 1068 τ ἢ {Π6 Ατρουῖθβ: 
Ἡ6Ζ6] 108, δηα δέου ἴτὰ ΜΊΟἢ86]15, (Β1η}κ 1 γᾶ8 δὴ Αὐμου 8 τ] Π]ηρ, 
σοπίαϊηηρ᾽ ὑσὶ υταρ 4] ΒοησΒ ἴῃ ποθοῦν οὗ [Π6 νἹἱοΐουιθβ ορίδιποα ὈΥ͂ 
ΘΙ ΠΟη Κιπρ' Οὔ Π6 Ατηογὶίοβ, ἴσοσα ν Ἰσἢ Μοβοβ οὐδ [86 τογαβ {παῖ 
Ἰτατη αϊαίοϊ υ Ὁ] ]ὸ. ΕΌμΒθοδ δηά βοιηθ Οἴἤουβ σοίου τὖ ἰο {Π6 ὈΟΟΚ 
οὗ δυᾶάρσα8. 1.6 ΟἸδγο ὑπαογβίδηαβ 1ὖ οὗ ἴπ6 ὑναγβ Οὗ {μ6 [Ββγβϑὶ 68 80 
Γουρηῦ ὑπάογ {86 ἀϊγοοίϊζοι οὗἉ  ἐβονδῆ, δπᾶ, ᾿ηβίθδα οἵ δοοΐ, ἢ6 ἰγδῃβ- 
Ἰαΐθβ, τι τοδὶ οὐ 186 «6188 ἀοοίογβ, αγγαΐξίοη, δα ῬΤΌΡΟΒΟΒ ἰο 
ΤΟΠΘΟΥ {Π6 νοῦβα ἰδ8: ““ ΥΥ̓Βογοίοσο, ἴῃ (86 πασγαῦοη οὗἩ {π6 τυᾶγβ οὗ 
[η6 [μογἅ, {Π6Γ6 18. (ΟΥὁ 884}} 06) τιϑηϊίοη οὗ νμδῦ μα ἀϊα 1η 1πΠ6 Βορὰ 
568, δπα ἴῃ {Π6 ὈγόΟ ΚΒ οὗ Αὐῃοη." 1μἈδι]γ, Ὀγ. 1ρμυίοοῦ σομβι 6.8 
[818 θοΟΚ ἴο αν Ὀθθῃ βοῆα Ὀοοΐ οὗἩ γϑιμθι γΏ0 68 8η6 ΑΙΓΘΟΙΟΙΒ 
νει ὈῪ ΜοΒβοΒβ ἔογ “ οβιδ ργῖναΐο ᾿πβίγαοίοι, [ῸΓ [Π6 ργοβθοι 00 
ΟΥ̓ 186 νγῶγβ δέον ἢ18 ἀδοοββαὲ (8βθε6 Εἰχοά. συ] 14--16.). ὙΠ18 
ΟΡ ΒΙΟΠ ἈΡΡΘΆΓΒ ἰο τπ|ι8 {Π6 τηοβὲ 8:1 0]6, δηᾶ ͵8, ἰπ 411 ργουδὈ έν, {86 
ἴσα ομ6. 

, ὅθο ΠΟΣῚ, Βδαϊπδγιοσθυοῃ, ατί, Ὗ υβίο. 
5 8.0 Ββνετγηΐοκ, ΕΠη]οἰπηρ, ὃ 132,1. 11, ΡΡ. 448, 444. ; ΤΠΙοπρ βίο πΌογς, Ὠββουίϑιοὴ 9 

οῃ ἴθ θη πο Π688 οὗ [Π6 Ῥοπίλιοιοῖ, 4188. νἱ. νο]. 1. ὑῃ. 182--- 185. 
ΜΜ7 



δ82 ]πἰγοαμοίέοῃ ἔο ἐΐο Οἷά Τοϑίαπιοηέ. 

[““ὙἼὸ ἀν ἢ ἔογ ἃ πιοιπθηΐ," βὰγ8 Ηἄνϑγηϊοῖς, “ς οἡ ἔπ οοπβιἀοσαίϊοη 
οΥὗἩἨ {π6 χτγοδί ἰδοὺ, υυποἢ 18 1Π6 ὈΔ518 οὗἩἨἁ [Π6 παττδῦνα οὐὗὨ {6 ψ8ο]6 
ὈΟΟΚ, πηλόν, ἔπ βοϊουτῃ οὐὨ {πΠ6 δγδθὶ 685 ἀυσῖπρ' ΓΌΓΟΥ γοᾶσβ ἰὴ [Π6 
ΜΊΔΟΥ οβ8β. Τὴ6 τρβηηοῦ ἴῃ ν] οἷ {16 παγγδίου βίδίθβ (818 ἔδοὶ γ6 
πάνθ τηθη!οποᾶ ἀθονθ. (“ Τα ρογοα οὗὁἨ [βϑγαθ]᾿ Β γοὐθοίίοη,᾽ ἢ {β6γὸ 
84Υ8, “͵8δ ΟΠαγδοίοσιζαα ὈΥ {Ππ6 οἰτουπιβίδῃοθ ὑπαὶ {π6 ἢϊβίουϊϑη 18 
ΑἸπηοθῦ βι ἰθὺ τβρθοίηρ 1, 88 Ὀθῖπρ ἃ ρϑγιοα ποὺ βίγ]οῦ] γ ὈοΙοηβίηρ᾽ 
ἴο ἰῃδοσγαῦσαὶ Ὠἰβίουυ. ΑΔ ν]Ἱϑῖν 80 βί γι οὐΥ ἘΠΘοογϑίσαὶ, δηα ἃ ἀ6- 
βου ρθη 80 Ραγοὶν ΟὈ]θοίϊνο, ἀγα πιοϑὺ θοβύηρ (Π6 αν ρσΊν ον Ἀϊπβ6] ἢ, 
Μοάδγῃ οὐἰοῖβηι μ88 οἰ εν ἰδκοη οἴμηοο δἱ (πΠ6 βίδίθιγθηΐ {ῃαὶ 
)  μόνδῃ Πδα δπποιηδαᾶ 8]] {Π|8 ἃ8 ἃ Ῥυ ΠΙΒΕτθηδ ἴο Ὀ6 ᾿πΗϊο θα ἀροη 
116 ρΡθορὶθ. ΤΏ18, [Π6Ὺ 84 Υ, 18 ἸπΠΟΟΙ ΓΘ ΘΏ81016.Ύ Ἠονονοσ, {πὸ ἔδοί 
βίδῃα8 ἥγπι, {πδὲ [86 [δγϑθ 1068 ΤΘΆΠ]Υ ΡΟ 6 ΤΟΤΕ ὙΘΆΓΒ ἴπ [μ6 ψ 1] 46γ- 
688. ΤῊΪΒ ἔδοῦ 18 ργογυϑα ἴπ [Π6 Βουιρίσγοβ ὈΥ ΤΔ ΠΥ ΟἾΠΘΥ ΒΓ ΤΟΙ 168. 
Ἡδῆοθ αὔῖϑθβ (86 αιιοβίζομ μον {π18 ργοίγαοίοα αδρόοάθ τγδϑ οοοδβίοηϑᾶ, 
δηᾶ πιμδὲ ᾿παιιοοὰ Μοβοθ ἰο ροβίροῃηθ οὐ σίνθ Ὁρ {86 δοῃαᾳαβί οὗ 
Οδῆδδη. ὴ6 Ὑ οἰΐβ βαυβ {παῦ βυοῖ τοβιρῃαίίοῃ, ἴῃ σὶνπρ ὍΡ 8 ρΙδῃ 
ἰο ΜὮΙΘὮ ομο 48 ἀονοίοα {δ6 }] [41 οὗ ἃ 116, 18 ποῦ υμιδηὴ. Οδίῃθ 
δβϑοσίϑα {ῃπαῦ ὈΥ Βυιοἢ ἃ ταργαβθηϊαϊίη {π6 ριοίατα οὗ Μοβββ 18 βιητ σου 
ἀϊβῆσυτοα, Α] {818 γεπάϑγβ {π6 ρσγοδίθι οὗ ουσ ὁρροπθηΐβ {Π8 τποσθ 
ἀπου!, Ὡς ͵οι(α βαγβ, " πο Κῆονβ τ μδῦ Βαρρϑῃϑᾶ 1η {πδὲ Ἰοηρ 
Ρουοα ᾽ ΤῊ φαοδβίίοη σψου]ὰ δπιοιηΐ ἴο ἃ οοη  ϑβϑίοη οὗὁὨ ΟἿΤ θη ΕἾΘ 
ἸσΏΟΓΔΩΘΘ ΘΟΩΘΟΓΏΪΩρ' Πδὺ Ῥγ48 τηοϑύ ᾿πιρογίδηϊ, δηα ἡδὺ 18 {Π6 τοδὶ 
Γὰγηϊηρ-Ῥοϊηΐ οὗὨ 1Π6 ΒΙΒίΟΥΥ οὗὨ [δγαθὶ, πα σοι] τραῖκα Δ 6 ΠΟστηοιβ 
δηᾷ πιοϑὺ βέτ ΚΙ ρᾺΡ ἴῃ ππΐνοῦβαὶ μἰϑίοσυ. [0 18 ᾿πογθά! }]6 ὑπαὶ πῸ 
ται ἴοπ 8μου]ἃ παν Ὀθ θη ργθβοσυϑᾶ, ἴπ τ ΠΙΟἢ νγαϑ το] ἴο Ῥοβίβιῦ 
ΜὮδαΐ νγ88 ΠΟσα τηοϑί ηρογίαπί, ονθη 1 1 βῃου ἃ ΟὨΪΥ παν ὈΘ6Ὼ ἴῃ ἃ 
ΨΟΙῪ ἀἸβῆσιγοα ἔοστη. [{ 18 ἱποσθάϊθ]6 ὑπαὺ ναὶ τγ88 πηοϑὺ ἱπηρογίδηϊ 
βῃουϊα αν Ὀθθὴ ραβϑβθα Ὀγ, δηᾶ {παὺ {ποτὰ βῃουἹὰ Βανα Ὀθθη δοπι- 
τησηϊσαίθα ΟὨ]Υ δῦ ν88 ΘΟ ΡΑΓΑΓΙΥΘΙΥ ΤΙ σι! βοληΐ, [{{Π|Ὶ18 Ὑγ6Γ6 
1[Π6 οα86, {πὸ ἰγδάιομβ οὗὨ ἴβγϑϑὶ τοι ὰ ἔοσιη 84 ροιΐθοι ]γ-Ἰβο]διθα 
Βαποηοθοη. Τἤυβ {π6 ΠΙΒίΟΥΥ ΟΥ̓ [ΒΓ86] 1.561 σου]Ἱὰ Ὀα βοιηοί ησ 
ἹΠΟΟΙΊ ΡΥ ἢ ηδ: 016. ἘΊΠοΥ {Π6 Ὠϊδίουυ 18 ᾿ποοῃσϑινιθ]θ; ΟΥ {86 88- 
Τουπάϊηρ; ἔδος 18 ᾿ηα 66 4 συ ἢ. Απα 80 [ἴ ἰ86Ί΄ ὙΤ]Ὲ τοϑρῃδίϊοη οὗ 
Μόορβοβ, δπᾶ 1Π6 βο)οῦσῃ οὗ {{|᾿| Ῥ6Ορ]6 πῃ {π6 ψ]]άθγη δ, οαῃ 6 6χ- 
Ῥἰδιηθα ΟὨΪΥῪ ὈΥ δβϑυτηϊηρ 8Π ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΡῪ αἸγπ6 ᾿πἰθυνθηῦοη. Α 
ΤΑΘΓΟΙΥ -ΠαΙΌΓᾺ] ᾿πἰογργοίδιοι 18 Π6ΓΘ οι] θυ 616. ὍΠδ ρτὸ- 
Ὀ]Θπλ οδῃ ΟὨΪΥ 6 Βοϊνοα ὈΥ δβϑυμῖηρ (πδ΄ [6 ΤἶοΙς Ργοοθθαρα ἔγομι 
1πΠ6 οομμμμδπά οὗ (ἀοά, τ 10} 18 Ὁποοη! ΠΟ ΠΔΠῪ οὐογοᾶ ὉΥ 8 86 .- 
νδηΐ, δπα ἰο ὙΔῚοἢ ον [ῃ6 ΤΟὈΘ]]ἸουΒ ῬΘΟρΡΪα τωῦυβὲ θοιν, Ὀδοδϑιιδθ 
(ἸΘῪ μαννα ΔΠΡΙΥ δχρουϊθηοθα {πᾶὶ ππουῦ (ἀοα (ΠΩΥ͂ οδπ 4 50- 
(δ1ηρ.᾽"} 

ΤῊ Πἰβίουυ οὐ Βαδίδδι, οὔθ οὗ {π6 πιοϑὲ σϑιμασα 6 παγγαίνϑβ οὗ 
τμῖ8 Ὀοοῖκ, Β88 ρίνϑη σῖβα ἴο πιῦοῖ- ἀἰδβοιβδίοῃ. Τδδί, ἐπουσῇ 8η αη- 
0 ]ν πιδῃ, 6 νγ8 ἃ ἔγὰθ Ῥγορῇδὺ βθϑιὴϑ ἈΠαθη8 016, Βαΐὺ 10 18 πού 
80 Οἷθασ ψμοῖμοσ Π6 βροδκιηρ οὗ {π6 488 τῦϑϑ 4 [ἴθ γα] ἔδοῦ, ΟΥ τ βοίθοῦ 
10 οοουχγοά ἰπῃ υἱδίοῃ. Τῆδ ἰδδβίϊπηοηγ οὗ δ. Ῥείογ (2 οί. 11. 16.) 
ΟΙΪἃ ἀρροαν ἀδθοϊθῖνο Βυὶ ἰπθὴ Τπογθ δὸ σταᾶν ἀουδίβ πο ῖμο ῦ 

1 Κίεῖο, Ογε!. οὗὨ ΒΙΌ]. 11. ατὶ. ΝπΊθοΓα. 



Οκ ἐμ Βοοΐ Ὁ ειογοποηῖψ. . δ93 

[86 βοοοπα δρίὶβί]6 βου δε ἰο δι. Ῥϑίεν ἀρ ἐν θα! 1π ΒοΒΑΠ οὗ 
{πὸ Βαρροδίίοι {παῦ 1π6 δνθηῦ ἀϊά ποῖ 11 ΈΘ ΓΑΙ οσουΓ, Ὀυΐ τᾶ Βθθῃ 
1η ν᾽ βίο, 10 18 πγροὰ {δαὺ [86 Ῥγορῇοῦ δχργθββθα ΠῸ ΒΌΓΡΥΙΒΘ δῇ {Π6 
Ρογίθηΐ, ἐμαῦ {ῃοβ ψὮὯ0 ϑοδοιηραμιθα ἢ ἀο ποῖ βϑϑῖὰ ἴο δᾶνθ 
ΥἹ 65866 1, δῃά 1ῃδὺ Βαίαατμα ἈἸτηΒ6} δ υνσαγάβ (χχῖν. 3,4, 16, 16.) 
ΒΆΥ8 ἰμαΐ, (Ἀ]]1ηρ’ Ἰηΐο ργορῃθί!ο Θοβίϑϑυ, ἢ6 ᾿ιδὰ [18 ἜουΥθβ ορθπθᾶά. [ὲ 
18. 8. τηδέίζερ οὐ ὙΔΊΟΒ τηθη 1] ΑἸ : [Π6 ργοδϑηΐ τυῖοῦ Ὀ6]1ΘΥ 68 
ἐπαῦ [6 Βαροσμαίαγαὶ ουθηΐ ᾿Θγα]Ὺ οοουττοα. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥΓΥἹἱἹ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΟΧ ΟΥ̓ ΡΕΟΤΕΒΟΝΟΜΥ. 

1. Τιο, ἀαέε, απα ολτοποίοσ,.---Ἴ1. 8οορε.---ΤΠῚ. ΤΡ νεαϊοέϊονϑ οΥ ἐς Μᾶεεείαλ. 
-οΙτν. δ ῥα νος 90 οοπιἐθη 8. ----. Οδεδογυαζοη2. ---- Ταδίο ον λαγηιοην 9 
ἐλ Μοεαϊο ἰαιο. 

1. ΤῊΕΒ δεν 041} 18 ΔΠᾺ ΒοοΙκ οὗ Μοβϑβ Ὁ) πδιὲ [οσ, βῃοσίγ, 
ὉΝ 21], {πα 186, 7Τῆσδο αγε ἐΐδ τοογά5, Ὀδολυβο (6 ΟΥ̓ Π4] οομ- 
ΤΏΘΠ66Β ὙΠ {Π 686 τγοσαβ : ΟΥ̓ δοηθ γα 1 η8 10 16 64116 4 ΠῚ Δ Ἶ, ΟΥ̓ 
ἐδό γορείϊξοη ΟΥ ἐΐλε ἴαιο; “16 ΟἾΠΟΥΒ ἴσστα 1Ὁ ΠῚ ΠΣ ἼΒΌ, οὐ 1Π6 δοοζ 
9 γϑρτοοῦβ, οχν ἀοοουσηῦ οὗὁἨ [Π6 πυμηθγοῦ 8 Γορσοοίβ οὗ {Π6 [Βγλ 6] 168 ὈῪ 
Μόοβοβ. ΤΠ τοί δηᾶ 1,018 τοβρϑοι νου ο4}} 1 ΔΕΥΤΕΡΟΝΟ- 
ΜΙΟΝ, 2εικέεγοποπιῖμπι (θη 66. ον ΕρΡΊ 8 1016 ΤΟ. ΟΓΟΠΟΙῚΥ 18 
(οτινθα), (μαῦ 18 ἰο βᾶγ, πο δβεοοπά ἴἰαιο (Δεύτερος ΝΝόμοφ), Ὀδοδυδα [ἢ 
ΘΟὨἴ81η8 ἃ Β6οοπά δβίαίθιηθηῦ οὗ {π6 Ἰατγϑ βοὴ Μοβοβ Ππδα ἤσουν 
Ῥτγοτηυϊραίθα ὑο {πΠ6 [βγϑϑ 68. ΕἾΟΤᾺ ἃ ΘΟΠΙρασίβου οὗ [)6αΐ. 1. ὅ. 
ὙΠ ἢ χχχῖν. 1. 10 ΔΡΡΘΑΣΒ ἴο δᾶνα ὕθθὴ πυϊ θη ὈΥ Μοβθβ ἴῃ {Π6 μ] 618 
οὗ Μοαῦ, ἃ βῃογτῦ ὑϊταθ Ὀϑέογθ 8 ἀθαίῃ ; δηᾶ {Π18 οἰτουταϑίλποθ ψ1}} 
δοσοπηΐ ἴοσ δῦ αἰδοι: οί θασηθϑίηθδβ τ ἢ τ ῖοἢ Π6 δαάγαββοϑ [86 
Ἰβγδϑὶίοβ. ὙΠῸ ρογοα οὗὨ {1π16 ΘΟΙΆΡΓΤΙΒΘΑ ἴῃ {Π18 ὈοοΙκ 18 ἔνα ἔμπαν 
ΓΘ Ἶἶκ8, ΟΥ, δοοογάϊηρ [0 ΒΟΙΏΘ ΘὨΣΟΠΟΪοσοσΒ, αδουΐ ἔνὸ τηοηίῃϑ, Υ]Ζ. 
ἔγοτι {π6 ἢγϑὺ ἀἀγ οὗ {Π6 οἰθυθηῖῃ ταοητὰ οὗ 1π6 ἔογ 6 (ἢ τϑᾶν δον {}6 
δχοάυβ οὗ [βγδοὶ ἔγοια Εσγρί, ἤο {π6 οἱθνθηίῃ ἄδυ οἵ {π6 ἐν δ 
ΤΊ ΤῈ οὗἉ [Π6 βᾶΠπ|6 γ6 8, Α.Μ. 2663, Β.ο. 1461. [6 Μοβαῖο ογϊρίη 
οὗ δυο ΘΤΟΠΟΙΩΥ ͵8 αϑϑοσίθα οἴδρ. χχχὶ. (οοηρ. χυ]!. 18.)., δηᾷ 18 ΘΟΥ. 
τοδοτδίθα ὈΥ ϑιιοῖ ραββθᾶσβ8 88 «) οϑῇ, 1]. ὅ, 7.; 1 Κιηρσθ ἱ". 8.; 2 Οἤγσοη. 
Χχγυ. 4.; Ώδη. Ιχ. 18.;: Φοἢη 1. 45.; Αοἰβ 111. 22. Ηξδνοσηῖοκ ἢα8 
γγ761] ἀἸδοιιββοά {818 [ορῖς, ἀπά 88 βδῆοσγη ὑῃδὺ {πΠ6 δ] ρα σΟἢ ΥΔαΙΘΕΟΠΒ 
8 ΔΗΒΟΙΓΟΠΙΒΙΒ ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 ΘΧΡ]ΑΙποα ; Ὑ1}116 πΠ6 ἢ88 ργοάποθα ἔγοτῃ 
{86 ὈΟΟΚ 186] ναγίουιβ ρῥ᾽αΐπ τπουρᾷ ἰηα᾽τγοοῦ ἰγᾶσαθ τυ ΠΊοἢ οοπί στ Ραΐθ 
ἴο ῥτονϑ {πϑῦ 10 σδτη6 ἔγοιῃ {π6 παπᾶ οὗ Μοβϑβ.}] Βτοιὴ {Π6 δοοοπηΐ 
οὗ Μοβοϑ ἀθαίῃ τϑοοσγαδά ἴῃ {πὸ (δ σίγοϊουτί μαρία οὐ {818 ὈΟΟΙς, 
84 (ῃ6 ἰηβουοη οὗ βοὴ δχρίδηδίουυ ὑγ υσὰβ τη οἶμον ρᾶγίβ οὗ 
Τδυθοο ΠΟΥ, ᾿ῦ 88 θ6θη ᾿πβιηυαίθα {Πδὺ ΜόοεςοΒ σου] ποῦ ἤν Ὀθθῃ 
18 δαΐδμον ; δαΐύ {86 10] οτἱηρ' γοιλδῦῖς ν7}}} ΟἰθαυΥ ρσόνα (18. πούϊοῃ 

Ὁ ἘῸΓ δυζαμηθηίδ ἴῃ ἔδυουν οὔ [18 ζαπαΐποποββ, εοὸ ΚΟ]. Ι΄. ΡΡ. 604 ---608. 
᾿ Κινο, Ογοεὶ. οἵ ΒΙ0]. 1ἱξ. τὲ. οι τογοποόπιγ. Μοτο νν}}} που δ οσ 6 δαὶ ἃ οὐ {π8 Βα δ᾽δοῖ, 

μ" 8 



δ84 ]πἐνοὠμοξίοηπ ἐο ἐδ Οἰα ᾿Γεβρίαπιοηί. 

[ὁ δα υπΐουπᾶοα, Τῆδ τογάβ οὕ Μοβοβ οοποϊυἀθ στ ἢ (ἢ 6 (Πιγτγ-ἰιγὰ 

οδαρίον : {π6 δ τγ-ξουγιμ τὰ δαἀθα ἴο οοπιρ]οίθ 186 Βἰβίοσυ, [86 

βγϑὺ οἷρῃῦ νϑῦβθϑ ργορα ]Υ ἱπιηθα αἴθ] Υ δου ἢ18 ἀθδῦμ ΕΥ̓͂ ἢ18 8ι0- 
Οθαβου ἠοβῆυα, ἰμ6 ἰαϑὺ ἔθατ ὈΥ δοιηθ ἰδίου ὑγιῦθσ, ργοῦὈν ϑαπιαοὶ 

οὐ γα, οὐ βοῖῆθ ριόρμοῦ ἐμβαὺ βυοοθθάθὰ ϑαυμιθὶ.} Αποῦθμοῦ πὰ 

ΘαΌΑ ΝΥ Βα ἰβέβοί ΣΎ βοϊαίϊοη. οἵ 0818 αἰ ΒΠου]ν ἰδ (μ6 ΟΠ] ονῖπρ’ ; νἹΖ, 

ἰμαῖ ψϑαΐ ποῖ ἔογτιηβ [86 ἰαβέ οἰιαρίοσ οὗ θα ΓΟ ΠΟΙ γγὰ8 ἔοι- 

τΑΘΥΪγ [86 ἔἢγβὺ οὗ “οβμυδ, Ὀυΐῦ νγ8 ΓοΙ]ΟΥΘα τἤθποθ, δηᾶ Ἰοϊπϑά 

ἰο Τουϊογοποιωῦ, ὈΥ̓͂ ΨΑΥ͂ οὗ Βαρρίομηθηί. ΤῊ ορίπίομ Ὑ01}} ποί 

ΔΡΡΘΑΓ ἸΩΡΤΟΡΔΌ]6, σι βθη 10 15 σοηϑιἀογοα {παῖ βοοϊοηβ απα οὐποῦ 

αἰνιδίομβ, 88 Μ06}1} αἋ8 ροϊηΐβ δῃὰ ρϑῦβθβ, ϑγ6ῦθ ᾿ηγθηίθα Ἰοηρ᾽ β'ποθ 

(686 ὈοΟΚΒ ψοτο τυ τίθη; ἔογ, ἴῃ ὑΠο86 ΘΑΥΪΥ ἄρθ8, βεύθγαὶ ὈοΟΪΚΒ 

ψόσα οοπηροίοα ἰοροίπον, ἀπά ἐ]ονσθ θδοῖ οὔμοῦ ου (86 βαπλ6 τῸ]]. 

Το Ῥορὶπηΐηρ οὗ ὁμ6 ὈοΟΚ μιϊσμύ, ἐπογθίοσθ, θ6 δα βι]Υ ὑγαηβίδγτθα ἴὸ 

{π6 6πά οἵὗἨ δῃοίμογ, ἀπὰ ἴῃ ὑγοῦθδβ οὗ [1π|6 Ὀ6 ΘΟΠΒΙΔΘΓΘΑ 848 108 ΓΔ] 

δοποϊυβίομ, 88 ἰῃ {μ6 οα86 οὗ ΠδυςογοΠΟΙῺΥ ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 88 {86 ΒΌρρ]6- 

ταϑηίδὶ οδαρίον οομίαϊπΒ Δη δοοουπύ οὗἉ {Π6.]αϑὺ ὑγαμβδοίοῃβ δπα ἀθδί 
οὗ 186 στοδῦ δυΐμου οὗ {π6 Ῥδηϊδίθυοῇ. 

11. Το ὅσοορε οὗ {πὸ Ὀοοῖϊς οἵ Πϑ.Θυ ΘΓΟΠΟΠΙΥ 18 ἴο0 ταρϑαῦ ἴο {8Π6 

Τογβο ἰθθ, θοίοσα Μοβϑβϑ οἷν [βθηὶ, {μ6 ομ!ο  ]ανγ8 οὗ (ἀοα νοὶ Πα 

Ῥδθῃ ρίγεπ ἴο {π6πὶ; {πᾶὲ {Πο86 πού Ὀοτῃ δὖὺ 186 π|ὸ ψΏΘη {ΠΟΥ 

ἬΟΙΘ ΟΥΡΊΠΑΙΥ ἀοἰνογθᾶ, οὐ Ἰποαρϑῦϊθ οὗ υπαογβίδπαϊηρ {Π6Π|, 
ταῖρα! θ6 ᾿πβίγαοίοά, δηὰ δχοιθα ἴο δἰζθηᾶ ἰο {Πθτ, δῃά, Θοπβθα ΠΕ Υ, 

086 Ὀοιίοῦ Ῥγθραγθα ἴον {π6 ῥτοπιϊβθά ἰδη. ὙΠ {μὶ8 νον {16 

βϑογοᾶ ἢἰβίοσιδῃ τεοδριτυ]αίθθ {π6 γαγοὰΒ τ ΘΟ 68 ΨΠΙοΩ (Δοα μαᾶ 

βεβίονδα ἀροπ {πδπὶ ἀπά {ποὶν ἔουθ 618, ἔγοτα {μοῖῦ ἀδραγίασα ουὐ 

οὗ Εργρὺ; {16 νἱοίου!68 Ὑ ὨΙΟἢ ὈΥ αἰνῖηθ ἀϑϑιβίδησθ πα ἢδά οὈίαϊ πα 

ΟΥΟΡ ἐμοῖσ δηθιηΐθβ; {μοῖγ στο] 10, ἱηρτδθπ46, δηα ΟΠδβ.βοπηθηίβ. 

ΤῊ πλοσὰ], οουοπιοπίαὶ, δπὰ ᾿ἀ]οῖα] ἰανβ ἀγα ταρθαϊθα 1 ΔἸ [Ἰ0ῃ8 

δῃᾶ οχρίαπαύίομβ ; ἀπά {π6 ρΡθορὶΘ 8.6 υγρϑα ἴο ΟὈΘαΊΘΏ06 ἴῃ [{}6 πηοϑὺ 

αἰἴδοίζοπαίθ ταδηηοῦ, ἔγοιῃ [Π6 ΘΟ Βι: ἀοσδίοη οὗ [6 Θπἀθασὶηρ ὈΓΟΙ, 1868 

τηδᾶθ ἴο {μοπὶ ΕΥ̓ αοά, νοι μ6 σου] δββυγθα]ν ρογίοσι, 1 {86 γ ἀΙά 

ποὶ ἔτυβίτγαία ΠἰΒ ἀ6β: σηΒ ΟΥ̓ΔΟΓΟΥ ΟΥ̓ {Π6}Ὶ οὐση Μ1π] οὈδίϊπδου. Ὑμδί 
πο Ρδύβοῃ ταὶρῃὺ {μογοαΐον ῥ᾽ θδὰ Ἰσμόταποθ οὗ (π6 αἰνὶπθ 1ανν, [6 
Ῥγοβου δα {παῦ 10 δβοι!α ΡῈ τϑβᾶ ἴο 4}} 1886 ρΡδορῖβ αὖ [86 οπά οἵ 

ΘΥΘΙῪ βαυθηίῃ γϑᾶγ, ἀπά οοποϊυἀοα [18 πλἱἸβίθσιαὶ ἰδ θΟΌΓΒ δπιοηρ 
1μ6 ἰβγδϑ!θ8 ὈΥ ἃ τηοϑὺ δἀπισαθ]ο οδ, 81 οἷ Π6 ΘΟΙ ΤηΔ ρα ΘΥ̓ΟΣΥ͂ 

016 ἰο ἸΘαΓΏ, δπα ὈΥ ρἰνίπρ 8 ρσορμοίϊο θϑηθαϊούζου ἰοὸ {86 ὑνγεῖὶνο 
{10 68. 

111. ΤῊϊΒ ὈοοΚκ οοπίδ! 8 ΟἸΪΥ οθ6 ῬΕΟΡΗΕΟΥ ΒΕΙΑΤΙΨΕ ΤΟ ΤΗῊΕ 
ΜΕΒΒΙΑΉ, νἱζ. Πουΐῦ. χνὶ!. 16, 18, 19., ποῦ τγ88 {018]1|ὁοὰ πδθη 

Βυπάτοα γοᾶτβ δἴον 1Ὁ μα Ὀθθη ἀθ] γαγθα, δῃα 18 ΘΧΡΥΘΒΘΙΥ͂ Δρρ]]6α ἰο 

Ζεβὺθ ΟἸσῖδὲ ἴθ Αοὐϑ 111. 22, 28., δηα νἱ!. 87.δ; 10 δἰἷβο ΘΟ σΊβ68 

[} Β:οἰ ἀπ᾿ 8 οὐσῃ ἀθϑί 18 τοϊα θὰ δἱ 1Π6 οἶοβθ οὗ ἢΐ8 Ὠἰβίουυ, 110. χχνΐ,; δηὰ γϑῖ 20 ΟἹΘ [89 

ΟνῸΣ δυραοα ἔγοτῃ {μἰ5 ἴμλοὶ τπαῦ τ6 Εἰ ΒΙΟΤΥ νγ)88 ποῖ 8 ρεηιΐηθ νγοσκ.] 

2 ΑἸοχϑηάουβ Ηεῦτον ἀπὰ Ἐπρ ἢ 8ῃ: Ῥρηϊδίοιοι, οἰἰϊοὰ Ὁ Ὧγ. ΟἾΑγκα οἡ Πεαϊ, χχαῖν. 

νῆο ἰ8. οἵἩ ορϊπίου τμαῦ {Π}|8 οὨαρίεγ βΒου!ὰ σοπβιιαίθ τἴμ6 ἔἢγβὶ σμαρίογ οὗἉ (826 ὈοῸΚ οἵ 

“οβῆιδ. 
8. Οη [86 Δοσοιρ] δι τηθηὶ οὗ 118 ργοαϊοιίοῃ, 866 Υὶ οἱ. 1. ρὑρΡ. δ55---ὅδ7.; ΒΙΒΒΟΡ Νενίοη 

δέχίλ Τλἰββοσιδιίοη; δηὰ Ὁγ. δου 8 ̓ζοτηδυκβ ὁπ Ἰδες] οβἰαβιῖοδὶ 11ἰβίονν, γο]. ἱ, ρρ. 279, δ6., 
λλοτιν , οὐἷξ. 1810. 



᾿ ακκαναωκωκκωναιααιαιι!ηη ΒΕ ΒΒΗΒΕΒΗΒΗΒΟΘΒΒΝΒΕΒΕΒΕΕΒΟΒΟΒΝΝΒΟΝΒΟΝΒΟΝΟΒΌΝΩΝ 

Οη ἐλε Βυοΐ 9 1) οιμεγοποηιψ. δ88 

ΒΘΥΘΙΆΪ ὙΘΥῪ ΤΟΙΔΔΥΚΔΌΪῈ ρῥγοαϊοίοηβ γσοϊαῦνα ὕο ἐδ [γα 6] 168, ΒΟΙῈ6 
οὗ ψ Ἀ] ἢ ἀγα (1816 θοίοτα οὐσ᾽ αΥ68. 

ΙΥ. ΤΏ 6 ».8 ἀἰνιας {818 ὈοοΪ ᾿πῦο ἔθη Ῥδγδβῃϊοῖ ἢ οὐ Θπαρίογ: 
ἴῃ ΟἹ ΒΙΡ]68 10 οοῃβιϑίβ οἵ {συ -ουν οπαρίοτβ, (86 οσοη θηΐβ οὗ τ ΒΊ ἢ 
ΤΩΔΥ͂ 06 Διττδησθα ὉΠ66 γ᾽ ἴπ6 ἴουν ΟΠ] ονἱπρ Πθδαβ: --- 

ῬΑΒΤΊ. Α γερείξοπ 97 {6 μέϑέοτψ τεϊαίεα ἐπ ἐδθ ργεοραϊησ δοοῖς ; 
ΘΟΙΩΡΣΙΒΙ Πρ, 

1..Α τοϊδίζοῃ οἵ ὑμ6 ουθῃΐβ ἐμπδὺ ἰοοκ. 018469 ἴῃ {9 τ] ΘΓ 688, ἔγοσα ἐμοῖσ 
Ἰοανίηρ Μουπί Ἡογθὺ υη1] ὑποὶγ ἀγγῖναὶ δὶ Κδάθβῇ (1.). 

2. Τμοῖν ἸΟΌΓΠΘΥ͂ ἔσγοτη ΕδαΘΒἢ {1}} [ΠΟΥ οδπι6 ἴο ἐδ ἰδηᾷ οὗἁὨ {6 Αὐλογὶ ἴθ, 
δια {ῃ6 ἀοίοαί οἵ βίου, δὰ οὗ Οχ, σνὶτ (6 αἰνίβίοη οὐ ἐμοῖς ἑογγίίο- 
ΤΊ 68 (ἰϊ., 111.}. 

8. Αἡη δχβογίδιϊομ ὑο ΟΌΘΥῪ (86 ἀϊνὶπθ ἰανν, δη ἃ ἰο δνοϊά Ἰἀο]δίσγ, ἱοαπάοά 
οὨ {μαῖν ραδὺ βχρθγίθῃοθ οὗ [89 ροοάποβδ οὗ ἀοά (ἷν.). 

ῬΑΒῚ 11. 4 γορεϊίξίοη 9. ἐδδ πιογαῖΐ, οογεπιοηΐαΐ, απά ἡμάϊεϊαὶ 
ἕαιο; οοῃίδἰηϊηρ, ἊΝ 

Ι. 44 νοροίϊοη 90 ἐλο πιοταΐ ἰαιο οΥ ἐεῃ σοπιπιαμαπιθη8 (ν. 1.----22.), δθὰ 
118 οἴθος ὕροῦ {89 Ῥθορὶθ οὗ 1βγϑ6ὶ (ν. 22---ὃ8.); δὴ οχροβίΐοη οὗ {86 
,γδέ δοτοτοδηἀτηθπῦ, ΙΓ} δὼ ὀχ πογίδοη ἰο ἰόν (ἀοά ὙΠ 81} {πον πϑαγίβ 
(ν1.}; δῇ ϑχροβιτοη οὗἉ [86 δοοοπα φοτηταδπατζηθηΐ δραϊ δῦ 10] ΔίτΥ, ργο! Ὀ10- 
ἵπρ' ᾿Ἰπίβγοουσϑο ΣῈ ἰἀοἰδίγουβ πϑίϊομϑ, δηἃ δ η]οΙ πίηρ (μ0 οΟχίϊγραίϊοη οὗ 
100 ΟἙμπδδηἑία8 δηᾶα {π61]γ ἸἀΟΙΔΙΓΥ (ν]11.); δίγοῃηρ τρούνοβ ἰο οὐδάΐθηδθ 
(ν111..---πὶ.). 

2. Α γοροξξίο οΥΓ ἐλ σοτοριοπίαϊ ἴαιο (χὶϊ.---χΥὶ.)}; ἃ σοτηηδηά ἰο 
8.00] 18} 811 1Δο]ΔίΤΥ, δηα τορυ]δίοη8 [ῸΓ {πΠ0 ψοσβρ οὗ Οαοά (χ]].); ἰανγ8 
ΔρΑϊηθὺ [8186 ρσγορἤῃθίϑ, δῃᾶ ἰάοϊαίγουβ οἱ(168 (ΧῚ11.}; ΡΤ ΒΙ ὈΙ ΟΠ δραϊπβῦ 
ἀϊϑῆσυτγίηρ ἰδοιηβαῖνοθ ἴῃ τηουτγηΐηρ (Σὶν. 1, 2.); τοοδρι(α]αιίοη οὔ (Π0 
αν σΟΠοοσηϊηρ οἰοδῃ δηα ἈΠΟ] ΘΔ ΔΠΙ1Π28]9 (ΣΙΥ. 8---21.,}, Δα (ῃ6 Ραγπιθηῖ 
οὗ {Π68 ἰοὸ {μ6 1μονἹ65 (χῖν. 22---29.)}; τορυ ]δίοπβ σοπμοθγηΐηρ [06 γοᾶγ 
οὗὨ σγϑίθαϑθ (χυ.); δοποθσπίηρ {86 8ἰδ θα ΔΠη08] ἔδθαβίβ (Χν]. 1---17.); δά- 
τα Σίγα οὗ }501ς6 (χγυΐ. 18----20.}; ῬτοΒ  ὈΙΓοῺ ἀρϑϊηβὺ ρ]δηθηρ ΚΤΟΥ68 
ΟΥ βου πρ ὉΡ ἰΔ015 πθ8Ρ {Π6 αἰίαν οὗ ἀοἀ (χνὶ. 21, 22.). 

8. 44 γεροϊέίοη απᾶὰ οαροϑβίξοη ὁ} ἐλε )μαϊοϊαΐ ἰαισ (ΧΥ]}.----χ αν.) οοτα- 
τηδηᾶ ἰο Ρυὺ ἸΔοἸαίοτβ ἴο ἀθδίι, σορυ]αίϊομβ ἔοτ αἰ ΒΒ οα]Ὁ ΟΠ ΓοΟν γβῖ 68, δηά 
οοηοογηπΐηρ ἃ Κίηρ (ΧΥ]11.); πιδιίθηβηοθ οὗ {Π6 ῥγθϑίβ Ἀπᾶ 1ωονὴθ8 (ΧΥ]]]. 
1.--8.); Ἤοδυϊίοηδβ αρϑὶηδὶ ἕο] ίηρ (αϑῃ 116 ΔΌοτ Δ [10η8 (ΧΥ111. 9---14.); 
Ργεάϊοιίου τοϊδέϊνο ἰο ἃ σγϑαὺ ρσορδοῦ (χυὶϊ!. 1ὅ----19.}; οτιύογὶδ ἔον ἀϊβιλη- 
συϊβῃΐηρ ἴλ͵8βθ ργορμοίβ ἔγοιῃᾳ γι ὁη68 (ΧΥ]]}]. 20.---22,}; Ἰανγθ το δίνθ ἴὸ 
186 οἱ [165 οὗ τοί σ6 (ΣΙΧ. 1----10.}. [86 ἐγοαιίπηθηὐ οὗἉ τη γάρ γοσΒ (ΣΙχσ. 11--- ὃ.) 
δηὰ 16 ονϊάθησα οὗ τυ ϊίμθδββο (σὶχ. 1δὅ--21.); Ιᾶνν8 δΟΠΘΟΥΏἑηΡ ὙὙΓ, ὅζο. 
(Χχ.); [86 οχρίφιοη οὗ υποογίδίη τ γα ῦ, τηᾶυτῖδρθ Υ]} οδρίΐνοβ, δια. 
(χχὶ.); τορυϊαῦομβ οοποθγηΐηρ ὑπΐπρβ Ἰοϑύ ΟΣ βίγαγθα, ὅζο. (ΧΧἹ!.); 80 
ΤΩΔΥ͂ ΟΥ̓ ἸΩΔῪ ποῦ ΘὨΟΣ ἰηΐο (890 οοπρστορδίίΐοη, δὅ.ο. (ΧΧῚ11.); οὗ ἀἴνοτοθδ, [ἢ 6 
Ῥτγίν!]ορο8 οὗ τ] γ-ἸὩΔγτϊθᾶ τηθη, ρ]οάρε8, ὅτο. (ΧΧῖν.); οοποθγῃΐηρ' ἰανγϑυ} 08 
8ηἃ ῬυπἰΒῃπιθηίβ, πυϑὶρ 8 ἀπα τπηθαΒΏΓ08, ὅζο. (ΧΧΥ.) ; ΟΘΓΘΙΊΟΠΘ8 0 ὉΘ 
οὈβογυϑᾶ ἴῃ οδδσίηρ ἢτβί- γα! 8 (χχνὶ. 1--1δ.); {π6 οΘονθηδηῦ βοίνγθθῃ ἀοᾶ 
Δα {16 ΙΒΓΔΘΙ168 (Χχνὶ. 16---19.). 

ῬΑΒῚ 11. 77ι6 οοηπτπιαΐξίοη 9.7 ἐδθ ἴαιο; 70} ιολιϊοῦ, ρεγροβο ἐδ 
ἴαιο τσαϑ ἰο δο τογίζίεη ὁπ δίοπεβ, απάὶ 5οὲ τρ οπ οιπέ Ἐδαϊ (ΧχΧν]}.); 
Ῥγορἤιοξϊο ῥγοπιῖβϑο8 ἐο ἰλ6 οὐοαϊοπί, απα οἰιγ868 ἀφαϊπδὲ ἐδ αἰδοδοαάϊεπέ 
(χχυἹ.1}); απ ἐαλογίαξίοα ἐο οὐθαάϊεποε ἥγοπι α τευΐεισ οὶ ἐ]ιεὶῦ ραϑὲ 

δ Οπ ἴδ ῥτορββοῖοβ οοπίαἰποὰ ἴῃ τιΐ8 οπαρίον 800 Βίβμορ Νοπίοη, γο]. 1, ἀΐδα, υἱΐ, 
ΜΝ. 



δ36 Πιϊγοαμοίΐοπ ἴἰο ἐδς Οἰἱα Τοείαπιοηέ. 

πιογοῖο8, απὰ ἴο ἀεαϊσαΐε ἐἰιοπιδοῖσος απὰ ἐλοὶν ροξίεγείψ ἰο Οοα (χχΊΧ.), 
Ῥγοπιῖδοβ 9. ραγτάοη ἴο ἐδ γερεπέαπέ (Χχχ. 1 .----Ἴ4.}): σοοά απὰ ευὲξ δεξ 
δεΐοτε ἐλεηι (χχχ. 15---20.). 

ῬΑΒῚ ΙΥ. Τῆς ρεγεοπαὶ ᾿ίδίογῳ 9. οτος, ὠπεϊΐ λὶς ἀδαίἧ ; σου- 
(δἰ πἰηρ, 

1. Ἠΐβ δρροϊμίπιθπὺ οὗὨ ϑοβῆυδ ὑο 6 118 βυσοθββοῦ (χχχί. ]---8.}; δηὰ 
ἢ18 ἀθ! ἱν ΥῪ οὗ 8 ΘΟΡῪ οὗὨ [80 αν ἴο {86 ργίθϑίβ, ἴο δ6 ἀθροβί θὰ ἴῃ (86 δυῖ, 
δηαᾶ ρυθ]οἷγ Γοδᾶ ΘΥΘΓΥῪ βούθηΐῃ γοᾶῦ (χχχὶ. 9---]δ.); [09 ἀππουποοιηθηΐ 
ἰο Μοϑοβ οἵ 8 δρργοδολιέηρ ἀθ81}), τυ ἢ (ἢ ΒΟ] οἤδγρο σίνϑη ἴο ἤοβδυδβ, 
δις. (χχχίὶ. 14---.:27.}). 

2. ΤῊΘ Ρϑορὶθ οοπυϑηθὰᾶ (χχχὶ. 28---80.) ἰο ἤθδὺ {π6 ῥγορμοῖϊοϑὶ δηὰ 
ἰϑίοτγί αὶ οἂβ οὗ Μίοβοβ (σχχχὶϊ!. 1----47.). 

8. ΤὨ6 τοπονγθα δηπουησθπιθηῦ οὗ Μοβοβ᾿β Ἀρργοδοβίηρ, ἄθοθαδβο (ΧΧ ΧΙ! 
48----52.); 5 Ῥτορμοίϊς δ]θβϑίηρ οὗ {Π6 ὑνγοῖνθ ὑγσῖρεβ (χχχὶϊ.). 

4. ΤΏ ἀδδίῃ δηά Ὀυγίδὶ οὗ Μίοεθβ (χχχὶν.). 

Υ. Ἐρν οὐβογναίϊομβ οὐ {ῃ6 ὈοῸΚ οὗ Πουϊογοποιηγ, 866 Ὁ. 
Α. ΟἸεανκο, Ῥεῖ, ἰο θϑδυῦ. Οοωμ., νοὶ]. 1. Βρ. Ἰμονίῃ, 1,Θοΐαχοβ 
ου Ηοδτοιν Ῥοβίγυ, ἰϑοῖ, χχυ!!., νγ6}} 1] βίγαΐθβ [πΠ6 ργορῃοῦς οἄδ οὗ 
Μοβοβ. β 

ΤΒο ζ]ονίησ ἀδοῖὰ] ΤΑΒΙῈ οὐ ἨΑΈΜΟΝΥ οὗ {πὸ δηθγα  Θυσιβα 
Ιανγ, ἀϊσοδβίϑα Ἰηὔο ῬΥΌΡΟΣ ἤθϑᾶβ, τ] τϑίθγθμοθβ ἴο [Π6 βενθῦαὶ ρδγίβ 
οὗ {π6 Ῥοηίαίδυο ψ μοτα {π6 ΓΟΒρθοῦνθ Ἰανγϑ ΟσοΌγ, Μ1]] αβϑῖὶϑὲ {6 
ΒΙΊ0]6 βίυαοηῦ ἴῃ ᾿πνοβ σαιηρ [Π6 5 ΠΟῸΣ δηα ἀδϑῖρῃ οὗ [πΠ6 Μοβαῖο 
Τηβςαΐοβ, δηα 4180 [Δ01}}Π{π|6 Π18 τοΐθυθηοθβ [0 ΘΥῪ ρᾶγὶ οἵ ἐἤμϑιι. 
710 18 οορ!οα ἔγοια Μι. Υ̓βοπ᾿Β Ασοῃφοϊορίοαὶ Τ᾽ ΟὈ]ΟΠΑΓΥ, δγί1616 
1; ποτ 10 18 βίαδίθα ἰο 6 ““ἰδίζθῃ ἴγοπι ἃ πιδημβοσιρὺ ἴῃ {86 
ΤΑΌΓΑΥΥ οὗἨ δύ. οἱ. αρ θυ β ΟΟ]]ορο" (Οχίογα), “ρίνοη ὉγΥ Ατο- 
ὈιΒθορ [μδυα,᾿ δπα το ΔΌΙΥ οἰὑΠοῦ οοταρ! θα ὈΥ Πτα οὐ ὈΥ Πὶ8 ἀἶγθο- 
ἰοη. [Ὁ 18 αϊνιἀοἃ ᾿ηἴο {ῃγθθ οἶδββθθ, δα θιηρ [6 Μοχαὶ, 
Οὐοσγϑιλοηϊαδὶ, δῃα Ῥο 1.8] ἅν. 

ΤΗΕ ΕἾΒΒΤ ΟἾ,ΑΒΒ. 

7116 Μοτναῖ 7, ατὖὸ ιυγξέεη οη ἐδ ἔισο ἐαδῖε8, οοπίαἰπέπρο ἐλε ἰθη οομιριαπαηιθη 8. 

Ἐχοά.  Τανῖς, 1 Ναπιν.  Ὠοαϊ. 
οἤδρ. οἤΔΡ. οἤδΡ. σΠΔΡ. 

ΤΏ ἢχοι 8016, νν ἰοῖ ἱποϊα 469 
Τιιο γβὲ σοτηπιδηάπηρῆϊ, Ζ ᾿ ᾿ 20, 28. -- -- 5, 6, 18. 

4, 5,6, 7,8, 

ΤὨδ βοοοηὰ οομμτηδηηθηϊῖ, Ρ ᾿ . [20,28,384.19,2ω0,,6.} “-- {|10,11,12, 
13. 

Τῆο ἐγ οοπηπηδηδηηδηξ, ᾿ ᾿ ὦ 20, 23. -- -- δ. 

Το ουτγἢ οομηπηδηἀπηθηΐ, : ᾿ [ δ᾿ ΠΝ 19,283,,5ῦ] “- - 
ν 3ῦ. 

ΤῊ βοροηᾷ (40]6, ἱποϊαάίηρς 
ΤΠο ἢ σοπηηλλη ἀϊηθηξ, ᾿ ὁ ὃ 20, 22. 19. “απο δ. 
Το κἰχιῖ οοτῃπιδηάπηοηξ, ᾿ : ὶ 20. 19. τις δ. 
Τίιο βουθητῃ σοπηηδηδιηθης ὲ ᾿ : 20. 18, 19. -- 5, 238. 
ΤΙ οἵἰρηεῖ σοτηπιλπαπιοηῖ, : : ᾿ 20, 22. 19. ζως δ. 
Το πἰμίῃ οοπιλδηἀπιηθηϊ, ᾿ : : 20, 38. ἸΒΣ -- δ. 
ΤἼΟ ἐθηἢ οοιμαπηϑηἀτηθηϊ, . . . 20. - -- ὅ. 
ΤΗς 51η} οὗ 1 7.11} [4 Ὁ]68, ΓῚ ὡ Φ ων 10, κυυσουν θ. 



Ζαδίο οΥ ἐὐιο “εισιδλ Ζ αι. 

ΤῊΒ ΘΕΘΟΟΝ ΟἸἾΑΒΒ. 

δ37 

Τλε Οεγεμβοπίαϊ Ζ,ατρ πιαν δὲ πεῖν τοαμοεα ἰο ἐδλε οϊϊοισίπς λοαάε ; τἱζ. 

Εχοά. | Ιωνὶξ. 
ΟἾΔ Ρ. 

“ΟΥ̓ ἴ806 ΒΟΙΥ ρἷδδα, : ᾿ ὃ ᾿ ᾿ 

ΟΥ̓ τς πιδίίοσ δηὰ βιίγποίατο οὐ ἴδ ἰδ θογπδοὶο, [ 

ΟΥ̓ 6 ἰηδιγαπιθηΐδ οὗ 186 δαπηθ; Υἱζ, 

20. 

ὅ. 

ΤῊ Ἰανοῦ οὗ ὈΓΆ85, : : : : : 80. 
ἜΠ6 δἰίδγ οὔ Ὀυγηϊ-οἴδετίησ, - ᾿ ᾿ ὃ 27. 
ΓΠΟ δ]18Ὶ οὗὨ ᾿ποθηβϑο, ᾿ ᾿ : 3 80. 
ΤῊς σδηα] δβειοῖς οὗ ρατο ροϊ]ὰ,. Ε ᾿ , 25. 
ΤῊ τι ῦ]6 οὗἉ δῃονυ-γοϑά, ᾿ " : ὲ 
ΟΥ̓ τὴ6 ῥγίοβίβ δηὰ {Π6ὶγ νεδιπηθηίβ [Ὁ φΊΟΤΥ δηὰ 

Ὀεδυϊγ, ᾿ : ᾿ ᾿ ς Ε ᾿ 28. 
ΟΥ̓́ εἶνὸ ἐποοκίηρ οὗ (Π6 Τονϊτοβ, ᾿ Ἶ . -- 
ΟΥ̓ τὴο ῥτοβοβ οὔῆςθ ἰῃ σϑῆογαι, Ἶ ᾿ . - 

ΟΥ̓ δεῖν οβῆςα ἴῃ ἐοβοὨίηρ, ὲ ; Ε τ - 

Οὐ τοῖν οὔἶοο ἴῃ Ὀ] δας, . ᾿ ε ᾿ 
Οὐ τῃεὶγ οὔδοο ἴῃ οβεγίηρ, της Γαποιίοη Ἰαγρογ 

δργεδαϊης [166]{15 ἀἰν] δὰ ἰηῖο ἔπε86 ποδά δ; ΥἱΖ. 
ὙΥΡαῦ τὸ βεογβοο οὐρῆϊ το Ὀο, ᾿ . 
ΟΥ̓ δα οσοπείπημαὶ ἢγο, ᾿ ὃ " : 
ΟΥ̓ 1.9 τιδῆποσ οὗ τπ6 Ὀυγηί-οεσίηρε, ὃ 

Ξ' ᾿" ΟΥ̓ [Π6 Ρεδει- ἴδε ,8, ᾿ . 
τ “ οὔ [Π|6 5801} ἔς 68 δοοοχάϊηρ ἴο ἐποὶγν 
ΒΟΨΟΓᾺΪΙ Κἰπὰβ : νἱζΖ. 

Ἐν 5[η σοπιτηἰτἰοα ἱῃγουρἢ ἱβποόγδηςθ οὔ Π6 ἰδνν, 
Εὺγ δῖ π σοπιτηἰ δι] [Ὠχοῦ ἢ ̓σπόταποο οὔ ἢ ἴδοῖ, 
Ἐὸν β'π οοπηπηττοὰ νυ ἐπ ΊΥ, γοῦ τοὶ τΠπγου ἢ 

Ἰτηρίοῖγ,  . . . . ᾿ ᾿ -- 
ΤῊ δρϑοΐβὶ ἰανν οὗ ββογίβεςεβ ἴον βίη,. ᾿ ὲ -- 
ΟΥ̓ τῆϊηρσβ θεϊοηρίης ἴὸ τ86 βαοτο68, : ὲ - 
Οὐτδο βῃμονεῦγοδα, ᾿ : : Ε Ε -- 
ΟΥ̓ τῃο Ιδιῃρβ, » 3 : ξ : ξ 27. 
Οὐ τὸ βυθοῦ ἰῃοθῆβα, . ὶ Ξ ὁ 5 80. 
ΟΥ̓ τῦο τ86 οὗὨ οτά ΠΥ ΟὈΪδιΐοπβ, τ Βοσθοῦ ΤΠ 6 ΓΘ 

ὝΕΓΘ θΟν ΓΒ] Κιπ8 ΟὈβεγνοι ὈΥ 1Π6 ῥγίαβῖδ; 
Οἴ τη σοπδοογδιίοη οὔ δ Εἰ σὴ ῥυίοϑὲς δὰ οἷδοῦ 

Ῥγίθδιδ, : ᾿ δ ᾿ ᾿ ᾿ ξ 
ΟΥ̓ τπ6 οοηδοογβίίοη απὰ οδῆοο οἵ (Π6 1,ουίιθθ, -- 
ΟΓδ6 ἀν Πρ β οὗ [Π6 1,ονίξοα, : ; ᾿ 
Οὐ ἰῇ δηοίπιϊης [86 δἰτασ, δῃὰ 41} {πο ἱπϑβίσα- 
ΤΠ ΠΝ οὗἁἨ [Π6 ἸΔΌΘΓη 616, ὸ 2 ὃ . | 39, 80. 

ΟΥ̓ τῆς ςφοητίπηυ αὶ ἀ Αγ βαοτδοοθ, . δ᾿ ν τ ῷ - 39. 
ΟΥ̓ ἐπ οοπιίμπδὶ δα θυ διἢ- ἀδγε᾽ βδοτίςο,, » - 
Οἔτ βοϊθπηη βδοσίβος [ον ἴδαδι-ἀδγβ, ἢ ἢ τσ γα 

ἀΐνεγβο, δηὰ μϑὰ ρϑου δῦ γίιθϑ, ἀἰδιϊηρσυἰδῃοα 
ἴηϊο ἴπ666; ΥἱΖ. 

ΟΥ ᾿γαπιροῖθ,, , 
Οἵ Καϊθη 8 ογ δεχίπηΐηρ οἵ το. ἢ8, - ᾿ - 
ΟὔἼΒ6 τἢγθο παοβὲ βοϊθιηη ἔδδδίβ ἰῃ βθηθγαι, . 28, 84. 

ΟΥ̓ 16 ἴδαβὶ οὗ ραϑϑουοῦ, ὸ ᾿ δ [ ἘΡΡΣ Ἐδ 

ΟΊ ἔδαδὶ οἵ ρμεπιβοοεῖ, . . ὲ . | 28,24. 
Οἴ εἰς ἔδαδὲ οὐ Ἰάθοσπ δ. ].ε8, . " ᾿ 23, 34. 
ΟΥ̓ δ ἔξδεὶ οἵ Ὀ]ονείηρ [86 ἐγατωροίδ, ὲ " - 
Οἴεδο ἔδωδε οὗ εχρίδίϊοη, ἑ ;. ( ; 80. 
Οἵ 6 Ἐγβι- γα, . Φ Φ Φ 9 ΡῬᾺ 23, 34. 

ΟΥ ἐεδ οι, Ξ ὃ : ὸ ᾿ . 
Οἵ ἔπιῖ18 στον ὶπς δπὰ ποῖ οδίοη ὦ. 0. - 

25,26,27, 
ὃ 

οἶΔΡ. 

28. 
28, 
23. 

16, 18. 
2. 
21. 
19. 

28. 
29, 
29. 
29. 
15. 
18, 

Νυπῦ, [ Ὁ δαϊ, 
σἤΔΡ. σΒδρ. 

12. 

12 

16. 
16. 

26. 
13,14,26, 



ὁ88 ]ηἰγοαμοίϊοπ ἰο ἐλο Οἷά Τεείαπιεπὲ, 

Οὔ εἶο γείτοσι, . ὁ. 
ΟΥ̓ 16 βαευθαῖςαὶ γοασ, . 
ΟΥ̓ΤΒΟ γεαγ οὔ). Ὀ 1] 6ο, . 
ΟΥ̓ νοῦ ἱπ βοπογαὶ, ᾿ 
ὙΠαῖ Ῥογβοηϑ οὐγρῆν ποΐ ἴο τηδῖκθ ὙΟΥ͂ΤΒ, 
ὙΥ μαὶ τπϊηρ8 οδπποῖ Ὀ6 γονγοά, . 
ΟΥ̓ τοδειηρίίοη οὗ ΥΟΎΒ, ᾿ . ᾿ 
ΟΥ̓ Πα νον οὔτπο ΝΑΖΑΓΙ 65, 5 
ΟΥ̓ ἐδο ἰανγβ ῬΤΟΡΟΓ ἔογ ἴδ 6 ἘΕΡΕΘῚ γἷς. 
ΟΥἨ ρο]!υτοηΒ, ᾿ . ᾿ 
ΟΥ̓ πὸ μὲσ ῥγῖθδι 8 τωουτηΐησ, ᾿ ὺ ᾿ 
ΟΥ̓ Ηἷβ πιδιτίαξο,, - ὃ 
ΟΥ̓ 1Π6 πηουγηΐτιρ οὗ [86 ὁτάϊπαιγ Ῥηΐρειε, 
ΟΥ̓ [Ποῖ πιαττίαρσο, . ὁ 
ΟΥΙΠεὶγ θοῖηρ ἰογὶὰ [86 886 οἵ νϊῃ6, δα. ὲ 

ΟἱἨ βαποιθβά πιοδίδ, Ρ : ᾿ ᾿ ᾿ 

ΟΥ̓ πὰ οδῆοο οὗ "ἢ6 πριν τ 
Τοδοῆίηρ, ᾧ ὃ . Α . : 
Οβεγίηρ, ᾿ Ξ Σ 
Οὐδεγ ῥγοπηίβουοιβ δοτοπιοηΐαὶ Ἰατϑ; ΥἹΣ. 
ΟΥ̓ υπο]θϑῃη 688 ἱπ ΡΌΠΕΣΑΙ,Ἠ -. 5 : ᾿ 
ΟΥ̓ υποῖθδμ Π 688 ἰῃ πιο8.8; ΥἱΖ. 
ΟΥ̓ Ὀϊοοά, ᾿ : ᾿ ὃ . 6α, ἔχ. 
Οἔἴδμ, . 5 5 . - 2 ᾿ ; 
Οἵ ἀθιδὰ οδίοδβϑοθ, . Σ 
Οἰδοσ πιορϑαῖβ δηά ἀΐνοσβο ἡνίης: ογθδίθγοθ,. 
Οὗ υποϊθαηη 688 ἰη ἴΠ6 ἰδ86 οἵ βοεἃ δηὰ ΒΙοοά,, 
Ιη τὴ6 ἀοδά Ὀοάϊο8 οὗ θη, . : ὖ : 
1π [Π6 ἸΘΡΓΟΒΥ͂, . . ᾽ ᾿ 5 Ε 
ΟΥ̓ εἰγοιιπχοΐϑίοη, . ᾿ 5 . ὅση. χνὶΐ, 
ΟΥ̓ ΤΠ6 ννδῖοῦ οὗ Ἴχρίδιίοῃ, ᾧ ὲ 5 ᾿ 
ΟΥ̓ τΠ6 πιουγηΐηρ οὗὨ [Π6 Ιβγδϑ 68, . . : 
ΟΥ̓ πιϊχίυγαϑ, 
ΟΥ̓ ιῃοῖὶν ψαγιηθηῖβ απὰ σεϊείηρ διὸ ἴανν Ῥτί νιοὶ, 
Οἵ γουπρ ὑυἱγάδ ποῖ ἴο ὃὉὈ6 ἱΔΚοὴ τ [Π6 ἀδα),. 
Οἵ τῃοὲγ μδάἀ]ο βίανοϑ,, . . ᾿ ᾿ ὺ 

Ἐχοά. 
ΟἾΒΡ. 

18,22,34. 
28. 

ΓΠΊ! [ΠΠ}ΠΠ1Π{Π{ΠΠ}ῚῚῚ1|Ὶ 

ΓΠΠΠ1Π11{1{11|1}5}} 

ΤῊΕ ΤῊΉΙΒΕΡ. ΟἾΑΒΒ. 

Τὴες ΤῬοϊεοαὶ 7, αιο. 

Ν. Β. Τὸ τηδρίδίγαϊα ἰδ [ἢ 6 ΚΘΟΡΟΣ οὗ ἐπ ὑτγοὸ- 
σορίδβ οὗ ὑοιὰ 180]68, αῃὰ ἴο ἢᾶνο τοβροοὶ ἴο δα- 
Τηδη δΟΟΙ ΑΥ̓͂ ; ἐπογοίογο [6 ΡΟ 168] ἰανγθ οὗ 1ῃ6 
]εγαείϊ δα ἀχὸ τοίογτγοὰ ἴο Ὀοῖῇῃ ἴμ0 180168, δηἀ δ.Θ 
ἴο ὃὉ6 τοδυςοᾷ ἴο [6 ΒΟΥΟΓΑΙ γος Ρί8 οὗ 

ΤΠῸ ΠΙΟΓΙᾺΪ Ἰανν. 
18 τοίοτγοα το ἴΐ6 ἤγβι {8 0]6, πϑλοῖγ, 18ὲ, ἴὸ 

ῖη6 181 δπὰ 2πη4 σοτῃηδη 6 Ώ18 ; ΥἹἱΖ. 
ΟΥ̓ ἀοΪδῖοτβ δπὰ προβίϑιυβ, : 
Οὐ τΠ ΟἹ δίῃ; ἸΔοἸαῖτγ, . . . 
ΟΥ̓ ἀἰνίποτϑ ἀπ ἃ 8166 Ῥτορδείβ,. : ᾿ . . 
Οἱ ἐονθηδῃῖδβ νυ οἵδοῦ χοάβ,. . 

Ἐχοά, 
οΒδρ. 

οἸδΡ. 

Τανὶι. 

οὮδρ. 

ΦΙ [58:11] 

[9 ΦῚ|{|{|! 
μ" [1] .Ψ 

15}! 



Ζαῤίο ΟΓ ἐδι6 “ειοϊδὴ 7,αιο. 

Ὡηα. Τὸ ἴδ ἐπἰγτὰ σοπιπηδηάτηθδῃξ : νΥἱζΖ. 
ΟΥ̓ ] βρη ΐ68, : : . 
ϑιά. Τυ τα οὐτ ἢ οοπιτηβπἀπηθῆΐ ; νἱζ. 
ΟΥ̓ Ὀγυδβκίηρ ἴπ6 σαῦθαίῃ,.. ὃ 
ῬΡΟ]Ἶ 4] ̓αννβ8 τοϊογγεὰ ἴἰο ἴΠπ|ὸ βοοοηᾷ ἸΑΌ]Ο : 
158:. 1ἸῸ τ80 ΒΠἢ σοτητηδηάηιθηξ ; Υἱζ, 

ΟΥ πιδρ βίαι εβ δηὰ ὑμοῖν δυιβουῖγ, . : " 

ΟΥ̓ Ί Πα ροόνογ οἵ [αῖμογθ,. : ᾿ ᾿ Η 
2 ἃ. Τὸ ἢ δἰχτῇ ςομητηδηάιηρηϊ : 
ΟΥ̓ σδρὶϊαὶ ρμαηἰβητηθηῖθ,. : ς ᾿ ᾿ 
ΟΥ̓ νυ] πιυτγάοτ, 
ΟΥ̓ πιδπβίδι ἢ ογ Ἀπν ἐπ ὨΡῚΥ οοταταϊεἰοά, δὰ οὗ 

1πὸ οἰτ65 οὗ γτείαρο, ὃ : ᾿ . ᾿ 
ΟΥ̓ Βεΐηουβ ἱπυγγ, ρ . . - 
ΟΥ̓ Ρυπἰβποηῖβ ποῖ δαρίταϊ, Ξ ᾿ ὸ . 
ΟΥ̓ δ 6 ἴὰνν οὗὨ νγᾶὰσ, . ᾿ Ε ; 
ϑιά. Τὸ 6 βουθπίῃ φοτπητλδηἀτηθηζ ; ; ΥἹΖ, 
ΟΓ υπ]αννία] τηαγτῖαρεβ, ᾿ ᾿ ᾿ 
ΟΥ̓ ἑογηϊςδιίοη,, Ρ ὅ Ε Ἢ ᾿ 
Οἵ ν»δΒογϑάοηι,. ὃ Ε ὃ 
ΟΥ̓ δά υ]τογν δηὰ Ἰδαϊουιθγ,. ᾿ : ᾿ ᾿ 
ΟΥ̓ςσοραυ!δίίοη δραϊμ δὲ ἡδίατο, . ὃ ὁ 
ΟΥὨ ἀϊνογἼοοσηθηῖ, ᾿ : " ᾿ : 

Οἰδοῦ τη δίσϊηοπίαὶ ἰατγθ, . : ᾿ : ξ 

41}. Τὸ [ἢ6 οἰρῆιἢ οομητηδηπηθηξϊ ς ΥἹἱξΖ, 
Οὐ τῆς Ῥαη βηπηθηῖ οὗ ἜΡΗΝ ᾿ ᾿ ᾿ 
Οἱ ΒΔ Π]ορο, ὺ ᾿ . 
ΟΥποῖ ᾿π)αγίηρ᾽ 5: ΓΑΠΡΌΓΒ, . 
Οἴποὶ ἀείγδυάίηρ Αἰγο  ηρΒ, 
ΟΥ̓) δὲ σοὶ ἢ 8, ᾿ 
ΟΥ τειδονῖης ἴῃ Ἰαπά. τοδτῖς, Α 
ΟΥΊοσ: ροοάς,. ᾿ ὃ ᾿ 
Οὐ ϑἴγαν Ἵδίι]α, : ᾿ : 
ΟΥ̓ εογττυρῖει ἡ ρτηρηῖβ, . : . 
ΟΓΥ̓ ἤγς Ὀγεδκίηρ οἂὖἱϊ ΚΥ͂ ὑδαῦν, : ὁ 
Οἵ πηδῃ -βιθδ]ίην, ᾿ : 
ΟΥ̓ εἶτὰ Γαγσὶεῖνα βοσνδηῖ, . ᾿ 

ξ Ξ ἔ 

ΟΥ̓ ρδιδοσίης ἔγα!8, Ξ ὲ ᾿ 
ΟΥΓἨ εοπίγδςίβ ; ΥἱΖ. 
Βοιτονίην, ἐ ᾿ 
ΟΥ̓ τΒὸ ρἰεάρεο,.. ὃ 
ΟΥ̓ ἀδιιγγ, . ᾿ ᾿ 
ΟΥ̓ δε! !τηρ, Σ ᾿ ᾿ : 
ΟΥ̓ 6 τδπρ Ἰοη, 
Οἵ ἃ (δίηρ σοιηπι ρα το ὉΘ Κορ, : : 

Οἵ Ποῖτβ,. : : ᾿ : Ξ : : 

δ:}. Τὸ (π6 ὨΪηὮ Θοτηπηδηππηθηϊ ; ΥἱΖ. 
ΟΥ νἱέωοββϑοβ,.. : Π : 
ΤΏ οβἰ ὉΠ αίπρς 186 ΡΟ ίοαὶ Ἰδνν, : : ἣ 

ΤΏ 65 80} |5Πϊηρ [06 ἀϊνίηθ ἸΑνν ἴῃ ζΘΠΟΓΑΙ, : 

τοῖα ἴπ6 ἀἰχοίεν οἵ 6 Ἰατυρῖνο, . . . 

Ετοπὶ τ ΘΧΟΘΙ]ΘΩΟΥ͂ οὗ [6 Ια, . - 

Ετοσα [Ὡς [Πγοαϊοηίηρθ,. Ε : 

Ετοτὰ [86 ῬτΟΣΐβοδ,. : Ρ : 5 ῴ{ τ ΝΣ } ι8, 26... -- { 

Ἐχοά. 
ΟἾΔ}. 

29. 

Ιονϊ. 1 Ναπιδ. 
οἢδΡ. σἾΔΡ. 

24. 1δ. 

-- 15. 

-- 11 

20. -- 

24 35. 

- 8ὅ 
24, --- 

19. 

19,230,22..1 1ὅ. 

96 -- 



δ40 7Τεϊἰγοαμοίίζη ἰο ἐΐο Οἱ Τοεξίαηιοπέ. 

Ιῃ βἰυάγίηρ ἴπ6 Ῥοπίδίθαοι,, ραγυ συ ]ΥΪν 086 ἔουγ ἰαδὲ Ῥοο8, {89 
Τ1,οοἴυγοβ οὗ {πὸ ον. Ὦν. ἄταν, δῃὰ {86 Ηογῷ Μορβαϊοθ οὗ {Π6 
Βον. α. 5. Ἐδθον, π}} θ6 ἔουπά οἵ ρστοαῦ 86. 

[ΒΕΟΤΙΟΝ ΤΠ. 

ΤῊΗΒ ΑΥΤΗΟΒΒΗΙ͂Ρ ΑΝῸ ῬΑΤΕ ΟΕ ΤΗΒΞ ῬΕΝΤΑΤΕΌΟΘΗ͂. 

Τηίογηαῖ ευἱάφηποο οΥ᾽ Μοβαῖο αμἰλοτγολίρ, ραδδασοε ὕγοηι ἐλο Ῥεπέαξειιολ. ---- 
Ἰβεϊεγοηοοβ ἰο ἐξ ἐπ ἐδτ ἰαίεν ὁοοΐδ ὁ" ΕΤΡΗΙΤΕ, ἐλ ἀροογψρῆα, δε., ἐε5ε- 
"ποπΐοβ 90} Ολτίβέ απὰ δὶ ἀαροϑέϊ68.---- ]δοιδίς α5 ἰο ἐδ οδαΐο αμἰλογδλέρ, 
στομηας ὁ} οὐ)εοίίοη.---- Ἰ)οσιπιοηέαγν, [γασηιομέατν, διρρίονποπίατῳ ἦψρο- 
ἐλ6865, Εἰολ δέ απά “ελουϊδί. ---- ἀπαϊγεδὶδ Οὗ παπιεβ Εἰολίπι, “ελουαῆλ. ---- 
Ἐαγῖψ ραῤγιατοΐδ τσετα ἀαοφμαϊπίεα ιοἰκἢ ἐδο παηιο Ψελουαῆ.--- Ἐχοά. νἱ. 2, 8 
ἐχαριϊηοα.---- ἴ7εε 9 παηιε8 ἀασοοτάϊηρ ἰο ἐλεεῖν εἰσπ οαΐξϊοηπ.---- Εχσαπιπαξου 
9 αἰϊοσοά οοπέγααϊοίίοηα, τοροίοη5, αἱ έτοηποε οὗ" πιοάε85 οΥ ἐλομσὴέ ἐπ ἐλθ 
Εἰολίβε απαὰ ὕελουϊδί, αἰβετγοηποε ὁ ἰαπσπαρο. ---- Βοοῖ 9} Ζειέεγοποηῖψ. 
-- Πιωρζεϊα"ς ἐλόονν.--- ἤοιο ζατ' ἐλ6 ιι86 οἔ αἰενεηέ ἀοσμγθπέβ πιαν δὲ αὐά- 
γεἱεοα.. -- Κμγέζ᾽ 8 αἰυϊδίοπ 9ΥΓ Οοηοδῖδ..---- (οπποοίοπ 9 ἐδο υατίοιια ρατές 
ΟΥ̓ ἐλε ΤΡεγιἑαίοιοή. ---- Οδ)εοέϊοηβ σοπδίαεγοα ἤσοηι ἰδδ 86 07 ρατγέϊσιζαν 
»ῆ΄γαβεϑβ, αἰϊιδίοπϑ, δ6.---- Αἰοσοαά ἀαίες 0 Εἰολὲπι απα Ψελουαΐ ἀοοιηθηΐξς. 
--- ανῖν ἀαίε απὰ επὶψ 0 ἐλε Ρεμέαίεμοῖ. 

ΤΗῊΒ ἔνα Ὀοο0Κ8 οἵ (Π6 Ῥεπίαίοποιι πᾶν ΟΥ̓ ΠΑΥ]Υ ὈΘ6ΘῺ ΘΟΠΒΙ ἀοΓοα 88 
{16 νοῦῖς οὗ Μόοβοβ ἴῃ Ὀοίῃ {πΠ6 615} δά {Ππ6 (Ἰ γιβίϊδπ ομυγοῦθθ. [ἐ 
18 Ῥγοροβϑά ἴῃ ἴΠ6 ργθβϑηῦ βϑοίΐοῃ ἴο δχδηϊίηθ {Π18 χυδϑίίοη, ἰῃ οτγάθγ 
ἰο 866 τοῖον ἐπ βίαία 1 Ἡιοἢ πὸ ἢπα {Πδιὴ 15. ΟΥ 18 ποΐ σοηδβιβϑίθηξ 
αι ἢ τΠ6 νοῖοο οὗἉ ἰγδάϊ τοι δηὰ ἐπ6 τνῖτηθ88 οὐ {π6 σῃυγοῇ. 

ΤΉΘΓα ἴα ἀθοϊαγαϊοηβ ἴῃ [86 ὈοοΪς 1561 ἴῃ ἴανουν οὗ 6 Μοβαὶο 
ΔΌΪΒΟΥΒμΙρ οὗ {86 Ῥεηίαίθαοῃ. ὩΤη6 [Ο]]ονηρ ραββαρθβθ ἸΔῪ Ὀθ 
Του θα ἴο ἃ8 ΘΧΔΆΡΪ68 : ---- 

Ἐσχοά. χνυι!. 14. 

« Απᾷ {Π|ὴὸ οτά βαϊ υηίο Μοβοβ, σι ίο {118 [ὉΣ 8. Πηθι σα] ἱπ ἃ. ΌΟΟΚ, 
ΔΠα το θαΓϑ6 10 ἴπ {86 ΘαΓΒ οὗ Φοβῆυδ; ἴοΥ 1 νι] αἰΐοῦ]γ ρΡαὺ οαὐ [Π6 Τοιηθιι- 
Ὀγάηςο οὗ Απδ]οὶς ἔγουῃ ὑπάϑὺ Ὠοδνοη.Ἶ 

Ἐ χοᾶ. χχὶν. 8, 4, 7. 
“ Απὰ Μοβαϑβ οδηθ δηα (οἱὰ {ἢ ΡΘΟρ]θ 411] {Π|0 υσγογβ οὗἉ ἐδ 1,ογὰ, δηὰ 8]} 

{π6 Ἰυάρτηθηίϑ; δηα 41} ὑῃ: Ῥ6Ορ]θ δηβιυνογθα νν 10} ὁη6 νοἷςε, δπὰ 5814, 41} (86 
σοσ 8 νυ ΒΊΘᾺ (86 [ογὰ Πα 8814 τ 1}}] γγὸ ἀο. Απαᾶ Μοβοβ νγτοίϑ 84}1} (ῃ6 ννογὰβ 
οὗ {ΠῸ 1,ογά, δῃ ἃ Γο86 1Ρ ΘΑΥΪΥ 1π {Π|6 πηογηΐπσ, δπα Ὀυ θα δῃ 418. ἀπάσυ {Π6 
Ἀ}}1, ἀπᾶ ὕννεϊνο ρ1] 88, δοοογάϊηρ ἴο (86 ἔνγεῖνθ ὑσὶ 068 οὐ 1β8γδ6]. . .. Απὰ 
ἢ ἰοοῖκ (86 θοοΚ οὗ ὑπθ οονθηδηῦ, δηὰ γϑϑά ἴῃ [Π6 δυάϊΐθποθ οὗ {μ6 ρβϑορὶδ ; 
δηά {867 3814, Α]1] {πὉ (π6 Τωογὰ Πα} βδ1α γ7}}} νγα ἄο, δηᾷ 6 οροάϊοηι.᾽ 

Ἐχοά. χχχιν. 27. 28. 
“«Απᾷ {Π0 Τογὰ βαϊα υπίο Μοβοϑ, ὙΥ τιίθ (ποὺ {ἢ 686 τγοσὰβ : ΤΣ δῇζοσς {86 

ἔθῃοῦ οὗ ἐΐο80 τνοσάβ 1 ἤδᾶΥθ τϑδάθ ἃ οονϑοηδηὶ σις ἴδ66 δῃηὰ τὴ [5Γ8ο]. 
Απᾶ δ νγ88 ὑΠπογθ τ 086 Τωοτὰ ἔΟΥΥ ἀδγϑ8 δπὰ ἔοσγ πὶρ 8 : πθ ἀἰὰ ποῖ πο Γ 
οδῖ ὈΓΘΔά, ποῖ ἀσίηϊς ψϑίοσ. Απᾶ Π6 ψγοίθ ὑροῖ τδ6 {80]68 {Π|0ὺ τχοτᾶβ οὗ 
(μο σογοπδηΐ, [16 ἔθ σοτητηϑηἀπηθη.8.ἢ 

Νιυμῦ. ΧΧΧΙΪ. 2. 

“Απᾶ Μοβεβ ντοίθ {ποῖτ ροΐηρϑ ουΐ δοοοτάϊηρ' ἰο ὑΠποὶσ ᾿οΌΓΠΘΥΒ, ὈΥ͂ [86 
ςοπρηδηιηθηΐ οὗἉ {1Π|0 Ἰωοτά ; δηά ὑπ086 ἈΓῸ {Π011} ἸΟΌΓΠΘΥΒ δοοογάϊηρ ἴο {Π6]Ὁ 
δοίηρϑβ ουϊ." 



7Τὴε ΔΑκίλυγολΐ» απὰ Ἰ)αΐο οΥ ἐκε Τοπέαξομολ. 64] 

Προυΐ. 1. δ. 
“0 {Πἰ8 8149 Φογάδῃ, 1ῃ [86 ἰδπᾶ οὗἨ ΜοβΌ, Ὀορσδη Μοβϑϑ ἰο ἀθοίδγο {818 

αν. 

Πουΐ, χνὶ!, 18. 
“ Απᾶ 10 5}}8}1 θ6, ἤθη Π6 5:06 ἀροη 086 ΤΏΓΟΠΘ οὗ ᾿ιἷ8 Κίηράοπι, ὑπδΐύ 

᾽).09 5881} υτῖῖθ Ὠΐτὰ 8 ΘΟΡΥ͂ οὗ {Π18 ἰδ ἴῃ ἃ ὈΟΟΚ, ουαὐ οὗὨ ὑμα΄ τ 16] 15 Ὀθίοτθ 
ἐπ6 ῥγῖθϑίβ ὑπμ6 1,ου θβ.ἢ 

Πουΐ. χχνἕ!. ὅ8. 

“1 (Ποιὰ νυ] ποῖ ΟΌΒΟΣνυΘ ἰο ἀο 81] ἐδ τοχαϑ οὗ {118 18.7 (δύ ΔΓ νει θη 
ἴῃ ἐμὶ8 θοοῖκ,᾽ ὅτα. 

Πουΐί. χχχὶ. 9---11, 22, 24---26. 

“« Απὰ Μοβθβ στοίϑ {}}}8 ἶανν, δηᾶἃ ἀθ] ἱνογϑᾶ 1 απίο {116 ὑσὶ θϑίβ ὑῃ.0 Β0η8 οὗ 
ον], οὶ Ὀᾶγο ὑΠ6 δύ οὗ ἐμ6 σογαπδηΐῦ οὗ 86 Ιοτά, απὰ πηΐο 811 (ἢ6 
ο]άθτβ οὗὨ ἴβγϑθὶ. Απᾶ Μοβθβ δοτῃημηδηαθα {ποπ βαγίηρ, Δὐ {Π6 6πᾷ οὗὨ ΘΥΟΥΥ͂ 
ΒΕΥΘἢ ΥΘΔΓΒ, ἴῃ {ἢ ΒΟἸΘΠΊΏ ΠΥ οὗὁὨ ὑπ 6 γολγ οὗ τοΐθαβθ, ἱπ (η6 ἔδαϑί οὗ ἰροὺ- 
Ὡ86168, ΠΘῺ 8}1 Ιβγαθὶ 18 σοΐὴθ ο δρροᾶγ Ὀϑέογθ {μ6 Τωογὰ ἐμ γ αοά ἴη {16 
Ῥίδοθ ψῃΐοὶι Β6 588}1] οἱιοοβθ, ἴμου βδὶὺ σϑαᾶ {Π18 ἴδᾶνν Ὀθίυσθ 8}} 15 γΓ861 ἴῃ 
{πον ᾿θδυΐηρ. .. .. Μοβθβ ἱβδγοίοσθ ψγοίο ὑΠ18 βοῃρ' [ῃ6 βϑδὴθ ἄδΥ, δβῃηᾶ 
ἰδυσλῦ ἢν 016 σὨΣ]άγθη οἵ ἰβγϑοὶ...... . μὰ 10 οᾶτηθ [0 ρ8885, ψί θη Μοβοβ 
Ἰιδὰ πιδάθ δὴ δῃά οὗ νυυϊτησ ὕπΠ0 ψογὰβ οὗἉ {1118 ἰδνὺ 'ῃ ἃ ὈΟΟΪΚ, ἈΠῚ1}] ΠΥ 
ΟΊ ἢηϊβ64, ὑπαὺ Μοβοβ δοιητηδηποα {Π|ὸ 1,ον 68, Ἀν] ἢ Ῥᾶγα {πῃ6 Δὐκ οἵ 
[π6 οονοηδηΐ οὗἉ [Π6 Τωογά, βαγίπρ, ΤΆΪΚΘ {118 θΟΟΚ. οὗ {π6 ἰᾶνν, πα ραΐ 1 ἴῃ 
[86 βἀθ οὗἉ (Π6 ἃγκ οὗ {πΠ6 σονϑηϑηΐ οὗ ὑμ0 ωογτὰ γουν οά, ἐμαὶ 1 τῆλ Ὁθ 
ὑΠθγθ ἴου ἃ τυϊἴπθϑϑ δρϑί δὲ {11|66.ἢ 

ΤῸ 18 δὲ ὁποθ ρ]δϊη ἔγοπι {{π686 ραββᾶσϑϑ {πδὺ Μο868 νγ7ὰ8 ἴῃ {Ππ6 ὨΔὈ 1, 
αὖ (ἀΔοα Β οοτητηδηᾷ, οὗὨἁ ὁΘοτημηρ (ῖηρΒ ἰοὸ τυϊ τσ, ῸΥ ργθβογνδίίοη 
ἴο διΐαγα ἀρθ8. ΤΠ6 αιββίοηβ αὺῖβα ψ μοίμου [6 ὑδβιϊ πο η168 οἰϊοα 
ΔΡΡΙΥ ἰο {π6 ψῃοὶα Ῥαηίαιθιοι, ΟΥἩ ΟὨΪΥ ἴο οογίδιη βρθοϊῆοϑα ρου 8 ; 
8η4, γα, τ βοίμοσ 1Ὁ 18 ἴδ: [0 σοποϊυαθ οἡ {Π6 ἰαβῦ βυρροβιίίοῃ 
[παὖὺ Μοβοθϑ σσοῖθ ποίδιηρ θαὺ [Π6 ΡΙΘ 668 ἀἸβυ ΠΟΥ 814 ὕο ᾶνθ ΘΟΠ16 
ἴγοι ἷ8 Ρ6ῃ. 

1μο6ἴ 8 Ἔχδηληθ {Π6 ΒΕΥΘΓΆΪ ραββασοβ 8 ἰΓηβου 6. 
Ιη Ἐχοά. χυὶϊ. 14. (ῃ6 ἜΘχργϑββϑίοῃ υυϑϑὰ 18 ἼΡ3 3] ΠΕ ΔΠ5, ψ  ΟΝ 

18 Πρ γα ν, “ σι {818 ἃ ταϑιμουΐα] πῃ (Π6 ὈοΟΚ. [0 18 τὰ {παῖ 
Π] οἷκ πηαϊηΐαῖηβ ὑμαῦ [ἢ6 πούϊοῃ οὗἩ ἃ ραγιίουϊαν Ὀοοῖκ, ἐδ Ὀοοΐς, {86 
Κπονῃ ὈοΟΙ,, τοϑίβ ον οα 186 ρυποίιπίίοη, δηά ἐπαὺ 1Π6 ννοχ τισὶ 
88 ὍὙῈ}} 6 3; νυ Ηδνογηιοῖς ' 5δηα Ηρδηρδίθηθογρ 5 πανα βῃονπ 
Βοοά γϑϑβοῦ ΨΥ {ἢ18 σδμποῖ Ὀ6 4] ον. πᾶ σογίδ! ]Υ, Ἰοοκὶηρ αἵ 
(Π6 ρΡάδββασθ, 8η6 ΘοΠβι ἀουϊηρ {6 ρΡαΓΡΟΒα ἴοὸσ τ] ἢ {π6 τ υϊηρ ν᾿ 88 
ἴο Ὀ6 τη866.----ἰο Βαπα ἀονγ Ὁ ἃ ψψαγηϊησ ἴο ροβίθυιυ {Π6 8π δπὰ 
ῬαπΙβῃτηθηῦ οὗὨ ΑΠ18} ε]ς----ἰῦ οδῃ Βολγοο]γ Ὀ6 Ὀ6]]ανοα {Ππαὺ 8 ἸΏ6Γ6 ““τηο- 
ΠΟΡΤΆΡὮ,᾽ ἃ βοραγαΐθ Ὀγιοῦ ποίῖοα οὐ (86 τγᾶγβ τυ τἢ [ἢ 6 ΑΔ] 6 1068 νγ 88 
Ἰηἰθηαθα, ὍΤηθ ρυγροϑο 18 γί που, Π|κ6 (86 δ᾽ πλ}] αν σαβο (1881. χχχ. 8.), 
[ὁ 681} ΡΘΟΌ ΔΓ αἰξοηίϊοη ἴο {86 ἂν δ] ἡπαρταθηΐ ἴο 6 Ἰοπρ αἴξον ΠΥ 
δχϑου θα ἀραϊηβὺ (Π6 παϊϊοη  ῃ]οἢ ᾿δα [Π6 ἔα α] ργα- οι 6 πο οὗ Ὀοίησ 
186 Βτϑῦ ἴο αἰίδοῖς (ἀοαΒ οὔοβθη ρθορῖβ. 

Ιηῃ Ἐχοά. χχῖν. 4, 7. ὸ ἢπά {δμεαῦ ““ Μοβθ8 ντοῖθ Ἀ}1 (ῃ6 τψογάᾶβ 
οὗ (6 Ἰωογά,᾽" δπὰ δἱϊογιναγαὰβ ἰοοὸῖκ “(ῃ6 Ῥοοϊς οὗ [πΠ6 οονϑηδηΐ,} 

᾿ Ἱπιγοἀαοιίοη ἴο ἴῃς Ῥεηϊαίοιος, ἃ 4.; ΕΠΠ]οἰ τ πρ. 8. 108.,1. 11. Ρρ. 185 ---Ἰ 7. 
3. Ὀϊϑϑογιδιοη8 οἡ [80 ΟΘΠυ 6688 οἵ 1[Π0 Ῥεπίεαιοθοι, ἀἶ88. γ. γοὸ]. 11, Ρῃ. 128---1 28. 



δ42 Ζιγυχζμοίϊοπ ἰο ἐδο Οἰὰ 7Τοβέαπιοπί, 

ΓΞ ἼΡΡ, δηᾶ τϑδᾶ ἴῃ {Π6 θαγβ ΟὗὨ {Ππ6 γορῖίθβ. Νοῦν ψῇμαὺ νρᾶϑ {Π18 
«ς ΒοΟΚ οὗὨ (86 σονοπδηΐ,᾽ ἴῃ ΜΙ ἢ “411 ἰῃ6 ψοσαβ οἵ ἰἰὰ Τωογὰ "ἢ ΘΓα 
ατϊτοη} ΗβνογηῖοΚ 185 Ἰπο πο ἴο σῖγα δὴ Ἵχίθηθα βθηβα [ο {π6 
ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ ιτι864, Δηα ἴο ΒΌΡΡρΟΒΘ, Ὀθοδιβ6 (ϑηοπρ᾽ ΟΥΠΟΙ ΓΘΆΒΟΏ8) [Π6 
Ῥαβ18 οὔ ἴπ6 οονοηδηΐ 18 ἔουπᾶ ἴῃ (ἀθηθβίβ, {μὲ {ῃ6 Ῥαηϊαίοιιοἢ, 50 
ἔᾺΥ 88 αἱ {πα {1π|6 σοιῃρ!]64, τηυδύ θα ᾿πίθμ64.} ΑἸ]ονῖηνσ [Πδὲ [Π6ΓῸ 
18 Βοη6 Ὑγαῖσῃῦ ἴῃ ἢ18 δγριηθηΐβ, Ὁ γοῦ ΒΘ 8 ΠΟΓ6 ΓΘΘΒΟΏΔὉ]6 [0 
Ὀ6]ανο, τ Ἡδηρβύθηθογρ δηά οἴπον τυ οτβ, {πα 10 τᾶ Ὀαὺ Εὐχοά, 
Χχ. 1---Ἰ7., 22---20., χχὶ.----ΧΧἸ]., ἃ8 16 6 γα, {86 ἴα ἰῇ σοι ρΘ Πα πὶ 
ΟΥ πιϊηϊδίατα, {παὺ ᾿γ88 τηθαηί.2 Αοοογάϊηρ ἴο {Π18 γοῦν, ““{Π6 θοΟΚ 
οὗἩ [6 σονοπϑηΐ "ἢ νγὰ8 (πδ΄ ψὮΙΟἢ οοπίαϊηοα πα ἀυζῖ68 οὗὨ [ῃ6 οονα- 
πδηΐ, ποὺ 411 {π6 δυθηΐβ γοϊαίϊπρ ἴο 10. 

Ιῃ Ἐχοά. χχχῖν. 28. γα ἢπᾶά ΠΗ 3 "2 Π, “(6 πογάβ οὗ {Π6 
οονθηδηΐ," πιϑδηΐηρ ἤογο [16 ἴθ ῃ ΘΟΠ Δ ΠΤ] Θἢ 18. 

Ιη Νιυρ. χχχῆ!. 2. [η6 ψυιηρ θγἃ8 οὗἨ (86 δίδ(ϊοπβ οσσιριοα ὮΥ 
1βγδϑὶ 1ῃ {61} τρϑγοΐθα; δυῦ 10 Β66ΠῚ8 ἸΩΡΧΟΌΑΌ]6 ὑμαὺ {Π18 τορίδίδι 
Ὑγὰ5 ἃ ἀδίδοῃρα {Πϊησ : 1Ὁ ν᾽ 8 τῇοτα ᾿ἸΚΟΙΥ ὁΠ6 ἰδ ΟΥ Ὠοδα οοπίδϊηρά 
ἴῃ ἃ ἰασοῦ ᾿:ΒίΟΥΥ. 

Ὀουΐ. 1. δ., ΠΉΡΙΩ 3 προ νθπ, ““ Μόβοβ βεσδηῃ ἰο ἄἀδοΐαγα {18 
Ιαινν," Ἐψν. Βυΐ ΝΞ τηιιϑὺ ΡΥ νυιησ, [18 ῬΓΟΓΘΥ τηθδηϊηρ 18 
“το αἷρ' 1η,᾽ ““ἴο στᾶνα " (6. σι οἡ ἐφ] 68), ἤθησθα “ ἴο Ἰηβογῖθα :᾽ 88 
ἩδνογηϊοκΚ Πα8 ΡΓΟΡΟΥΪΥ ἀϑ να, Οομρατγο θυ. χχν!!. 8. ; ΗΔ5. 1. 2.3 
Οοαρ]τηρ {18 ταχὺ τ Χχν, 68, 6]., χχῖχ. 20, 21,27., χχχ. 10., κιὲ 
18 οἰθασ {π8ὺ Μοβοβ δὰ πσιτθῃ ἃ ἰατ-υοοῖκς, οοηϊαϊηϊησ ΘΟτα Δ η68, 
ΘΌΓΒ68Β, ὅζα. 

Ὠρουΐ. χνῖ. 18. 10 νου] βϑοῖὰ ὑμαῦ δῇ δα που Ζοα οχθιρ]αγ οὗ [86 
ἰανν ἴο 6 νυ θη πγ88 ἴῃ {π6 οὔδγσο οὗ {π6 ρΥ]Ἱθβίβ. 
ΤῊ παγγαίϊνο, Πουΐ. χχχὶ. 9--11, 22. 24 -- 2θ., ἰαἴκοὴ ἴπ σοπηδοίϊοῃ 

ΨΥ Ἱ1ἢ [ΓΠ6 ῬδεβαρῸβ ἔγομι [6 ΘΓΟΏΟΤΩΥ πι50 ποίϊσαι,, νν}}} αἰοτα τηδύϊοῦ 
ἴον ἀἰβουββίοῃ. [{ ἀρρϑᾶγβ (παῖ, σ μθη Μοβαβ παᾶ νυϊτύθη “Κ {Π18 Ἰαιν,Ἶ 
ΟΥ ““{Π6 ψογὰβ οὗἉ {818 ἰνν,᾽ πα ἀδ] ;νογοα {πΠ6 Ὀοοὶς ἰο {ΠΔ ρῥγιθβίϑ, ὅο 
Ὀ6 φῥγαβουνοᾶ ὃγ {ποθι τ {Π6 αὐἷκ οὐ [186 σονθηδη Νον, βγβί, 10 18 
᾿αγὰ ἴο ἀδίθυτϊηθ Ἔχ ῦ Υ [Π6 ροϊηῦ δ Πιοὴ Μίοβοβ οθαβϑᾶ ὃ» νυῖΐθ 
ηα (Π6 σοπίηπδίονυ Ὀοσδη. ΕΓ ἱπαῦ αὖ ἰδαϑί βδοῖὴβ νϑῦδ88 αἱ (η6 δῃᾶ 
οἵ ΠουςογοποΥ ἡ σα Δ 6α αἴον Μο868, 6. σ. {π6 δοοοιηΐ οὗ 8 ἀθαδίῃ, 
ὯΟ Ο16 ͵8 ΠΚΟΙῪ ὕο ἄθῃυ. αγίουβ δυϊπουῖθβ παν ἢχϑα {818 ροϊηΐ 
αἱ χχχ, 20., χχχὶ. 28, (οῆδρ. χχχίὶ. Ὀθίηρ ἃ Βρρίοιμθηὶ ἔγτοπι ΜΟΒΘ8Β 
Ρ6Π), ΧΧΧΙΙ, ὅ2., ΧΧΧΊ. 29., χχχῖν, 4. Ηθησδβίθηθετσ βυρροβαβ {πᾶ 
ὙΠΟΓΘ ΘΓ ὕννο ἀο]γθυῖοθ, χχχὶ. 9, 2ὅ, 26., {π6 γϑὺ ἴῃ [86 Ῥσθβθηοθ 
οὗ 1Π6 ψγΠ01]6 μ60}}}6, {π6 Ἰαδύ τπλοσθ ρεϊναίο!Υ ἰο (86 1,ον]68, δηα {μδὺ 
αἰτοῦ ὕπ6 ἤτβι Μοβββ σϑοοῖνϑα {Π6 θοοΪΚ θδοῖκ ἀραὶη πᾶ δα δά ἴο 1Ὁ βοῖηθ 
ἔγθϑ ρογῇοηβ, ΧΧΙΧ. 1. (Ε. ν. 2.)--- χχχι. 13., Δηα {θη χχχὶ. 14---23.. 
1 πγυδῦ Ὀ6 σοηΐοββοα, μουν νοι, (παῦ {Π6 ΒῸΡΡΟΒ᾽ ΠΟ 18 ΞοΆΓΟΘΪν ῥτο- 
Ὀ40186.Ὀ Βαΐ .}16 τηδίίοὺ 18 οὐ πὸ σγοαῦ Ππηρογίλπορ: ὕποσα 18 ἃ ἀϊδυηοί 
(ΘΒ. ΠΟΥ οὗ Μοβϑϑ, οὐ οἵ [Π6 ὀοῃεϊη παύου, οὐ, ποτα κα ]ν, οὗ Ὀοί᾿,, ἴο 
{π᾿ ἔδοῦ ὑπαῦ (Πς ἰανν τνὰβ σι ἴθη ὈΥ ὑπ ρτοϑὺ 16 ρΊΒ᾽αὔου Ὠϊπι86 ] ἢ, 

᾿ Ἱπιγοσαυοτίοη ἴο τῆς Ῥοπίαιουςῇ, ἃ 4. 
3. 1) 6βοι [δι 0η8 οὐ ἴπ8 Οσπυ 6 Π6588 οὗὐἠἨ ἴπ0 Ῥοπίδίουςος, ἀΐβα, γ, το]. 11. Ρ. 125.; Κοὶϊ, 

ΕἸπΙεἰϊτης, 8 38. 1. Ρ. 128, 
5 866, Ββονονογ, Η πη σβίθη θοῦ ἀροη ἴΠ6 πιραπίπρ πογὰ δἰἱγὶ δυο ἴοὸ ἴπὸ ποσὰ, ἀ 88. 1. 

σοὶ, ἷ. ῬΡ. 447, 448.; ἀἴκ5. ν. νο]. 11. Ρ. 135 ; Κεῖ], Εἰπ]οϊταπρ, ὃ 38. Ρ. 180. 
4 1}}58. ν. υοἱ. ᾿ϊ. Ρ}». 126, 127. 



Τὴε Δεἰμογο]ὲρ απὰ 17)αίο 9 ἐλε οπίαϊομοῆ. δ48 

Α τοτα τηοσμοπίουβ αὐ δϑίϊοη δου ΓΒ σῖβοβ, Ποῖ ΟΣ “6 [Π6 ἴανν,᾽ 
ΒδΙ ἃ ἴο 6 Θομῃηροβθα ὈΥ Μίοβθϑϑβ, δη)οϊηθα ἴο θ6 νυ τὲθη ουὐ ὮΥ Κιηρϑ, 
ΧΥΊΪ. 18., πα ἴο ὕῦ6 ταδα ἴο ἴπ6 ρϑορΐς, χχχὶ. 10, 1]., δῃηα βο] ΠΥ 
ἀε! νογοὰ τηΐο π6 συγ π8ῃ10 οἵ [Π6 ῥγιθβίβ, νγ88 τχθγοὶν {π6 Ὀοοΐς 
οὗ ΤϑδυϊοΓΟΒΟΙΩΥ͂, ΟΥὨ 1π6 Θπίσο ΡεηίαίουθορΒ Ηδνογηιοῖκὶ απὰ Ηρηρ- 
βίθηογρ" μᾶνϑ βΒίσο ΡΥ δριθα ἴῃ ἔδνουτν οὗ [πὸ δῦ ΠΥ ροί6818:; δηᾶ 
186 ν ἃγὲ [Ὁ] ὈΥ [Κ61}.8 10 δ .8 ἔοσγοα ἴο {{18 οριπίοῃ ἰπαῦ πο 
ἔσϑοθ οὗ {π6 ἄνθ- 018 αἀἰνιβίοι οὗ {πΠ6 Ῥοηίαίθαο οαπ 6 τ ΘΩΥ 
σΟσίδ ΠΥ βθονγῃ ἴο οχὶϑί ὈΥΙΟΣ ἴο 1πΠ6 ΑἸΟχδηατῖπα ἐγαημϑ]αίοη. Απᾶ 
186 δγριχηθηΐ ἔγοπι [ἢ6 οοτηιηδπα ἴο τοαα {Π6 ἰΑνΥ ΟΠΟ6 1ῃ ΒΕ ἢ ὙΘ ΑΓΒ 
αὖ ἴῃ6 ἔδαϑὶ οὐ ἐδ ογμδοΐθθ 18 ποὺ δϑβιὶν δνδαθα. [0 18 ἔσθ (δαί ἃ 
9 ον 18]. γα! ἴοη που]ὰ οομῆπα {Π6 “αν, Πθυι. χχχὶ. 1]., ἰο 186 
θοοΚ οὗ Πϑδυϊογοποίηυ. Βαΐ [ζ6}] Πα48 ψγρ}] βΒῃοιννῃ [μαΐ {Πα ἰγαάι θη 
18. οοῃέγααιοίοεα Ὀγ ἰδοῦ. Ι͂ῃ Νοῖῆ. νυ}, να αν δὴ δοοοιηΐ οὗὨ {18 
Βοϊθὴ τοϑαϊηρ οἵ (ἢ ἰΔῪ ; πα {Π6Γ6 νγἃ8β ἴΠ6η ταῦ (νυν. 14, 15.) 84 
δοιητηδηα, ποῦ ἰουηα 1η Του ςΟγοηοσαυ, θὰ ΟἿΪγ [μ6ν. χχλ. 40, 42, 
Αὐἰοιαρίβ παν Ὀθθη τηδα6 ἰο δνδᾶβ {Π6 ἔοσοα οὐ {Π18 ἀυριυισηθπὶ; δπα 
τ 816 [0] μ8 {πΠ6 τ μοὶ]ο Ῥοηΐαϊθυοῦ νγὰβ ἴοο νοΪ απ ποῦβ ἰο ἰ)6 τεδά 
αἱ 186 ἔδαβῖ ; δῃά ΗἩδθηρβίθηοτρ, πα8 τορ] ]οα (Παῇ 10 σας μα Ἰοε ἰοὸ 
186 ἀϊδογοίοη οὗ {Π6 βρὶγιΐαα] ΟΥΘΥΒΘΟΓΒ ἰο ἢχ οἢ ρδγ(οι]αγ Βϑούϊ ἢ, 
δηα (8 {π6 Βριγιῦ οὗἨ ὕπ6 δοιητμαπα του 6 σοηλρ]16 ἃ ψ τ. ΤῊ]8 
ΔΠΒΘΎΟΙ 18 ὙΘΡΥ͂ πηΒδ Ἰ8ἰδοίουυ ; ἀπὰ (ῃ6 τόσο Ὀδοδιιβα 1Ὁ 15 υὐΐουν 
πι6641688. ΤΠ6 016 Ῥοηϊαίθυοἢ τν8 πο ἴοο νοϊυμϊπουβ ἰο 6 γοϑῆ 
αὖ ἴΠ6 ἰδαδὺ οὗ ἱδθθγμδοὶθβ, Τ]αὺ θαβῦ ἰαβίθα βονθὴ ἀαγ8; δηά οἱ 
186 εἰσι ὑΠ6 γα ΒΘΘΤῺΒ 4180 ἴο ἢᾶνθ Ὀ6θῃ ἃ 80[6Π10 85βθιιῦγ. ΥὙΥ711}]} 
ΒΥ ΙΔ [δαί σλῃ οδἰουϊαία στάν ον ἁἢγπι (μαὺ 10 ταῖσῃῦ ποῦ 411 Ὀ6 
γοϑδα {πγουρ ἢ Θαβῖν, ΘΟηνΘὨΙΘΏΥ, 1 βόνθη ἀαγ8ῦῷ Α ΘΟΠΒΙ ΘΓΆΡ]6 
Ρογίϊοῃ οὗ 6δοἷι ἀν νγου]α ἀυμ 1688 Ὀ6 ἀφαϊοαίθα ἰο {Π|| Ρ.]10 τοδάϊηρ. 
ἼΠ.8,» 'π 1Π6 δοοουπῦ ἴῃ Νεθιῖδῃ οὗ τπ6 ἢγϑὺ ἀδν σοδαάϊηρ, Ὁ 18 
αἸβ ποι] βαϊὰ ἴο βᾶνα θθθη βανογὰ] ΠοιΓΒ, ἔγοπὰ ΘΑΥΪῪ “ τηοτηΐϊησ πη01] 
τ 14 -ἀαν ἢ (ν}}}. 8.), Ὁ ΓΥΠΟΤν ΝΣ Ἴ; ἀπα 10 18. ἃ8. ἀἰβιϊποι)ν 
Δα 6α (ν. 18.) {παῦ 1Π6 τοδαϊηρ νγ88 “" ἀδὺ Ὀγ ἄνγ, ἔτοπὶ {ΠπῸ ἤγβε ἀδΥ 
ἀπίο {Π6 Ἰαϑὺ ἀΔγ.7 Αοοοτγαϊηρ [0 Οὐχ ἀϊν!βίοη ὑπ γα ἅτ 187 οἰδμίρυϑ, 
ΠΟ τοῦ ἅ}1ὁν αρουΐ 27 ομαρύθυβ δϑοῖὶ ἀμλυ ; ΒΓΘΙΥ 0 Βα οἢ 
ΤΑΙΡΏΓΥ ἰαβὶς ἰο Ὀ6 6Πη]οΟΙΠ6α ποθ 1 Βϑύθῃ ὑϑᾶσβ. [0 185 ἃ οι τ ΟὰΒ 
[δαΐυγα ἴῃ (ῃ6 αἰδοιββίοῃ, ἐπαῦ βοῖλθ το Οὐ͵οού ἰο {Π6 δπίῖγα Ῥεηΐδ- 
ἰθυ οὗ 848 ἴοο ἰοπρ ἴῸΣ βανθὴ ἀδύὺβ ργθϑιπιθ {πα Εἶτα τοδα {ΠΗ τολοῖο 
Βοοῖκ οὗ οι θγοποιαυ {πῸ ,[γ8ὲ αν, ὕο ΘΟΙΡΙΥ 1} (Π6 ἰανν, πὰ τμδὶ 
οἱ ἴΠ6 δι σοοοαϊηρ; ἀΔΥ8 ἴα γοδα βαὶ οοϊΐοπβ ἴγοπι (86 οἴμοῦ ὈοοῖκΒ, βι ἢ 
88 δα Ἰυαροα τηοβὺ ἢὺ ἴοσ {π6 ᾿ηϑέγιοιοη οὗ {Π1|6 γ6ορ ἴθ. 

ΤΠ6 οοποϊυβίοῃ, ἴμ θη, 18 ὑπαὶ ἴὼ τῃ6 Ῥαοηίαίουοἢ βονοσαὶ ΟΠ ΒΙ46Γ- 
8016 ΡΟΣ ΙΟΏΒ ΔΙῸ ΘΧΡΥΓΘΒΒΙΥ ἀθοϊαγοα ἴο 6 υυύυτδη Ὁν ΔίοΒβαβ ; δῃηά, 
ἔαγίμον, {παῦ {Π6γ6 ἃγΓ6 βίτοηρ στουῃβ ἔοσ θα] ονιησ θαι “Κ 116 ῬοΟΚ 
οὗ [Π6 ἰανν " πιδηθοπϑα ἴῃ ΤΘυ ΟΥΟΠΟΙΉΥ ΘΟ ρΓΙ ΞΘ {Π6 νῃο]ο Ῥαβηΐδ- 
θα. Εὔγοη ἢ, μονοσνοῦ, [818 Ὀ6 σοῃβιάογοα ἀουδύζι!, πὸ να] ὰ 
Ἰηόσοησα οδῃ θ6 ἄγαν, ἔγοιῃ {Π6 ϑιαύθιηθηβ οὗ Μίοβοβ βανϊηρ υυυιτθῃ 

} ἙΛλη]οϊξαηρ, 8 108. 1. 11, ΡΡ. 34, ὅς. 3. γ)148. ν. νοΐ. 1ἰ. ΡΡ. 125, ζο. 
8 Ἐϊη]οίαην, ὃ 838. Ρρ. 128, 129, 
4 ΤῊα Ηοῦτονν οοπίδίἢ8 ἔονγογ νγοτάϑ, ἴοο, (ἤδη ἴῃς ἘΠ] Ἰβ νογβίοη. [πη η. ἱ, 186 

ΠΌΙΌΕΟΙΒ 6Γ6 Τοβροοί νον 434 δηὰ 797; ἰπ Ναπιῦ. ΧΧΧΥΪ,, 212 δηὰ 445. Ιξ 158 ἴσιο (Πδὲ 
0:6 Ηοῦγον νοσ8 δγῸ σΟΠΟΓΑΙΥ ἸΟΠΡΟΥ ἴπδὴ ἰἢ6 ἘΠ ΙΒ, 5111 ποὺ 80 τηῦοῖ ἃ5 ἴο τῇ ΚΘ 
[πδὲ ἰοχὶ οαπαὶ ἱπ ἰοπρτ ἴ0 ΟἿΤ νογϑβίοῃ, 



544 Πιϊγοσμοξίοπ ἴο ἐδο Οἱ Τοκία πιδοιζ. 

οογίαϊη ρἴθοοβ, ἐπαὺ μα ἀϊὰ ποέ υγῖίε οἵποὺ ραγίθ, ἢ τεσαγὰ το στ ΒΙο ἢ 
ΒΟ βἰαιθιημθηῖβ ἅτ ποῦ πάρ. [ἴΐ 18 δοισοῃ ἴῃ Οἶδας ὈοοΚΒ (8ῃ 
ἜΧΘΏρΡΪῈ ἔγομι [βαϊδἢ ἢδ8 θθθη ρίνθῃ) ἰο πα ὄχργοββ ποίῖ668 ἐμαὺ βοὶ 
ΟΥ̓ Βαοῖι {πἰηρβ ψογο τοοογάβα Ὀγ {Π6 αὐδοῦ; πιϊδβουῦ {ΒΟΓΘΌΥ ἱπιθπά- 
ἴηρ ἰο ἱπγαιάδίθ ἢἷ8 οἰδίπι ἰο {π6 τοδί, Μοτθ ροβίῖνα ρτζοοῦ 18 
τοαυϊγοα Ὀοΐογο δας ἃ Θομοϊβίοη οδη θ6 Δαπλ6α. 

10 18 ΠΟΥ͂ ΠΘΟΘΕΒΑΓΣΥ͂ ἰ0 866 ἡ ΠοίμοΥ βυσοθοαϊηρ ΠΟΟΚΒ οὗἁὨ (π6 ὈΣΌ16 
ρῖνα ΔΩΥ ὑββϑυϊ ΠΥ ἴο {πΠ6 Μοββϑιο ὙΡΡ οὗ π6 Ῥοηϊαίου ἢ, 

1π τῃ6 Ὀοοῖς οὗ οδῆυδ, παγταίπρ' [86 ΘΑΥΪΥ ιβίοσυ οὗἁ [βγβ6] ᾿Ἰπητη6- 
αἀἰαίοὶν δἴϊαν Μοβϑββ ἀβδίῃ, νγα βηα βοἢ ῬΡβββδρ68 88 {86 0] οστηρ’: --- 

1. 8. “Τῇ ὈΟΟΚ οὗὨ ἐπ6 αν 8}8}1} πού ἀδθραγὶ ουἱ οὗὨ (Ὺ του; Ὀὰΐ 
ἴΠουι 5.1810 πιοαϊ δῖο ἐμογϑὶη ἀδῪ δηᾶ πἰρῃϊ," δα. 

νἱἱ!. 80---3.2, 84. “ΤΏ θη Φοϑῆυδ Ὀυΐῦὺ Δ δἱίδῦ υπίο {0 1,ογτὰ ἀαοά οὗ 
15γϑοὶ ἴῃ πιουηΐ ΕΑ]: 89 Μοβϑβ {Π βοσνδῃΐ οὗ (86 [τὰ οοϊητηδπἀθα ἐμθ.. 
οἰ] άγθη οὗ [59Γ86], 28 10 18. νυ θη ἴῃ {10 θΟοΟΚ οὗ {π6 Ἰὰνν οὗ Μοβθβ. .. δηῃὰ 
Ὠ6 ψυεοίθ ὑπο ὉΡρΟῚ ἢΠ6 βίοῃθϑ 8ἃ ΘΟΡΥ οὗ [86 αν οὗ Μίοθοδβ (οοηρ. Πουΐ. 
ΧΧΥ]. 8.). . . . 8η4 ἴτοσνγαγα ἢ6 τοϑᾶ 811 0Π6 νγογἀβ οὗὈ {π6 αν, 1π6 Ὀ]ΘΒβι ἢ ρ8 
ΔΠα ουτνδίηρϑ, δοοογάϊηρ ἴο 811 {Ππ80 18 συγ (ὑθη 1π {Ππ|Ὸ ὈΟΟΚ οὗὨ (86 ἰᾶνν.᾽ἢ 
χα, 6. “ΒΘ γα ἱπογθ[ΟΓ ΨΘΣΥ͂ ΘΟυΓΆΡΘΟΙΒ ἴο ΚΘΘΡ δπὰ ἴο ἀ0 8}} ἐμαύ 18 

ὙΓΙ 6 ἢ ἴπ [π6 ὈΟΟΚ οὗ ἴδ ἰᾶνν οὗ Μίοβαο8β," δα. 
χχῖν. 26. “" Απὰ Φοβῆυδ ψτοίθ (μ680 ὑγοσὰβ ἴῃ ἐδ6 ὈΟΟΚ οὗ [μ0 ἰδ οὗ 

Θοα;᾽" δε. 

Τῆθβα ΟΧ ΓΟββίοἢΒ ἀγα σοῃοϊαδῖίνα (0 ϑῆον {μαῦ αὐ {π6 ἰτη6 οὗ ἐπα 
Ἰβυβϑϑ  ἰ8ἢ σοπαμοβὲ οὗ δπϑδη ὑπᾶογ οβῆα ποτα τν88 ἃ νοϊατηθ ΟΥ 
ὈΟΟΪΚ οχιβεπρ, ΚΟ 88 ““{π6 ὈοΟΚ οὗ (πΠ6 ἰατν οἵ (οά,᾽ οὐ ““ {Π6 
ὈΟΟΚ οὗ {πὸ ἰανν οὗ Μοβοβ." Ὁἢ18 δοῦ 15 τοῦ ὈΥ βόοῖὴδ οὐἹἱ]ο8 ὙΠ δῃ 
Δϑβου οι ὑπαῦ [πΠ6 ὈΟΟΚ οἵ οβῆιδ τνϑ8 σα ]ν (86 ρῥγοάυοίίοη οὗἉ ἃ Ἰαΐογ 
ἃσα (οὗ ν᾽ η]οῖ ποίοα νν}}} Πουοαῖοσ θ6 [Δ Κ6ῃ}: δηᾶ ὈΥ οἰμοῦβ ἢ {Π| 6 
ΒΡΡοϑιοη {παῦ {Π6 ὑγογὰβ τιϑϑα ἀο ποῦ ᾿ΏΡ]Ὺ {6 ἐπῆγα Ῥϑηϊαίθαςἢ. 
ΤΠ6 ἀγρυτθηΐβ ΕΥ̓ ΜΜὨΙΟΝ {Π|18 18 πηδὶ πἰδὶ πο ἀο ποῦ Ἀρρθδγῦ δομπο]βῖνα. 
Βυῦ 1 8114}} θὲ βυϊβποϊθηῦ ἤθγα ἰο ποῦϊοθ 8ὴ δουῖθ ορβογυδίϊοη οὗ ζ 6}}, 
{πα {Π6Γ6 18 ἃ ἀΙ81ποῦοη ΘΑΥΘ ΠΥ τας (“ ο8ἢ. ν1}]. 80---84.} Ὀοΐναοη 
{π6 αν ἴο Ὀ6 ᾿πβουϊ θα οἡ βίοπϑβ, ὙΠ Π ὑπαῦ ἴο δ6 τοαὰ ἴο {ΠπΠ6 ρθορ!θ, 
8) ἃ {π6 ρὍΌΠΟΓΑΙ ὈΟΟῪ οὗ [π6 αν. Τῃο ἰδίαν 18 ο8]16α (νν. 31, 834.) 
{Π6 ἑαιο-δοοΐ ; πο δι} ἴθγι 18 ΔΡ0]16α ἴο {μαὺ ἰανν (ροββι ὉΪγ 0ῃη6 ἴβῃ 
ΘΟμ Δ ὐτηθηΐβ, ΟΥ ἈΒΟΠ16 Βῃοτί ΘΟ ρΡΟ Πα 1) Μ Ὠοἢ ττ88 τσ 6 ἢ οἡ 
{Π6 δβίοῃϑϑ (ν. 832.), οὐ {μα (ἀοιθί]688 {ἢ 6 Ὀ] ββίηρϑ ἀηα ΟΌΣΒΙ ΡΒ 
Ὀοίογα ργθϑοῦ 64) ὙΠΟ τγαβ τοδά ἴο {Π6 ρθορ]ς (ν. 834. οοπῃρ. ν. 838.).} 
10 οδῃ ᾿ γα Ϊν 6 ᾿πιαρτηρα {πᾶὺ {Π| ἀΙΒ]ΠποΙΊΟη ννα8 δοοιἀθηίαὶ ; πὰ, 
1 βοῇ ἃ αἰξίποίοη τγ88 ᾿η!οπ 64, 1 τᾶν 6 ΚΣΥΪῪ δβκθα ἴῃ τπυμαΐ 
ΟΣ 8 1Ὁ σου]ὰ πᾶν θ6θη τροσθ ἀθο βίν υ ἜΧργθββοα ἢ 

Απι 88 ἴο (6 δχοδρίϊοῃ ἰβίκθῃ δραϊηβὺ ]οβῇ. χχῖν. 26., μ8 1 186 
δοοῖκς οὗ {π6 Ἰανὺν 6ΓΘ 88 γοί Ἰῃοοπιρίοία, {86 Θοποϊαδίοη το 6 ἄγαννῃ 
ἔσγοτῃ {π6 βίαϊζοιαθηῦ ἔθου τηιθ 18 ΒΙΏΡΙΥ (μαὺ Βογα ΤΠ θη οχἰβιβα 8 
ῬΟΟΚ, απὰ {παὺ οεῆα Δηηθ χα ἴο 10 βοιμβ οὔ {8 Ὠἰδίουυ οὐ 18 ἃσϑ; 
ἃ ὈΓΘΒατρΡίοη ΤΠ α΄ ἴῃ (18 ὈΟΟΚ ἴογο Ὠδα Ὀδθὴ ᾿γιυθη ἢοΐ Τρ ΓΟΪῪ 
Ιανγβ, θαῦ ΒΙδίΟΥΥ 8180, αῃᾷὰ (ῃαὺ «οβῆνια νν88 ἀρροϊῃηΐθα [ο δΔΥΥΥ 05 
10)6 ἐπδοοζαῖς ἡαγγαῖνοΌ Ηαδ ἀϊὰ ῃοΐ δἀὰ ἰο {πμ6 ἰαιο, Ὀυΐ ἰο {Π6 
ὕοοῖκ οὐ οο]]δούϊοι νυν 1οἷχλ οσοπίαϊηαά 11. 

10 18 δὖ Ἰθαδύ ργονοᾶ, δ]ονησ [μ6 ὕοοῖς οὗὨ Φοκῆυα ἰο 6 τυσι θη 

᾿ δεο Ηδγνογηϊοκ, Τηπιτοάἀυοιίοη ἴο ἴΠ6 Ῥαπίαιοιοι, 8 83,; Ἐϊη]εἰτιιης, ὃ 186. 1. ᾿Ϊ. ὑΡ. 495, 
490.; Κ6}}, ἘΠΙ]ο πη, 88. 838, 34, Ρρ. 199. 130. ᾿ 



7λε Αιωλονελὶρ απὰ Ἰαίε 97 ἐλε Ῥεπέαίϊσμοῆ. δ4δ 

ὈΥ ΠΙΤΆΒ6] ΟΣ 8 δΟΠ δι ΡΟΥΑΤΥ, [πα΄ ΒοΠ16 ΤϑοΟτα οὐ γοΐϊαπιθ (06 1{ [ἢ 6 
δηΐγα Ῥαῃίαϊθι οι ΟΥ̓ ποῦ) ἔγοιλ (Π6 ρθῆ οὗ Μοββθβθ νν88 οχίδηϊ απᾶ 
Π6]αἃ ἴῃ ΠοποὺΓ Υ 1ῃ6 [Βγϑο] 68 αὖ {πο ὶν ἢγϑ βου ]οπιθηῦ ἴῃ ΟἝπδδῃ, 
Α ἴδεν τϑίθυθησϑθ 8}}8}} θ6 τωδθ ἴο ἰαΐδσ ᾿ϊδίογυ βῃοσίηρ ὑπαῦ διὸ 
ψοϊυπιθ οοπίϊπυθα ἰο οχὶδὺ δῃα ἴο 6 δρρϑαὶϑα ἰο. Τὴθ σϑϑᾶδσ ἰδ 
Γοαυσδβίοα ἴο δχϑιηθ {π6 [0] Οἱ ρ' : - 

1 ΚΊηρ8 1ἱ. 8., νἷϊϊ. δ8.; 2 Κίηρϑ χὶ. 12., χὶν. 6., χχὶ. 8., χχὶϊ. 8, 10,1], 
16., χχῖ!!. 24, 2δ.: 1 ΟἸγοῃ. χν!. 40., χχὶ!. 12, 18.; 2 Οἤγοη. χνὶϊ. 9., 
ΧΧΙΙ, 18,, χχν. 4., χχχ. 16., χχχὶ. 8., χχχ δ. 8., χχχὶν. 14, 1δ, 16, 18, 19, 
21, 24, 80., χχχν. 6, 12, 26.; ἘζΖτγα 111. 2., νἱ. 18., υἱΐ. 6. ; Νοὶι. 1. 7, 8., 
ὙἿΠ. 1--8, δ, 8, 14, 15, 18., ἰχ. 8., χ. 84, 86., χίϊ!. 1--8. ; Ῥδη. ἰχ. 11, 18. ; 
Μαὶ. ἴν. 4.1} 

ΜδΩΥ κ1}} ποὺ δοκηον]οᾶρο ὑπαὶ (πΠ6 οποῖγο Ῥαοηϊαίθισοἢ 15 ᾿πιοηἀοὰ 
ἴῃ 811 {μ686 Ο8868; δῃὰ οογίβιηυ ὑπ6γῈ 18 ΠῸ ᾿αργο Δ ὈΙ Π Υ ἴῃ {Π|6 
ΒΌΡΡοΒι ΠΟ. ((Ακοὴ ὈΥ (8610) {παῦ (Π6 Ἔχργοδβίοῃ ἐλε ἰαιο, οὐ ἐλθ δοοῖ 
9Γ ἐλε ἴαιο, τοοοϊνθα δὴ δχίθηβιου οὗ πηϑϑηϊηρ'---ᾶθ [0 {π᾿ ΟΥ̓ ρΊΠαὶ 
ὩυΟΙΘυ8 Οἵα Ρ ἀοουταθηῖβ σοῦ 8Δ066---Ἐ}}} [Π6 ᾿ΠοΙΪ6 σγονν Ἰηΐο {Π6 
νοϊαμπηα Μ͵ὸ βαυθ. Βαΐ {π18 Ὀδοοηθβ αποϑύλομα 6 ἤθη 10 ἴ6 τ600]- 
Ἰεοίοα τμδὲ πὸ ᾿ϊπὶ ἴῃ ΠΙΒίοτΥ 18 σίνθῃ οὐ ϑυοὶ δοογοίΐοη, {παΐ {Π6Γ0 
18. Ὧ0 ΓΌΔΒΟ. (88 Ὀοέοτο οὔβογνοα) ἴο ἱτηαρίπο ἐπα [Π6 Ῥοπίαιο ἢ νγ88 
αἰνιάφα ᾿πίο [6 ἔνε θοοϊζβ θϑέοσα ὑπ δσα οὗ (ῃ6 ΑἸδχαπάσιμο ἰγαπ8- 
ἰαίογβ, ἴῃ {6 )]8 Κδορίπσ' 10 ΠΟῪ ἴῃ ὁ86 τῸΪ], δηα {παῦ οἡ βυιοῖι δὴ ἤν ρο- 
{πα 818 {Π6γ τουδὶ γα παν Ὀθθη δὴ δαάϊοη οἵ βεύθσγαὶ Ὀοο 8 Ἰηΐο 
ΟΠ6, 84 {Π6ῃ ἃ βθραγδίίοη οἵ οῃβ ὑὕοοῖζ Ἰηΐο γα. 

Β6 {818, ΒΟΥΤΘΥΟΥ, ΔΒ 1 ΤγΔΥ,, 10 Ψ1}} θ6 δὖ ᾿θδϑὺ δοκηον]οασαα ἰῃδί, 
αἴζεῦ {06 ΒΑΡΎ ]οπίδη οαρϊνγ, δΔηα 1 οὖν ϑανϊουτ Β ἴη6, [Π6 
Ῥοπίδίθιοι οχιϑίθα βα σβίβπτ} }} γ 88 γγ ἢᾶγα 1, δα γγ88 ἀδηοιηϊπαίοα 
{Π6 ὈοοΪΚ, οὐ {πὸ θόοοΪκ8, οὐ Μοβοβ. [{ 18 ὨΘΟΘΒΒΑΣΥ 0 Θχδιῖπα [ῃθ6Γ6- 
ἴογα ψμοίθον ΟἾγιδῦ δηα ἢϊ5 ἀροβι]68 ἤανα βαποῦοηθα {π6 Ὀ6]16 {Πᾶΐ 
Μοβαβ νγαβ ἴῃ6 διίθογ. 

Βεΐογθ, μβονγουθῦ, ργοοθθάϊηρ (0 [Π18, 1Ὁ ΤΥ Ὀ6 ποῦ ππάοβιγϑ Ὁ ]8 ἴο 
ποία 8 ἔδν ραββῆρθδ ἢ (ἢ6 ΔΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ἩΤΙΓΠΏρΒ, ὙΥ ΠΙΟἢ ρῸ ἴο ΒΏΟΝ ΠΟ 
ΤποτουρὮ]γ, ἴῃ {Π6 ᾿ηίογναὶ δοίσθοη (ἢ ᾿αδὲ ργορμοίβ δμὰ ἴπ6 δάνϑηΐ 
οὗ ΟὨτιδί, {πὸ ὁ ν8 ογῸ Ῥογβυδαθα ὑπαὶ Μοβθβϑ γγαὰβ {86 δυίμον ο 
{με Ῥοπίδίθποη. ΤῊ ΠΟ] ρ᾽ γε γῇ θα τΔΥ 6 οοηδυϊ θα: 1 Εὐϑάγ, 
:. 1]., ν. 49., νἱϊ. 6, 9.,ὄ 1Ιχ. 39, 40.; 2 Εβάγ. χιν. 3---θ.; Τοῦ. νἱ. 12... 
ὙἹἹ. 13.; Εοοϊυβ. χχῖν. 23., χῖὶνὶ. 1.;: Βαγ. 1. 20., 11. 2, 3, 28.; 8.8. 
3, 62.; 2 Μϑδοο. 1. 29., 11. 1]., νἣ]. 6,30. Τῇ νὰ δᾶᾶ ἰὸ {686 {Π6 
ΦῬΟΒΌΣΩΟΠΥ οὗ «Ὀβαρι8, τυβο, ἤθη Θηυγογαῦηρ [86 ὈοΟΪκ8 οὗ δοῦῖρ- 
ἴπγα, ᾿υχσιίθβ τούτων πέντε μέν ἐστι τὰ Μωῦσέως, ἃ τούς τε τόμουν 
περιέχει, καὶ τὴν τῆς ἀνθρωπογονία5 παράδοσιν, μέχρι τῆς αὐτοῦ τε- 
λευτῆς 3, πο ἀουδὲ οδῃ οχιδὺ ἰδῇ ἴῃ ΟἿἿ αν ουσ Ἐ ἴθ (6 Ὀοοῖκς οὗ 
{Π6 ἰατν, [86 δεὔνο Ῥαοηίαϊθαος, 1ῃ 118 ἤνο-[ο]α ἔοττῃ, νγγὰ8 6] Ἰονϑα ἴο 
ΡῈ ἔγουῃῃ ἴ(ἢ6 ραῃ οὗ Μοβϑβ. 

Νον ἴμδὰ δον αἰᾷ ουν Ἰωογὰ δῃα {Π6 Δροβί!δβ ὑγϑαΐ 1 ὃ 

Μαδῖι, χισχ, 7. 
“ΤΏΉΘΥ ΒΑΥ͂ υπίο πἷπα, Υ ἀϊὰ Μοβοβ ὑπο οοτατηδηᾶ ἰο ρὶνγθ ἃ τσὶ ης 

οὗ ἀϊνογοοπηθηΐ, δὰ ἴο ραΐ ΟΡ ΑΎΓΑΥ 

δ δε ΚοΙϊ, ΕἸηἸοϊαπρ, αὶ 34. 2 (οπίν. Αρίοη. 1. ἱ, 8. 

ΥΨΟΙ,. 11. ΝΝ 



546 ἤιῤνοαπμοξίοπ ἴο ἐΐιο Οἷα Τεξέαπιεηΐ. 

Μαεῖκ Χ. 8---δ. 

“« Απά 9 δηδνυγογοὰ δηᾶ βαϊὰ ππίο ἰμϑ, δὲ ἀϊἃ Μοβ68 δοϊησηδηά γουῦ 
Αμπὰ {ΠΟΥ 8βε] ἃ, Μοβϑβ βυϊογοὰ ἴο ττῖϊθ ἃ Ὁ1}1 οἵ ἀϊνογοοιηθηΐ, ππά ἰο ρυΐ 
ΠΟΥ ΑΨΆΥ. Απά “6808 δηβινγογοα δηα βαϊά πηίο ἔμθτὰ, ΕῸΣ {86 Παγάηθβϑϑβ οἵ 
γοῦν Βεαγί [6 σοίθ γοῦ {818 ργθοθρί.ἢ 

Μαγὶς χὶϊ 19, 26. 
“ Μαδίοσ, Μοβϑβ σγοΐϑ υπΐο 8, 1 ἃ δὴ Ὀγοίποσ ἀϊΐθ, ὅζα. . .. Αηά, 85 

ἰουσμίηρ (86 ἀοδα πα ὑΠΟΥ τῖϑθ, ἢᾶνθ γ8 ποὺ τοδὰ ἵπ 6 ὈοοΚ οὗἩ Μοβοβ, 
μον ἰπ 9 Ὀ.8} οὐ Ββρακο υπίο ᾿ΐπὶ, βαγίηρ, 1 δὰ {86 ἀοἀ οὗἩἨ ΑὈΓΑμδΠ,, 
δηά {0 αοἀ οὗ 5880, δῃὰ ἐμ αοάἀ οὗ 964οοῦ Ὁ 7} 

ΤυΚο χνὶ]. 29, 3]. 
“ΑΡγδἤ δια δαὶ (ἢ υπίο δἷπι, ΤΉΘΥ πᾶνο Μοβ868 δῃηᾷ {πΠ0 ρσορμοῖϑ : 1οΐ ὑπ οπὶ 

Ἦθδγ ἰποῖῃ.... Απά ἢθ 88:4 υπΐο εἶπ, 1 ΠΟΥ ὮΘΑΡ ἢοΐ Μόοβθϑ δηά {116 
ῬΓοΟΡοῖβ, Ὠ μον νυ} [ΠΟΥ 6 ρογβϑιδάθά {πουρὴ Οἢ6 ΓΟΒ6 ἔγοτῃ ἴμ6 ἀοδά." 

1 χχῖν. 27, 44. 
“ Απὰ Ῥορὶπηΐηρ δ Μοβθβ δηά 8}} [19 ργορ ιοῖβ, ἢ ὀθχρουηᾶοά υὑπίο (δπ6πὶ 

πῃ 811 {Π6 βογ! ρίυΓ65 1π6 ὑ}ἶπρ8 σοποθγηΐηρ Πἰπη8Β6} ... 411 {πὶηρβ πηυϑὶ ὉθΘ 
[8116 ὦ τ βῖοἢ τσοσο τ θη πη [8Π6 αν οὗἨ Μοβϑβ, δῃά ἴῃ ὑπ6 ργοροίβ, δπά 
ὅη {9 δ ]τη8, ΘΟ ΘΓηἱηρ π|0.ἢ 

Φοδη 1. 4δ. 
“«Ὑ7γ6 ἔλαγθ ἔουπά Βἷπι οὗὁ βοτὰ ΜΟΒ68 'ῃ {16 ᾿ανν, δῃὰ {π6 ῥσγορποίβ, 414 

νυτὶίθ.ἢ 

Ψοδη ν, 46, 47. 
“Ἐν, δὰ γο Ὀο]:ονϑᾶ Μοβθβ, γθ νγουά ἤᾶνθ ὑϑἰἰθυθᾶ τὴ ; [Ὁ ἢθ τσοὺθ 

οὔὗταθ. Βαίΐ, 1ὖ γο Ὀο]ονο ἢοῦ δῖ8 ἩΣΠΙΉΡΒ, ΠΟῪ 588}}8}} γ6 Ὀδ ΐθνΘ ΠΩ 
ψγογ8 ἢ ἢ 

“οἶη υἱῖ. 19. 
“«Ὁϊὰ ποὺ Μοβθβ ρὶνϑ γοὰ ἴΠ6 αν, ὅτο. ὃ 

0 ἤη ΥἹΣ, ὅ. 
““Νον Μοβοβ ἰὴ {ἢ αν σομῃηπηδηάοά 8 ὑμαὲ Βυσἢ Βῃου]ἃ ὃ6 βἰοιχϑᾶ. 

ἈΑοῖἷδ 111. 22. 
“ἘῸΣ Μοβαϑβ ἰγυ]ν βδϊἃ απο {πὸ ἔλίμοσϑ, ἃ Ῥγορβοὶ 8841} {π6 Ἰνοσὰ γοὺτγ 

Οοά ταΐβο ᾧΡ υαηΐο γοῦ οὗἉ γουγ Ὀτγοίμσγθη, {ΚΘ ὑπο τὴ : ̓ΐπὶ 88}8}} γ9 ἤθδῦ 
ἴῃ 81} {πΐησϑ ν]Δίβϑοονοσ ἢ 8Π|8}1} ΒΥ υπίο γου." 3 

ἈΑοἰβ χν. 21. 
“ ἘῸΣ Μοβοβ οἵ οἱά {ἶἰπ|6 Βα 1 ΘΥΘΓῪ οἷ ὑπο ὑπδὲ ργθδοῖ μἴπ, Ῥοΐηρ 

γοδα ἴῃ 1ῃ6 βυπδρορθθβ ΘΥΘΥΥ͂ Βα ὈθΔ ἢ -ἀδγ." 

ἈΑοίβ χχυῖΐ. 22. 
“«Ἡκδνίηρ ἱπογοίοσο οδίδϊ πο ποὶρ οὗ αοἂ,  οοπίϊπαθ τππίο {π18 ἄδγ, νυῖ- 

ποβϑίηρ ὈΟΪΔ ἴο 8π18}} δῃὰ ρστγοϑί, βδύυϊηρ ΠΟηΘ οὗν ἐπ]ηρΒ ἔπ δὴ {Π|086 τυ οἢ 
διὸ ρσορμοὶβ δῃᾷ Μοϑβοβ ἀϊὰ βϑ  βιου]ὰ οοπιθ.ἢ 

Αοἰδβ χχυἹἹ. 28. 
“09 οχρουηάοά βΔηᾶ ἰοϑε[οα (μ6 Κίηράοτα οὗ (οὐ, ροτβυλάίηρ ἰμθτ σοη- 

οὐγηΐηρ “96808, ὈοΟΙἢ οαὐ οὗ {π6 ἴὰνν οὗἩ Μοβοβ δπὰ ουἱ οὗ [86 ρτορ οί8.ἢ 

} Οοϊηραῖο 1κ|κὸ χχ. 28, 37.; Μαίὶ. χχὶϊ. 294. 3 Ο(οιηραια νἱΐ. 87. 



Τῆς ΔΑιμλογολὲρ απα Παίε 9 ἐλιο Ῥρηπέαίομοῖι, 641 

Βοτ. χ. ὅ. 

“ἘῸΣ Μοϑβ68 ἀθβοῦι 6 ἢ (86 τἰσμίοουβηθ88 τ ὨΊΟἢ 8 οὗἁἩἨὨ [π6 Ἰανγ, ἐπαὺ {Π6 
ταδῃ Ὑ1Ο. ἀοοί {8686 ΠῚ ρ8 858}8}] 1ἶνϑ ὈῪ ὑποι.ἢ 

2 (ὕοΥ. 11]. 1δ. 

ΦΒυΐ ον ἀπίο (μ8 ἀ4γ, ἤθη Μοβθβ 18 τοδᾶ, [Π6 Υδ1] 18 ρου ὑπο ὶγ 
Ιιοατί.ἢ 

ἩΦΌγ. νυ}. 14. 

“ ἘῸΓγ 10 ἰ58 ονϊάθηΐξ τ[Βαῦ οὐ Τιογὰ βργδῃρ ουὐΐ οὗἩ υᾶᾶ; οὗἨ νΒΙΟὮ ἰγὶὉθ 
Μόοβθϑ δρᾷ ποίδπρ οοησογηΐϊηρ, ρυ δι μοοά, ἢ 

Μόοτῦο ρδββϑϑσθϑβ οὗ βι π}1]18ν πηροτῦ τϊσἢΐ 6 οΟἸ]δοΙοα ; θυ [Π686 δΓΘ 
Βυδηοϊοηῖ, ὙΠοτα ο8η 6 ΠΟ τηϊδίακα δρουΐ [Ώ6.; ΠΟΥ 18 1Ὁ ρῬΟΒ810 8 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ δίγοηρϑν ΟΥὁ πιογο ἀἰβίποι ἰδηρθαρσο. [ΠῚ 18 ουἹάθηΐ {πδΐ 
ΟἿ ἸμοΣα,, 18 Δροϑβϑί]εβ, δῃὰ {Π6 «ενγ8 οὗἁ 18 ὑἰπλ6 σ'ΘΏΘΓΑΙΥ, ΒρΟΚα ἱπ 
1ὴΠ6 β816 ὙΔΥ͂, Δϑουϊδιηρ {πΠ6 ἴαὶν ἴο Μοβοβ. Ἀπά {π6γὰ σϑῃ Ὀ6 Ὡ0 
Ἰιυϊἑδίοι Ραΐ ἀροη {δ 6 Ἔχργθβδίοι “μ6 αν. ΕῸΓ 10 18 υ864 ἴο ΒΙΡΏΪΥ 
ὁ56 στορῦ αἰνίβίοῃ οὗ [86 ψ 8016 Βογὶ ρ(ΌΓΘ ; 88 “(6 ργορβοίβ ᾿ δηᾶ “" {Π6 
Ῥϑ8]πλ8 " ἀδῃοίθ {Π6 οἴ αὺ ὕτο αἰ νἰδίοηϑβ. [Ὁ γγ͵1ὰ8 [86 ΟΥΔΙΠΑΓῪ ἰΆΤΆ ΑΓ 
τη046 οἵ ΒΡΘΘΟΝ ; δῃὰ πο “6ἷν οου]ὰ ονον ἤαᾶνα Ἰπηπαρπηθα, ν᾿ ΘῈ {Π6 Ἶδιν 
οὗἩἨὨ Μοβθ8 νγϑ βρόίθϑὴ οὗ, ὑπὺ του ὶΥ βοπλθ ΘΟ] ]δοίίοη οὗ ργδοθρίβ ἴῃ 
16 Ῥεοπίαίουοῃ, οὐ 86 ὈΟΟΚ οὗ Του ΓΟΠΟΙΩΥ Ϊοηθ, ψγ88 πηθδῃΐ. 
Βεεϊάθβ, οἱϊδίίοπθ δῖ πηδάθ (6. σφ. Μαγὶκ χὶ! 26; Βοιὰ. χ. δ) ἴτοῃι 
Ἑχοάυβ δηᾶ 1 ον ουβ, ργονίηρ Ὀσγομα αποβοῃ {παὺ “{π6 ῬοοΚ οἵ 
Μοβ68 ᾿ νδ8 ἴπ6 θη θ γα γοϊατηθ οὗ [Π6 αν ἴῃ 1(8 ἰαγροϑὺ ββαῆ8βθ. ΝΟῪ 
ὈΥ }1} 1818 116 αποδίϊοη 18 υαπίουομοά, τ ΒοῖΠο ΣΡ Μοβοβ τσ οΥ τρί 
ποῦ πηι ϊα 86 οὗἁ ὈΥΟΥ ἀοουτηθηΐδθ, τλου]άϊηρ ὑΠ6) ᾿πίο ΘΟΠΠΙΠΌΟΙ8 
Πἰβύοσυ. [1{ 86 δοιῃρ!]θα 88 γγΥ8}} ἃ8 παιταίβα, απὰ ἰοἷ [86 Ῥρϑηίαϊοιοῃ 
αὖ 818 ἀδδαίῃ β ρϑύδη τ Α } }Υ 06 Β81}6 85 10 τῦαλθ ἴἢ ΟἿΓ 1ογἶ ΒΒ ἀΔΥ8, δα 
88 Ὁ 18 ἴῃ ΟΣ ΟὟ, 1 ψου] 8011], ἴῃ αἰσιοῖ ἐγαΐῃ, θ6 ““ (ἢὴ6 ῬοοΙ οἵ 
Μοβεβ,7 ““ Μοβοββ αν." Βαῖ, 1 Μοβββ Ἰϑῖν τπογοὶν ἃ Ἀπ οΙθιιθ, ΒΟΙῺΘ 
ΘΟΙΩΡΑΓΑΌνΟΙΥ ἴθ ἀοουχπηοηῖβ, τ μιοἢ ΘΓΟ δου σασαθ ὑδοα ἴῃ {δ 
σομιροβιίοη οὗ {06 σψῇο]6 ὈΟΟΪ, 88 τηυοἢ τόσα θοὶηρ ἀγάγῃ [γΌΤΩ 
Οἴου ΒουγοαΒ, δηᾶ αἱ ΓΘ ΠΟΥ ἀγγϑησοα ὈΥ 8 ἰδίθσ δα τοῦ οὐ δα ΟΥ̓, 80 
{παῦ 116 Ῥοηίαϊουοῃ οου]ὰ ποὺ ΡῬγΟΡΟΥΪΥ δ6 Βαϊ 0 οχὶβὺ {1}} βοπλθ 
δΘΠΘΓΔΙΙΟΙΒ δέον Μοβεββ ἀθδί, {Π 6 γγ Ὦᾶνθ ἃ ργοαῦ ἸΠΔΟΟΌΓΔΟΥ, 8 
θτανο τηϊβίαϊα, ἰῃ 118 Ὀοῖηρ ο41164. ““{π6 ὈΟΟΚ οὗ Μοβοβ. [1 18 (τ 6 
[μαὺ ΟὨτῖβι᾿ 8 Τα 1810} νγαβ ηοῦ ὕο βοὶ [1 η)}8 το οὐ ἶο8] ̓ ηνοϑιϊσαοη ; δηὰ 
ΒΟΠ16 πι0(168 οὗ Βροαϊκίπρ ψγ͵ὸ πιῖρ αὐ ΓΑΙΓΙΥ δαρροϑο ᾿ΐτὰ ἰο ἰθανα 88 ἢ6 
ἔουπὰ (6πλ. [10 ῬΘοομλ68 118, δἶβο, ἴ0ὸ 186 ἴ86 ρστοαίθϑί σθύθγθησθ ἴῃ 
αββουηρ ταῦ ΟἸγιϑὺ νουὰ οὐ ψουὰ πού ἀο : Ηἷθ ΑΥΒ γα Εἰρθοῦ 
ἴδ ΟἿΥ ΜΆΥ68, 818 ἐπουρηῖβ ὑπᾶπ ΟἿΓ τπουρἢΐβ; 80 ἴμδῦ γ͵ὸ τησϑί 
ποῦ ῬΓΘΒΌΤΩΘ ἴο τηθαβαγα {Π6 ἀοΐῃσβ οὗ (πα Ηοὶγ Οπα ὈΥ οὔ [41110]6 
ἡυάρτηοηί. Βιαΐ ΒΌΓΟΙΥ ὮΘΓΙΘ 18 ἃ ταδίίοσ οὗ πὸ ᾿ἰρὶ πηοπιθπῖ. ΘΌρροβο. 
10 ἴτὰ6 (παΐ 186 «6.7 ρορυϊαυν αδἰὐγθυίοα ἰο Μοβαβ τδπαῦ ψ 16] 
ΠΘΥ͂ΘΥ ἥοννοα ἔγουι Μοβεβ ρθη, 1 οἴμϑγβ οδὴ δ ]ϊουθ (μαῦ οὐνκ Ἰωοτὰ 
νοῦ ὰ μανα Ἰοῦς {πολ ἴῃ δυο δὴ ΟΥΤΟΥ, ΠΔΥ, ἰμδαῦὺ πὸ σπου]ὰ 
παν υβοὰ Ἰδηρσυδρα Εἰταβο} } ΘΟ βτιηδίοτυ οὗ 10, (6 ργϑϑθηΐδ ὙΥΙΟΥ 
ΠΟΥΘΡ ΘΔ: Π6 οδῃποί, ΕΟ τ εἰρη τὰ Βουΐουβ ΟΆΓΘ 8}1 [86 ἀρ" 
τηθπίβ ἴῸΓ ἃ αἰ δυθηῦ οοπο αβίοη ---- Πα οδηποῦ Ὀαῦ Τοραγα ον 1μογἀ 

ΚΝ 2 



δ48 ]μξνροιμοίίον ἰο ἐμο Οἱὰά 1 :εἰαηιομέ. 

νοργάθ 48 ἀθοίϊδῖνα {μαῦ {π6 Ῥοηίδίθυος 85 4 Ὑὑμοὶς τψγὯ8 ἴπὸ ποῖζκ οἵ 
Μοβοβ. 
Θ᾽ ον άθηοα 88 ἢ88 θθθη δαἀυοοθα ἴον ἴῃ6 Μοϑβδϊο δυϊμογβιρ οἵ 

(86 Ῥοπίδίουοι νγὰ8 ἔογ Ἰοτρ' οοπβιἀδγθᾶ αυἱίθ βα βίδοίογυ ; δπᾷ ἵἱ 
γγ88 (86 411-ῦυὉ πίγογβαὶ Ὀο αΥ ὑπαὶ {π ἔνα ὈοΟΚδ ἼΤΟΓΘ οοιηροδοὰ 
Ῥοΐογο {π6 δηΐγθῃοθ οὐ ἴβγϑ8ὶ Ἰηΐύο (ὑδπαδῃ, δηα σόα (ἢ ῬΟΥδαρε 
ἔνγο ΟΥ ἔῆγ66 8}8}} δ 1 {1|0η8 δα ρ]οββ68) ἔσο {πὸ ρδῃ οἵ {δα ρτεαὶ 
ἰανυρῖνοῦ Βἰτηβο, ΝΟΥ, ΠΟΥΘΥΟΣ, {π686 τησδῦ ποὺ Ὀ6 ἰϑίκθῃ 88 ρε- 
ΠΟΙΆ Πγ.Δατοτ(6α δοίβ: δπα 10 18 αββογίβα {μαὶ {μογα 18 βυ οί θαι 1η- 
(αγηδὶ οὐἱάθποα [0 ἤγονα δαὶ {Π6 Θομοϊ δ οὴ ΔΥΓΙγΘα δὲ δΔΌΟΥΘ ἰδ 
πηΐθηδθϊθ. ΤὨ18 ον άθησα πγυβὺ 6 ΘΑΥΘΙΪΙΥ Θχαμηθα ; δια ἴἴ πιθεὶ 
θὲ δηαυϊγοα ὙΜΒΟΙ ΘΓ, πὶ {86 ἔλοο οὗ {86 ΟὈ)] οἴ οἢΒ ἕο Ὀδ βίαϊβα, ᾿ὶ ἰ 
Ῥοββ 6 ἴο τηδιπίδιη [86 δυϊβογβῃϊρ οὗ Μοβεβ, οὐ Ἰπάδθα σβοίμογ 
τπ6 Ῥοηίδίδυοι 18 δυο ἢ ἃ σΘομ που γΠο]ο {Παὺ 1Ὁ ΘΔ Ὀδ Θοποεϊτοὶ 
ἴο Ὀ6 (Π6 ρῥτοάαυοὺ οἵἉ ἃ δ'ῃρ]6 Ὑσιίου. 

ΤΏ686 ΔΥῸ ὕταῦα αἸθβίοηβ, δηα, 10 τηυϑί 6 Δ᾽] ον, οἵ πὸ οδὲὶ 
βοϊυαοη. [ηζογη8)] ουἹάθποθ πιαδί δ6 Βογα 1η1Ζοα 1} δονοσς. [! 
18 τηοτα ἀπο υ]ῦ ἴο συαδρ μ8πῃ οχίθγηδὶ ργοοῖ. [0 ἰβ ΏΟΣΘ πγαίίογ οἱ 
ογρἱῃϊοι {πὴ τηδίου οὗ [λοῖ. [10 Δρρθα]βῖο (6 ὅ'!ΠῸῚ ὈΥ ΠΟΙ [68 οἵἉ ἰάϑίε 
δηα ἸΙΓΟΓΑΥῪ δου6η, δΔηἋ 18 ΤΟΥ ᾿ἸἸΚοΪγ ἴο Ὀ6 ὙΑΓΡΘΑ ΟΥ̓ τα!βίδκοη 
ὈΥ {86 παίυγαὶ ἔθϑ]ησδ, {Ππ6 το] ]ο οι ΟΥ ΡΒ] ΟΡ ῖς δι ρθγατηθηί, 
[Π6 βοοῖδὶ ροβι Ἰοὴ οὐ ἢ 18 οὗ βίυν οὗὨἩ {ἰι6 Ἰηνοβιραίοσ. Τδ05 δὺ 
ἸΠ!ΈΓΘΏΟΘΘ, Οδαν (0 Ομ 6, 11} Ὀ6 δηΓ γον ἰμν]81016 ὕο ποίου οαυλὶτ 
ΒΙΠΟΘθ. Απᾶ (6 ρἰδγιηρ τί κοβ {πάὸ ἢανα Ὀθοπ τηδας ὃγ (δε ᾿ 
τηοϑῦ δουῖθ οὐ [168 ΤΏΔΥῪ ἴολ ἢ ἃ8 Ὀοίἢ ἀϊπίγαδί οὗὁἁὨ ΟὈγβοῖνοϑβ, δηά ἰοΪοῖ- 
ΔΠ66 [ΟΥΑΓὧβ (Π086 ἴγολ μβοὰ γὸ ἀἰἔοσ. Α ἸΠΘΟΥΥ ν1}] πού ρϑιι 
βίγοηρί ἴῃ (λ6 6γ68 οὗἉἍ {Π6 τὶ σης - πη οα ὈΥ θο]ὰ αββυσωαριίοη οὐ ἴδε 
Ραγί οὗ 18 Βα ρροχίοσβ, 801}} 1688 ὈΥ Βῃθουῖηρ πηρααίοηβ ΟΥ̓ Ἰσπογαδα 
δηἃ ῥγο)υάϊοα δρϑϊηδῦ {ΠΠ|086 ὙΠῸ ΔΓ6 πη τυ ]]Π[περ ἴο δοοορύ 11. 

ΤΠδῦ ([Π6866 οὔβογνδίϊοῃβ ἀγα ποὶ Ἀη08]]6 ἃ ἔογ, {πΠ6 ἰδίογγ οἵ 00] 
οὐ ἰοῖβαι νυ Π]η ὑΠ6 ἰαδὺ ἴδ γθᾶγΒ ν7}}} τηδη δ βι ] Υ ρσονθ. Τμυ8 Ριοΐ 
δίαδγί Ἕχθρὶ θ8 {Π6 106] γ-αἴνογβο ορ᾽ηϊομθ Ἡ ΒΙΟἢ ἤαν ὈΘΘη μτῸ- 
Ρουπάρα ΒΥ οτἴϊπμοηΐ Βοἤοα 8 γοβροοίηρ {(πΠ6 Ῥαπίαϊδιος,, δηᾷ σοπιατίς, 
“ἙΔοΙ οὗ ο86 υυυιίοτθ 18 οοηβάδηϊ ἴῃ ἷβ οὐ [104] ροννον ΟἹ ἀἰβογίαι)- 
ὩΔΟΙΟΙ . . .« « πού ἀοιυδίϊησ τη {(π6 ἰοαβὲ {πα (86 τῃίοσμαὶ ἐπαϊοῖα οχ- 
ἈΙδι6α ὈΥ ἴμο βδἴγϊα δῃηὰ πηδίῦοσ ἀγα ρ]δίη δῃα ἀθοιβῖνο ἴῃ τοραγὰ Ὁ 
{Π6 1} τοβροοῦνα {μθουῖθθ... ..... Τὰ αυρδβίίοη δομλο8 Ὁρ, ΗΟΥ͂ ὧν 
{π686 Ὑυιίογϑ, θδοῖ Ὀοΐησ βυγα ἰπαῦ 6 8668 δυθγυ τ ηρ᾽ 80. οἰθδηῖτ, 
αἰβδν δὸ ψ 4 ο]γ ἴγομι θδοὶ οὐμογ ὃ... .. Ἐαοἢ Ἰυάραβ ἔχοπι ἑπίεγπαὶ 
οὐ άθηοα ἀπά φιμξ)εοξίυε ἴδ 6] ησ, ΕΔΟὮ 18 βΒυσα τπαῦ ῃ6 σδἢ ἀρρτγεοιαίε 
81} {Π|6 πο ῦϊ68 δῃὰ 8] ρΐ ἀϊνογβι 188. οὐ βίυ]6 δηᾷ ἀϊοίίομ, δα {βετε- 
ἔογα οαῃποῦ Ὀ6 τηϊβίδκαπ." Απά {μθὴ {Π|2 ργοίοβϑου [6115 (88 δβίοτίθ οἱ 
Ὅν. Το] 1] 4 8. “ Αρον ὙΥ τ οἢ,᾿ ἀπά οὗ {μ6 Μαϊῦδβα ᾿ηβογιρίϊου, ὃγ 
ὙΓΒΙΟἢ οὐ [108 Οὗ {Π6 ἤτβὶ παῆλθ, (θβθηῖαβ, Ηαιμλκαι, ὅζο., Υ6γὸ τ] ἴοι- 
Ἰουβὶν ἀδοοῖνοα, δπαὰ οομμη τα {Ποηλβοῖνοϑ 80 [ΔΓ 88 10 πιαϊπίδιῃ 
ΡυΠ ον ἐθαῖ τηοάσγῃ ργοάμποιίοηβ (ρυΐ ἰογαγά ἢ πα ρυμρυθ 

᾿ Τηΐπὶ νοῦο πο ἤϊοτο ΟΠ γιβι 8 εἴ δροδίοὶὶ ογὶεἶσοα ἀοσίογοβ, {π8}.8 ξα μαυοτὶ ροδία- 
Ἰδηῖ, υἱ ποάὶς δῖ! γσσηαπ Επτοτάγαηι ἰη αὐδνὶβ υἱπάϊσδηξ βεϊοηιδ; ἐμογαηῖ τδηλθη ἀοΟΙ 8) 
ψΟΥΙδι18, ἤρίας μδϑδὶ διηΐ εἰ ἱ ΡΟΓ σομ τ Ποπὶ ᾿σηοΓαπιίαπι δυΐ ργοσογιιι δδίθυι ἰπροῦὶ 
Νοη σογίὸ τ πα ἀθπὶ νΟΠΟΓΟ, αἴ γα] ρΆΓΟΒ ΟΥΤΟΓῸΒ ΤΌγΈΓΘηΣ δυβ 406 δυοίογί[αἰς τηπηίτεπ, 
πες γὰῪ “πα 5. δου πὶ βοὰ οἱ μορι]ὺβ πηΐςα κι δα ρεπἄοῃῖοβ ἰομμο Ἰαίσψηο Ἐραγχογερι τ 
Ἰοται. ΥΥ̓ΌῚ εἶτι5, Μ 5... 1699--- 1700. 11}... σὴ}. χὶν, 24. τοι. ἷ. }}. 125, 126. 



76 Απμέλογελιὶρ απὰ Ζ)αίε 90 ἐδ επέαζειοῆ. δὅ49. 

ΟΥ̓ ἰαϑύϊπηρ; ΓΠ6ῚΓ βαρϑοῖ γ) 6 γ6 σοηυΐηθ Τοηγδῖηθ οὗ δηι αν. Νὸο 
γλ8}, ὑδογοίοσγθ, οὐρα ἴο δ6 Ὀ]αι64 ἴον τϑοοϊνιηρ ΜΙ αϊδίσιιβε [86 
{πθοτῖθ8 τ ΙΟὮ ἔγοπι {1πλ6 ἴο {πη6 ἀγα Ὀσοδομθα, δα ποβιίαιϊηρ δ {86 
ἀἰβοονθῦῖθδ γῇ ]Οἢ ἀΓῸ Βαϊ (0 Ὀ6 τηδάβ.0 [1 που] βυ γον θ6 ἀδηρθΓουΒ 
ἴο ἰγυδβὲ Β0ἢ ἃ ρσυ]ά6, ον ᾿πβίδῃςοθ, ἃ8 ᾿θηροῦκο, 0 ππλαβ ουὐῦ (ῃαῦ 

᾿ῬΡβα]. χῖὶν. 18. δὴ δρὶ τ] τοῖα πλ οἡ {π6 τηδγτῖαρο οὗ ΑΠμαὺ δηὰ “6260 6]]} 
ΤΟ ΠἰβίοσΥ οὗ {86 απο βίο γθβρθοίϊηρ [μ6 Δα ποσβηρ οὗ {π6 Ῥοη- 

ἰδΐδυαο! οαηποῦ Ὀ6 ρσίνοη ἤθγο. ΠΟΘ τ [0 8407, ραβϑίῃρ' ΟΥ̓ΘΥ ΒΟΠῚΘ 
ἀουδίβ τ ΠΙοἢ ἀγα βίαἰθα ἰο αν θθθη ρσγορουηᾶοα ἢ ΘΑΥΪΥ͂ ἀ.568, {παῖ 
1βᾶλο θθὴ εαϑοβ, ἃ ὅρδῃϊβῃ “607, αὖ ἴπ6 θοριπηΐηρ οὗὨ 6 οἰδνοιπῇ 
ΘΘὨΓΟΤΥ, δηα ΑὈΘηοΖγα ἱπημασίηθα {πα΄ σογίαϊη ρῬΟΓΠΟΠΒ γ6γ6 ποῦ {ΠῸ 
ΨΟΤΕ οὗ Μοβοβ. (ὐδγοϊβίδαϊ, ἴῃ 1520, ἀθηϊοὰ {π6 Μοϑβιηῖο δυϊῃουβῃρ : 
Μαβίυβ (1674) [Ὁ]]ονγεα ἴῃ {Ππ6 βᾶπλθ βίγαϊ πη, ϑ'ρίῃοζα αἶβο, δῃὰ ἃ 
ψασϊοῖυ οὗ ἰαίθσ υσχιίοτβ.ἢ Τηδ στουπα8 οὗὨ οδ)]θοίοη ἄγα, Ὀθβ: 468 16 
ι.86 οἵ αἀἰβδθγοηῦ αἀἰνὶηθ Ὠδγ68, (6 ““ τ !βίοτίο ἢ ΟΠ γδοίορ οὐ {ΠῸ6 
Ῥεπίαίθαοι, [86 ΔΙ]οροα ἰγαοθβ οὗ ἃ ἰαΐου ρογιοά, τ ναυοὰθ οΟἰΠΟΓ 
ΥΘΔΒΟΏΒ ἰδ δ ἴτότῃ {Π6 8|γ]6, δηῃα {Π6 δϑϑυμηθα ποη- ΘΒ Δ ὈΠΒῃτηθηῦ οἵ 
1Π6 Μοβαῖο ἰδνὺ {1} {π6 τεῖρῃβ οὗἩ Πανὶ δηὰ ϑοϊουλοῃ. 

[τ τνυᾶ8 δ δὴ ΘΔΥΪΥ ρμοτὶοα (μαὲ {π6 αἀΠΠἴδγθησο οὗ παπλθβ δρρὶ!οα ἰο 
{πῸὸ Το Ὀαραῃ [0 αἰίγδοΐ αἰθηϊίοηυ. Το] δ ἀρΡοδσβ ἴο Πᾶνθ 
Ὀθοη ἴδ ἔγβί [ο ποίϊοθ {Π6 ἰδοῦ, δπα ἰο αἰΐαπιρῦ δὴ δχρίδηδίϊοῃ. 
Νον αἰὰ 1Ὁ δβοαᾶρ {π6 οὐβογνδίίοη οὗ Αὐυρυβέηα απὰ ΟἸΠγυβοβίομι. ὃ 
ϑοπλα οὗ {π6 “6 18} πυιίοιβ, ἴοο, οὗ {86 τοϊΔα]6 ἀροβ πᾶν οἵδ α18-- 
αυϊ δι οη8 ροη 6, Βυΐ ἔογ ἃ ἰοὴρ ἔΐπιθ πὸ ὁῃ6 νϑηϊυγοα το μλπηξ {Παὲ 
{π18 ἀἸἤδγθηοο ἱπαϊοαῖθα ἃ οἰ] γα] ἐγ οὐ δυύθοσθΌ ὙΠ σηρα, μον ἜΥῸΥ, 
σϑΌ ΟΟΒΙΥ βυραοδίθα, δολοίαβ οἱ βογίπία ραΐγμτα, αρμαὰ 7εγαοίϊαϑ 
σοπδογυαία, οδοπι οοἰϊοψίδδο, αἰἰσοδδῖ5δο, ογπᾶδββε, οἷ, μὸὲ αεἠποϊεδαηΐ, 
εοπιρίο58..2Χ ἘΦ το]θα ἴῃ ῥγοοῦ οἵ {818 ὑροὴ {π6 νϑγίουβ Βι ρουβοῦρ- 
(ἴοπα, Γλ Ρ πε, πηρῖἢ ἼΡΡ πὶ, 6΄6η. 11. 4., ν. 1., χ. 1, χἱ, 27., ὅζο. ὅζο. 48 
᾿ηἀϊοαύηρ [Π6 σοτητημοποοιηθηΐ οὗ βαραγαίθ ἀοουπηοηίβ. ΟἾΠΟΣ ἩΥΙΟΥΒ 
δαορίοα {86 Πγροίπαβιϑ. Βαυΐ Αϑίγυς, 4 Βοεϊρσίδῃ ρῇῃγδβιοίδη, νγὰ8 [ἢ 6 
ἤγβὺ (0 τηατὶς [ἢ6 νατϊουβ ἀοουτηθηΐβ ΒΊΟΝ 6 ΒΙΡΡροΒβϑά ἴο πᾶγθ θ6θὴ 
οπρίογοα. ΪΙ͂ῃ ἢ18 νοῦ, Οὐηοοξιγο8 8 ἴοδ᾽ ΜΔοπιοῖγεβ ογίσίπαιι, 
ἄοηΐ ἐΐ ραγαϊέ φιιο Μογϑὁ δ᾽ εδέ δεγυἱ, ῬΟΊ(Γ ΠΟΠΙΡΟΒΟΥ͂ ἴθ ἰΐυγο (ὁ ἰα Οἰεπέδο, 
Βγυχοὶ]. 1763, 6 οῃαἀθανουγοα ἴο βῃονγ ἰμαὖ Μοβοβ δα δομρι]οᾶ 
(ὐϑπθβ1β ἔτομλ ὕνγὸ ὈΥΪΠοῖρ4] ἀοουτμηθηΐβ, ἴῃ ΜΠ1Οἢ 186 Ὡδιλθ8 ΕἸ] ΐπὶ 
δηα “6 πονδῇ γ6ΓῸ γαϑρθού νου 86, τ Δα ΔἸ ΠΠ0ηΒ ἔχοτὰ ἔθη Οὐ ΓΒ 
οὗὁἨ Σ᾿’ ΌΣΙΟΥ τηοπγθηῦ. ΘΠ ΒοΥη τηοα!βοά {π18 νἱονγ, δηὰ [το {86 
ΠΌΠΙΌΟΓ ΟΥ̓ ῥυὶπυιύν ἀοουπηθηΐβ ἴο ὕπνο, ομα αδῖπρ [86 ποτὰ ἘΠ]ΟΒΙπι, 
[Π6 οἴποῦ Δ μοναῃ, ΤῈ ρογίϊοηβ ποῖ δομηργβθα ἴῃ {8686 ἀοουμπηθηΐδ ἢ6 
Θοηβι ἀογθα 10 Ὀ6 {Π6 οΥρΊη] ποῦ οὐ [16 σοιαρι!ογ. ΟΥΠογ τποά!βοα- 
ΤἸΟΠΒ Ὑ6Γ͵Θ ηἰγοἀιοοα Ὀγ βιιοοοοάϊησ τυϊέοσθ. ὙΠ {ΠΘΟτῪ οὗ ἀοου- 
τηθηΐβ σΚΆΥ6 ὙΑΥ [10 (μα. οὗ ἔγταστηθηΐβ. ΤΠ6 ραγίϑ ὝΈΧΟ βιὰ [0 τνναμῦ 
ΘΟμΏΘοίοη, ΓΟρου οπΒ ἰο οοσυγ, ἀΠἴδγθηῦ δοσουηίβ οὗἨ [86 βαπια ἔδοίβ 

1 διυδγὶ, Οτὶς, Ηἰσῖ, δηὰ ᾿δίδηοο οὔ ἴδ6 Ο. Τ᾿. Οδηοη (εἀϊι. αν  ἄβοη), ὃ 8. ὑρ. 47, 48, 
52---54. 

2. ΚΕΙ͂], ΕἸπ]οἰταπα, ὃ 35.; δὸ ὙΥοιίο, Εἰπ]οἰαηρ, ὃ 164. 
8 Το]. Ορ. ἘτΆποκ. 1597. Αἀν. Ηδοττηος. 3. Ρ. 229 ; Ααρπβῖ. Ορ. (εἀϊς. ΒΕη.) 6 α6η. 

δὰ 1ἴς, 110. νἱ1. 24, ἴοπι. 11], Ῥδγβ '. οὐ]. 284; ΟὨγγϑοδι. Ορ. (βαϊι. 6.) [πη φη, Βοι). χὶν. 
ἴοσ. ἷν. Ρ. 108. 

4 Οβροσνυ. ὥὅδοσ. Ετδης. 1712, 110. 1. οδρ. ἱν. ὃ 2. Ὁ. 36. 
ΝΝν 8 



δ ]πηἐγοασμοίϊοπ ἐο ἐλε Οἰά ΤεΞεέαπιεηξ. 

ἰο Ὀ6 ἀτοββοᾶ ουαἱ τ αἰ δγοηὶ ἀοίδὶ]5, ὅζο.; βο {πὶ τὲ6 ἤπα] δοιριοῦ.. 
ἀϊά 1{{16 τοσγο (ἤδη οοἰ ]οοῖ, νι ουΐῦ το σᾶγα ὕο τϑῖκο ὑπο ἄρσταο, [ἢ 6 
Βοίογοροηθοιβ τδίθσἑ 18 τυ Β1οἢ οδπη6 ἴο ἢΐ8 απά, ὙΠ ουΐ αὐϊοιαρί- 
ἴῃ ἴο ἔγιιοα ἴπ6 ἀἸδγοηΐ 8μ8168 οἵἁἉ Ορ᾿ ΠΙΟΠ8 Ὑ Ώ]ΟΝ γοβ6 δηὰ [6]], 10 ΠΥ 
θ6 881 {μαὺ [86 ““ ΒΡ] ΘΠ ΟπίΑΥΥ ἈΥΡΟΙΠ6818᾽ βϑοιηθα δὖ ἰθηστ ἴο τηθοΐ 
νὴ ἰάγρα δοσορίδηοε ἴῃ Οὐθυῆδηυ. Οπθ ἀοουμηθηῦ Μὰ8 σοποοινοῦ 
ἴο ἔοτπι [6 Ὀαδῖ8, Ἰηΐο τ Ὡἱ οἷ ΤΩΔΗΥ ΣΏΒΟΓΌΟΩΒ ΜΈ Γ6 πη866, 8η4 δὺΡ- 
Ρ᾿θμΘὨἴΑΓΥ τοδί δἀἀθὶ. ΤΠ δυΐίμοτβ οὗ ἴπ6 ἔνγο οι ἀοοιπιθη(ϑ 
δΓ6 ἀοδίρσηαίθα ΌὈΥ παῖμθθ ὑπο, ἱπουρ ἃ ΓΟ υθ [14] τη βὨγ η Κ8 
ἔτοῃῃ ἔμοῖη, πιαδὲ θ6 υδοα ἰῃ ΟΥΘΥ [0 ΣΟ ΠΟΥ γο δ γ Κ8 ἀροὸη {Π6 δα ]Θοῦ 
1 6} Π| 1016, {π6 “ΕΠ]ΟΒΙθί ἢ δηα τμ6 ““Φ6μονῖβι. ὙΠ6 νοσκ οὗ {Π|᾿Ὸ 
ἔοσλοὺ 8 1βουρμῦ ἴο Ὀ6 οομρ]δία 1ῃ [86 11; σ ἢ 116 ἐπι οὗ (Π6 Ἰαἰζον 
ΒΌΡΡΙ 68 δά ομαὶ ἀοἴαι]8β.ΊΎ. Αἡ φαϊίοσῦ [88 σομθὶηθα ἴΠ6 ἔψο, 11 18 
Δ]]οροάᾶ, τὴ Θοηθαπηηηδίθ 811}}, ἀπα γοΐ νυ τἢ δυο ΘΑΓΘΙ ΒΘ 688 88 (0 
Ιοανο ρίαγίπρ Θοη γδαϊοίομδ', δηα ὈΥ [818 ΠΊΘΔΠΒ [88 ΘἸδδοταίοα ἴΠ6 Ῥδῃ- 
πράτ 88 6 αν ᾿ς. Βαῦ {Π6Γ6 δΓῸ βῖρῃηβ ψὩ]ο ἢ} Ἰπαϊοηίο ὑπαὺ {818 
ΤΏΘΟΣΥ 18 ποῦ ἀοϑίϊηθα ἴο ϑβϑίδῃα, Τμ6 ΒυρΡ δι θη ΑΥΎ ΠΥΦΟΙ 6818 18 
Ἰοβίηρ οὐβαϊ. [18 ΠΟῪ τ᾿ϑιηἰδὶ Πα ὈΥ Βοπλα, {παῤ [Π6 6 ον θοῦ τ σοῦθ 
ἸΠἀΘΡΟ ΒΟΥ, δηα τηδθ [ἷ8 οσκ οι ρ]οῖθ. [ 18 αἷἰδὸ ἀϊβοονογοα 
ὑπαὶ ἴΠΘ το ᾶἃγὸ ἔνχο ΕἸΟὮβθίβ, ἢ οἱ 6. δᾶ ἃ γουηροῦ; 80 (δαί ἔμ6 ἤπΑ] 
Θα ἴοῦ ἢ σογίδι Ἶγ ἴἤγθο ἀοσυχηθηίβ Ὀδίοσθ ἢ], ἦ 

Τηο ΕΠΟΝδὲ δηαὰ «δ μονιδῦ ἅγθ, δοοοσάϊηρσ ἰὸ {Π6ῚΓ πδιη68, 418- 
Ἐπριδηδα ἔγομη δδοῖ οὐ μοῦ ὈΥ (Π 6} 86 οὗ αἰεγοηῦ του [Ὸγ (Π6 
Ποῖῖγ. ὙΤΆϊ8, ΠΟΤ ΟΡ, 18 ποὺ δἰ γαυϑ ἃ οὐἹίοσίοῃ. Ἀπα {86 γ6 8Γ6 
ΟἾΒΟΣ ΤΠΔΥΚΒ ὈΥ σοὶ 10 '8 8814 (παῦὺ {86 ΟὁΠ6 Ἰηᾶὺ Ὀ6 ΚΠΟΤΩ τόσα 
{86 οἴμοσ. ΤμῈ ΕἸ ίϑε 18 Ἰῆοσο βρ]6 δηα οἰγουπιβίδη 181} ἴῃ ἢ]18 
Βίγ]6, τῖτὰ 1688 ΡΟ] 8. δ δροιυῃᾶβ 1} Γαρ ΘΙ ΙΟΏΒ, δπα ἔγοαυ θην 
Ἰπίγοάποοθβ σοπϑαϊοσίσαὶ δα οἰ βποορίοαὶ τοριϑίοσθ. Ηδθ 0868 δὴν 
ΟΣ8 δηα Ρἤγαβοβ [ογεΐρῃ ἰο {πμ6 «6ῃονϊδῦ; ὙΠῸ [88 αἷβ8ο οσβ δπά 
ΡὮΣΑΒ6Β ΡΘΟΌΠΑΓ ἴο Ὠἰπηβο] 8. ΤΠ βιγ]6 οὗ {Ππ6 ἰαϊίογ 18 πλοῦ οοπιρϑοῦ 
δΔῃα 5ῃογίϑυ, δ {6 βδπηθ (1π16 βιμοοίῃοσ δῃὰ οθαγοσ. Ηδ ἰ8 ἰοπὰ οὗ 
Ἰη ΣΟ ΠΟΙ Ὧρ᾽ ΡΓΟΥΘΥΌΒ δηα βηδίομθβ οὗ ροβθίσυ, οὗ ἀθβουιθῖηρ Ἀρρθϑᾶγ- 
ΔΏΟΘΘΒ Οὗ Δη96]8 Δῃὰ οὗἉ {πΠ6 1) 61Υ, 8πα βθϑιῃβ θθηῦ οῃ 186 πιλρπλγιηρ οὗ 
Ἀ18 ΟὟ ΠΑΡ ΟΙ.ὅ 

Ϊὴ ϑρ1ἴ6, Βονουοῦ, οὗ [Π686 Πα γβοίο τ β016 Τ ΑΓ ΚΒ, ΟΥΕ168 να ποΐ 
ΒΆΘΟΘΘαΘα ἴῃ ΔΡργορσίδίηρ ὑο [86 ῖν ρσθῃογαὶ βαβίδοϊίου {86 ἀἰδγαης 
Ῥογί!οη8 ἴο δδοῦ ψσιίθσ,͵ [ὑ ΤΔΥῪ Ὀ6 ἀΘβίγαθ]θ 0 βΒῇο ΠΟῪ Βοπια οὗ 
186 πηοδβύ δι πθηῦ μάνα τηδάδ {(Π6 ἀἰνἰβίοπ. 5 ΤΒΟ 0] ον ηρ (40]6 οοτη- 
ὈΓΙΒ68 1π6 διτδηροιηθηίβ οὗ δὲ ΥΥ εἰίβ, ϑιΆΠ6 11, δπα Τα, ἴον τΠ6 
ΔΒΒΙΡΏΪΗΡ᾽ ἴ0 Βαραγαύθ τσὶ ΐοσβ οὗ {π6 ὈοΟΪ οὗ (ἀ6} 6818. 

1 866 Κατί2, Βοἰίγᾶρο συν τι. ἃ. Βοστ. ἀοτ ΕΪηΒοὶς ἀ68 Ῥοηΐ. Ὁ. 44. 
ἢ Ἔογ ἀεῖδι]β {π6 σεϑάθγ ἰ5 τείεττοὰ ἰοὸ Ηβνεγπίοκ, Εἰη]οϊτπηρ, 88.111---] 18. 1. 1]. ΡΡ. 

δ8. ὅζο., Ιπετοἀποιίοη, δὲ 7, 8, 9.; ΗἩδηρβίδηθογρ, Ὀἰβϑοσιδιίοηβ, 4188. ἱϊ. νοὶ]. ἱ, Ρῃ. 318, ὅζς. ; 
Ἠοϊάοη, ΤΠ ββογίδιϊοη οἡ ἴ86 ΕᾺΠ οὗἩ Μδῃ, οἤδρ. ἰΐ. Ρ᾽. 82, 88.; Τγηοσ, Οοτηρδηίοη ἴο 186 
Βοοκ οἵ ἀεηροδῖδ, [πἰτοἀυοιίοη, ΡΡ. 17---84. 
ΠΝ Τπεῦ αἰισευα ἀἰθδδγθησοοθ Ὑ}1} 06 χοίοιτοά ἰο δραὶπ.0 Οὐοιωραζο Κυτῖχ, Εϊηβοῖς ἀθα 

4 ΚΑΙ͂ΡΟΝ ΟΧΡΓΟΒ868 ἢ  π256] 7 ΒΟ ΟἿ οἡ [86 ἀἰ ΒΟ] ΕΥ οὗὨ (μΐ8, Οὐμλπι. οἡ ἴ86 Οἱὰ Τοδὶ. 
ὙΠ ἃ ποῦν ΤΥδηδίβιίοη, ΘΟθηθβῖ8, ρ. 620, ποίε. 

δ ἸυτιΣ νψ6}] ΒΙΟΥΒ [06 ἀποθγιδί ΕΥ̓ οὗ ΔΗΥ βαςἢ ἀἰνἰδίοθ. [π}9 δᾶ π|6 ραβδαρα ὑῃοτο ΔΘ 
οἴῃ δοπιθ ποῦς οι τυνοῦ ὰ ἴῃς] 6 ἃ οτος ἴο δδοσγίρο ἱξ ἴο ἴη6 Ε]ἸΟΝ δι ; δυϊ ἘΠΟΤα δΓΘ 
δοΙη6 δίψο "γῇ ϊς ἢ 5Ὸ [0 δίιον ἰΐ ἰδ ἃ Φοδβονίδι δοοϊΐοῃυ, ὙΥ͂Βδὶ, ἰβδῆ, ἰ8 ἴο Ὀς ἴῃ ἀοοϊδίου ὃ 
Κυτγί;, Εἰ) οἷς ἀ66 Ῥδηξ. Ρ. 7ὅ. 
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δδ Ζωἐγοάμοϊίοπ ἰο ἐμ Οἰἷά Τεείαηιοηΐ, 

710 τλῪ Ὀ6 πον 116 ἰο Δρρομα {μ6 [0] ἱηρ βἰαίθιηθηῦ ἔσγομι 
Ηδνογηῖοκ, Εϊη]οιαηρ (ὉΥ Κι 6}}), οὐ (86 ψΔΥ 1ἴὼ ΜὨΙΟΝ ἃ στοδίεοσ 
ΠΌΤΟΥΣ οὗ τυ γβ ἰτοδαὺ (ἀθη. ὙἹ]., ν}1]..) 1Χ. : --- 

Αοοογᾶάϊηρ ἰο Ταοῖ, ΘΙ Π6 1, 1)6 Ὑ εἴα, νἱῖ. 1---10, 16 (δβὲ 
Ραγῦ), νυ}, 20---22., Ἰχ. 18---27., Ὀοοπσ ἰο (π6 «6 ουϊϑί. 

Ασοογάϊηρ ἴο 1) 6] 10Ζ8ο ἢ, υἱῖ. 1-- 9, 16 (]α8ὲ ραγί), υἱϊἹ. 20 ---22, 
1χ, 18-- 27. 

Αοοογάϊηρ ἰο οη ἸμθηρογΚΘΟ, Υἱ]. 1---10, 16 (1480 μαγί), 23., ν]1}. 
β---12, 14, 1ὅ., ἰχ. 18---27. 

Αοοογάϊπρ ἰο Κηοθοὶ, νἱ!. 1---ὃ, ὅ, 8 (ἔγβι ραγί), 16 (]1αβὲ ραγί), 
1], 20--- 22, ἰχ, 18---27. 

Αοοοτάϊησ ἰο Ηυρίεϊα, νἱ!. 1---ὅ, 7 δῃὰ 8 (ἴπ ρμαγί), 10, 12, 16 
([αϑὲ ραγὶ), 17, 23., νἱ. 1 (1480 ραγί), 2 ([ϑὲ ρμαγί), ὃ (Άγϑὺ ραγί), ᾿ 
4 (Ῥερ!ηπιηρ δηᾶ θη), 6---12, 20---22., ἰχ, 18---27.:} 

ΟΥ̓ οΘουγβα 1Ὁ σαπποῦ θ6 βαρροβοα {{π᾿| ἰπ6 (ΠὨΘοτΥ ουηᾶοα οἡ {Π6 
186 οὗ ἴπ6 ψογάθ Ε]ΟΝ πὶ πα «“ Θμοναῖ ᾽δ8 [4116 Το Βηα ορροπαηΐϑ. 
Ὑαγίουβ υγιίοσβ μοϊὰ αὶ 4 ἀϊνί βίου, στουπαθαά οὐ ἐπ6 αἸἶδγοης 
ΔΡΡΟΙ]αὐϊουβ ρίνθη ἴὼ {86 Πειῖγ, 18 ΘΙ ΓΘΙΥ ἀπδυϊμουζοά, ἔοσ {πα 1ἢ 
ἸΏΔΥ Ὀ6 βῆονῃ, Υ σαγοία! ἱηνοδβερσαίοη, παὺ Ἐ]ΟΝ πὰ δηθὰ “6 μονδῇ 
ΔΘ πού Δ᾽ ΓΑΥΎ δὨλρ]ογ 64, Ὀαΐ ἔμαξ Θδ οι 18 Βυλία Ὁ ]8 ἐοὸ 186 ῬΘουϊαΓ 
τηθϑηΐηρ᾽ ΟΥ ΡύΓΡΟΒΟ οὗ (ἢ6 ρΪ]α66 ἴῃ ΜΙΝ 10 18 οι πᾶ, 

Τη ογάον ἴο οὐίβίη ἃ ἀἰβάποῦ Ἰάθα οὗὨ [Π6 πὋοἕ νγοσ 8 σϑβρθοῦ νου, γ6 
τησϑὲ Θη]ΌΪΘ ἰηΐο ἐποῖν ἀοτϊναίΐοη. ὙΠ6 τοοῦ οὗ Ὀτδι, πον, Ιοϑὲ ἴῃ 

Ἡδρρτον, ἴθ ἔουπα ἴῃ Αταρὶο, Το τα ΚΊ ΒΙὮΣΠ 68 οοἶμέϊ, αὐογαυὶϊξ, ἀπά 

ΜΙ οδείμριῖξ, αἰξοηῖζμ8 βεῖί, Ἡρδποα, “, δηὰ ὙΠ} [ἢ6 ἀΥο]6 ἊΜ, 
2 Σ ᾿ 

αοά, [π6 ϑυργομο (ἀοά; ἃ Κιπάγοα ἔοσῃι Βοΐηρ “ἀ » 864, ΠοΎΤΟΨΟΓ, 

ΟἾΪΥ ἴῃ δα ἀγθβϑῖηρ {π6 ΤΠ ΘΙ ἴῃ ῬγΆγοσ.3 ΕἼΟΙΣ Βῖρις, {Π6 ΒΙΠΡΌΪΑΓ, 18 
ξοστηϑὰ τις, {π6 »ίμγαϊἐδ πιαλοδίαί6. ΤῊ ᾿ά6α οομνεγϑᾶ ὃ ἐμ ποσὰ, 
{Π6η, τπαϑὲ Ὀ6 ψιὰ6 δηὰ σϑῆρσαὶ, (Π6 Βεΐηρ ἰο ΡῈ σοραγάρα σὰ ἢ τὸ- 
γΟΓΘΏΕΔΙ ἔραυ, [Ὁ}1 οὗ σουυ δ {86 Οτγϑαίοσ, ΤΠΡμοϊοσ, δπὰ Βυ]οὺ οὗ 
[Πη6 πηΐνοῦβα, {πΠ6 δοβοϊαΐα δονθγεῖρῃ Ὀδίοσα σσμοῖὰ 811 ογθδ[Ό ΘΒ 
ταυϑῦ ὈΟΥ͂. ᾿ 

ΤῊ6 ὕδγσιι ΠῚ ΠῚ 18 ἔγοτὰ ΠῚ, δαυϊναϊαπί ἴο Π, “εἶ, χε, ὙΠῸ 
νονγοὶθ ΠΟ ι.664 [ῸΓ 1Ὁ ἀτὸὸ Ὀοττονοά, 1ἴ 18 γγυ8}} Κπόνη, ἔγοια "πᾷ; 
Δα νν]ιαῖ ΤΟΥ σσογο ὙΠΊΟΒ τ ΠΥ Ὀοϊοηροα ἴο 1. 88 Ὀ6θῃ τηδίίοσ οὗ 
τηυοἷ αἀἰδβουβδίοθ. Νὼ οουδι ΠΟΥ οδῃ 6 στο αἵ; δυΐ [86 ἔοσῃχ ΠῚ" 
ἴ8 88 ῬΓΟΌΔΡΟΪΕ 88 δῆγ ὙΠ Ιάθα ὀοηνουοα σου βοῶ ἰο Ὀ6 [ἰ16 
Βοΐηρ, μ6 86] -οχιδύθηϊ, {π6 Ἰτησα αἴ Ὁ ]6 Οπθ (οορ. Εχοά. 111. 14 ; 
Βν. 1. 8.). ἀδνϑϊορίηρ ᾿ἰτηβοὶ ἢ ἴῃ ἢ18 ἀθ δ] ]ηρΒ, ἀπ [Οὐτηϊηρ ἃ οοΥ6- 
ΠΏΣ ἸΑ ἸΟΏΒΠΡ 1 ἢ18 ΡΘΟΡΪ6." 

ΤῊ6 4688 {πὺ8 ἜχΒ δ [6 ν}}}}, 16 18 {πουρῆΐ, βυ Οἱ ΘΠΕΥ ἀχρ]δὶῃ 
ΠΥ οὴ6 ὙΥΟΡ σου] 86, δοοογάϊηρ ἴο οἰγουτηβίδμοθθ, {π6 ὕν 0 

. Ἑϊη]εἰϊπης, ὃ 114. 1. 10 ν. 115. ποῖα. 
3 86. 6] Ἰυ8 ἐπ συ00. 
8. ὅθε 1.6, ΗΘὉ. ατδηι. 167. ἢ. 128 (1581 ο(}1.). 

ς 4 8.6 Ηρηρδβιίοπθογς, Πἰβϑογιδιίοηβ, ἀἰ58, 1ϊ, νυὺ], ἷ, ΡΡ. 338]---807. ; Καὶ!, Ἑϊη]οϊίπης, 
28, 



Το Διι)ιον5]ἷρ απὰ 7)αίο ο ἐδ6 Ῥεπέαέσμεῖι. δὅδ8 

Ὡδθ8, “1Ὲ10 15 οἷοαν {παΐ (Π6 Ῥαοπίαϊοιοί. σοηδιηΒ 8 γονϑἰ θη οὗ 

(οά, ρμτορτοββί νου δἀναποίησ, 1800} 10 ὑογηηϊηαίθβ ἴθ ἃ ἀνθ ορηιθηΐ 
οὔ {π6 οοπιρΙοῖα {πΘοογϑοΥ, ἴμ6η, ἤγοσμα {86 Ἰηἰἰπηαΐα οΘοημθοίίοη οὗὨ παᾶπλθ 
δηᾶ Ὠΐηρ, Ὑ6 ΤΩΔΥ͂ ΓΘΑΒΟΏΔΌΪΥ οχροοῦ {πα0 {Π6 δαΐποτ, ΟΥ̓ [π6 ἀ86 οὗ 

ἀοδϊσηθα δᾶ οαγθί Πγ-ναγι θὰ ἀἰνιπθ πᾶπλθβ, ἱπίθπαρα ἴὸ ποίθ ἃ τθὰὶ] 

ἀἰθδγοποο ομαγδοίοσι δος οὐ τῃ8 δαυ ον ἀπ ἰαίον ρϑγοάβ. [ Ε]ΟΒΙπὶ 
Ὀ6 {π6 πόσο ρεποσαὶ, πᾶ 6 μονδὴ [Π6 πιοτὸ ἀθβπιία δα ῥχοξουηά, 
ῃδῖα οὗ ἐπ Ποῖ, 6 τηϊρν ΘΟΠΒΘΑΙΘΗΓΥ ἀχρθοί ἴο ἢπα {πα {Π6 
ι.936 οὗ 686 ἰουύπλβ γασῖθθ, βοίοσα πῃ 11] δβί] βδιηθηΐ οὗὨ [86 

{ΠΘΟΟΥΘΟΥ, ἰπ ἃ ἀἴεσθηῦ τιλπηθῦ ἔγοπλ τυ μαῦ 10 ἀ068 αἴλοσ. σοογάϊηρ 

48 {π6 βιιυ]οοῦ 18 οοπποοῖθα σι ἢ 186 ΘΑ ΘΥ ΟΥ̓ ἰαΐου ρογιοᾶ, ἴῃ Ομ σῦς 

πογάδ, 88 ἴθ ὩπδίορῪ ἢ 0Π6 Μοῦ]ὰ 1ὼ ρθηοσγαὶ οὐ ψΠ} (86 

ἘΠΘΟΟΥΆΟΥ Ρῥγθάοιηϊδΐθβθ, (10 Παμη8 Φοδονδῆ οὐ Ε]Ο τὰ τησβὺ Ὀ6 

ΘΙ] ον 4.1 Το 1688 {π|8 ἢν ρούμι αβὶβ Μ}1}} ποῖ 6 ἔγθα ἴτοτη ἀἘ- 
ΘΟ], ΠΟΥ Ὑ{11] τὖ ρου ρ8 Βι Π5 Δ Ο.ΟΥ]Υ δοσουηῦ ἴῃ 41} οα868 ἴου 186 υ86 

οὔ (6 ραγάουϊαγ πδιθ 10. 18 δ ρἰογοα. Α σθδάϑυ ἸΏΔῪ Ὀ6 ΘΟΠῚ- 
Ρ]]οα ἰο σοποϊπαθ {πᾶὺῷ ἐπ υϑᾶσα 18 ποῖ ᾿πΥΑΥ 8016, πὰ ἤπά, δέου 

δον ησ 411 ἀπε ψοεῖσμΐξ ἴο {π6 αἰδυϊηοίίοῃ πιδάθ, [παῦῷ ΓΠ6γ6 ἀγα ρα8- 

Βα ρ68 ἴῃ ὙΒΙΟΝ Οἰ ΠΟΙ ὕθυτα ταϊσ ῦ θ6 τηἰγοἀυοοα τιμοὰΐ ΔΠΥ͂ ΔΡΡτοΔ ἢ 

ἴο 8 οοηξιβίοη οὗ ταθδηῖηρ. ΤὨῊΘ αοβίϊοι 18, {{ ποι μηρ' Βδθιιθα ἴο ρσαϊαθ 

{16 οδοῖοθ, τηυϑὺ ψγὰ ὑμθῃ ὩΘΟΘΒΒΆΤΙ]Υ τοβογὺ ἴὸ {πὸ ὕπθοσυ ὑπαὶ ἵνο 

ἀἰβδογοηῦ ρθη8 616 δὖ ψΟσΚ, Θλοἢ ΟΥΑΙ ΑΓ Θυαρ  ουηρ; 18. ἔλνουγα 

ποτὰ Τὴ πεῖν ἠαδῦ αυοίοα, τ 116 Βα γΙπΚιηρ ἔγοπι {Π6 τρια ἀρ- 
Ρ]Ἰοατοη οὗ Η δηρβύβηεγρ᾽Β τα ]θ, ΓΈ ρ]168 ἴῃ [86 ποραῦϊνο, πα Ἰ ἀ]οἸ οι} Ὺ 

τοι Υἶτϑ : ““ἜΠοΓτα 18, ἀου Ή1688, 8 ἰᾶγρα ργορογίοῃ οὗ ρ᾽8668 ἴῃ (ἀ6 6818 
ὙΠ όσα {86. δαῖμον 48 Ὀ6οὴ 6α ἴο [Ὧ6. οἰχοϊςα οὗὨἨ {686 [θυ γθβρ60- 

εἰνοῖγ, θθοαιβδ οἱ βουὴθ ρθοι]δν δἀαρίαίίοη οἵ ἴ[λ6 ὁπ6 οὐ {86 οἴπιοῦ ἴο 

1π6 βυδ)]εοῦ ἴθ οοπηθοίίοῃ ψΙ ὙΠΙΟὴ 10 οσσυγθ. ΤΠογα ἅγὰ οΟἰμοΥ 

ρμουίζομῃβ ἴῃ ψΒΙΟΝ ἢ6 βΒθαπὶβ [0 ᾶνθ θιμρίοΥ θα Ὀοίἷι, ἴθ ογάογ [0 ῥγδ- 
γϑηΐ [π6 ροββι 11 } οὗἁὨἁ [18 γθϑου᾽Β Βυρροβίῃρ' ἃ ἀϊβδγθηῦ Ὀθῖπρ' ἴο Ρ6 
Ἰηἰοπαρᾷ, Απά ργόρδῦ]ν ἰοῦ ἃγθ 81}}} Οἴοτβ ἴῃ ΒΟ Ὦ {Π6 ἀβαρθ 
αἰδιβ ἔου 1ὴ6 βακα οὐ ναγίοιυ, δπὰ Ὀθοδῖιβθ 0 ῬΆΓΠΘΌΪΑΥ πηοῦνθ 

οχἰβίοθα ἰο ἀοίοστωϊμθ 818 τηϊπα ἰὸ 6 οὔοῖοα οὗἩἨ οὔθ σδίμου ἔπδη {Π6 

οἴου. [Ὁ βοιιθ οδβ68 ἀο οχἰβί, 'ἰπ ὙΠΙΟἢ Ὁ 18 ΙΒ ου] Ὁ δηα ΡοΥμδρ8 

ἸΩΡΟΒΒ10]6 ἴο βαῖι]6 186 στουπα οὗἉ {π6 οδοῖοθ οὐ [π686 δρρε)]αϊίοῃβ οὗ 

186 ϑυργθηιο Βοίηρ, [86 γΑΥΙΘΙΥ οὗ [Π6 αϑᾶσα 18. πο ῥχοοῖ οἵ ἀϊβδγθηΐ 

οτῖσιηδὶ ἀοουτηθηΐδ. Ομα νΥΘΣ ΏΔΥῪ ἤᾶγο ναγιθα (Π6 ἰδγμβ ἴῸσ [Ὧ6 
Ῥοϑὲ οὗ γϑαβοῃβ, δ᾽ πουιρὮ ἴῃ 8οπ16 Ἰηβύαῃ 68 ποῦ ποὺ ἀἸβοουθγ ] 6." 5 

Βοιποιἴηρ' βἰ παῖ πΔΥ 6 ΟὈΒογνϑα 1ῃ [86 Νεον Τοϑίδηηθηῦ. [0 18 
ονἱάθης ἰμαὶ “6508 διὰ “ ΟἸ γιβὺ ἢ ἤανο ν ΥῪ αἰ γθηΐ βιρση! Ἠοδί!οη8:; 
πὰ ρστοαὺ οΑτ6 18 οὔνθῃ ἰαίζοη ἴο ἀ56 1ΠπῸ ΔΡΡτορσῖαΐα ποσὰ, 6.5. ἴῃ [Κα 

χχὶν. 26, 4θ.; Δοίδβ χνὶ. 3.;: ΒΜ]. αν 10,:; ΗδΘὉ. 1. 9.(Ἠ ΤΠ βθη86 

ΟΙΪ ἃ ταδη [ΒΕ] βυθοτ ἴῃ 411 {π686 (πὰ ἃ ναδβῦ τους οὗὨ οἴου) 
Ὀΐδοθβ, 1 [86 ὁῃ6 πϑιη6 ὙΕΓΘ ϑιιδϑυιταϊοιὶ ἰὸν τπ6 οἴου. Απᾶ γοῖ 

1 οαπηοὶ ὃ6 ἀδηϊοά ἐπαῦ ἰπ Βοιῃθ 68Ά868 [86 ὕγ7ὸ ὨΔΠ16Β ΓΘ ΘΟΠ]ΟΙΠΘΩ͂, ΟΥ 

οπ6 υϑοὰ Ὑδοτο ἢ δαὰὰ] ργορυ ΘΥ̓͂ {Π6 Οἴου ταὶρῦ παν Ὀ6Θη 1π- 

ἐτοἀυοοα. ῬΉΪ. 11. 19, 21.; 1 ΤΏ 658. 11. 1δὅ., ἵν. 1, 2, 14, 16., ἅτ 

ΘΧΔΡΪΘοΒ. 

1 Τυτποτ, Οοπιραπίοῃ ἴο ἴμὸ ΒΟΟΚ οὗ ἀἀθῃοδβὶ8, ΡΡ. 37, 88. 
5 ἸΤυϊὰ., ΡΡ. 66, 67. 



δδ4 7]ηἰγοαμοξοη ἰο ἐϊο Οἰἱα Τοβίαπιοηί, 

ΠῚ, Βονονοῦ, ἃ δ᾽ ησ]6 ὙΥΙΟΓ δ6 Βυρροβοᾶ ἴο αν υδβοᾶ {6 ἵνο 
ΠΆΠΊ68, 1Ὁ 18 οἶδαγ (δ΄ πα Ὀ6] αν {Π6 οαυϊγ Ῥαίγαγομβ δοαυδιηἰθα 
ψἹ 086 ἴαγπὶ 6 ποναῃ. ὍὙη6 86 οὗ πΠ6 ψογὰ οδημοί Ὀ6 Θχρ δι ηθα 
ΌΥ ρῥγοΐθρϑῖβ, Ὀθοδιβ γα τηθοῦ τ 1Ε ποῦ ΟΠΥ͂ ἴθ {π6 δυίμοῦ δ 
ΠΑτταῦννο, θυ αἶδοὸ ἴῃ {Π6 Βρθθοῖθβθ οὗ μϑύβοιιϑ ῇοβα Ὠϑίοσυ ἢ6 
τοΪδίθβ, σφ. (ἀθῃ. ἵν. 1., 1χ. 2θ., χχίν. 8,7, 27, 31, 3ὅ.. χχνῖ. 20, 27., 
ΧχΧχὶ, 49., χΙιχ. 18., ὅο. ἕο. ὙΠαΐ 18 [0 ΒαΥ, [Π6 ΓΙΟΥ͂ ὨΔΥΓαίαΒ 1Ὁ 88 
ἃ ἕλοι (ῃαὺ 1Π6 ΘΑΓΙΥ ρα γοἢ8 ΚΠΘῚ ἀπά υδοᾶ [Π6 πϑπγ6 «δμονδῇ. 
Βυΐῦ 18 116 σοηβιβίθπὶ 1 δὲ ν 6 τοδα ἴη χοά. νυἱ. 2,3.: “Αμὰ 
(ἀὐοά ερακα υπΐο Μοβεβ, δῃα βαϊα ὑηΐο τὰ, 1 δηλ π6 Τ,οτὰ ἢ 8π4 1 
ΔΡΡΘαγθα υπίο ΑὈγδμδπηι, υηΐο ἴβαβδο, δἀπα υπΐο «“δοοῦ, ὈΥ͂ [86 πϑῖὴθ 
οὗ ἀοά ΑἸ τΥ ; θαὺ ὈΥ ΤΥ παῖ «“οῃονδῇῃ ψαθ 1 ποῦ ἰζῆονσῃ ἴοὸ 
{π6 2 Υο τησϑῖ σοηβι ον ΒΟ οΥ (818 ΠΟΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ᾿0 1168 ὑπαὶ 8]}} 
Μἢὸ ἰἰνοα Ὀεοΐογτο πΠ6 ἀαΥ̓ ἴθ ὙΠΟ Οοα τηδάθ [818 γονϑίδ θη ἴο 
Μοβθβ ψ γα ΘηΠΓΟΙΥ Ἰρπογδμί οὗ (Π6 Δρροἰ]δίίοη. 
Νον Ὁ 18 ΟΥΑΙ ΪΥ ΟΧΓΒΟΥ ἀἸ ΠΑΥῪ {παῦ, 15 (6 ΒΡΡΙ ΘΙ ΤΟΥ ΟΥ 

ΘαΙοῦ υπαογβίοοα {μ6 ἀθοϊαγαίζοη ἴῃ {18 αν, 6 δῃουϊὰ ποὺ μανα 
Β6Θἢ ἱπαῦ ραββαᾶρθδ γϑίδυηρ (0 ΘΑΥ 6 Υ {1πη68 ΧὨ θιΓ6α ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 
ΔΙ ορο μου σομ γδα!οἴοσυ ἰο 1ΐ, ΟΥ {πα΄ βαϑίῃσ {818 6 βῃουᾶ ποῖ ἴδυθ 
Γαι να {Π6 ΘΟὨ Γδαϊοίίοη,. [Ὁ 198 δαἀηγ 64 οη 411 μβαπάβ τὉῃμδὺ 10 νγὰ8 
Πῖβ ῬΌΓΡΟΒΟ ἴο τρᾶῖκα [Π6 νοῦκ ἃ οομπρ]οῖθ μο]6, απα {πα ἢ6 [88 
ἰδίκθη Ῥαΐηβ, οὰ {Π6 ΒΡΡΟΒΙΠΟἢ ΟἿ 18 ᾿πἰοροϊδίηρ, δηὰ δἀάϊηρ, ἴο 
ἡοῖπ ἔγοϑῃ Ῥουθοπβ ΜΙ δυο Ὠἰοοῖν, Δ8 ἴπαῦ ὑπ6 βἰιαγροδῦ αυὺϑ [88 
ἔΑ]οα (ο ἀείθοῖ ἴθ 4}} σαβθ8 186 Ἰαπούοη. [ὑ 18 μαγὰ (ο ἱπηαρὶῃθ ἃ 
ΤΙΣ ΘΥΙΠΟΙ Πρ 80 ΤΠ] ΘἮ ΘᾶΓ6 Δα 80 ΠγτΟἢ) ΘΑ] Β8η.688, ΘΧ ΠῚ ὈΙ ΠΠρ᾽ 80 
το τὺ ἂπαὰ 80 τρυσῖ απ οὗ 10, οἰ αγ-διρσῃ θα ἴῃ 1Π6 ταϊηυϊοδβὺ 
τηδίίοσβ, ἀπά δ] πα ἴο οὔδ οὗ {Π6 πϑθυηωρ 

10 18 υγροα ἐπαῦ 1π6 5ο-08116 4 ρσγουπάποσε ΑἸνγαγ8 ἀ868 ΕἸ] πὶ 
111 106 ιϊϑίοσιοαὶ ρμοϊηῦ 18 τοδομθα, γϑοογάθα πὰ Εἰχοὰ. νυἱ, 2, 8. 
Βαΐ 10 19 ἰο θ6 ορεογνϑα ἐπαὲ {Π6Γ6 ἀγα δΟΒΒΙΘγα]6 ΡογίοηΒ οὗ ἰδίοσ 
ΒοΟΚΒ ἴῃ 810}. {Π6 βαπῖθ ἰθγηὶ 18 χα αβίγ ὶν θα θ]ογοα. Φυάαρ. ᾿χ, 
18 Δ Θχδρ]θ. «Φ6όονδὴ γγὰ8 Κπονὴ νΠ6ῃ {παὺ βοοίοη νγ88 τ υιίθη, 
δηά γοῦ Π6Υ͂ΘΡ ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 11. Τὴ Πομ-ΟΟουτγοηο6 ΟΥ̓ [Π6 8116, [Π 6, 18 
πού ἃ βυιοϊοηῦ ρὑγοοῦ οὗ 8 Ποπτοχ βίθησθ, Νον “πα 6᾽ ἸΠΔῪ ΘΥΙΘΏΟΥ 
ΒΩ οπαγδοίθσ, ἴΠπ]θ88 716 8.6 ἰὼ ἀϊδογϑάϊς (Π6 ἔδοὺῦ γϑοοσάϑά ἴῃ 
1Π6 Ραββαρθβ αῦουβ γϑἔοσγθα ἴο, [Π6 ἤδηηθ ““εονϑὴ 7 τσαϑ ῬγδυϊουϑΙΥ 
κου, 6.5. (θη. ἰν. 26. Βιυΐ ἰδ ἀδνϑϊοραιθπῦ οὗ ροννοῦ ᾿ηϊοηἀοα 

᾿ Κυτι2β υτόοσὰβ ΔΓῸ ῬΟΓΙΉ ὑΓΔΉΒΟΥ δηρς : “  Θἢ πηδῃ ἄδΖιι τη δογῦς Κα οἰ ρχῈ, νυῖθ 
ΟΠ δοηϑὶ ἱπηπιοῦ ἀογ " ΕγρδηΖον ᾽ βίο δἷν ἀϊῈ Οταπι βου γι  8η5Οἢ]}16881, εν 16 σοβοδίοκε αηὰ 
ὈΠΉΒΙΟΠΕΙΣ οΓ βοῖηθ Εὐρδηζαηροη πἰςἢδ ΠΣ οἰ βοΐ Ὀὲ απὰ ΔΠ ΒΟ ἢ] 6 8δὲ, δοιιάθτῃ δα ἢ τηθὶδὶ 
80 Θἢζδε γογνθὈς, ἀ8488 68 ννὶθ οἷῃ 8265 Δυδββί οἢϊ, υνὶθ ΟΥΓ δίο 'ῃ ϑργδεῆς τπὰ Αὐδάύγυοῖκ σὰ 
ἀϊοβεῖα Ζνοοκ σορίτι, Ποῦ τὸ Ὀονυηάγαηρεν ὕγαῖρχον τηβίοςι πὰ Ψοτγδιοδὲ ἰῆγο σοϊορθηῖς- 
᾿ς Καγζοη Νοιΐϊζοη τνοὶξ ἰπ ἵ) οτγααβ γογρδογοίνος πη ἀπίογ θαυ, ννἱ6 ΟΣ ἀυτοῦ δοίη Κἀηϑ- 
Ἰίσῆθη τὐπιοεθαπθθη, ἀυγοὴ δοΐηθ δἰ πησγοίομῃοη ῬΤεπάυηροη πὶ ογδϑιβ ἀϊθ Νοιίζθη υηὰ 
Βογίοδις ἀογ " αταυάβοηγ ς᾽ οἷν ἰπ οἷῃ ζΣ,ϑῺ2Ζ δηάγοβ 1, οἰ Ζὰ δίο  Θἢ Ὑγ 6158, Ὑ]6 ΟΓ ἴῃ 8116 η 
δοίηθῃ "Εγρᾶπζαηροη᾽ ἀΐο ρσεηπδυοθίο Εἰ οἰ κδίςς δὰ ἀϊ6 ατπηἀβο τι ἢΕι --- τὰ ςΚν τι υπὰ 
γοῦν ἅτ(9 --- Πἰπηπιῖ, βἷ'6 ογρϑηζί, ἡγε ΟΣ ΘΌΒΙΙ ΓΙ, ἃ. 8, Υ7.. --- ὙΘΏΏ τη ἀἶοδα απὰ πιοῦγο το 
δηάτγο Ετεοδβοϊπαηφοη, ποϊοδο ἀΐο Εγχδηζυη  βὨγροίῃοδο Ζιιοδίθ θη πὰ Ὀδἤαι μέθῃ Πλιι85, 
ογινᾶμι, 80 νυ γὰ τηϑη 66 ΓὮγ απ ἀδηκῦδγ, ΠῚΣ ἀπταῦδρ οἢ ΒΔ ΓΘ πη β86η, ἀ858 εἷη ΕτριΠΖΟΥ 
τῸΠ δὸ [οῖπος ππὰ ἀυτοδάσηροηδον Αὐδαβδαηρεραῦθ, νη 80 γΑγΓῦ (ὐοινπάιΠεὶς 
εὐς ]εἰς ἢ 80 δ] θϊηπὶσς πὰ ρσοαδηκρη]οθ ρονοβοη βοΐ δο 6, αἶα 80 ΒΟΠΠ ΘΠ ΚΙΔΓ δυβζο- 
ΒΡΤΟΟΙ Πα, 80 σοπβοαυοηῦ ἀυγο ἢ κο για, ἀυτοῖ ηἰςἢ 5 κοιγ 6 αὐά νοτάοοκιο ΑὈδίοἢν υπὰ 
Ληδβίον ἀογΓ ὁ τα! ἰϑο γι᾿ σαγ εἰσ σαπιοτκὶ σὰ παυδη."--1}}16 ΕἸ οἷς ἀογ ΟΘΠο8,8, Ρ. 
χχὶν. ΟὐμρΡ. [6 βαπιὸ δαίμοῖ, Εἰ οἶς ἀ68 Ῥομίδίοσιςεϊι,, ρ. 44. 
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ἘΠΟΓΘΌΥ τγᾶβ ΟΥ̓ ΠῸ πιθᾶῃβ Κπονῃ. δῸ ἰπδὺ 1Ὁ τὔάὰβ ποῖ τα ΓΟ ΪΥ 
8 δρρο]]αοη, ας ἰπ6 ομδγδοῦορ ἰοὸ συ ]οἢ ὑπαὺ ἈΡΡΟ]]δ θη τᾶ 
ΔΡΡτορτιαίθ, {μαΐ νγαὰ8 π6 οδ]θοὶ οὗὨἨ {Π6 τουθἰδίίου. Τὸ [16 δδυοῖ 
ῬΑῖχ ΓΟ ἢΒ {86 ἴδγπὶ ΦΘ μονα, ἴῃ {Π6 ἔα] Π 688 οὗ 118. τνουκὶπρ ῬΡΟΥΟΓ 
Δηα σονθηδη -Τ Δ] Πσ᾽, 7188 ὩΘΥ͂ΘΥ ὈΏΤΑΥ 6164 : (Π6 να δ νν Ὠϊοἢ βου] ά 
80 υπίο]ὰ ἰὑ Παα ποῦ οοουττοα ἴῃ {μοὶ ἀΔΥ. Τθοτο μΒαα Ὀδθη Ὀαΐ 
1η6 ρῥγοραγαίϊϊοη ἴοὼγ {παῦὺ θχϑγοῖϑθ οἵ οεοίυδὶ τραῦ,  ΠΙΟΝ τν89 
ΠΟῪ ἰο ὃ6 οχοχίοα σι θη ἴμ6 Ιμογὰ ψ 1} βίσοηρ Πὰπα γοβοιθα ἢΐ8 
ῬΘορῖα ἴτγοτη Ὀοπάασο, δηἰογοα ἱπίο οἰσβα τοϊἰαίϊοη πὴ {Π6η), οοη- 
βίγιοίοα {Π6}Ὶ ΡΟΙΠΥ͂, ρ]δοοα τΠθτὰ ἴῃ 1π6 Ἰαπὰ ἢ6 δα ῥγοπγβθὰ ἴο 
τοῖν ίμοσβ, πα οϑίβ βῃθὰ {Πδὺ ΟΒἀΘΓᾺ] {μΘοΟσϑου, οὗ τ πῖοὶ 
4}} [ὴῃ6 Ὀ]ϑϑοῖηρβ ἰο Ὀ6 Ὀοβίουνγθα ὩΡΟῚ 18 ταηδβοιηθα σἤυγος ΓῸΓ ΟΥΟΥ 
πτουϊὰ ΡῈ οὐἱν (μ6 ρεοτγίδοῦ Ἴαχραῃῆβϑίοῃ. Βϑβιά6β, [Π6 ψογὰ ϑγ υβο, 
ΠΣ, 18 ΟΥ ρῥγορηῃδηΐ πηθδηΐηρ. [{ 18 ΓΟΠαοΓρα 1 ΟἿΓ γΘ βίοι “ς 88 
1 Κπονῃ." Βυΐ 1ὖ σοηνθυβ τότε ἴδῃ {π6 Ἰάδα οὗ Ὀᾶγα Κπον]θᾶρε: ἢ 
10 Ἰηΐο πα {π6 ρογοορίϊοῃ, [πΠ6 δχαρϑυύϊθηοθ, [6 σταβρίηρ,, 88 10 “6 ΓΟ, οὗ 
[16 Ὁπίο] αϊησ []Π 688 οὗ {Π6 6ββθῃ.181 τ οὐϊκ οὗ ἐϑῆονδαῃ.Ὁἢ 

ΕτΟΙ ΘΟΠΒΙἀΘΓΑΙΟΠΒ οὗ {Π18 Κιηᾶ, 10 18 Θοπο] 6α ἐπαῦ [Π6 ραββαρβ 
. Εχοᾷά. νἱ. 2, 8. οἴἝΥΒ πὸ 1ῃβΌΡ ΙΔ 016 ΟὈδβίδοϊα ἰο 16 6 16 τπαὶ τῃ6 
Ὠδπη6 «6ῃονδι νγ5 ΚΠΟΥ δηὰ υ8δ6α ἔγοχῃ (Π6 δαυ]θϑῦ {ἸΠπ68, δηα {Π8. 
{Πογθίοσθ ὁπ ὙΥΙΘΥ τα]ρἢϊ ΘΙΏΡΙΟΥ Ὁ η ΟΥΟΠΔΏρΡΘΑΌΪ ἢ ΕἸ]Ο τ, 
ΔΟΟΟΣΙηρ; ἃ8 [Π6 Οη6 ΟΥ̓́ΣΠ6 ΟἾΒΘΟΙ τῦᾶδ πχοϑί Δρργυρτγίδία ἰο 1Π6 Βυ]θοῦ- 
Ἰηαίον οὐ {π6 Πιϑίοτγγ. 

ΤῸ 19 ΠΟΥ ΠΘΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴο 1Πυδίταϊα {Π6 βἰαξοτηθηῦ ἰμαΐ [86 ΠδΠλ68 ἃΓ6 
δοα δρργορσίαίοϊυ, {πᾶὖῦ ἃ Οἰθαυγ-λατκοα ἀἸδγθησα οὗὨ πηθδηϊηρ; ἴῃ 
186 6 ΥΠ)8 18 τηϑῦ ὈΥῪ 88 οἰθασὶ υ-τολυϊοα 4 αἀἸβοσθηοα 1η (6 οὐ]οοῖ οὗ 
[Π6 ἰδίοτγΥ. 17 {18 δὴ 6 βΒῆονῃ ἰο ὃ6 ἃ χοῦ, ΘΟΠΒΙΔΘΓΆΡ]6 δάναποθ 
Μ011 "6 πιϑᾶθ ἴῃ (Π6 βοϊυθοη οὗὨ {π6 απο ϑι1ο0ι.. 

Ιπ 1Π6 βγϑὶ βοοίϊοῃ, (ἀϑῃ, 1.----ἰὶ, 8., ἘΠ πὴ 18. ἜΧΟΙ αν ον ἐουπά : 
17η4 Ηδηρβίθηθοτρσ' τ ΔΙ 81 ΏΒ 118 ρτοργιοίυ, Ὀθθολιβθ 16 νγὰ8 1π6 οὐ]δοὺ 
οὗ {Π6 δυίδον ἰο πα ϊοαίο “ἦς πον (ἀοά στγδάυδ! !Υ πα 6 ΕἸτηβο}  Κπόνη 
88 ἴπ6 Βοίῃρ γᾷ 88 ἔγοῃ δἰθυῃι νυ, 88 ὁ μονδῆ; μον ὈΥ ἄσργθαβ 
ἔγοπι θοίησ Ε]Ο πη 6 Ὀδοάταθ, ἴὸ υπηϑη ρΡΡΥΟμΘηβίοη, ζομοναι.» 
“τοι {Π18 ροβιοη,᾽ Πα ρο68 οἡ, ““ ἤθποα 1ὖ 18 β66ῃ, ποΐ Ὑμδί οὐ 
ἰδ ἱπ ἈΣπιβ6] , θὰ τ μαὶ Π6 18 'ῃ τοϊαίοη ὕο πχθη, {π6 ογθαίζοῃ ΒΘ ΟΠΡΒ 
ἴο {π6 Ε]ΟὨΙπ,).7 

Ιη {πὸ ποχί βϑοίΐοῃ, 1]. 4---ἶνγ. 20., νγὸ πα, αὐ ᾿ϑαϑί ἴο {Π6 δπᾷ οἵ 
σἤΔΡ. 111.» αἰτηοδῦ δχο  υβῖνυ «΄6ῃονϑῆ- Ε]ο τα, ἃ οοπ] ποίου οὗ 
ὨΔΠῚ68 ὙΠΟ 18 ὙΟΤῪ ΤΆΓΘ 1 Ὠἰθύογι 8] πασταῖνθ. ΗἩθησβίθηθοτγρ, ἴῃ 
αχρίαπαίίϊοη, ἢγδὺ γϑίδυβ ο βονϑγαὶ οἵδ ραββᾶρεθ ΨὙΏΟΥΘ {86 Β8Π16 
ΘΟὨ] ΠΟΟΏ ΟΟΟΌΓΒ, ΒΌΟΝ 848 ΕΧΟά. ἴχ. 80, ; “οπδὴ ἵν. 6., ὅτο., δηά 
ΒΏΟΒ ὑμαῦ {Π6 ὕννο ὕθυύῃηβ, Ὀθῖησ ὈΟΓἢ ποπηϊηαίϊνοϑ, ἈΥῸ ἴη Δρροβί(ίοι ; 
80 (δα [Β6Υ ἔογι ἃ ποπιδῃ οοπιροϑβίξμπι. “Τῇ πον,7 ἢ6 ῥγοσθθάβ, “ς ψγ6 

᾿ 860 Ηδεηρδβίοηθοτς, Ὠἰεβοσίδιοηϑ, ἀ185. ἰδ. νοὶ]. ἱ ΡΡ. 298---296.., Τυγηοσ, Οοιηρ. ἴο τΠ 
Βοοΐἷς οἵ ἀἰδῃοεῖ5, ρ᾽. 84---839.; ΚυτιΖ, ΕἸΠΠοῖς ἀογ (Θῃοδία, ΡΡ. Χχχὶὶ.---χαχὶ!,; οἷ], Ἐϊη]6ὲ- 
ἴπηρ, ὃ 25. ὙΠαὶ ἀποιοίπσ, ἀποισίπσ ὧν παπιε, ἀπὰ οαἰϊίπο ὃν παάπιδ, πναϑὲὺ ἐπι ΡῚῪ δβοιηοιῃίης 
ἸΏΟΓΕ ἤδη Ὀδγο δοααδίηΐαποθρ ἰ8 ουϊάθηῖ ἴτοπὶ δι. ἢ ρΆ 558.) 68 88 ἴῃ [0] οννίηρ : Εχοα, }}, 25., 
χΧχΧΧΙΝ, 12, 17., χχχν, 80.; ΡΒββὶ. ἱ. 6.; [καὶ]. χ τ. 1... χὶν. 4.; ΦΔετ. ἱ. δ.; ΝᾺ}. ἰ. 7.; Φοδη χ. 8.; 
1 ΤΠ ε58. ν. 12. 860 Ὀείοτο, ἢ. 455. 

3 ΤΏοΓο ἰδ ἃ Ὑδ᾽ Δ Ὁ]6 ραροῦ οὐ [88 βι0)76οἱ πῃ [0 Απιοσίοδη Β1Ὁ]. ἸδοΡοΒβ, Οοἱ. 1888, ΡΡ- 
780, ὅτα. 
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χοῆδου οὐ {686 ράγα]]0} ραββαᾶσοϑ, δηα οὔβοσνο {πᾶὺ ἴῃ [6 ῬΥΘΟΟΑΙ 
βϑοίίοη ΕἸοδΐπι 18 οχο  αϑῖ νον δε, {πᾶὉ (ἢ 6 σοι παίίοη οὗ “΄ ἀπ θ ας 
ἢ ΕἸΟΒ τα ἀο68 ποί ρὸ ἐαγίμον ἔπδη [Π6 βοοοη πονν Ὀοίογα τ8, δυΐ 
[ΠαὉ αἰτογννατβ  ουνδῃ ἀπ Ε]ΟὨ πὴ ἀγα ρῥἰδοθα δοηθ ἤθη {π6 βὰὉ- 
͵6οῦ σθαι ο5 1{, πὸ ἀοιθ ῦ σλἢ ΠΥ ΙΟΏσΟΣ ασὶϑῦ ταβρθοίϊηρ {Π6 οὈ]θοὶ 
δηἀ πηρϑηΐησ οὐ [πΠ6 σοι δ᾽ πδίοη. «ΘΒ όυδῇ 15 [αὖ αἴ ν1π6 ἤδιὴθ ἩὨΙΟΒ 
18 Βιι 64 ἴο {πΠ6 σοηίαπίϑ οἵ ὁῃ6 βθοίϊΐοῃ. 6 ποῦ κα {π6 γβῦ βίδβρ 
ἴῃ {Π6 ἐγαῃβιοη ἔγοηι Ε]Ο εἶπαι ἴο 6 πόναῃ. 6 ἃσο ἤθσγα τοὶ Ὺ {868 
Εἰν]ηρ’, ῬΡΟΥΒΟΠΔΙ, 86] -γονοα]ηρ, μΒοὶγ ἀοα. Ηδ Ἀρρθδγβ ἃ8 {86 Ἰονὶπ 
ΡΥΘΒοῦν Υ οὗ τη κιπα, α8. εἰν αἰ Γθοΐου οὗ τιοτὰ] 116, ΘΟΠ ΠΙΆ ΠαῚ Πρ; τι 
Του ιΔάϊηρ, 48 1πΠ6 δ οΥ οὐ Ῥαπἰβῃτηθηῦ, ἃ8 ἴΠ 6 ΟΡΘΠΟΡ οὗ [ἢ6 ῥτοβ- 
Ρϑοΐ {Ππδὲ τϑδςμθβ ἴο {π6 πὶ] οοηϑυτητηαίίοη. Ηδα [π6 δυῖποσῦ ᾿ιδα ἴῃ 
ΥἹΟΥ͂ ΠΊΘΓΘΙΥ {μο86 τπῦῖο Ἰιδα αὐϊαϊπρα ἰο ἃ τι δπα οἷοαῦ Κπονίθαρθ 
οὗ {π6 τοϊαϊοη οὐ ΕΠο πὶ ἴο “ οθνδμ, μα του! αν θθθη βε188.64 
σι ἢ υδιηρ {Π6 παπχθ ΦΘιονα αοηθ. Βιιΐ, β'ποα 1 γγὼ8 γϑίῃο Υ ἢ]8 
ἀαβίσῃ ἰο ἰθδά 1ἴο {{π᾿ ἀαρί 8 οὗ [Π6 τοϊαϊϊοη οὗ ἐ δῃηονδῇ δῃὰ 1] ἢ πι, 
{Ππ6 ἐγαηδβιίοι ἴγοῃ ΕΣ] μὰ (0 «Γ Θμοναὶι ΒΙΠΊΪΥ ΔΡΡΘΑΓΘα το Ὠϊπὶ 88 
ἴοο φΡτϑοιριίαίθ. δ ἔραγοα ἃ τ ἰϑιι πα ουβίδπαϊηρ, ἔδαγοα {δαὶ τῆδῃ 
τσ ταραγὰ παὶ (ἀὐοά, ν]ὸ μοϊά σοηνοῦβα 80 ᾿υμάδηΥ ΥΥ] ἢ τηβ8η, 
Ὧ8 Ρδυβορδ  ν ἀΠξδγθηῦ σοὶ {Π6 Οτγοαΐου οὗ ἤδανθὴ δῃα οαγίῃ, ἃ8 ἃ 
ΤἸΏΘΓΟ Βυδογάϊπαίο (οὐ ἀπά τηραϊαίοσ, [ἢ {ἢ]18 βοοίϊΐοη, [Ποτγοΐοσα, Β6 
0.868 “6 μονα - ]Ο πὶ ἴῃ σοι Ια οη ; τη ογάοσ ὑμδῖ, ἴῃ ἴπ6 δβααποὶ 
ὙὙΠογο “6 πονα οοουτϑ, 186 ΕΠΟΝπὶ τηδηὶ[οϑιθα 1ὰ Ἠ]ΠῚ ΤΏΔΥ Ὀ6 
ϑοκηον]οάσοα, αηὰ, γοτο ΕΠΟΒ τὰ οσσαγϑ, {πα ὑπμ6 Φ Θμονδὴ οοποθαὶϑα 
ἴῃ τὰ πσῦ αἷ8οὸ 6 δοϊκηον]δαροα,᾽"} 

ΤἼ686 τϑιλδ Ϊς9 ἀγα ἰπ ἸΒραςΔ0]Υ οὗ στοαῦ χοῖσῃῖ. ὙΠῸ σοι παίοη 
οὗ {π6 ἔννο δΠ168 15 ἃ τηοϑύ Τογαϊάαϊα αἰ ΘΟ] Υ, 88 10 ΟΟΟΌΣΒ ΠΟΓΘ, Ἰῃ 
186 ΜὙΑΥ οὗ [ῃοβ6 ὙΠῸ τηαϊηΐδιη (ἢ 6 ἀοοιΠιΘη ΓΥ ΟΥ 186 Βυρρἰοιηθηίαὶ 
Ὠγροίμοβῖϑ. ΠΟΥ͂ ἀο ποῦ ἄρρϑᾶσγ ἴο ᾶνβ ἔπγπ]ϑῃ6α ΔΏΥ ΒΑ 8 Δ ΟΥΥ 
Θχρ ϑπαίίοη οὗ τ. Απᾶ Ἡδηρβίθηθοτρ ΒΒ ΥἹΟ 18 οοπῆγπιϑα ὃγ {Π6 
ἴλοῦ {πὶ [86 86 οΥὗἃὨ 1Π6 ἴδστβ 1πῃ ΘΟ ΙΠΑΙΟΩ 18 δομἢηρθα τὸ ἰἢ6 
δαΐμοσ. [Ι͂ἢ οὔδρ. 11. {π6γ6 15 (86 οΘοηνογβαίίοῃ οὗ 86 γοσηλῃ νἱ ἢ 
[56 βούροηῖ. οί θιωρίου {86 σογὰ 1]; δηὰ τὶ Γϑαβοῃ. 
ΤΊ ἰοθιρίον που ὰ παίυγα!  ἀνοϊα {π6 86 οὗ Φομονδῆ, πᾶ ῥγϑίογ 
16 τηογὸ σϑηθσαΐ πϑπ6. Ηθηρβίθηθοτ; ποίαββ 10 88 ἴπ6 ἢγϑὺ βίαρ ἴῃ 
Ενοβ (4}}, τὺ 8ὴ6 οαίοθβ ἃ8 1ὖ νγοῦα [86 ἴοπεα ἔγοιῃ ἢϊπ, δηα δοῦοοϑ 
818 ἰδηριιασο. με βου αν μδα Ὀϑίοσθ ΠΟΥ ουϑθ {π6 βρϑοὶδὶ 
τοϊδίοη ᾿η ὙΏ1ΟΝ, 48 Φ6πονδὴ, (ἀὐοα βίοοα ἴο Βογ, ἰῃ6 οἢ]]ὰ οὗὨ ἢ18 
οονθηδηΐῖ, Βυὺ {Π|18 8116 ἔογροῖ, “" ΕἸ γβί, {6 γ τῦαϑ ἃ ἀδργοβδίοῃ δηὰ 
Οὐδουγαίοη οὗ {πΠ6 το] ρίουβ βοηθπηοηῦ; {πη [ἢ6 ΓΓ66 Δρρθαγοὰ ροοά 
ἴο Θδΐ, ἀπα ῥ]βαβαῃὺ ἰο {πΠ6 6γα : (οὐ ἀϊοδά ἴῃ {Π6 βοιὶ ; δῃὰ βῖπ θθοδτηθ 
αἰϊνο."3 

ΤΑ] 18οὴν, αἶβο, νγ6}} τπαϊηὔδιἢβ [Π 6 Βδῖη6 νι Ὺ : “ΤῊ ΘοΙηρομῃά ἴδσιῃ 
 οΠον}- ΕἸ] τα 18 ἔτ ἔγοτῃ πα! ηρ᾽ ἃ Βρὶτιῦ δ δοοη δι] ἴο ἰπαῦ 
οὔ (}ὲὺ ἄγβι οἰιαρίθυ ; οα {Π6 ΘΟΠΕΓΑΓΥ, 1Ὁ ΘΟΠΗ͂ΤΤΩΒ δηα Βἰγοηρίμο 8 ἰὖ : 
10 Γϑονθδ {π6 ρΟΒ810]6 χτιἰβοοησαρίϊοῃ ἐμαῦ ποῖ «6ἤονδὶ, 9 {μ6 (οα 
οἵ [ϑγδ6] (ὔχοά. νἱ. 3.), θαύὺ [Π6 ππίνογβαὶ 1μογὰ, ἘΠΟΒΙμλ, μ48 ρσοάποοα 
[6 Μοῦ], ΒῪ {Π6 86 οὔ [Π6 δῆλα Ψ μονῇ [Π6 παγγαῖνο δαἀνδησθοϑ 
ἃ ΥὙΘΥῪ πηρογίδηξ Ββίαρ ἰονγαγὰβ [6 ρου αν ὉΠΘΟΟΓΑΙ104] Ομαγϑοῖοσ οὗ 

1 Ποηρδίθηθοτῷ, [)᾽89οτδίίοης, ἀ188. [Ϊ. γοἱ, ἱ. ὑΡ. 314, 815. 
3 Τοϊὰ,, ῥ. 817. 
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{Π6 Ῥαηίαίθιοι ; θὰ!, ὈΥ σοπιθιηϊηρ 10 πν 11} ΕἸ] πα, 10 τοπιϊ 48 α]80 
οὗ {π6 οπμπὶροίοης γραΐοσ, ΤΠ (ἀοά οὗ ἴπ6 ἀηΐνοσβα 15 [η6 (ἀοά οὗ 
18γδ6] : Ὀυὺ {Π6 οὔ οὗἉ [5Γ86] 18 αὖ [Π6 Βαη16 {1π|6 (ονοσηου οὗ {πῸ ν οἷ] 6 
ΜΟΥ]. [Ιἢ {πὸ ἢγχϑι σπαρίου {Π6 ποτα δχίογηδὶ δοὺ οὗ 186 ογϑαοῃ οὗ 
ΙΏΔ ΜΒ ΠαΙΤαΙΘα: 10 νγὰὸὰβ, {παγαίογα, βυ ποιθηΐ ἴο ἀδδβισμπαῖθ (οἄ 88 
186 411-ροτοσῆι] Βοίηρ, 48 1π6 αοα οὗ ροαβ, οὐ Ε]ο μη ; δὰ {86 
ΤΟ]]ον ησ' βοοίϊοη ἀθβοσι 68 δὴ ᾿πίογμαὶ οἴδησα ἴῃ 086 Ὠοαγὺ οὗὨἉ τηδῃ : 
1 ἀο]Ἰποαίθϑ ΠΟῪ βῖη ἰοοὶς {Π| ρΐΪδοθ οὗἩ ἱπῆοσθποθ, δῃηα ΠΟΥ τι] ΒΘ ΡΥ 
Βιιοοροα 64 ΠΑΡΡΊΠ6Β8: 1 ψγὰ8 ὑπο γοοσο ἀοϑιγ Ὁ] ο ἱπίγσοάυςο οὐ Ὀγ 
δι ΠΒΠ16 Ὁ ΒΙΟὮ ΠΩ Ρ1168 ΠΟΙ ΠΠ688,  ΒΙΟὮ ὉΥ 118 ΤΥ Βίοσοι8 δι σἘΟΔΙ ΟΠ 
ΔΎ68 ἴΠ6 Ὠοαγί, θὰ ψν Π16}} γοῦ βίον [818 Βοϊηρ ἃ8 {π6 Οτδαΐοσ ; δηᾶ 

. ἩΠογοΐοσγα πον ῃ!- Ε]ἸΟ πὶ γὰ8 οι ρ]ογ θα. ἘΤ]ναῦ {Π18 τγὰβ σϑα!]γ [Π6 
1468 οὗἩ {πΠ6 ΗΘΌΓΘΟΥ ὙΥΙΟΥ 18 δυιἀθηῦ του πα βίγικίησ ἔδο {Παΐ τη 
{86 ψΠῸ0]6 οομνογβαίίοη ἢ [26 Βουροηΐ ποὺ Φοποναῃ- ]οΒ ιν, Ὀαΐ 
-Βιιηρὶν ΕἸ]ΟΒ μ., 18. 86:] (111. 1-ὅ.): 10 του ]ὰ ̓ ανο Ὀθθη ἃ ργοίδῃδιοη 
ἴο Ρυῦ {π6 ΒΟΙΥ πᾶηης οὗ (ἀοα ἴῃ {Π6 δηιρίοτν Β τηοι]ν, ΟΥ 0 ῬΓΟΠΟΙΠ6Θ 
10 Ὀοέογα ἢ18 θᾶγσβ. Τῇυδβ, [ῃ6 ἸΔΘη ΕΣ γ οἵ ΕΠΟ τα δηα ἐόν μανίηρ; 
ΟὨΟ66 ὈΟΘῺ ἸΠΠΡΓΘΒΒ66, 10 νγἃ8 πού ὩΘΟΘΒΒΑΣῪ ἴο Γαροαῦ [18 δοιροβι το 
ἰαΐογ, δχοορῦ οἢ θοῦ ΔΓ οσσαβιοηβ.ἢὔ ἢ 

ΤΠ6 ῬγορΡγ οἰΥ οὗἩ ἰπ6 86 οὗἩ Φεπονδὰ τὰ [Π6 βϑαοίϊοη σΘΠΟΤΑ ΪΥ 18 
Ἰθηδα ονιάθηί,. [{ 18 ποῖ, ΠΟΊΥΘΥΟΥ, 80 ΘΑΒΥ ἴο 866 ΜΈΏΥ, ἴῃ ΟἤΔΡ. ἵν. 
Ι, 2δὅ., Εγα βῃου]ᾶ, οῃ [π6 Ὀιγίῃβ οὗ ὕννο βοηϑ, δορί α αἰ διοηοο οὗ 
ἴοτβ. Ηδθηρβίθηουρ 8 ΟΧΡΙ Δ ΙΟΣ 18 ΠΑΓΟΪΥ βαὐιϑίλοίοσυ. “Αἱ 
1π6 ὈΙΡΒ οὗ μοῦ σὺ οἱ], ΠΡ ΡΟΙΘΙΥ ννα8 νΟΓῪ διϊπιαίθα, (ἀοα μά 
Βῃονῃ ΟΥ̓ {π6 ρα ΠΙΒῃπηθηΐ Π6 ᾿πῆϊοιοα {πα Π6 ννᾶ8 ἐδῇονδῃ, δηἃ ΠΟΧ 
6 αἰδο νγὰβ Κποψῃ ἰὸ 6 Φοβονδῃ Ὀγ [16 Ὀοποῆς μ6 οοπίοσγοα []}η 
ον ἢγβύσθοσῃ Ενα 880 ἃ Ὀ]6 886 ῃ] 6 σα οὗ 18 στᾶθθβ ῚΑὖ δε 8 
Ὀιγἢ ΠΟΙ Ρΐουβ ἔβϑιησβ ΟΥΘ 1688 ᾿ἰν ὶυ ; {Π6Ὺ σϑηῦ πὸ ἔαγπμ ον τΏδη 
8 δΔοκηον)οαριποηῦ οὗ (ἀοἀ Β ρϑποσαὶ! ργονϊάθποθ; δηὰὶ {Π6 υἱὸν οὗ 
[Π6 ουὐθηΐ ἃ8 ὁὴ6 ἴῃ [86 ΟΥ̓ ΠΑΙΤῪ σοῦγΒ6 Οὗ παίαγο ννὰ8 ποῦ, 80 ΘΠ ΙΓΟΪῪ 
88 Ὀαΐογθ, Καρῦ ἴῃ [86 Ὀασκρτουπα." 5 Τγοο βου Β πούϊοῃ 18 811}} 1688 
ΡΪδυϑι 16. δ {μῖηκ8 {παῦ (886 ννογὰ νγαϑθ οἤοβθῃ [0 ᾿ἱηάοαίο {86 
ορροϑιίοη Ὀδούμνϑοη (ἀοά ἀπά πη: ““ (ἀοά το- ͵αοθϑ, ἴῃ (Π6 ρϑύβοῃ οὗ 
δοίη, τ μᾶὺ δίῃ δα αἰξοιαρίοα ἰο ἀαβίγου ἴῃ {μπᾶ οὗ Α06].᾽ ὃ 

Βυΐύ {π6 Ροσριοχὶ ον υἱοὶ {818 ἐπτογομαησα σαιι868 ἴο {π6 ἀοί Π6Γ8 
οὗ τῃ6 ἀοσιιπηθ ΆΥΎ ἈΥΡΟΙ 6818 15 80}}} σγοαΐοσ. οι ἢᾶνα αϑϑβογίοα 
{παΐ ν. 2. 15 ᾿Ἰῃ ογροϊαίοα, οσ Ῥγοροβϑα ἴο ἁἰίον τα γοδάϊησ," 

10 18. ὀθβυ ἰο δοοουπΐ, οα Ηδησβίθηθογο 8 ῥα ΠοΙ Ρ]6, ἕο {πΠ6 α86 οὔ 
{π6 ἴοτπι ΠΟ ίτα ἴῃ οπαρ. ν. [ἢ ν. 29, ψγὸ ἢπά “ ϑἤονδῃ ; δῃᾶ {Π6 
ΟΟΟΌΓΓΘΏΟΒ ΟΥ̓ {Π|0 τνογὰ 18 ὀχρίαι μοα Ὀ. ἴπῸ οἷδαν τϑίδγθησα ἴο 11. 17. 
ἼΠ6 ταϑοῦσγοο οἵ οὐ ϊοβ οὐἨ ἃ ἀϊβαγθηῦ Βοἢο0] --ὺὴαὴά δ πιϑῦ Ὀ6 
Δα πη 64 ἴο δ6 ἃ νἱο]θηῦ τηθάβΓο ---- 18 [0 847 {Ππαῦ [16 γ6γ86 18 1Ἰηΐου- 
ΡοΪαίδα, 

ὙΠ6 Πἰβίουυ οὐ {π6 ἢοοιϊ, οσοιργίησ ΟΠαρ8. νἱ.----ἰχ. ἱπο] 51γ6, 
ΤΟΟΌΓΕΒ τηογο οχίθηἀοαά γϑιηασκ. Απ αἰζοπιρί 5}18}} 6 τηδὰβ ἰο 
Ὀγθβϑεηΐ Ηβδησβίοηθογρ᾽Β ΧΡ  μΔΌΟη. ἴῃ ἃ σοιηροπάήϊοι ἔοσια, Η6 
ΘΟΠΒΙ ΕΓΒ Υἱ. 1 --- 8. ἃ Κἰπὰ οὔ ἰηϊγυάδυοσίδοι, βίδιιηρ [6 σαι86 οὗὨ [ἢῃ6 

1 Κα] ἰβοι, Οοπιθαίασυ οὐ τὰο ΟἹ Τοβιδυχθαηῖ, νυ ῖιἢϊ ἃ πον ΤΙ Π5] ιοοη, ποίας οα τη. ἰἰ, 
«--Θ., ρρ. 108, 104. 

Ὁ Ὠϊββογιδιίοηϑβ, 4155. 11, νοΐ. ἴ. Ρ. 819. 
5. 16 Εἰπμ οἶς αὐτῷ ΔΟΟδιδΒοῖς ἀογ σηοείθ, ᾿. 86. 
4 ὅςο Ηβνεγηὶοκ, Γτοἀαυοιίοη ἴο 16 Ῥαοπίδιοιοῃ, ξ 10. Ὁ. 67- 



δδ8 ]ηπἰγχοσμοξίοῃ ἐο ἐλε Οἰά Τεείαπιφηξ. 

ἀϊνηο ῥυάδοτηοηί8β. ὙΠ [86 οχοδρέοη οὐἩ {86 ῬὮΏΓΑΒΘ “βοὴ οἵ 
Ἐ]οδ πὶ ἢ----ν ΒΙοἢ ἢ6 ΒΑΥ8 18 Δρργορσγίδίϊο, δοίῃ ἔγοπι ὕπ6 οοπίγαϑι πὶ 
“« ἀλυρ]ιίοτβ οὗ ταθη,7 δῃὰ Ὀβθοδιβο ὑπ αἱ ρΉΥ, ““ ΒοΏ8 οὗ Φοδοταὶ" 
(οομΡ. ΠὨοαΐ. χὶν. 1.). οοι]ὰ 6 αὐὐγιθιιϊ6α ἰο Τ[ο86 ΟὨΪΥ δπιοησ πίοι 
1π6 οδαγαοίον οὗὨἩ «εἴονα! μαᾶ Ὀδθῃ []1}γ ἀπ (0 ]46α --- ἐ᾽ δ!ονδῇ ἰ5 ἴη- 
γΑΓΙΔΟΪΥ υϑο. Τ]Ὲ δβυδβοαποηῦ πιγαῦνα οι ρου Ε]ΟΔ ΠῚ γε 
ἐγοααθηίγ; ἰπουρῇ «Γ6Πονδὴ 18 βανοσγαὶ {1π|68 ᾿πἰτοάυοθά, 88 ἴῃ ΥἹ!. ], 
ὅ, ἀπ 1θ., πη οα δία ν αἴζοσ ἘΠ]ΟὮ1Ππ|, α180 1 υ1}}. 20, 2]., Δ ΙΧ, 26., 
᾿πλΠ] Θ ἸαύθΥ ΤΟ] οννοά ὈΥ ταῦ ἰοττα. ““ΤΏ6 δυΐποῦ ᾿πἰαπαοὰ, δ 
θΌΘΒ ΟὨ [0 Β8Υ͂, “10 Εον ΒΟΥ Ε]οδιμλ Ὀγ ἄορτοοβ Ὀϑοδπα «δ εογδὶ, 
ΤῊ ἤγβί βίθρ γγ͵ϑ δ γθδαῪ ραϊπθα ; δηὰ ἢδ παα [π6 ϑϑοοῃά ἴῃ ἢϊδ εγβ. 
ΤΠ6 Βἰϑίοσυ οἵ Αργβαβδηι δἰπλοβὲ ἱτητηθαϊαίο ν δυσοθθαᾶβ ἐμαὶ οὗ ἴδ 
βοοά ; ἴοτ, ἴῃ {π6 ᾿Ἰηξοσυθηϊηρ ρογίϊοη, ὑπ 6 αἰ γν1η6 Ὡλ68 ΟΟΟῸΓ ΟἿΪγ 8 
ἔθνν {ϊπη68, βοαί(ογοα ἤρα δηά ἰπθγο; δηᾶ ἴπ6 σοηϊθηΐβ ᾶγὰ οὗ ἃ ἰσϊηὰ 
δῦ {π6 παπια ΕἸο πὶ 18 αυϊΐα Ἰμδα πα ββὶ Ὁ] 6. ΤῈ (Π6 δυΐπον {δβογοίοτο 
1ηὐθ 64, Ὀαΐογα δαίθυϊπρ ἢ ὑΠ6 ΠΘῚ ἰαγρο βοοίϊΐοῃ, ἴο ἄγαν δἰὐβηίίου 
(0 {π6 ἔαοϊ, ὈΥ {Π6 τι86 οὗ {π6 ἀἴν!πο δῃγ68, (Βα ἢ6 γγβο δα δ᾽ γεβάγ 
Ὀδοομλθ «6ἰιονδὴ νγα8 το αι σεν ΕἸ τα, ὑπαῦ ἘΠΟΓ σα δ80}}} τοοτα 
σἱοσγίουβ ἀδνθὶ ορηγθηίθ ἀπ χοἰ! οὗ (ἀοα ψ γα δὖ μβαηά, [Π18 τηυϑὶ 
ΠΟΘΘΒΒΑΓΙΪΥ ἴα ο͵ἷδοθ ἢ ΟἿἿΤ ΒΘΟΟΏ, ὮΘΓΘ, ΟΥΤΙτρ ἴο {π6 οὔν-τορολίοά 
0.86 οὗὨἨ 1Π6 αἰνίπα πδηι68, [18 ἀσδίσῃ οουϊὰ ποὺ Ὀ6 οοπορα]οὰ, Ηδ 
1Π6 δαΐποτ ἔγοπι {π6 Ὀαστηπίηρ υ86α ἸὉ]Ο τ, ὁπ 6 8146 οὗ {86 ἰγυτῇ --- 
ἴο πῖῦ, [Πα (ἀοα νγι8 δἰσγοδᾶυ τοϊαύϊν εἰ Υ “ ϑῃονδῖ, δηα βου θα Ἀἰπιθοὶ! 
88 Βυοἢ ἴῃ 1ῃ6 Ὑ8ο]6 οὗ {Π186 στοαὺῦ ονθηῖ--- σου ὰ μανα ΓΤαπηδιποά 
οΟμοραὶθᾶ, Ἡδποα ἢθ 868 ἴῃ {πα ἱπίτοἀάποίίοι ἰδ6 πϑπλθ «6 μοναὶ 
ὙΠ δὴ ᾿π ΘΠ ΟΠΔΙΥ - τοδί ἔγοαῦθθηου. Νον,, ὑπ6 τορθοαϊοα Εἰο- 
πὶ ἴῃ {μ6 ἔΟ]]οηρ τοργοβοηΐδιοη, πῃ ραγὺ τοϑρθοίηρ ϑδοίδ ἴῃ 
ΤΟίεγθηοα 0 ψΈΙΟΣ «Θμονδῇ ἢδά ᾿τητηθα]αίοὶΥ Ὀαΐοσο ἀρρϑαγοά, οουἹὰ 
ὯῸ ἰοηροῦ Ὀ6 τηϊδαπαοσϑίοοα. ΑἸΟΥ σοιηραγηρ [86 πἰγοάυσίοῃ, 
ΕΠΟΒα οουἹὰ ποῦ Ὀ6 υπάογβίοοα ἃ8 ΒΙΆΡΙΥ βυοῖ, θαῦ ΕΟ ΐπὶ ἴῃ 
116 ὑγδηβιίοη βίαίθ ἰοὸ οηονδῇ, ουθῃ {πὶ Φ 6 μονα πΠο, ἴῃ τοϊδίίοη 
ἴο Ὑ8δα. [Ὁ]]οΟτγ8, 18 81}}} ἘΠΟ Ι.᾽ 

Ἡδπρσβίοπθοτγρ {π8 8146 8 {86 '86 οὗἩἉ 16 ἴδγια «Ἂβονδὴ ἴῃ (δ6 
Ραγὺ ὑΠΟΓΘ ΕΙοδΝίω ΘΘΠΘΓΆ ΠΥ οοουτθ. Ηδ {πῖηκ8 (86 Ὀαρίπηϊηρ οἵ 
Οἴαρ. Υἱϊ. ἃ ΡΓΌΡΟΓ ρἶδοθ ἴο ἱπάϊοαϊθ ἐμαὶ ἢ6 ψ|ὸ γὰ8 το δῦγοὶν 
““ ρα] ΕἸ]οΒῖπι 18, ἴῃ ΔΠΟΙΠΘΙ ὙΘΥΥ ἱπιρογίδηξ ταϑρθοῦ, «6 μονδῇ ;" 
Δα {πὰ8 [Π6 ἀϑαρα ἴῃ υἱ. 1---8. 18 γβοδ)] δᾶ ἰο υυϊη. Α στοϑῖ οδίδ- 
ΒΕΓΟΡΙΘ 18 ᾿υδὺ αὖ απ, Ηδργα 18 [86 Ρ]466 ἕο ργββογῖ δα {86 πυμηθτιοδὶ 
ΒΌΡΟΙΙΟΥΙΥ οὗὨ οἴοαη θδαβίβ ἴο θ6 ργθβουνϑα οὐϑὺ ἀποίθρδῃ. Απὰ (18 
τοῦδ Ὀ6 ἴῃ «Γ6ῃοναῃ ΒΒ παπθ. ΕῸΣ {π6 οἰθαῃ ΟΕΪΥ πουὰ 6 πϑο 
ἴῸΓ Βδουιῆἔσθβ; δῃα Βδου ῆοο8 ὙΟΓΘ ῥγαβοηίθα ποὺ ἰο ΕΠἸΟΒῖ Ὀυΐ [0 
ϑομοναῆ. ΤῊ ἢγβὺ σδομηηδηα (νι. 19, 20.) γοϑρθοίδηρ μ6 δ οαδ 
ῬτΟΟΘΘαΒ ἔχου {π6 σθῃ 6 ΤᾺ] οαγα οὗ {π6 Οτδαΐου ον ὑμοὶγ ργϑβογυδίοι ; 
ΜΓ Π116 0Π6 Βρθοῖαὶ ΒΌΡΡΙ ΘΙ Θη ΑΓΥ αἸγθοίοι (Υ]1. 2, 3.) Ὀοϊοηρα ἴ0 8 
ῬΘΥΒΟΏΔΙ σουθαὶ θα ἀοα. οι 48 Ε]ο πὶ (ν1}. 8, 9.) ἀηα 88 “ δβούαὶ, 
(ἀὐοὰ πιδάδ αὶ ἀϊδβιιποίζοη θούσθοη [86 οἰδαη ἀπά [86 Ὁμο θη δηϊπιδίβ; 
θα {π6 ῥγουιβίοη [ῸΓ [Π6 συθαῦοσ ΠΌΠΟΙ ἰ8 ὈΓΟΡΘΙΥ αἰξγιθυϊοά 0 
μόνῃ. [Ιἢ νυἱῖ. 16. {Π6 τϑδβρϑοῖϊνο αρϑηοίθϑ οὐ ΕΠ πὶ ἀπ « οἰιοναὶ 
ΔΥ6 ΠΥ ΘὨΓΙΟΏΆΙΠΥ σοηίγαβίθα, “΄ ΕΠ]ΠΟ τα σΑΓΘΒ ΚῸΣ [Π6 1016 οτγοαῦου 
. «0. Φοβονα, {86 τἱρηίΐθοιβ, {86 τπηθγοῖῖ!, οαγοβ ΤῸΣ Πίσω νι ἤοπὶ ἢ6 

εξ ὑμῖν». ρεΞας ὅρος 
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μοὶ 8608 τἱρμίθουβ ἴῃ ἐμαὺ σοπογδίίο, ἀπὰ σγπὸ Πδα ουπα ργϑῦθ 
ἢ 118 ογββ. θη «“6μονδὶ οἱοβθά [Π86 ΟΟΥ ᾧροὴ ἢΐπι, ᾿Ὁ τγαβ 
σογίαϊπ {πα ποῖ 41} {86 ψγαίθσβ οὐ βϑάᾶνθῃ δηᾶ δαί οοὐ]ὰ ἴοτοο ἴὉ 
ορϑη." [ἢ νὴ]. 20,21. [Π6 ἴθγια 6 μον δ 18 Δρρτορτγιδίθ ; ἴον ὑπ οἴἶἕον- 
ἵπρ᾽ οὗ ἃ ββουϊῆοθ 18 ἀοβογι δε. Αηᾶ ἔῃ γ6 18 πὸ ἀ ΠΟ ΟΪ ΕΥ ἴῃ ΧΡ] αἰ πῖησ 
(α. 260,27.) 1π6 ναγτϊδίϊοηῃ οὗ {Ππ6 πδῃλ68 88 σεαραγάβ ϑῇθπλ δα ΦαρΠ οι. 
“- Το μονδῇ ἴἰ6 {μ6 οὐ οὗὨ {π6 Ποιηλο τασα : ΕΠ]ΟΝἾ πὶ ΟἾ]Ὺ 18 τοἰαιοα 
ἴο Φαρμοι." ἩΗμοσίο {Π6 ἐΆΓΩΙΪΥ μάνα ῬθΘ θη οἢ δῇ δαυλὶ : Νοδῇ 
88 ναϊκοὰ πιὰ ΕἸοδῖτα ; Ὀαΐ ἴῃ ἴΠπ6 ταοο οὗ ϑ'[θηχ 8 αἰβυλποίοη γγἃ8 
ἴο θα τηϑδᾶθ.0 [Ι͂π τππῖου πὶ {ποῖ πουἹὰ (ἀοα τηδηϊΐδβί ἢ ΠπΊΒ6]  ἢ8 
οδονδῃ. [Ι͂ἢ {π6 σοῖς οὗ [Π]8 Ὠϊβίοσυ, ἤθη, ᾿ῦ 15. Ηρ βίῃ ευρ᾽ 8 
ΘΟΠΟΪ υδίοῃ, “0 ράββαρα ὁδῃ Ὀ6 ροϊηἰ64α ουΐ 1 ΜΠΙΟὮ, ὁπ. (86 Βα ρροβιὶ- 
ἄοη {παὖ Οὐ (ΠΘΟΥΥ 18 δΘογγϑοί, ὁ 6 μονδὴ μχιϑῦ ΠΘΟΘ ΒΒ  ΪΥ βίβπα ᾿πϑίοδα 
οὗ ἘΠοΝῖμα, οσ ψουϊὰ Ὀθ Τηογ6 Β0}180]6 ὑπδῃ ἴῃ [Π6 ραββᾶσοβθ ΠΟγα 10 
Τα γ οσουτβ.ἢ} 
ὙγᾺ {18 ὀχρίδπαίίου ΕΗ ἄνθγῃῖοκ ἀρτοοθβ.32 ΤΏ γϑαβοηϊησ οὗἁ 1, 

Βοννοσ, ἀοθβ ποῦ Ἀρρθᾶῦ ὑπογοισὮΥ δας βίδοίοσυ ἴο βοὴ δνϑὴ οὗ 
1Πο86 σγ8ο ἄρρσους [86 ῥυϊμοῖρῖθ. Ὦγ. ΤΌΣΩΘΓ, “ δαπι πρ; 118 σΘ 6 γα] 
ἀγα ἢ, λύτο ὁ. Ὁ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΟΔΥΥΙΘα ὈΠΓΘΑΒΟΠΆΒΪΥ ΔΓ. ΟἸΓΟυΙ βίδῃ 68 
ΠΙΘΓΟΙΪΥ͂ ἸηοΙἀθη ἴα] τΩΔῪ ᾿πάσποθ {Π6 ὙΓΙΟΣ [0 τι886 ἴμ6 ὁη6 ἔδστη οὐ 1ῃ6 
οἴου, Π 6 ΓΘ ΠΟ ὙΘΓΣῪ ᾿πηρογίδηὐ οαυδα οχιβϑίβα το Ἰοδα ἰο ἃ ργεΐδγθηοο. ὃ 
Κυντίζ, αἶ8ο, 15 ἀἸββαϑῆοα. Δ ῥαγβ 4. σὴ πα ἀδβογνϑά ἰσθαΐθ ἰοὸ 
Ἡδοηρβίθηθοτρ 8 δουία αἸβαυ]ϑι[Ίοη οἡ {Π6 ναυὶθα ἀ86 οὗἉ {Π6 νυ ΠΑΠΊ68, 
Ὀὰΐ τηδϊηἰαὶηβ ἐμαῦ 1 ἀοο8 πού σοῦ δνθυΥ οᾶ80ὸό. ας {πη κ8 {Ππᾶὲ 
ἄοη. χνὶϊ. βυ πο ΠΥ Ἔχϑιαρ] 168 (15.424 ΠΟ Ὀρίίονοβ {πὶ ὑπ6 ἀ18- 
ἀποῦσηῃ οὗ Ἐ]ΟΝΙπὶ δπα «6ἤῃοναι ὰ8 ἃ ἄθθροὺ βρη ἤσάποΥ {Πδῃ 
Ηδηρβίθηθοτρ 888 ροϊηῖθα ουὐ. “ὙΠ. ͵Δ ἰᾶνα ἰουπηα," 6 88 γ8, 
“ἴῃ Ε]οΒία ὑπΠ6 ρστγουπα-Πποίοη ΟΥ̓ ΡΟΊΥΟΓ, δηᾶ ἴῃ «ϑθονα {παΐ οὗ 
τηδη  οϑἰδίοη (468 ΥΥ̓ ΘΓ Θἢ8), {β6ὴ νγ ρϑὺ ἃ οἰθᾶγ ἱπδισαῦ ᾿πΐο {ἢ 6 
ΟΒ86ῃ086 δηα οοποοῖναθία αἰ ἴδγομοα οὐ [Π6 ὕνγο ἤδπλθΒ. ἼΠΟΥ βίδηά ἴῃ 
τηῦζυδὶ τοίου ἃ8. τηϊσῦ δα ονο οι, 88 ὕμ6 θεοὶ πηῖησ, τσ Ὡ]Οἢ 
ΘΟ ΔΙῺΒ ἴῃ 156 1 Ὁ [Π6 ἀανοϊοριηθηῦ ροίθ 14 }}Υ, 18 γοϊαἰθα ἴο {πΠ6 τη] 4416, 
ΜΠ] οἢ Ὀτηρ8 ουθηἑ ]ν 1ηῸ αΐ τΔηἸ οϑίδί θη, ΟΥ̓ ἃ σταάμαὶ υη- 
[οἰ ασηρ, {16 Ροίΐθῃου οἵ {86 Ὀοσιπηῖηρ, ἘΠ]Ο τὰ ἴ8 ἐμ6 ἀοἄ οὗὨ {16 
ῬαρΊ πη ηρ, ΓΟ ΟΔΓΓΙ6Β ἴῃ Αἰπαθο Ρ [86 ΡΟΥΤΟΥ οὗ 4]] Πΐο, οὗ 811 ἀονϑῖορ- 
τηθηΐ, ΜὨΪΟΝ ΟΥ̓ ΟΥΘΑΙνΘ ΘΩΘΓΡῪ 6 μα(8 ον ἔγοτη Ὠϊηβ6], δπά 
Ιαγβ οὰαξ!δυν ἢ ΡΟΥΘΣ δηα 8011 } ἔογ ἀονοϊορτηθηὶ {Π᾿ὸ θαρὶπηΐηρ οὗ 41] 
μἰβίοσυ. φΦομβονδῆ, οα {86 οὔπεν παπᾶ, 18 [πΠ6 (ἀοὰ οὗ [μ6 ἀδνϑιορτηθηῦ, 
ὙΠΟ [8 Κ68 ἃρ {π6 ποσῖς οὗ Ε]Οΐτη, ἴῃ ΟΥΩΘΥ [0 ΟΑΥΓΥῪ οὐ {Π6 ροΐθπου 
ἴο ᾿ἴ8 υπέο]άϊηρ, {86 Ὀοσὶππίηρ ἰὸ (8 δα. ΠΟ τα 18 [Π6 ὁτολιοῖ, 
Ὑ ΠΟΒ6 ΟΠαγδοίου 18 ΔΌβο αἴ {1688 οὗ 11{6, ἰΓαηβοθηϑηῦ ἱπάορμθηάήοηοα, 
δα Ἔχλϊαῦοη ρον 811} θαυ! ᾿ἰταϊΐβι «6 μονδὴ 18 (Π6 ἸΠίοΓρΟΒοσ 
δοίν θη ἴπ6 θαρίπηΐηρ' ἀηα 1π6 δηά, [Π6 αοά οὗ ἀδνοϊορπιοηΐ δυὰ οὗ 
Πδίοσυ, Ὑπὸ, ἴῃ 186 τηδηϊξοϑίδιοη, οηΐοσβ ᾿ΐο (πτὯ6 δηἀ Βρ8ο6, ἀπὰ 
δνϑη 80] 6ο 8 πἰτηβο ἢ ἴο ἰμθ. Τῆ6 ἤδη ΕΠ]ΟἨ τὰ 18 ἃ ρἰδαρα, ΒΠ66 
1ῦ ΘΧΡΥΟΒΒ68 γὶΐϑὶ ἢ] Π688 πα ΡΟ ΟΓ, ἰμαΐ οὐ ΥῪ ῥτοάυοῦ οὗ Ὠϊδ ΘΠΘΓΡῪ 

᾿ Ἡδηρβίθη θοῦ, Πἰβθογιδιίοηβ, ἀ 88. ἰ). γο]. ἱ, Ρῃ. 822 --- 83]. 
3 Ἡδνεγηίοκ, Ιπιτοἀυοιίοη ἴὸ τΠ6 Ῥεπιδιθυοῦ, ἃ 10. ΡΡ. 68---71. Οοιιρ. Εἰπ]εἴξαης;, ὃ 

113.1. 1. Ρῃ.72, ἅς. 
5. (οιηραπίοῃ ἴο ἴπο Βοοῖκ οὗ ἰδ παβῖβ. ὑ. 50. 
4 )}ὲο Εϊπδεῖς ἀδῦ (σοποϑίβ, Ὁ. Χ ιν] ]. 



ὅθ0 7ηϊγοσμοίδυπ [ὦ ἐμο Οἱα ΖΤοείαηιοηΐ, 

α8 ΡβοΟΟΣ δηᾶ ΔΌΣ] }γ [ῸΓ ἀδνοϊορηιοηΐ; ἰμαῦ 10 σαπ γθϑοῦ {π6 δηᾷ, 
{Π6 {8}1 ἀδσνοϊυρημθηῦ, Ὀὰΐϊ ποῖ {παᾶὶ 10 σοΥίδΙηΪΥ τοῦδ αἰαῖ ἢ. ΤῊ 
ΒΔΙῺ6 «6 Πονδῇ, οα {π6 οἴμοῦ παπᾶ, συδγαπίδοβ [6 ἀον]ορηηθηΐ 186, 
πα ρσίναϑ ΒοοῦγΥ {Ππογοῖο, ὑπαῦ 1Π6 ΡΟΥΘ Ὑ}}}} ὉΪΓΙμλαίο Υ θ6. πηοβί 
(ΠΥ απ] 464, ἰμαὺ 186 Ὀορὶπηϊηρ; ψν}}} ΘοΥ ΔΊ ΪΥ τοδοῦ [Π6 6πα κα ἔογ, 
βίποα (οά 88 “6 ῃονδῇ δνϑη βυ )]θοῖβ ἢ] πιβο ] ἢ ἴο Π6 ἀονοϊορταθαί, Ὀ6- 
ΘΟΠ168 18 σαγτίογ-ουῦί, 118 [6]]ονν - ΤΟΥ ΚΟΥ, 838 ἢ ανοΐνοβ Ὠη861 ἴῃ δηά 
αἱ 186 δαυτὶγ δνοϊυςοη, 10 ταϊδὲ, Ἰῃ βριῖθ οὗ 81] υἱοϊβδι 468 δηά 
ἀἸἰϑίαγ θαποοβ τ οἢ σγοϑαϊ ἔγομη (ἢ6 ορογαύίομ οὗ πηθπ 8 ἔγθθτ- ΠΟΥ, 
ΟΥἩ πδροθβϑυ γοδοῖ τ1ῃη6 ομα, Τὸ τἢ18 ΒΟΟΌΓΙΟΥ ἴον {πΠ6 ἀδνοὶορηχοηΐ, ἴο 
{π1|6 συδγαπίδα ἴον [Π6 τοδομῖηρ οὗἩ [86 6η4, ν» ΒΙοἢ 18 οοῃ αἰ θα πῃ {16 
παᾶηα ΠῚ Π᾽, Τχοα, 11}. 14., 1ῃ (ἢὯ6. ἀδοϊαγαίιοη Ποκὲ ἼΝΣ ΠΛ, ΟΣΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ 
γοΐοσβ. ὙΒοη νὸ ἤᾶνα δοκηον]οασοα ᾿]Ο ἶπὶ 88 ἴῃ6 (ὐοα οὗ {Π| 6 
Βαριπηΐηρ, Φ6ἤμοναἢ, οα 0Π6 οἰποῦ μα, 88 {π6 αοἄἂ οὗὨ [π6 τιϊα ]6 
ἰακίηρ ὑρΡ {Π6 ΒΕΊΘΗΙΗΕ; 88 {πὸ (σοά οὗ (ῃε ἀδνοϊορπιοηΐ, π᾿’ 0 σΑΥΤΊΘΒ 
{6 θαρίππιηρ ἴο 18 Θηα, (Π6 αιυδδβίίοη ργθβθηΐβ 1030], ἴο τ Β]6ἢ οὗὨ 1Π6 
0 ΠΆΠΔΘΒ πηυδὺ γα ΔΞΒὶρῃ ἴῃ δηά, [Π6 τοβυϊῦ οὗ (Π6 ἀδνοιορπιθηΐ ὃ 
Ἐν] ΔΘ μΕ]ν ἰο Ὀηῦ. ΑΒ αοά οὔ ἴδ Βοσϊππίπρο ΕἸΟΝΐπ 18 δὸ ἔρ8ο 186 
(οὰ οἵ [Π6 ἐ6πά. ἘΕογ (Π6 δπα 18 ἴἢ6 γεΐυγηῃ ἴο {Π6 Ὀδσϊηηϊηρ : ἴῃ 1Π6 
ΘΠ δυνθηΐι!ν 18 {παῦ οροποα ουΐ, ὨΙοἢ Ροὐδη  Ά}]Υ πγὰ8 οοηἰαϊποᾶ 
ἴῃ [86 Βορίηπίηρ. Δ «6όνδῇ ἰδῖκοβ 0 {π6 Ὀασίπηϊησ πιδὰρ Ὀγ 
ἘΠ]Οΐμ,, ἴῃ ογάογ το Ὀσὶηρ 1 Τπγουρἢ {π6 ἀδναοϊοριμθηΐ ἴο {πΠ6 6πμα, δὸ 
ΕἸΟΝ πὶ, αραϊῃ, δῖ 0 ἴΠ6 6ηά, αἴοσ {Ππᾶ0 “ ἐποναῇ μα8 ρογίογπιρα 
δ18 σου, 88 σατιθά {πΠ6 ἀανοὶορηηθηῦ ἐγ οαὐ. 'ΓΗΪΐΒ ἱακίησ ὕρ οἵ 
1Π6 επά, οα 116 ρμαγύ οἵ 1] νη, 18, πούσονοσ, [π6 ἡπαστηθηΐ ; ἴῸγ (86 
δνϑηΐαδ! πα 18 Ῥγθοῖβοὶν δοσογάϊησ ὕο {Π6 ΠΟΥΘΓ οὗ {Π6 Ὀοσϊηηΐηρσ. 
ἘΠ]ΟΝΐπὶ 18 [η6 Οοἄ οἔὨἉ {ΠπΔὼ θασϊηηϊηρ ἀπά οὗ ἴῃ6 6πά, (η6 Ογδαῖοσ δηά 
1π6 «υᾶρα : Φ 6ῃονδῇ 18 {π6 (σοα οὗἉ [Π6 τα144]ς, οὗὁἩ [ῃ6 ἀονοϊορπιθηΐ 
᾿γίπρ ἴῃ {Π6 τοϊάδϑι θούνθθη {π6 θαρὶπηΐϊηρ πα {π6 δηά.ἢ} 

Οἱ [8 ρυϊμοῖρ]θ, ΚυγίΖ δοποοῖνϑβ {μαῦ {π6 ἀἸ Πα 168 τ μΊοἢ Ηθηρ- 
Βίθηθουρ ΒΒ (ΠΘΟΥΥ ΙΘΑΥ͂ΘΒ ΙΩΔῪ 6 Βοϊγϑᾶ ; ψ ἤθη 1ζ 18 υπάἀογϑίοοα τοί 
ΟὨΪΥ ὑμαῖ ΕΠΟΒΙπλ ὈΘΟΟΠΊ68 πη! 6864 Δ8 “ 6ῃμονδῇ, θὰ ὑπαὶ Φ  μονδὴ 
ΤΟίΌΣΩΒ, 88 1Ὁ γα, ᾿ηΐο ΕἸ]οΒΏ. Τ]8, 6 {ΠῚ} Κ8, πγυϑί 6 {Π6 ολδα6, 
θη ἴῃ ἰπ6 ῥγορτοββ οὗ ἀδνθίορπιθηῦ ἃ ΠΟΥ ογθαῖῖνα Ὀορὶ ηϊηρ᾽ 18 
Τηδάθ, 6 ἃ ΠΟῪ ΡΟΐΘΏΟΥ ΟἾΪΥ ἴο )6 δἰίαϊηθα ὈΥ̓͂ ᾿Ἰμβπη106 ογοαῖῖνο 
τοϊρμῦ πηυδῦ δοπ6 ἱπ [ῸΓ 108 ΔΟΘΟΙΔΡ]ἸΒητηθηΐ, οὐ ἤθη {(ῃ6 ἀδνοὶορ- 
Ἰηθηΐ ᾿)88 ρ83860α οὁῃ [0 ἃ σϑϑυϊῦ; Ὁ Ποῖ 6 Γ δυο ἃ ρογνθιϊθα ὁη6 ἃ8 ἴο 
τεαυΐγο Ε]ΟΝΙΠλΒ πο ἔεγθῃοα ἃ ἃ ἡ. αρ6, ΟΥ 80 ΘΟὨΟΥΠΊΔ0]6 ἕο οτῖσῖπα] 
ῬΌΓΡΟΒΟ 845 τπαῦ Ε]Ο πὶ, 80 1ῃ ἴΠ6 ὑδριπηϊηρ ΘΔΠ)6 ἔΟΓΙν ΑΓ 885. {ΠῸ 
[Ἅ] 688 οἵ 116, ΠΟᾺ ΘΟΠΊ68 ογνγαγά 48 ἴῃ6 ἔ] 688 οὐὗὨ 0185, ἵνα ἢ ὁ 
Θεὸς τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 

ΚυτίΖ πηἀογβίαηαβ, {πουείοσο, {παῦ (θη. Υἱ. 1----8. 18. (ῃ6 οἰοβίηρ οὗ 
ἃ δβϑοίϊΐοῃ οὗ {Π||Ὶ ϊβίοσυ. Νοῦν ϑμονδῇ 18 [Π6 (οὐ οὗἉὨ (6 ἀενοϊορ- 
τηθηΐ, οὗἨ Τπαῦ νν ΒΙΟἢ 1165 Ὀθένν θοπ [π6 ὈΘοΙπηϊηρ' δηᾶ [Π6 ὁπ. Αραϊηϑί 
ἢΐπὶ νγ88 βῖη σομρϊ (64, ἀπ ἢῚΒ ἀἸΒΡΟΒΙΓΟΠΒ ΘΓ αἀἰβίαγ θοα Ογ [86 οοΥ- 
Τυρίίΐοη οὗ Ἰῆθη. 10 18 Ὦ18 ἤδηιθ, ὑπουθίοσθ, ὑμδῦ 18 ῬγΟΡΟΥΪγ ᾿μῖγῸ 
ἀυσρα πογα: ἢ 18 Β}14 ἰο γορϑηῦ: πὸ ἄδοῦθοϑ [86 ἀσβίγασίοη {παὶ 
βὶη δὰ ργονοϊζοα. ἀπά σορϑῃΐλμοα 18 {π6 γοίυση ἴὸ [86 αρὶπηϊηρ, 

᾿ Ὁ] Εἰπδμιοῖν ἀογ Οοποδὶβ, νρ. 1, 1, 
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7} “ιί]ογϑβηΐρ απ Ζ)αΐο 0 ἐδιε εμέαέομοῆι. 60] 

3ο (παῖ νι {Π6 πον βοοίΐζοῃ, νἱ. 9. ζο., ἴπ6 ἴδσὰ ΕΟ τ ταδὲ δ6 
τοϑαπιοά. ΤΉΘΓΟ 1Β ἃ ἔγοϑ θοσιπηῖηρ. Απᾶ ἴο ἀοδβίσου {π6 ψου]ά 18 
116 ψοὺκ οὗ 1παὶ (ἀοα 0 Πα ογοαϊθα 11.} ἸΚυτίΖ 18 βαϊΙϑϑα στῇ 
10:6 γρβοηβ ρίνϑῃ ὃγῪ ΗἩθηρσβίθηθογρ δηὰ ΤΠ υθοΠΒΙ 6 Υ ἕο {116 Ἰηἰτοάπο- 
τἴοπ οὗ 16 παι Φεβονδῇ 1π ΟΠ 08. νἹ]. πα νυ}. Τὴ δοπηπηθπηάᾶ ἰο 
ἴακα οἰθδῃ θοαβίβ δῃά ον" 8 ΟΥ̓ Βα υθῃ8 τηδῦ Ὀ6 1η {Π6 πδιηο οὗ “ 6ἰιουδῇῃ, 
88 ἴο ἢϊπὶ Βδουῆοθ ταυδί Ὀ6 οἴἶἑτγοα; δηά, βθοῖπρ' {παῦ ἘΠΟΒῚ πὶ 18. 1ῃ6 
αὐραίταοί Ποῖτγ, ΓᾺΡ ὀχ! θα ἀθονα 411] υπιαῃ οττηθ δᾶ τποᾶθβ οὗ 
δοίϊηρ, οὗ Φ6ονδῆ ΟὨΪΥ ἢ ργορυιοῖυ σου]ὰ 10 μα 8818 : “Ὑπὸ Γ[ΟῸΒΡ 
βῃαΐ ᾿ΐπὶ ἴῃ. [Ιἢ οἾΔρ. Ιχ. Ε]Ο πὶ 18 υ864, 88 Πα τηυϑί ἢγβί βού ουΐ 
16 οοπάϊ οη8β οὗ 186 ἀδονοὶορηηθηῦ οὐ Υϊοῦ «6 ῃοναῖ 111} δηΐου; 
ὙἘ116, νυν. 26, 27., ἴΠ6γ6 18 [86 Βρ6018] τοἰδίοη ἰο θη Ἔβχργβββαά, βμυΐ 
ΟὨΪΥ͂ ἃ β,Θ ΠΟΙΆΪ ρσϑαϊούϊοη πιδᾶς ἴο Φαρ οῖ!.2 ὙΠΒ {Π6 ναὶ θὰ υ8ὲ οἔ 
[π6 αἰ νπθ ΠΔΠ)68 18 Β} ΠΟΙ τγ δοοοπηίαα ἔοτ. 

10 18 ποῖ ροββ 816 πη (86 Δ]]οἰοα 1 π108 ἴο Ῥαγϑια (18 ᾿ηνθβέμα- 
Ποη γί μεσ, ὙΠ6 ῥΓΙΠΟΙΡ 68, οα ἡ ἰοῦ (ἢ 8 8016 τυ ῦο β ΠΟ ΟΡῃΟβ6 
1ὴ6 ἀοοσυϊηθηίδιυ ἀπ βαρ] ἴΑΥΥ ΠΥΡΟίΠ6868 ἀγραθ, ἤᾶνα, τί 18 
᾿ιοροά, Ὀδθῃ Βυ ΠΟΙ ΘΕ βοὺ ον; [ἢ6 ΤΟ οχίθηθα Δρρ]οαίίοι οὗ 
1Π6 πη πιϑῦ Ὀ6 βδουρᾷῦ ἴῃ {Π6ῚῚ οὐ ου8. Βαυῦ, ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο Θηδ 6 
186 ΓΤοΔάΟΥ ἴ0 ΘΟΙῺ6 ἰο ἃ σ]ρεῦ Ἰυαρῃηηθηίΐ, 1Ὁ τηυδβῦ 6 οὈβογνϑάᾶ {Πδΐ, ἴῃ 
811 ἔαῖγπθβθ, {86 δγρυπιθηΐθ οὗ οὐἹϊοβ οὗὨ [ἢ6 ὁὴμ6 βΒοῇοοὶ τηυβί Ὀ6 ἰαϊὰ 
ΟΥ̓́ΘΣ ἀραϊηϑὺ {Πο86 οὗὨ οὐίοβ οὗ ἴπ οἴμοσ, [Ὁ 186 ῬΒΌΡΡ] θη Δ ΤΥ 
Προ 6518 βθοῖὴβ Ὁπηαίαγ8] δηἃ ἸΤΩΡΥΟΡΔΌ]6, 10 πηυϑύ Ὀ6 δοπβιἀοτρα 
ὙΓΘΙΠΟΥ 118. ἸΠΠΡΥΟΡΔΌΙΠΥ 18 ργϑαῖου {πῃ τΠδὲ οὗὨ {π6 Β} 0016 ἘΠΘΟΙΥ, 
ὙΠΙΟὮ σου] ΔΒϑῖρη ἃ ΓΆβοη ἴον [Π6 δι ρ]ογτηθηῦ οὗἩἨ δΘδοῦ τοβρϑοίϊνα 
Ὡϑηθ. Αμπα 1τἢ, οὐ {6 οἴδοσ δαπᾶ, Ηδηρβίθηρογο, δηὰ {πο86 ψ ῆο 
{ΠῚ Ὲ 1 ΠῚ πὶ ἈρΡρθασ ἴο Ὀ6 τοηϊηρ ἰο δὴ δχίθηῦ ὩΟἢ {Π6 μ]αΐῃ 
ταὶ 18 πο] προ ἴοὸ βῃσῖη Κ ἔγοιῃ, 10 τηυϑὲ θ6 γοιῃοιιθοσοα {πδΐ {πῃ γὸ 18 
ἃ αἰιοῖσα οὗ ἀ Που] 168, ἀπὰ {παῦ 10 18, ῬΟΥΠΔΡΒ, 88 παγὰ ἴο δοποοῖνο οὔἵὨ 
Δ δυΐμοῦ (Δ κίηρ ἔν ο ἀἸβογορδηΐ (80 (ΠΟΥ͂ ΔΓΘ ῬΓΟΠοΟ. 664) ἀοοσαπηθηίβ, 
οϑυνίηρ [Β6πὶ ᾿ηἴο ρογίϊομβ, ΒΓ πρ ἴῃ 84. 11{{1|6 ΠΟΓΘ δπά ἃ ργϑαῦ 464] 
{6 γθ, 8Δη4 ργοάαμποϊηρ δὖ ᾿ἰαϑῦ βιιοῖ ἃ γΠ0]6, 48 ΤΑΥ͂ δ βαιὰ ἰο ἀοῦ 
{Π6 Βῃατραβδί 6γϑ8 οὗ [6 τηοϑύ βασβϑοῖοι!β Βομ ΟἾΔ 8 ΥἹἢ 41} ὉΠ6ῚΓΣ Δ ΡΟῚΓ 
ΘΧΔΟΙΥ ἰο αἀϊναγοδίθ. ὙΠΟΓΘ Δ.6 86 δῃα τηοαογϑία ὙΥΙΘΥΒ ὙΠῸ 
αν ποῦ ἀβοιηθα ᾿Ὁ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴο δορί [}}ν (6 νίδθννβ οὗ δἰ ἴΠ6Υ οΪδββ. 
Ὧν. ΤΌΓΠΟΥ, 88 Δ δδῦθ 8660, δρτθοῖῃσ ὙΠῊῺ ΗΘησβίθηθοτρ ἴῃ [ῃ6 
τϑῖη ", ἀἰββοηΐβ ἔγοτῃ ΒΟΠ16 3ρ0] 1. 10Π8 οὗ ΠῚΒ ὈΥΙΏΟΙΡ]6, πᾶ γαῖ ἄοσϑ 
ποῦ δλῦγασο {Π6 βυβίθπι οὗ 818 ορροπεπίβι Μγυ. Ῥβϑὰ], οὐ (π6 οἴμοὺ 
Παηα, δοκηονϊθᾶροβ ὑπαΐ {Π6 ἀγρυτηθηίθ οἵ Ἡθηρβίθηθογρ πὰ Ηδἄνοσ- 
Ὡ1ΟΚΚ, Δ0]6 δηά Ἰησθηϊοῦθ 88 {Π6Ὺ ἀγ6, μανο [Ἀ116 [0 ΟΑΓΓῪ ΘΟ] οἰ οη 
ἴο Ὠ1Β τηϊπά. Ὑδαῦ Π6Γ6 ΟΥΘ βαραγαΐθ ὙτΙοσβ ἢ6 {πη Κ8 ργανθά. 
Βαυῖζ [Π6ῃ Π6 18 δα ΠΥ σομνπορα ἰμαῦ γα ἤᾶνθ πον {πΠ6 Ῥαῃίδιθαοῃ 
8.8, ΟΓ ὨΘΑΥΪΥ 88, Μοβοβ οἷν 1. Ηδ Ὀ6]Ιαν 68 {πὶ “ [Π6 Ραββασθβ (6 18 
ΒρΘακιηρ οὗ (ἀ6}6818) ἰῃ τ ΒΔοἢ [Π6 πϑηλα οἵ “΄ 6ῃονδῇ 18 ποῦ ἔοι πὰ δὲ 41] 

1 ΚιιγὶΖ οἰϊεβ ἔἢ6 σοι τὶς 8 16 Ἔχ ργοβδΐοη οὐ βϑοηγδάογ, Απβιοσαηρ 468 ογβέοπ Βα ἢ ο8 Μοβο, 
Βοτ]. 1846: [εν Υ Ὁ] ΒΟ ΠΟΡΙΟΓ ἰδὲ ἄον ὙΥ οἰ νου σοτ. . . , ππὰ ἀογ ῇ͵ εἰτνογε μοῦ πϊγὰ 
(1. 1.) ΥΥ̓ εἰ νοσ μα! οσ. Εἰημοῖς ον (θη 688, ρ. 48. - 

᾽ Οὐ». Ηεδηρείθηθογρ, ΟΒ βίο! ΟΣ οὗ ἰη6 Ο. Τ. (Ατῃο]ὰ), ΡΡ. 34, 23δ.; ΟΥ γοϊ. 1. ΡὈ. 26 
-- 31] (Εαΐη. 1854.). 

5 Καεῖς, Εἰηδοὶν ἀογ (6 ποβίβ, ρῃ. 41 -- 46, 66---69. 
μι 5.66 Βοίοσο, ΡΡ. 5683, ὅ59.0. (οὔρ. Μεδοάἀοῃλὶὰ, Ογοδαίΐίοη δηὰ ἰδ Ἐδ)}, 1856, μαζὶ ἰ. 

Βεςῖ. 1}1. ΡΡ. 28---38. 
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δ62 Τηϊγοσμοίίοπ ἐο ἐδο Οἱά ΤοΞίαπιεηΐ. 

ΔΙῸ ΟΥ̓σΊπα] ἀοσυτηθηΐβ, ΜΒ] οἢ οδι6 ᾿ηΐο δίοβοβ᾽ βδηα8 1ῃ βοῇ ἃ εἰδὲθ 
οὗ ροσγίβοϊοη 88 ἰο τθαυῦτο δὸ δἀαϊοη ; {παὺ [Ππ086 ραββασοα ἴῃ πο ἢ 
10 18. Ἰποϊάϑηΐα!ν ἐουπά τρδῦὶς ἴπΠ6 τονιϑίοη ὉΥῪ Μοβϑβ οὗ οτὶψιηδὶ 
ἀοσυτηθηΐβ: δᾶ {μαὺ {086 ἴῃ ψὨΠΙΟΣ 1Ὁ 18 88 οἴδη δοα 885 ἴῃ {ἰα 
Ββοαπθηΐ τυ ηρβ οὗ Μοβθδ δ. [18 ΟΥΤπ ΘΟ ΡΟΒΙ[0η8.ἢ 

Βαΐ {ποῦ ἃγ οἵμδὺ ρασίβ οὗ [6 βυι]ϑοῖ τ 1 ἢ τηυδί αἷἶδο Ὀο οου- 
β'ἀδοτθά. [10 18 Δ] ρϑα [μαὺ ἵῆθγο δγὸ σοπίγααιοίϊοηϑ δπα ἀἸβογοραποῖεβ 
δεύνοο ἀμοσγοηί ρογίϊοηβ οὗ [86 Ῥοηίαΐθιοι, δπὰ οἵ 16 ναγῖουβ 
ῬοΟΪκ8 ἴπ 1ῦ, ψ ΠΟΘΙ ΓΘΉ ΟΣ 10 ἸτρΟΒ81016 ἴο 6] ον ἐπαῦ {1Π6 σοῖς ῥτο- 
οοοἀρά ἔγτοιῃ οὔθ ρθῆ. [Ὁ {818 οἂμ Ὧθ οβίδὈΠβῃθα, {(πΠ6 αι βῇοη 15 
ἀεοιϊιάθα, Απᾶ βοπιϑίιϊπρ' τλοτο 18 ἀθοϊἀθα μδη {ἢ 6 τλθγο δρρογῇου- 
ταθηῦ οὗ γϑγῖουϑ Βδοῦοηϑ 0 νΔΥΙΟῸΒ ὙΥΙΟΤΒ. ΕἿὔΓ 10 18 ἴο Ὀ6 οὐεογνοὲ 
{παῦ 1Ὁ 18 ποῦ Ἰυδὺ 4 ἀΙδγθποθ ἰῃ βίυ]α Ὀοΐνθοη οπθ βϑοοη δηά 
δηοίμον ὑμαὺῦ 18 τηϑὶ πίδι θα ; σὰ ἢ τλαὺ Ὀ6 ΘΟηΥΘΥΘα ἱπ νΑΣΙΟΏδ πηοάο5 
οὗ πυϊηρ. Βιυΐῦ {86 ογϑαϊὶ οὗἩ {Π6 Ἀἰβίοτυ 18 αἴεοίθρα. [1{ {ποσὰ τὲ 
οομ γα ]Ἰοὕοη8 ἴῃ {π6 τοϊδθοι οὗ δοίβ, (86 Βιβύοσυ θθοοῖηθδ υπέγυεῖ- 
ΜΟΣΙΩΥ ; 1Ὁ ουἱΐ οὗ ταϊηρ]οα γα! ]οὴβ γ͵Ὺὁ ἃγὸ ἴο θάμπος ἰδ δνεδί 
ψΠΙΟὮ 1168 αὖ [ῃ6 Ὀοζίοια οὗ ἴῃδημ, ἀμ οδῃ ΟἾΪῪ ΒΑΥ͂ {παῖ {6 Γ6 18 8 
Ρ04518 οὗ ἔδοῖ, νοῦ ἢδ8 Ὀθθῃ ἀἰϊβίογιθα δηα δι 6} 1864 Δηα Δα 64 ἴο, 
ΤΠ6ΓΘ 18 8 6πα οὗ {π6 δυὐδμογιίαίνα ὑθβ του τ ῃ1οἢ {Π6 οπτοῖ 88 
Ὀδθῃ δοουδβίομηθα ἴο τϑοοῖνό----  γ 18 0 ἴα ρ]1οὉ οοπῆάδῃμοο ἴο ὃδ 
Ρυΐ ἴῃ {Π6 τοοοεὰ, [10 18 ψ6}} ἰο πανθ [118 οἰ θαυ] υπάογβίοοά, διὰ ἴο 
866 ἰδαΐ, 1 [86 σοποϊυβίοηβ οὗ Π)6 ὟΥ εἰΐδ δῃὰ οὔμϑσβ οὗ ἢ18 οἶδβθ οδπ 
6 οβίβ ] }]βῃοα, (86 βδοσγοὰ ὈοΟΚ βίηκβ ἴο (6 ἰθνοὶ οὗ οἵδ δποϊοηὶ 
Ηἰβίοτιθβ. [ΠῚ 18 [Π 6 ΠΟ ΟΣ ἴμδῃ 8ῃ ΟΥΙΠΑΥΥ ργοαδπυοίοῃ, δ οά τ την, 
1᾿π4 664, {π6 το] ρίομ, δηὰ συδγάςα ὈΥ {πὸ δβιυρογδύϊιοι οἵ {π6 “ ὅντα, 
Ὀυΐ ψΏοβο οἷαὶπλβ οαπποῦ Ὀθᾶσ (86 οϑὺ οὗἨ δῇ δηλ ρμύθηθα ΟΥ̓ ΠΟΙ 8Π|, 
ΤῊ δ 18 πὸ ποῖα αυοϑθοη οὗ δυΐδοτε, θα οὗ {πὶηρβ : 10 15 [π6 αυδϑίίοη οὗ 
το σίοη δηα σαι ϊοῃδ]βυω, οὗ ἴδ 18 ἀπὰ ἀπ6]16[, [Ὁ 18 ποῖ, ᾿Ἰπ4664, {86 
ῬτΟΥη66 οὗὨ ταδῃ ἀοστηδίοα! ἶν ἴο Ἰυάρα Ὧ18 δ] ΠΟ, ΟΥ ἴο Ῥγοποῦῃοβ 
βθῃΐθησα οἡ δοιὰ ἱῃ (ὐοα  βίθδα 1 (Πμ6ὶν νιον αἰον ἴγοτα δἰ8, ὙΒοτο 
86, ἀουύ1688, ἰσ ἢ-Ἰονὶηρ τη, ψ0, ἰβουρῇ {ΠΟΥ οδπηοί δας βίῃ 
{ποι βοῖνοϑ οὗ {π6 δυῦπου!ῦ οὗ {π6 Ῥεπίδίθυοι, γεῖ Πο]ά, δηὰ Βο]ά 
ΒίτορΙΥ, [Π6 ΟἸγϊβίϊδη ἢορθ. Βυΐ [6 {ΠΘΟΥῪ παιδί δ Ἰοοκρά αἵ, ποῖ 
1ῃ 118 ἀχοθρύζομδὶ ἱπῆμθποθ οἡ ᾿παϊνιι818, Ὀΐ 88. ἴο 118 ζϑῆθσαὶ ἴθη- 
ἄρμου. ΒΟΥ {86 δυϊβογι οὗ [6 Ῥρηϊαίθυοῃ, ἀπά γοὰ ὑπάοτ- 
τη {86 Ρ1]]γθ οὗ Ὁ γι βεϊαγ. Ὑταΐ, πα οο6α, 18 ἔῃ πηοβῦ ργϑεϊουβ 
Ἰονσοὶ. [πὸ σας οδη Ὀ6 βῃονσῃ ἴο θα ου 1)6 δ οἰὑθ᾽Β βιά6, ἔϑσ δ6 
ἔγοιῃη 8 17η6 Ῥχοβασρίλοη ἴο βρὲ δραϊηδὺ 1Ἢ6, Βαϊ {Π18 18 {6 Ὑυῦ 
ασδβίίοη, 75 τὰ τ ἰδοῦ μοῦ τ8 σΑΥΘ]ν οχϑιϊηθ. ΟἾΪΥ 
Ἰοὺ 8 [66] --- σ ιοῖ [86 ΕΓ ΟΡΜᾺΡ ΟὈΒΟΥΥΔΌΟΏ8 8.6 Ἰη ο πἀ6α 0 ᾿ΤΏργοβδ 
ὍΡΟΙ {86 τη]ηα ---ἰΠαῦ [Π6 τιδῦξον 18 οὗ (86 γαβίθϑδί τηοτηθηΐ. 

ϑοπλο οὗ {Π6 Ὀυϊποῖραὶ δ] σοα ἀἸβογθρδῃοῖθδ 8Π.4}} πον Ὅ6 Θχδιιηθά, 

1. θη. 1.---ἰὶ, 8. ὙΠ} 11. 4., ὅζο. 
7 18 υτροά ἰμαὺ π 680 δγθ ὑγνγο αἰ ογοηῦ Ὡδυσδίϊνοϑ οὗ {86 ογϑδέϊοη, δοά 

(Πδὺ ΠΟΥ ΥΑΓΥ, ἴῃ ὑμδὺ {80 ΟΥΔΟΣ οὗ {τὴ 18 ποΐ (8.6 ΒΆΙΩΘ 'π ὈοΟίἢ ; ἰδ, 
[μαι ἴῃ οΒδΡ. ἱ. {Π6 8η118]8 ΔΓΘ 8814 [0 ὈΘ πιδ4θ ὈΘΙΌΓΘ τη8η, δηα ἴῃ οΒΔρ. ἱ]. 
δἴθον εἴη. ΤΠ αὐθβύϊοῃ 18 ΒΙΤΩΡΙΥ 818: ρσταηύίηρ (δαὺ {10 παγγαϊϊνο ἰπ 

δ} Ληαίγβίβ διὰ Οὐἱεςαὶ Ιωϊογργοίβδείοι οὐ τ. Ηοῦτενν Τοχὶ οἵ ἢ Βοοκ οἵ Οεπεεία. 
1852, Ρ. χχχυι, 
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ΟἾδρΡ. ἷ. 18 ΘΧΆΟΙΥ ΘΠ ΓΟΠΟΪΟΡΊΩΒΙ, 18 10 ᾿η θη 64 {πδὺ {116 παγταίϊνϑ ἴῃ ΟΠ Δρ. 1]. 
βῃου α α͵8ϑοὸ Ὀ6 σὨγοποϊοροα] ἢ ΚζυγίΖ ἢ88 βίον, ἰῃ Δη 80]6 δγρυτηθηί, {παῖ 
186 ογάθγ οὗ ραγυϊουϊαγθ ἴπ [η6 Ἰα ον σὨδρίθν 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ ἸΏΒ ὩΘΟΘΒΒΑΓΙΥ (ἢθ 
ογᾶον οὗ μηθ. [1 {18 Ὅ6 6Βἰ8} 1804, [Π6 ΟὨ)δοίΐοη δὲ ομοθ ἔ8118 ἰο {16 
στουπά : [Π6Γ0 18 πὸ δοη γδάϊοίίοη Ὀαίνγθθη (86 ὕνγο βθοίἱοηβ.Ϊ: ὍΤμο οΟὈ]θοὶ οἵ 
(6 ντῖῖον 18 ἴ0 σγοὺΡ οογίδιη ἔδοίβ ; 88 πῃ (Π6 ἀθβοσγί ρίϊοη οὗ [π0 σαγάθη 
Ρἰδηϊθὰ πη Εθη, 1ἱ. 8---17. ῬΑΥ ΙΘΌΪΑΓΒ ΒΓΘ πδιηθα 1π [ῃ6 οτάοῦ ψΒΐοἢ 
ΤΩΔῪ Ὀδδὺ ΘΟΏΥΘΥ 8]] (89 ἱπέογαιδίίοη ἢΘ ἀοβίγθὰ ἰο φοχητημηϊοδίθ. ΤῸ τηδἰηΐδη 
{πὲ {π680 ραγιϊουϊαγβ γογὸ ἀϊβροβθᾶ ἴῃ σὶροσγοὺβ σῃσοποϊορὶς αὶ] ογάοσ ψου]ά 
ΤΩΔΚΟ ἴδ β86 (μίπηρ ἴο Ὀ6 ἄοῃθ ὑνψὶςθ. ΕὟΣ, δέ (ῃ6 βίδιθιασθηϊ, νυ. 8., (δὶ 
{π6 1οογτὰ αοἀ “ ρυΐ [ῃ9 τῆδηῃ ἡ οτΩ ὯΘ ΒΔα ἴογτηθα ἢ ἰηΐο {Π σαγάθῃ, {88 
δον οὗ (6 ὕγθθβ ἰ8 τηϑῃὐοηθα, δηα ἴμθη {1:10 Θουγβο οὗ {116 σῖ νϑγϑ, δηὰ 
δον {Ππ|ῆ0 10 18 ἀρϑῖη δαὶ, ν. 1δ., “τ 1Τογὰ (οά ἴοοκ {πΠ6 πιϑδη δῃὰ ρμαΐ πὲπι 
1ηἰο 1Π6 σεγάθῃ οὗ Εά θη. ὙΤΒθὴ ἔαγίμογ, νυν. 18., ὅτα,, “186 γι οσ Β οηά," 
839 4186 γγ6}} οὔϑθγνϑϑ, ἈΘΓΘ “18 (86 ὨΙΒΙΟΓΥ οὗὨ τηδη᾿ [Ἀ}}: ἔἐμθ βογρϑῃηΐ 
ΟΟΟΑΒΊΟΠΒ, {Π60 ὙΠ ϑῆδγθθ ἰΐ: 10 18 πο υθογΘ ὨΘΟΘΒΒΆΣΥ ἴοὸ ἰῃϊγοάσοθ (ῃ6 
ογϑϑίΐοη οὗ [Π0 δηϊπι8}8, δπα οὗ ποιηϑη.32 ΟΠ 6 δουρ]ο {πθ86 οοη- 
Β᾽ ἀϑγϑίϊ ουϑ τ (μΠ6 δοη͵ ποῦ ὩΔΠπ|6 ΦΘΒον Δ} - ΕἸΟ πὶ, τ] οἢ, 88 οὐβοσνϑά 
ΔΌΟΥΘ, ΒΡΡΓΟΡΓΙΑΙΘΙΥ τλγκΒ ἃ ρτοϑί ὑγα τ, δηὰ 18 υϑγῪ αἰ συ] οὐὗὨἨἉ Ἔχρ]ληλ- 
ἰἴοη οα ἰπ6 ΒΥΡοΙοϑὶβ οὗ ὕὑνγο τυ ῦθγβ, Ὑ7 ΙΏΔΥ σοποίιαο ἐπδῖ, 80 ἔΆγ ἔγομι 
Π6γο Ὀθίηρ' ΒΥ σοη Γδαϊοὕΐοη, [Π6 ὕνγο σμαρίδγβ ΠΥ Βασιηοηΐζθ, {π6 βοοοηά 
δοῖηρ (86 πδίαγαὶ οομηδούϊοη Ὀθίνγθθη {π6 θγϑί ἀπὰ {09 βυ Ὀβθαιθηΐ ἢ ΒίοΓΥ : 
80 {πδὺ {Π6Γ6 18 ἴγοτι [ἢ9 γ᾽ Π0]6 ἃ σϑᾶϊ δγρυχηθηΐ ἴῃ ἕδνουσ οὗὁὨ [86 ὑπ] οὗ 
{{|ὸ σοι ροϑβ Ἰοη. 

2, (κῃ. χν. 18. νὴ Εχοά, χΧχἸ. 381. Νυιῦ. χχχῖν. 1----12. δηάᾶ 
Ἰ)ουΐ. χὶ, 24. 

7ὲ 189 8814 πδῦ ὑπογθ 18. ἃ ζϑοργδρῖοαὶ ἀἰβογορδπου. ὙΤῈθ ρβδββᾶρο ἴῃ 
ΝΟ ΘΓΒ ἀθϑοσῖ 068 ἃ τυ οἷ) 5: 18}10Σ ἸΘΣΓΙΓΟΣΥ ὑπδη 18 Ῥχοταϊβθα ἴὼ ὑμῃ6 [ἢ γ60 
οὗμοσ ρίδοθϑβ. Ηδθῃρβύθῃ ὈΘΓρ τη ρ]Π68 ἰμαῦ ἰΠ.686 ἸΔ8:, σοπ ΔΙ Πρ, ΡΓορ] θεὶς 
ῬΓΟΠΙΪ868, ΔΣΘ ἴο ὉΘ ἰη οΓΡργοίθα 1 8 οὐϑίοσὶ οὶ] ΤΒΏΠΘΡ; δηὰ ΚοΙῖϊ, Βυβ, 
δηἀ οΟΟΣ τσχίϊουβ ἀργοοθδ Βαΐ {818 Θχρ δηδύϊοη, οα {Π 6 τῇοΐθ οὗ δοῃ- 
βἰάθγα Ὁ] τος, ἄοθϑ ποῦ [ὯΠ}Ὺ βαἰϊϑῖυ. ὙΥΒΘΙΠΟΓ ΟΣ πὸ [6 “γῖνϑγ οὗ 
Ἐργρι᾽ Ὁο [Π6 ΝΊ]Ο, οὐ ὑπο Τ Δάγ-0]-. Ασίβῃ, 18 ποῦ σηδίθγι] ; δι μοῦ ῃθϑᾶ 
Ὑ76 σΔΓΘΙΠΥ Θχϑιηθ Βοιθοῦ [ἢ 6 ἀοτῃϊηΐοιβ οὗ νι ὰ δηὰ ϑοϊοπιου (ςορ. 
1 Κιηρϑ ἐν. 21. ;. 2 Οἤγοη. ἰχ. 26.) θχιϑθηάθα ϑχϑοῦ ἰο {86 νυἱάοϑὶ Ὀουη- 
ἀδυῖθ8 ΒογΘ τῃηθηςοηθά. ΤΉΘΓΟ 18 ἴῃ ὯΟ 0886 ἃ Θοπίχδαϊοϊίοη. ἴω ΝΠ ΘΥ8 
Ῥα]οϑίϊηο 18 ἀθβοῦὶ θα, δηα ΟὨΪΥ οἰβ-οτάδηὶς Ῥαϊθϑηθ, (10 ἱπῃοσίδησο οὗ 
[Π6 πὲῆθ ὑγ1ῦ68 διὰ 8}. 1 4 Ιδαῦβοσ οχίθηϊ οὗ δου πίσυ ΟΣΘ βαιά, 6. σ. 

᾿ ἴο ΕΟΡἨγαΐββ, 1ΐ τγ8ᾶ8 ΠΘΥΘΣ ᾿Ἰηἰθηαρα {πὲ {Π18 δου! ἃ Ὀθοοιηθ ρϑτί οὗἉ {}16 
ΒΏΘΟ ΔΙ γεΔρρογιϊοηοα ὑογγ οΥγ7. Τὸ Αχίηρ οὗὁὨ οογίδίῃ ᾿Ἰηιῖ 18 ἰο ΤΑ]θβίϊηθ 
ΌΥ πο Ιῃθ8η8 ΟΡροβθβ {86 ἔδει δῖ [Π6 ἱπηδΟϊ δηΐθ οὗ {μα Ἰαπὰ τιϊρδς 
οχίθηα {μοὶ σομαμθδίϑ οὐϑῦ μοῖρ θουσίηρ σουηΐτῖθβ. ὅδ (μδὺ πὶ 1η6 ὁὴθ 
6886 Ἧἷ᾽ πᾶν (δηδδη [8601 ἀρβοῦὶ θά, ἴῃ [Π0 οὐμοσ {86 Θχίθηϊ οὗὨ σου ΓῪ 
ΟΥ̓ΘΡ ὙΥΒΙΟὮ [86 ἀνθ} ] 6 γβ ὑμογοῖη ταῦ δοαυϊγθ δας ῃοσ γ. Απά, δοσρογάϊηρ 
0 Ὦρα, χῖχ. 8, 9., (Ὡ6 ΘηἸαγροιμθηΐ οὗ ὑθγγιϊοσὶ 8] ροββϑθϑϑίοη γγ88 ἀθρϑηθῃϊ 
ὍΡΟΙ 16 οδαάΐρηςθ οὗἉ (Π0 ΒΓ 6 1068. 

8. ἴδῃ. χχυ. 29---84. ψ ἢ χχνυ! 1---40. 

Ιι ἰθ βαϊἃ {μα 1086 ῥϑββδροβθ 8.6 οοῃίγδαϊοίοσυ. [}ἢὼ (μ6 γβέ, ἔβϑυ ἴ8 

. 866 Καὶ!, Εἰι]οἰτπης, ὃ 36. Ρρ. 85, 86.; ΚατίΣ, Εἰπῃεὶς ἀ68 Ῥοηΐ, 8ᾷ 29---ὅ8. ὑΡ. 42--- 
68.; [ἅ. Εϊημποὶς ἀον ἀοὨεδἰ5, ΡὈ. 1, ζο. Ἵ 

2 ἹΚαϊϊθοη, σοι. οη ΟἹὰ Τοδὶ., ποῖα οἡ θη. ἰϊ. 18---20., Ρ. 118. 
: Ηεησβιθηθοτα, Ὠἰεθογίδιίοηβ, ἀΐβ8. υἱ. υοὶ. 11. ργ. 216---221.; Κοὶ!, Εἰ] οἰ πη, 8.26. Ρ.86.; 

Βυδὶ,, Νοῖο5 Οὐ τοδὶ δὰ Ῥγαοιῖῖςδὶ οὐ της Βοοῖ οὗἩ Οεηθδβίβ, ποῖ οἷἱ σμΔΡ. ΧΥ. 18., Ρ. 162. 
οοΟ8 
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Τοργοϑθηί(θα δ8 βϑ᾽ Ἰὴσ 8 Ὀϊγιγῖρσ]; ἴῃ {116 Ἰα ες, δδοοῦ (Βτουρὶιϊ ἀθοοὶς 
οὈίδίηΒ (86 Ὀ]Θϑδϑίηρ ἡ δἰ οἢ ὈΥ τὶρος Ὀο]οηροὰ ἰο ἔὔδδβαυ 88 γβί-Ὀοτη. ἘΚ ο}]}ἢ8 
ΤΟΡΙγ ἴδ 18, “1 Φ4οοῦ (ΟΠ δρ. χχυἹ!.) βανν ἈΪΠΊΒΘΙΥ ἴῃ ἄδηρθγ, ὈῪ 3886 8 
ὙΓΘΑΪ ῬαΓΟ ΑΙ ἴοσς Εβδυ, οἵὁἩ Ἰοβίηρ δὶ ΌΥ ἀϊνὶπθ γρῃῦ πὰ (βίποθ 186 
τραπδεοίΐοῃ, χχν. 833.) ΌῪ πυπιδλη στρ γᾶ8 18, δη ἃ ὈΥ 1Ἀ]δο ῃοοά οδίδὶποὰ 
νγδὺ ΤΟΔῚ Ὀθ]οηροά ἰο κιἷπὶ, 1Π]18 βοῖβ ὉΡ 0 σοηϊγδαϊοίίοη ἰο πὸ ἴλοϊ ἐμαὶ 
Εδδι δὰ οὔ ἃ ργϑνυίουβ οοοαϑίοη βοϊα τ ἢ18 Ὀἰγ τσ. 7} ΤΠ8 18 κ8118- 
ἔβοίοῦυ ; Ὀυῦ Ὁ τηϑγ ὃθ ἔυτίμον ουδογνϑα {μδῦ, τυ μϑύσονοσ ργῖν ]θρθ8 διϊδομοὰ 
ἴο {πΠ6 Β᾽ΣΓΣΙσῖ, Εβαα ἀοθ8 ποῖ βθοῖὰ 0 ἢδᾶνθ ἱπιδρίηθὰ {πδὺ ὈΥ ραγίϊηρ 
πὶ ἐλαέ 6 δά ἔογἔοιϊοα ἴῃη6 Ὀ]αβϑίηρ. Ηο ἀἰβύϊ οι Υ βαραγδῖθϑθ {πὸ ἔνα 
(χχνὶϊ. 86.) 33, ἀπὰ ᾿Ξ; 8ο ἐπαΐῖ, δὸ ἴα ἔγομι ἵμεγε Ὀδίηρ 8 ἀϊΐβ. 
ΟΓΘΡΒΆΏΟΥ, {6 ἰδιοσ ἰγϑηβδούϊοη ῬΓΘ ΒΌΡΡΟΒΟΒ 8Ππά τί γϑ ἴο {Π6 [ὈΓΙΔΘΓ 

4. ἰφη. χχνυ!!. 41---45. τῇ ΧχΥΣ. 4θ.----ΧΧΎἹ. ὅ. 

ΤἾτνο αἰ θγθηῦ ΓΟΆΒΟΠΒ ΤῸ ρίνθη, 1ὑ 18 βαϊ, ἴῸγ “4600 ̓8 Ὀοϊηρ βϑηΐ ἱπίο 
ῬΜοβοροίδτηϊδ ; (86 οὁη6 ἴπδ Ὧδ6 τηΐϊρῦ οβοαρὸ {Ππ6 σϑβυ](8 οὐ μιῖ8 Ὀγοί μοῦ β 
ΔΠΡΟΡ, ἴΠ6 ΟΥΒΟΣ {πδ΄ 6 Ιηΐρσ αὖ ἸΠΔΥΓΓῪ σι] Ὁ} ἢἷ8 οσῃ Κἰηατοα, 61} τορὶγ 
18 ὑπδῦ “100 ὁ0Πη6 τηοῖϊϊΐνο ἀοδ8 οί θχοϊυθ ἴπ6 οἴμοσ. Εδδιυ (Πγθαίθηὶπρ' 
δρδιπδὶ 8 ὈΓΟΙΠΘΟΙ 86 0Ὁ ΤΙΩΔῪΥ ΥΘΓΥ νν6]} οοηδβὶϑὺ τι ΠΟΘ ΚΑΒ νυ 188} 0Πδἱ 
4. βμου]ὰ ἴδκο ἃ νἱθ ἔσοσι διῆοηρ ἷ8 Οὐ τοὶ δίϊοηβ. 5 Ηδτγο, ἴἰοο, 
ΠΟΙ 18 ἃ ἌΣΙΟΣ ΟὈδβογνυδίίοῃ ἴὸ Ὀ6 τηδάθ. Ὑπὸ ὕνο ρδγίβϑ οὗ 186 ἢ ΙΒίοΓΥ - 
δι ἴῃ 1 πἰοθϑῦ δοσυγδου. ΕὟΥΣ ἴὑ 18 ποὺ βαϊὰ (ῃδὺ Εβδι} ΔΏρΎΥ ἰΠγοδϑῖϑ 
ΤΟΒΟΠΟα 18 ἔδύμου ΒΒ θϑσ.0 ΤΏΘΥ τοῦθ οΪ]4 ΟὨΪΥ ἰο ΒΘΡα κῃ. Απά 886 οὗ 
ΘΟΟΓΒΘ ἀοΘ68 πο ΘΟΏΥΘΥ͂ ἰἤθῖῃ ἴο ῖβϑδδο. Ὁ (ἢ σπδγδοίθγ βί16 ἰδοῦ 86 γ θη 010Π8 
ἴο λὲπι ΟὨΪΥ ΒΟΡ ἴϑασ {πδὺ “860 Ὁ δἷβδο ταἱρ]ν ἹΠΟΘΓΙΊΔΓΤΥ τὶ 186 ΗΘ 
γΟΤΊ6η, Βυγο ἐῃαὶ (Πα τχου]ὰ ᾿πάποθ 1β88ς ἴο οομϑθηΐ ἴο 800 Ὁ Β ἀθραγίυγο.: 
Μδιίοσβ ἔ8}} οὖ 88 βῆιο ῃϑδὰ δηϊοϊραίθα ; δηά ὁ δοοῦ οὔδθγβ ὈοΔἢ ἢἷ8 ἔΆτμοῦ 
δηὰ ἰ8 τηοίμον (Χχυ"). 7.}. 1Π6 ὁη6 1π ροϊῃρ ἴο Β66Κ ἃ νἱἕο οὗ δ18 Κἰπάγοί, 
ἴΠ6 ΟΥΒΘΡ ἴῃ δοηΒυ] ἶπρ [ῸΓ Π18 βδαίδθιγ ἴῃ ϊρῖ. Τὸ δθυδσ οὔθ ρϑιὶϊ ἔγοιῃ (ἢΠ6 
οὔ ον νου] ἀθβίγου [η6 ὈΘΔΌΪ δηὰ πδίυγαὶ οομ οὔθ θβϑ οὗ [6 παζδίϊνθ." 

δ. ἅδη. χχγυὶ. 84. ψ1{ἢ ΧΧΥΪ}]. 9., Δηἀ ΧΧΧΥΙ. 2---4. 

ΤἼδὲ ἔπ ΓῸ ΔΓῸ τοι γ Καῦϊ6 αἱ ΒΌΓΘΗ 68 τοβρθοίϊηρ {Π6 Ὡ8Π168 δη 6 [ἈΠ}}}168 
οὗ Εβαυ β νγῖνϑϑ 18 ουϊἀθηΐ : {π6 δοϊυϊίϊοη 18, μονγονοῦ, οὗἁ 110016 ᾿τηρογίϑηςθ 
ἴο {πο ργοϑοηΐ αυθδίϊοη ; 88 σΘΏΘΓΑΙΥ Π60 ΡΆΒΒδρ6 8 σοῃίβίηἶρ [680 613- 
ΟΥΘΡΒΠΟἾ68 8ΓΘ 8}} δου θα ἴο [ἢ0 80-08}164 ΕἸΟὮΝ δῖ. [0 ψι1}} Ὀ6 δυβήοίϊαπί ἰο 
αἱΐο 9118 οὐβογνδίίομβ. “ Τὴο ἀ"Πἴ γθηοο οὗ (86 ἔπ τ69 πδπι68 ἴῃ {Π|686 ρ͵Δ668 
ΤΏΔΥ ὈΘ Ἔχρ]αϊηθα ὈΥ {16 ἔδοϊ 1Πδὐ, δεοογαϊηρ ἴο οἷά οΥΙΘΏ18] ουϑίομι, ΠΆΠ168 
Ὑγ ΓΘ ὉΠΔ6Γ ῬΑΓΕΟΌΪΔΓ οἰτουτηβίβηςθβ ἀγορροὰ δηἃ πϑνν 0Π68 δβϑϑυτηθά, [Ι}ὴ 
(8 γγ8Υ ΑἸ, {πὸ βοῃ οὗ Ζίθθοῃ ἐμὸ Ηϊνἱθ, οίαἰ πϑά ἔγοσῃ ἢἷβ ἀϊβοουθγγ οὗ 
1η0 ὙΓΆΓΙΩ ΒρΡΓΙΠΡ8 ἴῃ 1ῃ6 ὙΠάΘΥΠ688 (ῸΣ (18 18. {π6 ἰγσὰθ ἐγδῃβίδίίοη οὗ 
ΧΧΧΥΪ. 24,) (89 πϑίὴθ οὗ Βρϑοσὶ, ἐ. δ. “ {πθ νγ6}]- τη. Τὴ οἵποσ ἀ18- 
ΟΥ̓ΘΡΔΏΟΥ, {πϑὺ [Π18..4.Π8}} οὐ Βϑοσὶ 18 (χχνὶ. 834.) δ θὰ αὶ Ηἰζθ, δηὰ (ἰπ 
ΧΧΧΥῚ. 2.) ἃ Ηϊν ἴθ, 18 οἰοαγθὰ ὈΥῪ 186 ἔδοί {ῃ8ὺ ἩΪΓ16 ϑίαπἀβ ὮΘΓΟ, 88 ποῖ 
ὉΠ ΓΟ ΘΠ οἰβον οτο (“9 ο8ἢ. ἱ. 4.; 1 Κίηρβ χ. 29.; 2 Κίηρβ υἱῖ. 6.: 
σοΙΏΡ. 8130 ὕθϑῃ. χχυϊ. 46. 1 χχν]!. 1.λ}. πῃ 8 ΤΏΟΓΘ ζΘΠΘΓΑΙ Β6Π86 [ὉΓ 
Οδηδδηϊία. ὃ 

1 ἙϊηἸοϊτυης, 8. 26. Ρ. 86. 5. Ιρἱά. 
8 Οορδβῖο Βυδὴ, Νοίοβ οἡ Οδηθεῖβ, ποῖθ οἡ οἤδρ. χχνὶϊ. 46. 
4 Κυτὶξ νγὲ}} οὔδογνοϑ [δι [ἢ6 ργβαοσηϊπδηῖ πηοίνο ἢ Ποῦ Καὶ γ 88 ἴο βδθοῖιγο ᾿δοοῦ ἴγοῦι 

Ἑδδιι 8 ὙθΏρϑδῃοο, πὰ (ἢδί, νίτἢ 8 ποῖ Ποσ᾽5 ᾿θμἀἜσ688, δῃ δου ΖΚ Ὠϊ ἴ0 ΔΙ1ΟΥ [86 Ὀϊιτετη 682 οὗ 
Ῥασίίης υυϊτὰ ἢἷπὶ τ ἰ0ἢ [ἢ 6 τοάδοη μὲ ἢΐ5 να] το ουἹὰ Ὁ6 ΓΠΘΓΘΌΥ ῥγομπηοιθὰ ἰπ 8 πιδῦ- 

ἱ ΕλπΠοῖς ἀθγ Οοηοδίβ, Ὁ. 1δὶ 
δ 61], Εἰη]οϊταηρ, 8 26. Ρ. 87. 8.6 Α]5δο Ηϑησϑίθηθοσς, ᾿Ὠἰδϑογίδιοηβ, ἀ 188. νἱ. νοὶ. ἰΐ. ΡΡ. 

428-226. ἘΑΙΙδοἢ οὐΐδειδ, Ὀὰϊ δρρδαγοηιν οὐ ἰηδυδῆοϊοης στοιπάβ, ἰοὸ Ηδηρβιοηουγ 5 
βοϊυαϊδο. Οοπιῃ. οὐ ΟἹὰ Τεδῖ,, ποῖ οὐ ὅϑθμῃ. χχχνί, ]-- 8. 
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θ. ὅεπ. χχχ. 23. ψ τ} 24. 

Τι ἴθ βαϊᾷ ὑπδῦ {πο γθ ἃτο ὕτγο αἰ θυθηῦ οὐγιλο]ορῖοθ οὗἨ {6 πϑιὴθ “οβθρἢ, 
δηὰ {πὲ ἰΠ6Ὺ τασδῦ ἤᾶνθ ὑπογοῖοσθ ργοσθθάθα ἔγοιῃ αἰ βθγθηῦ ἤδηάθ. Βυΐ 
ΤΠογο 86 ῃοὺ ὕννο ἀἰ ογθηὺ θἰγπηο]ορῖθΒ : ἴῃ ἢθ ΟὯΘ 6886 {Ππθῦθ 18 ΤΘΓΘΙΥ͂ 
δὴ 8]]υβίοῃ. Απά 6 Κηονβ Π1{{10 οὗ οὐἱθηία] ᾿ἰοσαίασο δηὰ οὐἱθηΐδὶ ἰδϑ8.θ 
ὙΠῸ ἀοοθβ ποΐ Κῆον {μδὺ 1ὑ 18 ΟυδίοΙηΑΓῪ ἴο ὮδθδΡρ ἰοροίμοσ 81] βίο δηὰ 
Ῥἶδγβ ὑροῦ νκοσὰ 8.1: θβί6β, 1 6 γθ σϑϑὶ]γ ὃθ 8ἃ ἀἸ θγϑθῃοθ, δηὰ ὕνγο νϑῦγ- 
ἡπρ' ἀοσυμηθη 8 ΓΘ υ86ἀ, [Π6 ΘΟΙΆΡῚ]ΟΣ τηυδί ὉΘ οοηνϊοίοα οὗἉ Δἰπλοϑὶ ἱποοῦ- 
οοἰν 8019 ἱρποόσγϑηοθ 8πα νγϑηΐ οὗ ἡυἀριηθηΐῦ ; 88 ΠΟ Οἰθδγ- βὶρ ἰδ ρϑγβοι νου ]Ἱά 
Ὠδνθ οὐ]]6ἃ δηὰ ρμ]δοθὰ οἷοβθ ἰορϑθίβοσς ἔὑνγο ἱποοῃδιβίθηῦ ΣΘΆΒΟΙΒ ῸΣ (δ 
ΒΆΙΩΘ ἰμίηρ. 

ἤ. ἄδη. χχχ. 2ὅ---43. ψὶ χχχὶ, 4---16, 42. 

ὈΙβγθηΐ τηοάο8, ἰὑ 18 8814, δ΄Θ παιταίϑα ἱπ ἰῃ0860 ἔνσο σμδρίουβ, οὗ “8000 
δοαυϊτίπρ' Η͵8 γ 8 1}. Βαϊ, 88 Κοὶ] βα βέλος υ ἢ] ΟΌΒΘΟΓΥΘΒ, ἰῃ [ἢ ΟἿ ὈΪΔ69 
[Π6 ταϑϑη8 Ὑϊοῖ 8600 Πὲπη561 864 ἃτο ἰοἱά, ἱπ {Ππ6 ΟἴὮΘΡ, 8.16 ὕροῃ 
1.680, Βα δυσὶ δα ΐο8 ὑπὸ σϑϑυ]ὺ ὑο (ἀὐοα Β Ὀ]οββίηρ 3; 80 ὑμδὲ ὑβοσθ οἂῃ ὈΘ 50 
ΘΟ ΓΔ ΟΣ. 

8. ὅδη. χχχὶ!. 3. ψ τ χΧχχνυὶ. θ---8. 

ἈΑοοογχαϊηρ ἴο ἐμο ἔἢγβί ρίδοθ, Εϑδιι νγῶϑ ΔΙγθδαυ ἀν  ]ηρ πῃ οῖσ θη 
“8οοῦ τοίυτηθὰ ἔγοτη Μοβοροίδιηγία ; νγὮ1]6 {π6 ἸαςοΥ βθϑιῃδ ἴο δββρ δαί 
Ἐβδι ἀϊὰ ποῖ τοῖον ἔγοια (δηδβϑη {1}1 δοοὸῦ δά δοαυϊγθά βιιοῖν νυ ἢ 88 
ἴ0 ΤΏΔΚ6 ἰῦ ἐπ ροββι 016 ὉΓ 16 ὕνχγο Ὀσοῦῃοσβ ἴο ᾿ἶγθ 1 ποὶρῃθουγμῃοοά. Βαϊ 
Κα Ἰβο ἢ γγ6}1 γϑιλαγκ8 [π8ὺ (ποτ 18 πὸ σοη γϑαϊούϊοη : “ Ουν ρογίοη (ΧΧΧΥ͂ϊ. 
4- - 8.) Τροογάβ ὑπ ΠΙΒίΟΣΥ οὗ Εδβϑι 88 Ὧν 88 1Ὁ γϑἰδίββ ἰο ΡΟ] 168] ΡΟΥΘΥ: 
10, {πογϑίοτθ, ροθϑ Ὁδοκ ἴο {Π6 ἔογ οι ἢ γϑᾶτ οἵ }ιῖ8 116, ἤθη Ὠ6 γί τρᾶγγὶθὰ 
(χχνὶ. 84... Ηδ μά ἰδθῃ Ἰοηρ 8014 μιἷ8 ὈἰγΓ μερὶ (χχν. 29 - 84.)}; δ6 
δά, πο ἀουδί, ϑαγὰ {ῆ6 ῬτοΟΡΠΘΟΥ ρίνθη ἴο 18 τοῖον, ὑμδύ ἰο 1118 γουησο Σ 
Ὀγούμον 846. {80 ποῦ ίϑηοο οὗἁἨ [ἢ6 Ὀ]οββίηρβ οὗἨ ΑὈγδ)ιδπη νγἃ8 γοβϑοσυϑὰ 
(χχν. 23.); σιβθη, ἴπθη, 18 ΓΆΛΛΟΣ Ιβ88ο δαναποθᾶ ἴῃ γϑατϑ δηὰ ὈΘΟδΠηΘ 
αἰ οιοὰ τ ΙΓ ἱηῆγτηῖϊγ, Φδοοῦ νγᾶ8 τοραγαθα 88 1Π0 ἔαίυτο μοδὰ οὗ 16 
ἤουδθ6, 8η4 858 βυ6}) οὐδ᾽ ΠΘα {Π|0 ΒρΡΘΓΙ ἢ ΘΠ ἀθη 66 ΟΥ̓́ΘΡ 18 ΔΓ Π6 ΓΒ ΡΓΟΡΘΓΙΥ : 
[6 οαὐ]6 οὗ 188846 γν88, ὑποσϑίοσγο, οοῃβι ἀθυοά 848 (μὲ οἵ 4600 ; δ8ηά [0 νν88 
ψΠ πη ὑπὸ ΔΕ γ-ορηῦ γοαγθ Ὀοίνγθοη ἢ 8 τρΑσυδρο δπα «8000 ̓8 Ηϊρῖ, 
(4 Εδϑδυ, δὖ {π8ὺ τ ποῖ ἰηϊτΐοαὶ ἴο ἢ18 ὑχοίδον, Ἰο Οαμδδη, δ 0}8 
ὙΠ ΏΡῚΥ δοκηον]οαρίηρ (86 Βυροσῖοῦ σὶρ ῖθ οὗ 8 6οῦ, δηἀ βροῃίδηθουδὶΥ 
Γοϑὶρηϊηρ μἷβ οὐ οἸδίταθ ροη [Π6 απ, ὙΏΘὴ 158686, δὖ (Π6 856 οὗ ὨΘΑΓΪΥ 
140 γϑϑγβ, νϑῃθα ἴο ὉΪ688 8 ἢσβί- Οση πὰ δνυουσγίθ βοη, Ὧθ βϑῃΐῦ ἴὺῸσ 
ὮΣτῺ ἴο [ϑ ΠΟῪ 8ΌΟΔ68; δηά Εδδι) βηβνυγογοὰ ἰὼ (ἢθ 68}}, ᾿υϑὺ 848 Ὠ6 ΘΟΑΠῚΘ 
Ἰαύοσ ἴο σδηβϑϑη, δὺ 818 ἔδυ μ᾿ Β ἀθδί}, ἰο δϑβὶβὲ δὖ {86 ἔσποσαὶ ἀυ1168.᾽8 

9. ὅση. χχχὶϊ, 24 ---32. ψὶϊῃ χχχνυ. 10. 

1 18 υτροὰ [880 {686 ραββδῷθϑ τηυβὲ ἤᾶΥΘ ΘΟΠ16 ἔγομι αἰ ΓΘΩς ΡΘῺΒ ; [ὉΓ 
{μαι αἰ δγθηῦ δοσοσηῖϑ ἃγθ σίνϑῃ ἴῃ (ποῖ οὗ {86 οὔβδηρθ οὗ Φδοοῦ᾽ Β Ὡδ[η6. 
Βυὶ 10 ν}}}} 6 οὐβοσνϑὰ {μπδὺ ἴθ 0μ6 Ἰδίϊοσ Ρ]809 πὸ τϑᾶβοῃ 18 δϑϑὶρῃθα [ῸΓ 
186 σἤδηρθ : ἰδ τϑίθβ, {β ΓΘ ΌΣΘ, ΟὨ]Ὺ 8 βοϊθσμῃ οοπῆγιηδίίοη οὗ νν δύ δὰ 
ὈΘΘῃ ΔΙΓΟΔΑῪΥ ἀοηθ. 

«-----...-... ..-Ξ.ς.ς.-.--Ἕς-.-. . 

1 Ῥίεδο ἀορροῖτο ΕἸΥΠπιοϊοσίθ Κδηη δυσὶ βοῖγ τῸ8] γο οἷ πηὰ ἀ6πι86] θη Ὑ ΟΓΙΆΒΘΟΣ 
ΔΟρεϊεἶτεῖ υγογάθῃ, 1088 δἰγτηοϊ ορίβομο ϑ'Ρῖ6ὶ ἀθδβ Οτίϑηϊβ χοὰβ!]ὶ δἰ οἢ σογαάθ ἀμτίη, ὧδ νὸ 
65 δηροἢϊ, ἄοτῃ Νδιωθη τ τ ΆΟ 6 Βοζίομαηροη δυζυροπίηποη. ΕυσίΖ, Εἰπμοὶς ἀογ Οοπ68ἷ8, 

. 164. 

2. ἘΠη]εϊαηρ, 8. 26. Ρ. 86. 
5 (οπη. γη ἴπ6 ΟΙα Τοϑῖ., ποὶο οα ὅδη. χχχνυὶ. 4---3. 

οοϑ 



δ66 ]πέἐγοϊμοίίοπ ἰο δε Οἰα Τεερίαπιοπέ, 

10. ὅδ. χχχνὶϊ. 283--- 36. ψ ἢ χχχῖχ. 1. 

ΤΠῃ6 παυγδίνο 18 βιὰ ποὶ (0 δδηρ νγ0}} ἱοροίμογ, Ὀϑοδυβο θ᾽} πιβ 6 68 
δηα Μιάϊδηϊἴ68 ΔΓΘ το πη οηρά, νυν. 25, 27, 28, 86., χχχῖχ. 1. [1{ 186 δεϑογίοά, 
ἐδογϑίογο, {πὲ {Π6 οΥΙΡῚ 8] Πἰβίοῦγυ οὗ {πὸ βο- δ] α Ἐ]ΟἢἾβὺ 88 Ὀθθη ψογκοὰ 
ΟΥ̓ΘΡ ΟΥ Εἰδογαίθα ὈΥ {86 80-0 8110 6 ῃονῖβι. Ηδὰ {μ18 Ἰαΐίοσ ρϑγβοῃ 80 
ἄοῃο, 10 18 ἰο Ὀ6 ργδβυπιϑαᾶ {πδὲὶ 6 υγουἹὰ ἤανο ἀοηθ ἢ8 σσοσκ νν 6 }}, δηά οὶ 
Ἰοῦδ ἰ6 ἴῃ 80 δοηξιθθα 8 ϑέδίθ 88 βύοιι ΓΟ ΓΒ ̓ πδσὶπο. Βυὶΐ ἴΠ6 ὑγυι ἴ8, 
1Π6 βδογοα ρϑηπδη υπῃάογϑίοοα {Ὁ}}Υ δὶ ἢ6 γγ858 βαυίηρ ; δηὰ ὑῇθγο ἰδ πὸ 
οΟμ  αδίοη βΆ 96 ἴπ (Π6 Ῥϑγοθρίϊοῃβ οὗ βισῖι ᾿πίθγργοίεσ “16 πθῃ ψἢ0 
οοπάαοίοα ἴ [[Π6 σαγΆνδη],7 583γ85 8] 156}, “᾿γοσο Μιάϊδηϊθϑ (νυν. 28, 86.), 
8 ἰγϊ Ὀ6 ῬΑΓΟΥ ποιηδάΐϊο, Ὀὰΐ ΡΑΥΓΥ δον Οἱ Υ Θηραροᾶ ἰῃ σοχηπιοσοθ. Βαϊ, 88 
[π6 15} πλ86 1068 σου η 464 ὈΥ [ὯΓ (86 σγοαῦθδί ραγῦ οὗ ὑπ6 σϑγανδη γϑ6θ, 
811 Ὁπ086 γγὙῆῖο οαγγὶ θα οἡ ἢ 5816 ρυγβυ 8 γο το ἀϑϑιρπαίθα ὈΥ {861 ὭΒΙῺΩΘ ; 
ΔΩ, 88 [ΠΟΥ ΣΟ [Π6 δἰϊοῖ δηα τηοδί ρονόσγίῳωϊ πη δὈϊδηῖ8 οὗὁἨ Αὐδοΐα, (86 
ΟΥΒΟΣ ὑγ1ῦ08 ΘΟ ΡΥ ΪΩρ [Π6 58Π16 ΓΟΡΊΟΠΒ Ὑ6Γ6 Ββοπηθίϊπη)θ8 σοπιρτὶβοα ὑπάρῦ 
ἴΠ6 8826 δρρδιδίοηθῃ. []Ι͂ῃ 8. 5:}118. ΙΏΔΠΠΟΣ “ Οἑκηδδηΐίθ ᾿᾽ ὈΘΟΒΘΙΘ 8 υϑυδὶ 
ὨΆΤΩΘ [ὉΓ 811 ᾿π]δπα τοϑγορμδηίβ (Ρτγον. χχχὶ. 24. ; ΕΖϑκ. χνὶἱ. 4. ; Φοῦ χὶ. 80. 
[χὶϊ. 6.7); δπᾶ {86 ἔθγῖὰ Οδηδδη 68 18 Οσσαϑ: ΟΏΔ}}Ὺ οταρ] ογοϑᾷ ἴο ἀθποίο 81} 
16 γι ῦ68 οὗὨ ὑπ0 ἰδηά, ἱποϊ παρ [Π080 οὗ 8 υϑγῪ αἰ θτγθηῖ ἀθϑοθηὺ (]. 1].; 
ΨΔυάροβ 1. 10., ὅτο.). 10 οδῃ, 1{πογϑέοσγθ, ποῦ ΒΌΓΡΓΙΒ6 8 {π8ὺ {π6 ΜΙάξαηϊίοι, 
ὑΒβουρσ ποὺ ρτορϑυΐγ ΒΕ πηδθ 168, ἀγα γϑὺ σορθϑίθα ϊυ ἱπίγοάυσθα 88 βυοὰ 
(νυν. 26, 27, 28. ; σομηρ. χχν. 2.).᾿} 

11. αδη. χχχῖχ, 290. νι 21---23. δηὰ χὶ. 4. 

Ἦθζο, δραδΐῃη, 10 18 βαϊα ὑμδὺ (676 18 80 τ 0 ἢ} ἀἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ 88 ἴο 5ΠΟΥ͂ ἰδδι 
Χχχὶῖχ. 2] -- -28. τηυϑὺ ἤδνθ ργοοθοαρά ἔγοιῃ Ἀποῖδοῦ ττιΐον ὑπδῃ (6 οη6 Ὑ80 
Ῥοηποϑά {Π6 ΟὔΘΓ ρβᾷβϑᾶρθθ. Βυΐ Π0 Βῆον, οὗ γθϑϑοῃ ἔου βυ οἢ 8Ππ ὨΥΡροί 6818 
ὁδη ὃδ6 πιαϊηἰαἰ πδὰ δχοθρί ἀροῦ (ἢ δΥθΙ ΓΆΓῪ αββυπιρίίοη {μα: ὈἾΞΩΙΣ Ὁ, 
{80 σϑρίδίη οὗ [86 συδτγά," δηὰ Ἵσθσ Π3 δ, “(μὲ Κϑοροῦ οὗ {86 ρυίβοη,ἢ 
ὍΟΓΘ ΟΩ6 δἃπά ἰῃ0 5Β8Π|60 Ῥθσβοῦῃ. ΚΕυγίζΖ᾽8β ΟὈβογνδίϊοπμβ Ῥσουθ (Πθ νι }10}6 
ὨίβίοσΥ ἴο Ὀ0 πϑία γα] δηα οοῃδίβίθης, ““ῬΟΙΡΠΔΓ νν 88 αὖ ἴΠ6 βΒδῖὴθ {ΠΠ10 
σαρίδιη οὗ {π6 ρυδτὰ δηὰ οἰϊοῦ βυροσι πἰοηάθηΐ οὗἩὨ {π6 βίϑιθ- ρσίβοη. Βυΐ ᾿ΐ 
8. ΓΟ] ᾿ποοποθῖνῦ]6 ὑμαὶ ἃ πλϑῃ 80 ἀἰδβίϊηρυ Βη64, δ 50 του ἢ οπηρ]ογοὰ 
δ οουγί, νου] ἃ ΡΟΘΥΒΟΠΆΙΪΥ πη ἀογίδιοϑ {Π6 ονθυϑὶ ἢ δηα σοδγὸ οὗ [89 ὈΓΊΒΟΠΕΓΙΒ: 
118 του]ὰ τυ οἢ τόσο ᾿ἰΚΟΙγ ἄθνοϊγθ ὕροη 8 Ἵ2Ρ7 3 ὙΦ, δβοίϊῃηρ ὑπᾶογ 
ἢ. Βαυΐ, 88 ῬΟΓΡΠΔΣ ὨἰτΩβοΙ ἢ ρυον  ΟΌΒΙΥ, 80 ΨὙΘΓΥ ΒΟΟῺ (18 β ὈΟΓάἸ ἢ δίθ 
ἔυ που ΔΎ ὈθΟδπ)θ ΔΥΆΓΘ ΟὗὨ βαρ ἢ Β δρυϊ ἀρ πα ΟΔΡΔΌΙ ΠΥ, δηα νν 88 
δἰαὰ ἰο τζδκο 86 ἱμβογθοῖ. ΑἰΘΓ δοῖμθ {Ἰπη6, ἸΟΏΡΘΥ ΟΥ ϑῃογίογ, 86 ὑνο 
ἀἰϑυηρσυϊδμοά οουγί-ΟΥ̓ΟΟΥΒ ΟΓΘ δὺ [Π6 τηοηϑ το σοιμτηδηα σομητΣ6α ἴο 
ῥτΐϊβοη. Τμεῦ πον ῬουΡἢΔΡ Πἰτηβ6} Ὁ ἱῃ 18 οὐ ἢ ῬΘΓΒΟη βου Ὀ6 Ὀυδὶοά 
δηἀ ΘἈΓΘΙῺ] ἴοσ {π6 ἀδοθηΐ ἰγοαϊηθηῦ οὗὨ δ ἢ ὈΓΙΒΟΠΘΙΒ 18 416 ἴῃ (86 οΓ- 
ΑἸΏΉΔΓΥ οουγδθθ οὗ ὑπῖηρθ. ΨΘΓΥ ΠἸΚΟΙ͂, οα {86 οσοδβίοη, [π6 ἀηάογ- ΚΟΘΡΟΓ 
Ἰηδ6 8οη9 Γαρογὶ οὗ 0560} ργουθᾶ υὑδο[Ὁ] 688; οΟΥἍ, εἴποθ ῬΟΌΡὮΔΓ, ἴΤοπὶ 
Ἀ1Β οὐ ΘΧΡΟΓΘΏΘΘ, τλυδὺ ἢν ἰοηρ Ὀθθη δοαυδίηϊθα Ὑγ10}}  ΟΒΘ ΡΒ ΔΌΣ, 
ἢθ Ὀο6ΙΣονθα {παὺ ΒΘ βμουϊὰ ἀο Ὀοδβὺ ἴοσ 818 ἀϊβίηρα Βῃ6α ρΥΙΒΟΠΘΙΒ, ὕο ὑγ ΒΟ 
110 σου δὶ ΠΥ ταυδῦ Ὦδνθ νΥ1816α ἴο ΒΟΥ, το αὐὐδηἰίοη, 1 ἢΘ οοηβάοι [μ6πὶ 
ἴο Φοβδρὶ"β βρθοῖδὶ οδγρ.ὔἢ 

ΟΥΒον δ]ερεοὰ ἀϊδογθραηοῖθα ἤν Ὀθθη δβθαμμθα, 88 οὐ (ὕθῃ. Χἱ!!. 
27, 28., Δῃηὰ χἸ]. 21. νὴ ἢ χ . 3ὅ. ; οὗ ΧΙ! 8----18., δηὰ χἰιν. 19----28, 
ΜΓ χΙ. 9---20, 80--- 84. ; οὗ χὶνὶ. 31.----πῖν!, 6. ν ἢ χὶν. 17---20. 
Τηρθηΐϊουβ θη γου]α ἴῃ {Π6 βϑηὴθ αν Ηπα Αἰβογρδη 168 ̓ ῃ ΔΗΥ͂ ρΡΓῸ- 

᾿ ΟΘοαιπι. οἡ ἴδ Ο]ὰ Τοϑὶ., ποίθ οὐ θη. χχχίχ. 25. 
3. Εϊηποῖϊ ἀον Οοπεβὶς, Ρ. 192. 



Τῆς ΔΑυϊλονο]ΐρ απὰ Ταίδ 9 ἐλε ΤΡεπέαξοιιοῆ. 667 

ἀυοιίοη νυν) ὴδίϑοονυοσ. [18 Βαγαϊυ ποσὶ ἢ νυ 8116 ἴο ἐχαιηῖηα ἴμο86 71ι86 
ποίρα ; δηᾷ [6 σΑΓΘΓ] Θχασ ΔΊ. νου ἃ ΤΘΑΌΪΓΘ ΤΟΥ͂Θ βρᾶοθ (ἤδη 
ο8π δ6 Δἰ]ον οα πιπῖη {π6 Βροοϊῆοα ᾿Ἰγηϊ8 οὗὨ [118 γοϊαπια : δυο ῖβ 
ΤΩΔΥ ΘΟηΒ}ὺ [ζ 61], ἀπά [Π6 δι ῖμοῦβ τοΐγγοα ἴο ὈΥ ἰπι.' δυβῆοθ 10 (0 
ααοΐα {86 νγ6}}- τ ἰσῃοα οριπίοη οὗ Πζγ. Κα] βοῖ, {παῦὸ [π6 ιἰϑίοτυ οὗ 
“ οβδρὲ ““ 18 σαγγϊϑα ουὖῦ σι βυοῖ δαμηγα Ὁ]6 ΠῚ ΤΥ ἀπ ργθοϊβίοη, {πὲ 
81} αἰἱοταρίβ οὗἉ {π6 ἔγασιαθη βίβ (0 αἰβιλθτηῦοσ 10 παγο αὐΐοε]γ [4116α." 5 

Ιη (μι βυοοροάϊηρ θοΟΙΒ οὗ Εἰχοάυβ, μον άουδβ, πὰ Νυμαθεγβ, 418- 
γορδηοθϑ ΓΘ 8180 δορά. 

1. Ἐχοά. ιἷ. 18. ψ ἢ 111. 1. 1ν΄. 18. χυῖ]. 1. ὅθ. δηα Νυπῦ. χ. 299. 

1π ἴπθ086 ραϑϑᾶροβ (86 ἔβδιμογ- ἰδ οὗ Μόοβοβ ἈΡΡθᾶσβ ἴοὸ ἤδυθ (ἢ γχθθ 
Ὡϑηι68. Βυΐ ΚΚοΙ 5 βοϊαϊοη οὗ {μ0 αἰ ΒΟΥ 18 ΘΒ δηὰ πδίυσαὶ. Ηθ 
ΒΊΡΡΟΒΟΒ ΗοΔΌ ἴο ἢδνθ θθθὴ {ἢ Ῥθυβοῃϑὶ βρρϑὶ]αίίοη, δηὰ “οίδτο [86 
ΠΆΩ οὗὨ οΥ̓͂οΘ οὗ {(μ6 ἱπάϊνἱ 18] 1π αυθϑίζου, γψγῆ0 νγὰϑ Εδρυθ] ΟΥ ἘΘα6]᾽8 
βοη. Ηδηςο, Εχοά. ἰΪ. 18, 21., ὲὲ τηυδὺ δ6 υπάἀοσϑίοοα 88 ρυδηά -ἔΔ0Π6Γ, δὰ 
ἮΣΞ 818 ρσγαπά- ἀδυρ ἢ ογ. 

2. Ἐχοά. 1νγ. 20. ὅζο. τ ἢ χυἹ]]. 2--- 4. 

ΤΏΘΥΘ 18 ΠῸ ἀἸΒΟΓΟΡΆΠΟΥ ΠΕΤΘ; ἴον, ὑμβουρὴ 1π 186 δα] ον ρδγί οὗ (ῃ9 
ΙΒίουΥ ψὸ πᾶ πὸ τηϑηϊίοῃ οὗ Ζίρροσδμῃ᾽ β γϑίυσῃ ἴο ἤθσ ἔδίμον, γοί ἴῃ 
ΧΥΪΙ. 2. 10 18 ἀἸβ. 1 ΠΟΙΟΥ͂ βαϊὰ ὑπαὶ Μοβθβ δὰ βθηΐῦ Ποὺ ὕὑδοῖκ. Ηδὰ δὴγ 
ποίοθ οὗ {Π18 δρρθασγθὰ Ὀοΐοσγο, [9 ἰδὲ ὙΘΣῪ ῬσγοῦϑὈ] σου] δνθ Ὀθθὴ 
σΟμΒυΓχΘα 88 8 δι 9ρ1οοι!Β ΣΟΡΘΌ ΠΙΟΏ. 

8. Ἐχοά. 1γν. 31. ἢ νἱ. 9. 

ΤΏΘ656 ραββδρθ8 8.0 βαϊ ἃ ἰὸ ἀΐβαργοθ. Νο ἀουδί. Τἢθ ονυθηΐβ στοοοσάθα 
ἰῃ οὔδρ. ν. δὰ ᾿ηὐοσυθηθά. Αὐ βγδῦ {8ὸ 18γ8611068 Ὀο]ἑονθὰ ; Ὀυΐ ψὮΘη 
16 ἦγϑι δρρ)οαύΐοῃ ἰὸ ῬΏΔΓΔΟΒ ΟὨΪΥ ἱπογθαβοα ἰποὶς Ὀυσάθηβ {μ6 Υ ]οδβί 
Βοδσγί δηὰά νου]Ἱὰ ποὺ [ἰβίθῃ ἴο δὶ Νίοβοβ βαὶά. 

4. Ἐἰχοα. χὶϊ. 18. ὙΠῺῈ χχχὶν. 20. 16γν. ΧΧυ. 27. απὰ ΝΏΠΏΩΡ. 
ΧΥἾ. 16. 

Ηρχθ ἃ ἀἰβογθρϑῇου 18 δ] ρϑὰ : (80 ἢγβι! ηρ8 οὗὨ Ἀποϊθδη Ὀοαϑίβ, 1{ 18 8814, 
τς, δοοογάϊηρ ἴο {86 ἔνγο Ἰδοὺ ρϑββαρθβθ, Ὀ6 τϑἀθοιηϑα τ ΤΏΟΠΘΥ, 
γΠΟΓΘΆ8, ΒΟΟΣ ηρ ἰο {86 ὑγχ7οὸ [ΌΣΙΙΘΣ, 1 πού τϑάθοιηθα νυ ἢ 8. Ἰατα Ὁ, ὑΠ6Υ 
ὝΤΟΙΘ ἰο 6 ΚΙΠ6ἅ, Του ύ1658 ἔπθσ νου]Ἱὰ Ὀ6 8 οσοη γδάϊοίζοη 1 (86 Ρ]δδθβ 
δαϊὰ τὺ ΠΟΥ 816 {Π8 Ταργοϑθηΐθα ὕο Β8Υ ; δπἃ (86 ΟἾΪΥ δβοϊυϊίίου ψνου]ὰ 
δ6 ἴο ἱτηαρὶηθ (88 νγὰ Ηπά ὀσοδϑί οη 81}. [Π6 6856) {Π4ὺ {π6 οτἱρίηδὶ 14 νγ88 
ΔΓΙο στ ὰβ τη! ῆθα, Βυΐ ΒΓΘΙΥ (0 ΙΏΟΥΘ ΘΆΒΥ ᾿πίογργοίδιϊοη 18 ὑπαὶ (ῃ9 
Τα] ἴῃ Εχοάυδβ δρΡ0]168 ἴο οὔθ ρϑγ υδν 6886, μὲ οὗἩ Δ 488, ἐμαὶ ἴῃ 1ονυὶ- 
ΠἸοὺ5 8η4 ΝΌΤΩΡΘΙΒ ἴο ΟἿΟΣ Ὁποΐθδῃ δηΐτη8}8, {Π6 οχοθρίϊοι βι}}} Βοϊἀϊηρ 
θοοά. 

ὅ. Εχοῦ, χιὶ, 20---22, νὴ} ΝΌΙΩΡ. σ. 1]1---28. 
Τὴ {8:6 ΠΌΓΠΙΘΣ ρ]866 {Π6 Ρΐ118Γ οὗἩἉ οἰουὰ 18 βαἰὰ ἰο ἰοδα 18Γ86] ἔγοτα ὅ86- 

σΟΙἢ : ἔγοιῃ ἐμ ἰδίίθν, ἰῦ 18 δββυπιθα {μαὺ 10 ἀϊά ποὺ συΐϊάθ ἔθει 111} {ΠῸῪ 
Ἰοῦν ὑπ6 τ] ΘΓ 88 οὗ βιηδὶ. ΗΕ 18 μαγὰ ἰοὸ ὀοχουβε ῃθ Ἦοίίθ, Ἴο τη} Κ68 
1:18 οὈ͵θούοη, ἔγοτα {86 σθδυρο οὗ ἀἰϑὶπροπυουβηθββ ὮΒΟΓΘ ἴῃ (86 ᾿ΔΕΓΟΣ 
Ῥϑββαᾶρθ 18 ἰὑ ἱπιϊηδιθα (πδὺ ποέ ἐἰΐϊὶ ἐλόπ δὰ τ86 ποβὲ ὑ8 18 Βυρογηδίυσαὶ 

1 Ἑϊηϊοϊαης, ὃ 26. 
3 (ὐοπι ΓΔ ΤΥ οἢ [06 ΟἹὰ Ταδί., ποῖα οὐ ὅδῃ. χχχνυὶϊ. 86. 
5 ΕΠη]οἰ πη, μδὲ διρτα. 
4 Ηἰΐεγ ογβὶ Ἰοϊϊοι (ΝΠ. χ. 1]1-- 28.) ἀΐο 7 ΟΙΚΟ ἀ68 Ηβδοσ, 8. ἀδζοζθῃ 2 Μοβ. χὶϊὶ, 21, 22. 

16 Ὕ ειῖο, Εϊη]οϊαηρ, 8. 1568. Ρ. 186. 
Οοο0 4 
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δυϊάο ὙΠῸ νογὰ “ ἢγϑι ἢ ἴῃ νν. 18, 14. οδηηοὶ ὈΘ βίγαϊ πϑρὰ ἰὸ ἈΡΡΙΚ ἰο 
ἴπ6 οἷουά ἰη ν. 11.,  ἤογο [6 αγιϊοὶο ἰβ αδοᾶ, 9), [Ππ6 τ 6 }1-Κηόννη οἱουΐ 
[Πδὲ Πλά τοϑίθα οὐ {ἢ6 {Δ ΌΘΥΠ 8616 Ὀοίοτο, ΝΟ. ἰχ. 16. ; ἔχοά. χὶ. 84---38., 
δηὴ Πλά ρυϊάοᾶ (ποτ [του ρἢ {πΠ6 Ερά ὅθι, Εὐχοΐ. χῖν. 19.; νν ἴθγθββ ἴῃ Εὐχοά. 
ΧΙΪ!. 21]. 1 18 χηϑρῃτ]οηθα νυἱϊπουΐ [Π6 αΥγίΐοΐθ, 88 ῸΣ ἴπ6 γβϑί {ἰπη6. 

6. Επχοά. χυῖ!. 9. ψ ἢ χχῖν. 13. Νι. ΧΙ. 28. 8πηα ΧΙ. 16. 

Ιῃ {Π6 ἐὈΓΠΊΘΥ [ΓΘ ΡΪδο68 {Π6ΓΘ 8 [Π6 Ὡ8ΔΠ16 “οϑῆπ, γοῦ 10 ἰδ ποὺ {111 {Π6 
Βοηάϊηρ οὗ [Π6 δρὶ68 ὑπδῖ, 18 γοϊαὐδά ἴῃ {πὸ 1480 ρβϑϑβϑᾶχο, Οϑῇθλ᾽ 8 ὨΆΠῚ6 788 
οἰιδηροά ἱπίο Φοβϑῆυα. Ηδηρβύθηθογρ ρτόροβοδ ἴῃ ΣοΘ τηοά68 οὗὨ βοϊνίηρ [86 
ἀπο ου ἐγ, 1. ΌΥ δαπιὶββίοη οὗ ἃ ργοϊορδβὶβ ; 2. ὉΥ βιρροδβίῃρ (Πα Μόοβ608 πο 
Το (6 πδηθ Φοβῆσδ; 8. ΌΥ [6 Ὠγροίμοβὶβ ὑπαὶ {Π6 148 ἰοχὶ ἰϑ 
ΤΊΘΓΟΙΥ 8 δβίἰδίθιηθηύ οὗ ννῆδὺ δὰ ἰδίῃ υ͵86θ 8 σοῃβί ἀογΔ Ὁ]. (ἴπλ6 Ὀθίοτο. 
ΗΘ Βοϑιίαίθβ Ὀοίννθθη ὑπὸ ἐῆτϑο, Ὀὰΐ ργϑέθγβ (πὸ ἰαβδί Κ61], πονγονοσ, δηὰ 
ΔΡΡΑΓΘΗΓΥ Ὑ ἢ ΤΘΆΒΟΠ,, [ῸΓ ὑΠ6ΓῸ 8Γ6 86 6 ΓᾺ] ΘΧϑΠΡ͵68 (σοι. θη. χ. 10. 
νγὶἢ χὶ. 9.), σου] σϑίθοῦ σοπϑίἀογ {π6 δυο ῦ 586 οὗἩ ἁ {Π6 Δρρο)]αίΐοη ἃ 
Ρτοϊθρβὶβ.2 

ἢ. Ἐχοα, χχὶ. 1-- ὃ. σῇ ον, χχυ, 39---4]. απ Ὠραυΐ. χν. 
12 --- 18. 

1 (Π6 ἢγϑί δηᾶ {μ|γὰ ρϑββᾶρϑα ἴξ βθϑῃβ 88 10 (Π6 ρογίοα οὗ βογν:  υἀθ τγ88 
ἴ0 Θχρῖγθ 'π {η6 βενϑηΐίῃ γϑᾶγ, ἴῃ Του  οὰ8 ποί {111} [Π6 ὙΘΆΓ ΟἿ }υὉ 1166. 
Βυΐ ΗδρηρΒίθη ΟΡ ΒηονγΒ ὙΘΥῪ 588 153 ΔΟ(ΟΥῚΪΎ, αὐ Μίομ 6118, ἐμαὺ (δ 
ΟΥ̓ ΠΑΡῪ ροσϊοά οὗ βοσυτθ νγ88 βου ὙΘΆΓΒ, ΓΟ ΚΟηΪπρ ἔγομη ὑπ6 ὕπηθ οὗ 
Ὀθϑοοτηΐησ Ὀοηᾶ ; Ὀαυΐ, 1 186 ἢ Ὁ1106 γοὰγ οσουγτοά Κ'γϑύ, [πΠ6 Ὀοπάπηδη ἤθη 
νγ85 ἴγϑο τὶ πουΐ τνδιτηρ [ῸΣ (}|6 οχριγδίίοη οὗἉ [89 βθυθῇ υὙϑαῦβὃ ἜΒΟΓΘ ἴθ, 
ὑπογθογο, ἢ0 σοηίΓϑαϊο(Ί οη. 

8. Εγχοά. χχῆ!. 14---- 17. ὙΠῸ χχχῖν. 18---24, Τιονϊῖ, χχῖ, Νυμῦ. 
ΧΧΥἹ. χΧχὶχ. απα Ποαΐ, χΥὶ. 1---17. 

 Ἶἢ βοῖὴθ οὗ ἔδιθ8θ ρϑββᾶρθθ ΟὨΪΥ ἰἤγοθ ργθαὺ ἔδαβδίθ δΔΓ6 πιθηϊϊοποᾶ, ἴῃ 
οἴμοῦβ ἦνθ. Ὑοῦ (Π6χ6 18 Ὡ0 ἀϊἰβοσδορβδῃου. [{ ἀοϑβ ποὶ {0]1ονν (81,  μ θη 
Ὀυΐ {Πγθ0 ἃ πδιχθά 1 οὴθ Ρῥΐἶδοθ, ἰΐ τηυϑὺ ὃ6 τωρ] θα 881 {π6 ΓΘ τνοσὸ οπὲν 
ἴμτοθ οὐὔβοσνθά. Βϑδβίἀθβ, ἴπ ὑῆγθθ ἡγοῦ δοοοπιρδηϊθα νυ ἱ ἢ {110 Βροαῖΐδὶ 
σοι ηδηα ὑπαὶ δὖ ὑποὶσς οϑἰΘὈγαίϊοη {86 ρϑορὶθ βου] ἀρρϑᾶγ Ὀδθίογθ {δ 
1οτὰ, Ὁμδὶ 18, τοϑοτί ἴο {π6 ρίαδθ νγθοσο (ἀοὰ Β {ΘΓ 8016 (ΟΥ ἰθια ρ]6) νν88 : 
Β.10}} ἃ ΘΟΙΏΙΩΠ ἃ ἄο68 ποί Β6θπὶ ἴο ΔΡΡΪΥ ἴῃ οὔθ 8868. ΕῸγ πο ΦῚΡ δ, 
ΠΟΙ σοπνοσαίίοῃ, 18 ποῖ ἰο ὃ6 1ἀθηιῆθα, 88 οὶ] ὙΘΥΥ͂ ΡΓΟΡΘΓΙΥ γραθ8, 
ὙνἹἢ ἃ ΡΠ] ρ τ πηδρο ἰο {116 βαθποίθδνγ." 

9. Εὔχοα, χχν. 14, 15. τῇ Νυχῦ. ἱν. 6. 

ἼΤΒΘΓΘ οδη Ὧθ πὸ αἰ ΠΟΥ ἱῃ γϑοοπο Πρ {π686 ἔνγο ὈἾ8668; [86 ἔγοί 
ΘΥΙΔΘΠΟΥ τοΐθγβ ἰοὸ [80 ΟΓΔΙ ΠΑΓΤῪ Ροϑβιτἰοη οὗὁἉ [Π6 βίανϑβ : ὕπ6 οἵδσ ἰδ ἃ σϑ- 
Βυϊαύϊοι ἴῸΓ ἃ ᾿οῦτη6Υγ. «08 88 νγ76}} τηἱρῆῦ [π6 ῥσοβὶ Ὀἱζ'οη δραΐπδὲ θϑηΐοσ- 
Ἰὴ 0Π6 ΒΔΠΟΙΌΆΒΘΔΓΥ ΠΟΤ 8 ΟΠ6Θ 8 Υγϑᾶγῦ ὉθΘ δυρροβοὰ δἰ ναγίδποθ τὶ [86 
αἰγθούϊοηβ ἔῸΣ 6 σοῆνϑυϑηςθ οὗἁ [80 δἃΡΚὶ ἤθη [ἢ 8 ῬΘΟρ]6 6 ΓΘ ἴἰ0 τηδ ΡΟΝ. 

10. Ε χοᾶ. χχχυΐι, 2ὅ. ψιι Νυχῦ. 1. 1. 

ἼΏΘΓο 18 βα᾽ ἃ ἰο 6 ἢθσθ ἃ οῃγοῃοϊορί δὶ αἰ σα] γ. ΤΠ6 πυμδοῦ οὗὅὨ {Πθ 
ΡΘΟρ]θ ἢ88, δεοογάϊηρ ἴο (Π8 ἢτγβι ἰοχί, Ὀθθὴ δἰγθδάν ἰβδίζθη; ὙὯ116 186 

ἱ ᾿ββουϊδιίοηβ, ἀΐβδ. Υἱ]. νοὶ], 11, ὑῃ. 828, 8334. 
2 ἘΠη]οϊαην, 8 26. ρΡρ. 91], 92. 
ὃ Ῥἰδϑογίβι!οηδ, (1188. υἱϊ, νο], ἰδ. ΡΡ. 360---862. 
4 Εἰωυϊεϊϊαπρ, ὃ 26. Ρ. 89. 
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δοοουπὶ οὗἩ [ἢ6 σρηβιιϑ ἰπ ΝΟΠΊΒΟΥΒ τϑίθυβ ἴἰο 4 ἰδίου ροσϊοαά. Βυΐ ἐμ γθ 
610 ὑνὸ ἀἰ δγοην οὈ]θοῖθ ἴῃ νίθνγ, 9η6 [0 Αϑοϑγίδιη (ἢ 6 ΠυΠῚΌΘΥΒ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ 
ἴο ἴπ6 ραγιποηῦ οὗ αὶ ρο}]-ἰαχ, [Π6 ΟΣ 8. Τϑρ δῦ πιυϑύογίπρ οὗὨἨἁ ἔθ ρϑορὶθ 
δοοογάϊηρ᾽ ἴο {πθὶν ὑγἰ 068, ἐμαὶ 0861 ροϑιτΊοη ἴῃ ΟΔΠῚΡ 8πὰ οὔ ΤΩΔΓΟΒ ταϊσμΐ 
ὍΘ ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ δϑϑίρηθά. 

11. Του. χχιῖ. 18., ζο. ψ τὰ ΝΟ. χχυῖ!. 27., ὅτο. 

ΤΏΘΙΘ 18. σου! ΠΙΥ 8οπλθ αἰ ΠΟΥ ΒΘγθ. Α Ὀυγηϊ-οἤθυίηρ 18 ῥτοβοσι θὰ 
ἴῃ Θδοὺ σᾶ86; δυΐ ἴῃ [μονἱτ σι ἰὺ 18 ἴο δοηδ᾽ϑύ οὗ βαυθῃ ἰδ 8, οὔθ Ὀυ]]οοΚ, 
αῃὰ ἔνο Γϑηγ9; ΏΘΓΘΔΒ ἰῃ ΝΟΙΔΌΟΓΘ 1 18 ἴο ὈΘ Βούϑῃ ᾿δπιῦβ, ὑνσγο Ὀ.]1ΟΟ ΚΒ, 
δηᾶἃ οὔθ στϑω. [π ϑϑοῖὶι ρἷδοθ ἔπ 16 18 8180 ἴο ὯΘ ἃ Κι ἔογ ἃ 81 -οδγσίηρ ; 
δα ἴῃ Του 168 ρΘᾶς6- ΟΠ ΓΙ ἢρ8 ἃ δἀαθα, ἴνο Ἰδπι Ὁ, οὐὗἩἨ νος ΝΌΣΩΡΘΓΒ 
ΤηΔ 68 Π0Ὸ τηρητίοη. ὙΠθτΘ 18 βυβιοϊοης ἃ δ σΘηοΘ ἴῃ [6 πιοάθ8 οΥὮἨ ὀχργϑβϑ- 
βίου ἰοὸ ἱπάϊοαϊθ ἔπαῦρ ὑπ αἰτθούϊομϑ ὩΔΥ ὃ οοπβίϑίθηί. Τὴὸ “6 88 
ΤΔΌΙ8, Ὁ Β6ΘΏ3, ἢᾶγ6 8 ἰσδαϊ θη ὑπαὺ (Π6 βου ῆσθα ργοβογ θὰ ἴῃ [,6- 
ν᾽ συ8 ἡγΘΓ6 ΟὨΪΥ ὑμο86 Ὀθοηρσίηρ ἴο [ἢ6 Ὀγοδα οὗἁ [Π6 σβι- ἔγυ 8, δ ἃ τῦθσθ 
ἴῃ. δἀαϊίοη ἰο (Π6 Βρθοῖ8] ἔδβαϑί-οογιηρβ σίσθη ἴῃ Νυταθογθ. ΤὨΪ8 οχρ]δ- 
ηἠδίϊοι, ἤούγθνοσ, σληηοῦ ὯΘ ἀθοπιθα ΥΘΓΣΥ βαιϊδίδοίοσγ. Τδθ τηϑίϊοσ 18 οὔθ 
οὐ ὙὙ1Οἢ 6 ἡγϑῃῦ ΤΟΥ ἰπ οτιηδοη, Α }] Κπον]θᾶρο οὗ 811} μδὲ νγαβ ἴο 

᾿Ό6 ἄοῃθ νγου]Ἱᾶ τροϑὺ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ΓΘΙΔΟΥ͂Θ 8}} αἰ ΠΟ] γ. 

12. Νυμα). ἱν. 3, 28, 80, 8δὅ, 47. ψ τ νὰ. 24. 

ΤΠΟΓΘ ἈρΡρΘΌΓΒ 50ΠῚ0 ἀἰΒούθΡΆ ΠΟΥ μθγΘ. [Ἃ}ἢ οὨδρ. ἷν. {π6 1,ον ὐοϑ᾽ ρογίοά 
οὗ βογνίδα ἴβ βίαίθά ἴο 6 ἔγομπι ὑ:γγ ἰο ΗΓ ; τ 8116 ἴῃ Οἤδρ. ΥἹ}1. 10 Θοτ- 
ἸΏΘΠΟ68 δὲ ὑννοη γ- ἄνα. [0 18 οὗ 110016 Θομβθαῦθηοσο ἴο {π0 αυδϑβίϊομ ἴῃ δαπὰ 
ἰο Σϑοοησῖ]θ {8686 ϑἰδύθτηθη 8, βίπ 60 ὈΟΐἢ ΟΠΔΡΙΘΓΒ 8.6 δἰγ δυϊθά το [86 Ε7ο- 
181. ΤΌ ἸὩΔΥ 6 οὐβογνϑα ἰμδὺ 6 ἀ ΒΒ ΟΌ] Υ Ὧ88 Ἰοηρ ὈΘΘὴ ἔθ᾽, δηὰ {πδὲ 
{00 ΧΧ  οβδοῦ ἃ τϑοοηο  δίϊοη ὈὉΥ τοδάϊηρ “ ὑνθηϊγ-εῆνο᾽" ἴῃ σπδρ.ἷν. ϑοΠὶθ 
ὙΓΙΟΓΒ ΠΑΥ͂Θ ΒΌρΡροβθά 84 ινϑ γϑᾶγβ᾽ ὑγὶ Πἱἢρ ὈΓΙΟΓ ἴο [16 δοίυ 8] σΟΙΏΤΠΘΏς6- 
τηθηΐ οὔ [86 βευνὶθο (866 Ὀοΐοτο, Ρ. 467.); τυ 116 οἴβϑγβ πᾶνϑ ᾿τωδρὶ πο {Πδὺ [86 
ἀϊγϑοιίίοη ρσίνϑῃ ἰῃ σἤΔΡ. ἱν. ΓΘ. 8 ἴο {116 {τὴ 6 ψν ἤθη {1|0 [ἈὈΘΓΏ8Ο]6 νγ88 ἴῃ Π10- 
(ἴοπ, νν 8116 Ὁπ8ι ἴῃ οἰ ρ. ν1}}. ργθεοῦ 65 ῸΓ 10 ψν ἤθη 86 0]64 ἴῃ ἃ χοᾶ ρ]δοο.8 
ΤῊϊ5. ποίίοη ἀογῖνθϑ 8010 οι θη 8η06 ἔγοῖ {μ6 Κηοννη ἔδεῦ {Πδὺ [ἢ 6 ἀρ59 
Οὔ (80 1,ϑν1068᾽ ΒΟΓΥΪΘΘ γγὰ8 ϑτογνν ἃΓ48 γορυ]αῖθα δοσογάϊηρ᾽ ἴο Οἱ ΓΟ Τηβίδῃορβ. 
Τηὰ89 εν! (1 Ομ γοη. χχὶλ!. 24.) ῆχϑα ([Π6 Ὀερίηηΐϊηρ, αὖ ὑνγοηῦγ ΥὙΘΑΓΒ᾽ 
ὙΥ ΒΙΟἢ τὰ] ΕΖγδ Β6ο 18 ἴο ΠΆΥΘ [Ὁ]] ον οα, ΕἔΖτγα 111. 8. Βυΐ ΤΏΔΥ πού Νυιηῦ. 
ἦν, ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ροϊηΐ οαὐ π6 656 δὺ συ] 10 {π6 ον ῦοβ σοσθ οηΐθγθᾶ οὐ ἴἢθ 
σοη8ι8 τοἱ], Νυχηῦ. νἱῖϊ. πηᾶσῖς πὶ δῇ ψ ἘΟὮ ἸΠΘΥῪ Ὀορδη {ποῖσ βογυΐοθ ὃ 
Α βἰτῖϊαγ ἀἰθθγθηςσθ 18 ΟΌΒΟΓν 8016 ἰῇ (ῃ0 ἰβίογυ οἵ ᾿αν]ὰ σορυϊδί!οηβ. 
Ηδ πυιθογοά {Π|0 1μενῖνθβ “ ἔγοῃλ ἴῃ6 δρθ οὗ {ΠΙΓΟῪ γοατβ δπὰ ἀρνγαγᾶβ ἢ 
(1 Ομβιτοη. χχὶϊ. 8.), δῃὰ γού ᾿ηἰτοάδυσοα (ποῖ ἱπίο “{μῃ6 σγοσκ ἔογ {}6 
Βευυΐοθ οὗ τῃ6 Βοιβὸ οὗ {π0 Ἰωοτὰ ἤοτα 1116 ἃρ6 οἵ ὑνγθῃῖν γϑαγβ δηα ὑρννανὰ ἢ 
(ν. 24.).»,ἕ 10 18 ἴσο {Ππᾶ0 6 αὔλογνναγ 8 ἢϑα [ἢ σΘΏΒι18 ΚΘ “τοι ὑπν ΠΥ 
ΥΘ 818 οΪἀ ἢ (ν. 27.) Ὀιυ0 0818 ΒΘθ 8 ἴὸ ἢδνθ Ὀθθῃ οὁπη6 οὗ [εἶθ ᾿αἰδϑί σορυ]ὰ- 
(ἰοη8 (“ὉΥ {πθ ᾿αϑὶ σογὰβ οὗ Πανὶ ἦ), ποὺ δἀορίβα 11}}} ὀχρογίθῃοθ δά 
Βῃονῃ (δὲ [Π6γὸ ννου]ὰ Ὀ6 βοπ!6 ὑσγϑοῦο8] δανδηΐαρθ 1π ἴ{. 

13. Νυῦ. χ. 12. στ χιὶ. 16. 

ΤΠΟΙΟ ἰ8 πὸ σοηἰγδαϊοϊίοθ. [π ἰδ6 γϑὶ ραββᾶρ ὑπ υἱυ]πηδίθ ρ͵δοθ ἴο 
νῃἰοἢ [ἢ6 15τΆ 6} 1168 γογθ {Π6 0 ΤΔΤΟΒίηρ᾽ 18 ροϊπίρα ουἵ, τι πουῦ ᾿πίοπάϊην; 
ἴο ἀθϑῃγ {πδὺ {Π6γΘ 6.6 ἱπίοστηθαϊδίθ βίϑ 008. 

} ὅε6 ΚοΙὶ, Ἐϊη]οἰϊαηρ, ὃ 26. Ρ. 90. 
2 Ὧο ὕειῖο, ΕϊηἸοϊ πῆρ, ὃ 1δ8. Ρ. 185. 
5. ΗἨςπρείοηθετς, Π᾿δϑογία θη 8, ἀΐδ5. υἱΐ, νοὶ, ᾿ἴ. ῃ0. 321 ---828, 860 αἷ5δὺ Κι, κδὶ δωρτγα. 



δ᾽ιθ 7αϊγοαμοίϊοπ ἰο ἐδε ΟΙὰ Τεείαηιεηΐ, 

14. ΝυὈ. χὶ. 16, 24---26. τι χ!. 4. 

ςϑρ. Βιυΐ ΚΟοΙϊ 88 βῆονγῃ ΟΥ 8. ΘΟ ρα βου οὗ ρϑββαρθβθ, Νυτ. χὶ!. 
14, 1δ., Δα οβρϑοίΐδγ Εχοά, χσχχ. ἤ., ΠΘΓΘ ἃ ἰθηΐ ῬΤΟΨΙΟΠΕΙΥ υδθα 18 το- 
ξοττοᾶ ἰο, ἐμδῦ 1ῃ6 ΤΌΘ δο͵ο βίοοα 1 8Π Ορθῇ ΒΡ806, δραγί ἔγοιω, Ὀυὶ 5111} 
νη [86 Θμοαηριηθηί. ΕΟΣῪ ΏΔη ὙΠῸ γϑηΐ ἴο 1 ψου]ὰ ἐμθη πδνο ἴο 
δο ουΐ οἵ [86 αρθο18] σϑιρ-οἶγο]9 Ὦθ τὸ 186 ὑϑηΐβ οὗ μἷβ ἔσθ βιοοᾶ.: 

15. Νυμῦ. χὶν. 456. ψὶϊῃ Χχὶ. 3. ὁ 
1 νγὸ δάσηϊί ΗογΙΩΔᾺ ἴῃ [86 Γβὲ ραβϑβαρθ ἴο ὉΘ 8 ῬΓΟΡΟΙ ΠΆΠΏΘ, {Π6ΓῸ 19 

811}}} ηο ἀἸ ου] γ. ΤῈ ονθηΐθ Ὡδυταίθα ὁσουγΓθα Οη6 ἴπ {Π6 δβϑοοῃᾷ, (ἢ6 
ΟἾΒΟΣ ἱπ 106 ου θἢ γϑᾶσ δἰζοσ πο Εχοάυβ. Τθοτθ οδῃ 6 0 οδ]οίλοη ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΘ δὴ ἰῃ θη οηδὶ δηὰ βρη βοβηῦ ρΡΓγΟ]ΘΡ818.3 

16. ΝΌΏΩΡ. χχὶν. 2ὅ. τ χχχὶ. 8, 16. 
ατοδῖ οὐδ᾽ θοϊϊοη 88 ὈΘ6ΘῺ ἰδ κθῃ ΠΟΙ; 8δῃὰ 10 18 βαϊὰ {Πδὺ ἸΥΓΘΟΟ ΟἾ1800]6 

αἰ ΒΟΓΘΡΆΠΟΥ οχὶβίβ Ὀούνθθῃ ὑΠ0 ὑνγο ρβββδαᾶροθ. [π ὕπ6 ἔσο, Βδίδϑπι ἰδ 
ἀοβογὶ Ὀθἃ 848 σοϊυσηϊηρ ἴο [18 ρΙ866, ἴῃ [1|ὸ ᾿δίϊοσ, μ6 18 ἔουπα 50}}} διθοηρ 
110 ΜΙάϊδη 68. ρῥ]οὐἰηρ ἀραϊπϑύ [5.86], απὰ υἱἱπηδύθὶΥ Ῥου Βϊης ἰῃ (Π6 
βἰδυρῃίον οὗ ΜΙ|ιάϊδη ὈΥ {Π60 1Βγϑο] 686. Αἰἰδιηρίβ αν Ὀθθη τηδᾶθ ἴο ουϑδὰθ 
1Π0 ΑΙ ΟΟΪΟΥ ὈΥ ἱπίογργοῦπρ' 086 ΤΌΓΙΠΘΣ ἰοχί ὕ0 Ιηθ δὴ τρ ΓΟ  Ϊγ ἰπδὺ Β4188πὶ 
βού ουύ τὶ 1Π6 ΔΡρδγϑηΐ ῬυγσροΟΒΘ οἵ ροΐῃρ' ΟΠ ---- (δὶ ἢ6 τγϑηΐ ἐοισαταξ 

Ἠΐ8 ῥἷδοθι Τμὺβ Κο]], δὔνοσ Ἡθηρβύθη Ὀογρ, Β8γ8 (δ δ. ἸΌΡῸῦ 3.5) (χχὶν. 28.) 

χηυδῦ ποῦ δ6 ἰγδῃβὶδίϑα 848 1 1 ΤΟΓΘ ἸΌΡΟΟΝ ὩΘῪ (οορ. χχίν. 11.); {μδἱ 
Βαϊδαιη ἀθρασίβα δὲ 88 ΒδΙδΚ 18 βαϊἃ (9 ᾶνθ ροηθ Πὲὶβ ὙΑΥ, Ὀαὺ (Πδὺ {Π6ΓΘ 
8 Π0 ΖῃηΘη 0100 οὗ ἢ18 δοίΌ 17 γϑδομίηρ Ποπηθ.58 ΤΉΘΓΘ 8, ρου ὮΔΡ8, ἃ στοιπά- 
σψοσκ οὗἉ ἔδοῦ πόσο, ἱμουρὴ 1}6 αἰδιϊηοίΐοη διοιηρίοα ἴο Ὀ6 8οὺ ὰἃρ Ὀδίνγθθῃ 
116 νο ΗΘΌΓΘΥ ΘΧΡΓΘΒΘΙΟΏΒ ΠΠΔΥ Β6ϑ ἔδγ-ἰοο οα, 1. Βονονοσ, τῸ 
ϑχϑιλΐηθ 6 ΠΑΡΓΔΟΥΘ, γγ6 888}} πὰ μα 1 αἴοτγαβ οὔθ οὔ (ῃοδβο β σι Κίηρ 
τοϊηαἱθ οοἰποϊάθποθϑ ΒΟ ἰθπα 80 ἔογοϊ ΌΪΥ ἰοὸ ΘΒΙΔΌΪΠΙΒΏ {π6 ογϑάϊί οὗ 8 
μἰϑίοσγ. Βαίβϑδιῃ (χχὶϊ. 7.) βαὰ θδθθῃ βυμητηοποὰ ὮὉΥ [86 6]4ογ8 οὐ Μιάϊδῃ 
88 Ὑ6]1] 88 ὈΥ {ῃ9 οἱάθγβ οὗ Μοδὺῦ. ὙΒΘα ἢ δοοορίθα {δὸ ἰηντίδιίοι 
86 νυϑηῦ ἰο 1η6 Κίηρ οἵ Μοδθ; δηὰ νγγὸ θαὰῦ ποίϊηρ οὗἨ δΔὴγ ἱπίθγίθγθηοθ 
οὗ 186 ΜΙ|ιάϊδηϊίθθΌ Βυΐ, θη ἀἰδβηγίδβαὰ Ὀγ ΒαΙακ, δηα βίασγιίηρ ἴῸΣ ἢ 18 
Θαϑίθσῃ ἤόηθ, ἢ6 ψουἹὰ παίυτδ]} σοτηθ ἴῃ οοηίϑοί 1} (η6 ΜΙαΪδηΣ68 ; 
ἴον ἸΠ6ΙΡ ΘΟΙΠΙΓΥ ἰΑΥ͂, 10 ΘΘΘΠΊ8, ἴο {Π6 Θαϑί δηᾶ βου -6δϑί οὐ {ηΠ6 Μοβθιίθ8. 
ΤΟΥ δουρμῦὺ ἢἷ8 σοι 86] ϑρβιηϑὲ 15Γ86] ; δηἀ 6, 88 {πΠ6 παγγϑίϊνα οὗ ἢ] 
ἀθδ!ηρ8 ἴῃ Μοβϑὺ ρύονθϑ, νγῶβ Ὀαῦ ἴοο ΓΕΔάῪ (0 ρἷνθ ἰς ; Ὀαΐ, Ὀοίοτο ἨΘ ΓΘ- 
Βιυϊτηθα Ὦ18 ἸΟΌΓΩΘΥ, ὑπ ΙΘΓΔ6 118} δὐίδοκ οἡ ΜΙάϊΐδη γγ838 τηδάο ; δῃὰ Βδἰδϑηι 
ΡΘΙΒη64 ἱῃ {Π6 Βἰδυρηίοσ. Νὸο νυἱοΐϑῃοθ (θη ἰ8 ἄοῃθ ἴο {π6 ἰοχὺ ὈΥ ᾿μύογ- 
Ῥτοπηρ ἰτς ῃ6 ἀεραγίθα Βοιηθνγαγάβ; δηά 8. ἡδίυσγδὶ γϑϑϑοη 18 ἀϊβοονοσθὰ 
ὙὮΥ Βο ἀϊὰ ποῦ τϑϑο ἢ οθθ. 18 18 οὴ6 ΟΥὨ [πΠ6 υπάθβιρηοα οοἱποϊ θη 68 
Ῥοϊηίοα οαὐἱ Ὀγ Ῥτοΐ. ΒΙυηί, ἔγομλ σοῦ Ὧθ ἀοσῖνοθ 8 ῬΟΥΘΓΓ] ἀτραπιοηΐ 
ἴῸΣ {80 νΟΓΔΟΙΥ οὗ (86 βογρίυσθ. ΘΌΓΟΙΥ, ἤθη, ἔγοπι {πὶ8 δη ἃ [Π0 68868 
Ῥτον οῦΒ]Υ σοηδιἀογθά, γγσθ οδηποῦ Θοποαάθ ἐμαί {80 ψοτκ παυδὺ Ὀ6 8βογιροα 
ἴο τῇοτο 1ἤδη 8 810,16 ὙΤΙΟΥ. 

1 ΟῚ, Ἐϊη]εἰίαηρ, ὃ 26, Ρῥ. 91. 
5 860 Ηοηρδίθηθετς, Ὠἰδβογίϑιίοηβ, ἀ͵88. υἱ, οὶ. ἱϊ. Ρῃ. 179 --- 182. ; Καὶϊ, δὲ σωρτγα. 
5. ἘΠη]οἰταπρ, δὲ σφωργα. ἈὨδίδθ ἐγαηδὶδῖθβ, “ Βδίαϊζῃβ φυοαὰθ ἀἰϊβοοδεὶῖ." Ροηξ, Ηδίδ, 

ἈΠῈ Οτσ, Βαίαδι σα ϊ δυο ΟΠ ἴο δἰ5 οὐ ἤοῖῃθ, δηὰ ἢδνθ δἤοσνγδγαὰβ τοξαγηθα ἴ0 
ἰάΐδη. 
4 Βιίυηῖ, ὕπάοεϊκηοα Οοἰποίἀθῆσοβ ἰῃ (Π6 ἩΣϊ ηχζδ θ᾿ οὗὨἨ ἴ86 Ο. επὰ Ν. Τ.Ὸ δὴ Αὐχυ» 

τηθηΐ οὗ [Ποῦ Ὑ  γϑοῖν (διἢ εἀϊι.), μασι ἱ, 34. ρΡρ. 90.---98. 



7λὲ Απίλογελὶρ απὰ Ἰ)αΐε οὗ ἐδε Τρεπέαξἐοιμοῆ, δ11 

Τὸ 18 δ] οσοα 848 ἃ ἐγ ΠΟΥ Ρῥτοοῦ οὗὨ ἴπ6 Ὀ] ΓΑΙ οὗὁὨ παηᾶβ ἴῃ {Π6 
[ογιηδίϊοη οὗ 186 Ῥαπίδίδυσι, {πὲ ναγίουβ ουθηΐβ ἀγὸ σοϊδίϑα ἔν ]οθ 
ΟΥ̓͂ΣΙ, [Βαΐ 18 ἰο Βαγ, ἐπαΐ το αἰ πἔδγοηῦ ὑγδαϊ οηβ οὗὨ {π6 βδπιθ οδουτ- 
Θῃ66 Βανθ Ὀδθὴ ἱπίγοάδυοοα 48 1 πον ἀοβου οα ῬογΘοΥ αἰβδγθηὺ 
τῖηρσβ. Νονν, 1ὖ 18 τηϑηϊ δύ ὑμαῦ ἴῃ ΟΓΣ ΒΑΡῪ ΒΙΒΙΟΥΥ͂ Ὑὰ ΘΟΠΟΠυΑ]]Υ 
βηά ονθηΐβ γδγϊου δὴν τοἰαίθα Ὀγ αἰ ἴδσγοηῦ δυΐθουθ ; 8ὸ ὑπαὶ 10 ΓΘ] ΓΘ 8 
ΤῊ ἢ ΓΤ Βοδσοῆ, 8η4 τρποὴ ἡυαρταδηΐ, πα τυ οἢ ἹΩρΑΓΟΔ]1Υ [0 8} ουξ 
ἔγοια {6 αἰβδγθηῦ βουσοθθ Ἡμδὺ ΥδΥ Ὀ6 Βιρροβαα ἰο 6 {π6 ἰγὰθ 
τοΪδοη. Απά νὰ πα {δα Ὠιδίουϊδηβ ποὺ ὑπγοαυ ΟΪΥ βίαια {Π 6 
ἀιβηου 68 {πον ἤᾶνα ὈΘΘμ ὉΠΟΥ͂ ἴῃ ᾿αϊαποίηρ ὁη6 δοοοιιηῦ ἀσαϊηβί 
ΘΟ; δηα βομπιθίϊταθβ [ΠΟῪ ᾿ἰπἰσοάποο 86 νϑυϊοιβ ΨΟΥΒΊΟῚΒ ἰηΐο 
{Π6 1 παυγδίϊνο, δηα ργοίθββ {π6}. 18 Ὀ}} τὺ (ο Ηχ ἀρο [6 ἔγὰθ ΟοΏΘ6, 
ΟΥ̓ 10 οοῃδβίγιοῦ ἔγοῖὰ {Π6}Ὁ τηδίθυα]8 ἃ οομβιϑίθηῦ δοοουηί. Βυΐ 6 
ἄο ποί Βπά ἰιϊδύοσιδηβ οὗ Ὠοποδίν δηὰ τὰς] 688 Θου Ὀἱ πἰὴρ δοπίγα- 
ἀἸοίΟΥΥ πδυσγϑθνεβ Ποὺ βοθιλίηρ στο οὐ ἨΆ 2[ῃ6 Οοπίγδαϊοίίοῃ, 
ἰγοαίηρ δδοῖὶ βϑραγαΐθ ψϑσβίοῃ οὐ 85 αοὐδηΐ 88 1 Ἢ 6γ6 τηδᾶθ ἃ 
αἰ ἴογθης {πὶπρ' ὈΥ (86 δβϑισητηθηῦ οὗ ἃ αἰ δγθηΐ ἀδίθ, δα ΤΠ6} ζταυ 
ἀοιμδηαϊηρ τ Ρ]1ο1Ὁ ογθάθηοα Ὁ ταῦ {ΠΟΥ δάνα 8 τπιδπυΐξιοίαγαεά, 
πῃ δυο α γ- αΠἴδγθηῦ ὈΟΟΚΒ, 1 τοροαδῦ, αΙΠΥΙΗρ' βύοσ ΘΒ ἅτ (018, Βυΐ, 
1 ἃ βῖπρ]6 ὙΥΙΘΥ βηουἹα σὺ ὌΡΟΩ {86 δηηδ]8 οὗ οἱα {1π168, ἀπά 
Βθου αὶ σθβοϊγα ἴο ουποοοῦ 8. ΠΙΒίΟΣΥ ουύ οὗὨ {Π6π}, ποΐ ὈΥ͂ Το σ ἰηρ; {Π6 
ΡΓοΡΑὈΙΠΥ δηᾶ ουϊάθησα οὗὨἨ ϑϑδοῦ βίδίθιηγχοηῦ τρδάθ, δῃά βο] θοῦ τ μαΐ 
0.6 ἀδομηρα ἴο Ὀ6 [86 ἰγαΐμ, Ὀυΐ ὈΥ Ββίσπρίηρ ἰοροίπον ἢγβϑῦὺ ἃ. ρῖθοθ 
ἔτοπιλ οὔ6, δῃὰ {86 Οπ6 ἔγοιῃ δηοίῃοσ, σι πουΐ σατίησ ὙΠΟΊΠΟΥ ἢ6 
τοϊδίβα {16 βαπλθ ἔδοῦ Ἀρϑὶῃ δῃα δρεΐῃ, μ6 τηυδῦ θ6 σομνϊοίαα, 1 ποί 
οὗ ἃ 8οι{164 ἀδβῖίσῃ [ο τηϊβἰ δα, γοὺ τροδϑί οδγίδι ἱγ οὔ {π6 υἱπηοβί 
Δορ]ρΘΏο6 ΔΠπα τηοβὺ 8] μου Ἰπαρτηθηῦ. ΤῊΙΒ 18 δῖ, ὑπογθίογα, (Π6 
1πῖηρ τ ΠΙΘῈ ἃ ἰδίοσίδῃ τ ῆο ἀοδιγθα ογϑα!ϊῦ ΤῸ ἢ8 ΤΟΥ, Πα τγα8 ροδ- 
Β658664 ΟΥ̓ ΘΟΙΏΠΔΟΠ 86η86, ΟᾺ]α πο ἀο. Βαῖ, σταῃίηρ, ἴῸὉΓ ἃ τηοιηθηΐξ 
{παὖ τ1Π6 Ῥαπίαιθυσἢ ἰβ σομῃροβοα οὗ νδγγῖπρ ἀοουπηθηίβ, σψουκοα 0 
ἰοροῖμοῦ δηα τδάθ ομα ὈΥ βοὴθ ΘΟΏΡΙΪΟΥ δὺ 8 σοιμραγαίινοὶ γ-ἰΐθ 
ΡΘΓΙΟΩ, ἴῃ [Π6 ἀἄδγβ οὗ Π)ανια οὐ οἵ {ἰ ϑιιθεδαιθηΐ Κίηρβ, 18 10 ῥτο- 
Ὀ4 016 (μαὺ {818 σοι] Σ σου] ἤν πιδα6 ταθη ἢ {Π086 {ἰπλ68 Ὀ6Π16 ν 6 
(παΐ {μ6ἷγ ταοϑὺ ποΐθα δησοϑίουβ αἀἰὰ ὑνίοα τ ῆδὺ {πον αἰ ΟὨΪΥ ΟΠΟΘ, 
8Δη6 (Παῦὺ ἢ18 ὈΟΟΪΚ, 80 ἱπαγῸ ΠΟΙ} σοι 1164 ἔσοσα βοῦυγοθβ ἡ ΠΙΘἢ σοη- 
[δι ρογαυῖθ8 οουἹὰ ποῖ 6 ]0 Κπονὶηρ ΓΘ ΟΟὨ ΓΔ ἸΟὕΟΓΥ, δϑβασηρά 
αὖ ΟὨ66 ἃ Βδογοά δυϊῃουΥ, τ ΏΟὮ 10 ανοσ δήϊον αρί, δῃηα τνδϑ δοϊά 
ΟἿ 88 ἴἢ6 αν οὗ [86 απ ῦ [{ τηυϑὲ Ὀ6 Θβρθοῖα! νυ σοι θαγοα ἰΠδὲ 
(η6 Ῥρηίδίοιοῃ 18 ποῖ ἃ ΜΟΥΚ τ γον οὗ Ἰογαΐυσο Ὀὰΐ οὗ τε] ρίοη ; 
{πᾶῦ 10 γγᾶ8 ποῦ βού ἔογί δὲ {μαΐ Κιπά οὐ δοιῃροβιῖοι οἡ ἡ ΠΙΟΩ ἰαβίθβ 
τσ αῦ ἰΘο  ἰπιαύθΥ ναγγ, Ὀαὺ {Πα 1 ἀδιηλδηαθα ἱταρ οἱ Ὁ ογθ. Οδγ- 
ἰαϊηἶν [Π6 ῬΓΟΌΔΌΙΙΥ 18 ὙΘΓΥ͂ Β[ΤΌΠρ' ϑραϊηβύ δι ἢ 8. ὈΟΟΪκ 5 ὈοΙηςΣ 
ΤΏΘΓΘΙΥ {Π6. οΟἸ]Θοἰίίοη οὗὨἨ ναγϊουβ {γα 1008 ; ἃπα γα ΤΩΔΥ ᾿ΠΒ0}ν ἀ6- 
τηδηα [Π6 τηοϑῦ ΘΟ βοϊηρ ᾿χγοοίβ Ὀαίογα γγ6 γὙ1614 δ Σοῦ ἴο βο ἢ δὴ 
Πγροίμοβιβ ὙΠ αὐρδδίϊοῃ 18, Ασὸ {βοσ {π686 σον! ποίηρ ῥτοοίβ ἢ 
1,μ6ὖ ι.ι8 ἜΧβηαΐη6 βοῖμθ οἵ ἰῃοβα τ ΒΙΟὮ ἀγα ΟΠ ΘΗ͂Υ ἀν 60 οη. 

1. κξη. χν. νι χυῖ!. δηα χυ]]]. 

ἴυ 15 βαϊὰ ὑπαὶ ἤθγθ ἃγθ ἔννο δοσουηίβ (ὈΥ {86 Ε]ΟΙ δ πὰ {16 “76 ον ]8ι) 
Οὗ οὰ ςονθηδηΐ ; ἂπὰ 6 δοιία 5οῖ5 ἔὔϑπὶ οὐθῦ-βδηδί θϑοὶὶ οἶδοσ, 



δ᾽: Ζιϊγοσμοίϊομ ἐο ἐδο Οἷὼώ Τοείαηιοηξ. 

τοιηδυ κίηρ “ Οοα᾽ σονθηδηῦ νὴ ΑὈτδμαπι, χυΐϊ!. .. Χν, 8180 ἃ οουδηεηί, 
Ὀυὺ τνιιϊπουΐ [86 δρροϊπίτηθην οὗ οἰγουτηοϊδίοη, δηᾶ {86 Ῥγομηΐδα οὗ ἴεδὲς, 
ψΠϊ ἢ 18 παιταίθα χυἹἹ.Ἶ Βυύ (818 18 ΠΡΟ ἈΒΒΌΤΩΡΓΟΝ ; δπά ᾿ἰ πουϊὰ δε 
Βυ πη οϊοηύ (0 τηδϑὺ 10 τΥΣ ἢ 8. 8019 πορδίϊοη. 1Ὲ, πούγονοσ, τσ Ἰοοῖ δὲ ἰδ 
ΒΙΒΙΟΣΥ, γ76 866 16 ἀονοὶορϑα ἴῃ {6 τηοβῦ ογάθε]Υ τδῆηθγ. ΕἸγαῖ, ἴῃ οἰδρ. 
χν., πόσο 18 {86 Ἰοστηδίίοῃ οὗ ἰμ6 οουθηϑδηῦύ : ὑῃθῃ, ἴῃ σὮδΡ. χυ]]., ἰΒοτο ἰς 
{π6 ᾿ἱποϊρίθαύ [1] ΑἸτηθηΐ οὗἉ 11, νυ ἢ ἃ τηογο οχρ] οἷς ἀρ βηϊ οι οἵἉ {π᾿ ῥτγοιιῖ 
Ὀοίοσο ρίνθῃ, ἱποϊυδϊηρ ϑβδγα ἴῃ 1, 'ἱπ ἤο86 ΒΘαγΙηρ,, οσμδρ. ΧΥΙΙ,., {{|9 
ῬΓΟΠλΪΒΘ 18 ταϊἰθγαίθα ἴῃ 8 8011} ἸγΟΓΘ ΒΡΘΟΪΆ] Ἰηϑῆηοσ. Τ7Τὸ ἴδκθ ουϊ δῃγ 
Ῥοσγίίοῃ οὗ (μὶ8 πασγαίῖνθ ὑοῦ] ΒΟΥ ΟΌΒΙΥ τη] ἱΐ, 88 ΚΕ υγὶζ δ88 πεὶὶ 
βῃονη.2 

2. 66η. χἰϊ. 10---20. τι χχ. ἀπᾶ χχνὶ, 1--1]. 
1ι 18 δβϑυχσηϑα ἐῃδὺ Ὀὰὺ ομθ ἔδου 1168 δ {τ 8818 οὐἩἨ ὑβδθεο ῃγ60 δοσοῦηᾷ, 

Βυΐ ΜἘΥ ταϊρὶι ποί ϑ᾽ παῖ 8 ονθηΐθ αν σοουστοα Ὁ 10 8 β6θ ἱπῃ ΤΥ ΠΑ 
116 ταύ 8. Τηϑηῃ ΤΩ Κ68 γορθδίθα Υ {16 δι 6 στη] δίβ 6 ; ἢ 116 056 ἯΒ0 ἅτε 
σοηνογεδηΐ Ὑν ἢ ΕἸ ἈΒΙΘΓ ἢ ΤΔΠΉΘΓΒ ἈΒΒΌΓΘ 08 πὲ {ΠΘΓΘ ὈΘΟΌ]ΙΔΥΪΥ {Π6 βΆπιο 
ΥῥΡΘ Ῥγϑβθῃΐβ 186] ἀρδῖη δηὰ δραίη. Ο ]θούοσβ δυϑ ΣΊΏΘΓΟΙΥ πὸ ἱπαργοθα- 
ΠῚ ἴο ὑγρθ οὗἉ 8βι6]ι οοπἀποΐ Ὀοΐηρ Γορθβίθα ἢ {Π|0 88Π|6 ΓΆΠῚΙΪΥ : {ΠΟῪ ΔΓ 
ορροβϑὰ Ὀγ {Π|0ὸ ρτθδίοσς Στ ργο ΔΌΣ ΠΥ ὑπαὶ [Π6 τυ τοῦ] ἤλυθ υἱοϊδιοα 
41} ἰγὰ ἢ} ἱη (86 τηοϑῦ ὉΠ ΣΟΙ πᾶν, ἴο ἴΠ0 δοσυπ)υ]δίοα ἀϊβογοάϊὶ οὗ (86 
χηοϑῦ Βοπουζγοά δηροβίογβ οὗ ἴῃ6 παίϊοῃ. Απάᾶ {Π6 πδγγδίϊυ 98 ΔΓΘ τηδιϊοά 

᾿ ἘΥ νϑγϊδίϊοηβ οὗ {1π|68, οὗὨ Ρ]Δ668, ΟΥὨ ῬΟΓΒΟΠΒ, οὗ οἰτουτηδίδποοβ. ὙΤΏΘ πιδίίες 
18 ποὺ 8 {ΠῚ ρ οπ6 : 1 1656 ἰἴγθο ἀθβοσὶ ρύοηβ Ὀοίοησ ἰο {Ππ6 ΒΆΠΘ δτοηί, 
{116 ἢ ΒΊΟΥ ---- δηα 118 ᾿πάθρα 18 [π6 οοποϊ υβίοῃ ἴο ΏΙΘἢ Βοπηθ οὗ (86 οὗ- 
)6οίοῦβ ΘΟση6 ---- 8 ΘΠ ΟΓΟῚῪ ἀοβυλίιίο οὗ ογράϊ. 

3. ὅδη. χνὶ. 4---16. νι χχὶ. 9---21. 

Ηδετγο, αρδΐη, {Π6 ΓΘ 18. 0 ΩρΡΓΟΌΔΌΙ ΠΥ ἴῃ {πὸ 6116 (μὲ Ηδραν ὑπῖοο οι 
ΑὈΥδΠδπιΒ τοοῦ, Απιϊᾷ {Π6 β' τ ρ]6 γϑ  δίϊοηβ οὗ ποιηδὰ 116, 8ἃ5 Ε΄ 61] οὔδθγυοβ, 
ΒΌΆΘὮ ἃ ΓΘΟΌΓΥΘΠΟΘ 18 ποῦ δἱ 8}} βυγργιδίπρ.. Απᾶ ἴῃ 8}}] {86 ρδγυου δ οεἰτ- 
συ πιϑίδηο68 πδγγϑίθα ὑπο ΓΘ ἰβ 80 τηυοἢ αἰ ΘΓΒΙΓΥ, 848 ἴ0 ΓΟΩΑΟΣ 1ΐ ἐπ ροβθὶῦ]6, 
1 186 ΒΊΒΙΟΤΎ 6 δί 8]} ἰγα Ὁ], ὑο δ. τὴ ἴνγο βίοσϑβ ο ομα ϑνυδῃηῖ. 

4, (ἀδη. χχὶ. 22---- 34. ψὶ ἢ χχνυὶ. 26---38, 

ΤῊ οὐϑοσνδίϊουδ ᾿υ8ὺ τη846 νν}}} ΔΡΡΙΥ ἴο {Π6 πασγδαίνεβ πὶ [680 {πῸ 
Ῥᾶβϑβϑαροβ. ΑἈμπά 1 18 γϑιλαγ Κ8Ὁ]9 (αὶ ονθὴ δ ἐῃθ ρσγϑβθηΐ ὑτὴθ ἐδογθ δ 
Βαϊ ἴο ὈΘ ὕνγο οορίουβ βργίῃρϑ 8.1}} οχ βίη δὺ Βϑοσβῃθθαδ.δ 

ὅ. ὅδηῃ. Χχν. 18, 19. ὙΠ χχχνυ. 14, 15. 

71 18 8] ορϑά ἐπδΐ ἰπογθ 8 ἃ ὑννοίοϊ ἃ δοοουηΐ ΟὗὨ (Π0 οδοηδϑϑοσγδίϊοη δηὰ 
πϑηλίησ οὗ Βοίμ6]. Βυὺ {ποῦ γαβ ἃ σϑηθνθα αἰνῖηθ τηδηϊ θδίδίϊοη ; δοὰ 
186 παιλΐηρ ΟΥ̓ ἐ86 Ρ]δοθ ἴῃ (86 δύ. ρϑββᾶρθ 18 β' Πρ] ἴπ6 τοπονίηρ οἵ 
[86 πῆτθ ργϑνιουβυ ρίνθη, ὙΠΟΓΘ χαϊρῃΐ 88 Μ6}} Ὀ6 βεϊὰ ἰο Ὅο ὑποίο! 
δοσουηίβ οὗ {6 πδιλίηρ οὗ “2600, ὁπ6 δ ἷβ δἰ γῃ, θη. χχν. 26., δῃοίδοῦ 
ψ θη Εδβδι Ὀυγβίβ οαὐ Ὀδέοτο μὴ8 Δί μοσ, χαν]ὶ. 86., Δηὰ 88 γ8 μιδὲ δοοῦ, ἐδε 
διρρίαηπέεν, ἰ8 δὰ. ΔρΡΡΘΙ]]δύΐοη ἰμδὺ στρ ΠΥ ὈθΕ 18 Ὠΐπι. 

6. ἘΕχοά. ΧΙ]. 1---28, 48.---- ΧΙ, 2, τα ΧΙ], 8----16. 

]η {86 ΤΌΤΙΩΘΙ ΡάΒΒΆρθ8, 10 18 βαϊ ἃ, ἔῆοσθ 18 ὑπο ἰηδϑυξ οι οΥὗἁὨ [{}0 Ῥ45380Ὲγ, 
(οσοίμοσ πτι ἢ [Π6 βδποῖ βοδίϊοη οὔ [86 βγβϑίςοση. Απά ἴδθη, ἰῇ {Π6 ἰΔιθοῦ 

1 Ἑϊη]εἰϊιηρ, 8 1δ0. 
9 ἘΠηΠεῖδ ἀοὸν θποδίδ, ΡΡ. 96 --98. 866 8180 Καὶ, Ἐϊη]οἰτπηρ, ὃ 26. Ρ. 93. 
5 ΚΕΙ͂], ἰδίἀ.; Καγιζ, Εἰημεῖς ἀθγ Οθμθβὶβ, ῃΡ. 104--- 106. 
4 ΧΕΙ], ἰδ]4. Ρ. 98.; Ιζυγῖσ, ρμ. 106---109. " Καὶ, τοι, 



Τλε Αμίπογεμὶρ απὰ 7) αέε ὦ ἐλ Τεμίαζοιεῆι. 5678 

ῬΪδςσο, 18 ἃ [γθδἢ δρροϊπίχηθηΐϊ τ ἢ τορσαγὰ ἴοὸ 686}}..} [10 18 ὩΡν 6]]ου8 (Πα 
ΔΩ ψοῖρθῦ σα Ὧδ αἰἰδομθᾷ ἰο (ῖ8.Ὁ. Αἱ ἢγβίὶ {πϑγθ ἃγθ {Πθ σοπητωδηᾶδ 
σίνοη ὈΥ αοἄ ἴο Μοβθβ πὰ Αδγοῦ : ἱπ οἤδρ. χἱἱ], {π6.Ὸ 8 {8:6 δομαπαιπὶοδ- 
τ΄ἴοη οὗὁἩ {1086 ἴο {80 ΡΘΟΡΪθΘ. 

ἡ. Ἐχοά. χυὶ. σι ΝΟ}. Χὶ. 

ΤΉΘΓΘ 18. ποι μΐπρ ἱπιργο 8016 ἱπ {86 βΒαρροϑιίίοη {δὲ [ῃ}6 ΙΒΓ4 6168 ὑσσῖοθ 
ΤΑΓΙ ΓΟ (ὉΓ ΠΟΒἢ -τηθϑὶ ἢ ΠΟΙ 18. 10 ΒΓΡΓΪβίηρ {Ππ|ῖ ἱσνῖοο (οὐ βοηὶ ἐσ 
40.115, νυν ίοἢ ογὸ δουημάδηϊ ἱπ ἰμδὺ Ἰοσα}}γ. ΤΠ οἰγουτηδίδηοθ5 παΓΓαιθα 
ΑἸΠΤ νΘΓῪ Βιγ ΕἸΏΡΙΥ ἴῃ ἴΠπ6 ὕνο ρἷδοθθ [Ι͂ἢ ομθ, {116 ἰδ ΟΥ̓ τηδηὴ8 18 
[Π6 ρῥγίποῖρβϑὶ ἔδοί, δου συ οἢ (Π6 41.818 ΘΟΙῺ6: ἴῃ {Π6 οΥποσ, 10 τνδ8 Ὁθ- 
οϑ86 ΤΠΘΥ ὍγοΓΘ βαί θὰ τυ πηβηπα (Παὶ ΠΟΥ τηυττηυγοά, Δπα, ἤθη (86 
40.81}8 δα σοτηθ ἴῃ νϑϑὲ δδυιπάλποο, ἀοα ρυπίβῃθα {Π6 Ρ6Ορ]6 ἴον ὑπθὶτ βίῃ 
ψ]1}} 4 ἀρδίγισεινο ρῥΙαραθ.53 Υ̓Παΐ στουπά, Ὀογομα τθΓΘ 580τη ρί]ο0:, ἰδ 
ποῦ ἴον ηδρίπίηρ {παὶ ὑνγο τυγΙ [Ὁ ΓΒ ΒΑΥ͂Θ νἈΓΙΟΌΒΙΥ ἀθβοῦὶ θα {Π|0 βϑῖῺθ 
τηΐηρ ὃ 

8. ὔχοα. χνυ]!. 1---. ψι ἢ ΝυὈ. χχ. 1---1 8. 

Το ὑνγὸ ἰβίογίθβ ρίνθη ἱπ ὑπ680 ρίδοθθ ΔΓΘ τη 8η} {68 0}γ αἱδίϊπεῖ, ΤὨΘ 
ουθηΐβ πδιγδαίθα ἴῃ Εχοάυϑ οσουγγοα ποῖ Ἰοηρ αἰΐϊογ [Π6 ἀδραγίυγο ἴγοιω 
Ἐσγρῖ; ἴμοβθ σϑοοσάἀθα ῃ ΝΌΠΙΌΘΓΒ ΘΓ ΠΘΆΓ {110 οἷοδβο οὗ {1160 βο)ουσῃ ἴῃ 
{πὸ Ἡ}]άθγηθββ. ΟΥδοὺ οἰγουπηβίϑηοαθβ δἰβὸ ΥΆΓΥ͂ ; ΘΒρΘΟΙΔΙΪΥ (86 ΓΘβυ]ῦ ἰο 
Μοβοβ δὰ ἄδγομ, ν ῆο, ἴυγ ὑπ6Ὶ. δ᾽ οὐ [86 ἰΔϑὺ οσσδβίου, ογο ἔογθί ἀἄθῃ 
ἴο Θηΐθι {86 ῥγΟμἾ864 ᾿ἰδηά.3 

9. Νυῦ. χνΥὶ. 

Α ρτοδὶ ἀ ΠΠου Υ 18 τηδᾶθ οὗὨ (μ18 σμαρίοσ, 88 Ὀοίηρ σοπηροβοὰ οὗὨ ἰηάθ- 
Ροπάθηϊ βίοτιοβ Εἰιθα (γδίμοῦ. ὑπ 11 }}}7} ἱπίο ϑδοῖὶ οἴμοσ. 6 εἴθ 
αἰν᾽ά68 ν. 2. δούνγθοῃ {π6 ΕἸο δῦ δηα ὑπ6 Φθιονϑί. Τὸ (86 ἴοτηο ἢ6 
ΒΒ ΡΒ νγ. 4---11, 16---28, 8δ., δηὰ ἰο {π6 ᾿ἰαἰίον 12----1δ, 24.--84.. δἀηὰ 
οὔβογνοβ {μαὺ “τ86 ΕἸο μι ἀοσυπηθηῦ ὨΔΙΤδΙΘΒ ΒΙΠΡΙΥ ἰἢ6 ΣΘὈΘ]]οπ οὗ 
Κογδὴ δηᾶ ἰδ σοιρδηΥ ; ψ 16 τὴ0 6 ουδὲ ταϊχθθ ἐμποῦν ἢ (Παὺ οὗ 
Ταῦ λη δηά ΑὈῖταιη. ὙΠῸ ἔγδσιθηςΆΓΥ ΘΟ ρΟΒ᾽ ΠἸΟὴ ἔχοιμι ὑΠ18 ΘΟμληλ χύυ ΓΘ 
8 ον άθηι. 6. ιδ) 6] 1} χοθβ ἔμγίμβοσ. Αοοογάϊηρ ἴο [18 {πΠΘΟΓΥ, νν. 2, 
4--Ἰ}, 16--28, 86. ὈεΪοηρ ἴἰο {π6 στουμάνοτγκ, σ}]6 (Π6 βαρ] ΟΣ 
.)88 δἀάοά νυ. 12 ---1δ, 2ὅ---84., ἀηὰ νν. 12, 14, 27, 832. ατὸ ἱπίθγροϊδίθα. 
6118 ΓΟΡΙΥ 18. 88 [Ὁ]: ““ΤὮΪΒ ΠΥροΙ 6818, 16} ΓΤ ΒΟΥ͂8 [0 80 ΤΩΒΗΥ͂ 
ἸΠ ΘΓ ΡΟ] δἰ ΟΏ8, 18 σοη τδαϊοίοα Ὀγ ν. 8.,  ΠΙΟἢ ΒΒ ἢ 611 μ88 ρββεθα οὐοσ ἴῃ 
βίίθησθ ΕὉσ {πὶ8 νϑσβθ, βοῇ σληποῦ Ὀ6 βραγϑὰ ἔγοιῃ (ῃ6 σγουπάνογκ, 
Ὀδαδυδθ ἐξ ἔοστωβ [6 ὑγβηβὶ ἱοη ἴσοταῃ ν. 2. ἰο ν. 4.. ργθεθιρροβοϑβ {πδὺ εσηϊηθηΐ 
ΤΏΘῊ οὗὨ [Π6 ΟἾΠΟΣ ὑΥἹ068 ταυδύ παν ἴδ θη ρῥᾶγί ἴῃ οσδ ἢ Β πη ΠΥ ; 81π06 (Π6Υ 
ΒΑΥ ἴο Μοβεβ δηὰ Αβδγοῃ, “Ἴὴ6 8016 σοηρτοραίίου 8 Βοὶγ.᾽ Βαυΐ, ἢ ντθ 
ΘΓΘ ἴο δϑὶ δβδίἀθ (18 νϑῦγϑθ ΟΥ̓ ἴη6 ἔλνουτιῖθ οχρϑάϊθπηί οὗ 1ηἰθγροϊϑιίΐοη, 
γοῖ χνυΐϊ. 10---28. (Ε.Υ. 1---18.λ. Δ ΧΥΙΣ. 4, ὅ, 22. (ραγίβ οὗ 186 8ο-οδ]]ϑὰ 
δτουπάποῦκ) ργθοθῦρροβα (}10 ρᾶγυϊοϊρδίϊΐοη ὈΥ Οὐ μοῦ ὑγὶ 068 ἴῃ {86 στη αηγ, 
ἈΠα οοηϑγια {πο βἰδίοθιηθηίΐ, χυὶΐ. 1, 2., ὑπ, Ὀοδι 68 {89 1,ονἱθ Κογϑῃ, [Π6 
Εδυθοηΐο8 Παΐμδη, ΑὈΐγδπὶ δα Οὐ ννοῦθ δὖ 89 μοδᾶὰ οὗ (Π6 σϑὈβ] ] θη ; 
γν ΒΙοἢ, ΠΟΥ Ο ΟΡ, ἰΒ αραίη ἀθοϊαγοὰ Ὁ χχνὶ. 9,10. Ἡθηρθ {Π|6 ΓΘΘΆΒΟΏΒ ἴῸΓ 
ΥἱἹοἰίθμγ τοαγίηρ, δϑυπᾶον δύ 18 ΘΥ ἀΘ ΠΟΥ 8 οοπηθοίθα τγ}1010 δγὸ πόγί- 
1658. [0 18 0 ῥτοοῦ ἰὸ βΔΥ ὑμδὶ οὔδρ. χυΐϊ. Ἄχ 118 ῥϑου Ἰσ (168. οὗ Ὀοίἢ 
ΤΙ ΟΓΒ (ΟΥ̓ ἐμ6 στουπάποσκ δηὰ οὗ {Π6 βυρρ)θιηθηῦ), ὈΘΟΒα860 {Π|680 ρΡθ6α- 

"ἢ 6 Ὑ͵οιῖο, Εἰπ]οϊςαης, κὶ 161. Ρ. 181]. 
3. ἸΚο61], Εἰη]οϊϊπης, 8. 26. ῥ. 98. 
5. 866 ΚαΙϊ, ἰδἰὰ, ; Ηδηκείδηρογς, Ὠἰπθογδιίοηβ, αἾ88. Υἱϊ. γο], 1ϊ. Ρῃ. 810---814, 
4 ἢ οιῖο, Εϊη]οἰιαης, ὶ 1.58. 



δ74 ]ηϊγοσμοίίοι ἰο δε Οἱά 17 :εέατηεηί. 

Ἰ1ΑΥ 0168 ΔΓΘ 8. Ό8861688 ἀβϑυρίίοη οὗὨ [86 οΓ (1.8. Αηὰ [Π6 βο-(Δ)]οὰ οοπίτι. 
ἀϊοιοηΒ ἃγΓΘ 616 ἴδηοίθθ. ΕῸν ὑμδὺ (ν. 19.) Κοσβϑδῇ 18 βαϊὰ ἴο Ὀ6 τ ἢ 19 
ἱποθηβθ γι ηρ δὖ {}10 ϑ8ογοα ἐδθοσηδοῖθ 18 ἢοΐ ορροβρᾶ ἴο ν. 27., σἴοσε Βὸ 
ΒΡΡΘΔΓΒ εὖ ἷθ Οὐσ Δ 1 δέοη, σον θα ΟὨΪΥ ΟὯΘ ἀο68 ποῖ, πῖϊῃ δι μθίη, 
ΒΩ 9016 ἰη ἴπ6 1016 νγοσὰ “ δοῃ ΘΠ ρΟΓΔΠΘΟυΒΙΥ ᾽ : δηά [Πδὺ ΒΘ γΥ88 βιν δ]οποὰ 
Ρ ἈὈΥ͂ {πὸ ΘΑ ἢ 88 ᾿δίμδῃ δὰ Αδίγατ, νυν. 82. ἀοθ8 ποὺ σοηίγδβιςοι γυ. 35, 
39, 40.; δβῖπηοο, δοςοσζάϊΐηρ ἴο νν. 8ὅ, 39.,, ΟἾΪΥ [86 260 τηδη γῆ σογο ἴδ 
ΤΟΌΘ᾽ Β ρδγΖδη8 ῬΟ͵Θ σοηδυχηθα ΌΥ το, ὙΠ116 ἴῃ νυ. 40. [Π6 πιοάδ οἵ ἀε- 
βίγυοὕοι 18 ποὺ βρθοϊθα. Απᾶ 7υ.80 88 11{{16 18 ΒΥ Ορροβιίζοη ἔουῃᾷ Ὀοΐποοη, 
χΥὶ. 8ὅ. δὰ χχνῖ. 1]. ; βῖποθ ἴῃ Ἵοἤϑρ. χνὶ. ἤοῦ οὔθ βυ] ]δῦϊο 18 βδὶὰ οἵ 
ζονϑῃ Β βοῃ8 μαυΐϊηρ ἔβκϑη ρᾶγῦ ἴῃ ἱμποὶς ἔδί μου ̓Β ΓΟ 6]] 1 οη.᾽} ΤῊ 5 δηδινοτ, 
88 15 Δ οίΟΥΥ ὑροη 6 τ Βοΐθ, παρ ῦ Ροσδρ8 Ὀ6 Διβοπάθα ἴῃ 8. ἔοιν ροϊηϊδ. 
11 Βθθῖηβ 0.6 ργο 8 Ὁ]6 ἰδὲ Εογϑῇ νγῶβ ποί βιγδιοσσεὰ ᾧρ, Ὀυΐ ρογὶβιιοὰ ἰὴ 
1Π6 ἢνο ; ἔοσ, νυ. 82., 10 18 ΟὨΪΥ {86 θη ψο δὰ Ἰοἰπϑά νυν τ Κοσδ, ποὶ δ 
561}, ἐπαῦ ΔΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ 8814 ἴ0 ἴδνθ ὈΘΘῚ βυ 8] ] ον ὰρ. Απάϊηῃ ν. 27. 
ΟΩΪΥ Παίπδη δηὰ ΑὈΙΓΆΩ 8ΓΘ τη ΘηΠ]ΟηΘα 88 βίϑηαϊηρ δ [η6 ἄοογ οἵ ἱβεὶγ 
ἰθηΐ8. ὙΒοτο 18 1010 στουπά, {πθη, ἴον ᾿τηδρὶηῖηρ ἰμαὺ [Π6 ΠΒΓΓΔΙΥΘ ἰδ 
τὴδα6 Ὁ} " ναγγίῃρ βίοσθοθ' Απά ἴῃ γαίῃ 10 ἔ ΓΠ18},68 ΒΟΥ ΘΓΔῚ ΓΟΙΠΔΣ ΚΡ] 
τηϊπυὖθ δοἰμοϊάΘ 668, ὙΓΠΪΟὮ ρῸ ἴο ΒΏΟΥ ΠΟῪ ν06}} {Π6 γγ ἢο]6 μδῃρ8 ἰοροίβεγ. 
ΠΟΘ ἤᾶγθ Ὀθθη 80] οἰυοϊἀαίοα Ὁγ Ῥγοῦ. Β]υηί.23 ΤΙ τηδῪ Ὀ6 βυβιοϊθηϊ τὸ 
δἴδποθ δ οὔθ. Τὴθ ἰσῖῦθ οὗ Εδυθθη, ἴὸ τ ΒΟ Ὀδθιαπ δηά ΑὈίγδαι θε- 
Ἰοηροά, ρἱτομβοά ἴο {π6 βου ηνγαγὰ οὐἁὨ ἔπ ἱδΌθγηδοὶθ. ἘΠῸ [ον οθ ποΓ 
δραγῖ ἔγοσαῃ οἵδοσ ὑγσῖδθβ. Βυΐ “186 ἴδτῃ: 168 ΟΥὗἨὨ [16 80η8 οὐὗἵἁἨ Κο δι ἢ τοῖο 
ἴο “ρύσῃ οἡ {Π6 8146 οὗἩ (86 ἱΔΌΘΓΠ840]6 βου πτδγὰ ἢ (ΝυμΌ. 111. 29.).. Αιά 
ΚΟΥ νγ͵δβϑ οὗ {20 Κομιδίῃ99ὅ.. Ηρδποθ (ἢθ86 σοΟηΒρ᾽ Γαίου β “ ἭΤΟΓΘ ηρὶρὶ- 
Ὀουτβ, δηἃ γ γῸ ὑΠΟΓΘΌΓΘ σΟΠ ΘΠ ΘΏΓΥ δβἰζυδίοα ἴον ἰδ κίηρ δθογαῖ οουπθοί 
᾿οροίμοσ.ἢ 

[0 18 ἴο Ὀ6 ΟὈβοσυϑα {δαὺ σϑῃθγα]υ, ἰὼ {Π|Ὸ ΟἈ868 ἰῃ τ ΒΊΟΝ ἃ. 81ρ]ς 
ανϑηΐ 18 ΒΆ1ἃ ἴο ἈΡΡΘΑΥ ΟὔὐὙῚΘ ΟΣ ΙΏΟΓΘ {ϊπη68 αὐΐοσ νδγίοι δ ἰοσπιβ οἵ 
ἐγδα "10 η, ΒΟΠῚ8 ΒρΟσπαίσαὶ Ἱππίου θοθ. ΟΥἩ ΓΤ γαοὶθ 18 τϑοοζάοι, 
Ἡδηρϑίθηθογρ' πούϊοοΒ {818 ἃ8 ἃ ρτυϑϑὺ ὕθ880}) ΨΕΥ͂ 186 ΤΠΘΟΓΥ͂ 18 πιλίῃ- 
ἰδϊπθα. ΤὭοτα 18 ποίπεηρ, Αβίγαοίθα Υ, ̓ταργοῦδ 6 ἴπ ἐπ 6 ΓΘΟΌΓΓΕΠΟΣ 
οὗ βγδθ] Β τηυττηυσίπρθ, ἅο. 6. [1 4 {πϊηρ Βαρρϑηθᾶ οηςα, ἰΐ γγᾶϑ 
πού ὕη]}1Π|Κ]νγ ἴο ΠΔΡΡΘΩ αρδῖη ; “πὸ {Πρ (παὺ πα Ὀδθῃ, 10 8 (μὲ 
μἰοἢ 8}4}} 06,7 Ἐλοο168. 1. 9.; δηά, ποτα μαὰ Ὀδθοῃ πὸ συ Όπάογ 
ὙΓΟΌΡὮΙ, 10 ἰδ ΡΟΒ81016 γα βῃου !ὰ ποῖ παν Βεαγὰ οὗ {π6 οδ]βοϊίοι. 
““Οὐυτζ ορροποπηίβ," βαῪ8β Ηθηρβίθῃθογρ, “ αἀἰτροῦ {ποὶγ αἰδοῖ πὸ ἰοηζογ 
δραϊηϑῦ {Π6 ὑνόοίο!α ονεηΐ, Ὀὰῦ ὕΝ106 ἀραϊηβῦ {Π6 τιϊγαο]Ου8. ΟΠΔγοίεΓ 
οἵ {86 ονοηΐ.) ὃ ΤΠ, ᾿πάσοά, 18 (16 Ὀβ8818.--- 6 ““Ὡπϊδίοτγιοαὶ ἢ 
Ομαγδοίον (88 1Ὁ 18 041164) οὗ {π6 Ῥοηίαίθαοῇ --- οὗ [6 τηοδβὶ ἔοστα δος 
δ] οἴη. ἩΓΙΟΙ ἀγα τη84 8 ἰο 118 ὉΠΙΕΥ͂ ἀπά ἴο 118 Θαυὶν ἀδίδ; θα οἵ 
[18 οἰβθνβοσα (866 Ὀαΐοτα, ρρ. 617, ὅ18.). 

ἼΠ6 ἜΧϑΙΏΡ 68 ργοαποθα ν}}}} Παγα]ν θ6 Ὁπουρθῦ ἴο διγηβῃ ρτουπά 
Β. Π οἱ ομὺ ἴον ἀἸβυλθπι δ σῖπρ' [Π6 Ῥδηίαίθῃο : {πον τ οἰρῃξ σαπποί δὲ 
ΘΟΠΒΙ ἀθγαθ]θ ὙβθῺ 76 ΤΘΙΔΘΙΩΒΟΥ μαῦ ΤΠΘΥ ἃγα ὑγροά αραϊπδὶ ὑοῖι 
(Π6 {τυ μα] πθ88 δηθὰ {Π6 ἰδοῦ οὗὨ {Π6 ϊδίοτίδη ; δπά, ἤθη 1ἰ 18 δἀἀοὶ 
(μαὺ (86 βαπη6 ἀου]6 ομασδοίθν 18 δϑοῦὶ θεὰ ἴο αἰπηοδύ (μ6 υυβοῖς Ὀοὶγ 
οὗ Ἰδγβθ ἰδ ἰβύοσυ, (86 ἱπιργο Δ ὈΜὙ οὗὨ (86 Πυρούλιοβιβ ᾿θοοπιοϑ 
8[1}} ἸΏΟΣΘ ϑρρδγθηῖ, (ΟΡ ]ΘΓΒ ἀγθ Ἰπιαρίποά, ΓὨΓΟΌΡἢ ἃ Ἰοηρ β00- 

1 ΕϊπΙοἰτπης, ὃ 26. Ρὑ. 94. 
" Ἰηάοείρπεα Οοἰπείάοποοδβ, ρασὶ ἱ. 20. ρὑρ. 79----ὃ. 4. 
5. ἱοθοτγίδιίοηβ, ἀϊ88. νἱΐ. νο]. ἢϊ. ῥ. 311]. 



77)ι6 Απμίλογε} απὰά 7)αΐε ὁ ἐλ επίαϊζεοιεῆ. οχξν 

οαϑϑίοῃ οὗ δρϑϑ, ἰο ὕᾶνα δα αἰνγδῪβ αὖ παπᾶ ἃ ὑυιθϑί νυ δηα 4. ργο- 
Ρμ θοαὶ παιταῖῦνο, δῃα ἔγοσα {86 ὕνγο ὕο ἴᾶνθ οοῃδίγυοίθα, ᾿80.4}}ν ἴῃ 
8 ΥΘΙΥ͂ ἸΠΑΓΌ ΠΟΙᾺ] ΨΔΥ͂, ἃ δΒ'ηρ]6 Ὠιβίοσυ, ϑυοῦ 88 6 ΠΟῪ ἢδυα 1ΐ, 
ποῦ ΟἿΪΥ ἴῃ {π6 τοοοχὰ οὐὗὨ [86 δαυ!οῦ ονοπίβ, Ὀὰὺ 411] δομῃρ {πγουρἢ 
1Π6 ναγίουβ ἰοσίμηθβ οὗ [86 δομπλο! 68 {Ππ ἀπ οὗὨ [Π6 τογαὶυ οὗ 
15γ861. [10 18 μαγᾷ ἰο Ὀϑ]ῖονα ὑπαὶ {Π18 ὨΔρρθῃθα ποῖ ἴο 8 β'ῃρ]θ 
ΤΊΤΟΥ ΟἾΪΥ, θαῦ ἴῃ [86 6886 οὗ 8 Βογῖ68 οὗ στ! 68. 
ΟΥ̓ Γ σγσουπᾶβ ἅτ, ποσαυθσ, δ] αρϑᾶ, ψ ἢ] ἢ τὺ ΠΟ Ὀ6 ποίορά, 

Α ΡδοΌ ΠΥ τηοᾶδ οὗ Ἐπουρσῇΐ 18 β814 ἴο ἀϊἸβιϊηρσυϊβῃ π6 Ε]Ο Ἰδὲ ἔγοτα 
{16 Φεμονῖθί. [Ιἢ {86 ομθ γοὺ Βπά βίβδίοιμθηίβ οὗὁἩ οπο Κἰπά, ψ Β] ἢ 
ΔΓῈ πούθαγο ἰοὸ ΡῈ ἀεοίοοιοα ἴῃ {86 οἴμοσ. Βυῦ ΚυγίΖ βηγοναϊ νυ 
ΟὔΌΒΈΓν δ μα, 1 1Π6 γα 18 8ὸ ραγοθρΈθ 6 α ἀἰἤἴοσθηοα θοίψγθοη {Π6 ἔνο 
ΠΆΙΩ69 οὗ αοᾶ 48 {μα [86 ἀδ6 οὗἩ ποτὰ 18 ποῦ υΙγΑσΥ, (μθη 11 1η418- 
Ρυΐαθ]ν τηυϑῦ (Ὁ]]ονγ {παι [Π6 Ἰά688 ἴῃ [86 ρΙαοο8 μογο ἴΠ6Υ τοϑρθοίίνο Υ 
ΟΟΟΌΡ ΜμΠὶ 6 οὗ ὁΑ αἀϊδεγοηΐ οὐδ; 8ὸ ἐπαΐ 1 ἃ 80. οἂἹδᾶὰ ΕἸἸοδ βία 
βϑούϊΐοη ὑβογα ψν1}} θ6, ὈΥ {Π6 ὙΘΥΥῪ οἰτουτηδίδῃοοθ οὐ π6 6886, 8δὴ Ε"ο- 
ΙΒ ἔοπο, 8πά4 4 ὁ“ δῃου βέῖο ἴοῃθ 1η ἃ 6 ῃογυϊδίο βοοίϊοη. 

ΤὮΘ ψ ῇοἷ6 τραΐίοσ σϑαυΐγοβ [86 τηοδῦ σϑδυύουβ δηα ἀοἰἑοαίθ μδηᾶ- 
ηρ. ἘΕῸΥ, ἴῃ ογάϑὺ ἴο βαραγαίθ {86 Ε]ΟΠ τὰ δηα {Π6 « Θβονδὴ ἀοου- 
τηθηΐβ, ΑἸ νΊΒΙΟῚΒ ΓΘ ὙΘΥῪ ΔΥΓΠΟ1Δ11Υ τηϑά6, Ετη8}} ρογίοηΒ δα μι οκοα 
ουξ οὗἩἨ ἃ ὨδΙτδίνθ, Βηαἃ ν ῦθοβ ἃΓ6 ὙΘΑΌΘΗΓΥ βαιά (οὸ ὃδ Ἰηἰογροϊαίβα 
ΟΥ οἰαδογαίαα, [π6 Βῃ ρροθθα αἰοσθποθ οὗ ἰάθαβ Ὀθϊηρ' οη6 στοαῦ ῥχίη- 
οἶρὶ6 οἵ [6 ἀϊδισ! υθοη. [0 1μ6ῃ, ΒΘοΌΟΩΒ ἃ δββῖσῃεα ἰὸ ἐδ 
ἘΠοΒῖβῦ οὐ ἴο (86 Φ ουδὲ θθοδιιβθ {Π6Υ̓ ργθβθηῦ {818 οὐ {παῦ ρδυθου Ὁ Σ 
αϑρϑοῖ οὗ 1ᾶθδβ, δα ρογίϊομβ ἅτ ὑγβηβρίδηϊοα ἔσο (86 ρΐδοα {86 γῪ 
ΠΟῪ ΟΟΟΌΡΥ ἴῃ {Π6 Παγσαῦγα, Ὀοοδι86 αἾἶδ6 ἃ 6 μουϊδίϊο 1466 σου]Ἱὰ 
ἌΡΡΘΑΓ ἴῃ δὴ ΕἸ] δεῖς βϑοίϊομ, δηα υἱοε υεγϑᾶ, ἴΠ6ΓΘ 18 ἀδηρο οὗἉὨ ἐμαὶ 
ΤΏΘΓΟ ΔΓΡΌΪΩΡ 1Π 8 ΟἸΤΟΪ6, ἔγοταῃ τ Ὠ1Οἢ 1Π6 ΟὨ]γ Ἰαριὶϊπηαῖα τϑϑαὶῦ που] 
θ6, ἐπαῦ [86 οὐ μδα οἤόβθα ἴο αἰδύληρυ δα ρΑγΟϊΘΌΪΑΥ δθο θη ὈΥ͂ 
ῬΑΥΓΙΘΌΪΔΥ ΠΆΙΩ6Β, ΜΙ ουὺ πιυοἢ δΔάνδησα [0 ἃ ρῥγοοῦ {μὲ [π6 ναγϊουβ 
ῬΊθο68 Θου]Ἱὰ ποὺ αν ργοσθοαθα ἔτοτη ὁμ6 βθῃ. [ἢ ΟΥ̓ υ ἴο ΘΒ Ὀ]158ἢ 
ΒΘὮ 8 Ῥγοοῦ [Ὁ [86 ΒΡ] ομλθηὐΑσῪ ὨΥΡροί 6818, Ὁ 01} θ6 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 
88 61} οὔβθγυθθ, [0 βῆ ουν “" δἰ ἴμοῦ ἐμαῦ ἴῃ ρσάπογαὶ (86 στουμπάνους 
ἜΧἘΙ 118. ἃ ΒΙβύοσιοαὶ ρῥιοΐαχα οὗ [86 ΘαυΥ πιθ δα ρδίσγο 8] [19 
ἄϊνογβο ἔγομι (86 ἀδἰ πϑαίϊο οὐὗὨἨ ἐμ βαπλθ ἐἶἰπιθ δηᾷ γϑἰ αἰ οηβ ἴῃ (86 
ΒΘΟΌΏΟΠΒ οὗ (Π6 Βυρρ!οπχοηί, οὐ ἐμαῦ ἴῃ ῬΑΥ ΘΑ (6 Βροοῖαὶ 146 88 οὗ 
186 Βῃρροβοά αἰΠγοιῦ τυ 8 ἀγα δοίμδ! ἢν ἴῃ οοηίγαιϊοίοη.ὔ 

Νονν, 10 18 βαϊἃ {πὺ [π6 ἘΠΟΙδΕ σῖνθθ ἃ ΙΠΟσΘ βίσαρὶ δηᾶ δγί] 688 
σΙΘῪ οὗ {π6 δα δῦ ἔἴτηθθ, το Π6 τϑργθβοπίβ 88 ἃ Κὶ πᾶ οὗ ροϊάθῃ 
ἃσα, [μαὖὺ Πα 18 Ἀποοηβοίοιβ οὗ {86 1, ον 164] ΟὈΒοσυ Δ 068, 80 8 ὩΥ οὗ 
νΒΙ ἢ [86 ΦοΠονῖϑ αἰ θαῦθθ ἴο 16 μδίγδγομβ, ἐμαῦ Β6 παγγαῦθϑθ ΠΟ 
ΒΡΡΘΆΓΔΏΟΘΒ οὗ {πὸ ΤΟΙ ἴῃ ἃ Ὑἱβ᾽0]6 βῃδρθ, δῃά Ἰηίσοάμοθβ πο ιηρ 
οὗἹἨ 188 ρῥγορμϑίϊ οἱουχθηί, Το Φεμονϊβί, οα 86 οὔμϑὺ ἤδηά, 18 ἕομα 
ΟΥ̓ Πιβήουιοαὶ οἰτουτηβίδηοοβ Ὁ, δ6 αἰγὶ θαΐο8 ἃ ΠΟΘ ἃ 1018] τηοάθ οὗ 
118 ἴο 186 ῥγϊ μαννα {λπ168 4, πα 6Χ δ} 18 (86 ομασδοίοσ οὗ ἴπ6 ρδίσι γοΒ. 

᾿ ἙΪϊηδοῖς ἀογ Οφποβίβ, ὑ. 111}. 3 Ἑϊη]οϊζαη, ὃ 27. Ρ. 96. 
5. Ἰῃ (86 τῆγοο τη ἀ]ο θοοΚΒ οὗ 80 Ῥοηέδίθυς ἢ [π6 160,81 ΡΟΣΌΪΟΠΒ 8ΓΘ δἰ πιοβὲ ἘΧΟ  ΒΙΥΘΪΥ͂ 

διδδοϊσιϑα ἴὸ μ6 ΕΠΟΝἰδὲ, [86 Ἡαγσγδιῖνθ Ῥασίβ 0 [8.6 ΦΘὨΟΥΪ ΒΕ. 
4 Ὅν. Ηυρβο]ά, ἰῃ Ἰδησαδρο το τπογὶἐ8 [ἢ6 σταυοθὲ ΘΏδΠΓΘ, ΕΡΘΑΚΒ οὗ ἴΠ6 ΦομοΥϊθὶ 88 

κ᾿ ἸΒΟΌ ΠΟ] δὶ Υ ̓ ἰηϊτοἀποίηρ, ἰάθ88 δΔἀορίοα ἵἕτοτῃ ἰαίθγ γοϊδιΐοηβ, δηὰ [ππ8 Δρρ᾽ γπρ ἰοστηϑ 
ἴο οἰγουτηδίΆΠο08 ἴ0 ὙΠΟ (ΠΟΥ͂ δ΄ῖΘ ὙΏΟΙΪΥ ἱπδρροδῖνθ. [16 πο] ]θὴ ἀθτ ΟΘΏ6518, Ρ. 120. 



δὴ6 ]Ϊηϊγοώὠιοίίοη ἰο ἐδ Οἷα Τορεζαηπιδηξ, 

ΤῊΘ αυρδίϊοη 18 ἀδβογνίηρ οὗ {π6 πηοϑέ οαγοία] ᾿ηνθβϑιραίοα, ἘῸΡ ἷὲ 
ἱηνοῖΐνοθ {86 ἐγ Ὁ] π688 οὗ [86 Ῥοηΐϊαίθαοη. 10 τ6 βυρροβαᾶὰ ἔνο 
τι ίογα ἀθβογῖθα (ἰησΒ ποΐ 848 ΤΠ6ΥῪ το] ν ἡγοῦ, θαὺ δοοογαϊηρ ἰο {Π6 
Ὀοηῦ οὗ (μοῖῦ οσῇ ταἱηάβ, 1 [Π6 ΟΌΒΕΥνΠΟ65 δπα ΠαὈ18 αἰἰγιυϊαᾶ ὮΥ͂ 
0Π6 [ο δῃποϊθηῦ {1π|168 ἀἸα πού ὑπθῃ δχ]βῦ, 1 ομδγαοίοῦ 88 Ποῖρῃίαποά 
ΔΗ Παγγαῖῖνα οι 6}]Π18ῃ 64, 16 {Π6 τοἰαίοπβ οὗ 1Π6 ὁπ σγϑβ  Υ οἱδϑὶ 
τ (πόδα οὗὨἨ {π6 οὔδιδῖ, ἴῃ βαοἢ οᾶ86, 88 Ὀθίοστο ορβογνϑα ἴῃ τεραγά 
ἴο Δ]]εσεα οοπίγδαϊοίίοηβ, (μ6 Ῥαϑηϊαύθι ἢ Ὀθοομηθδ, νυ βαΐ ΒΟπΊ6 Ὑγγ 6 Γ8 
ἀδβῖσθ ἰο τπρϑῖο 1ἴ, 8 ΤΏΘΓΟ Ῥόθτι, 8πα γγχὰ δλ ΟὨΪΥ ρσ,ορα ἴὰ 10 δίϊου 
{πα τηοάϊουτα οὗ ἔγαῖ, π ΒΙοἢ (ΔΠΟΥ μ88 δο]ουγοα οὐ ργο) 166 ὁοη- 
οΘ816α. 

ΑΒ ἔογ {Π6 δἱἹοροά 1,μονιϑι οὗ {μ6 «6 ῃονβί, γχ την βηά ἴῃ {π6 
ἘΠοΟΝϑὺ ψαγιουβ ἱπαϊοδύϊοηβ οὗ {Π6 βαῖηθ ομαγδοῦοσ, 6. σφ. ἴῃ 6 βαῃοίῆοα- 
τοι οὗ (Π6 Βα δίῃ 88 ἃ ἀδὺ οὗ τϑϑῖ, (θη. 1). 3., οοτηραγϑα νυ Εἰχοά. 
χχ, 11. ; [Π6 ῥτοβιθι οη ἀρσαϊπβῦ θαύϊηρ Ὀ]οΟΩ͂, (θη. ἰχ. 4., οοπιραγοα 
ΜΙ ἢ μον. χυῖ!. 10---] 4, ; οἸγοιτ οἰ βίοῃ (86 βρη οὗὨ [πΠ6 οονθηδηΐ, 
θη. χυῖ!. ; οἰδαηβίηρ, (ἀθῃ. χχχν. 2., ̓ υϑὺ ἃ8 ἴῃ Εχοά, χῖχ. 10.; [18 
ογθοίζοῃ οὗ αἰΐαγβ, θη. χχχ. 20., χχχν. 1, 7. ; θατης-οὔθυίησθ δηὰ 
ἀτϊηκ-οδεηρσα, θη. χχὶϊ. 18., χχχν. 14., χὶνὶ. 1.; νονγϑ δὰ {{{}Π|Η8, 
ἄδθη. χχυῖ. 20, 22. ; [86 Δρρδᾶγδῃθα οὗ δηρεΐβ, ὅὑϑη. χχὶ, 17, 18.» 
ΧΧΥΪΙ. 12. ; ργορἢ θοαὶ δπημπποϊδίλοηβ δπᾶ ρδης68 ηἴο διςατιγ, 6η. 
1Χχ. 1]., χυ. 8ὃ---8, 10, 19----2]., χχ!. 18.(. Τί 18 ἴτὰο (Πα ἐἤογθ δΓΘ 
οἴπον {΄ησβ τηϑη οποα οΟΓ δἰ θα ἴο Ὀγ {πὸ «Φομονιβί συ ῃ]οἢ ἀο ποί 
ΔΡΡΘΑΓ ἴῃ [ἢ6 Ε]ΟΒΙΒῦ ; 6. σ᾿ {π6 ἰανν οὗἨ [Π6 1,ονὶγαίθ πιδυγίαρθ, ψ πο 
18 ΟὨΪΥ ἴῃ θη. Χχχυλ!. Βαϊ ΤΠοη Ὁ τηυδῦ Ὀ6 σοπβιἀογθα τυ μείθοῦ 
ΟΡΡοσίυ!υ ψϑ οἴετοα ἴῃ τ ῇμδὺ 18 οϑ]]οὰ (86 οἴου ἀοοσιπιοηΐ [ῸΓ 
Αἰ] Πβῖοη [0 βυοἢ 8η βαρ; 686 γγἷῪΗ ΠΊΔΥ ΤΌ ἱπίο ἐπαΐ οχίγανασδθηί 
οὐ  Ιοἴϑτα, ν ἰοἢ που] ἄγρα ἰῦ 848 δοηνὶποίηρ Ργοοῦ οὗὨ ἐηα αἰ νου 
οἵ νυσιύθτβ [μαῦ τηθηθ!οη 18 πη18686 οἵ ισυρέϊαπ πιασίσϊαπα ἴῃ [88 016 
ἀοσυτηθηῦ, τυ 8116 ΓΘ ν {Π6Γ6 18 ποίβίηρ δοουῦ τΠ δι τὰ {π6 οὐδοτ. 

ΤΊΘη, σαὶ, 88 ἴο Πδ 115 Δπα ατγίβ οἵ 116. 10 15 μοί 64 88 ἃ ρθοι- 
ἸἸΑυΥ οὗ τπ6 Φεμονίβι, {παῦ Πα αἰ θαΐοθ (Οϑη. 'ν.) 6 νδυγι δῦ οἵ 
ΠαΠαΙογδῖς ᾿πνθηξομβ ἴο {86 δηξθα!! νῖδηβ : οἵ 411 μι ἰοῦ ἰ0 15 δββυπιρ 
ταῦ {π6 ΕἸΟΝΙβὲ ἴθ ργοϊου ΠΥ Ἰρπογαηῦ, βίηοθ ἢ6 Ἰπτοάσοοθβ (οα 88 
σ᾽νιηρ Νοδῇ αἰνβούοηβ δπα τηδαβυτγθιηθηίβ ((16η. νἱ.}) ἔον ἴμ6 θυ] ϊηρ 
Οὗ 16 αγκ. Τῇ οὐ ψῃὸ ταδᾶάθ 118 ποίβ]ς αἸβοονοσυ ἔογροῖ, ἴῃ 
Ἦϊ8 Ζϑαὶ ἔογ 18 ἔπθοῦυ, παῖ, οσθη ἴῃ (ἢ6 Ῥγοβοηΐ δἀναπορα βίαίθ ὁ 
ΤΩΘΟἤδηΐοαὶ αγί, ἢ Β6 ἀοθιγοα ἰοὸ αν ἃ ἢοιβα ΟΥ̓ ΟἿΟΣ βἰγυοίυγθ 
ΓΆΒ66, 10 Του] Ὀ6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἤρου ἰὴ ἴο ΒΠον 18 δγοτοοὶ ταῦ Π6 
νγαηίθα, δηᾶ (μαὺ [π6 ἀϊγθοίίοπβ ρίνθη ἰο Νοδῇ δοίαϑ! ν ργθ-βυρροϑὸ 
{Π6 ρμαϊγίδγοἢ ἴο βᾶνθ Ὀθθη δοαυδιηἰθα υγι {Π6 ογαϊ ΠΑΛΥ ΟρΟΓΑ 1018 
οὗ οἀτρϑηΐοσίηρ δηα θυ] 4] ηρ.2 Ατρυμηδηίβ οὗ (818 Κὶπα ὁαη οἱ (6} 
ἀραϊηϑῦ (Π086 ὙὙἘῈ0 ΘΠΙΡΙΟΥ͂ ἱποα. Υ 6 ἔατίπον πᾶ {Ππ|ὲ ργϑοῖουϑ τοδί] 
ἴῃ 86, οη. χν!. 23, 27., χχ. 16., χχι. 9---20., ἀηα δγίιο]θβ οὐ ἸΌΧΌΓΥ. 
88 ΘΑΥ-τίησβ, α6η. χχχν. 4.; 80 {πὸ {π6 ρἰοίατα ἀγανπ οὐ[Ὠ {π6 οατὶν 
Ἀρ68 ΒΥ ἴδε ΕἸοΒῖΒι ἀοθβ ποὺ ργθβθηΐ ἔδαΐυγοθ ἀἰβδγθιΐ ἔγομι ἐμαὶ υἱ 
{6 Ψομονϊβί, 

Απή, 88 ἴο {π6 4]16ρθα χα] δίϊοι ΒΥ (18 1αϑὲ οὐ {π6 ραὐτίατοιδ διά 

ε 526 Ἰζυτίς, Εϊπ]οῖῖ ἀον Οἐπροεὶκ, ᾿. ᾿ν]], 3. 1111. Ρ.. Γνί. 
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(86 ΘαΥΪΥ δησδοβίοσβ οὗ {86 15γδθ] } 18} παίίοη, 1Ὁ 18 ΒΏΓΟΙΥ βιιηοϊθηΐ ἰο 
Ροϊηξ ουξ 8 ἔδιν ραβϑᾶσϑ ἢ ψ ῃοἢ {π6 ταηοϑῦ ὑπέλνοιγαϊα {γαῖ οὗ 
{με ῖγ ομαγδοίθυβ ἃγὸ Ἂαβ]πθαίθα ἴῃ {Π6 ταοϑύ ὀρθὴ τρᾶππθγ, 6. σ. 
ἄεη. 111. 6, 16θ----24., 1χ. 2]1., ὅτο., χὶ!. 10---20., χχνὶ. 6----1]., ΧΧΥΙ]. 
1---36., χχχ. 2ὅ--42., χχχυ.; Εὐχοα, χυὶ, 2, 3.; ΝΌΠΙΡ. χίὶ. ΧΙ]. 
χῖν. 1- -4, ΤῸ 18 ποῦ ψιμουΐ γθαβοὴ μα Κυγίζ, δἰθοσ τοίοστιησ ἴο 
Βοπη6 οὗἩ {8686 ραβϑβαρβδ, ἡ βίος. ἀγὸ αἰειθαϊθα ἰο {86 ΒυρΡρ]οιηθηΐοσ, 
ΒΑΓΟΔΒΌΘΑΠΥ ΟὈβΟΥΥ 68: “’ 50 νγ8 ΔΓ6 ἴ0 ΒΌρΡΡΟΒΘ (μαῦ {Π6 Βυρρ[απιθηΐου 
[48 τοϊαϊοα {Ππ686 (ῖηνσβ, ποῦ Ὀθοδιιβα ὑπ Ὺ Ὑγ 6 γ6 {γα ὨΙϑίουυ δηα δοίῃ] 
ἔλοιϑ, θυῦ βιγαρὶν ἴῃ ΟΥοσ ὑπογου ἴο οχαὶξ Πὶ8Β δύο, δπᾶ ἰο ἱηνθϑὺ 
{Π6 ΘαΥ]Ὺ [ἈῚΠ6.Β δηα ραύγαγο 8 τ ἢ ΤΊΟΓΘ σἼΟΣΥ {πᾶπ [86 ΠΙδίοΣ ο4}}Υ- 
[1}|ῖὰ] στουπά νν ουῖκ ἤδ8 ἀοῃα.ἢ' 

ΟΙδμον αἰἴδγθηοοβ ἃγὰ δ] ρϑα, βοῇ 848 {μαῦ ἴῃ {Π6 “ 6ῃονιβδί 8]ὁπ 6 
ψ Βηπά δῃϊτηα]β βρϑδκιηρ---(ῃ6 βορϑοηῦ ἴῃ Εάθη δηΐ δ] δδῃλΒ 888 
816 Δ] υἀδα ἴο; «πα (δαὺ Πα 18 ἔοπᾶ οὗ γϑργοβθηίηρ Δοα υδ᾽ηἴλ 068 88 
θαοΐηρ; ξογιηθα αὖ νι 6118, ὅζο. ὅζο. 10 σου] Ὀ6 ἃ νψαβῖδ οὗ {ἴπ6 ἴο ἄγριι8 
ἀραϊηϑὲ ΒΌ0ἢ} ΔΙ] το η8. ὙΠ6 οδυίομ ὈΘίογΘ Γθοοπητη 64 18 τηοβῦ 
ἸΓΠΡΟΓΔΕΨΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΑΥσῖγα δὖῦ ἃ γι σοποϊαβίοθ. [ΙῈ 
ἔμπ6γ σϑϑ}]]ῈῪ θ6 ἃ οσοἰουσίηρ ἴῃ {μ6 ψουὶς οὗ {Π6 80-}]]64 “μον βὺ 
ἀμἴογίησ ἔγοτα {παΐ οὗἨ {Π|| ΕΟ δῦ, οὐ 1685 πχαβὺ Ὀθύγατα Ἰ6ϑὲ {Π6γΥ, ἀπά 
ποῦ (Π6 Βιρροββα νυτιίθσ, παν ρίνοῃ 10. [ΙΕ 80] 6οὐ-τηλίτου οὗὨ ὁὴ6 
ΘΟ οχίοη Ὀ6 ρΘΏΘΓΆΙΪΥ ἰδίζθη ουὖ ΔΠ4 αββίσῃθα ἴο {π6 Φ 6 μονἝδί, 1ὑ 18 
οὗ δουΓΒ6 ἘΕΝ τὐτη (μαῦ 10 ψι}}}] Ὀ6 ἔοπηα ἴῃ [π6 ΕἸ]Ο ἰδ, Ὀδοδαβα [ἢ 6 
ΟΥΟ6Β Μ01}} ποῦ 1οὐ 1 τϑυχαΐη {Π|6γ6. Βαῦ πιαίίογ οὗ γασουβ σοι ρ] οχίοῃ 
Ὑ11 Ὀ6 πιοί νι ἢ ἴῃ ΘΥΟΤΥ ΘΟΠΕΪΠΟΙ8 ΠΙΒΙΟΣΥ ; 80 πδ΄, ]688. {116 
ῬΓΙΠΟΙΡΪΘ Ὀδ γοβίσιοίθα πιὰ ἄπο ἀμ ἀδἤηϊία [ἰτηῖί8, ὑΠοΓ6 Ἀγ 6 
ὈοΟΚΒ ψ Β1Οἢ ταρῦ πού ΡῈ βι)]θοῖθα ἰο {818 αἰ] Ἰπρ ργοσθϑθ. [ἿΙῃ 
ΟΥΔΙΠΆΓΥ ΟΆ868, ΘΥΘ Οἶθαγ ΘΟὨ ΓΔ ἸΟΙΣ0η8 40 ποῦ αἰ γαγ8 ἔσῃ 8 ἃ 
ΒΝ ΟΙΘς ΤΘΆΘΟι [ῸΓΣ Βιιρροβίηρ ἰδαῦ τόσα (ἤδη ομα ββὴ [88 Ὀ6θὴ 
ΘΙ υγοα, [1 18 δαταιοα, μόνον, ὑἐμαὺ ἢ} {π6 Ῥαοηίδίθιος {80 
ΑἸΒΟΟΥΘΣΥ ΟΥ̓ οἰΘΑΥΥ οοπίγδαϊούογυ Ἰά688 νγοῦ αἰ βου ουΒ] Υ ἀδιααρα (Π6 
ἀγσυαϊηθηῦ ἔργ 108 αηϊγ. [0 18, [Π6η, Ὁ [86 Ὀ10]1οΑ] δια ἀθηῦ Θατ }γ 
[0 δοηβιάθν μοί μον {Π6 Δ] σαίϊομ οὗ βυοῃ ἀἸβοούθσυ ᾿δ8 στθα]}Υ Ὀ66ι 
τη866 ροοά, 

ΤΠΘΓΘ 18 δηοίπον Ὀγαποῖι οὗ 186 ἀγρυπιοηΐ, νοῦ, Ἰπουρᾷ 11 ὁ8η ΒΘ 
Ἰουομρθα οῃ. ΥΘΕῪ Βρ Ό]ν, τηυϑὺ ποὺ Ὀ6 δἱοροίμοσ ονουϊοοκοά. [0 
88 Ὀδθῃ δϑϑογίβα ἰδαΐ ἱμόῦο 18 ἃ ρουοθρ}]6 ἀπ ἴδγοποο θούνθοθη {ἢ 0 
Ιδησυαρο οὗ [Π6 ὁπ6 Βιρροβοά ἀοσιυμπηρηΐ τη ἰμαΐ οὗ [86 οἴμευ. ΤΆ]8, 
ἴοο, ταυβὲ Ὀ6 ἄθαὶϊ πιὰ ἀ 6} γαύθυ δηὰ )υἀ]οϊουβὶγ. ΕἼΟΙΩ ἃ οοπι- 
ΡΑτιβοη οὗ ἃ ἴδ νΑΓΥηρ Ρἤγαβοθ, ἃ σομποϊυβίοη ταϊσαῦ 06 ΠΟΒΟΪΥ 
δαορίοα, θαῦ 1 ψουὰ 6 δὴ ηβοιηα οπθ, οὐ 11{{1|6 αίίον {Ππλ ἃ 
Τρν τε ΤΠ6 ῥδιοῖυ οἵ (16 τοπιδῖῃβ οὗ {πὸ Ἡδῦτγονν ἰδηρθηρα πιαδβῦ 
6 θοῦπα ἴῃ τηϊη : [Ὁ τηυϑὺ 6 ΓΟΠΊΘΙθοΓΘα (ἢδὺ ναγϊ ον οὗ ἜἼχργθββίοη 

18. ΘΙ Ρ]ογοα ποῦ οὐἱν ἤθη {Ππ6 Βῃλάθ οὐ πλϑδῃϊηρ ναυ168, Ὀὰὺ ὃν 
ΘΥ̓ΟΙῪ ΓΙΟΥ͂ οἴθη ο δνοϊά ἃ πχοποϊοηουϑ ἀϊοίΐυη. Αονϑ ἃ]], 10 νυ7ὴ]ϊὶι 
ποῦ 6Ἃο [ο ΑΥ̓͂ νχο Βοοοηϑ δβ'46 Ὀγ δι:46, δηα 6 οοηὐθηΐ ΜὙΜΠΠ ΡΟ ηρ’ 
ουῦ ναγ 018 ΟΥἩἨ ΟΧΡΙΘββίοη, Μ 8116 (6 ῥουμα ΡΒ ΓᾺΓ ΙΏΟΓΘ ΠΌΙΊΘΓΟΙΒ 
ΟΟἸ ΠΟΙ άθη668 ἀγα ἰοἴν απποίοοᾶ, Απα {Π6 ρστοαίαοβὺ ἰδοὺ δηα ἀ 6] ολον οὗ 

. ἘΠΠΒοΙ͂: ἀοΓ οηρδὶξ, Ὀ. [Υ]]. 

γο]. [1]. ΡΡ 
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ΘΑΓ 8δηᾷ υπάογβίδπαϊηρ τηυβῦ ποῖ Ὀ6 ψδηίιηρ ; 686 βοῃοαγα υ μἰρῇ 
τορυίδίοπ (ἸΠυπλΓ  ὉΪ86 ΘΧΘΙΏ 168 ταῖσδ Ὀ6 Δα ἀπ 664) Ν}]], αἴῦοσ 4}} 
{Π6 ΙΓ ΓΟΒΟΔΥΌΠ 98, οοΙηθ, δηἃ ἢ ΠΟΙΟΒΙΥ οὗἉ ρυγροβα ἴοο, ἴο ἰδ6 τηοβὶ 
οΡροβῖίβ οοποϊυδίοηϑ. 16 (86 βίυ]θ οὗ ομβ δαίμου, τπογθονοσ, αἰ 6 Υ8 
ΘΥἹ θη ]Υ ἔγουι ἐμαῦ οὗὁὨ Δποῦποσ πῃ ργοβο, [ἢ ΑἸ ΌΓΘΏΟΘΘ τᾶ ποῦ Ὀ6 80 
Οἷθαγ ἰῃ Ροθίσγ. ΤῈ18 Το Αγ 18 ππηροτίδηϊ 88 δϊδοϊηρ [Π6 δυίμοτ- 
Βδῖρ οὗ {ῃ6 Ῥαηίαίθαοῃ. Βὸσ, ουαἱ οὗ ἰμιγίθοη ρορίϊοαὶ βϑοϊϊοηβ, ποί 
ἔοννου Τ8Δη ὑσγοῖνθ ἀγα δϑου θα ἴο [06 βυρρεοπηθηΐοσγ Α ρορίοαὶ 
ὙΟΓΑ ΟΥ ΡὮΓΑΒΟ 18, ὑμογοίοσγα, {ΚΟ ὶν ΠΌΤΟΥ τοί 1 ἴο 6 δἰίτσι- 
Ὀυϊοα ἰο πη. ΒΒυῦ Ββυσῇ 84 σομοϊ δῖοι, ἔγομη [86 ψαῃΐ οὗ τηδίθυ δὶ β 
0 ὙΈΙΟΒ ἴο ἔοστη ἃ σοιηρυθῆθηδινο Ἰπαρτηθηΐ, τοὺ ὍΘ ὙΟΓὮ]688. 

Αροηρ; (86 Ῥἤγαβαβ Ἡ Π]ΟΝ ἃγα Βαϊ [0 πιᾶῦῖ ἃ αἰ ἴδγθησα οὗ ᾿σὶ [6 Γ8 
ΤΏΔΥ δ6 Βροοῆθα 32)" 1 ἴῃ ὕὉπ6 Ε]ΟὨ πὶ ἀοουμηοηῦ; πα ἸπΝ ΟΝ 
περ Ὀγ {86 «“6ονιδύ. 1θὰΐ {Π6 οττηοσ ρταβα 18 ἰο θ6 ἔουπα, (ἀεῃ. 
ψἱ!. 8, 9. ; Πουΐ. ἵν. 16., ἴῃ βοοίϊδομβ αἰγιθυίοα ἰο (ἢ 6 Φο μον δὶ ; ψ 1116 
186 Οἴου ρῆγαβθ, 8] 6ρϑα ἴο Ὀ6 ῬΘου ΑΓ ἴο {Π|18 ἰαβύ πυιῦοτ, ἈΡΡΘΆΓΒ ἴῃ 
Νυμῦ. χχχ. 17.; δῃὰ πφδ) ὑδὲ, οὐ Προς Οὗ, τὼ Εἰχοά, χχχνυὶ. θ.; 
1,6ν. χιῖ, 29, 38. ; Νυμῦ. ν. 6., νἱ. 2., δῃαὰ οἰβθύσῃοτο ; 41} ραββασοδ 
ἈΒΒΙσῃΘα το [π6 Ε]Ο]18ῖ. Βαβι ά6β, δοοογάϊηῃρ ἴο Κυτίζ, {16 1468 οοη- 
νογοα Ὀγ ἴπ6 ὕνγο βἤΓΑΒ6Β γαγ]68:; ΠΗ) 9) αἸδΕ Πρ ΒΡ [ἢ 6 Β6ΧΘΒ, 
ψΠοίΠοΥ οὗὨ τη κιπα οὐ [Π6 1ΠΊΘΓΙΟΥ ΔΗΙτΔ͵θ, ΒΙΏΡΙΥ δοοογάϊηρ [0 
{πον ῬὨγ51041 οοπαιυϊαϊίοι ; δηα ἸΡψ δ) νης ἀδποίηρ' τῆᾶπ δηα ἴδ ἴῃ 
ΤΠ6ῚΓ ΤΙΔΟΓᾺΪ ΡΟΥΒΟΠΆΪΠΥ; ἤθποα {Π18 ὈΧΡγθβδίοη, ὙΠῸ (6 δβἰηρὶθ 
δχοθρίϊοη οὗ (ἀθῃ. νυἱῖ. 2... 18 αδϑα ΟὨΪΥ οὗ πτηδη Ὀοϊηρϑ. 

ἈΑρδίη, [6 Ε]ο δῦ 868 δὲ 3, (θη. 1. 1, 27., 11. 8., δῃα 6Ἰβονογα; 
8116 (Π6 Φ6ῃονιϑί 88 Ὕχ), 6, 11. 7, 8, 1959... Βυϊ (16 αἰδογοηι 
ΒιρὩΣβοαίομβ οὗ (86 νν ογὰβ τωυβδὺ 6 ΘΟὨΒιἀογοα: Ὕ) 18 ἴο ΆβΒῃ: οι, ἀδ 
σοηογπιαΐξίοπο οὐ οἰαδογαίίοπο πιαΐογὲδ; Ὑ 116 ἐξ 3 18 (0 ογϑδΐθ, αδ πουᾶ 
γεὶ ργοαμοίϊοπο κ8.7}. ((ἀδβθιΐα8). ΤὨ18 ἰδβύ 18 ἱου πα πὶ {86 «} οον δῖ, 
(ὐεη. νἱ. 7.; Πουῖ. τν. 82., 4180, Εἰχοά, χχχῖν. 10., δῃὰ Νιυχῦ. χΥ͂ϊ, 
90., οὗ ρογίουτηϊπρ' τηγαθῖθβ; Ὑ116 Ὕ), αρασζὺ ἔγογα (ἀϑῃ, 11., Πόσο 108 
156 10 {Π6 Β6ὴ86 ΔθοΟν6 ρίνϑῃ 18 τηοδὲ δρρτοργιδίθ, 4068 ποὺ ΟσΟ 
ΔΘΔΙΏ 1ῃ Π6 016 Ῥοπίαίθιο. ὃ 

ΕὝτΙΠοΣ, ΠῚ ΠῚ 18 8814 ὑὸ Ὀ6 (6 ἔανουγιία «6 μου ϑῦϊο ῬΉΓΆΒΘ ; 
ἔογ σοι (86 ΕΠΟ δῦ τι8868 ΠΛ} ὉῬ οΥ ΠῚ 1). Τὸ {18 10 18 τϑρ] θᾶ 
{παὶ {π6 Ῥῆταβοβ ἢᾶνς αἰ ογθηΐ βῃδάθβ οὗ τηθαπῖηρ, δα ὑμπαὺ {86 016 
ΟΥ {Ππ6 οὐδοῦ 18 υϑ6α δοοοσαϊηρ ἰο [6 ῥγϑοῖβα θα ψὩοἢ 1Π6 Ὑτιῦοῦ 
ΙΒΠ6α ἴο Θοναυ. ὍΠ6 τηθδπϊηρ οὗ ΠΡ ὈΡΠ (Ἴδη. νἱ. 18.),,ὄ 18. ἐὺ 
δβίαὐϊδὴ α οσουεπαηΐ, ἰο σίυε εβεοΐ ἐο ἐδ ρῥγομιΐῖβοβ ἱποϊμαρα ἵπ τ; οἵ 
ΠῚ 10) ((6ῃ. ἰχ. 12., χυ]. 2. ; ΝυὈ. χχν. 12.), ἐο σγαπέ {δ δι Π|- 
πιεηΐ οΥ ιὐλαὲ ἐβ εἰϊρμζαίοα ; ΜΏΘΥΘΔΒ {παὺ οὗ ΓΒ ΠῚ 18 ἐο πιαΐε α 
εουθπαῆΐ, ὃν α βοίεηιη αοὲ ἐο σῖυο ἃ ρίοάσο οΥ πιμέμαϊ ρογξογπιαποο. ἘΘΠ66 
10 18 ἀγριι6α, ὑπαῦ {Π6 Ἰλ8ὺ ρῇγαβθ οου]Ἱὰ πού 6 υϑοα Ὑὴ ἢ ΔΩΥ ΡΥΟΡΓΙΟΙΥ 
ἴῃ ἀοη.ν1]. 18., 1ἴχ. 9, 11, 17., χν]!, 2., ὅζο. ; Εχοά. νἱ. 4. ; θοοδιβα ἴῃ 
ΟΠΑΡ8. νἱ. δῃᾷ ἰχ, [86 παιγαίδνθ 18 οὗ {86 6βίβ  βῃληρ οὐ οοπῆσιαιηρ οὗ 
1Π6 ΡγΟΙλΪΒ68 σίνθη ἴἰο ΝΌδι, ἀπά ἴῃ [86 οἴ ῦ ῬΙδοθβ οὗ [86 τϑα ζίηρ 
οΥ ἐχϑουϊηρ [6 οονθηδηΐ ψ βοὴ ((Δδη. χν.) δὰ Ὀδθῃ τηδάθ ψιί ΑὈτα- 

δ 866 ΚυτίῖΖ, ΕἰηΠοὶξ ἀοτ ΟἜποβίβ, Ὁ. ᾿χὶϊ. 
5 ἸζυγῖΣ, ἘΏΒοΙ͂ς ἀ68 Ῥεηΐ. 88 68---78. ρΡρ. 79, δο.; Ἰεἱϊ, Εϊη]οίπησ, ὃ 37 
" ΚυτίΣ, ἘΠηΠοῖϊ ἀθθ Ῥοηξ, δ 79, 80.; ἘΚ οἱ], μδὲ φωργα. 
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δα. Ὁ οσα {π6 86η86 Γϑαῦϊγοϑ, γὸ τηϑδοῦ ψι ἢ ΠΛῚ3 ΓΞ τὴ {πὸ 80- 
οὐ] ΕἸο τὰ ἀοοσαπιγροηΐ, (αοη. χχὶ. 27, 32., χχχὶ. 44., ἴῃ ἃ}} ψ δι οἢ 
ἴδοο8 ψὰ ἤανα {π6 τρδϊκῖηρ' οὗ ἃ οογθεηδηΐ; 18ὺ 848 {π6 «6Πῃονιβὺ 868 
ΤΡ ὉΠ, [μον], χχυὶ. 9., πα )οαΐ, ν}}}. 18., οὗ [Ὁ]6]}Π1ὴσ (Π6 οΘονοπαηῦ 
18αὲ πμαὰ Ὀδοη τδα6." 

ΤΉΏρη, αραΐη, Ὁ 18 18 βα1α ὁ Ὀ6 Ῥθου δῦ ἴο {Π6 Ε]ΟΙ δὲ, ὉΝ 7) ᾽ν 
ἰο {πὸ Φοϊονιθῦ. Βυΐῦ Πόσο {πΠ6 Ὡδηθ8 δύ ποὺ ἰἀβηί οὶ. Ῥδάδη- 
ΔΙΆΤΩ ἀδηοῦοβ ἃ αἰδβίσιοὶ οὗ Μαεβοροίβιμλϊα, νἱΖ. {μαὺ ᾿γίηρ τουπᾶ {}6 
οἰὐγ Ἡδαγδη, τ ΒΙοἢ 18 βοδίρα ἴῃ 8 ψ146 μ]Δη Ὀουπάρα ΟΥ̓ τηοιηίαϊηβ ; 
Ὑ{116 (Π6 ΟΥἾΟΙ ΠΔΙΏΘ ΟΟΙΏΡΥ868 411] Μαοβοροίδχηϊα, οὐ {πΠ6 ψΠοΪθ 
οουπίγυ Ὀούνθοῃ ἰδ τῖνοσβ ΕἸΌρΡγαίθβ δῃὰ ΤΊρτβ, ἀμ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨ]Υ͂ 
ὑπο τὰ ἰμ6 Ῥοπίδξουοι, θη. χχῖν. 10., δῃὰ Πουΐ. χχὶϊ. ὅ. ; ἴῃ 
Ῥούμ πο ραβθαρθθ {ποῦ 18 αἰδβο δα θα 1π6 πάτο οὗ 84 ραγίϊου αν 
ὈΪδοθ, ἴῃ οί οα868 ψ1ῈῊ τυος ῥγοργιθίυ. ἘΕῸΓ ἰῃ αση. χχὶν. 10. 
ἔΠ6γ 18 ἢσβὺ {86 σου ΠΊΓΥ πδηγοα, ἴτοϊὴ ἩὨΙΟὮ ἃ 16 ΤῸΓ 8880 νγᾶβ [0 
6 Ὀγουρπῖ, ἀηα ἐπθη [86 Ραγ Ϊ ΑΓ οἶδοα ἴῃ ὑπαῦ ΘΟΙΠΈΓΥ ἀεδβιρηαίοα 
“1868 οἷΐγ οὗ ΝάΑμοΥ ἦ; ψ ἤογθϑβ, ἰδίου, τ ἤθ {Π6 ΤΟΔΑ͂ΘΥ τῦᾶϑ ὈΘΟΟΙΩΘ 
δοαυκιηϊοα τὰ {86 ΘΟ ΓΥ δηάᾶ ρ]αοο, {μ16 Βρθοῖαὶ πάσηθ, Ῥαδάδῃ- 
ΔΥΔλ, υου ἃ παίυγαν Ὀ6 ερ]ογοα (66. χχν. 20., 5... Αμπὰ ἴῃ 
Ὠουΐ. χχι. Ῥϑδαδη- γαμλ οοὐαὰ ποὺ Ὀ6 υδοᾶ, Ὀοοδυδβα Βαϊδαπη νᾶβ 
1ηἀε64 οὗ Μεβοροίδιμϊα, Ὀυὺ ποὺ ἔἴγοια Ἡγαη.3 
ΘΙ Υ ΘΧΔΙΆΡΪ]68 πλρῃῦ Ὀ6 δοσυται]αύθα ἰο δἰπχοδῦ ΠΥ δχίθηΐ, 

ΤῊῆο τοῦ πχαδὺ πάρα ὨΟ ἔᾺΓ {π6 τηοᾶδ οὗ ΓΘΡΥ δἀορίοα Ὦγ 61} 
ἃπα οἴμογβ ἰ9 {16 δββοσίίοῃ {παῦ {86 ρἢΓΘΒΘΟΪΟΡῪ οὗὨ (86 ἘΠ] τα ἀπὰ 
ὁ) 6Πον δ ἀοουμηθηῖβ νΆΥΊ68 18 ϑαϊϑίδοίοσυ. ΤΏΘΥΘ 18, οὐὗἩ ΘΟΌΓΒΟ, 8 
ἀΙθγθησθ τυ Θῃ ΟἸΓΟ ΓΤ Βίμ ΠΟΘΒ ΟΥ δυθηΐβ ΓΘ τη αὐ] οηΘα ἱῃ Οη6 ΡὈΪἶ8066, 
οὗ ΠΟ ἢ 2Ο τη θη! οη 18 τηϑθ οἰβοσῆοσθ. Βαΐ {Ππ6 Θομοϊ αϑίοη ἤθῃ66 
οὗ ἃ αἰ νουβιίυ οὗ δ ΠΟΥΒΏΙΡ ΒθθῖῺ8 [0 Ὀ6 Βοτηθ ναὶ ταβῃ. ΤὨ6 ρἤγαβοΒ 
σΟΒΒΙΔοΣΘα ἴο 6 Ῥϑου αν ἰο 186 οπ6 ΒΡΡροβεά ἀοουτηοηῦ ἀο σΟΥ δι] Υ 
οἴϊθῃ ὁσοὺῦ ἴῃ (86 οἴμογ; δῃά, θη ΤΒΘΥῪ ἀο ποίΐ, {Β6γὰ 18 [γα θΕν 
8 ῬΑΓΌΘΙΪΑΓ Βμδάθ οὗ τηϑϑηϊρ Ἡ ΠΙΟἢ Βαοῖὴ8 ἰο πᾶνα ἀδίθειαϊηθα {Π6 
1.86 οὗ {Π18 οὐ ἰμαΐ Ἔχργθββίου, 186 βίιαἀθην ΠῸ ἀσβισθβ τθοσο Ε]]ΥῪ 
ἴο ἱηγοβῃραία {Π6 απδϑίοη ψ}}} πα τηδίθυα]β ου Ὀοίἢ 81468 ἴη [)6 
ΥΥ εἰί6 3, 61} 4 ΚυτγίΖ δ, δα [86 δυΐμογβ τοξοστθα ἴο ὈΥ {Π θὰ. 

10 18 ποῦ, Βουυ συ, ὈΥ {86 ΤΠ6Γ6 τι86 οὗ ρθοι δ γ πογβ δηα ΡἤΉΓΑΒ68 
{Ππδὺ 8110}} ἃ τηδίίοσ οὐρθῦ ἴο θα ἀοίοσταϊπθα, Τῇ κϑμδ ἰοφιοπαϊ τΑΔῪ 
Ὅς ἴῃ ἵγχο ΝΥΙΓΘΥΒ ὨΘΑΙΪΥ ἸἀΘηίοα] ; δηα γοὺ ΟΠ6 ΙΩΔΥ ΥΑΓΙΥῪ ἴτοιη {16 
ΟἾΠΟΣ ἴῃ ἴοΠ6 8π4 Βριτ]ΐ, ἢ {86 πδηλ61688 βουῃθίμ!ηρ τν Ἀ1Οἢ ΘΟΉΨΊΠΟΘΒ 8 
ΟΥΙΟ, 0, ὈΥ ραδηῦ βίμαν, Π88 ἀγα κ ἄθορ ἱπΐο {86 βρὶσὶι οὗἨ δϑοῇ, 
1Πδΐ, Ἐπουρσ ἢ {Π6 βᾶτηθ ὑγα Ὠβ 86 ἰθβι18.6α, 1τὑ 18 ὈγῪ [86 τηουίδι οἵ ΠΟΤ 
{πὰ οη6 ψϊΐηθ58. ΤΠ ΟΥ̓ 104] ἀδο βΊοη 18, ΠΟ ΟΥ̓ ΟΓ, οὗ 8}1 τῆϊπσβ 
τηοβί ΠΠΚοὶν ἴο ΡῈ δρυβοά. ίδη ν1}} {ἰΥὙ ἴο ἴότοθ Ὑσὶΐοσβ ἰηΐο [Π6]Ὶ 
οὐ τουἹά ; δα, Ὀθοδυβα ἐδεν ΜΟΙ] ΘΧΡΓΘΒΘ ὑμοηβαῖ γο 8 ἴῃ ΟΠΘ 
Ῥαγιϊουαῦ ὙΔΥ, οΥὁ του] ραῖμοῦ Ρ ἔλοίβ ᾿Ἰῃΐο μα δβρβϑοῖδὶ οτγάβν, 1 
1Π6γ Βηᾷ ἰπ ἃ ψόοσκ Ὀοίοσο ἰμθῖὰ {πᾶῦ ογάογ ἀοραγίβα ἔτγομπι, οἵ ἃ αἰ θγθαῦ 

1 εἰ, μδὲ δεργα. Οοδιρ. Κυσίζ, ΕἸΏΠοἾ ἀοΥ αἰδηοβίβ, ρῃ. δ7, 58. 
3 ἘΘ]], δὲ ξιεργα. Ἐρῖ ἃ βοιηθύ δὶ αἰ Έγθηΐ Υἱθνν δοθ0 ΚυτίΖ, Εϊημοὶξ ἀοΥ Οϑηῃρϑίβ, ΡΡ. 

149, 150. 
8. ἙϊΠη]οίίαηρ, 88 150---154, 4 ἘΠη]Ἰοϊπηρ, ὃ 237. 
5 Βοϊίγῆᾶρο Ζὰγ ον οί συης ἄον ἘΠΠΒοἷς ἀ68 Ῥοηϊδίθπομοδ, απὰ ΕἸΏΒοΙς ἀθς (ἰοποείβ. 

Ῥ»ΡΞ 



δ.0 Πιϊρο(μοξίοπ ἐο ἐδ Οἷα Τοείαηιοητῖ. 

ΜΑΥ Ριυιγϑιθα, ΠΥ ᾿πηπλοἰαίο Υ οχοϊαιπι ὑπαῦ ἀποίμοσ ἰαπα 18. νἹδὶ- 
16, τπαὶ (Ποτὸ 15 ἀϊβ)οσδείοη, αἸβογάοσ, ᾿ηἰουροϊδίζοη, ᾿πίο σα] Γο- 
γνοθου, Ὧν. Ἡδγδὴημ Ηυρίο] ἃ Πα8 Ἰαϊὰ Ππη56 1] οροπ το 1814 
ΘΟ Βυσθ. Ηδ πηθϑβιιγοβ {μ6 Ῥοηίδιουοί ὈΥ̓͂ τἀ Θγ ἀδαρθ, δπα νου] 
ΟΥ̓ΒΙῺΡ 18 ἴτθα παγγαίῖνα ΕΥ̓͂ τθοῃδηῖοαὶ ᾿ἰη6 δηα τῦΐθ, Α ποίδθ]θ 
ΘΧΘΠΆ}}Ϊ6 οὗ {Π18 18 ἴο Ὀ6 ἔουῃά ἴῃ ἢΪ8 ἰσοαϊμμθηΐ οὗ (θη. χ Ἵν]. ; ἸγΠ 6 γα, 
Βοβι 68 οἵμποὺ οδ)]θοίίομβ ἰο {π6 ρ]αῖμ του ἢϊηρ; ὨΙΒίουΥ, μ6 θβρθοῖ! !ν 
δία 0]685 αὖ ν. 7. «δοοῦ, ψμδίθυοὺ τοῦ ἢ18 ἔλα] ίθ, απὰ {πὸ βαογοά 
τίου ἄοοθβ πού ἀϊβρυῖβα {Ώθτ, ὰϑ ἃ τπδὴ οἵ δῇδβοι:οηδίθ τθ ρου. 
Η!8 {πουρῃίϑ σψοτα θοιπα ἂρ 1 π18. θοϊονοα Βδοδοὶ, απὰ πχιτῃ {Π6 
Β01}8 8:  ὕοτα ἔ. Ηδγ τδσο ἤθη Ὠ6 ἢαα ᾿οβὺ ΠΕῚ γγὰ8 δνϑὺ Ὀοίουο 
Ἦϊ8 ΘΥ68: δηα ΠοΥ ΘΠ] ΓΘ, 88 {Π|6Ὺ ἡμὸμ ἊΡ ἴῃ ἢ18 δουβθ, Μ0 8116 [ΠΘῪ 
8ο]δοο4, γεοί βαζάβῃθ ἢ18 ᾿ιϑαγί, τη κιησ' ΠΟΤῈ ρυαησοηΐ {Π6 Γϑπλοι- 
Ὄγδησα οὗ ἢογ μα δᾶ δο πηυσοῖὶ ἰονοά. ᾿πᾶ, ἤθη ἢ Βα {Ππο86 βοηβ᾽ 
ΒΟΏΒ, ΘΠ Π6 γῦ88 ΤΘΒι ΟΣ α ἴο “Βορἢ, 1086 ἴλ66 ἢ6 πανοῦ [πουρΐ ἴο 
Β66 δῖ, δηα Ὀ6}6]4 18 ΟὨ]σο, 6 Ώ, ἴοο, 88 Π6 Ἰοοϊκοα ΤΒοισῇ 1 Π 
Δ] πη ΟΥ68 ΠΡΟπ {Π6Π2, ἢ18 ᾿αβύ β᾽ ο Π 688 νν88 γαγηϊηρ Ὠΐτὰ (Πδΐ ἢΘ 8150 
τησϑύ σὸ πον ΕδοΠ 6] δ σοπο Ὀοἔοτο, δηα σπθῃ ἢ6 ν᾽ 88 ΠΠ ΠῚ σ ἊΡ ἢ18 
Βαπαβ ἴο 0688 {Π6 1418----τομδῦ ψόοηαον κἢ {Π|ο τ οτηῖηρ ἱμουσῃίθ οἵ [86 
Β8δα βοθπα οὗ Βιδοῃ δ] ἀϑδίῃ, δπα {π6 ρίβδος οἵὁ ἢδὺ Ὀυτίαὶ, τοβο υἱυ]Υ 
Βοΐονα ᾿ΐτω, απα παγα ἀσορροϑα ἔγοπι ἢ18 1108 Οἤο6 ἄσϑῖη {Π6 βΒίοσῃ οἵ 
ἢϊ8 θογθανθηγχθηΐ, 6ΓΘ, τη βίη ΠΪΒ οιποίϊοη, ἢ υἱαγοα [ἢ6 ρτορμϑίϊο 
Ὀ]Ιοββίηρσ ἢ ὙΠΘΓΘ 18 ποῦ 8 ρϑββᾶρ 'ῃ ὑπ Ῥαηίαίθαοῃ τοῦτα ἔσθ [Ὸ 
πδίΓΟ, ΟΥἨ τ ΒΙΟἢ Του Οἢ 68 τογα ΤΥ] ΡΥ {Π6 οποσαβ οὗ ῃυτηδη δος. 
Βυίΐ Ὧν, Πυρίθ]ἃ 18 ᾿πβϑηβῖθ]α ἴο 41} {π1|8(Ὄ. Απᾶ π6 {Π1η}κ8 {παῖ 
δοοῦ οὐρῇΐ ἴο πᾶνα Βροκϑῃ δ βιιοῖ ἃ τηοτηθηΐῦ ἃ8 1ἢ ἢ 6 γ νΥΙησ 
8. ῬΟΙΠἾο4] ἀοβρείοῇ---ἶη βοῖ ρἤγαβοβ, δηα ΓΟρΊΪΑΥ ογάοσ, δηα ἢ σ0]α 
ῬΓΘο βου. Ὦγ. ΗρΡ[6]α βϑϑῖηβ ἴο ἤδνθ 0 ποίϊοη οὗ ἡυμαῦ {86 Ὀπγβίϊησ 
Ποαγί τλΔῪ ρσγοπιρί δηᾶ {Π6 ΤΟΔΟῪ 1108 ΟΧΡτΘ88. Απᾶ 8βο, Ὀθοβϑιιβο {Π18 
ὙΘΙΒΘ ἴΒ ποῦ ΠΟΥ δ6 που] πᾶν ραΐ 10 Ὠ]Π186]}, 10 ἀ068 ποί δαυϊΐ, Πα 
ΒΆΥ8, {δ 6 τηου ἢ οὗὨ 4000, ““ Ὀδολαβα ποίμίπρ (Ὁ]]οὐν8 οὗ 10. Απὰᾶ ἢ6 
6818 1Ὁ ““ 4 ρ]οϑ8.᾽"} 1 βουτρίῃγα 18 ἰο Ὀ6 γραία 1ῃ {18 ψ8ὺ, δηυ τ] ηρ 
ΔΥ 6 τηδα6 οὗἁὨ 1; πᾶν, {Π6Γ6 18 ΒΟδΟΟΙῪ 8. ὈΟΟΪ ἴἢ οχἰδίθποθ ΟΝ ἃ 
οΥἸ16, νου κιηρ Δέοσ [818 ΤΆΒΏΙΟΏ, ΠΊΔῪ ποῦ αἀἸϑηηθηθ γ ὈΥ τὰ }]6, δηα βοσγὶ 
ουαὖῦ δηὰ ἐϊοϊκοῦ ᾿ἰπίο ΠΆΘΙΑ] 6 ἔγασηηθη β ν᾽ δ οἷ μ6 {ΠῚ} ΚΒ Β6 οδῃ στὸ- 
οοηδύγιοῦ ἔᾺΥ θούοτ (δὴ {πὸ τίου. Μοτγτο ϑυσωσηθίγιοδὶ, ροσῃδρβ, ἰξ 
ταῖρι Ρ6; Ὀαὺ {π6 1πἴἶὸ δηα [Π6 γϑα! Υ που]ὰ θα σοηθ. ὙῈ6 νογῪ ἢγβὶ 
αὐ! Ποα οη [ῸΓ ἃ ΒΟ ΟΒ86.1) ΟΥΟ ΡΟῺ Βουρίιγα 18. ἃ ἀθΟΡΙΥ τονο- 
ΤΘη 14] βριτι. ΑΠπα ΠΟ τπδῃ ἢδ8 ἃ τσῃὺ ἴο 0411] ὨΪΠγ361} 8 οΥἹΟ αἱ 4}}, 
16 Βα οδημοί, ἴῃ βοῖὴθ ἀἰθρτρο αὖ ἰϑαβϑί, [ἤσουν 818 τη ἰηΐο {86 τιμᾶ 
οὗ {πΠ6 ττὶΐοῦ Π6 βοίϑ ἴο νους ου, 1 6 οδπηοῦ βυιηρδίμῖζα τ ἢ ὑμο86 
Πο86 16 ἸΔῪ 1 ΒΕΠΓΓΙΠρ᾽ Β6ΘΏ68, δηα 1 Πα οαπηοῦ ἔδοὶ βοηθοί οὗ 
{π6 νγαύτῃ ρον οι ρογνδᾶρα μο86 ψἤοβα ἑθπάογθοεῦ αβδοιϊοηβ τοῦθ 
τουδρὰ Ὀγ ἴ8μ6 (κίηρβ ἐπαῦ Ὀ6[611 {Π6π. Αραὶῃ δηά δρδίη ἤανα ονυθηΐβ 
οσσυγτοα οἡ {Π6 βίασα οἵ {πὸ σου] νυ] Οἢ ἃ οο] ἃ οα]ουϊαῖοῦ που] ἀ6- 
ΒΟΌΠΟΘ 88 ΒΙΡΉΪΥ πηργοῦά0} ]6. 

Βεβι4θθ [π6 ναγιαὐϊοηβ τ ΒΙΟἾ ΑΥΘ ΒΙρΡροΒοα ἴω στὰ {πγουρἢ (Π6 
Ῥρηίαϊθαοι, {Π6Γ6 18 ὁμ6 θΟΟΚ ψὨοἢ δἰδηᾶβ ἀρϑατί ἔγοπι {Π6 τοϑῦ---ἰῃας 

δ 16 Φ.6]16η ἀδγ αἰδηδδίβ, μ. 86. 

-Ὸ πὶ --αὑὰἰ --« 



7} “ιίέλογο)ρ απ 7)αίε 9 ἐδ επέαϊειοῖι. δ8] 

οΑ]]οἃ Θουϊογομποηγ. [Ὁ Πᾶ8 ἴῃ 186] ἃ οπδγδοίογ οὐἩ οοῃῃρ] οὕθμβββ ; 
᾿μβοι ἢ {πα Ὡς, Νὴ οἴἐθ 8||οὁὐγ8 ὑπδϊ, ψχι ἢ ἐσ] ἔϊηρ Θχοορίϊοηβ (ν. 41-- 
49.: χ. 6---9.; χχχὶϊ. χχχἕ.), 1Ὁ τὺ ἤν ργοσοοαρα ἔγοτῃ μα Ὠδηά." 
Ηδ αὔριιθ8, ΠΟΥΤΟΥΟΣ, ἀρδιπϑὺ ὑπ6 Βα ρροβιθοη ὑπαῦὺ {18 γγχὰ8 (ἢ6 8βο- 
σ8}164 ΦεΠπον δ οὐὗἁἨ (86 ἴοσταοσ Ὀοοκβ.Ί [{ 18 ἀγσορα ὈΥ Πἰπὶ δηᾶ Ὁγ 
οἶμον τυυὶίοσβ {π8ῖ, θοΐδ 88 ταβρθοῖβ 18 Ἰ6ρ! θα πᾶ 108 .υϊϑίοτγ!οαὶ 
βίαι θπηθηΐβ, ποτ γα αἰ ΌγΘμ 68, Θοιηραγοα π 10} [Π6 Ργοοθαϊηρ' ΒΟΟΚΘΒ, 
Δ 10η8, ἀπα 1π4 664 ΘΟ ΓΔ ]ο. 018, Βυ ΠΟΙ οηΐ [0 ΒΠΟΥ (μδὲ ἰΠ6Υ οου]Ἱὰ 
ποὺ 811} αν ργοοθοαθα ἔγομη [6 βᾶπιθ βοῦγοθ. [ὑ 18 ποί 4 βιου] ἴο 
ΓΘΟΟΏΟ116 ἐδ 4]16ροα σοῃ γα] Οὐ Ἱ018 ; ϑοπια οὗ ἡ ΒΙΘἢ ἰανο θ6Θη ἉἸγοδαΥ 
ποίορά. 

1, Ποαυί. Ι. 9---18. 1} Εἰχοά. χυη. 18----26. 

1 158 βδϊα ὑπ {Π6 δρροϊηἰπιοηὺ οἵ )υᾶρ68 18 ρ] δορὰ δἱ αἰ δ γθηΐ ὑΠ1Ππ|65 ἴῃ 
ἐπο8θ ὑνγο ρᾶββϑδᾶρθβ. Βαΐ, 8 Ηδηρβίθη θογρ Οὔβοσυθ8, “ {18 οΟὈ]θοίΐοπ ἴβ 
[ουπάοραᾷ οὐ ἰδἰκίπσ δ ΠΣ ἴῃ ἴοο ἀρῆηϊθ ἃ δθῆβθ ἱῃ Ὠρυΐ. 1.9. ΤῈΘ 
δχργδϑβίοη “ϑθουΐ {{18. {1π|6᾿ 186. ποὺ Ἰηϊοπαθά ἴο Ηχ ἃ ροϊεπΐ οὗ ἰἴπι6 ἀυγίης 
{Π6 βοϊουγη δ Μοιηῖ Ηογθῦ, Ὀυΐ ργθβθη δ {116 ὑ1π|6 ἴῃ 118 016 οχίθην ὈΥ 
ὙὙΑΥ οὗ σοη Γαϑύ ἴ0 ἃ ἰδῖδν ρογιοα. 3 

9, Τουΐ. 1'ἰ. 4----8. π ἢ Νυηῦ. χχ. 14---2]1. 

1: 18 Δ᾽] οροὰ (Πμδὖ 'π ὁη6 οὗἨ {Π686 ρ]8668 {πὸ ΕἸΔοπ 68 γο[ 864 ὑπὸ 15ΓᾺ6}}{69 
ἃ. ῬΆ5388 56, δηἀ {Π18 ἔογοθα {Π6πὶ ἴ0 8 οἰτγουου}8 ΤΆ ΓΟ, δηα ὑπαὺ ἴῃ {Π|6ὸ Οὔ ΠΟῪ 
ΠΟΥ 80] ἃ ὩΘΟΘΒΒΆΓ]68 ἴο ἔποπι δηα 8] ονγοα ὑΠπθηὶ ἴο ἰγάνθῦβθ {Π|61} ΘΟΙΠΟΥΥ. 
Ἡδηρβίοηθογρ, ἱῃ ΤΟΡΙΥ, οἱθ8 19 ΚΟ, γ 110 8ᾶγ8, “ ΤΊ δίογθϑθδαι ἃ ρθορΐθ, τ]ὸ 
ορροβοά υχγἢ ϑασοοβα (6 δάνδησο οὗὨ (8 [Βγδ0}168 [τοῦ σὰ ὑμῖν Βίγοορ]γ. 
[ογυβοά ννεϑδίογῃ ὈουηΔΑΓΥ, ὙγΟΓΘ ΠΟΥ Δἰδγηιθα ἤθη (ΠΟΥ 8 1μϑὺ {ΠΟΥ͂ 
ἴοοξκ 8 οἰγουϊ δηὰ [8 τοϑοῃθα {Π6 υηρτοἰοοϊοα ὈΟυΠΔΓΥῪ οἵ ἴΠ6 απ." Ηθ 
Ρτοςσθοᾶβ: “ ΤΏΘΥ πον, ὑμπογοίογο, τιδάθ ἃ νἱγίαθ οὐὗἩ πϑοθβϑϑίίυ, δηἃ {γᾶ ἰο 
ἴυγη 10 ἰο ὑποῖν δἀναπίασο ΟΥ̓ {Π6 8416 ΟΥὗἩἨΏΏΘ ὨΘΟΘ588Γ168 οὗ 116. 8 

3. Βουΐ, 11. 24. νὰ Νυτΐῦ. χχὶ. 21, 22. 
10 18 τϑᾶ]ν ἀϑἰοη ϑ ἶπρ ἐδ αὺ δὴν ὑπουρἘ Ὁ οΥΙ16 δου τονΐνο {1Π|0 οἷά 

ΟὈ] οι θη ὑΠπᾶῦ ἱπ ΠὨουϊθ Ὁ ΠΟΙΩΥ (ἀοα ῥΓοΟιηΐβθ8 ἴο ρσῖνο διμοπβ ἰδηά (ο {86 
Ἰ5γϑθ 1108 ἃπα Θησουγασθϑ ὑμ6ηλ ἰο δἰίδοκ 10, ν }}}16 ἴῃ ΝΠ ΘΓΒ (ΠΘῪ ἃτθ βαϊ ἃ 
ἴο Βᾶνο βεηὺ ᾿ἷπὶ 8 ρϑβοοία] οι δ 58Υ ; 80 ὑμδί, ὑμογοίογο, (Π6 ρβαββᾶρϑθϑ δ.Θ 
σοηἰγδαάϊοίοσγ. ὲ ὕοίί6, θη πο υγροὰ {Π|8, τηδῦ ᾿ᾶγο 6} 11 π|86] 
ΒΟΓΟΙΪΥ ἴῃ ννδηὺ οὗὨ ἔδαβ Ὁ1]0Ὸ ἀγρυηθηί8. ὙΠῸ μοῦ 18 δὲ πρὶν {Π|2ὺ 51} οπ Πδᾶ 
Ά ὙΨΆΓΠΪΩΡ ἃ5 ῬΠΆΓΔΟΝ π8α. [1 Πὸ δα ρστϑηϊθρα {Π6 Ὀοοη δΔβκοά οἵ δἰπὶ, πὶ8 
ΛΟΙΠΟΥ͂ σου ]ὰ ποὺ μᾶνὸ Ὀδθη αϊδίυτ θα; [ῸΓ 18 ἀοτῃτηΐοπϑ ἀϊὰ πού ]1θ ἴῃ 
[Π6 Ἰαπὰ οὗἩἨ δπδϑη, ῬγΟΡΟΥΪΥ 8δὸ οδ] θά. Βυΐ Οοἂ ἴογϑβαν ὑπαὺ [6 σσου]ὰ 
το)θοῦ 116 δρρ]!οδίοη, δηὰ νου ]Ἱὰ ὑπογοίογθ Ὀ6 5}}}7 ἀοβίσογοα Απᾶά ἱπ 
σΟΠΗΡηϑίίοη οὐὗἁἨ {818 ἔδοί ψ πα ἰπ Πϑυϊθγοποῖαυ, ἃ [1{{|0ὸ ἔἈυὮΟΣ οἡ 
(11. 26----80.}), ΟΧΔΟΙΪΥ {116 δᾶπιὸ δίδίθμηθηῦ 48 ἴπ ΝυθΘγθ.Ό ὍΒῸ 1ΒΓδθ] 168 
ἀϊὰ ποὺ διίδοῖς διμβοη 11} ὑΠῸγ δα βοπΐ {ΠΟ ἀρὰν δΊ Πρ ΘΠ ὈΆΒΒ8Υ. 

4, Τὸ 15 ἔτ  Π6 Υ 8814 {Ππ|8ὺ {116 τυ τον οὐὗἁἩ Που ΘΓΟΠΟΙΏΥ͂ 0.868 {Π|0 νγοσὰ Ἡογοῦ 
ΘΧΟΙΒΙΘΙΥ ; 8116 ἰπ [Π6 ρτγθοθάϊηρ, θοοἶκ5, νυ ἢ Ὀμ} ἴννο ΟΥ {ΠΓΘΟ ΘΧΟΘΡ ΪΟΏ8, 
186 ρῥἷαοθ ψν]ογο {86 ἃ 88 ρίνθη 18 σα] ]ρα δῖπδὶ. Βυὺ Ηδηρϑίοηθογσ 
τοίογίβ ἐπα ὈῪ [Π6 νϑγίδίίοη οἵ πη ὑΠ6 θχϑοῦ ΔΟΘΌΓΔΟΥ οὗ {110 ΨΥ ΠΟΙ 18 

᾿ ἘϊηἸοἰταηρ, 8 154. ΡΡ. 188, 189. 
32 Ἡ᾿ββοσίδιοη8, ἀ 158. νυἱΐ, υο]. 11. ρΡ. 8340, ἄο.; ΚΙ], Εϊπ]ο πῆρ, 8 29.; δηα ἴον [πὸ 80]1.- 

ἐἷοπ οὗἉ δποῖμος σοπιγβαϊοιίοη βαϊὰ τὸ οχίβὲ δοίννεθ 1{Π656 ΡΆΒΕΑΓΟΒ 866 ὈοίοτΟ, ρΡ. 455, 450. 
3 ΠΙβδουιδιίοηβ, ἀΐδ5. ν]. Ὑο]. ᾿ΐ. ΡΡ. 291, 28.).; Κοὶ!, μδὲ δέργα. 
4 Ηφη βίο ΏΡοΓρ, 4158. Υ1. ν0]. 1). ῃρ. 847 -- 849. 

Ῥ»ι8 



δ82 7]ηἐγοάμοίζοπ ἕο ἐλὸ Οἷα Τεορίαπιοπέ, 

ουϊησοθά. “Νονοσ Ἃο68 ΗογΟΌ ἈΡΡρΘΔΣ 88 8 βίηρ]θ τηοππίβίη, ἱῃ σοπίγαβὺ ἰὸ 
δ΄ηαὶ. δἰηδί, οὐ {Π6 οὔ μδηᾷᾶ, 18 αἰ νγϑυβ 8. βίῃρ]θ τηουμηίδῖη. Βοίοσο (86 
σμ]άγϑη οἵ ἴβγϑθὶ γθδοῃοα 1π6 αἰϑίγιοῖ, δηὰ δον ὑπο Ὺ Ἰοδῖν 10, 16 σοηθγαὶ 
Πδιη6 οὗ [π6 τηουηΐϊδίη ἩΟΓΘῸ Αἰνγαυ8 βίδη 8 ἴῃ σοηΐϊγαβὶ ἰο Εργρῖ, [Ππ|᾿0 Ρ] 418 
οὔ Μοδῦ, ὅτζοβ. υτγίηρ ὑπο βίαν {πόγο, {ΠπΠ6 Ρδγί Ιου] 18 τηλαθ αὶ ἀϊβίϊηςί 
ΟὈ]οοὺ ἔγοπι {Π 8 ροπογαὶ : τ{|6 τηουσηΐδίη Οὗ δ᾽ηδὶ δηά 118 νυν ΙΔ ΓΘ 58 ἀγα ἀ18- 
τη συ βηθα 5 0Π186 1ποδῖτγθ οὗ δνθηΐβ {πΠαὐ ἰο00Κ ΡΪδοθ ἴῃ [26 ἀἰαιγΙοὖ οὗ ΗΠ οσ Ὁ. 
Βιιῦ ἴῃ ἔχοάα. χνἹ!!. ὅ. {Π6 σΟΏΘΓΆΙ θυ 18 1864 ; (ῃ6 Ψ͵Π0]6 οὗ Ηοσθῦ 18 
81}} {Π|0 τηουπίδϊη οἵ ἀοα; ν»ῃϊοὶ ἀδϑσηβιίοπ, παν γ Π6 1688, 18 ΟὨΪΥ ΔΡΡΙ ᾿σ80]}9 
ἴο Π6 τ! 016 ὁπ δοοουπί οὗ νγῆδὺ οσουΓΓθα οἡ ραγί οὗ ἰΐ, δίηβὶ. Ὁ [Ὁ τὴδῪ 
Ὅ6 Δἀάεά {πΠᾶΐ, αἴτον 411, δίπδι 18 υϑϑὰ ἴῃ ϑυϊθγομογ (χχχίϊὶ. 2.) ; }υβὺ 88 
ἴη Εχοάυβ νγὰ οςο ΒΟΉ ΔΠΠΥ πὰ {Π|0 ἰσγτὰ ΗοΓθΌ. 

ΤΆ 18 Ἰπῃροββι Ὁ] 6 δ6γα ἴο αἀνγ6]]} Ἰοπροῦ οἡ {[18 ρατί οὗ 6 απ Βἤοη : 
10 ἢ48 θ66ῃ ἰγϑαίθα δ΄ ἰαγρα ὈΥ̓͂ γα του Β ὑ 6 18.323 Απά 1 ΤΩΔΥῪ ἔδιτ]Υ Ὀ6 
αϑϑυηθὰ {μαῦ {πον αν βῃονγῃ δα βίοι Υ {παὺ 186 ΟὈ] οὕ ΟΠ 8 
᾿οπάϊηρ ἴο ρύονυα 1) θυ ΘΥΟΠΟΠῚΥ ποὺ 1ῃ ΠΑΥΤΊΟΩΥ ὙΠ {86 Ὀγθοθαϊηρ, 
ῬΟΟΚΒ οδῃ σϑοϑῖνα ἃ βι ποϊθηΐ ἀηβγασ, [{ 18 ῃοὺ ᾿πἰοηαρα ἰο ἀΘΥ͂ 
ταῦ 186 βίγ]α οὗ 1)θυ ΘΓΟΠΟΓΩΥ 18 ρΘΟΌΪΙΑΥ; 84 τῃθύοσιοαὶ δηα τηοτα 
γούθοβο τποᾶβ οὗ βρβακιίηρ Ὀϑῖησ ουἀθηῦ, Βαΐ ἴον {Π18 118 Πογίδιουυ 
ομαγδοίθι νν}}} ἀοοουαῃί, Απά νγ τί οῦβϑογνο τῃδὶ 1, ΤἸΏΟΤΘ ΘΒρΡΘΟΙΆ]Π]}Υ, 
οἰαἰτηϑ ὈΥ̓͂ 18 ΟΥ̓́Ω ΔΒΒΟΥΓΠΟΠΒ Μοβαῖο δα ῃουβρ. 1 (πὴ ἰτιῆϊησ 
ΘΧΟΘΡΓΙΟΠΒ) 1Ὁ 18 ἴο Ὀ6 Δδϑιρῃθα ἴο δῃοίμον μδηά, 1Ὁ [Ὁ] ογ8 ὑπαὶ 186 
ΓΙΟΥ͂ τησϑὺ θ6 οοην!οίοα οὗὨἨὨ πηίγα  ]Π655. ΗΠ σογίδι ΠΥ ἀοϑιγοά 
1πᾶ0 18 ψουκ βῃου]α Ὀ6 Ὀο]Ἰονγεα ἰο Ὀ6 ἐμαὺ οὗ {πὸ στοαί Ηθργον ἰδν- 
ἷνοσ. Νον, [μ6π, οὔβοσνθ {π6 ἀ6] } ρογαῖθ Ἰυαρτηοπύ οὗ Ῥτγοῖ, δΔίοβεβ 
ἰυατί, ὙΠΟΒ6 ΠΟΠΘΒΙΥ ΟὗἨ ῬΌΤΡΟΒΟ σϑηποῖ Ὀ6 αποϑίϊοηθα, “ἢ 6ι- 

ΤΘΓΟΠΟΙΩΥ͂, ΨΒΙΟὮ 18 βοῦ 80 ἴον ὈΥ βοῃχα οἵ {Π6 οΥὔ168, ἀηα αὐτὶ θυ ρα 
ἴο ἃ ἔογοισῃ Βαμα ὈΥ τηοϑῦ οὗ (ῆ6 πϑοϊορ βϑίβ, Ἀρρθαγβϑ (0 ΤΥ πιϊηα, ἃ8 
10 αἰὰ το {παῦ οὗἨ ΕΠΟΠΏΟγΙ δηαὰ Ηδγάον, 88 [Π6 δαγῃθδὺ ουορουτιηρδ 
Δ ΔαποηΣΠ]10η8 οὗἁἨ ἃ βααγύὺ ψ ῃϊοῦ ἔθ] {86 ἀδαραοβὺ ᾿πίἰαγοϑί ἴῃ {Π16 
ψ6] Ἄτο οὗ {πΠ6 “618 πδίϊοη, δηα ΨὨϊοἢ τϑὰ]]Ζοὰ {παΐ 11 τηϊιϑὺ Βοοῃ 
Ἀ1α ἔδγθυσϑ! ἰο ἢ. Τα τορουϊοη οὗ ᾿ανγϑ 18. [0 τηου]α {Π 6 Το γα 
Ἰηΐο ἃ Ρορυΐὰῦ Βῆδρθ, 80 ἃ8 ἴο Ὀ6 τ ΟΓ6 ΘΆΒΙΪΥ ΘΟΙΏΡΓΘΠΘ 6 δηά 
Τοιηθιηθογθα. [ηϑίρδα οὗ βθδυῖησ ἀροη 118 ἔλοΘ, ἃ8 18 δ᾽] ρθα ὈΥ ΒΟΠΊΘ, 
Θνιάθηοοϑ οὗ δποίμου δας πουβῃρ πα ὑπαῦ οὗ Μοβϑβ, 1 πηϑδὲ στοραγα 
{118 ὈοοΪς 88 Ὀθιηρ 80 66 }}}νν ἔγαυσηΐ ἢ ΠΟΙΥῪ ἀπά ραϊτοίϊο ἔβα] ιηρ, 
88 [0 ΘΟΏΨΙΠΟΘ ΔΗΥ͂ ΠΠΡΓΘ) ΙἸΙοοὰ τϑϑάθσ, η0Ὸ 18 οοιηροίθην ἴο σα 
ΟΥ̓ 118 Βίγ 16, παὶ 10 ὁδῃηποῦ, ἢ ΔὴΥ ΤΟ]ογβ οἷα ἄθρτθα οὗ ῬγορδὈ"]ν, 
6 αἰἰγἹθυϊοα [0 8Ὺ »γείοπαον ἴο Ἰθσ βίο, ΟΥ̓ [0 ΒΥ ΙΏΘΓΘ ἐηιϊξαίον 
ΟΕ 1π6 ρστοαὺ ἸαρΊβαίυσ. ΘΌΘΒ ἃ ρον 88 τὰ 8 {πγουρὮ 411 {1115 θοῸΚ 
10 18 ἴῃ νδίῃ [0 Β66 1 [ῸΓ 1 ΠΥ ἉΥΌΪΠ 611] ΟΥ̓ ΒῸΡΡοΒΙ Τ1οῖ18 σοι ροβι τ! οη.᾽ ὃ 

Κῶ] δὐγαῖ8 ὑπαῦ {Π6ΥῸ ΔΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ ῬΘΟΊΪΙΑΣ ἴο {Π6 ὕοοΚ οὔ 
Βοουϊογοποιηύ, ρυῦ μ0]18 ΒγΟ ΡΥ {παι {Π6 κιϑι5 ἰοφιμοπαϊὶ 18 1ῃ σ'ΘΏΘΓΆ] 
οοηβοηδηΐῦ ψιῸἢ {παῦ οὗἨ [86 δαυ!οῦ ὈοοΐζβΌ [ᾧ 18 δ]πηοβύ θη οἷν δὴ 
αὐἀάγοϑθ ἰο [ἢ6 ΡΘΟΡΪθ, ψ ὨΟὮ πλυϑύ ὩΘΟΟΒΒΆΓΥ, ΟΥ̓ 118 ὙΘΥΥ ΡΌΓΡΟΒΘΟ, 
ΤΟ]ΌΪΓΘ ἃ [Ὁ] Πη688 ΟὗἨ Ἔχργαϑβδβίοῃ, δῃα 6 80 ΔΓ, 1 ΟΓΒ δπὶ μὨγαβ68, 

1 Ἡδηρβίοη οΓρ, ἀ 88. ν]]. γο]. 11. Ρρ. 825---827.: 1], εδὲ διργα. 
3 ἩδφηβίθηθοΥρ δηὰ [Κ6]], 88 δῦονο εἰϊο ; αἰδο ΗἩἄνδγηϊοκ, ΕἸ ]ο πη ς, 8.138, 1. 1]. ΡΡ. 460. 

δε, Οομρ. Ϊπιγοδυοσίίοη (0 τὰ Ῥοπίατζουςῃ, ὃ 29. 
 Οὐείοιὶ ΠΙϑίοσν δηὰ 1)είοηςο οὐ η6 ΟΪά Τεδίαπιο! δδοη (δα. Πανὶ βο}. βοςῖ, ἢ. 

ῬΡ. 49, 50. 



᾿ς πὰ ασασανσΝΕΝασευααιαοααινκαΝΝ“ “συν, 

7λὲ Διιλογο)ὶν απαὰ 7)αΐο ὁ (6 Τομέαίοσιολ. δ88 

ἀἰβι ρου δηθα ἔσοπι {μ6 βίταρ]θ παγγαϊνοθ ἀπὰ {μ6 ργϑοῖβο Ἰορ᾽ ϑ]αἰϊοη 
οὗ {π6 τοϑί οὗ {πη6 Ῥϑηίβίδυοῃ. ΑΚ] (818 18 τβαϑοῆδθὶα δηουρῃ ; Ὀαΐ ἰο 
ΒΌΡΡοΒβα {πὶ γγ6 βᾶνθ ἤϑυθῖῃ 1Π6 1 Δ (10η8 Οὗ ΔΠΟΥΠ ΠΟΥ ΥΤΙΘΥ 18 ΒΆΤΟΥ ἴο 
δνιηοθ {116 ἀρργθοιδίίοη οὗ τρϑηΐαὶ ροόνοσ. “Ἅ“ΝΏΥ ββουα ίοβεβ, 
ὙΠῸ ἃ ταϊηα οὗ Ῥδοῦ ΠΥ στϑμάθαγ, πο, Ἱπαοροηαθηΐ οὗ 411 Βιβίογυ, 
ΘΧΘΙΟΙΒΟΒ 8 ΠΑΡ ῬΡΟΎΘΙ, ὙΠῸ Τα νΘ 818 αἀἰν!π6 (108, δα ΤΔΟΓΘ ΟΥ̓ 688 
Ῥτοάμποοβ {δαῦ ΜὙΒΙΟΙ 18 ᾿ραγίοα ἴο ἴτα, ἃ Ῥρσορμϑῦ ἴῃ ἡ βοῖὴ 76 πλιιϑύ 
ΤἝΟΟρΡΪΖΘ {Π6 τηοδβῦ ΤηΔΥν 6] ]οΟυ}8 ΟΥ̓ ΡῚ ΠΑ ]1γ οὗ Βρ᾽ τι, ποὺ θ6 80]6 αὖ {86 
οἸοβα οὗ 818 ϑαγίμ!Υ ρΠΠρυϊηδρα ἴο δίσκο δποίῃου ἝΒοσα, ἢ ΟΥΘΥ ΟἿ6Θ 
ΔΟΆΪΏ ἴ0 ρα ΟἹ {Π6 Ποαγύ οὗ 18 ῬΡθορὶθ 16 ορβοσνδηοα οἵ (8 ᾿αννϑ 
Δἰγοδαν ρἴνθῃ, 88 γ06]}} 45 οὗ ἴῃοβα ἰο Ρ6 δααρα ον {Π6ὶσῦ στϑιἄθῃοθ ἴῃ 
Οδπαδη ΑἹ] {π6 ρϑου αν πτογὰβ δηα τηοᾶθβ οὗ βροθοῦ ἡ Βοἢ ΟΘΟῸΓ 
1η Του ΘΤΌΠΟΤΩΥ ----τηοϑί οὗ ἴδ ἀὰο ἴο (ἢ6 ρορίϊο ο]θπηθηΐ οὗ ογαΐο- 
ΤΙοα] ἀἱοίϊομ, πα Τὴν ὙΠ Ποιῦ ΤΟΒΒΟῊ δβαϊα ἰο Ὀ6 ρϑου 187----τῆλῪ Ὀ6 
δοοοπηίοα ον ΌῪ [86 Τῇθίου! 1} δηὰ Βοσγίδίοσυ ἰοπα οὗ {86 Ὀοοκ.᾽"" 

1Κ 61} δ8 ργοάιιοθα ἃ νι ὐνῦ οὗ Θχϑιηρ]68 ἴο βῇον, οὰ 186 ὁπ Βαπά, 
{Π80 166 ἰδηριάσα οὗ Του; ΥΟΠΟΙΩΥ 18 ΒΒ δ 14}}Υ [86 δαῖλα ν τἢ (παῖ 
οὗ Ὀοίἢ {Π6 8ο-ο8}16α ΕἸ] ΣΒέ10 δηα «᾽ Θμον δὶς ἀοσιυπηδηβ οὗ {ἢ 6 ΘΑΥ ΠΟΥ 
ὈΟΟΚΒ, δπ4, οα ἴδ οἴδμοσ, ἰπαὺ 1Ὁ Του Κα Ό]ν αὐ τ ἔγοσα {Παΐ οὗἩ [8 
Ρτορμοῖ “ ογοιηῖα, τ ἤΟΒ6 Β6γ]6 10 ὮΔ8 6 θη β81α ὈΥ βοῖῃβδ ἴο γϑδβϑιῃθ 6.3 
Τὴ Ὀοοῖκ οὗ 1) ΓΟ ΠΟΥ ἤα8 ὈΘΘ ἢ Θχδιηϊπθα ὈΥ͂ [Π6 τιον οὗ 8 

ΒΘΏΒ10]6 Ῥᾶρϑὺ ᾿ῃβογίθα ἴῃ ὑπ8 Φουγηδὶ οὐ ϑαογοᾶ 1,1οταΐιτο.ὃ Αἴδοῦ 
1518. 1ηρ᾽ οὨ 186 ΟΪοβα Θομηθοῦοη τ ΒΙΟὮ Βα 8188 θθίνθθη {Π6 αἰ γθηῦ 
Ῥογίζοῃβ (θχοϊ υαίηρ οὗἨ οουγβα {86 ἔμπα] Ἄομαρίθυ), ῃ6 Ῥγοάμιοθβ ΒΟΠῚΘ 
αἰγοοῦ αυοίαι!οηβ (( 6Γ. χχχῖν. 14. ; 2 Κίηρβ χιν. 6. ; 1 Κιηρβ νυ]. 29.) 
ἰοπάϊηρ [0 Βῃο 7 ὑμαῦ οογίδι]ν ἀροὰΐ 400 γθϑγ8 δέ Μοβββ (818 βοοὶς 
ὙΔ8 ἴῃ δχἰβίθῃοθ δηὰ νγὰ8ϑ σϑοορηΖοα 885 ἰδασ.0 Ηδθ ρῥγοάυοθβ αἷἶβοὸ 
ΒΘΥ͂ΘΓΆΪ νοῦθα] 8]} 81 0ὴ8 1π ΟΥΒ6Γ ΘΑΥΪῪ ὈΟΟΚΒ οὗ βουϊρίασθ, δπα ρμοϊηΐβ 
ουαὖὺ {π6 ἰγᾶσθβ 1 ΒΙΒΌΟΥΥ ψ ΒΙΟΩ ρὸ [0 σοηποϑοῖ Π.Θα ΘΤΟΠΟΤΩΥ ὙῊΠ 1116 
Ὄτη68 ἴῃ Ὑ1Οἢ 1 ὈγοΟΐδ8868 ἴο 6 σι 6. ΑΔΒ ΘΟ]]ίοτα] ἀυσατηθηΐβ, Ὦ6 
ὌΓΡ 65, ηοηρ Οἴπογβ, [Π6 ονἹἀθηῦ μι ρ ἢ δα ααΥ οἵ οΠδΡ. ΧΧΧΊΙ,, {Π6 
ΒΙθηοα οὗ ἰῃ6 Ὀοοὶς ἃ8 ἴο ροϑύ. Μοβαὶδ δυθηΐβ, {πὸ ρϑοι αν ρ6ο- 
ΛΆΡΙΟΔΙ] ποίϊοθ8, ἐπ το αάοη οὗ Μόοδρ, Ατημθοῃ, δηάᾶ Ιὕάοχη ἴο ἰδιμεὶ, 
ναγγὶηρ ἴστοτα {παῦ π  ϊοἢ ΒῸ  δἰβίθα ἴῃ Ἰδαίου ἀρ 68, (Π6 [ἈΠΔ1118Υ δΔοαπδϊηῦ- 
δη66 ΕἸβρίαγθὰ νὰ Εργυρί, {π6 ᾿παἀοῆπιίθμοβθ οὗ {16 ῥγϑαϊοῦοη8 
Ὑ Β1ολ 0ῃη6 ὈοΟΪΚς οοηίδιηβ, [Π6 ργθβοησθα οὗ Ἰαννβ γο αϊηρ ἴο {πΠ6 οΘοπαπαϑῦ 
οὗ δπαδη, 86 βαῃοίίοηῃ τοῦ οὐῦ Ἰμογὰ ρσίνεβ ἰο ΘΕ ΘΓΟΠΟΙΩΥ͂, 
ἰοροῦμον τι {886 σίατηρ αἰ ΠΟ. 1168 τὰ {ΠπΔ ΤΥ ΟΥἮἨ ΔΩΥ ΘΟΠΓΕΤΥ 
Βγροίμαβιθ, τ δῖοι οουα Ὀ6 τηδϊηἰαϊπθα ΟὨΪΥῪ οἡ {Π6 Βα ρροϑιίίοη {πᾶ 
{π6 ὈΟΟΚ 18 δὴ οἰδδογδαίθ ἔουβοσυ. 
Ὸ ἴδγ, ὑμθη, 88 6 μάνα ρσοόῃθ, ἴθογθ Βδ6ΠῚ8 0 ΒΒ] οΙθηῦ τ ΆΒΟῊ 

ἴο ἰθᾶῦ ΥΑΥ ἰῃ6 ΠῚ θοὺκΚ ἔγομιη {μοβα ἰμαῦὺ ρῥγϑοθᾶθ 10 ἴῃ ἰδ 
Ραπίαίοιοἢ. 

Νοῖίϊοβ βαβ Ῥθθῃ ἰγθδαυ ἴῃ βΒοπὶθ πιθάβαγα ἰαῖκοη οὗὨἨ [π6 {Πθοσγ οὗ 
Ὦγ. Ηυρίε]ὰ, ψο, μανίηρ οὐ ΠΟΥ οχαιαϊηθα {86 ὈοοΚ οὗ (ἀδπε6βι8, 
1τηδρίηοβ {μαῦ μ6 Πὰ8 ἀοίθοίβα ὕὑνο Ε]ΟΒΙβο τυ ῦο 8, Δα τηδ [818 
ἐμῷ [86 Φομονδὰ ἀοουπχοηΐ, Ἰηδίοαα οὗ Ὀοϊῃρ [86 ψοσκ οὗ ἃ βυρρ]6- 

οἱ], ΕΪη]εϊαπρ, ὃ 30. 8. Ἰριὰ. 8. ὅλη. 1858. ΡΡ. 318---825. 

ΡΡά 



ὅ84 7]ιἰγοαποίίζοπ ἰο ἐπε Οἷα “ΖΤοείαηιοπέ. 

Τ᾿ θη ΟΣ, 18 Θοαρ]οία ἀπα ηἀθρομαοθηΐ, ργοἀυςοά ὈΥ̓͂ ὁπ6 υπδοαυλιηϊοὴ 
1} 86. δα ] ον στουμάνογκ. 

10 186 νψ6}} ἴο 866 Πὴγ. Ηρ] 4 8 τηοάσδ οὗ ρσχοοθϑάϊηρ Ἠΐ ἰδίκοο 
(οη. νἱ)., δῃᾷ, σοηΐξοβδίηρ [Πμδὺ {Π6Γ6 18 80 οἷοβα δὴ ἀπίοῃ Ὀοίνοθη ἰἰο 
Ραγίβ βαῦ 10 18. νϑῦῪ απο 10 αἰνιὰθ 06, ἢ6 πονογίμο]θβα αὐ.- 
γψϑηΐταβ ἴον (ἢ18 [Ἀβῃϊοη. Ὑθγβθβ 1----10., Π6 Βαυβ8, ἤδυθ ρΈΠΟΓΑΪγ 
Ὀδθὴ δϑβουϊροα ἰο {π6 «οπονῖϑῦ: υὺ Π6 18 δι Γ6 ἢδ6 8668 ἴῃ νυ. θ--9, 
ὕγδσοϑθ οὗ {πὸ Ε]Οἰϑῦ: ν᾿ 6. μβα8 αυἴΐθ δὴ Ε]Ο ἰβέϊς οο]ουτίηρ ̓  δηὰ 
θ6514165, 16 γοι Θοηρδγα 1 τ ἢ {Π6 Ἰαΐίον ραγὶ οὗ ν. 10., γου Μ}}} δυά 
ΔῈ ““ Ἰηο γα ]6 ἰδυςο]ορῪ ; ἢ 80 μδὺ [86 ὕνγο οἰδαβθϑ ὀδῃποῦ ρῥγοοθοὶ 
ἴτοτῃ [886 βϑῖὴβ ρθῆ. ἴῃ ν. 7. ἴΠπ|6Γγ6 18 δὴ 1] δὲ16 Ρῆταβα ; ὑπ ]]ς (ἢ 
Ἰαϊΐον ραγὶ οὗ ν. 8. δα {86 Ὀθορὶππίηρ οὗ ν. 9. δχβιρῖῦ δχργοβδίοης 
αυϊΐα βίγϑησο ἴο ἴπ6 “εμονϊβ. 5011 γοὰ τηυβῦ ποῦ ὈΘ ἴῃ ἃ ΠυπΎ, 
γοῦ πηαϑύ ποῖ 888]ρῈ {Π6 6 γβ68 δἰζοροίῃον ἴο {π6 ΕΠ]ΟὨἰβέ, Ὀδοδιιϑα ἴδε 
ἔοσιηου μαζί οὗ ν. 8. ᾿ποϊυὯθθ ἃ « ϑῃονιβῦο ρῆγαθθ  δηᾶ, Ὀ6β: 468, γοα 
να ἴΠ6 δοοοιηὺ τορϑαίθα ἴῃ νυ. 18---16., σνῇϊοῆ Ὀο]οπσ ἴο ἰδο 
]ο ἰδ. ὅὸ γοὺ δα Ῥοιίου οοποίαθ (Πδὺ γοὰ πᾶν ἴῃ [Π6 γοῖθοὶ 
ὙὙΠαΐ 18 Θϑβθη 4} «6 μον ϑί, τ τὰ Τ]ΟἢΙΒΕ16 ΘΧΡΙΘΒΒΙΟῺΒ 1ηςογροϊαίοὰ, 
ΤΆ 15 νῦν ΠἸΚοὶγ ὑμαὲ {Π6 πα] δαϊῖον ἐπέσπάφα ἴο δτηδὶ σημαία [86 ΕἾο- 
[1816 παγγαῖλνο 1ῃ ἃ σΟΙΡ ΘΒ ἸΟι15 ἴοττλ ν 1 [ἢ {Π6 ΘΠ ον ΒΕ, δηα ἴο βυρ- 
Ὀἰοθιαθηῦ ομα ἔγομι {πΠ6 οὔμοσ. Ηοννογ, π6 αἀἰγοοῦν οΠμδησοα ἢ8 τυἹπά 
Δη4 8 0]4π, δηα ἰμβογίθα τὖ δηῦσο. Ὁ {πΠ6 ἴπὺῦο ΠΑΙΤΔΏΨΘΒ 60 ποὶ 
ΔΡΤΘΘ; ἔογ, δοοογάϊηρ' ἴο οπ6, {π6 ουὔ'υγϑὲ 15 (ν. 10.} βθυθῃ ἄδγβ αἴνει 
{π6 ΘΓ ἱπῦο {Π6 τὶς, δοοογάϊης ἴο {Π6 οἵ ῦ (ν. 13.) 1Ὁ 18. 186 βᾶπιο 
ἄγ. ίοτιβϑε 10. 18 “δον βίο, τοϊδίζηρ ὑπ6 ἐὐ] Β]πηθηῦ οὗ ψμδί πῶ 
ΔΗΠΟΙ ΠΟΘ ν. 4.; γν. 11. 18 ΕἸ]ο δία, δα ν. 12. «μον βῃο, ἰοῦ καὶ 
ΓΟίουϑ ἴο τ. 4., δῃὰ ᾿ηἰουγυρίθ (πΠ6 οοηηροίοη Ὀούμψαοῃ νυ. 1], 15. 
ΤηυΒ ἢγ. Ηρ ]4 σοθ8 οἡ, {11 Β6 88 ρᾶγοβὶ θα ουῦ {Π6 ΟὨΔΡΙΩΓ Ἰὼ 
{Π18 ὙΑΥ͂ : 

Εἰολὲεεϊο. εολουϊξξο. 

νυν. 6, 11, 18---16 (ἢγβὺ ρϑτί), νν. 1---ὅ, 7--9 (πιδηδροά ἴα [86 
17---22, 24. ὙΓΔΥ ΔροΥΘ τη 1] οπ64), 10,12, 

16 (ἰαἰΐον ραγὶ), 28. ; 

ΔΗ 80 8 ἰγϑαίβ {86 βαογβᾶ γροοσ, Τα ἰδίίϑσ ρασὺ οὗ ν. 10. οοπιραγοί 
ΜΠ τσ. 6. μ6 ο8}18, 88 μ88 θθθῃ οὈὐβογνθα, ““ Ἰη ο] σα] 6 ἰαυτοϊογ.ἢ 
Βυὺ μον ψουἹὰ Β6 {πκ6 {μαὺ {86 βδῃχ8 τηϑᾶβυγο βου] ΡῈ ἀρβὶξ ουί 
ἴο ἈΙΠΊΒ6 1 ἢ, αηα, Ὀδοαιβα τ Ίΐῃ ἔθη 11 π68 6 ὑτνῖοα ἀββοῦῖθ68 ἃ «] οἰιον δίς 
ἔοτυτωυα 88 ὁσουγσίησ ἴῃ {Π6 ἢγϑῦ ρατί οὗ ν. 8., {παῦ μ6 ββου]ὰ ὃ εοὶ 
ἄἀοινη 848 ποῖ {ππ6 8016 δι Ποῦ οὗ ἢ18 Ὀοοϊς ὃ Απά {δρῃ, 845 ἴο {π6 ὁθη- 
ἰτϑαϊοίίοη Βοΐνοθη νυν. 4, 10. ἀπά ν. 18., ἴο πγαϊκα [ῃϊ8 ουαἱ, Ὠγ. Ηρ ὰ 
τηυϑὺ βῆιου ἰιηβ6 1} ογθάπ]ουϑ ποι σῇ το Ὀ6]ονα ὑμαΐ {Π6 Ἰδάϊηρ οἵ [86 
ΔΥΚ δηᾶ {μ6 διιθαγκαίϊοη οου]ᾶ 411] 6 οοτωρ!εἰθα ᾿ἴπ οηα ἄαγ: Τῃὲ 
ὑνο Παυσαίνεβ 86 ἴῃ ρϑγίδοῦ Ββασῆοσυ. Ἃ(οα ρανθ Νοϑῇ βϑύδῃ ἀδγθ' 
πούϊοα οὗὨἨὨ {π6 οομϊηρ βίοτγια, δηα οοπηπηδηθα ᾿ΐτα ἴο ἰβκα {Π6 ρτ6- 
Βου θα απίτηδ]β ἀπά ρῸ ἰηΐο τ[ῃ6 αγκ. ὅϑδνθῃ ἄδυβ νγογα 11{{]6 ὁπουσὴ 
ἴον {16 νοῦς ἴο θ6 ὐπὸ ἴῃ ὕβοι; Ὀυΐ αὖ {Π6ῖγῦ σομοϊαβίοη δἱΪ πϑ 
βηϊβῃβα ; δηα ΝΟ Β ἔπ, 88 τγὰ8 παίυτγαὶ, 414 ποῖ ρὸ οἱ Ὀοκγὶ 1} 
ἴμθη ; δηά, ἴῃ {Π6 56] βιϑδῖὴβ ἄδν ὑπαὶ {ΠΥ δια ΑΓ ΚΘα, δηα τνθγα βΑ [Εν 
8 ἴῃ ὈῪ (πο Ἰιογάδβ βυραογιηνοπάϊησ οᾶτα, ἐπ ἀοβοϊ τοι ολπιο, 
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Ὅν. Ἡυρίο]α ριυ.22165 [1 πλπ6 1, ἀσαῖ, Ὀθοαι86 {Π6 γαΐῃ 18 βαϊἃ ὑο ἤδυθ 
Ἰαβίβα ΦΟΓΟΥ ἀαγ8 δῃα ἔοσγίν ηἱρηίβ, ἀπὰ γαῖ {ῃ6 νψαΐουβ ἴο ἢᾶνθ ῥγθ- 
νϑι:]|6 ἃ ομα μυπαγοά δηαᾶ ΒΙΥ ἀν νν. 17, 24.:1 Βυϊι 6 οἴ[οίθ οὗ δὴ 
᾿Ἰηυπαἀφίίοη σγοι ὰ Ἰαϑί Ἰοηροῦ ἴηδη {πῃ6 οαυβα 8 'ἰῃ δοίϊοη. ΤΠ 
ΒΙ ΤΡ ]6 βίαἰουμθηΐ οὗ [π6 ΙΒ 18 ἐπαΐ, {πΠ6 Τουπίαϊηθ οὗὨ [86 σταϑΐ 
ἄδθορ (χηδίανου {ΠΟῪ ὙὙ6Γ6) δανίηρ Ῥ6θὴ Ὀχόΐζθη ἀρ, δηᾶ ἰῃ6 ταΐῃ 
Πιανῖηρ ἀΘβοθη θα σΟΠ ΠΟΙ 5 1 ἔοσυ ἀαΥ8, Βα ἢ ἃ Ποοά τοβυ δα ἐπαΐ, 
ἴΟΓ ὁμ6 μυπαγαα δηα ΒΕ ἄαγ, ὁπ6 Βυπαγθα δηα θη ἄδυβ αἴθε {86 
οϑϑβϑίϊοη οὗ {86 τϑὶπ, [86 τγαίθυβ “" ργϑυβϑὶϑα," [ῃ6γ6 ψγα8 ἰο Νοδῇ 80 
ῬογσορΟ 6 βυβιίάθηοθ. Τὴ ψϑίθυβ ἐσθῦο Δ ατίηρ (86 Ἰαίίον ραγί οὗ 
1.6 π6 βυιθαιάϊησ; Ὀυῦ Νοδῇ δὰ πὸ δυϊάθποα οὗ {18 11} (6. αὐὶκ 
στουπαᾶοα; ον πούμϊ προ γγἃ8 υἹβ: 0] 6 ἀρονα {π6 ψανθβ.Ό ΤΉΘΥ τσ, 
{ΠΟΥΘΙΌΓΕ, πηοϑῦ ὑγιν 6 Βα] ἃ ἴο ῥσϑναδὶ, ἰο 6 βίγομρ, {πγου σῇ [86 
γγΠο]6 Ρετιοα, ὈΥΘῸ 133} (ν. 24... ὙΠ ψογὰ 18 υϑρᾶ )ι8ὲ 88 ἴῃ «00 
χχὶ. 7., ΟΠ γἼ3 8 Ὦ3, ““ 1Π6Υ ΔΓ ΤΙ σΠΓΥ ἴῃ ῬΟΥΤΟΥ Ὁ [10 18, ΘΟΠΒΘΑΠΘΗΙΥ, 
ὃ Του Πα ]688 δββαπιρίϊοη οὗ Ὦγ. Ηυρίο!α ἐπαῦ [6 γα ἀγα ὑψο νϑγγίπσ 
ϑοσουηΐθ, Πδῦ ΟΠ6 ᾿Ἰταϊΐβ (6 τῖβ6 οὗ [Π6 νγαίθυβ (ο ἔυυΥ ἄδυβ, {Π6 
οἴου δχίθηδθ {Πδὶ στβ ἴο ὁπη6 Ὠυπατγοα δπα ΔΕΗ͂Υ, δηα 8] ]}ονν8 οὗ πὸ 
δαϊοπιοπὶ {1} [η6 οπα δυπαγρα δῃᾶ Αἰν ἀαγβ ογ οπάοά, Α ἀϊῆἔ[ο- 
τοηΐ ψοσγα ἴ8 864, ὈἿΡΩ 13}} (ν1!. 17,.18.), ἴο ΟΧΡΓΘΒ8 {π6 γίϑο οὐ ἴῃ- 
οὔθᾶδα οὗ {π6 ψδίθσβ ; δῃᾶ (Υ1}}. 3.) {πΠ6 βυρθιάθποθ 185 αἰ βοῦν 
τηθηθοηρα (“ {Π|Δ ᾿αῖουβ γοίασηθα ἔτοτῃ ΟἹ (86 οατῇῃ 7). ΤΠπουρσῇ ποί 
11 1ΛἈΠ6 οἷοβα οὗ {πΠ6 Ῥϑγὶοα παπιϑα νγὰ8 αραΐζθιηθῃΐ ρογοορῦ 016. ΟΥΠΟΣ 
ΟὈ] ΘΟ 08 ἴα κοὴ ὃν Ὀγ. Ηυρἕεϊα το {86 ΒδυτλομΥ οὗ {Π6 ΠΑΡΓΑ Εν 6 8ΓΘ 
}υϑύ 88 ΘΑΒΙΥ τοηονθα, Ὑοὐ ἴὖῦ 18 οὐ ἔα 16 ΓΘΆΒΟἢΒ Βιι ἢ 48 {Π 686 (Παῖ 
6 ποῦ ΟὨΪΥ τββῖρῃθ {π6 Ὠἰϑύοσυ ἰὸ αἰ ἔδγοηῦ τὶ [6 γΒ, θὰϊ ργθϑ 68. ἴοὸ 
σδατρο ἴπ686 αἰτοῦ δας ποῦβ ἢ Ὀοϊησ' τη ἀϊτοοῦ Θοπἰτδα]οιοη.3 

Βυὺ ἰο ριοοθβα : 1)6 δ οἰΐθ, βιγβ ΗΠ υρ[6]4, Παα δοπλα ζπλθ ἃρῸ 88- 
Βογίοα {Πδ0 [ποτὰ ννοσ ἵνο ΕἸ]ο ἰϑίβ; πὲ 10 τγαβ ποῖ {1}} ἢ6 δχδιηϊηϑα 
1Π6 Πβίουσυ οὐὗἩ “4600 {παῤ Πα Βιταβοὶ ἢ Ὀθοαπλα 80 ΠΥ οοηνποθά οὗ 
{Π6 ἔοι 85 ἴο ἔδε] δπιαζρὰ ὑπαὶ τῷ γὰβ ποὺ ππίνυβα! νυ σοοορηϊζοα ὈΥ 
186 οΥἸ[105., [Ι͂ἡ ἃδη. χχχν. 9---Ἰὅ., ἃ Βοοίοη οουίδι ]ν Ε]Ο 8016 δηᾶ 
ΘΥΙμοῖηρ τ οἷν ΒΙ ΓΔ] ΑΥΥ 0 Πρ. χνὶϊ., [86 πϑῆι68 οὗ 1β8γδ8] δηὰ 
ΒΘί 6] δῦ βαϊὰ το αν Ὀδθὴ ρίγθη. Βαΐ, δ ἃ ργονϊουβ ρουϊοα οὗ 
Δ οο Β ΠΠ|6 (866 οὔδρ. χχυι. 10 ---22., τ ΠΣΘἢ 18 4180 ΕΟ Ιβ[16, βαγθ 
{86 «ΘΠ ον 8.16 1 (ογροϊαἰοηβ, νυ. 18---1 6., ἀπα τοῦδ ]ν ν. 19.), 6 μδὰ 
ΔΟΚΠον]οαροα {Π6 ρΡΙαοα μοτα μα μά ἃ νίβιοι, “" οἀδπΒ Ποιιβ6,᾽ ἡ 6. 
Βϑίθοὶ, απα μδλὰ βοῦ ὋΡ 8. πιϑιλουῖαὶ Ρ111Υ, ἀπα πλᾶα ἃ νοῦ ; ἴὸ ἃ]}} 
ὙΠΟ {ποῦ 18 τοίδυθησθ, οἤὔλρ. χχχὶ. 183. Αη] θη δα τοϊυγποά 
ἔγομῃη Ῥααάδη- λαμ μ6 νἱϑι θα {Π6 ρἶδοθ, χχχυ. 1---Ἶ., ογθοίβα {116 δἰ τᾶν, 
ηα {116 ἃ ἢ18 νοΟΥ, ρινιηρ Βο]θι]Υ (Π6 ἡδηθ ΒΒ ίΠ0} ἴο ἢ, Οοη- 
ΒααυθηθΥ {Π6 πᾶῖὴθ γ͵7ὃὲ8 ρίνϑια ἰοηρ θοΐοτο [ἢ6 Δρρθάγδηοα παγταϊθα 1ῃ 
χχχν. 7., ο. Το, ἀσδῖη, [πΠ6 Δρρθ᾽]δθϊοη 185γα6] Δα Ῥ6θῃ ργθν]ουβι 
(οδδρ. χχχὶϊ. 28.) θοϑίον θα ου δοῦν. Απά 50, 88 )χύ. Η ἀρ[6]ἃ 8808, 
[Π6 σοηοῖαὶ ἰανγ8 οὗὨ ἰορὶο ποὺ δ)]]ον σ᾽ ἃ Ὠδπη6 ΔΙΓΕΔΑῪ ρίνθῃ ἴο 6 
σίνϑη αἰγθβῆ, {Π686 ἔτγο γϑ αἰ οηβ πιὰδί αν Ὀγοσοοάθα ἔτοπι ὑτο αἸ- 
εγαηῦ βουτοθβ, δηά {8616 18 ἃ ἀἰδιϊποίίοι ἴο θ6 πιδάθ ἴῃ {Π6 στοιιπά- 

δ Ὧϊο πο ]οη ἄγ (ἀοποβὶβ, μ᾽. 6---16. ὅ6ο6 Ὀοίοτο, Ρ. 452. 
2 ἘὺΥ ῥγουίβ οὗ τῇς ἈΠΙΙΥ οὐἩἨ 186 παγγεεῖνο οὗ τῆς ἢοοᾷ, 866 Κυτί, ἘΪΠΠοῖν εν (Θηο5|8, 

ΡΡ. 46--69. Τπαῖ τορουϊτῖοηβ ἀὺ πὶ δύμιιο ἃ ἀΐνουθ! οὗὨ Δα  ογϑιιῖρ, 566. Ναμλυ. ν. 34, 20, 
97.: Δυάρ, χυι!. 17, 18.; ΕΖεοΚκ. 11. 1--.-9.Ψ 



δὅ86 7ωξεοσμοΐέοτι ἐο ἐΐ6 Οἱὰά Τορίαπιοηξ. 

ΨΚ, {κὸ {παῦ Ὀδύνθοη 1π6 ΕΠ]ΟΙἶϑὺ δπα 186 6 μονϊδὶ; {μα 18 ἴο βαν, 
{Π6 γα 8 8ὴ δἰ ἀδσὺ ἀπά ἃ γουηρον Ε]ΟμΙβί.: Βυΐ [Π]8 18 ΙΏ6Γ6 βδδβυιαμ- 
ἤοῃ. [0 18 σομηπηοη (0 δηα {πΊηρΒ τοι ογαίθα ἴῃ βου ρίασο (Οονοηδηΐθϑ 
ΔΓΘ ΒΟΪΘΙΔΏΪΥ τηδαθ6, ΔηΠα ψ|Πϊ γαῖ σγθαΐῖθσ ΒΟΪΘΙἸΥ͂ σοπῆγμηοά, 
ΒΙ]Θϑβϑίηρσβ ἃγα ἱηνοοα, δΔηα δἰύουνναγβ σαροαίθα δηα δηϊασροα, το- 
Ρἤθοῖθβ γα 46] νογθα, δῃα ἴῃ {Π6 σουγβα οὗ {πι6 ἄγ σοηξιτηοά δπά 
ΔΙΏΡΙ1Πθα, Ἐυ]6Υ8. δγ6 δηοϊηϊθα οηθα δα δραϊη, δηαὰ {6 βο]θηη 
ΤἝΟΟΘΏΣΙΟΙΒ οἵ {μι ὶγ ΒΟνΘγ ΘΙ ὭΓΥ ἃ.6 τερθαίθβαά. Βοίῃ ραν δηά 
δι! ἀγὸ ψν611-Κῆονπ ὀχδηρῖθ8β. ὙΥΒΥ βῃου !α {86 Ἰανγϑ οἵ Ἰορὶο 8ο 
᾿ηρ γα γον ἰΟγ θ᾽ ἃ ἃ δ᾽ ΠῚ} ΤΟΙ ΘΓΑΙΙΟΙ 1η γαβρθού οὗ παηθβ ὙΤἢ6 
γοιδῦκ οὗ Κα] βο οα {ΠπΠ6 της θυ ἢ 4υθβί 0 ΕΘΘΠΒ ΓΔ δ η ἃ ΓΟΆ50Π- 
ΔΌΪ6 δηουσῃ. ““ Βοη «Δοοῦ δᾶ οοπβθογαίθα 1ῃ6 Αἰ ἴῃ Βοίμεὶ, 
(ὐοά πού ομἱγ τεροϑαΐθα {86 τηδίθυϊαὶ ὈΓΟΠλ1868 θθίοσα τηδ46 ἴο Ἠ]Π,86] 
δα ἰο 18 δποθβίοσβ, θαΐ οὨι ΗΚ ΘοηβΥπηθα {Ππ6 Βριγὶ 8] ἀοιαϊ ποι 
 Β1Οἷν ΗΒ Β666α Βῃοι)α ΘΧΘΓΟΙΒα ; ὑΠοΥΘίοσα {Π6 βϑιρηῆἔοδηΐς οἤδηροα οὗ 
Δοο0᾽ Β πᾶῖλα ἰηΐο [βγϑθ] 18 γεαρθαίβα ; δπὰ {Π18 οοπδίιξαϊοβ [Π6 Ὀγ]η- 

εἶραὶ “ Ὀ[αβϑιηρ.᾽ Τὸ δοπηπδπιογαΐθ {818 ΠΘῪ ΥἹΒΊοη ΦΔ00Ὸ δγθοίθα 8 
τοηππιδηΐ οὗ βίοῃθ, ββῃοίβοα 10 ΟΥ̓ ἃ ᾿:ραίίοη οὗ ψ1η6 δῃὰ δὴ οἱηῦ- 
τηθηΐ ΟΥ̓ ΟἸ] (οοπρ. χχυῖ, 18. ; Εχοα, χχῖν. 4.; “οβῇ. χχῖν. 27.) 
Θη6 64]164 {π6 ρίασα Β 6.116], γιϑῦ ἂ8 ἴθ πδὰ Ὀθοσα, ἢ 8 Βα] Ὶ οοοδ- 
βίοη, ρίνθη {86 βλπη6 Δρρδ)]αύϊοη ἴο ἃ βροῦ Θαιδ}ν γουρδυῖδῦ]6." 3 

Ἡυρζο]ἃ δι ρροβββ {Ππε0 8. τῆοσο δοουγαῖα Δρρογοηηγοηΐ οὗἨ ρϑββαρθβ 
ἰο {Π 61} γββρθοῖινα δυῖμουβ νν}}} μογθαίοσ θ6 ϑᾺθ. Ηθδ δ εβιρῊ8 ΠΟΥ͂ 
Ρογίϊοηβ οὗ {π6 Ὠιβίογυ οἵ ΑὈγδῃδπη), 88 τΥ6]] 48 οἵ (παΐ οὗ “΄Δο0}, ὅς. ἴο 
1π6 γουηροῦ ἘΠ]οἰ ἰδὲ, ἀπά ροϊηΐβ οαὖύ μ6 οι 1 Υ10168 Δηα ἔοττα 8. Ἡ ΠΙΟἢ 
8.6 βίγαησα (0 {Π6 οάον στουπάνουκ, θαὺ ψ]ο ἢ ΟΟΟῸΓ 1ῃ ΒΘΟζΟΏΒ 
{πὶ οαηηοΐ Ὀ6 ἀϑουιροα ἴο ἴπΠ6 6 ῃονιβί. Πα ννοσκ οὗ [86 Ἰαὐίοτ, 88 
ΑΙΓΟΔΑΥ οΟὈϑογνθα, ἢ6 ΘμἀθανουΒ [0 ῥσονθ σοιρ]οία ἴῃ 1.86] δπᾶ 1ι.- 
ἀοροπάθηί, Ἠ18 ρτγοοΐβ, πονγανοσ, {11 Ὠαγ]γ Ὀ6 ἀδοπηθα δα βίδοίουυ 
Ὀγ {Π6 σατο] βίμἀθηί, Τα, ὑοῦ 18 ΠῸ τῃθητ]οὴ οΟὗἨ ΑΡτδμδιη Β 
ἀοα τ (η6 “6 ῃονιβί, ποὺ γοὺ οὗ ϑδαγα βθ, 8.11] {86 οαβα 18 πο 
ἀοβρογαῖθ ; δῃηᾷ πηθᾶηβ τησϑύὺ Ὀ6 ἔουπα ἴο τηδϊπίδιη [86 «᾿ομον ϑ 
σομΡ]οἴθηθϑ8. ΤΠη6 τηοᾶθ ἴῃ ΜΏΙΟΝ 018 18 οἰΐθοίθα 18 σϑα] ν σὰ 
Τοιηθιηθοῦίησ. [Ι͂ἡ (ἃἀθη. χχὶν. 67., 16 18 βαϊὰ ῃδὺ ἰβαδὸ ““νγὰ8 σομ- 
ἐοτίεα δἴνεσ μῖ8 τιούμοσ, διμαρ]6- ταὶ πἀ6α τηθη ου]α ᾿ηαρίηθ {πὲ 
{π|8 νϑῦβα τοΐεσγοα Ὀδοῖκ ἴο χχὶλ. 1, 2., ἀπα ρτγονϑα τμαῦ {Π6886 νΘΥΒ6Β, 
ΟΥ ΒοΙῺ6 {κ {π6πὶ, πχαδὺ μανο ξοστηθα ρατί οἵ [πΠ6 ργθοθάϊηρ ὨΔΥΓΘΟΨΘ. 
Βαϊ ἢο βυσἢ {ππσ: τ. ΗΡ[6]α Καοννϑ θοἐίαν: 10 18 [86 « Θμον ϑ. Β τηοᾶθ 
οὗ δρρυιϑιηρ 18. τϑδάθγβ μὲ ϑγαῃ μδὰ ἀ1θ4, Απα δ8 ἰο Αργϑῆδῃι 
1π6 πιαίζο 18 8.1}} ΤῆογΘ ΟΟΓΙΟΌ ΒΥ τηδηδροά. Ηδ ἀϊοά, ν. Ηυρβο]ά 
[6118 8, ψΜ Η116 818 βουνδῃῦ Ῥγὰἃ8 ρΡΌΠΕα (0 Μεβοροίδιηϊα ἴο ποσοίϊαϊα 
Ιβαδοβ τηδυγαρσο. ΕὌγ, ἰοῦ [6 γορίθν πιατῖς, ἴῃ 6 βογνδηΐ (χχιῖν. 6.) 
6818 8δς οῃ ἢ 8 τούυσῃ 18 “" πηαϑίοσ," διά ν. 66. ρίνθ Ζεαας ἴῃ 
δοσουηῦ ΟΥ̓ 18 Θπιῦαϑθυ. ΤΠογοίοσα ΑὈγΆΠδπὶ νγὰ8 ἀ684 118 Τὴ 
ὙΒαΐ ἴοσὴβ σψου]ὰ γ. ΗἩυρέο]α ἢᾶνα ἀθπουπορα βοῇ γϑαβοπησ, 1 6 
Βδα ἐοπηά 10 ἴῃ {Π6 τι υϊηρβ οὗ {[Πο086 μα ἀθηοιηϊπαῖθϑ [86 “Δ 11 οὐ 164] 
ΡαυΥ "ἢ [8 Ὠ6 ΥΟΆΠῪ 80 ἱσπογϑηΐ οὗ {ἰλ6 ὑγου ΒΒ νυ ἃ8 ποῖ ἴο ριιθδϑ 

1: Ὡΐο Φυε]]6η ἄεγ Οδποβίβ, ῃΡ. 38---40. 8.6 ΚΑΙ 80 ἢ} 8. σθηβυγο οἵ ΠΠὈΡ(Ο] Δ᾽ 5 τΠθοτν, 
Οομηι. οἡ πο ΟἸἹὰ Τοεί., ῬΗ1). ἤδπι. οη ὅση. ΧΧΧΥΪΙ. 

2 Τρϊά., ποίθ οἡυ ὅσοη. χχχν. 9--5. ὅος 4150 Ὀοίογο, Ρ. δ72, 
8. Ἰ)ὶς Ωιιο]]οη ἀοι (ἀοποοὶς, Ργ. 140,17. 
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[πὲ [86 Ποῦ, ΡῬγΟΔΌΪΥ δἰγοδαυ απ] η!βίοσὶ προ 18. (Δ Π 6 Β Ργοροσὶν 
(χχῖν. 36.), σου]α παΐαγα!ν Ὀ6 ογπχοα “ τηλδίθν ἢ ὈΥ ἃ βοσνδῃηί οὗ [18 
Πουβοο]ά, οὐ {Ππαὖ, 8{1}} πχογα παίαγα!ν, [6 ὈγΙἀδρτοογα (6βροοῖα! νυ 16 
τηοῖ βαίογθ δῃΐοσίης {π6 δησδιῃριηθηῖ) ψουἹα 6 οὗ 411} οἰββοὺβ (68 
Ρούβοη ἴο Ποιὰ ὕπ6 {8} ἀοἴ41] οὗ 1Π6 τιϊβϑίοη Ὑ ῖοῖ ργοουγοά Ὠἷπὶ ἃ 
νἱα που] 6 ρίνοϑῃ ἢ 
Α 4] εχαταιπδίϊοη οὗ Ηρ] 4 Β ῬοοΪς :Ὁ 18. ᾿πηροββι 0]6 ἴο τρδῖθ 

Πογο; Ὀὰαΐ (86 δυςθοῦ Β γαρυζαίίοηῃ, δηα (μὸ ἔλοῦ οὐ μὶβ Ὀδϊηρσ οπ6 οὗ 
{πα Ἰαϊαβί ἴῃ {Π6 Π614, Γοπάθγθα 10 ὩΘΟΘΒΒΑΤΎῪ ἴῸ ἰαἶκα βοὴ ῃἠοίϊοα οὗ 
ἢϊ8 Ἰυουθγαύϊομβ. Αἰοσ [Π6 Βρϑοιπηθηβ ργοάαςορσα, 10 νν}}}} ποῦ ἈΡΡΘδΓ 
Ῥγαϑαμηρύμποιιϑ ἴ0 ΒΑ Ὺ ἰμαῦ 18 ἀγραμηθηΐβ ἅγ6 νᾶσιθ, ἢ18Β ΘΟΠΟ] 8]0Π8 
ὈΠΒΙΡΡοΥίοα, Απά ἰο {π6 ἀδνουῦ τηϊπὰ 16 ψ.1}} θ6 ἃ πιδίξου οὐ πιοιχῃ- 
ἴα] ταρστοὶ {πα΄ ἃ ὑμοο]ορίοαὶ Ῥγοΐθββοσ βου α ἀθ8] σι 1[ῃ6 Β10]6 88 
6 ᾿88 ἀοπη6. 

Τὸ ἃ [αἱγ ἀπ σονογεηΐ Ὄχϑιλιπδίοη οὗ βιιο ἢ. αα ΘΒ ]ΟηΒ 88 ἃΓ6 ΠΟΙ 
ἀοαίοα ὑμογΘ οαὰ Ὀ6 Ὧο οΟὐ]θούϊοῃ : ἰοῦ γα Ὀ6 βουρηῦ ὈΥ ΘΥΘΓῪ 
ῬΟΒΒ10]6 πηθᾶηθ. Βαὶ Ἰδ τ18 Σθῃλθα 6. ὑμαῦ τ) ἀγα θα] ηρ 1 ΠΟΙΪΥ 
{πη ρσϑ: ἰοῦ πὸ [ἈΠΟ ἃ] Βαστη 86, ὑπ Υ οσο, ἀβαγρ {86 ρΪααα οἴατσυμιοηῖ ; 
ἰοῦ Ὧο {ΠΘΟΤῪ 6 ογοθα ἀροη {μ6 ψον]ὰ τι μοῦύ [Π6 ταοϑβί 16 α]οι8 οὰγ6 
ἴο αἀἰβοονοῦ μοῦμου τὖ ἢδ88 τ ἢ ῸΣ 108 Ὀ8518, δῃὰ 18 ποὺ {Π6 ἴΏ6ΓΘ 
ὙΔΡΆΓΤΥ οἵ δῇ ὑπαυϊοῦ Ὀγδϊη. 

ὑ 18. ΥΘΟΓΥ͂ ΡΟΒΒΙΌ]6 {πᾶ ἃ βίυἀοηΐ, αἴοσῦ αἰ]Πραηῦ τοϑθαγος, ΤΑΥ͂ ὉΘ 
Ῥουβυδαθα ἰῃαὺ Π6 8668 ἴΥ8068 οὗὨ Ἰγογὰ Δ οὐδ ἢδηά ἴῃ {μ6 Ῥεπίδ- 
τους. Τὴ αἀὐθϑίϊοῃ 18 ΘΟΠ ΘΒΒΘαΪΥ Ἰηἰχϊοαίθ. Απηά, 1 1τΠ6 νατιϑᾶ 
86 οΟὗὨἨ {π᾿ ἀϊνπθ δπι6, ἃπα ΔΠῪ ΡΘΓΟΘΡΌΙ6 αἰδγθμοο οἵ ἀϊοϊίοη 
1μο 6 ἐΠ6 τη ἰο {Π6 σομοΙ αβῖοη {λαῦ [Π6 τηοϑῦ γΓθΆΒΟ Δ ]6 πιοᾶθ οὗ 
Δοσοπηίηρ' ἔογ {πΠ6 μ]ιδῃηοιάθὴςν 18 [0 Ὀ6Ιϊον (μαῦ ργανϊουβ ἀοομτηθη 8 
6Γα ΜΟΥΚΘα ὉρΡ ἰηΐο (6 ΘΟΠΙΡΟΒΙΓ ΟΠ 845 1 παν 10, {86 ῥγοβϑοηΐ 
ΓΙΟΥ͂ 15 ΔΓ ἴτοπὶ ΘΘηΒυσπρ' ΒιΟἢ ἃ ΘΟΠο]δίοη. ΤῺ1Β 18. ποίδιπρ Ὀαὰΐ 
Ὑαΐ 6 ἢᾶνο ἃ Ὁπουβαηα θχδταρ]θ9 οὐ θΔη16] τηϊγοἀυοσρά 8 ἀθοῖδα 
οὗ ΝορυομαάμποζΖζασ ᾿μἴο 18 ῬοοΚ. ΤΊ. σεποϑαϊορίοβ οὗ {6 Νοιν 
᾿Γοείδιηθηΐ ἡγοσο ἀου Ὀ01688 σορὶθ8 οὗ (86 ρα ]ῖο τοσιβύοσθ [[Κ δαὰ 
τη8 6. δἰ πη86}} δοαυδιηὐθα τυ (Π6 ουΚβ οἵ ἰἤοβθ γὸ Ὀοΐογα τὰ 
ππάογίοοϊκ ἴο ἀοβοῦῖθα οὐ ϑανιουτβ ΠΠ| 6 δηὰ δοΐϊοπβ, απ ᾿πἰγοάμοθδ 
Ἰηΐο ἷ5 Ἀροβίο!ς ὨΙΒίουυ [Π6 ΘΟΡΥῪ οὗ 8 Ἰοῖνοσ νυ ὈὉγ ἃ Βοιμδῃ 
ἀθιηθ. ϑθοιϊαῦ Ὑτιίουβ, ἴοο, ἤᾶνθ ἰαυροΥ ἀνδὶ]ϑα {ποιυβοῖνοβ οὗ 
1ῃη6 ἸΑθουτβ οὗἨ {᾿Ἰοβα 8οῸ ργθοθαρὰ τΠ6γ, δηα ἢἰβίου 8 θβρθοῖα! ν 
Βάᾶνα οἴὔδη ᾿ἰἴδγα} ]ν ἰγαηβουι θα τηΐο {Π6 Ὁ παγγαῦνα αυθηΐβ σοαἰθα ὈΥ 
ΟΙἄου δῃηη} 158, [0 15 20 σἰαῦρα ἀραϊηδβὲ {Π8 δυίμοΥ οὗ {πΠ6 Ῥοηίαϊθυοἢ 
ἴο ΒΡΡοβα ἐμαὶ ἢ6 [ὰ8 ἄοπα {Π6 βαῖηθ. [10 ἀοεββ πού ἱπίθυξοεγθ νν10}} {Π|Ὸ 
Ὀ6] το οὗ Ὠ]8 Ἰηβριγαϊΐζοη, ΕὟΥΣ ᾿πϑριτοᾶ τυ ῦογβ τυ ογα ἴο Θπιρίου 4}} α1]1- 
σδηοα ἰῃ ἀοαυϊνϊπρ' ἱπίογιηδ 6. ΤΠ) ἀϊνίπδ βυρουϊπἰοπάθπος συϊαοά 
ἐποὶν ἔοι 165, θυΐ ἀἰά ποῦ βαρογβεᾶθ {{|Δ Ἄβσχϑσγοῖβθ οἵ ἱμϑὰ, [Ὁ ργο- 
Βογσυϑά ἔπθῖ ἔγοπὶ ΘΥΓΟΠΘΟΙ ΒΥ υϑίηρ; [Π6 Καον]θαᾶρσο {Π6Υ̓͂ ΔΩ ΠΟΥ͂ 
δοααϊγρα ; 80 (μαῦ νγαὶ 6 Ὺ ἢᾶνα Ἰοἵν οπ τθοοσᾷ 18 Π8 ὙθσὺῪ ψοσγά οὗ 
6οα. 

Τὸ (ῃ6 Βο]1οῦ, τμθη, ἴθ [86 οσἰβίθηςθ οὗ (8ο- 64}164) Ε]ο πὶ ἀπά 
μόνῃ ἀοοσαπιθηΐδβ {πο Γ6 18 π0 {μϑο]ορτοαὶ ορ͵θοίίΐοη. 7715 αποϑίϊοῃ 
15 ποῦ οὔ νια] Ἰηἰοτοοῖ. Βαΐ 10 ὈΘοοση6Β οὗ νἱῖα] ᾿τιρογΐδποα ὙΥ ΔΘ ΤΩ6}} 
ποῦ ΟἿΪΥ ἀϊβιϊηρσαῖδι, θυΐ δοῦ ὁπὸ αραϊηϑί [Π6 οἴμοῦ, νμοη (Π6ΥῪ ᾿πλᾶ- 
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σἷμθ σοη γδ!ο]οη8', απ ἄγρια [Παὖ ΘΔ οἢ δαίποῦ τοβρθοί ν εἰν ἀθβου οὶ 
δνθηΐβ, ποὺ 88 ἰπ6Υ οσουχτοά, Ὀαΐ Δοοογάϊηρ; ἴο ὨῚ8 ΟΥΓΗ ἴΆΠΟΥ δπὰ ἰῃς 
Ργανϑιθηῦ ορ᾿ ἸοῊΒ οὗ δ18 {1π|68, ἀπα {Π8 ἄσρταᾶθ [Π6 βδογθὰ ὕο0Κ Ἰηῖο 
τ πδοΠ8] ορὶο ροθιῃ. [0 ἰ8 ἃ ΠλΙΒΟΤΆΡ]6 Ὀ] απ 6γ [0 τηδιπίδιπ [ἢδῇ ΟΥΘΙῪ 
ὙυΎ 6 το αῦθβ 8}} 6 πονβϑ. Απᾶ γαοῦ {818 ὈΪΌΠΑΘΥ 18 ἀΔ1]}Υ τηδᾶο Ὁγ 
ταθη 00 Βῃου)]ᾶά Ἰκπον Ῥοϊίοσ. Βϑοδῦβθ ἃ οἰγουχσηβίδποθ ποϊοοὰ ἢ 
Α 18 Ραββθά οὐδοῦ ἴῃ β:]θποθ ὈΥ̓ Β, (ΠΘῪ ἃγριιθ δβ8 16 Β πιυεῖ ὃ οἱ 
ΠΘΟΟΒΒΙΓΥ ἴῃ Ἰρποόγᾶηοθ οὗ 1, [0 18 ψ6}} [δ΄ βοῖλθ οὐθ!ο ἢ88 ποὶ 88 
γοί ἀδπιοά {μαὲ 5, Φοἤπ Κπον οὗἨ ον βαυιοασβ Ὀιτίῃ, βθοῖηρ, [Βλὶ ἴῃ 
ἢ18 σοϑρθὶ μα οτητίβ 8}} τηθῃίῖοι οὗ 10. 

1 ἴθ μαγο, {θη, παῖ ἃ βίδηἀ τχυϑῦ θ6 846. Τῇ6 ἀοσυτηδηίδ πβοὰ 
---ἸῷὌσβοραγαία ἀοσυιηθηβ {ΠΟ ΘΓ --- τὰ (86 Θοπηροϑιίῖοη οὗ {Π6 Ῥεη- 
ταϊοιοι (απᾶ τὖ 18 ἴῃ (ἀοηοβ18 ΘΒ οΗγ ὑπαὶ {Π6Υ που] Ὀ6 1.864) ποτε 
ἴῃ ρογίδοῦ μασιῆοπγ. 1{1πἰοττηδύοη νγ)18 Το Πα ΟΠ]Υ 1π ΟΠ6, 10 γγ88 ποὶ 
Δοηϊοά, ᾿πουρἢ ποὺ γοοοσα θα, ὈΥ [86 οἴμοσ. ἀπά {86 ἐδοίβ οδίδιποὶ 
ἔγοῃν θοΐΒ σοῦ αἰβροβοα ἢ} πουτῖηρ {1 Π 1] 6868 ἴῃ δα δ ρει 
ὈΪδαα ἴο τραϊτθ ἃ [αχύσθοοΚ οὐ μοὶν γα ἔον (ἀοἀΒ σῃυγοῖ [ῸΓ ΘΥΕΓ, 

ατανα ἀουδίβ τρΔΥ 6 δηξοσίδι θα οὗ [86 βου η 6885 οὗἉ δἰ Πογ οἵ {6 
ἘΠ Θοσίθβ, ἀοοι ΘὨΆΓΥ͂, ΟΥ ΒΡΡΙΘΙΘΩΓΑΓΥ ; γοὺ {μ8 ΔΓ ΟΠ 6 ΟΥ̓ ΟἾΠΟΓ 
πιαν Ὀδ6 τοοοϊνοα τι πὸ ἀδιηδᾶσα ἴο {Π6 ἔφ! ἢ, ΑΚΑ8 γηδύθυ 418 [ὉΓ ἃ 
νγ6}1-αἸσοβίθα συ Πο]6, 10 18 ῬΟβ81:0} 16 Ὁπαᾶῷ ΘΑΓΙΘΙ ΘΠ Π8]8 ΣΏΔΥ ἤδνα Ὀδοῃ 
οιηρίογοα; Ῥαΐ 1Ὁ 15 ποῦ ἔσῃ {μαῦ ΠΟΥ νογο {π6 Ποίθγορπθουβ εἶθ- 
τηϑηΐβ οὗ δὴ 1}-δυθπο ἀσρ]ομηογαῖθ. Ὀιθγοηῦ υυυϊίοσθ ἤᾶνα βῃοπῃ 
{πᾶ [Π6Γ6 18 8 βυ δϑίδη θα! πηὶν ἴῃ [πΠ6 Ῥαηϊαίθαοῃ, ΤΏΘΓΘ 18 ἃ ΓΟρι Αγ 
πω Δπ4 4 ἀοἤηιία οὔ͵θοῦ, Απά 16 18 δαγὰ ἴο οοποοῖνθ {πδῦ {818 οουϊά 
6 αἰζαϊῃοα ὈΥ {86 τηογρ ἰοτοϊησ οἵ τυρσσοα τηδίογια]8 :ῃΐοὸ οοη- 

πδοοῃ ΟΥ̓ Δὴ υἰδτηδῦθ ΘοΙαρΙΪοσ, ᾿ηϑίοδα οἵ Ὀαοϊηρ (ἢ6 ἀδνοϊοριημοπί 
ΟΥ̓ οη6 ᾿οδαϊηρ ῬΌΓΡΟΒΟ, Ὁ γ᾽ ψ ΙΟΒ [86 τηϑύρσι ]8 ΓΘ 56 ΟὨΪΥ 88 
Ὀοβὺ δἀαρίοα ἐμογοῖο. 

ΚυτγίΖ ἀν 6118 οα {86 ἰδοῦ {π40, Ὀ681468 δῃ ᾿ηἰτοάαοίοι (668. 1.--ἰ, 
3.), (86 ὈοοΙς οὗ (ἀμ 6818 Θομ ρΥ1868 ἴδῃ αἸβί ποῖ βοοῖοηβ, Ἴδη, ἢδ Γο- 
ΤΊΆγκ8, 18 {πΠ6 ὨυΡΟΥ οὗ οοϊηρί[οἴοσηοεβ, οὐ δηγοῖν, οὗ ρογίθοίίοη. 
Απα [ιῈ ἀδϑπηβ Ὁ ποῖ πΠΥΘΔΒΟΠΔΌ]6 ἰο Ὀ6]1ανα ὑπαῦ 1π6 δὐΐδμογ οἵ (6 
ῬοοῖΚ πὐϊρῃῦ πᾶν ἰηίοπάθα ὈΥ δι0 ἢ} δὴ διγδηροιηδηῦ ἰο δχβιδι ἴ 
ΘΟΠΙΡ]οἴθ 688 --- αἱ 4}} ονθηΐβ ἐπαῦ 10 τγᾶβ οοπβίγιιοῦθα ἀροη ρΪδη, ἀπά 
“88, {ΠΥ ΘΌΓΘ, ΟΩ6 δὴ Β ΟΥΚ. ΤΉΘ8Β6 θη βϑοί! 08, ΤΔΟΥΘΟΥ͂ΘΓ, πᾶτὸ 

ἀἰβεϊποῦ δῃα βί τα ατ δ ροβου ρίομβ ΤΉΘΥ δγα εδοῖ μοδάϑα ΠΥ ΙΝ ΠΝ; 
 “ ἼΤΠ686 ἃγ6 [6 σ'δῃθγα ] 008,7 ΟΥ̓ ΠΑωΣ ἼΒΌ ΠῚ: ““ΤῊϊΒ 18. (86 Ὀοοὶ 

οὗ {πΠ6 σαπθγαίιοηβ." ΤΠ [0] ον Ἰηρ᾽ 18 ἃ 1180 οὗὨ [Π ΘΓ :--- 

ἘΠ6 σοπογατ]οη8 οὗ [86 Ὠρᾶνοη δα {86 Θαγὶ (Ἰ]. 4.----ἶν, 26.). 
ΤὮΘ ροηογαίοηβ οὗ Αἄδτα (ν. ].----νὶ. 8.}. 
ΤἼΗΘ ροηθγα(οη8 οἵ ΝΟ (ν]. 9.---ἶχ. 29.). 
ΤὮΘ ροηθυδίϊοηβ οὗ [Π6 8δοῃ8 οὗ Νοβδῇ (Χ. 1.-χὶ, 9.). : 
ΤΒΘ ροπογαιίοηβ οὗ ὅποι (σὶ. 10---26.). 
ΤΏ σοηῃθγϑιοηβ οὗ Τόγδὴ (χὶ. 27.--χχν. 1]. 
ΤΠ ροπογδίϊοηϑ οὗ 1βῃμμδμοὶ (χχν. 12--- 18.) 
ΤῊΘ ρϑηθγδίοη8 οὗ 5886 (χχν. 19.---χχχν. 20.). 
ΤῊΘ ροηθγαί!οη8Β οὗ ἔβαυ (χχχνυῖ.). 
ΤῊ βαπογαίίοῃβ οὗ δοοῦ (χχχυὶ!. 1.-- ]. 26.).3 

δ 566 δοέοτε, ρ. 562. " ἢιϊς Εἶν μεῖς ἀος Οεποδίδ, ρΡ. ᾿ἰχνἹ, ᾿χυἹ]. 
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Τι ΠΟΣΊ ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓΒ {Πα ἘΠΟΓΕ ἅΓῸ σογία! ἢ Β1Π}}1 Αγ} 0168 ΟΥὗὨ ΔΣγδπσοιηθηῦ 
ἔγδα θη ΟὈΒΟΥ 8016 ἴῃ (Π 686 ΒΘΟΙΟΏΒ; 8πα {818 18 80 [ᾺΣ ἃ. ρσδδαμρ- 
οι ἐπαῦ (Π6Υ Ῥγοοοθαβα ἔγοσῃ ὁμ6 μδηά. 

Βυΐ ποῖ ΟΠΪΥ͂ ἴῃ (ἀθῃ 6818 ἃ.6 ἱπαἸοα οη8 οὐ (818 Κιηα βθϑὴ ; ἔῃογο 
ΓΘ δριυτηθηίβ ἰὼ ΡῈ ἀραπορᾶ ἔγοιῃ ἴπΠ6 σ8ο0]6 Ῥοπίαίθαομ. Κ61} 
ποίϊοθϑ {86 οἰχομποϊοριοαὶ {Πγ684, δοοογάϊησ (0 ψ ϊοἢ ουθηΐβ 86 
Ρἰαοοα ἴῃ ΟΥΔΘΥΪΥ βιιοσ 580. ; ΔΗΥ͂ ΠΟΥ ἀδραγίαγο ἔγοτα 16 Βοἱηρ᾽ ΟὨΪῪ 
ἴον {π6 Βοιίοσ δυγβηροιηθηῦ πα σοΙρΡ] οἰϊηρ οὗ 886 ᾿ιϊδίουαβ ἴἰὸ 6. 
σίνθη. δ ποίϊοαϑ, 8180, [6 σαγο ἃ] οἰδθογαίϊομ οὗ [86 βυϊ]οοῖ, δῃὰ 
(ἢ. οΪοβθ δῃᾶ οοῃϑιβίθηῦ ᾿ἸηκΚίηρ οὗὨἨ {86 σγ0]6 Τοσοίπογ; 8ὸ ἰδαὺ (868 
ΘΑΥ ΘΓ ΒΘΟΟΠΒ θα ξοΓ ΤΑΙ, ἀπά, 88 1Ὁ ΤΕΥΘ, ΡΥΘΡΑΓΘ ΓῸΓ ἩΜδΐ 18 γοῦ 
ἴο σοΙμθ, πα {86 Ἰἰαΐδῦ ΒΘΟΙ]Οἢ8Β ἃΓ6 ΘΟὨ ΙΏΠ8}}Υ γοΐυσϊηρ Ὀδοῖς ἰο [Πο86 
ΜΠ ΙΟΝ παν ργθοοαδά, ἴῃ (86 πιοβύ παΐαγαὶ ΤηΆπΠοΣ, ἀδνοϊορίηρ πᾶ 
ΟΑΥΥΥ Ωρ ουὖ γΠαῦ ΤΟΥ ἤανο τοοοσάθα, Τῃ6 γοίογθησοϑ, ἴοο, ἃΓα ποῦ 
ΟΥ̓ ὁῃ6 Ρϑοῦ ΑΣ οἶδδ8: {ΠΟῪ ἅγῸ ποῦ ΤΩΘΓΘΙΥ οὗ οη6 ρατγ οὗ (Π6 80-08}16 8 
στουπάνουκ οΥ {π6 ΒΌρΡΡΙ]οπιθηΐ ἴο ἀηούμοῦ ραγὶ οὗ [86 βδπιδ ; [Β6 16 ἃσῈ 
ΤΘἴθγθησοβ ἔγσοτα {πΠ6 Βυρρ]ολθηῦ ἴο {86 ρστουπάποσκ, ἀπά, τ δῦ ἰ8 οὗ 
ΡΘΟΌΪΑΓ ἱπιροτγίδησθ, ἔγομ [6 στουπαά νου [0 ἐπ6 ΒΡ ρ[ πιθηΐ. 

ΤΙΟ Ἐ]οΐτι ἀοσαπιοπῦ Πα5 σΘΠΘΥΑΙΥ ὈΘΘἢ ΔβΒυ τ θα ὑο Ὀ6 δοτηρ]δέίθ, 
Βαϊ, 1 1018 6 80, {6 γ6 ἃγ βίγϑηρα σᾷρϑ ἴῃ ἴἢ; 8δΠα ΤΔΏΥ ΡΟΥΓΟῊΒ 
νου] θ6 παγὰ ἴο υπαογβίδμα ἔου νγαηΐ οὗὁἨ Ἰγοσο Ῥδγιου ]γ ῥγϑυϊοιιϑ 
Ἰηϊοστωδίίοη. ὙΤῆυ8 (86 [4]} οἵἨ πηδῃ 18 παγταίθα οὔἱυ ὈΥ {86 8ο-ο8}16ὰ 
6 μουϊδί. Απά, βθοϊηρ (μαὺ (θη. 1. 10, 12, 18, 21, 2ὅ, 31.) Ἔνεῦγ- 
τοϊηρ; 18 Ῥγομουηοοθα δον {Π6 ογθδί!οη ΥΘΥῪ ροοί, [Π6 πηΐνογβαὶ 46- 
ῬΓΑΥΙΤῪ (Υ]. 11---18} τγου]α 6, 88 1ζ 61] 68}18 1, ἃ ρογέδοῦ δηϊρηια, ΠΣ τγ 8 
ΓΘ ποῦ τη866 αλνᾶγα (Πδὺ 810 δα θηϊογθα [ῃ6 τοῦ] ἴῃ ἰπ6 Ἀ]] οΥὈἁ ΟΌΓ 
ἢτϑὺ ρατοπίβ. Ασαϊη, ἤμογα σου]Ἱὰ Ὀ6 ἃ ρᾺΡ δούψϑοη νυ. 32. δῃὰ νυ]. 9. ; 
ἔογ δον, Ὀυὺ ἔοσ {Π6 ΠΙδβίοσυ, νἱ. 1---ὃ., βῃου ἃ τὰ ἰθᾶσῃ ὑπαὶ 1Π6 
ΤΡ ίθουΒ 11π6 οὗ ϑϑίῃῃ βῃαγθα ἴῃ [86 δοχηπηοη ἀθρθμοσδου ἢ ΤῊΘ 
ὨΆΓΣΤΑΓΨΘ, ΤΩΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, ΘΟΙΩΙΊΘΠΟΙΠρ ΥἹἹ. 1]., ἀἄο68 ποῦ ὈΥ ΔΗΥ τηθδῃ8 ἢύ 
γὙ76}1 ὁπ. ἴο {π6 οἷοβα οἵ οβδρ. γ1. [018 ἴσα {πδῦ [Π6 Βιρρογίουβ οὗ (6 
ΒΌΡΡΙδμθηΐ ΠΥΡρΟΙΠ 6818 ΘΟηΒ᾽ 6 Υ {Π6 :Π] ΠΟΙ ]ΟἢΒ ρίνθῃ, γἹ]. 1---4., 
Ὀγ ἰδ6 «“εδογνιβῦ ἴο Ὀ6 οὐΪγ {μ6 οοπηϊογρατύ οὗ {μο86 οὗἩἨἁ {π6 ἘΠ]ΟΒΙβί 
ἴῃ οἴδρ. ν]. Βυΐ (μ18 ποίϊοῃ 18 ΟἸ ΘΑΥΪΥ ἀμίθηδ}]6. ΤΏ βτϑί οοχητηληά 
γγᾺ8 [Ὁ {86 Ὀυ] ατηρ οὗἩ τῃ6 δὐῖ, στ ἃ ἀθοϊαγαίίοη ἐμαῦ πού ΝΟ Β 
ταν οὔΪγ, Ὀαΐ (86 ΠΕΘΣΙΟΥ ΔΗΪΤΩ]8 Βῃου ] ἃ Ρ6 βανϑα ἴῃ 1. Ιωοὴρ 
[6 γᾶ8 ὨΘΟΘΒΒΆΤΙΥ ΘΟΠΒαμπλΟα 1ῃ {Π18 ᾿ΥΘΡΑΓΔΙΙΟΗ ---- Δοοογάησ ἰ0 
ΒΟΙῺΘ 8. ΟΘΕΓΙΓΥ͂ ΟΥἹ ὈρασΒ. Απάᾶ, ἤδη 1ὑ 8 σοῃηρ!οίθα, ΠΟῪ νὰ 
Νοβῇ ἰο ποῦ θη ἢ6 Βῃου]α δι ραγκῦ ΑΑποίπου ἀϊνὶπα σοχητηαηὶ- 
οδἰοη νγ)ἃ8 παίυγΑ Υ τοαυϊγοα ; δηά 1 {πο γὰ πὰ Ὀθθὴ πὸ τϑοοσά οὗ 
ΒΟ, σοι ϊοαίίοη ἰδ βίου σψουὰ Ὀ6 ἱ᾿ποοιῃρ]οῖθ. Οπο6 
ΤΏΟΓο, ἰἢ6 οοπιροβιύίοη που ὰ 6 ἱπιρογίδοί, 16 ομαρ. χυἹ]. [Ὁ] ον δα 
τη θα ἰδίθὶΥ ΡΟμ αὶ. ΕῸΣ Βῃμηδθὶ ἈρΡρθδὺβ ἴῃ ΧΥ]]., {86 βίογυ οὗ 
γγἢο86 Ὀἰτί 15 σοϊαίθ ἴῃ χυ. ΥΥΒοὰΐ ομδρ. χν]. [86 ἰαίϑσ γϑἰδίοη 
νοῦ θ6. ἀπ᾿ πη }}1 0 }}0]8.2 ΜΔΩΥ ΠΟΤῈ ΘΧϑΙΏρΡ]68 οὗ {||ὸ Κιπα πλᾶὺ θ6 
ἔουπά 1 1ζ6}].ὃ ͵ 

ΤΠοη τὸ μανα τοίου 8 κΚ ἔγοιη ρδββᾶραθ ἴῃ {πῸ ΕἸ]ΟΒΙβὺ τα 

1 Κατ, Εἰημοὶς ἀον ομοβὶβ, ΡΡ. δ0---52. 
3 Τρϊά., ΡΡ. 88 ---92. 8. ἘΠη]οἰϊαης, ὃ 34. 



δ90 ]Ἰηϊγοαχιοξίος ἰο ἐΐλε Οἱαά Τορίαπιορ, 

{Πποβ6 ἴῃ {π6 Φομονιβί. Τὰ ν. 29. δου ἀθη.]ν Ῥοϊηξβ (ο 1]. 17. [0 ἰβ 
{τὰ ἰ(παῦ ν. 29. 18 βαϊ4 ἰο Ὀ6 8ῃ :ῃιογροϊδίίοη, δηά, ὑπουρὶ 'π δη 
ἘΠ Ιβι1ς βεούϊοη, ἴο πᾶν Ὀθθη δαορίοα ἔγομχ {86 6 ῃονῖδϑ; Ὀαυΐ {818 18 
ΤΑΙΠΘΤ 8Δπ Θνδβίοη ἴδῃ 8 [δ]ν τηοᾶθ οὗ τηθοῦϊηρ' {πὸ ἀΙ ΒΊΟΥ. ΟΠΔΡ. 
ΧΙχ, 29. τοίϑυβ ἴο χἱ!. 10----1 8. ; χχὶ. 9. ἴο χνὶ. 1. ; χχὶϊ. 19. ἴο Χχίὶ. 
33.: ΧΡ. 20, 2]. ἴο ΧΧΥΙ]. 1δὅ.: χὶνι. 12. ἴο χχχυ. 7---Ἰ10. 
ΕΟ οΡ, ΠΟΥ ΔΓ ΒΙΠΆΪ ΔΓ τοίθθησοθ ἴῃ {Π6 οἰ ῬΟΟΚΒ, 88 Νυμῦ. 
ΧΥΙ. 3. ἴἰο Εχοάα. χὶχ. 6.; Ναιμ. χχχὶϊ. 9. ἴο Εὔχοάα. χυ. 27. Βιυΐ 
{Π6886 ΓΘ ΤΊΘΓΟΙΥ ΒΡΘΟΙΠΊΘΠΒ οὗ 8. τυ] {π46 τ ΒῖοΒ οὶ] δὰ ζυτὶζ 
Ὠδγα Ἔσχῃιριί6α.1} Αηά, 1 νγγα σταηῦ {μα΄ ἴΠ686 ΤΊ ΓΘΥΒ ΠΑΥΘ ΒΟΙ ΘΙ Π168 
Ἰπιδοϊησὰ γοίθγθμοοβ ΒΘ ΠΟΙ ΜΟΓῸ Ιηἰοπ δα, 8}1}} 10 πχυδβύ 6 τὸ- 
το οΓγοά {πΠδ0 ῥτοοῦβ οὐ {π18 Κιπαὰ ἀσγὸ οἵ (Π6]Γ Ψ ΥῪ παΐασο [αϊηΐ δπά 
ἀποογίιη. Αὐσυμπηθηΐβ ἴα κθη (το [Π6 τοβοιρἴδηοθ οὐ ἰγϑὶηβ οὗ 
{πουρῇῦ, ΟΥ στουπαᾶθα ὌΡΟῸΠ Δ] 8:08 νυ ΒΙοἢ οδη 6 ταῖμοῦ 610 τΠ8ῃ 
Ἔχρίαϊπθα, ἃΓα ΠΘΟΘΒΒΑΤΙΥ͂ ΒᾺ 0116, ἀπ Μ}}} τοῖρὴ Πρ ΕΥ τ ἢ τηλην 
τηϊη48. Βυΐ πη 1ὖ 18 ἴο Ὀ6 τηλυϊζοα {πα ὉΠΟΥ͂ ἃγθ Ὀτουσῃῦ ἀραϊηϑί 
οἴμοτβ οὗ θαυλὶ θησαν. ΤῊΘ σοᾶβοηβ ΜΟΙ πᾶν ἀθοϊἀθα ΠϑηΥ 
οὐἰ1ο8 ἴο Ρρογίϊοη ουΐ {Π18 οὐ Πδῦ ράϑβασὸ οὗ ἴ[π6 Ῥρηςδίθι ἢ ἴο ὁΠ6 οἵ 
ΟἴΠΟΡ ἀοσυμηθηςιβῦ δ΄ ὙΘΕΥ͂ ονδποβοθηῦ. ΤΠΘΥ ΔΓ ἰδίςθη ἔγομι ἃ 
γΟΤά, ἃ [66 ]1ηρ, ἃ ἔδῃου, {Π6 ΒρΡροΒβοϑαά ἤΐπμϑββ οἵ δὴ 16 ἤδθγβ, οἵ δὴ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩ {Π6γ6, ἃ Ὀγραίῃ, ἃ ἴοῃθ ὙΠ ΊΟΒ 18 ἐπβουρῃῦ Ῥογοθθί 016 ὈῪ 
οη6, ΜΏ116 ἴο οἴποτβ 1 18 838 ποίβίηρ. [1 {Π6π (Π6 τοίογθποαβ ὑσρϑά 
Ὀγ ΚυτίΖ δηᾶὰ 81} ἀγα πού βίσοηρ ὑγοοῖβ, (Π6Ὺ 80}}} ουρμῦ ποῦ ἰο δ6 
ΤΠΣΟΥΤῺ ΔΥΨΑΥ͂ ἴῃ ΒΟ ἢ ἃ ἀο]οαῖο ᾿ηνοϑ σδίοη. 

Μίοτγα δοηνιποῖηρ, ὈΘοδι86 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΠΊΡΓΘΠΘΗΒΙῖνα, δηα ἰθμαάϊηρ ἰο ἃ 
Προ ροϊηΐ, ἀγα [16 δυάθησθβ οὐ σϑῆθγαὶ ΤΥ θυ] 688 τ ΒΙΟἢ {1 
Ῥρηϊαξουοῦ Ἔχ ι8. ΤΏ Παγγαῦνοϑ ἤον Τρ] ΑΥ]Ὺ Δ]οησ, ῬΟΓΒΟΠ8 
8η4 {Π1ηρ8 8.6 Ἰηἰτοαμπσοα 88 1 ΡΓΘΡΑΓΔΙΙΟΩ [ῸΣ δοῖμβ δαῦαγα αἀ6(81]}, 
᾿Απά {Πο86 ἀοία 118, τ μθη ΠΟΥ ΘΟΠΊΘ, ἈΓ6 ἴΠ6 β} 4016 ἀεανθὶορηιθηΐ 
οὗ [π6 ργϑνίοιιϑ ἃππουῃηοοπθηῖθ. ΤΉῸΒ 86 ἡ Π0]6 18 Ὀγδοθα ἰορϑίμογ, 
8η4 ἃ δοπιραοίοα ὈΟΟΥ ἔοττηθᾶ ἔγοτῃ (6 νδυύϊουβ τα θοῦβ. [Κ.61} ἢκ8 
οΟἸ]οίοα ἃ τ τιἀθ οὗ δχαπιρ] 68. οὐ {}18 Κιπά 3, συ ῃῖοῃ, τηακίηρ ἀυ6 
ΔΙ]οσαηοθ [ὉΓ {ἈΠ ΌΓΘ 1π Πα ν] 118] οα868, σου] μάγάϊγ, θη ἴακϑῃ 
᾿ορσϑίμογ, 6 ΚΟ ἴο οὐοαν ἴῃ ἃ Βοίθγοσθῃθοιβ ῥχοδιοίίοη. ΤΉΘΥ 
τοϑυ γ ἰο {Π6 Θχιβίθποα οὗ ἃ ρίδῃ. 
1 τῦδὺ Ὀ6 Δἀα64, {πᾶΐ {π6 ἀϊοίοη {πγουρπουῦ {π6 Ῥρηίαίθαοῃ 18 

ΒΕ δ δ Δ} [Π6 δΔη16. ΤΒΘΓΘ ἅγα ρου ΠΑ} ἔΌΓΠΊ8, ὑμ6γ6 ΔΘ τηοᾶθϑ 
οὗ σοῃδβίγιοίομ, ἴΠ6Γ ἅτ ψογ8 ψγΠ]Οἢ, Ἀρρθασίπρ' 1 αἰ γοαὲ Ῥαγίθ 
οὗ ἐπ686 θΟΟΚΒ, ΔΓ ΤΆΓΟΪΥ, 1 αἵ 4}1, ἰουηα 6᾽βο 6 Γ.3 

ΤΠαῦ μοβ 0 πᾶν 8] 6σϑα σοί γδαϊοίϊοπ8 μαννα [8116 ἢ ργουϊηρ 
[Π6 πὶ τᾶν Ὀ6 {Ἰ]Ὺ ἀϑδυμηθα, Μληυ οὗ (686 αν Ὀθθὴ δχδπιπηθα, 
8η4 {μον {||} ΙΒ ΠΟΥ δἤονγη. [1 Πογθ δηά {βϑγα 4 Κηοῦ τσ - 
ΤῊ 18 ὉΠ]ΟΟΒΘα, 10 ΤΙΩΔΥ Μ061} ρα αἰ] αϊοα ἴο Οὐ ἱπηροτίδοι Κηον- 
Ἰοᾶρθ, Εὐνθηΐβ ἅγθ σοη Δ} Οσοιγτίης ἴῃ ΟΥ̓ΔΙΏΑτΥ 1116 Ἡ ΒΙΟΒ 
Ρυ2ΖΖὶα οβα σγῆο ἄγ θυῦ ρΑΥΠ Δ ]Ὺ ἰηϊογπιθα ; 8116 μΒ6 ψἘ}Ὸ Βα 
Ἰοοκοϑά αὖ {Πθ1ὰ οἢ ΘΥδγΥ 8146 ἅπᾶ58 ποίησ ἴ0 ΒυΓρτῖβα ἢ. [ἢ ΘΥΘΥΥ͂ 
᾿ΙΒΌΟΤΥ ὕΠ6 ΓΘ ἃΓ6 οὗ πθοθββι τυ βοπιθ αἰ Πα [0168 ΘΕ : [86 Τραγγ 6] 18 τπιδῦ 

. 61], δὲ δερτα. 2 ἘΠη]εἰϊαης, ὃ 83. 
5 ΟῚ], ἰθ᾽ϊὰ. 8,66 Ὀεϊον, Ρ. 605. 



7116 Αμέμογβλῖρ απὰ 7)αΐο 0 ἐλε εηπξαξομοῆ, 691 

18ον ἅγὸ ἴῃ {πΠ6 Ῥαοηίαίθυοι 80 ἔδιν, ὑπαὺ (βοσθ 18 βο 11{||6 ὙΠ ἢ 
ΤΟ ΒΘΔΓΟΝ Π88 ποὺ ΔΙΏΡΙΥ ΘΧρ]αϊποᾶ, 

10 185 γ6}} {παῦ {818 ϑῃουϊα 6 ἀδορὶΥ ᾿ρτιηἰθα οα {π6 βίυἀοης 
ἸΪΠ ἀπ τηϑλοσυ. Τῃθ Ῥαηίαίθυο ἢ ἢδ8 Ὀδθη βαδ)θοίοα ἴο οΓΟβ8- 
δχδιϊηδίζοη ὈΥ̓͂ δυο ττιῖοτβ 88 Ῥγοῖ, Β]υηΐ ᾿; δά {ῃ6 σγθβ]δ 88 
θθθη ἰπᾶῦ ὑποχρθοίθα ὑθβυϊ ον 88 Ὀθθὰ ἴουπά, ἰο {(μ6 ρογἕρος 
δρτϑοπηθηΐ οὗ ὁη6 ραγὶ νυ] δηοίμοῦ; ΠΟ, {116 10 ἐΓΠΏΙΒΠ.68 ὑτοοῦ 
οὗ {μ6 νογδοῖζυ οἵ {Π6 γϑοοῦά, ρΌΘΒ, 1ῃ ἃ τηΘΆΒΌΧ6, ἴο ρΓον 6 4130 {πα 11 
Ῥτοοθοράρα ἴτοτῃη οὔβ ῃηϊηα, νγὰ8 ζαβϑῃϊοπμθα ΟΥ̓ οὴ6 ἢαμα. Τὴ οΥὺθ 
τησδύ πού ἀνν6}} ἴοο ταποῖ ἀροη {6 Δ] αροαὰ ἀἰβογθρβηοίὶθβ, 16ϑὲ 16 1056 
βῖσιῦ οὗὨ {86 ἔδοῦ {μαῦ {Π|666» τα] 1164 85 ΤΠΘΥ μάνα θθθῃ ὈΥ ναγῖοιϑ 
ΟΥ̓ 68, ΓΘ ΔΙΤΘΥ 41} ΟὨΪΥ [Π6 ἀχοθρίίοη, δηὰ {Πα0 186 τι]6 18 Βασττηοηΐοιιβ 
Δοσογάδῃοθ. Τὸ ρϑγοθῖγθ {μ6 ἀΠ ΠΟ. 168 ΓΘ ΌΙΓ68, ἰἢ ΤΑΘΔΗΥ͂ ᾿ηβίβῃ 68, 
ΤΩΪΟΓΟΒΟΟΡΙΟ δχϑιριηδίϊοη ; ΜὙ 8116 ἴΠ6 ργαηα δαί γο8 οὗ ασυδοιηθηῦ ἃΓ6 
Ὀἰδῖῃ δηἋἃ ρδ]ρδῦ]6 ἴο θυθῦυ ἀδνοιῦῦ γοδάθγ. 

ΤΒΟΓα 18 8ποΐμου ρατγῦ οὗ {π6 αποβίίοη ἴο συ ῖοῖ 1Ὁ 18 ΠΟῪ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο δΔανοσί. Ἰωοοκιηρ δῇ {86 Ῥγοῦδῦ]6 ἀαία οὗ [π6 Ῥαηίξαίθιοϊ,, [Ὁ 18 
ΘΟὨΠἀΘΠΕΪΥ ἀϑβοσίθα {μαύὺ {Π6 6 18 ᾿ῃὔθσηα] ονυϊάθησα (Πδὺ 1ἴ τῦᾶβ οομ- 
ῬοΒβϑά, οΓ δἱ Ἰοαϑέ Ὀγουρῃῦ Ἰηΐο 1185 ργθϑϑηῦ βΒῃδρα, Ἰοηρ' δέον {Π8 {{πὴ6 
οὗ Μοβθβ. [0 88 Ὀθβϑὴ γβϑρὶ164----Ὀπῦ Ρουθ Ρ5 Μ᾿ τηοτα Ζθαὶ ἐπδῃ 
ἀἸΒΟΓΘΌΟΩ ---- [ῃαὖῦ [ἢ 6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ8, 81] 1Β]0}8, ΘΧΡΙ Δ ΠΔ [108 ν᾽ ὨΙΟἢ Βθθηλ 
ἴο ὈΘΙΎΥΑΥ ἃ ροβί- Μοβδῖο ἀδίθ, ψϑσο Ὀθπῦὺ βῃλ8}} δα! 1008, τηδάθ ἴῃ 
ΔΕΙΟΓ Δρ68 ὈΥ ΒΟΠ16 1ΠΒΡΙΓΘα τηϑη, ργΟ Δ ΌΪν ὈῪ ΖΓ, ὙΠῸ 18 Βαρροβοα 
ἴο ᾶγα οο]]θοίθα δηὰ σαν δα {Π6 βουϊρίυγοθ ἀόνγῃ ἴο ἢ18 ΟὟ {1Π|6. 
Ααἀπαηρ {μαὺ Βουλα ΔΕ] 0η8 τησδὺ πᾶν ὈΘΟΘη πια6, 6. 4.ν {Π6 8Δ6- 
οουηῦ οὗἩἨἉ Μοβθϑ8 ἀδδίῃ (θα. χχχῖν.), τ ο ἢ οὐ σουτβα {Π6 ργοαῦ 
Ἰερ᾽βαῖοσ σουϊὰ ποὲ αν ρϑηηθα Εἰμηβο]ἶ, 10 Βοθιὴβ ΆΓΪΥ ἔα ἴο 
δοοοιηῦ {π8 [ὉΓ {16 Δ]||6ροὰ ραββασθδθ σΘΏΘΓΆΙΥ: 10 18 Δ ΘΥΆΒΙΟΠ, 
ΤΑΙΠΟΓ ὑΠπδὴ ἃ βοϊυίοη οὗ {μ6 αἰ ΠΟΥ : 1Ὁ ὕοο το ΣΤ βθι Ὁ]68 (86 
Ῥγδοίῖοα οὗ [μα Ἱποτουρ!!-σοϊηρ δαγοοδίθβ οὐ [6 Βα ρρ] τη ηίΥ ἅγρο- 
{π6818, ὅὙῶο, ὑγπ6ῃ {Π6Ὺ ᾿ἰστιῦ ΡΟ 8 οἶδιδα οὗ “ 6ονιϑῦίο ρῆγαβθ- 
ΟΪΟΡῪ ἴῃ {μπ6 τ 4]6 οὗ ἃ Ε]οΒιβῦϊο βοούϊοη (πα υ͵οο υεγ84)., ΘἸἸταϊπαία 
1ῦ ψἱ πουτ ΒΟΓΌΡΙ6, ο411 10 δὴ. 1 οτΡοϊαἰοη, ἃ ρ]ο88, ΟΥ̓ΒΑΥ 10 18. ᾿τηϊ- 
ἰαἰαα, 10 15 οἰαθογαίβα, 10 18 δηγ ῖηρ Ὀαὺ πταῦ σουχπλοη Βθη86 ψουἹα 
ἴακο τ ἰο 6. Νὸ βοὴ τποᾶρ οὗ τϑαβοηῃϊηρ Μ11}} αν τυ ἢ τοὶσῃΐ 
γε Ἰυἀ!]οῖουΒ θη. Υ ἃ τηϊδί, [πο γοίοσθ, ἴα {π6 Ῥϑηίδί Θοἢ 88 τγ9 
Βηά 10, ἀπά 8566 18 1ῃ 118 ἜΧΡυθββίοῃβ οσὐ 18 ποίϊοθϑ 1ὖ ργθβθηΐβ ρῃ6- 
ΠΟΙΊΘΩδ ὙΓΆ1ΟΝ,, ΓΑΙΣῪ Ἰοοϊκοα αἵ, ᾿παϊοαία ἃ ἰαΐθυ οὐἱρὶπ ὑμδη (86 πι6 
οὗ Μοβεβ. 
1 15 βαα {πδὺ {π6 ἔγθαυθηυ Υ -τουσγίηρ, Ρρῆγαβθ, “ἀπίο {818 ἀΔΥ,᾽ 

1Π10]168 [Πα΄ ἃ ΘΟΠΒΙἀΘΥΆΡ]6 ροσὶοα τηυϑῦ αν οἰαρβϑα δϑύνθθαῃ [86 οὐσυτγ- 
ΤΘΏ6Θ οὗ {π6 ονϑηΐ δηᾶ [Π6 τϑοογάϊηρ οὔ Ὁ. 1μθῦ τι ΘΧδῃ}1η6 {116 ἔλοίβ οὗ 
116 οα86. ΤΙ Ρἤγαβα 18 ἰου πα ἴῃ ( 6} 6818 ἴῃ [Π|6 (Ο]] ον Πρ; ΡαββΆρ68, ΧΙχ. 
37, 38., χχὶ!, 14., χχν!. 83., χχχὶ!. 32., χχχν. 20., χ]ν. 26. ΝΥ ον  γ- 
ΦὨΙηρ ΠΘΓο βου γΆ ΠΥ τηϑηἰοηθα ΠΔρΡραπθα Ἰοηρσ Ὀοΐογο Μίοβϑβ᾽β Ὀ:γ : 
ἘΠΟΓΟ 18 ὯΟ αιιαϑίίοῃ, ἐμεγθίοσο, θαΐ ὑμαῦ [π16 ψογάβ ταῖρῦ Ὀ6 ῬΥΟΡΟΥΪΥ 
ΘΙὨΡΙ οΥ δά Ὀγ Εἶμ. [π {π6 ἴἢγθ6 τ] 44}6 θοοῖκβ οὗ Εχοαιβ, [μου ]οα8, ἀπ 

: Ὁπάορίρηοά Οοἰποίάοηοοθβ ἴῃ ἴπ6 ΤΥ γί ηρβ Ὀοιῃ οὗ ἴμ6 ΟἹ δηᾷ Νονν Ταβίαπηθηϊ, ἃπ 
Αὐρυτοηὶ οὗὨ τμοἷν ΈΓΑΟΙΥ. ΒΥ ἴδ Βεν. 7. . ΒΙαηὶ, Β.Ὁ., ἰἸαΐο Μαγραγοῦ Ῥσγοΐεββου οὗ 
ΤΟΝ  ΠΙΥ, Ῥατὶ ἱ, 
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Νυπίθογα, τὸ ἀο ποὺ πᾶ ποῦ, [π Του ΟΥΟΠΟΙΛΥ π᾽6 μᾶνς ἴΒθι ἴα 
Ἶ, 22.. 111. 14., χ, 8., ΧΧΙΧ. 4., χχχὶν. 6. [{ πᾶν 6 δ ὁη66 τοτηλικοὰ 
1παὐ (118 αβ8068 18 Δστ 6806 ἴο τ ῆβδῦ ψν6 ταϊσῦ Ἰοοῖς ἔογ ἴῃ Μοβεϑ οἵ 8 
ΘΟΠἐΘΙΙΡΟΓΆΓΥ : {Π6 ρἤγαβθ ΘΟ Υ8 ΓΘ ΘΏΟΥ ἴῃ {Π|6 ΘΑΓΙΥ ὨἸδίο τυ οἱ 
ΘνθηίΒ ἰοηρ' ρΡαΒΒ66, ταγοὶν 1η {86 ΒιβύογΥ οὔ [Π6 Μοββϑιο {1π|6, Δῃὰ οη]γ ἴῃ 
Δ άγαββ68 τηδὰρ ὈΥ̓͂ Μοβθϑ ἴὸ (86 ρθορίθβ. Εὐγίμοσ, τα οἷος Ἰδεὶ 
ΤΠ] ΟΠ66, οι. χχχῖν. 6., 18 Ὀγ {Π6 οἰγουτηδβίδησοβ οὗ 1ἴ ἀχοϊ υἀρά ἔτοιῃ 
{πΠ6 φισϑθοη ; ἔοσυ ἴὉ τοϊδίθβ ἰο Μοβοϑβ᾽ ἀθδίῃ δπά θυσία), τ] ἢ 1 18 
ΔΙ] ον οα, οἢ. 811 δηά8, ἢ 414 ηοῦ τϑοογὰ [ιξπιβο! .,. Απά, ομοα δσαίη, 
1Π6 Ῥαβϑαρεβ, 1], 22., χ. 8., ΧΧχΙχ, 4., ργοδϑηῦ πὸ αἰ ΠΟΥ : ἃ Ὁ8Γ8 ἰη- 
Βρθοίϊοῃ οὐ ὕΠ θὰ 18 Β Ποῦ ἰὸ βῆουνν (Πα {Π6 ρἤγαϑ86 τϊριΐ θ6 υη- 
ΟὈ] ΘΟ ἸΟΠΔΌΪΥ Θπιρίογοα, Τδθ 8016 αἰ ουΪν, {ΠΕΙΘΙΌΓΘ, 18 τὰ 11}. 
14,: “αν, ἴ[Π6 δοὸη οὗ Μαῃαββοῖ, ἴοοκ 41} {π6 οουηίγυ οὗ Ατροῦ, 
πηΐο {Π6 οοαβίβ οὗ (ἀ ββἢπτι ἀπ ΜΆΔΟΒΔΙΗΙ, ἀηα ο8116α {Ποιὴ αἴθε ἢ, 
ΟΥ̓ ΠΆΙ16, ΒΑΘ Δ. -Παγ οί ἢ-Ἶδ!Γ, πηΐο ὉΠ18 ἀἀγ." [ἢ {Π6 δβο]υῦοη οἵ 
Ἡδησβίθηογρ' ΓΡΘΒ. ΒΟΥΘΙΆΙ ΘΟΠΒΙἀογα  οη8. Ὑπ ὈοοΙ οὗ ᾿ρυίει- 
ΟΠΟΙΏΥ͂, ΔΓ ρ Μοβοβ᾽ αϑί δα άγβββθβ, Βθβϑωὴβ (0 βίβηά δρδγὶ ἔῃ 
{6 ῬΓΘΟΘαΙΠρ; ΟΟΘΙΓΥΘΠΟΘΕ; 80 ὑπαὶ νγὰ ταροδίθα υ Ηπα (86 ρῆιγαϑε 
“αἱ {παῦ {1π|6 υϑοα ἴῃ 018 ΟΡ σΠαρίου ἴῃ Γϑίογθηοθ (0 δὐρηίβ 
τ οἢ ΠΑΡΡοηρα Ὀαΐ ἃ ἴδνν τηοητἢβ θοίοσο ΕἼΤ ΒΘΓ, [ἢ νΑΥΓΙΟῸΒ ρδγίβ 
οἵ Ὀοίἢ {πΠ6 ΟἹ απὰ Νονν Γοβίδιιθηῦβ, {Π6 βατὴθ ογαβ, “ ττηῖο [Π18 ἀΔγ," 
ΓΘ ΘΠ ]ον ἢ, πιῇθη (86 ᾿Ἰηίογνα] (6. ψ.  ο8ἢ. χχὶ! 3.; Μαδι. χχν. 16.) 
ΥᾺΒ ΨΘΟΓῪ 8ῃοτ. [1{ πγιδϑύ Ὀ6 σοηζεββοα {παῦ {Π|8 ΓΟ ΡΙγ 18 ποῦ δἰζοροίδεγ 
σομοίαβινθο. Βυΐ Ηδησβίρηθοτρ᾽Β [σύμ υ τϑηδγκ, ὑΠαι, 1 (86 δαϊμογ 
οὔ ἐπ Ῥοπίαϊουοϊι, Παά ᾿ϊνϑα δῇϑον Μίοβϑβ᾽ ἄτη, Ἰηβϑίθδα οὗ ὁμ6 ράαββᾶσε 
οὗ τῆς Κιπά, γγ βῃουἹά ἤδνθ τηϑὺ ψὑὶ τλϑην ἢ]ΑΙΗν ὑδδβιγιηρ οἱ ἃ 
Ἰαίοσ. ἅρθ, βθϑὴβ σουίθυ οἱὁἁ σοῃβι ἀθγαίΐοη. Ῥθσθαρβ, δἰθοσ 1}, (δὲ 
ΡὮγχαβα ἢδᾶ Ὀθοοῖηθ, ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ͂ 86, ὩΘΑΡΪΥ οαυϊνα]θηΐ [0 Οὐ οὔπ 
ψνοτα “8.1, τ ἢ 15. Θιηρ]ογοά ᾿πα ΓΘ ΠΕΥ [ῸΓ ἃ ὙΘΓΥ͂ Ἰοπσ οἵ 3 
ὙΘΣῪ Βδοτί ροσιοά οὗ {1π|6. 

ΓΠοτα ἀγ6, α͵80, [Ὁ 18 8814, ἢ βίου! οι] δῃα ἀγο Προ] οροαὶ Ἔχ ρ πδί!οιϑ 
(6. ψ. ἀοη. χὶϊ. 6., ΧΙ. 7., χὶν. 2, 7, 8, 17., χχῖῆ, 2., χχχν. 19.; 
Ἰυχοα. χνὶ. 36.; Τοῦ, 11, ὅ, 9, 11.), ὙἹΒΙΟἢ που] ποῦ ἤανα ὕδεα 
σίνϑῃ ὈΥ͂ ἃ ὙΥΙΘΥ ΘΟΠ ΘΙ ΡΟΓαΤΎ πὶ Μόοβθθ. Α οὐτο πο οἴοθα 
τη τ, Ηυρίο]α ψου]ὰ μανα πὸ ἀἰβῆου] γ μοσο. Ηδ σπου 
βο] ἀ]ν βὰν {Π|688 ὑγ6 γα ρίοββϑβ, Ψ ῃ1Οἢ σ σα Ἰῃἰγοάιησοά πο 1Π6 ἰοχὶ ὃ 
ι ἤπὰ} δάσο, Βαῦ {πΠ18 γου]α 6 Ὡθγο δναβίοι : ἰδ τι8 ἰσὸῖ δὖ β0πὶς 
Οὔ {Π6 δ4868 88 (ΠΟΥ βίδπᾶ, Ηδθηρβίθηθουρ᾽ Β δῆ ν ἴο {Π6 ἤγβί ἀ0ε3 
ποὺ 8661} ὉΏΣΘΆΒΟΠΔΌΪ6. ““ΤῊΘ ταιπαῦῖς ἴῃ ομαρ. ΧΙ]. 6. Ββίαπαϑ ἴῃ 
οἷοβθ τοϊαϊίοῃ ἴο ν. 7., " Δπά {6 Ἰιοτά ἀρρϑατθὰ υπίο ΑὈτγαπὶ δηά 
8614, Τ᾽ πἴο τὴ βΒεϑᾶ ψ1}} 1 ρῖνεα {ῃ]8 Ἰαπᾶ.᾽ Τῆ6 ννογάϑ " ΤῺ (ὐδπδβηῖο 
γγ88 {Π6η ἴῃ {86 ἰδηά,᾽ γαγο ἱπίσοάμποοα [ῸΣ [86 ρύγροδα οὗ τρβγκίης 
{Π6 σοηίγαϑί θαίναθη [86 ργοθθηῦ ἀπά {μ6 δαΐαγο, [Π6 ΤΟΙ δηὰ ἴδ 
1464. ΒΕΓΙΘΙ͂Υ βρϑακιηρ, [Π6 τνοσὰβ σοηίαὶ θα ποίμϊησ ποὺ ([0γ, ἰῃ 
ΟΡ. χ. 1δ., 1 Πα Αἰγθδάυ Ὀθθη ποίοοα {μαῦ {πΠ6 (ὐἀπδδηϊίθϑ Μοτὸ 
{6 π ἐπ {π6 ἰΔη4); θυ 4 τοϊξθγαίΐοη οὔ ψῃμδὺῦ γγχα8 δγθϑαν Κηοπη 
ΔΏΒΜΘΓΕα [Π6 ρυγροβα οὗ ρίνίηρ ἃ τροτὸ νἱνἹ ἃ τοργοβοηίδεοι οἵ 186 
ΤΘΙδ 08 ἰηΐο τ λοῦ ΑἸ γάΠδμι μδα δηίογοᾶ, ἐμαῦ Πα πίστει παρῴκησεν 
εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας ὡς ἀλλοτρίαν, ΗδΘὈ. χὶ. 9.2 Απηά, π|ῖὶ 

Σ 1) βϑοσι 0}, (1153. Υἱ, νο]. 11. Ρ0. 264 --270, ᾿ 5. 1Ιὐϊὰ., Ρ. 16]. 
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ταϑρϑοῖ ἰοὸ αμβῃ. χἱἹ. 7., 16 δὰ 80 Ὀ66π βαϊ {πὸ {π6 Ιαπα οου]ᾶ ποὺ 
ὍδδΔΥ ΑΌγϑτῃ δηὰ 1,ωοὐ ἰοροίμου ; 8ὸ στϑαὶ ὑγοῦα {πο ροββθϑβίοηβ. Ηαῆ 
ΠΟΥ Ὀδθη {πΠ6 ΟὨΪΥ͂ ᾿πΠΑὈ  ἰαπΐβ, ἀου.1688 (Π6Υ που]ὰ παν ἔουπά 
ΤΟΟΙ ΘΠΟΙΡΉ ; Ὀαὺ {Π6 Βρογθα υυυῖον δα 48, ἴῃ δχρίδηδίζοη, ὑπαῦ {Π18 
788 ποῦ {Π6 6886 : ““{π6 (δηδημιία δηα (Πῃ6 ῬογιΖΖιία ἄν οὶ (ἤθη ἴῃ 
{ΠῸ ἸΔπάα.ὔ" ' 
ΜύσΙ βέγοϑϑ πθϑα πού Ὀ6 Ἰαϊά ἀροι {ππ6 ραββασϑθ  Ἰοἢ σχῦ βυιοοθαά. 

ΤῊ6 πάη οἵ ΖΟΔΓ νγἃ8 ρίσϑῃ ἰο Β6]α ἴῃ ὀοῃβθαιθποθ οὗ [οὐ οδ]] ηρ 
10 4 “11{|6 οἷόν ((ἀθη. χὶχ, 20, 22.); 8ὸ {μαὺ ἴὺ μα δοαυϊγοά (Π6 
ΔΡΡΟΙΙδνο Ὀεΐυσο Μοβοβθβ {1π|6. Βυΐ χχὶϊ, 2. ββϑῖὴβ οὗ γσγθαῖου 
᾿τωρογίδηοθ, θθοδαβο (9 ο8ἢ. χῖν. 1. ; “παρ΄ 1. 10.) γα ἀγθ ἰοϊὰ {παῖ 
ποί {1} {Ππ6 Ιϑγαθ 65 ἢΔα δοηᾳιογρά δπδϑὴ νγγα8 Π6 πᾶπι οὗ ΗΠ οῦτοη 
ΔΡΡΙ1οα ἰο {π6 ΟἿΥ ἴῃ αποϑῦοη, ὙΠΟΓΘ 18, πὸ ἀουρί, 4 αἰ ΘΠ ]ΕΥ. 

αὖ ΗδηρΒίθηοΥρ ΘΧΡΤΟΒ868 818 θ6]166 {παῦῷ {ῃΠ6 15γα6}188 τηϑγεὶν 
τεδίογεά [86 πδτὴ Ἡθρτοη σΒῖοι 10 παὰ οτὶρίῃδ!]ν θόγηθ, θαΐ το 
ΔΒ ἔὉΓ ἃ ὙΠ116 Βιροσβοάθα ὃγ Κι) - Αὐθα, ἢ σοπβοαιθποθ οὗ 105 
Ὀοῖηρ ὑπάογ {Π6 δας ΠΟΥ οὐ {Ππ6 Γοβϑίάθποο οὐ Αὐϑα, Απακ ἰδ μον. 
Νοῦν {Π18 18 ποΐ 80 στϑίιιϊουθ ἃ ΒΙΡΡροβι(Ιοη. 88 βοῖὴβ οὐ ϊοβ 816 
Ἰπο πο ἴἰο τοργοϑοηῦ 1. Αἢ δἰπηοϑί- γθοβο Υ βἰτα]]ν Οἰγοιατηβίδηοθ 
ΟΟΟΌΓΒ 1 ταβρϑοῦ ἰο Ζίοη. Τμαΐ Ζίοῃ τγαᾶβ {ῃ6 οὐἱρῖπαὶ ΠϑΠλ6 18 
δυο. Βαΐ ψ θη αν: ἴοοὸκ {πᾶῦ δίτοηρ-Π ο]α 1{ τγᾶ8 ο4]16α δου 
ἢϊπὰ {16 οἸἵγ οὗ ΠλανἹα " (2 ὅδῃ ν. 7.). ΑἈπὰά {μῖ8 πὶ Βπᾶ ἴῃ ἰγϑαυθηΐξ 
1.86, 11 Ὑν. Ζίοπ, Βονγονοῦ, 41 ποῦ ἃ] ορϑίμοσ δι ηὶς, πὰ ονθηίῃδ! ]Υ 
10 γχ88 ἀσδῖη (Π6 8016 Δρρα] δ οι : 80 το 8ο, ὑπαῦ ῃ ΝΥ Τοβίδιηθηΐ 
ἀἰπιθ8 ὈῪ (6 ἰδγτῃ ““ ΟΥ̓ οἵ αν" ΒοιΒ] ἤθη γ8 υπαογϑίοοα. 
Μοάογη Θχδρ]68 οὗὨἨ [Π6 τϑβυσηρίίοῃ οὗ δὴ δηοίθηΐ Ὥϑὴθ 8τ6 ποῖΐ 
ππίγοαιοηξ. [Ι{ {1} 6 ἴῃ (π6 τϑοο]]θούϊοη οὐὗἩ τᾶὴν {παὺ Οοτρυϑ. 
ΟἸὨτιβ σΘ0]]16σο, (πα δυιαᾶρθ, γα ΤῸΓ φσϑηοσα οη8Β Καονμ ΟἸΪΥ 88 
Βϑηοῖϊ, δηὰ μαὺ πιΠῖη {Π6 Ἰαϑύὺ ὉΒΙΓΕΥ͂ γϑασβ (ἢ6 δηοϊθηῦ Πδπ]6 [188 
Ὀ6ΘῺ ἀσϑὶη ἰδ θη ὕρ ; ἃπα ΟἾΠΟΙ ΘΧΘΙΏΡΪ]68 τηὶρηῦ 6 Δ] οροᾶ. ὅο 
184. {Ππ6γ 18 ποίβίηρ ᾿ταργ 416 πὶ {Π6 οα86 οὗ Ἡθῦτοη. Οὐ ο8, 
1δογοίοσθ, βῃου]ὰ 6 οδαΐοιιβ ἴῃ ὑγοποιποῖπρ' ἴΠ6 86 ΟΥ̓Ὠἁ {Πὶ8 πϑῖλθ δῃ 
ΔΙΔΟΠΓΟΏΙΒΠ), ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ ὙΠ6Ὼὴ (86 τΥΙΐΟΣ οὗὁὨ [πΠ6 Ὀοοὶς οὗἩ ΝυμθοΥβ 
ΒΏΟΥΘ 18 τηὐππᾶία Κηονίθαρσα οὗὨ [86 οΥἹρῖπαὶ Πιδβίοσυ οὗὨ {818 οἱΐγ 
(Νυπιῦ. χὶι. 22.). : 
ὙΠ τοβρϑοῦ ἴο Εχοά. χνὶ. 86., Χἱ 18 βα]α {παΐ, 1 [ἢ6 οἸηοῦ δα ποῖ 

σομα ουὔ οὗ τ86 δ {86 τ6 σβθη Εὔὐχοάπβ νγαὰβ τι τἴθη, ἔμογο πνου]Ἱά 
αν Ὀθθὴ 20 Οδοββῖοη [0 ἀ6Ηπ6 108 σαρδοϊίγ. Βαῦ {Π]18 15 ἃ ὈΔ56]688 
δσυμηθηί, Μοάοσγῃ ἰατνδ, 1 18 ρΡχοβιτηθα, τηδὺ 6 ἰοιιπά, βἰαίϊηρ {Π6 
Ργορογίίοῃ ν᾽ ἰοἢ ΟἿ ΤηΘΑΒΌΓΘ ὈΘΑΓΒ [0 Δποίμοῦ, τ Πποιῦ 118. Ὀεϊησ 
1 Ρ116 4 ἔγουι {Π18 ἐπαὺ 186 Ρτορογίίοη 888 ρόῃο ουὖ οὗ ἰκπον]θᾶσα. 
Αὐ 411 δνθηΐβ, διμοπσ δηοϊθηΐ τορυ]αίϊοηβ ἃ ποίδ 6 δχαπιρ]θ οὗ 
186 ἰπᾶ τππᾶὺ 6 ργοἀυοσοά, [1η ἔΖεϊς. χὶν. 10--12., σα οι. ΤῊ ΘΑΒΌΓΟΒ 
ΑΓῸ ἀοῆποά, τηθϑϑυτοβ μοῦ μδα Ὀθθὴ ἰοπρ ἴῃ τι86, ΜΓ Π]ΟὮ ὙΘΓΘ 
{Π6Π ἴῃ 86, δηα νὨΙΟἢ σοπεπιρα ἴο 6 'ἴπ '86θ.Ὀὡ Απα 1ὖ ἀο68 ποὺ 
Ἰπνα!ἀαίθ (86 δρυμοῦ ἴο βαὺ {παΐ ΕΖΟὶτῖ6] σγὰ8 σϑοοσάϊηρ ἃ 
γἱβίοη. Ηδηρδίθηδοτρ, ᾿ηαοοά, [88 ἀποίθοσ τηοάθ οὗ τιθούϊηρ {Π60 
οδ)]οοίΐοη. δ ἀδπηὶ68, δἴτος ΜΊΟἢΔ6118, ὑπαῦ [6 ΟἸΔΘΙ γγ88 ἃ ΤηΘΆΒΕΓΘ 
αὖ 411. [{ 18 τηϑηϊοπθά ΟὨ]Υ ἴῃ (818 οἰαρίοσ. [Ὁ νγῶ8 ΒΟ)6 Βοιιβθ- 

1 ἰββοσίδεοηβ, ἀϊ88. νἱ. το], ἰϊ. Ὁ. 15]. 3 Τοιϊά., ΡΡ. 152, ὅς. 

ΥΟΙ,.. 11. οῷ 
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Βο] υἰθη81}, 6 {π1η ΚΒ, ἴῃ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ 186, [86 ΘΑΡΔΟΙΥ οὗὁἨ ν᾿ πο ἢ 11 πλβ, 
[ΒΟΓΘΙΌΓΘ, ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴ0 ἀοῆπο.' ὙὍηθ ΟΥΠΘΥ ΟΆ868 ΤΩΔῪ Ὀδ 458 τελαϊὶν 
Θσν]αϊπϑά. 

ΟἹά ἀοσυπιοηΐθ, 1ἢ 185 ἐγ ΠΟΓ 8614, ἃγθ αυοίδα, οΥ̓ ψὨΙοΝ (ἢ 
αχἰβίθεποθ ἴῃ {86 {1π|6 οὗὮἨ Μοβ68Β 18 ΒιρἜ] Υ ῥσοθ]θιηδίοαὶι. Τῆδ ῥρϑδβασοι 
τοίογγοα ἐο ατγὸ ΝυμὈ. χχὶ. 14, 1δ, 16---18, 27---3Ξ0. ΤΠογα οδη ὃὑα 
1π||6 αἰ σ ΠΟΥ 88 ἴο [Π6 βοηρ' δῃα {π6 ρσχονϑγ ἴὴ [86 81 ὙΘΓΒ6Β; {Πεν 
ΒΏΓΟΙΥ τιϊσῃῦ ΥΘΥΥ͂ Μ16Ὸ]} οχὶϑ 1ὴ {π6 ἂσὲ οὗ Μοβθβ. Τῆδ αυρφϑίϊοη 
ΠΑΤΤΟΥ Β :861} [Π6η ἴο ““1μ6 Ὀοοῖς οὗὨ {π6 τσᾶσβ οὗ {π6 Ἰωογὰ ἢ.--πβαὶ 
νγ88 1 αΙοΥ, Πῃ0Ὸ 18 [Ὁ] ονυθα ὈΥ ΟἴΘΥΒ, ΒΑΥ8 [μαὺ 10 13 Παγὰ ἰὸ 
᾿πηδοῖπο ἃ ὈοΟΪς ἴῃ τ οἢ {Π6 γγὰγϑ οὗ μ6 Ἰμογὰ ἀγ ἀθβογι θά, ἴὰ ἴδε 
{1π|6 οὗ Μίοββϑβ, ψἤθῃ ἴμ6 ψασχβ οἵ (ἀοα δ Ῥθορ]θ, βοῦχθ ΘΥΪΥ υἱοίου!ο3 
ονον {π6 Απιδ]οιύθϑ οχοορίθα, μα θοῦ ΟὨΪΥ ἃ ἔδυ τηοηΐ 8 θοΐοτε; 
δηΐ ἐπα Ὁ 18 ΔΌδοΪ αἰ] Υ Ἰησοποθίνδθ] {πᾶὺ ἃ ὈοοΪς σοτηροβοϑά αἱ δὶ 
Ρογϊοα οοὐ]Ἱά Ὀ6 αποΐρα 848 ἃ νοῦ ΠῈΣ ΤῸΣ {Π6 σΘοΟσΤΑΡὮΙΟΔΙ ΠοΙοϑὸ 
ὙΠΟ τὸ οοπίφ! θα ἴῃ (ἢ6 ρὑγδοθαϊηρ σουβο8. [18 αἰ πηοβὲ ᾿ποοηοοῖν- 
ΔΌ]6 ΠΟῪ οτγῦϊοθ σδῃ οἤόοοϑο ἰο δοτητοϊ ὑμϑιμβοῖνοθ ΟΥ̓ δυοῆ σροκ θα 
ΑΒ} οη8. Τ1ῃ6 [Βγδο 68 ᾿ιΔα δὖ {18 τ Ἰοῖς Εἰσγ οὗ ΠΟΑΓΙΥ [ΟΓῪ 
γοᾶγΒ. Αὐ (86 Ὀορὶηπίηρ οὗἁὨ {Π6ῚὉ τάγοῖ ὑπο γο τνᾶ8 γγαῦ 11} Απιλ]οῖ 
(Εχοα. νι]. 8---16.). [Ι)ο68 ΔηΥ͂ {μ᾽ η]κῖηρ ρογβοι 6 αν α, Ὀδολῦβο 
1ῃ)6 ποίϊδα οὗ {118 νγὰῦ 18 βῃοσί, {πα [Π6 Ὑγχᾶσ ᾿ἰβο ]  γα8 850 Βῃογί 88 [0 
6 ἀπονοης}} Ὑὔὺὸ Κποὸν ποῖ ον Ἰοησ [ᾧ Ἰαδβίθα, ἀΔΥΒ ΟΥ τυϑεῖϑβ, 
Βυΐ ΒΌΡΡΟΒΘ 10 νγ88 ΟΠ]γῪ ἃ ἴδιν ἄδυβ. 1Τῃ6 οσδιηραϊρη οὗ 18]1δ ἰῃ (ἢ 
ΝοΙΠουϊδηᾶβ γα8 ΟὨΪΥ͂ [ῸΡ ἃ 6} ἀἄδγβ, γϑοὺῦ ΠΟῪ δυθη], ΠΟΥ ῥτοα» 
ποηΐ ἃ μΪδοθ ᾿ξ ΟΟΟΌΡΙΘ8 ἴπ ἰδίου. [0 18, {πογοίοσθ, αυϊλία θ68146 ἴΠῸ 
ΤΆΔΥΚ ἴο Βρθαῖς 8Ὸ ΒΟΟΓΒ ΠΥ οὗ ““ βοπθ δδυΐν υἱοίουθθ Οὐ {δ 
Αμλ4] 6 Κιῖ6 8. Βαΐ, [γίΠον, [86 Πιβίοσυ οὗ {Π19 ῶσ νγδβϑ ὈΥ (οὐὲ 
ΘΒΡΘΟΙΆ] οσάϑν ἴο θῈ ψυυϊ θη δηά ργθβοσνϑα ἴῃ ἃ ὈοοΚ. ὙΥ̓ΒΟίΠοΓ {}}8 
ὈοοΪκς γγὰβ ἴΠ6 Ῥαπίδίθυοι ΟΥ ΠΟ 18 ἃ τηδύζον οὗ αυπδδίζοῃ ; {86 ΟΡ οθοῖ) 
οὗ {π6 Μοβδῖο δ Πουϑ ἢ ΒΑΓ ἢ0. ΤΒθη, οἡ ὑμ6 Ὁ οὐ στοιμηά, Πεοῖδ 
18. ἃ ὈΟΟΚ πὰ ὙΠ ]Οἢ [86 Ὠδγταῖνο οὐ ὁη6 ““ψὰγ οὗ (μ6 1,ογὰ ἢ τῶ 
ἰηβοσίθα ; πὰ δα" ]10η8 ταὶρὐ βοο θ6 τηδάθ. ΤῸ βαὺ ποίδίπρ οἵ ἴδε 
αἰβαβδίσοιιβ ἱηουσβίοη ὙΠ] οἢ ἴϑγαοὶ δανοηζαγρα οἡ {Π6 βου οὗὁὨ (ὐάπαδη 
ΒΟΟῚ αἴζογ {Π6 τοΐαση οὐἉ {π6 Βρῖ68, 10 18 ὙΘΥΥ͂ ΡΟΒΒ10]6 {παΐ, ἀυτίης (86 
{Πγύγτϑουθῃ γοᾶγβ οὐ σοῦ Μγ͵ὸ ἴανο ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΔΗΥ͂ ΒΟΟΟΙΠί, ΟΠ 
ΤΠ ΑΥῪ ουθηὶβ τσ οὐοῦσ. Απα {ποθὴ αὖ ἰαδύ ἐμοῦ ψγ88 {86 ΜᾺ 
Μὰ Αὐδά, ἀπ ποῦ Ἰοηρ δίδου ψᾶσϑ σὰ ΘΙΠοη, δηθὰ ἢ Οσ, δι 
0 [16 Μ|ΙιαϊΔη 088, αι ἴο Ἑομῆπ6 Οὐγβαῖνθβ [0 {{|686 18 γ]ο  ἀϊην 
8 στοαί ροϊηῦ. Ἡδησβίθηθουρ ῬΓΟΡΟΣΥ͂ Οὔβοσνϑθ [πα “΄ (Π6 168 οἱ 
1Π6 νγαγβϑ οὗ {π6 Ἰωογὰ 18 οὗἩ το ὙΙΔΟΥ οχίθης δοσογάϊησ ἰο (8 
ῬὨΓΑΒΘΟΙΟΡῪ οὗ ἴπ6 Ῥοηϊαίθαον." Απα ἢ6 γϑίδσβ ἴο βοἷὰ ραββᾶσοβ 88 
Ἐχοά. χῖν. 14., “" ΤΠ Ἰωογὰ 888}} σὴέ ἴογ. γου. [1 186 δὐϊδοτίζοί 
νογβίοη οὗ Νυμπῦ. χχὶ. 14, Ὀ6 δοσαγαίθ, {πο γα 18 ἃ βρθοῖαὶ δ] ]ιυβίοη ἰὸ 
[Π6 ραββαρθ οὗ {πΠ6 Βα ὅὅθ8 ; 848, βού υοσ, ΠΡῚΌΞ πᾶν δά πταϊύ Δποίδεγ 
Ἰπίοργθία θη, ΠῸ Βύγοβθβ 8Π4}} 6 Ἰαϊά οὐ {818β. Βυΐ Ηδηρβίοπθεῖς 
οο8 ποΐ ρὸ ἔα δπουρῇ. ὙΠοτα τ γα “ ψ8γ8 οὗ {ῃ6 Γ,ογά " Ὀοίοις 
πὸ Εὐχοάιβ; δηά {μοῦθ '8β Ὧ0 γδ]] ἃ σϑάβοὴ ὙΠΥ, 1 ἃ θΟῸΚ οἵ ἔμοπὶ 
ὙΘΙΘ Τουτη θα, {μαῦ 1η νυ μῖοῖ ΑΡγΆμαῖα τϑοονογθα απ τγανθησοῖ [οἱ 
(εη. χὶν.) ἐβοι!α ποὺ 6 ἰωβογι δά {ῃθτθ. [0 ϑθϑῃηβ, δοοογάϊησ ἰὉ 
ΒΟΠ16, (0 ΡῈ ΑἸ] 64 ἴο 48 ἃ ἙἈπιουβ Ἔχρίοϊξ ἴῃ [88]. χὶ!. 2, 8. ὙΤῇεη, 

1 Πἰββογιμίοηβ, ἀΐβα, νἱ. γὺ]. 11. ΡΡ. 179 ---1 74. 
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αρϑιη, [ἢ ΟὈ]ΘοἰίοπΒ πὲ ἃ ὈοοΪς Ἰαΐο ̓ ν οΘοτηροβοὰ οου]ὰ ποὺ θ6 αυοίοά 
88. ἃ ΨΟΘΟΘΙΟΡ ΤΣ ρΘΟρΤΆΡΒΙΟΑΙ] Πού ο68 18 πυσαίοσγ. Ηθηρβίθηθοτρ; 
[Δ Κ65 Ραΐῃ8 ἴο δῆον [Πα 10 18 ποέ 80 αποίοα, Ὀαὺ τι αυϊΐα α ἀἰδτεηςΐ 
Ρατροβο Βυΐέ, ανβὴ 1 1ὖ γγγθ, ΒΘ ΓΘ 18 [6 πόθον ἢ Υ 6 866 ΘΥΘΥΡΥ͂ 
ἀδΥ ὈΟΟΚΒ δα ἀοσιπηθηΐβ σογῪ ἰδίου ρυΐὺ ἔοσ ἢ οἰἰοα δηά σϑίθστοαά ἴο 

᾿88 οὗἁἩ ἀδοίβινο δα που γ. ᾿Απᾶὰ ψὮγ δου] {818 06 ἱποοποδῖγδθ!θ ἴῃ 
186 0126 οὗὁὨ Δίοβεβ᾽ | 

1 19 Τυτίῃον οδ)]θοίοα ἐμαὶ {Π6ΓΘ Ἀγ χρυ θββϑίοπδ ἴῃ {86 Ῥοπίδίθιος 
ΜΘ βμον, ΟΥ̓ (Π6 Ἰοοαὶ ροϑιθοη ᾿ρ]164, (μαὲ ([Π6 θΟΟΚ 88 δομ- 
Ῥοβϑὰ ἴῃ Ῥαϊθϑίηθ. Τδυβ (θη. χὶϊ. 8., Ὁ); Εἰχοά, χχνὶ. 22., ΓΦ) ΔΥῸ 
τι964 [ῸΓ (86 νναβί ; δηᾶ 80 οἰβοσῆοσο ΝΟῊ 1 18 βα:4 {παὺ (ἢ 6 ἰδύστὰ 
οου]α 6 ῬτοΟρΟΥΪΥ δ ρ]ογ θα ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἃ Ὑυϊοῦ πο, ᾿ἰνίηρ' ἴῃ πἀἄθ8, 
86 ἐπθὸ Μοαϊουγαηθδῃ ἴὸ {π6 ψγοϑύνγασα, Τῆδ ΔΟΒυγα ΠΥ ΟΥ̓ {818 
Υσαταδῃΐ 18 τ᾽ 61] Ἐχροβοα ΟΥ̓ Ὁ γ. ᾿λανιάβου, γγπ0 σὶρ εν νίθνγβ 10 88 
8. ῬΓΟΟΥ͂ ΒΡ]Υ ὑπαὶ (86 Η ΘΌΓοΥ Ἰδηραδρθ νγὰ8 οΥἹρίμδ!]Υ ἀσνοὶοροᾶ ἴῃ 
Οὐδπδδῃ, δπα {πὶ ΑὈγδῆδια Τουμπᾷ 1 ΤΠμ6χ6.2 ΤῊ ρἤγαβοβ ΠΤ 9 
δια ΤΡ Ἴ}3 ἀγθ ἤοτα ΡῃΖΖΙΙησ, Ὀοσδαδβα (ΠΕΥῪ βθοῖὰ ἰοὸ δ6 υδοᾶ 
πο βηογ. ὙΤλι8, ΝΠ. ΧχΧχὶ!. 19., [16 Βδη16 δχρυθββίοῃ 18 Γ6- 
ΡῬβϑβίϑα, τηϑδηϊηρ δ βγϑὺ οπ (16 νγϑϑῦ, μὰ αἴουνγασαβ οὴ {86 οαϑί 8146 
ΟΥ̓ 186 Φοτάδη. Τὶ 18 οἷδθασ, ἴῃθη, ὑπαὶ πὸ δγρυμαθηῦ οδῃ ἤθηοθ Ὀ6 
ἀογῖνοα ἀραϊηβί ὑμ6 Μοβδῖο δι μόοσβαρ ; (ῸΣ (86 ἉΠΘΟΥΎ Ὀτγοδομβεοᾶ ὈΥ 
ΒΟΙΏ6, ἰπαΐ {Π6 ΨΥΠΟΣ Ἰηἰοηρα [0 ἈΡΡΘΆΣ 88. οὔθ ουύΐ οὗἨἁ Ῥα]οβίϊῃ6 
Ὀὰζ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΠΪΥ ἔογροῦ Βἰπιβ6] ἢ, οαπηοῦ ΓΘα ΓΘ ἃ βοσίουβ οομβιίδίοη. 
Ἡδηρβίθηθοτρ, 88 ἰδίζθη σγθδῦ Ῥ81Πη8 1π [Π6 ἀἸΒΟΏ ΒΒ: οὴ. οὗἁὨ [Π]18 ταδίου : 
Π6 οὔβοσγνθβ (Πδὺ ρἤγαβοθ οὐ [6 Κιπά, οτἹριπαύϊησ ἴἢ 8. ῬΔΥΓΟΌΪΑΓ 
Ἰοσα] Υ ἀπά Δρργορτῖδίθ ἴο 1, γοῖ Βοοὴ δοῦλα ἴ0 δ6 Ἰπα ΠΟΘ ΕῪ 866, 
848 7τα2-ο5- Δίοπίος ἴῃ Ῥοτίασα!, {Π6 οὐδ-αἱρὶπε τορυ] 16, τ γαπιοπίαπδ 
ΟΡΙΠΙοπ5, ὅθ. 0 αἷϑδο Νϑῃδιαρίδῃ (οἢ3ρΡ. 11. 7, 9.) υ868 Ὕ73) 9) Οὔ66 
ῬΓΟΡΟΥΪΥ, ἃ ΒΘΟΟΠα {1Π|6 ἱΠΠΡΓΟΡΘΟΥΪΥ : οομρ. ΕὔΖτγα ἱν. 10, 11. Βαυΐ 
186 δἰπασηΐ τ ῆ0 ἀ681γ68 [Ὁ]} βα ϑίαοίλοῃ 15 γοΐογσσοα ἰο ΗἩδηρσβίθηθουρ 
οὕ ἢ Θχρ  δηδίϊοη. ὃ 

10 18 8]]Προα (δαΐ ἜΧΡΙΘΒΒΊΟΏΒ 816 ιδΒ6α ΒΊΟΝ ᾿ΠΡ]Υ {πᾶῦὺ 16γ86] νγα8 
Αἰτοδαν δ [6 {{π|6ὲ οὐ νυ ηρ ἴῃ ροββοβϑδίοη οὗ δηδβδη, ὁ. φ. [ωδν-. 
ΧΥ͂ΙΙ, 24--28,: Ποαΐ. 11. 12. ὙΠ τοραγὰ το {Π6 ἔγϑί ραββαρθ, Κα 61} 
ΤΟΙΊΆΓΚΒ {παὐ 1Ὁ ΟΥ̓ ὯῸ ΠΊΘΔΠΒ ὈΓΌΨΘΒ {Ππδὺ {86 ΟὐΔμδδηϊίοβ Πα δἰγοϑαν 
Ὀδθῃ ο)οοίοα, 18 ἃ δοπβιἀδγαίιοη οὗ ν. 24 ν1}}} βῇονγ, σ βοσα ὑπ6 ποτά 
υϑρὰ 'ἰ8 ΠΡΟ, 1 οαϑὲ ομέ, ποῦ 1 βαυε εαϑθὶ ομἕ. Μοτδ Βα ΙΒίβοιοΥΥ 18 
ἢ18Β ΤΟΡΙῪ ἴο 86 οὐ͵]θοίίΐου ἰάκοη ἔγοτα {π6 βοοοῃά ραᾷββασθ; υἱζ. ἐβαῦ 
ἴϑγδοὶ νγὰϑ αὖ {Π6 {{πὴ6 ἴῃ Ῥοββθββίοη οὗἨ ἃ. σομβι θυ ΐα οχίθης οὗ 
σου ΠΙΓΥ͂, ὑπαῦ Ἰπο]αάϊηρ ΟἸοδα ἀπα Βαβῆδη οἡ {Ππ|ὲ οαϑῦ οὗ {π6 Φοτγάδῃη." 

ΡΙ΄αοοϑ, 10 15. τ Π Γ᾽ ὑτροά, ἅτ 641164 ὉΥ Πδηλθ8 ὙΠΟ 66 ποί 
σίνοι (Ποιὰ {1}} δἴτοσ [Π6 ἔπη οὗ Μοβεβ: Ἡρφδτσοῃ, ΒοῖΠ6], απα ΤΔῃ 
ΔΓ ΘΧΆΙΡΪ6Β οὗ {818 Δ] ορρα Δηδοιγοπίδπι. ΟΥὨ (16 ἤγϑί βοιηθίμιηρ 
Πὰ8 Ὀδθη δἰγοϑαν βαϊα. ὃ ΤΠ πᾶπθ Βοίμοὶ νγὰ8 πιοδί {ΠΠ|κοὶν πού 
ΒΘΠΘΥΆΠΥ δαορίοα {1}} 1Π6 1βγδϑὶ 68 μδα οσουριοα (ἰἌπδδῃ; Ὀαΐ, 88 

1 ὅ60 Ηθηρ δ ΟΥ̓, ΠὈ᾿βϑο τ δι] 0η8, ἀ 88. Υἱ. γ0]. 1]. ΡΡ. 182--- 185. 
Σ ΒΙ|Ό]. Οὐδ, οὔδρ. 1]. Ρ. 153. Οοσρ. Καὶ], ΕἸηϊοϊζαηρ, ὃ 838. 
ἢ Ῥιββουιδιοηβ, ἀ 85. ΥἹ. γο]. 1ϊ. Ῥρ. 256---264. Οὐτιρ. ΚεΙϊ, εδὲ δωργα. Ῥογῆδρβ Ἴ»3 

ΠΙΕΒΏΒ 5. ΡΥ αἱ [6 ραββαρθ, ἱ.6. ΟἹ ([Ϊ8 8146 ΟΥἩ (91, 85 [80 6886 τη ζαϊ Ὀ6. ἷ 
4 ἘΠη]οἰταησ, 8 88. Ὁ. 154. ' 
5 806 ὈΘίοΓΟ, ἢ. 598. 
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οθῦ 7ηϊγοσμοίίοπ ἰο ἐδλο Οἰὰ ΤεΞξίαπιεπί. 

ΒΟΪΘΠΊΗΪΥ ρσίνοῃ ΒΥ “6600, 10 τ Ί ἢ δασαὶ ΠΟΙ Βοοα ττδβ ἔγομη 815 Ὦπιε 
Κηονη δπα υβρᾶ ὈΥ [ιῖ8 ἀοβδοδπάδηίβ. ὙΠ τοραγὰ ἴὸ ἴ)λπ ((ὰθῃ, 
χῖν. 14.:; Πουΐ. χχχῖν. 1.), 16 τ}6 ἴονη ἀοβοσὶ 6 δ πα ρ68 χυιὶ, 29. Ὀο 
ἰπὐοηἀοᾷ, 1 18 νοσν οἷθαῦ πα΄ Μοβοϑ οουἹὰ αν Κπονη ποίδιῃσ οἵ 
Βαΐ ΤΠογο 15 τ οἢ ἀποδγίδι έν ἴῃ ἐοροργαρῇϊοδὶ οοπο] αβίομβ. ἢ θησ- 
βίη το ΞΒΌΡΡΟΒβϑβ {πὲ {π6γθ ὑοῦ πο Ρ[8668 ο4]1684 1241}, ἀπά τεΐοτϑ τὸ 
2 ϑάτῃ. χχῖν. 60, ποτ ΠὨδη-͵αδη 18 ταθηἰϊοποά, ἃ5 ργορ  Ὀ]ΥῪ ποί Ἰἀοπηοδὶ 
ἢ τη. Τδῃ ΒΟ ἢ μα Ὀ6οη οΥἱσί ΠΆ]}}0} [,418}.} αη-ἼΆλῃ ἀπά (δε 
Ὅλη οἵ Ῥουΐ. χχχῖν. 1. σαγίδι ΠΥ βθοῖὶ ἴο 6 'ῃ ΟΥὁ ὁ {6 Ὀογάογ οἵ 
ΟἸεδά ; απὰ Πδῃ- 1,818} οδη ΒΑΡῪ 6 ρμ]αςοοα {μεγ6. Βυΐ πὸ διᾶγε 
ΠΟ οαγίϑιη ᾿π!οστηδίοη, αηα οδη Ὀαΐύ δοπ]δούαγο ΠΘ6ΓΟ. 
ΤῊ τοάρ ἴῃ πιο Μόοβθθ ἰβ βροΐζθη οὗ, θοῖἢ ΡΘΥΒΟΠΆΙΪΥ δὰ ἴῃ 

τοΐογοηοα ἴο νι μαῦ μα ἀ]4, 15 8] 6ρϑα 48 οσνιάθηοα {μπαῦ της Ῥοηίδίριο 
γγα8 ΘΟΙΡΟΒΘα δ΄ ἃ ἰαίθν ρουϊοα, Αἰποὴσ {Π6 ραββᾶσθβ ἱπίθηἀβα τὲ 
{Π6 ΤΟ] ηρ: Εἰχοά. νἱ. 26, 27., χὶ. 3.; ΝΠΌ. χὶϊ. 3., χν. 22., δς, 
ΧΧΥΪ. 6. Ηθησβίθη οΓρ᾿Β Ἔχ ρ]ηδίοη 1 γοσατὰ ἴο ἴῃς ἢγβί ρϑββᾶσο 
18 {Παῦ 1Ὁ τησϑὺ Ὀ6 ἰλίζθη ἴῃ σοηποοίϊοη γι {6 ρΥΘΟΘάΙ ΠῈΣ σ᾽ ΘΠΘΔΙΟΡΥ. 
1 Πογὸ να8 ἃ γθάβοὴ [ὉΣ ἱπβουίϊηρ (δ΄ σα πο οΡΎ, ποτὰ οου]ά ὃὈ6 πὸ 
ΤΘΆΘΟη ὙΏΥ Μόοβοβ δῃὰ Αδγοη, Ποβ6 ΔΠΟΘΒΙΤΥ δα ἰἈΠΪΥ Μ6ΓῈ 
Τοοοχοα ἴῃ 10, βου] ποὺ Ὀ6 πδιηρᾶ 88 {Π6 ρϑου ΡΥ -Οοπητββιοποά 
ΤΩΘΘΒΘΏΡΘΓΒ οὗ {ἰΠπῸ Ἰμογὰ, ψΠῸ νγὰ8 δῦοιἑ ὈΥ ἰμθῖὴ ἤο Ῥδγΐοττῃ [δ 
ΤΩΙ ΠΥ σοῦ οὗ ἀο] νοσιηρσ ἢ18 ΡΘΟΡ]6: “" ΤΠ686 ἀγα {πα Ααγοπ δηά 
Μοβββ," ἅς.323 Ὑῆογο ἰδ 1116 ἔοτοα ἴῃ {86 οὈ]θοίίοη (ΔἸζθη ἴτοιῃ [᾿ς 
παχὺ ραββαρθ. [5Γ86] ψγὰ8 οὴ 186 6νϑ οὗ ἀδραγίαστο [1 ῬΡῃαγδοῦ νὴ 
πο τηονϑά, ἢ18 βι 0] ίβ Το Γα, δὖ ἴπ6 Ἰυσρτηθηίβ {μπαὺ Πα Ὀείδιϊση 
{[Πϑ. Απά 8ο, ψῇθη {Ππ6 [8γ86}1068 85 κοα 76 νν 618 οὗ {μ 6, “5 {π6 1μοτὰ ἢ 
1ῦ 15 5814, ““σάᾷγα {Π6 Ρ6Ορ]6 ἔδνουσ ἴῃ ὑπὸ εἰρη οἵ [6 Εὐσγρεδηβ." 
Απὰ ιὑ 18 δὐἀαρά, 88 δῃ 8Δ6 1004] σθϑοὴ ὙΥ ἴη6 ἀσμπλαπαῖ ν᾿ 88 οοπ- 
Ρ]16ἀ ψῖ, ταῦ Μόοβοβ, ἴπ 1ηϑίσυτηθηῦ οὐἨ Ἰηῆηιοίίηρ [πΠ6 ἀαδβοϊαϊησ 
)υδστηδηΐβ, (ῃ6 δὴ ν 80 βϑοιῃηθα ἰο ψ]6]ἃ {Πη6 ρονσοῦ οὗ [αγδεὶἷξ 
Δ ΏρΊΩρ (οά, “΄ γγὰβ νΟΓῪ στοδαῦ ἴῃ [86 ᾿ἰδπᾶ οὗ Εργρί," ὅς. Τὸ δε 
ΒΌΤΘ Ὧ6 που] 6; δηᾷ ΨΗΥ βΒμου]ά 6 ποῦ σϑοογὰ Β οἢ ἃ ΓΘΘΘΟΒΔΌΪΕ 
ἴλοῦ ἴῃ 18 ΤᾺ} 1] ΒἸΒίΟΥΥ ---- ἃ ἰδοῦ τ ΒΙΟἢ ΘΟ. 41} γθαοιυ πα θα τ ΤῸ ἰο 
(ὐοα δ Βοποὺγ {8 ἰο ἷ8 οσῃ ἢ ΤΠΘΓΘ 18 τηοτα ἀΠ ΠΟΥ ἴπ ἐπ ποχὶ 
ΡῬᾶββασο: “6 Ἰδη Μόοβββ Ὑ͵Ὑὰ8 ὙΘΤῪ τη66]ς,᾿ ὅζο. ἢ 8η6 ΡΟΥΒΑ[9 1 
οδῃποῦ ἔ]}]γ δ6 δοοοιιηίοα [ὉΓ, ἈΠ]688 γγθ δαάπῦ Ἰηΐο ΟἿΣ ἐμοοτΥ {μὲ 
οἰδπχθηΐ οἵ {π6 βϑογθαὰ ψυ ογΒ Ἰηϑρίγαϊΐοη. ΤῊ6 Δυί]6 88 Τ ΔΉΠΟΥ ἴῃ 
ὙΠ ΠΙΟΙ [86 ΒοΟΙΙρίυΓΘ σΘΠΘΟΥΘΙΥ ΠΑγγαί6Β 118 βίου θϑ, [Π6 ἔδι] 8 88 πεὶ] 
88 ἴΠ6 Θοπητ] Ὁ 0]6 οοπήαοῦ οὗἩἨἉ ἁ{[ῃ6 γασίοιιβϑ ρογβοῆασθδ οὐὔἩ σὑῃοπὶ ἰἱ 
16115, τ ἢ πο ΠουτγΙβἢ) ἤθη 1π γοάιοίηρ' Βοῖλα δοΐ οὐ 81} οὐ ἰαθουῦ 
οὗ Ἰονβ, ψ ἢ πὸ Βθη τηθηΐα] τῆ θούοη ἤθῃ ΟὨγοπΙοἰἑησ βοίμα δυ]ὶ 
αἀ66ά, ἢδ8 ἴνβοὴ οἴαη (ἢ6 δβιι]θοῦ οὗ τολασκ. Ὑου οὔβογνα {ἢ)6 538Π|0 
[ΘΠ ΡΟΥ ΘΥἹ ΠΟΘ {Ππγοὰρἢ ἴπ6 δηξτα Β10]6. πὰ δὴ δγραπηθηΐ 48 θθθη 
ἀεραπιορα ἔγοπ 11, ἰμαῷ {Π6 δυΐμοσθ τυ σοΐθ ἱ ἢ οΟΥΠΟΥ νον 5 δπα ἴῃ 3 
αἰ ογθηῦ βριγιῦ ἔγοπιλ {086 ΠΟ ΤΠΑγδοίθυζο βθοῦϊασ ΠἸβίοΓΊΔη8, 
ΓΠΟΤΘ 18. ΠῸ ἢ οϑι(ατοη ἴῃ Βρθακίηρ οὗ {πϑυλβοῖγθθ Τὰ Παν βιγ}ε8 
Ἠ]Πγ861} “{Π8 δηοϊπίρα οὗἉ [μ6 (ἀοα οὗ Φ΄δοοῦ, δηᾶ {Π|ὸ βυγϑδὶ ρεδἰ πιϊδὺ 
οὗ [δγδ6]" (2 ὅπῃ). ΧχἹ, 1.): δὲ, Φομῃ ἀδῃοιηϊηδίθβ πἰπῃϑοὶ “ (86 

1 7)᾽ββογίϑι οηβ, αἀἾ88. Υἱ. υοἱ. ἰΐ. ΡΌ. 157, 158, 
5. δὲ Π)᾿δβογίαξοηκ, ἱθ]ά., ΡΡ. 167, 168. 
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ἀἰβοῖρ]6 τσ μοῖὰ «6808 ἰονοὰ " (Φοἢῃ χὶῖ. 28., χα. 2.); δῃᾶά δι, Ῥδὺ] 
οἰαῖμβ ἴο 06 “ἴῃ ποίησ ὈΘΒΙπα {Π6 ὙΟΓΥ ομιοίοδιὶ ἃροβί]68," ἴῃ 
{π6 βώιὴθ Ὀγθατῃ ἴῃ ΒΟ ἢ6 δοκπον]οᾶσοβ ὑπαῦ ἢ6 νγαβ “" ποίμ Ὡρ ἢ 
(2 Ὅον. χὶϊ. 11.) Το ἰοχὺ ἴῃ ἀπ οβίοη 18 ἴῃ [Π6 βδηθ βίσαϊη. ΑἈμπά 
10 18 πού ΘΑΒΙΪΥ Β66η ΨΥ 10 Βῃοι]α Ὀ6 πλΟΓ6 ἹΠαΡρτοργδία ἴῃ Μοβοϑ᾽ 
Ιου ἰμδπ ἴπ6 Τταοογὰ ἱπιηπιοαϊδίθ Υ δυοσδοάϊηρ, οὗ {86 ΠΙρἢ δηα 
ΡΘου]ᾶν τοραγά ἴῸΣ Ὠϊπὶ ΘΧργΘββοα τη (ἢ6 νψογὰβ οὗ «δῃονδῃ (ΝυὈ. 
χὶ, 7, 8.) Βυΐ, Δἴοσ 8]1, σαῦ ἀοθβ {πὸ νψοσγὰ 3}, σοπάογθα πιεῖ, 
ΙηΘ8 ἴῃ 118 ΠΟ ΠΟΟΟη ἄοτα δυῦ ἐπαπιδίξίομδ. ΑἌτοη δηα Μιγδη) 
Ὑ6ΓΘ 768] 08 οὗ Δίοβθ, ποὺ ναηϊθα το Ὀ6 48 ρστοαῦ 38 ἴθ. Ηἱβ 
ΤΩΔΙΥΪΑρ 6 ννὰ8Β [86 ῥγοίοχίὶ σαίμον ὑμᾶπ [86 γ68] οαυ8α οὗἉ {Π6ὶν δἰίδοκ 
ὌΡΟΣ ἢ. Απὰ (πὸ νογάβ ἴῃ απδβίϊοῃ ἅτ δά θά ἴο βῇονν {116 
του ]οββθϑθ οὗ {Π6}Ρ ορροβιοη. Μίοβοβ δὰ ποῦ διῃὈϊἱοιιβὶ Υ 
Βουρῃῦ (86 ΡῥΓΘ- μη ηθησ6 ἢ6 δε: ἱηἀθοα ἢ6 ἀθο]ηθα τῃ6 1ωογα Β 
σομημϊϑϑίοη (χοᾶ. 111. 1ν.) 88 Ἰοῃρ 8ἃ8 6 οουἹά. [10 νγὰβ {Π6 ἀὐνὶπθ 
σδοῖοα ἐμαῦ τά δῖτα {86 ᾿ορ βίαῖοῦ οὐ 1ϑγαθὶ. ΘΌγοὶ ν {Π6Γ6 18. πὸ 
τϑάβοη ΨΗΥ μ6 βῃου]ά πού βίδίβ {μ18. ΟΥ Νιυμθ. χν. 22., ὅτε., 10{}6 
ΠπΘρα ΡῈ βαϊὰ, μα ργβοθρὺ ψχ88 ρίγθῃ ποὺ ἸΏΘΓΘΙῪ ἴῸσ {παῦ ργοβθηΐ 
{ἴπγχ6, Ὀαὺ ἴον [πὸ ξιαΐαγο ρθη θσαί1 008 4180 οὗὨ [8γδ6] ; δπα, 88 ἴο ΝΠ. 
ΧΧΥΪΙ, 6., τ μογὸ {πμ6 ρίνιηρ οὗ 1Ππ6 σομητμδπα δὖ ϑ᾽ηδὶ 18 Βρόκϑη οἵ ἃ8 
8 ἰἸοηρ-Ῥαβύ δνδθηῦ, [Ὁ τηυβῦ 6 τϑυλοιι ογθα ὑμαύ γθαγβ ᾿δα ραββϑά, (1}} 
{πὶγγ-οἰσῃῦ γϑᾶσθ. Νὸ δγρυιμηοηῦ, ἵμθη, οδη Ὀ6 ἀογγοα ἤθποδ ἀραϊηϑὺ 
{186 Δίοϑαϊο δυο Βἢ1Ρ. 

ΤΠΟΥΘ ἀγ6 ΟΥΠΟΥ ΒΙΠΏ1]ΔΥ ΟὈ] ΘΟΙΔΟΏΒ (Δ Ικοη ἴο 1Π6 δαυ]ν ἀαίο οὗ {ἢ6 
Ῥρηίαίθαςσῃ : 1{ 18 πη ροββι 016, σι ῃϊὰ 86 ᾿ἰπ]6α θρᾶσα ποτα Ἁ]] ον δά, 
ἴο δάνοσγὶ ἴο 8]] οὗ ἴβοαωα. ΟἿ τοῦθ ΟὨΪΥ οδπ δ6 ποίϊσο, [1ὲ [1Β 
ὑτροα (αὶ {6 Γ6 ἃγὸ ραββαρθβ αἰβίηοα Υ σασορηΖιηρ [Π6 αχϊβίθηοα οὗ 
Κιησβ ἴῃ ἰβγαὶ, 6.9. (θη. χχχνὶ. 31.;: Ὠοαῖΐῖ. χυὶ. 14---206, ΟΥ̓ {1 
Πγϑῦ ραββαρ Ηδθησβίθηθοτρ ΟἾΘΥΒ ἃ ΨΟΥῪ παύαγαὶ οχρδηδίίοη. ΤῊ 
ῬΓΌΓΩΙ86, Τοοογ6α ἃ 1{{|6 Ὀθέοτο ((ἀθη. χχχν. 11.}» "δὰ Ὀθθὴ ρσίνθη 
ἴο Φ΄Δ.0Ὁ, {πὲ Κίπρβ ββοι]ά δοοπλθ ουαὖῦ οὗ Π1Β Ἰοϊη8, ΥΥ̓ μαῦ ποσὰ ΠΚΟΙῪ 
{Π8ῃ δῃ ΔἸ] βου ἰ0 {Π|8, θὰ {Π6 βίου δῃ ὨΠΙΌΘΥΒ {86 Κίηρθ 
ἀοεοοπαρα ἔτοηι αι ἢ Νού γοῦ νγχαὰβ {Ππ6 Ῥγόμῖ8ο {Ὁ]6]]6α ἰο «8000 : 
ΠΟ ΚΙησΒ 88 τοῦ ΘΓ ΘΟΠΒΡΙΟΌΟΙΒ ἴῃ ΠἷΒ π6. Βαΐ (Δ αἸ4 πού [Α]] ; 
Δηαἃ 186 Ὠιδίογιδη 8πα ἴβγαθὶ αὖ Ἰγρα βουνὰ {πδὺ 116 ἀΔΥ σψου]Ἱὰ 
οοτθ ΜΏ6 (6 Βοθρίγθ βου α θ6 στγαβροα ὈΥ (86 μδηά οὗἁὨ ἃ οι οἵ 
“64000.]ἅ 

Α8 ἴο 1Π6 αν οὗ {Π6 Κίηρ, Π6μῖ. χυἹὶ., ἃ νδυ οἷν οὗ οὈ] οἴ ἃ ΓΘ 
υὐσρα ραϊηβύ 108 ΘΑΥΪῪ ἀαΐο, Βιιοῖ δ {ῃδὺ δὰ 10 Ὀ6ΘῺ 1ῃ Οχὶβύθῃσθ 
αὖ (6 πιο νη {86 ΡΘορῖο ἀριηδηάοα ἃ Κιπρ οὗὨ ὥΐδηχι 6] {Π6 Ὺ που ]Ἱὰ 
ἤδνθ τοίου τὸ 1ἴ, απὰ {μ6ὴ παῦ ϑαχηιοῖ, βθοῖησ {Π6 οα86 Ὀγουμαθα 
ἴογ, ψο]α ποῦ αν ἰγοαίβα {Π6ῚὉ σοηαιοί 88 80 πη 80 18.400 ]6 ; ΓὈσΊΒΘΓ, 
{Πδὺ ΘΟ]οιμοη νου] ποῖ, ἴῃ ἀοῆἤδηςα οὗ {π6 ργοι:ἴοπ, πᾶν 80 πλ0]- 
ΕΡΙΙΘα υῖγοβ ἀπα ἤοόσβοβι ΝΟΨ, 10 156 ΟὈΒΟΓνΑθΪ6 ἐμαῖ, θη {Π6 
1ϑγδϑὶ ἴοβ ἀοβιγθα ἃ Κιηρ, {ΠῸῪ τροά δῦ {Π6 ΤΘΆΒΟΏ Ὑ Δ16]1 ν᾽ 88 τη θῃ- 
τομῃοα 1π Πρυϊογοπμόοσν (σομρ. 1) οι. χνῇϊ, 14.; 1 ϑδῃη). ν1}}1. ὅ, 20.). 
ΤῈ6 ἔδαϊς οὗ {μοὶ σοπάποῦ ψγὰ8 ποὺ {Π|61}Γ ἀθβῖγο ΦὉΣ Τ}ΟΠΔΥΟὨ16Α] 
σογογημηθηῦ Δρϑιγαοίοα]ν----[ἢ18 γγα8 ποὺ ἱποοηβιβίθηῦ ψ ἢ Ὁμ6ῖν ΡΟ] ΠΥ, 
ΟΥ̓ ἦπ6 Μοβαῖο αν ; ΠΔΥ, 6 Ὀγοιηϊβα νὐϑηΐ, ἃ8 δύ ποίοα, 1ῃαὖ Κιημη 

. δος Ποηρϑίοηῦογς, Πιδδουιατίοικ, 158. νἱ, γο]. 11, Ρῃ, 165---167. 

φο δ 
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βου ἀδβοθηᾷ ἔγοπι «7400]}»--- ας {86 1, το)οοηρ οἵ Ῥϑαιηθοὶ, πίοι 
186 Ἰμογὰ [ιαα σοτηχηϊϑβίοπθα ἰὸ 6 {Π|61Γ Ἰυᾶρθ. ΑΑπὰ {δι5 βδιηιοὶ 
ἴΟΟΚ 1; δηά 1ῃ ΘΟΠΙΌΣΙΩΙΥ ὑιὰ {118 νον απαοὶ νυἱπάϊοδίοϑ ᾿ς 
ΔἸ Ἰβύγδ θη, δηα Ἀ9Κ8 (Π6 Ῥ6Ορ]α ἴο ροϊηῦ οὗ ΠΥ τηδ]- ργδοίϊοα ἴοι 
Μ ΒΙΘΩ 6 μαᾶ ἀοβούνϑα ἴο 6 ὀδϑῃϊογοα (1 ὅϑαμη. χ, 2, 3.) ὙΤρη, 
ἴο ϑοϊοπμοη β οοπίγανθηίοη οὗ [6 18ν7, 6 ΓΘ 8΄ΥΘ ΓΘΆΒΟΠΒ ὙΠΥῪ δὲ 
τσ τη σηα ἰἴ 1688 Ὀϊπαϊηρ᾽ ἴῃ 18 ἀΔΥ ; {6 του ΠΡ] Ιοαἴοα οὔ διοτεος 
θοϊηρ ἔουθιάθη, τὑ υνουἹα βθϑπὶ, ἰθϑὲ ἰοὺ οἷοβα ἃ σομπηροίίοῃ ββου ὰ 
{ΠΟΥ ΌΥ Ὀ6 ἔοσιμαιὶ ψῖν Εἰσγρί, ψϊοῖι, οσηὐγΙ68 αἴϑοσ τ[ῃ6 Εἰχοάιυμ, 
Βοϊολοπ οι] ἀθοηλ 1688 ἀδηροσουβ. Βυΐ, θ6 [18 88 10 τηδΎ, ἰδ ἰς 
πλοϑύ ᾿ιη8α4 {5 Δ ΟΙΟΓΥ ἴο ΓΘΆΒΟη ἀρδιηϑῦ (6 Οχ βίθπος οὔ ἃ ἰδυν, ἔγοιῃ (ἢε 
(μοῦ (Πδὺ [88 θτη}8 οὗ δυο ἃ ἰανγ Ὧο ποῦ βθθῖχ ἴο ἴανα Ῥθοη οδεογνοί, 
ΤΙ) 411} δοινηίγιθβ, δηα 1η 4}1 ἀρθϑ, ἤδνθ ἰανγβ ὕθοη αἰἸβορθογοᾶ, Βυϊ 
[Ὁ ἃ []] ἀἸβουββίοῃ οἱ {1118 τηδέίοσ, [ῃ8 σθϑάθυ 18 γαίδστσεα ἴο Ηεησ- 
ΒίθὨὈογρ. 

ΤῊΘ οΥὐἰἐ168 ἃΓ6 οΥΘΑΙΥ ΡΟ  οχϑα ἱπ Ηχϊηρ (6 ἀαἴο οὗ [ἢ Ξ0-(Ἀ]]οὰ 
ΕἸΟΒ Ια δηὰ «ϑμονδῃ ἀοουτηθηίβ ; ̓ηβοηλιο ὑμδὺ ΒΟΒΔΓΟΘΙΥ͂ ΔΩΥ ἔπὸ 
Οὗ [Πϑ ασῦθοθ. ὍΤδ5, Θιδῃοιιη Ρ]δοθβ {πὸ Ε]Ο δῦ ΘαΥ]Ὺ ἴῃ τἢ6 Εἶπιε 
οὔ 186 δυάροθ, Ταοι ἴῃ {πᾶῦ οὗ 54}; ΚΠΠΒΟ. ΘΑΥΓΊ 68 10 (0 116 ἄλγε 
οἵ αν, δηὰ Πὐνναϊὰ δπὰ οη [ρῆροσκα ἴο ἴπο86 οἵ ϑοϊοπιου. [)ὲ 
Ὑγοείο, ψο δχἕ! 108 [Π18 συ! ΊΟη,, Β6ΘΠ18Β ἢ Ή86]7 1π0]1η66α ἴο ΠΧ ὑροὴ 
1π6 ὑπ οὗἨἁ {{π|᾿ὁὸ δδύ]οῦ ΚίηρΒβ. ὙΒθη, ἔου {Π6 «6ονβί, διβΒο 
“ΒΆΡΡΟΒ68. ἢΐτα σΟὨ οι ΡΟΥΆΓΥ ΜΠ ὅδ], Ταοι χὰ ϑοϊογαοη, Ἐπὶ} 
ΡὈΐδοοβ ἰπὶ δροιΐ μα! πηδηθβου ΒΒ ἰτη6, ΟΩ [Θησουκα ἴῃ {δαὶ οἵ 
ΗἩοζοϊκῖιαῃ, δ ΥΥ᾽ οεἰΐο δος [86 τϑρϑι] οι οὐ Εάομι ασδιηβί «Γ Θθότγαπ, 
ΠουρΡἢ ρουμαρ8 θοϑίοσο μ6 οδρίϊνγ. Ιου ΟΓΟΠΟΙΩΥ 6 ἢχθϑ δου 
[86 πη6 οἵ «[ οδίδ; γὙΧ8116 ρογίοηβ οὔ δα αἰ ἴθγθηῦ ἀοσιιπη θη 8 ΤΩΔῪ ἰἴιᾶτε 
Ὀδθὴ δοιῃροβθα αὖ οὔμοσ {πηθ8.25 ὙΠ τοραγὰ ἴο {π686 {Πθογίοϑ 
Ῥγοῖ, δίιδυῦβ ἱπηργοδδῖνθ ΟΓΒ ΤΩΔΥῪ Ὀ6 Ποῖα οἰἰοα: “ΤΠδί ἃ δοοῖ 
οὗ βιο ἢ} οἰαίτηβ 8 10 ((ῃ6 Ῥοηϊαΐθαο ἢ) ρῥυ 8 ἔογι, ΥἱΖ. 48 ὑείησ 8 
Κ οὗ Μοβεβ {86 ργοᾶὺ ἰδιυρίνου, βου ]ά θ6 οοιηροδβαά δἱ εἰχ 
αἰβδυθηΐ ρουοαβ, 48 γα] ἃ ΒΡ ΟΒ68, ΟΥ δ ἴπγϑθ οὐ Ὁ: Γ, 8 [μθησοτζε 
ΤαδιηΆ1η9, δηα γοῦ δαπητὑ6α Θδοἢ {π16, ΟΥ̓ {86 ὙὙΠοΪ]6 «ον βἢ πδίϊοη, 
ὈΥ Ρῥτορβοίβ, ρυϊοβίβ, δὰ Κιίηρβ, αϑ α φοπεῖπο τοογὰ 0. Δίοϑδος, τοαυϊγεὶ 
ΤΑ Οἢ τη γ6 ογθάυ] γ {Ππ8π {Π6 ΘΟΙΩΠΊΟὨΪΥ-Τοοοινϑα βοδθιης οὗ δοἰεῖ, 
ϑοθρίοίϑια δηα ογθα α} 1 ν ἀγα, ΔΘΥ 411, ΤΟΥ͂Θ ὩΘΑΥΪΥ 41116α (Πι8ῃ πιοβὶ 
ῬΘΓΒΟΏΒ 3Γ6 ΓΟΔῪ ὕο ΒΌΡΡοΒβ6." ὃ 

ἘῸΣ [πΠ6 οχίβίθηοθ 82πα διςβου Υ οὗ [π6 Ῥοηίαίθυςί αὖ ἃ. ΘΓ ΘΑ] 
ἄδίθ, [Π6 ϑυσορράϊησ ἩΘΌΓΡΘΥ ὙὙΥΙΓΘΓΒ ΤΩΔΥ͂ ὈΓΟΡΘΙΙΥ 6 Δρροαϊϑὰ ἰρ. 
ΘΟ 6 ΘΧΡΓΙΘΒΒ ὑΘϑ τ 168 ἢᾶνα θη ραΐογα ργοάιιοθα. Βιιΐ {μοβὸ ᾿γ 
ΠΟ Τ68η8 [Ὁ}}γ τοργοβδθηῦ ἰδ ϑίαία οἵ {πΠ6 οᾶβο. Τῇ ψ80]6 [Πτογαίατο 
οὗ Ιβγβθ] 18 ρογνδαθά σῇ αἰ υβίομβ ἰὸ ταῦ γα πὰ ἴῃ ἴδε 
Ῥρηϊαΐθαοῃ. ϑαθδβοααδηΐ ΠΙΒΌΟΡΥ, ΡΓΌΡΠΘΟΥ, ἀθυοῦοηδὶ σομπιροβὶ οῦ; 
811} σἷνθ (86 ββηγχ6 Ὑ 0Π688, θη ]ηρ’ [0 ῥσόνο {παΐ, ἔγοτῃ 116 Ὑ6ΓῪ {{πηὲ 
οὗ {61} δχϊβίθῃοθ 88 ἃ παίϊοη, Π6 [βγϑϑ 168 ΟΓΘ 1π ῬΟβ58β8:0ῃ 0 
ΒΟΙ16 σγοαὺ βίδηήαγα το παγγαιθα ἐπ 6ῖγ ΘΑΥΪῪ ἐγ 68, τορι ]αίο 
{πον ΡΟΙ ΠΥ, ργθϑου 6 α {Π6Ὶν ουϑίομηβ το] ρίοιβ δῃά μο] ἶσα]. Τεῖῖ 

1 Τυιββογίδιϊοηβ, ἀἿ88, υἱ, νο]. 1], ρΡ. 20]---2 13. 
Ὧδε ὕείῖο, ΕἸη]οἰιιης, δξ 158 ---Ἰ 60. 

δ ΠΙδιυνγ οὔ ἰις ΟἹὰ Τοδὲ. (ἰἀτιοπ, δεσῖς δ]. γ. 51, 



Το Δ ιμίμογδλΐρ απα 7)αἐθ 9} ἐδ ΤΡρεπέαϊοιεὶ, 09 

ΒΙ θιδύθποθ ποῦ 10 σπου Ὀ6 δὴ ϑηῃοηαν, ΤΆΚΟ ΔἸΔΥ ἐῃθ 
Ῥϑυϊαίθαοι ἴσοαλ ὑπ6 ροβι[οη ἴὸ ἢδ9 δυθσ 66 Βαρροθοά ὈΥ {86 
σοΠμαγοῖ ἴο ΟΘΟΌΡΥ, δπα γοὺ ψ1}} Βπα γουγβοὶ ᾿ηνοῖνοα ἴῃ αἰ ου {168 
οὗ {Π6 τηοβὲ ἔουτῃ 8 0]6 ομαγδοίεγ, 
1 18 ποῦ μϑϑθββαγυ ἴο δχϑιηΐηθ δ θοῸΚ οὗ Φοβῆυδ. [18 σθΠΟΓΆ 

Δ]]ονγ αὶ [0 ΡΓΘΟΒΌΡΡοΟΒΟ (Π6 αχϊβίθῃοθ οὗ [πηΠ6 Μοβαὶς ]θριβαίιοη. 
Ιῃ {π6 Ὀοοῖὶς οὗ Φυάσεθ, 1. 20. 4]10ἀ68 ο Νυμῦ. χῖν. 3806. ΤῊΘ 

ΔΙάγοββ οὗ {π6 δῃροὶ 11. ] ---- ὃ. 15 αἰ πχοδῦ δοιαρ!] θα ἔγουι ραββᾶσοβ 1ἢ {Π|6 
Ῥαδηίαίθαοῆ ; οομΡ. ν. 2. χα Εἰχοα, χχῆ. 21, 82., χχχῖν, 12, 18. : 
Ὠοαυΐ. νἱὶ. 2, ὅ., χι!. 8. ν. ὃ. ψ ἢ Εὐχοά. χ. 7., χχῖ!. 33. Νιυμῆ. 
ΧΧΧΊΙΙ. ὅδ. ; Τ)ουῦ. νἱϊ. 16. : ΘΟΙΏΡ. αβο ν. 10. ψ 1} Εχοά. 1. 8. : ν. 1ὅ. 
ψ1 μον. χχνὶ]. 16ὅ---17.; Τουΐ. χχαν]. 25.: ν. 17. ἢ} Εχοᾶ. χχχι]. 
8., χχχιῖν. 1ὅ. Τῃθη ἵν. 1δ. τοβο Ὁ ]69 ὔχοά. χῖν. 24. : ἴῃ θοίἢ {ῃ68 
ὉΠΟΟΙΊΠΊΟ ὙΟΤα Ὁ") οσουγτηρσ. ΟὐομΡ., ἔασον, ν. 4. τι Του. 
ΧΧΧΙΣ, 2., ΧΧΧΙΙ. 2,, νν. 14-- 18. ψῚ} (ἀ6η. χ]ῖχ, 18., 0. Πα Βρθθοὴ 
οὗ {δ6 ῥγορμοῦ, νἱ. 8., Ὀαρίηβϑ σχιῖ 186 ποτγαβ οὗ Εἰχοά. χχ. 2., δπὰ ἴῃ ν. 
160. γτορϑαΐβ π6 Ῥγογαῖβα σίνθη ἰο Μοβϑβ, Εὐχοά. 111. 12. : ΘΟΙΏΡ. αἶδβο ν. 
28. ψ τ ἀοη. χχχῖϊ. 80. ; δῃᾶ ν. 39. ψ τ} θη. χνὶ!. 82. Το ποροὸ- 
ταυϊοη οὗ Φαρμίμδἢ τι 1Π6 Κίηρ οὗ Απμοη, χὶ. 12--- 28,, .Β ἐοῃηαεά 
ὍΡου Νιυμπηῦ. Χχ. Χχὶ. ϑοηιθ, ᾿πΠ4666, παγο ὑγ]6α ἴο Ἔανδάδθ (Π6 δοπο] αβῖ 0, 
ΌΥ Βυρροβίηρ ἰἢδῦ « ρὨύπδι οἰϊοὰ δὴ ᾿πάθροπάθης Πἰβίογιοαὶ σπτοσκ 
Δηα ποὺ {Π6 Ῥεπίαίοαοι ; θαΐ {Π6 ἈΒθθαταρύ 0.18 στο 1688. [ἢ ΧΙ]. 
7. 116 Δηρ6] οὗ [86 Ἰμογὰ ῥσγοιηῖθοβ Μδηοδ ἢ Β ψ 18 ἃ Βοὴ ἴῃ (Π6 δχαοί 
ῬὮγαβα Δἀαγοββοῦῖ ΟΥ̓ (86 δηρεοὶ (ο Ηασαγ, (ἀθη. Χυ]. 11., (πΠ6 ἀππδβυαὶ 
Μογᾶ ΕἼ) Δρροασίΐπρ ἴῃ θοῦ ρἷδοθβι ΤῊΘ βΒΆπη6 Ὑγογὰβ ΘΟοὰΣ ἴῃ ΧΙχ. 
22., δῖς,, 88 ἴῃ (ἀδη. χῖχ. 4., ὅζο. (ὐοΙΏρΆ ΓΕ αἷἶβδο χχ. 6. ἢ θη. χχχὶν. 
7.; Ῥουῖ. χχῖι, 21. ; δηᾶ ν. 48. σὶρ Πουΐ. 11. 84., 111. 6., Δῃηα ΟΌδοΥῦνα 
ΠΟΥ {Π6 6]άογβ, χχὶ. 17., δοὺ ουαγβ 8. ὑγῦ6 1η {Π6 Βριτις οὗἨ [Π6 ἰανν 
ἴον δι} ]165, Ποῖ. χχν. 6. 
ΤῊ το] ρσίουβ οὔβοσνδηοοβ οὗ {86 Ῥοπίαδύθυ οι ἈρΡΘαΣ ἴῃ []] ἰοτοσ. 

ΤῊ γΟΥΒ ΓΘ Γαρ ΓΘ 848 Ἰμν 1] Δ 0]6 : ΘοοτΏΡ. χὶ. 3ὅ. ἢ Ναυμπιῦ. χχχ. 
2.: βίη 18 τιδοὰ 848 (δ6 δχργθβϑίοῃ οὗ γταραηϊδηῦ βοῖτοῦν, Χχχ. 26. 
ψ 1} [μον. χνὶ. 29. ΟἸγουτηοίβιοη 18 ΘΟΠΒΙἀογθα {π6 ργοσοσαίϊνα οὗ 
1π6 ΒΥ 6} 1065, χῖν. 3. : [Π6 ΝαΖαγϑαῖθ ὁσοΌγΒ, ΧΙ. 8----., ἴῃ ΔοοοΓάδησθ 
σὴ Νυμῦ. νἱ, 2, ἅο.; {πΠ6 Ὀονίηρ οὗ ὑσυταροῦθβ, 111. 27. νἱ}. 18, 88 
ΝυῦὈ. χ. 9.; απα {π6 ΟὈβογνβῃοθ οὐ {π6 αϊδιιηοίίοη Ὀούνθοη οἰθαη 
δια ὩΠΟΙΘΔῊ τηρϑίβ, χὶ!. 4, 14, ὙΥα παν αδἷδο ἴῃ βοϊδηγηϊζαύοη οὗ 
γΘαΥΪν ἔδϑῦναβ δῇ ΘΠ] οῖ, χχὶ. 19., δα {Π6 ρῥγοβοσιρίλοῃ οἵ Εἰχοά, 
ΧΧΙΝ, 1ὅ., χχχῖν, 2928.; Ποαΐ, χνὶ. 16. ; δηά [86 συγβϑο ἀδηοιπορα, 866 
1)6υΐ. χὶ. 12., ὅζο., Ἔχϑουϊοά, χχὶ. 10, 11, Τμο βοοῖαὶ δὈιϊΐ8 8ΓΥ6 
τορσυϊαίοα ὈΥ [Π6 βᾶῖηθ οιιβίοηϑ. ΤΠοτο 18 {86 ων γαῖ τ ΥΤΙΔρ6, 
ἘΠ 1.1. 11--18., ἵν. 1--ξ18. (ΒΕ ἀοβουθίηρ ονθηΐβ ἴῃ [ἢ6 {1π|6 οὗ 
{Π6 7468), σοτηραγοα τ] ἢ [μογ. χχν. 26, 48. ; Ὠοαῖ. χχν. ὅ---ϑ. ; {Π6 
ἀ151}κ6 ἴο τηδυτίαρα ὙΠ ἀποϊχουτηοϊβοα ἐἈΠ111168, χὶν. 8. ; [ἢ68 Ἰὰνν οὗ 
1 Πουϊίδπορ, χὶ, 2., οοτηρατοά ψ 1 ἀδη. χχὶ. 106, 48 τϑραγᾶβ ρῃ]16 
αἰαῖγα, ΤΠ γα ἴ8 {Π6 δσοῃρστοραίίοῃ πα σοιποὶ} οὗὨ δἰ άθσγβ, χχ. 1., χχὶ. 
16, 22., 1 8 ἴθ {π6 Ῥαοηίαίδυοῃ : ἀλἢ μ88 {Π6 ῬΥΘ- ΔἸ ΏΒΠ6Θ, 
1. 2.; Χχ. 18.,. 285 Ναπι, 1]. 8., χ, 14., ὁπ. χὶχ. 8---12. ; αἸάδοη 

δύο Ηβγνογηΐοκ, Εϊη]οίσαης, ἃὶ 186. 1. ᾿ἴ. ὑρ. 495, 496, Γιἰτοάποιίοη ἰο τἸο Ῥοηιδίθας!, 
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600 ]ηϊγοαμοίτογε ἐο ἐδ Οἰἱὠ Τεβέανιεηΐ, 

ἀθο  π68 {Ππ6 τογαὶ αἰ ση!Υ οἡ {(Π6 στουπα οὗἩ (οὐ ρεὶπρ ἴπε Κίηρ οἱ 
15:86], νυν}. 22, 23., ἴῃ δοοογάδῃσα ἢ Εἰχοά. χῖχ. δ, 6.; ουϊ. χχχῦϊ, 
δ. Απά ἢπα]]}γ ᾿Ἰάθ858 ἔτουλ {Π6 ῬΡοπίαΐδθιο!, θη. ΧΙ χ, ; Εὐχοά, χν. 9., 
χχὶ. 160., ἅζο. ; δπὰ Του. χχχι!. 2. ἀγ6 στο - ργοάυοοα τὴ {Ππ βοηρ οἵ ἢε 
οτϑῇ, ν. 

[πῃ {Π6 Ῥοο[κΒ οὗ ϑὅδπμμο] {Π γα 18 [Π6 βαῆλθ ρογρϑῦμδὶ ]] βίοι ἰο ἴδο 
Ῥρηίαϊθαοῃ. ΟΥΒΡ 18. οομ]υοῖϊοα δὲ {Π6 {θθγηδοὶθ ἴῃ δ οι, 
ἀπάον ΕΝ} ἀηα ϑδιηιοὶ, 1 ὅϑδχη. 1----1}., δηά ἴῃ ΝΟΌ πᾶσ ΑΠιπποϊδοὶ 
1Π6 βοῃ οὗ ΛΕΙαΡ, 1 ὅδιῃ. χχὶ. 1---9., δοοογάϊης ἴο {π6 ῥτγοβϑοπρίίοη 
Οὗ 116 Ἰαν ; δηᾷ 1}}8 ἀπροα ]Υ Β0ΠΒ 8.6 ρα πΙ8η6α [ῸΓ {πο ὶγ ὑγϑηδρτοῖ- 
βίοῃηϑ, 1 ὅϑὅδην. 11. 12---17., 22-- --86., ἵν. 156---22.: (ῃ6 δὺκ 18 τοραγἀοά 
88 1Π6 ρϑοι αν σοηίγο-ροϊηΐ οἵ (ἀοα Β βονογοϊσηύυ, 1 ὥὅϑηι. ἵν. 18 ---22., 
ἈΠ 18 οαγτὶοα αὐ [86 Ποδα οὗ {π6 {γῦ68, 1 ὅ8π). ἵν. 3---ῦ., χῖν. 18.; 
2 ὅλῃ. χὶ. 11., χν. 24.. ἴῃ δοδοογάδησο ψ ἢ ΝΡ. χ. 38ὅ.; ἴΠ6 Ἰοιυοὶ- 
1πρ οὗἩἨ το τγὰΒ ἀνοηροα σι] ἢ ἀραίῃ, 1 ὅδ. νυ]. 19. ; 2 ὅϑὅδμι. Υἱ. 6, 9. 
σοι ραγοα τὶ} Νιιπι. ἰν. 206. ΑἾβο (ἀοα ν 88 οοηδιι !τοα τὨτουρὰ ἴδε 
{τἴπὶ δηᾷ ΤἼπιπλῖπὶ αὐἰἰδοῃοα ἰο {86 δρῃοᾶ οὗἉ ἔα Βὶσῇῃ ρῥτιθδῦ, 1 ὅϑδπι, 
χῖν. 8, 37., χχὶ!, 9., ὅζο., Χχν. θ., Χχχ. 7, 8., σοῃραγοα τυ Νυπ, 
Χχνὶ. 21. ΟΥ̓ΠΏ68 δρδιηϑί Π6 ἰδὺ ΓΘ ΤΟρΥ 6866 δῃηα ραῃιβμοά, 
1. ὅϑδαχζμ. υἱἹῖ. 8, 4. ; ψίζαταβ οαἂἱ οὔ, 1 ϑδιῃ. χχυῇ!. 8, 9., Δοσογαϊησ ἰο 
(Π6 βἰδίιυΐο, δα. χνυῖ!. 10, 11. : 1Π6 δαἰϊηρ οὗ Ὀ]οοά 18 ἀφδαπιϑὰ ὑη- 
ἰανῆμ], 1 ϑδια. χὶν. 38., οοτηραγθα ψ 10} (ἀ6η. Ιχ. 4. ; [μαν- 11}. 17.; διά 
{116 Δ ποῦν, τ 10}. δοοοσγάϊηρ ἰο {Π6 ἰαὺν γγα8 ρσίνθῃ ἴο ρῥγορδείβ, 
Πουῦ, χυὶ!, 18---22., ψγ88 1} ΠΡῚΥ δυριι64 ἴο, 1 ϑαπ. 11. 27. 
ἢ]. 20., νἱῖ. ὅ. θ., χ. 17---2ὅ., χν. ; 2 ὅδ. νυ}. 1---17., χὶϊ. ]---Ἰ4. 

ΤΠΟΓΟ ἀγα αἷδοὸ ἱπβίδῃοθθ οὗ νϑῦθ8] δρτθοιιθηΐ, ἃ8 1 ὅϑδῃι. 1), 18. 
ὀοιῃραγοᾶ τι Πουΐ, χνῖ]. 8. ΤῊ ἜΧΡγδββίοη οὐ δαιτὶ, 1 ὅδ, χυ. 
29., 18 αἰτηοβύ ἰάἀθηῦοαὶ τ ΝυαΡ. χχὶ. 19. Τὴ Ὀγοσθϑάϊηρ οἢ 
{π6 δρροϊηίιηοηῦ οὗ ἃ ᾿Κίηρ, 1 ϑδχω. ν]]}.----π, τϑίδσ ον] ἀθηυ]ν τ0 (δὲ 
ἴανν. Τῇ, σορ. 1 δια. υ1}}. ὅ. τ Τουΐ, χνὶ!. 14. ; ππα 1 ὅδ, 
χ. 34, ψῖῖ Πδαὶ. χυῖ. 15.; «αἷ8ο 1 ϑὅ΄δῃη. χ. 2δὅ. ἢ Ναπιῦ. χΥΙ! 22. 
(Ε.ν. 7), σβοσο {86 ψογὰ8. ΠῚΠΡ ΒΡ ΠΡῸῚ τ ΠΙΡΘΤΑΪΥ ἐπ ΒΆπηθ, διά 
{Π6 ““Ἰαγίησ ὕ»ἢ ἃ βίσοῃρ ρχγϑβυιηρίίοη {Πδῦ {π6 ὈοοΪΚ οὗ {86 ᾿ΔὉῪ νι 88 80 
ἀεοροδιῖθα. αμπλ θ᾽ Β (θυ ΠΠΟΠΥ 88 ἴο [18 δατηϊηϊϑίγα(οη, 1 ὅδῃι. χὶὶ, 
3., ἢδ58 8. οἷοβθ γαβϑιηίδηοο ἴο Ναυη. χυὶ. 1δ.; [μδόν. νἱ. 4. - Πουΐ. χτι 
19. : ΘοΙῊΡ. αἶβο 1 ὅδ). χὶϊ. 14, τὰ Τουῦ, 1. 20, 48., 1χ. 7, 28., χχχὶ. 
27. Τμα ἀοείγυοίίοη οὗ {86 Απλα]οΚἰύθϑ, 1 δι}. χν., 18. ρτοιυπαοὰ 
Ὄροη Εχοά, ΧΥ]!. 8---16., ἀπὰ Ποαυΐ. χχν. 17---19. ΤθΘΓΘ ἅγα, ΠλΟΓο- 
ΟΥ̓́ΘΥ, ΙΩΔΗΥ͂ ΤΟίογΘησοα (0 {π6 Ῥαεπίδίουοι ἰὼ 2 ϑΐδῃ, ὙἹ]. : ΘΟΠΙΡ. 
ΡΑΥΙΟΌΪΑΡΙΥ νυν. 22--- 24, νὴ ΤΠ ουΐ, ἱν, 7., χ. 21. ; Επχοά, χῖχ, ὅ., ἴμεν. 
ΧχΥΙ, 12, 18, Τὴ ἐβοῖ, θυθὴ Πὲ ͵εοίία 18 οὈ]σοὰ ἕο δοϊκποπίθαδε 
[Π686 ουϊάθης 4] βῖοπβ βου ρῇ ἢ6 δπαάρανουγβ ἰο ονδᾶθ {Π8 σοποὶυ- 
ΒΙοῃ ὈΥ̓͂ βαγίηρ ἰμδὺ ““{Π6 8πα] οδαϊίογβ οὗ Φυᾶροβ δηα ϑδπλαὶ ΜΈΓῈ 
δοαυδὶπἰοα τ ῖ ἢ (86 Ῥαπίαίθιοι, δηα οδυριῦ {86 κρὶτὶῦ οὗ 16 ὈΟΟΚ οἱ 
Του ςογομοιων." 

ΑἸ] αβίοπβ ἰο (88 Ῥοπίαϊθιιο ἃγθ ναῦν Ὠυπιθσουβ ἰπ {ἢ 6 ὈΟΟΚΒ οἵ 
Κιηρβ. Πανὶ 48 οὔδτρο ἰο ϑοϊοιηοῃ, 1 Κίηρβ 11. 8.) ΟΧΡΓΟΒΘΙΥ 

᾿ ΚΕΙ͂], ΕΪη]οἰαηρ, ἃ 84.;: Ηδεπρβίοηροτρ, Πἰββοσίδιίοηβ, ἀ 85, ᾽ν. υοἱ, 1. ρρ. 16.. δε; 
Ἡδνογηΐοκ, Ἐϊη]οἰϊαηρ, ὃ 186. 1. ἢ, ρρ. 496----502., Τηϊτοἀιιοείοη, ὃ 82. ΡΡ. 871 -- 376. 
3 Ἐληϊοϊϊιμηρ, 8 162. ". Ρ.901. 866 Κι οὶ], Εἰπ]δίιαπν, αὶ 834.; Ηἄνογηϊοκ, Εἰη]οϊζαπρ, 8 131. 

1... ΡΡ. 502---516., [πιγοἀιιςτίοη. 8 88. Ρρ. 376---390, 



716 “μέλογειὶρ απὸ Ζ)αΐο 9 ἐδι6 Ζρυπέαϊοιοῆς 60] 

το ΘΟ ΠΕ]ΟῚΒ {Π6 αν, πα δἀορίβ {Π|6 τ ογ5 οὐ οι. χχῖχ. 9, ϑυ]ουμοη 
ῬΥΔΥΟΣΥ αὖ 6 ἀδαἀϊοαίϊίοη οὗ {π6 ΓΘ Ρ]6 18 στο} ]ν ἃ σοιητηθηΐ οἡ {Π6 
ἴανν, Θβρθοῖδ!ν οἡ ἴπ6 Ὀ]οββίηρθ δῃὰ οὐγϑα8 ργοηουηορα, μον, χΧχνὶ, 
δηα Πουΐ. χχϑ!. [ἢ {}}18 ομαρίογ, ν. 28. 4|1 0468 ἴο δαί. νἹ!. 9. ; ν. 
31. τὸ Εχοά. χχὶϊ. 11.; ν. 83. ἴο ἴωμον. χχνυὶ. 17.;: δυΐ. χχυ!. 25.: ν. 
35. ἰο οιῖ. χὶ. 17.; νυ. 37---40. ἴο μον. χχνὶ. 16---28.: Πουΐ, 
χχυὶ!. 22, 38, δ9---6]. ; ν. δ]. ἰο Ποιυί. ἴν. 20.: ν. 58. ἰο Εχοά. χὶχ, 
ὅ.: 1,ον. χχ. 24, 2θ.;: ν. δ6. ἰο [,6ν. χχνὶ. 3---18.; Τουΐ, χὶ!. 9----11., 
ΧΧΨΊΙ. ]---Ἰ4,: ν, δ7. ἰο ουΐί. χχχὶ. 6- -8. ΑἾβο 1 ΚιίπρβΊχ. 2ὅ.. 
ΒΏΟΥΒ {Πα (ῃ6 ρῥγϑοορί οὗ Εὐχοα. χχὶ!!. 14. γοϑρϑοίηρ [16 τα ρστοϑῖ 
ἔοαδβίβ γγαϑ ἀυ]γ ορβοσυοᾶ, ΤῊ ἀδο] πη οὗ {π6 1,αν]ῖ68, ἰ00, 848 ἃ. ὈΟΑ͂Υ, 
ἴο βαποίϊοη ὁ“ δγοθοδηλ δ ργοοθοϑάϊηρβ, 1 Κϊησβ χὶὶ. 31.., (68.168 ἰο [86 
ΤΟΟΟΡΏἸΖΟα Δυ ΒΟΥ Υ οὗ {π6]ὰν. Τμαὺ [πΠ6 Μοβαῖὶο ἰὰ νᾶ Κπόνγα 
δηὰ Παᾶ ἴῃ Τεραγα, ονθῃ ἴῃ {Π6 Κιηρήοηι οὗ {π6 ἴθη {10 68, 18 τηδηϊβοδὺ 
ἴτοπι {86 διβίοτγ οὗ Ε]}})α}} απα ΕΠ] 1588. ὍΠο δαάγοββ ἰο ΑΔ, 1 Εὐηρβ 
ΧΥῚΪ. 1., σοφίη ἃ [γοδΐ ἴῃ δοοοσάδλποα σι [ωον. χχνὶ. 19.; Ποαΐ, ΧΙ. 
16, 17., χχν!]. 23. Ἐ]})} 4} 8 βουὶῆσα ου (ὑδσιμοὶ, 1 Κὶηρβ συ]. 23, 
33., ἄργθοβ 1 {Ππ6 οτάοσ ἀθβοσι θα 1,6ν. 1. θ6---8.; δῃᾶ {π6 ἀδοϊβίοη 
15 Οὗ {Π6 βαπη6 ΚΙπά, νυν. 22---24, 38., 48 (μαύ μον. 1χ. 93,,4. Ναδοῖἢ 
ΤΕ. 58] ἴο 586}1} Ν18 Ἰπῃοσϊίδποθ, 1 Κίηρβ χχὶ. 3.,) ἀθρθπαβ οὰ ἴωον. χχυ. 
28. ; Νυμπῖρ. Χχχχυὶ. 7. ; {πΠ6 τηοα6 οὗ ρτγοοθϑάϊηρ' ἀσαϊπβῦ ᾿ἶπι, νυ. 10., 
οὐ Νυπῦ. χχχνυ. 80. ; δαί. χυῇ!. 6., χῖχ. 1ὅ. ; 186 αοουπαίοη δηά 
Θχθουίίοη, ν. 13., οἡ Εὐχοά. χχὶῖὶ. 28.;: Πουΐ. ΧΙ. 10., ΧΡ]. ὅ. 
Μιοαα ΙΒ Ὄχργθββίοη, 1 Κίηρβ χχὶϊ. 17., αἰ] 468 ἰο Νυπιῦ. Χχυ, 
16, 17. Τὴ πογάβ Ὁ) 'Β, 2 Κίηρβ 11. 9., ἅγθ ἴδκθῃ ἤοιῃ Ποαΐ. 
Σχὶ. 17. : ΘΟΙΏΡ. 4180 2 Κίηρβ 1}. 19. ψ τ Ποαΐ. χχ. 19, 20.; ν. 20. 
ὙΠ Εχοά, χχῖχ, 38, 39.: 2 ἵζῖπρϑ ἵν. 1. ψῇ ἢ μον. χχν. 39, 40.; 
ν. 16. ἢ ααδπη. χυῇ]. 10, 14.:; ν. 42. ψ τ μον. 11. 14.; Ὠοαυΐ, 
Χν. 4. (1Π6 ῥγθϑίβ δμᾷ 1 ον 168 Πανίησ αἰδομοα {Ποηηβοῖνοβ ἰο {Π 6 
Κιησάοιῃ οὗ “υάἀδἢ, {π6 οὔἴοτίηρβ ἴῃ (6 Κιηράοτῃ οὗὨ β8γδθ] σου] 
παίαγα ν [8}} το [Π6 Ῥτορ οίβ) : 2 ἵΚπρβ ν. 7. τοΐοτβ ἰο δβη. χχχ. 2.; 
θεαί. χχχὶ!. 39.: 2 Κα ϊηρβ νἹ. 28,, ὅζο., 18 {86 δι] Π]τηϑαὺ οὗ 1μ6ν. Χχν]. 
29.;: Πουῖΐ, χχνῆϊ. ὅ8, δ7. Τηῃ 2 Κίηρβ νἱῖ, 2, 19. {π6 Ἔχρχοββίυῃ 
864 566 1Πὴ8 [0 8114 6 ἰο (ἀδῃ. γἱϊ. 1]., νι}. 2. ΤὍΤδο ἰτοαϊπιοηΐ οὗ {Π6 
Ιβροσβ, νυ. 8., ὅζο., 18 ἴῃ δχϑδοΐῖ δοοοτάδῃοα τῆ ἰἢ6 Μοβαῖο ᾿ἰφ'ν, 
1,6ν. χἱ. 46.;: ΝΡ. ν. 8. 566 1ῃ6 αὖ πιαπιϊοποά 2 Κιηρβ χ. 3].; 
{Π6 ““ ἐαϑ.1Π 0 ΠΥ "ἢ ρίνθῃ ἴο «“ο48ἢ}: αὖ 8 δογοπδίϊοη, 2 Κίηρβ χὶ. 13.: 
αἶβο χῖν. 6., σθοτο Π δαί. χχῖν. 16. 18 ἘΧρυ ββὶυ αιιοῖθα 88 {Π6. ΤθΆβοῃ 
οὗ ΑπιαΖία]β οΘοπά ποῦ ἴῃ τοργα ἴο {πΠ6 [Δ 0111168 οὗ {Π᾿086 γῆο Πα 8]αῖῃ 
ἢ18 ΤΆΓΟΥ “0488; ἀπά αὖ ᾿αβὲ 16 οὐὔἹρῖπαὶ ΘΟΡῪ οὗ {π6 αν ἔουπά ἴῃ 
{Ππ6 ὕθιρ]θ, 2 Κίηρβ χχῖϊ. 8., ἴχο. 
0 ἴὯΥ 88 σερατὰβ (86 ὈοοκΒ οὗ ΟΠ γοπῖο]6β, ἔζτα, δὰ Νοῇοιλϊδῇ, 

{Π6Γ6 18 πὸ συσδβίϊοῃ : {πμ6 Ῥαπίαϊθασι, 1 18 Δ] ον ΟἹ 8}1 Πδπάϑ8, 18 
Γοΐογγεα ἴοὸ ἴῃ ΤΠ 6]. 

Απιοηρ {Π6 ργορμδίβ, {Π6Γ6 18 μ6 βᾶτωβ ρογρθϑίιδὶ γθίσθμοθ ἴὸ {Π6 
ΙΑῪ : 118 ἰληριαρα 18 Δἀορίθά, 108 ργβαϊοῦοηβ σοπεϊπαθα πα δια] ΠΕ 64. 
Απά {118 15. χὰ οὗἩ ποβ οί οὗ πάλῃ δπᾶ 18γαθ]. ὙὩμυβ, Οὔα- 
ἀἸδἢ, ὈΥ δοῖηθ ἱμβουρβὺ {Π6 ταοβὲ ἀποῖθηί οὐ [Π16 τοϊ ΠΟΥ ῬτΌΡμοίβ, 868 8ἢ 

2 Κεῖ, ἘΪΏ]οἰεαηρ, αὶ 84.; ἨσπρβίθΏΡεγρ, Ὠ᾿ββαγίδιίομβ, 4188. ἱ, νο]. ἱ. ΡΡ. 169---213.; Ηᾶνοῦ- 

υἷος, ΕἰΠ]εἰϊαηςς, 8. 138, 139. 1. 11. ὑΡ. 516---540.. Ιηϊτοἀαοιίοπ, 88 34, 85. ΡΡ. 390--418. 
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δχργϑββίοη ἢ) Ὁ, ν. 4., ὙΠΟ Δ]1ὰ468 ἰο Νυτηῦ. χχὶν. 21., δηὰ 
ΘΧὨΙΟΙ 8. ἃ ΠΟΘ ΓΘ] Ζαί οι, ννυ. 17---19., οὗ {Π6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ οοπίαϊηοὶ ἰῃ 
Νυῦ. χχῖν. 18,19. «006] ΘυἹ ἀΘΠΠΠΥ Ῥτο-ΒαρΡΟΒΟΒ ἴΠ6 δχἰβίοπος οἱ 
(16 μον! ο8} γιΐθϑ, δηαἃ ᾿88 βου υαὶ σοΐουθηοθβ ἴο (ἢ6 Ῥρηίδιδυος, 
566. ἃ ψεῦθδὶ ἀρτοοιηθηΐ Ὀβύνθθῃ 11, 2, δηα Εἰχοά, χ, 14.; οοπμμ. 
αἶ5ο 11. 8. τὰ (ὐδη. χ]. 10.; ἢ. 18. ἢ Εχοά, χχχῆ 13,, χχχὶν. 
6. ; 11. 28. νι Ποιυΐ. χὶ. 18, 14.: 11. 30, ψ ἢ Του. υἱ. 22. ΙἸὴ 
Ἰβαῖδὶι {6 ΓΘ ΑΥΘ ΤΩΔΏΥ ΤΟοΓΘΠΟΘΒ ἴο {86 Ῥοπίδίθαοῃ. ΤΏυΒ, [ἢ θο- 
σἰπηϊησ, 1. 2---4., Β66πι8 ραβθα οἡ Ποαί. ΧΧΧΙ].: 1 νν. ὅ---9. {ΠοΓὲ τὸ 
4180 8 ὕο 1Π6 {Πγοαϊθηϊηρβ οὗ μον. χχυϊ. δῃὰ Πδυζ. χχυἹ. : νν. 10-- 
17. τοίου ἴο [86 βδουῆσοθ δπα ἔδαβϑίϑ ργθβογ δοα ἴπ {86 ἰανν, δηά (δὸ 
7υϑύϊοο {ποῦ ῖη σΟΙΏΙΤΩΔΗ ΘΑ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΪΥ ἰοψαγὰβ σον 8 δηά ογριλης 
Οὐομρ. 4180 11}. 9. στ (απ. χὶχ. ὅ.; χὶ. 1δὅ, 16. νὴ Εχοά. χὶν.: 
Δη6 {Π6 Βοηρ; οὗ ρῥγαΪβ6 1 χὶ!. τ ἢ χοᾶ. χν. [1}ἢ χχῖν. 18. {ποτὲ ἰ5 3 
γ σθα] ἀρτθοιηθηῦ τι (ἀθη. νἱΣ. 11. Τῇ ψογὰβ τη Ἡν ἈΙΟὮ {Π|6 ρϑορίε 
ΔΙῸ ΘΠαΓροα, χΧχχ. 9., ΟἸΟΒΟΙΥ ΥΟΒΘΙΩ]6 (ἢο86 ἴῃ 1) οαΐ. χΧΧΣΙΙ, 6, 20.: 
Δηα χΧχχ, 17. 15 ῬάγΆ]161, 88 (ἀθβθ 108 Το ΚΒ, ἰο [26 Υ. ΧΧΥ͂Ι. 8, δη 
Πουΐ. χχχὶ!. 80. Τῃ 186 ὈοοΚ οὗ ΜίΙοδἢ {Π6 ΓΘ 8Γα Ὀ] 41 4]] 8108 ἰο (δὲ 
Ῥραηίαϊζουσῇ : 1. 7. ΓΟίδυβ (ο Πϑαῦ, χχιῖ, 18.: ν. 6. ““ {π6 ]Δηα οὗ Νιπτοί," 
18. ἔσοιαῃ 6ἃὑδη. χΧ. 10.: ν. 7. Γαβϑι Ὁ 168 ΠὨουΐ. χχχὶὶ. 2.: νἱ. 1, 23. Ποῦ 
ΧΧΧΙΣ, 10; ν. 4., Εχοά. χὶ!. 83., Χχ. 3.: ν. ὅ. 18 θαδοα οὐ Νυμπῦ. Χχὶ!.-- 
ΧΧΙν.: ν΄, 8 βθϑθῖὴβ 8ὴ δρβοϊαΐθ χφυοίφιοη οἵ Ποαί. χ. 12.; 5π6 νν. 13-- 
16 7.6 ἃ δοιῃροπάϊουβ τορϑ του οὗἩ {π6 {ῃγθαΐϊοπίησβ οὗ [μ6γ. σχχτὶ; 
Τ.ουξ. χχυ. [ἡ ΝΒ), 1. 2. ἀοβοσῖθο5 (οὐ κα Εχοά. χχ. ὅ.; θεαι, 
ἵν. 24., ν. 9.: ν. 3 ΘΧΘΟΙΥ ΓΤαΒΘι 168 Τχοα, χχχῖν. 6, 7. : Νυπῦ. χιν. 
17,18. Ιῃ Ηδρακίκαϊκ, 65:46 8 οἴοὺ 8]] 8108, γγ ΒδΥΘ 11}, 3. Π6ΔΠΥ 
ΒΙΠΆΠΑΥ ἰο Του. χΧΧχ. 2. [ἢ Ζαρἤδηϊδι, οομρ. 1. 13. ἢ θεὰ 
ΧΧΥἹ. 30, 39.: νν. 1ὅ., 16. ψ ἢ Εἰχοά. χχ. 18.; Πουΐ. ν. 22.; ν. 1}. 
νι Ποαΐ. χχυῖ!. 29.: ν. 18 ψῖἢ Πουΐ. χχχῖ!. 21, 22.; 111. δ, πὶ 
Πουῦ. χχχιϊ. 4.:; νυν. 19. ψὶἢ Πουΐῖ. χχυΐϊ. 17---19. «ογοι δῇ δη 
ΤΏΖΕΚΙΘΙ, Ὀγ {86 οοηξαββίοη οὗ [)6 ὙΥ οἴζα, βῃοιυ ἃ ἀϊβί ποῦ δοαυλ]ηίδηοε 
ἢ 1π6 Ῥοπίϑίθαοι "ἢ : σοΙῺρ. {76Γ. ἵν. 23. σι ἀἀδη. 1. 2.; ν. 19. 
ἢ αδη. χν. 13.: χὶ. 4. στῇ ΤΠ οαΐ. ἴν. 20. ; ΧΧῊΪ. 17. τὑῖτἢ Πα. 
Χχῖχ. 19.; χχχὶϊ 18. ψ ἢ χοᾶ. χχ. ὅ, 6.; χχχῖν. 14. στ Εὐχοά, ταὶ. 
2.:; Πδαΐ. χν. 12.; χ νη. 46. ψῖῦῃ ΝΠ. χχὶ. 28. ΟΟμΡ. 4130 ζεῖ. 
ΧΙ. 7. ψῖ Πουΐ, χχὶν. 1]., ὅζο.; χχ. ὅ. ἢ Εὐχοά. νἱ. 8., ὅσ; τν. 
6, 1ὅ. ψ τ Εχοά. 11]. 8.; ν. 11. σι μον. χυἱ. ὅ.; χαὶ!. 26. πιὶ 
1,ον. χ. 10.; χὶῖν. 20., ὅζο. ἢ [μον. χχὶ. 2., ὅζο.; ν. 28. σι Νυμβ. 
ΧΙ. 20. 

Ιῃ τ[Πο86 Ῥγορἤμοίϑ ψῆο ᾿ἰνοά ἴῃ {Π6 Κίηράοτῃ οὗὨ [86 ὕδῃ {γ1θ68 πὲ 
πα δ "δῦ γϑίδγθησαθ. [Ἃ}ἢ Ατηοβ {Π6Γ6 18 8 (Βγοαϊθηϊησ, 11. 4., ἀπίῃ 
“ἀφῇ ἴον ἀδβρίβιηρ [6] αὺὺ οὗ {μ6 Ἰωογα : 480 1]. 7. ἀβρϑηᾷᾶδ οὴ Ἑχο, 
ΧΧΙΣ, 6.; [ωμον. χχ. 83.; Ὠροαΐ, χνυΐ. 19., χχῖν. 17., χχυῖ 18, 19.;: ν΄ δ. 
οἡ χοά. χχὶϊ. 25, 2θ0.: Πδυΐ. χχῖν, 12., ὅζο.; ν. 9. οὐ Νυπιβ. χίί, 
32, 38.; ν. 10. οη Πεουῖ, χχῖχ. ὅ.; νυ. 11, 12. οὐ ΝΡ. τἱ. 3.; [ευ. 
ΧΥΪΠ, 1δ.: 111. 2. οἡ Πουΐ. χὶν. 2.; ἴγ. 4, ὅ. ὁη [,6γ. ᾿ἰ. 11., νὴ, 12, 
ΧχΙΙ. 18., ὅχο.; Νυμῦ. χχυῆ!. 3.; Πουΐ. χῖν. 28., χχνὶ. 12.; νυν. 9, 10. 
οη ἴμεν. χχνὶ. 2ὅ.; Π)ουΐί. χχυ!. 22, 27.:; ν᾿. 1]. οὐ Πουΐί. χσχὶχ. 22, 
23. : ν. 11 οὐ Πουΐ. χχνῖ!. 30, 39. [ἐ 18 οἶθαγ ἔτοιαῃ νυ. 21, 22. (δαί 

᾿ ἙΠΠΙοϊππρ, 8. 169 ἢ. ῥ. 90]. 
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{16 Βδου  ῆοα8 ργοϑοσι θα ὈΥ 1Π6 ἰδ ΘΓ Οαϑίομηδ τ Υ οἴδυθα. ΤὴΘ 
Ῥτορ μοῦ ᾿μ ΘΓ Θβ81 00. [ῸΓ [86 Ρ6Ορ]6 γ}βθη 168 {πὲ οὗ Μοβθ8, Εχοά. 
ΧΧΧΙΙ, 9---Ἰ14.; ΝΠ. χὶν. 1]., ἅσ. ἴῃ οἤδρ. ᾿ἰχ.» ν. 3. δ] υἅθ8 ἴο 
ΝυΡ. χχὶ. θ.; ν. 8. ἰο δαί. νἱ. 1δὅ.; ν. 12. ἰο θεαί. χχνὶ!. 9, 10.; 
ν. 14. ἰο δι. χχχ. ἃ. [}ἢὰ Ηοβοᾶ νγ6 αἶβο Ηπαὰ πυπΊογοιβ 81} 8108 ἰο 
τ16 Ῥαηίεξαυος ; 88 1. 10. ἰο (ἀδη. χχιϊ. 17., ΧΧΧΙΙ. 12.; ν. 11. ἰο Εχοά, 
1.10.;: 11. 8. ἰο Βουΐ. νἱῖ. 18., χὶ. 14.; ν. 17. ἰο χοι. χχῆ]. 13.; ες 1. 
ἰο Πεαί. νἱ!ϊ. 8., χχχὶ. 18.: ἵν. 10. ἴο [μδὲν. χχνὶ. 2θ0.; ν. 6. ἰο ὕχοά, χ, 9.:; 
νυν. 14. ἰο Πθεοαϊ. χχχὶϊ. 39.;: ΙΧ. 4. ἰο ϑουί. χχνὶ. 14.; ν. 10, ἰο Νυχμῦ. 
χχν. 3.;: οαΐ. χχχιϊ, 10. [ἢ ΟΠαΡ8. χὶ, ΧΙ. ΓΠΟΓΘ ΔΓΘ 4180 ΠΙΔΠΥ͂ ταϑίδυ- 
6Π66Β [0 [βγ 61} {18} ΒΙΒΙΟΣΥ, 88 σϑοοσγα δα ἴῃ (ἀθῃη6818 δῃᾷ ὕχοάῃβ; δηᾶ 
Χὶ!. 9. ΤΥ 6 ΒΌΘΟΙΔΙΙΥ Ὠοίο6α 848 α6πλο Ἰ5ῃϊησ {86 ποίϊοη οὗ {μο86 
ὙΓΙοσΒ, ΏΟ, τοι 8ῃ δΥγοηθοιβ ἱηἰογργοίδίίου οὗ Νβϑῇ. υ}}}. 17., 
Ἰηϑ]ηΐαῖη {παῦ (86 ἰδαβί οὐὔἨὁ ἰδῦθγηδοϊοβ γχα8 πού οὐβοσυβϑα ἔτοιλ {86 
ἀ4γ8 οὗ Ψοβῆπδ ἰο {π6 ταΐαση ἔσο ΒδΌυ]οη. 
ΤΠ ροοίοα] ραγίβ οὔ 88 ΟἹ]α Τοβίδιαθηταἶϊβο δοηΐδϊη γθίθσ μ 68 [ο [Π6 

Ῥρηίδίουοῃ. Τθυβ βα)]. υἱῖϊ. τοΐϑσβ ἰο (ὕϑη. 1. 26., ὅζο.; χὶσχ. ἰο βρη. 
). 6---8.; χχῖν. 1, 2. ἴο ἀδϑη. 3. 2, 9, 10, 22.; χχχὶ!!. 6. ἰο (Ἴδη, ἰ). 1. 
Ιὴ χχῖχ, 10., χχχῆ!, 7., δηα δἰβθύγῃοῦθ, ΔΘ δ᾽] 810η8 (0 {86 ἀοΙαρθ. 
ΤΠ Βιβίοτυ οὗ {π6 Ῥαύγϊτοβ 18 σοίθγτθα τὸ σχίνὶ. 9., ἰχ. 9. (οοιρ. 
(ἀεη. χὶῖχ. 10.: Νυμῦ. χχὶν, 18.); ον.; οχ. 4., δῃα οἰβουσῆοσο. Τὴ Ἰδῖν 
18 ἔΓΘαῸΘΗΠΥ ΒρΟκθη οὗ βΘΏΘΓΑΙΙΥ͂, ἃΒ ἴῃ 1., ΧΙΧ., ΟΧὶΣ. ὅζο.; δῃηὰ ἴῃ χὶ. 
Ἴ., 88 8 τιτθη ἀοοιμηθηί. [παϊνιάιιαὶ ᾿ἰανΒ ΓΘ τθης]οη66, 866 ΧΥ͂. 
ὅ.., σοτῃρατοα ψῖ Εὐχοά. χχὶὶ. 2ὅ.; 11. 7. ἢ [μ6ν. χῖν. 4---.; Νυιῦ. 
ΧΙΧ, 6, 18.: βδουιῆοθβ ἅγ6 σοίθγσοα ἴο, 88 χὶ. 6., ]. 8.,}1. 19., ἰχνἱ. 183 
-ΙἸδ., οχν!. 14---18.23 ΤῊ ὈοΟΚ οὗ Ῥγονοῦθβ ργθ- ΒΌΡΡΟΒβ68 {86 οχ- 
Ἰβδύβησα οἵ [ἢ αν ; ἃ8, ΓῃΠουρἢ ἴΠ6Γ16 τὰ υΐ ἴον γογθαὶ] Δ] 8ῖο0 8 ἴο 1ὖ, 
10 15 {86 ταὶς οὗἁὨ τϑῆδθοιου οὐ {π6 αἰνίπμα γσονοἰδίζοη τηλάθ {μογοίη. 
Ῥγον. νἱἹ], 22., ὅζο., τηδὺ 6 Θομηραγρα σι (ἢ (6η. 1.; δηα ΧχΧΙ, 3. ψΠ ἢ 
Π) 6υῖ, χνὶ. 17.383 [Ιη ἢπηο, ἴῃ ἴπ6 Ὀοοῖς οὗ «00 10 15 βα]4 ἐπαῦύ ΠΟγ ἈΓ6 
Τοΐθγθησοθ (0 {π6 Ῥεπίδίθαοῃ. ϑοπιθ ἃ σψϑῦθα] 4]] 1510}8 : σΟΙΏΡ. 
ν. 14. ψτῇ οι. χχυ]. 29.; χχχὶ. 11. ἢ [ω6ν. χνῇ]. 17..) Χχ, 14. 
(ὐὐτρ. 4180 ἴν. 19., δῃὰ χ' 9. ψ τ (δη, 111. 7, 19.; νἱ. 27. δια χχὶν. 
2---4,9., ο. ψ ἢ Εχοά, χχὶ!, 20, (ΕΒ. γν. 21.), ἄς, ; [μὲν. χχν. 8., ὅτο.; 
1)ουΐ. χῖχ. 14., χχνἹ. 17., ὅτα.; ΧΊ], 7---10. ψ ἢ ἀοη. 1. 20---25.., δηὰ 
1χ. 2.; χχὶϊ 6. ψ ἢ Εχοα, χχὶϊ. 26. ; Τ)εαΐ. χχῖν. 6, 10---14.; χχν!!, 83. 
νὴ (σ6η. 1]. 7.: δηὰ χχχὶ. 26,27. ψῖίῃ Ποῖ, τν. 19., χνῖ!. 8... ΟΓ {Π6 
ΟἸγΌΠΙ6168 ἀπα ροβί- Οχ! πὶ ΡΥΟΡμοίβ 10 18 ΠΏ ΘΟΘΒΒΑΓΥ (0 ΒΡΘΔΪς. 

Α ρτγοδῦ ΠΙΔΠΥ ᾿πογ6 Αἰ βοὴ 8η4 Ῥγοοίβ πᾶν 6 δοσαπιυίαίοί 
Πα γραϑοηθα ΡΟ ΟΥ̓ {Π6 ὙΓ 6 ΓΒ τοίοσγοα ἴο δηα ὈΥ οὐδοῖβ [0 18 
ἵὕτιια ὑπαΐ τηδην οὗὨ 1Π686 ᾶνθ θθϑη οὐ]]Ἱοά βποῖ} δηά βἰγαϊμθα; ἀπά 
ΔΌΓΠΟΥΒ ΟΥἩἨ δηοίθογ ο1188 αν τηδ ηλαϊηθα ἐπα ΠΟΥ ΒΟΥ τιογοὶν ὑπαὶ 
1π[οσταδίίοη ννᾶ8 συγγθηΐ ἴῃ [6ταϑ], ἀθποοα ἔγοιῃη ἰγϑα θη. ΟΥ̓ ἔγοπὶ 

1" ΚΟΙΙ, ἘΠη]οϊταπρ, ὃ 834.; Ηδνογτηίοκ, Εἰπ]οίταπρ, 8.141. 1. ἰἴ, ̓ ρ. 548 --- 556., [πἰγοἀαοιίοη, 
8 87. ρρ. 416---428,; Ηδι σοι ηθοτρ, Π᾿ββογίαιϊοιθ, α158. ἱ. γ0]. 1. ρρ. 107---169. 

3. 74 ῃη, [πιτοἀδαυοίίοη ἰο ἴ86 ΟΙά Ταβὶ., ρατὶ 1. οἤδρ. ἱ. 8. 6.; Βιἄνογηϊοκ, Εἰη]οΐμαηρ, 
8. 142.1. 1]. ΡΡ. 556---559.., [ηϊτοάδαοσιίίοη, ὃ 38. ΡΡ. 429---481. 

3. ΚΕ], ἘΠη]οἰτπηρ,, ὃ 834. 
4 ζοἱ), Ηϊη]οϊαηβ, ὲ 124.; Ἡβνοσγηὶςκ, ΕἸη]οἰταηρ᾿, 8. 294. 111. Ρ. 80, ὃ 
5 ΑἸποηρ ἴῃ086 ΙΩΔΥ͂ δ6 τηθητϊοποὰ 1)γ. ΟΒ ΑΙ πιο τβ, Ἑνίάθηςοβ οὐ Ο τ βυ ΙΔ η Υ, ὈΟΟΚ ἷν. 

εἤδΡ. ἱ. 10----Ἰ 5, (οάϊε, Επίη. 1855), ΡΡ. 392 ----408., ννογο ἄγ βοῖηθ ᾿βα[Ὁ] 1818 οἵ Γοίθγθμοθβ 
το 1η6 Ῥοηίδίουςς ἴῃ 180 ἰαῖογ Ὀυ0Κ5 οὗ οι [86 ΟἹ πὰ Νον Τεβίϑιμθηιδ. 
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16 ἀοοιιπηοτβ ἔσοσα τυ βιοι ἔπ6 Ῥαοηίαίθι ἢ. νγ88 Βυ ὈΒθα ΘΗ ταπηοὰ: 
δηα {Π6γ6 8Γ6 ἴποβ6 ὑπαὺ οι ]α ἤανα 1 48 ἤδη γβύ ἀρροϑγιηρ ἴῃ ἢ8 
Ῥγαϑοηΐ ἴοσιη ἤθη 1ὖ γγ8ἃ8 8814 [0 Ὀ6 Τουπά ἴῃ {π6 ἰθπιρὶδ ἴῃ «οβἰδ]γ 
τοῖίση. Βιυῦ 10 18 ᾿πῃηροββίθ]6 ἴο δοηοοῖνο {Πδὺ ἃ ἀ 6] 1 γαΐα ἱπηροβίατο 
(ον βοι 1Ὁ σοῦ] παν Ὀ66Π) γγὰβ {π6ῃ ραἰπηθα τρομ [6 πδίϊοη ὃγ 
ΤΏ6ῃ {1Κ6 Φοβίδῃ δὴ ΗἨΠΚΊΔἢ, ν μο γοῖο αὖ {παὖ {Ππ26 ΘρΘΟἾΑ}}γΥ Δηχίουβ, 
ὈΥ ρμοηϊΐθησα δηᾶ {υγηϊηρ᾽ ΑΥΤΑΥ͂ ἔσο 81}, ἴο δυθῦῖ (ἀοὰ δΒ {πγοραϊθηρά 
)υαδρσιμοηΐθ. ΝοΥ, Βαα {ποὺ Ὀθθη 80 τηϊπάθα, σου] (Π6Υ Ἰιᾶγα γρη- 
τυγοα οἡ 8ῃ δού οὗ βδουῖθρα ὙΠιοΐ τητδῦ πᾶν ὈΘΘἢ ἸηΤΩΘΟἸΆΙΟΙΥ οχ- 
Ροβοᾶ, Τθοσα 18 η0 ρσγοοῦ ὑπαῦ {Π18 νυ8 [6 ΟὨΪΥ δχ βί!ησ ΘΟΡΥ οἵ (δε 
αν ; Ὀαύ, 16 10 ψ6γο, ᾿ηβίδηοοθβ ἃγΓα ποῦ ννδηΓηρ, Οὐ ΘῺ 1ῃ τηοάογῃ ἀδ 
οὗἩ {π6 δηΐτα αἰβαρρθασαμοθ [ῸΣ ἃ {πη οὗ βοιθ θοοῖκ Μ ΙΟΝ, πη 
ἃ Β'ῃρ]6 ΘΟΡΥ͂ 88 Ὀθθη ἔουπα δηα Ὀγουρμύ ἰο Ἰιρὶιῦ, 18. δῇ Ομοα οδεὶὶν 
ταοορπΖοα 88 ἴΠ6 ὙΘΥῪ ΟΥϊσΊη8] ΟΥ̓Κ, δηὰ Ὧο Ῥτοαπιοίϊοῃ οὗἉ [ἢ6 δηάρι, 

Βιυΐ, ΒΌΓΟΙΥ, ΒΟΥ ΟΣ βοπῖα οὗ {π6 Δ] 18] 0η8 ΔΌΟΥΘ ρΊΨΘΩ ΤΑΥ͂ δὲ 
Θχοορίρα ασαϊηδί, ὑΠ6Υ6 ἰβ ΘηουρὮ 0 ΒΟΥ {μπαΐ {(Π16 τΠ0]6. αὐ 
οὗ Ἰβγϑβὶ, δβ δου ἀομοθα {Ὠσοῦσῇ 411 18 Ποσαίαγθ, γγα8 παργασπαιοί 
ἢ [λοΐβ, ἀπα ῥγηοῖρ]68, μα Βα δ1[8, δη ουδίομμβ, νν ΒΙΟἢ ΔΓΘ παγτα οί 
Δηα ργθβουιθϑ τὰ {86 Ῥοηξαύίθι οι, δηᾶ {πᾶῦ [Ππ6 ΟἿΠΟΙ ὈΟΟΪΒ 8Γ6 οὐὰ- 
{ἸηυΔ}}Υ το-ρτοάποῖησ Ῥαοηίαύθι ἢ ΡὨγββθοϊ συ. [0.18 ηοΐ ΓΕΑΒΟΏΔΟΪΕ ἴ 
ΘοΟηἤη6 {Π6 ὑθΒΕ ΠΩ ΟΩΥ 80 ἔπγηἸβμρα ἴο ἔγαστηθηίβ, ΟΥ̓ ἴο ΒΌΡΡοβΕ ({ἱ 
ΡῬγορβίβ θαβοα {πεῖν 8016 ψΆΓΏΪΠσΒ, δηα Κίησβ σοπδβίγυοίοα {Ποῖ 
ῬοΪ 168] ἀηα το]! σουβ ΟὈΒοσυϑηοθ8 οα 616 Πολίϊηρ' ᾿οανθβ, διὰ [δὲ 
ποὺ Ὀδ6θὴ Ὀγουσῃῦ τηἴο δηνίμῖησ 116 ΟΓΘΓ ΟΥ̓ σοπ ] ἴθ 688 οὗ ἀεἤηϊε 
ῬΓορογίίοηβι ὙΤΒογο πλιϑῦ πᾶν Ὀ6ΘΠη Βοη6 Ηηϊβ θα νγοσῖκ ἰο υἱοὶ 
ΒΟἢ 4} 5] 0 5 6͵ΓΘ τη. Απάᾶ [{Πη)6 Ῥοηίαίουσῃ 18 8 ΜΠΟΪ6, ὁοη- 
βίσαούβα οη ἃ ρΪ4:), ΓοσΌΪΑΥΙΥ ἀονοοροϑα, ἡ 1}} 118 ρατίβ Αἰησ (ο οδεὶ 
οἴμου, 1 1 ἡ σα αἰβιηθιθογοα δηα βοραγαίθα ἱπίο 1(8 80-(]αὶ 
οοιηροηρθηῦ ρουίοηβ, πον πτου]Ἱα ποῦ Ὀ6 Βα σα] } Υ οοπιρ]οΐθ. [5 ἱπιὶ 
(μαὺ πυτὶἴθυβ πκ6 Ιαρίδα μανα οπαἀθανουγοὰ ἴο ργονα {86 ᾿Ἰπάρρει- 
ἰθηο6 δηά σογρ] ἴθ μ688 οὗ {π6 Ε]Ο δίς ἀηὰ «μον βέ!ς ἀοουπιθαίο; 
λυὺ {π6ὶγ οὐνῃ δἀπηϊββίοη ἰμ8ὺ [16 πὰ] δα !τοῦ ΠᾺ8 ΒΡ γε ββθα ροπῆου! 
οὗ {Π68868 ἀοσυμπηθη 8 18 ἔαία] ἴο {π6ὶγ ὑγοοῖΣ Γ[Γἔ 18 1} 588106 10 δμίεῦ 
᾿οσο Ἰπίο δὴν ἀθία)δᾶ ἀγρυμηθηῦ ἔγΓ {Ππ6 ἀπ} γ οὗὨ ἔπ6 Ῥαπίαίθιι: 
(π6 φιυιρδίοη μα8 θαθη ἔᾺΠΥ ἐγοαίθα ὈῪ ναγῖουϑ δαΐβοσβ, ἐο τ βοπὶ (δὲ 
βίπαἀθηΐ τηυβὲ θα τοΐογγοα,3 Τύ γΠΔῪ 708, ονανοῦ, Ὀ6 τοιιδυκοά {μεὶ 
{Π6 ΘΟμΠΡ]δύθῃ 688, οὐἱσίηδὶ οὐ ἐδοίιϊουιβ, τηυϑί πϑοᾶθ Ὀ6 ΨΘΓΥ͂ ρεγίετ, 
ΒΙΠΟΘ ῸΣ ἃρῸβ 1 νγὯ8 τοῖα 48 ἃ 016, {Π6 δοιυΐοϑῦ τη ϊπ 8 πετεῖ 
οἰδοίηρ αν ῖηρ Βούθγοσθηθοιβ ἴῃ 108 δοιῃροβιίοη. Τὶ ρβου- 
᾿Ἰτ [165, συ ὨΙοἢ Πᾶνα ἴῃ Ἰαΐθν ἄδυβ 6 βυρροβαά ἴο τλαγὶς 8 αἰ γοΓΘΙ 
οὗ δυίῃοῦϑ, οσα ρογοοιγθα ἢᾳ8 θ66ὴ ΔΙΓΟΔαΥ οοηΐοεαβοα; Ὀυΐ {6 ο08- 
οἰαβίοι ΨΨΏΙΟΙ ΒΟΠ6 τροάθσῃ Οὐ 108 πᾶν ἀγάσῃ ἔγοπλ {Π|6Πὶ νγ88 μοὶ 
δα 6586α αἵ, 

. 6 ͵οιία, ἘΠπ]Ἰοϊταπα, ὃ. 162 ἃ. Ρ. 3200, 8:6 Ηδνογπῖοκ, ἘΠι]οϊ ας, ὃ 159. 1} 
ῬΡ. δ84---δ40. 

2 Ἠμμ[] Δ Β ῬΡΌΓΡΟΒΟ 18 ἴο βῆον [πδ΄ ἃ ἀοσαπηοιῦ 18 σοταμ]οῖθ ἴῃ (561, Βιιξ, αἰ ΟΥ οἰ πη πρίπς 
ἦς ἴῃ 16 θὲ ΨΨΑΥ͂ 6 οΔῃ, 6 81}}} ἢ48 ἴο σοπίδβ8 [Πδὺ [Π6Γ6 ΑΤῸ σϑρ5 ἰη ἱξ. Ης ἰ8 ποῖ, οκ- 
ΟνΟΓ, ἀἰθηχαγοά, δη ἃ Ῥογβίβίβ {Ππ0 ογισίπαϊν ᾿Ποσα Μν6ΓῸ ΠῸ ράρβ, θα. τῆαι μίοοοϑ ΜΌΓ ἰοἷν ουΐ 
Ὁγ 186 ΠΟΙ Ρ 6 Γ ν ἤθπ ἢ6 δα πηαίογία 5 ἔγοπλ Οὐ Γ δοῦτοοβ, 1)}16 Ου ΘΙ] ἢ ἀογ Οομοϑ|8, ρ. 94. 
1ν ἰ8 αἰπιοβϑὲ 66 1688 ἰο οὔβογτνο (ῃδὺ δὴ ἰηρθηΐοιβ ΙΏ8η τΏΔΥ ΌΥ͂ δ οἢ ἃ ῥγοςοβδ οἵ δγχατοεηι 
Ῥτονο δἰγηοβὶ δηγιῃΐηρ ἢ6 ΘΠ ΟΟδ08. 

5 Ἡβνοτηΐςκ, ΕἰπΙοίἑαρ, 5. 110. 1. ἰ ὑρ, 35---58. Ἰαοιὶ 43.-τ44... Κεὶ ἘΐΕΙΟΙΝ ΝΕ, ἀξ ἀν αν δ. 8 ᾿ ΡΡ 8., ηϊγο(αςιίοη, ὃ 6. Ρ}». 23.--.Ξ. 
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ΤΉΟΤΟ ἅτ αἰ ΒἼου}0168 1η. [π6 αν οὗ ἃ ἰαΐθ οοτηροβιίίοη οὗ 16 Ῥοη- 
ἰαὐδυοι ΜΓ ὨΙΟΝ 16 Β66πη8 μαγὰ ἴο βοῖνθβ.0 ὙΥΏΥ ἃγὸ δύόμδῖὶο ζΌσπὴ8 υδοᾶ 
τπτουρσὰ {μ6 ΜΠ ΠΟΪ6, 1 π6 ᾿ΥἸπιαυΥ ἀοσιπιοηΐβ π ΓΘ οὗ πὸ στρα 
ΔΗ ΟΣ Υ, δηᾷ 1 1Π8 ΘαΙΓΟΥ νγ88 ἰδΐον 81}}}7 ΕἿὟΣ Ὄχαηρ]θ, 16 ἤᾶνο 
ὉΝΤῚ ἴον 186 Ἰαΐδν ἔοσγω ΓΙΌΝΤΥ; πα ΝῚΓΙ ἀπ ἽΨ5 ἀγα αϑοὰ {πγουρᾷ {Π6 
Ῥρμίαίθυοι, ουθῃ ἴῃ Το.  ΓΟΠΟΙΩΥ͂, Ἡ ὨΙΟἢ ΒΟΠΊΘ τορσαγὶ 88 ὙΘΓῪ ἰαΐθ 
Ἰηἀερα, ἔον θοίῃ σοηάογε. Ηρ], ν ὸ δά! 8. {Π6 ἤλοΐ, ποσοιηΐβ 
ἔον 10 ὈΥ βαγίηρ {Ππᾶὺ (6 φαϊίοτ---ὐπαὖ 18, οὗ {π6 βυϑῦ ἔοιιν θοΟἸΚ8--- ἃρ- 
11οα 4 Βαυτηοπιζίηρ απ, ἀπμα μα {πᾶὺ ΟἸΠῸΣ μΠ6 Μ]|Ὸὸ δηποχρᾶ 
δὲ πε ον ταν 88 ῬΟβΒθβϑβθα Μιὰ ἃ ΟΠαΘΥΓ] Ῥαββιου (τοῦ οἰ μοῦ 
ΒΟ ἀουθάγθη (ἀὙ1116) [ῸΓ ὈΠΙΟΓΙΆΙΥ, ΟΥ̓ΆΡΟΥ ΔΡ8 (6 αὐΐποῦ 1 π|86}} 
Πλά {μ6 ἔΆποΥ οἵ ἱταιἰαἰϊησ {π6 ΡἢΓΑΒΘΟ]ΟΡῪ οὗ οΪ]α ὈοΟΚ8. Απᾷ {}16η, 
88 Ὁ τοϊὶρῦ Ὀ6 δεκοα ὙΠῪ ΡΘΓΒΟΠΒ 80 ἕοπα οὗ δαγιηομιζίηρ αἸἃ ποῦ 
Πλττποπἶζα {Π 8 ὨΒΠ168 οὔ {86 161 γ, Βαΐῦ Ἰον ὈΠΟΣ Πότ, ἀπ ΠΣ [ΠΟΓΟ, 
γ. Ηυρί] ἃ βιιρροϑεβ {μαΐ, ἃ8 ἴῃ ἰδίθν ραῦίδπος θοῦἢ Παμλ68 6,6 υ804, 
ηα ὑγοσα ΘαΌΔ ΠΥ δ οσζοά, δηα ΔΒ ἔπογο σγὰ8 ἃ ργθϑαπιρίοη {παῖ 
ὈΤδιΣ τταδ ἰηἰγοάιιοορα ἔοσ βρβϑοῖαὶ ᾿ἱπίθσμαὶ ρτοιηᾶθ, 8οὸ 10 νναβ [δ ὁ ἐπαῦ 
ΠΟ οἤδηρα οὗἉὨ (18 τηυδὺ Ὀ6 πιδάθ.5 Ηδ δα 18 οοηνιποοα ὈΥ 800} 
τοαβοηϊηρ' ταῦ Ὀ6 ΘΑΒΙΥ ΘΟΠΥΪΠΟΘα πα 666, 

ΤΉΏΘΓΟ 18 ἃ ΡγΟΌΪ6πὶ σοηπροίοα τ] ἢ {π6 Ῥοπίαίοιοῃ, τ ΒΙοἢ ῬΓοβοηἑβ 
Βοῃλ6 ἀΠΠΠΟΌΪΟΥ ΠΟΥ ΔΠΥ ἀϑρθοῖ, δπα ᾿ᾶ8 ἢδΔα Ἔχογοϊβοα ὩΡΟῺ 10 Βοιη6 
οὗ [86 Κεοηδδὺ σψῖῖβ, θὰῦ τ] ἢ, οὐ 86 Βιρροδβιίίοῃ οὗ ἃ ἰαΐβ ἀδίθ, 
ΒΟΘΙΩῚ8 ἴο Ὀδοολθ ΔΌΒΟΪ ΘΙΥ ᾿Πϑαστλοι Δ Ὁ ]6. [0 18 {Π6 ΔΌβθηοα οὗ 
ἀϊδίποῦ οπαποϊαίίοη οὗ 186 Βοι } Β Ἰπητηογία γ. ΤὨῊΙΒ 18 ποῦ {π6 ρ]δο8 
ἰο ἀἸδβουββ {π6 τηδίίου 1861, ΟΥ ἴο Βον" ΠΟῪ ἔδαγ {παῦ ψΏΙΟἢ 18 ποῖ 
ἀγθοῦγ ἰδυρῃύ 18 ἀθάπο1}}6 ἴγοπι τπΠ6 Ῥεπίαϊοθυοϊ. ὈΥ ᾿πίθγαποθ Τὸ 
116 δΔοκηον]οάσοα ἔλοιβ 88 ὑπο υ 116 Ὀθίοσυα υ8 ον αὐὐθῃίοῃ τηυϑὺ Ὀ6 
ἜΧΟΙ νου ἀϊγοοῖθα, 1 τὸ τοδα ἔτομιὶ (ἀθηθβὶβ ἰῃγουρἢ {16 ὨΙΒίΟΥΥ, 
[Π6 ἀδνοίιομαὶ ροοίσυ, [μ6 Ργορμθίϊοδὶ αὐΐογαηοθβ οὗ βουιρίυσο, 6 866 
Δ ΟΥ̓ΔΘΥΪΥ ἀσνϑὶοριηθηῦ. ὙΠῸ διΐαχο ν᾽ οὐ], ἀἰβίδηΐ δπα ἀάγκὶν πιηΐοά 
αἱ Βγβί, ἀγᾶνγ8 ὭΘΆΓΟΥ δΔηἀ ὨΘΆΓΘΥ : (86 γ61] 18 στάλα! ν 166 ; ἀπὰ 
ΠλΒΗ 68 οὐὗἩ {Π6 ΠΟΥ ΡΊΟΤΥ Βιιϊη6 τρογὸ Ὀγρ ΠΥ οσίἢῃ. ὅ0 {παὺ αν 
οου]α ρσᾷΖθ ἀροπ {86 ῥα οὗἉ 1186, δηὰ δηοὶραῖα {π6 ῥ᾽ θαβαγοβ δὺ (το Β 
τσ ῦ Παμα [ῸΓ δνϑύσροσο ; ΜΠ116 {π6 ργορῃοῖβ ἀθβουῖθα Θχ ΠΠΡῚΥ {86 
Βρὶγιταδ] δηα δνου]αδίιηρ ρ]οσίθϑ οὗ Μοββια ἢ ΒΒ βαϊναϊϊοη. ΑἹ] 18 ἴῃ 
οΥγάοσ ----ὐμα οπυτοῖ δανδηοιηρ, (ΔοΟα ΒΒ ΡΌΓΡΟΒ68 σΓροηΐηρ, 88 {Π6 ἀρθ8 
ΤΟ]οα οθ. Βυΐ πον ρυὺ π6 Ῥαοηϊζαύθιςοι 1η {(Π6 ἰπη6 οὗ {π6 ργομῇοίθ, 
10. [αν] Β {ἴπι6, Δηα γοὰ πᾶνα ἃ νϑϑὺ δηῃογηϑὶυ. ΑΚ ΘΟΠΊΡΊ]ΟΓ, δι ηρ; 
ἄονῃ ἴο οοηδβίγαοὺ [86 συϊάθ- οοῖς οὗἩ {π6 παίΐοῃ, {πΠ6 ἰανγβ πὰ {86 
ΟΥ̓Δ Π665 δηα (Π6 οογθηϑηΐ, ουθῃ 1 Βα Βαά υδβοᾶ οἱάος ἀοουμηδηΐβ 
(πὰ τ8686 οΪάον ἀοοσυπηοηίβ ἃγὸ μ]δορά, 88 γα ἤδνα βΒ66ῃ, ὈΥ [6 ΠΘΥΝ 
ΟΥΙ108 ΨΕΙῪ ἰαἰ6), σου] ποῦ πανα {πστοννῃ Ὀδοὶς ΠῚΒ τηϊπα, δῃα ἢδΥθ 
βῃυῦ ουῦ {παὶ Ὀ]οΒβοα Ἰροὺ τ ]οἢ γα8 σον ὶηρ τουπα δΐμη. [Ὁ 18 Ἰτὴ- 
ῬΟΒΒ10]6 ἴο δοοοιηῦ ΖῸΓ {Π6 Ῥῃθηοιηθπα οὗ {π6 Ῥοηϊαίθ οι τπ τοσαγὰ 

, Κ'66 ΟἾΒΕΣ ΘΧΘΙΏΡΪ68 οὗὨ ΡΟΟΌ] Δ Υ [168 οὗἨἁ ΒροΘΟἢ ἐοιπὰ ΘΧοϊ δ νοὶ  ᾿π (Π6 Ῥοπίδιουοῃ, 1π 
ἸΚυτίΣ, ΕἸΠΒ εἰς ἀ68 Ῥβηῖΐ. ῥ. 77, ποίέε. ὙΏΘΥ ΔΓ δ ο ἢ. 88 ΓΏΟἢ δοκπον)οᾶρεβ: οοιῃρ. ΚΟ], 
ΕΠηϊοϊταηρ, ὃ 82. Ρ. 127. ; Φάῃη, Ιηϊτοδαοιίοη, ρϑγὶ 11. σΒΔΡ. 1. ὃ ὃ. ΡΡ. 177---]179.; Ηᾶνοι- 
Ὡΐοκ, ἘΠΠ]οἰζαης, ὃ 831. 1. 1. ΡΡ. 188., δία. 

3 Ὁῖο Ὁ 6 ]]οὴ ἀοσ (ἰοπρδὶβ, ᾿. 199. ... 50 861 βἰεἢ 48 ἀδγαιιβ ΘΚ] ἄγη ἀΔΕ8 δ Οὗ 'πλ βράϊοσγη 
Βργδο σοὈγδυςἢ θαϊά6 Ναιηθη ποθ ηοί πη ον θοβίθῃη, 8180 σ᾽ εἰσ ογθ  Βεχὺ ἐγβομοίηθη, πὰ 

ὉΠ λὲξ αἴθ Υ ἀγα αἰ ΒΌπρ; ΠΣ βίοι μαι[6 δι15 θοβ πλίθη ἵππόγοῃ τ ηἄρθη ροβοίζὶ Σὰ δβεΐῃ, 80 
ἀι85 68 ὈΠΒΏ ΑΒΟΌΔΥ ΠΙΓ ἰΠπ νυτᾶς. ὙΠ ν ογὰβ ἃγα ἡ ΟΥἢ ῬΓΘδογυ ηβ. 
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ἴο {π6 στοαῦῖ (ἀοοἰγῖηα οὗὨἨ [86 800} Β ̓τητηοσία ν 1 γοῦ Ὀτῖηρ ἀοπη ἰΣ 
ΘΟΙΠΡΟΒ ΟΠ ἴο 8 ἰδία ρεσὶοά. 

Οὗοῦ οοπβί ἀοσαίϊοηβ ὑποσο ἀγα ΟΥ̓ ἃ 811}. Κιηα Ὑ ΒΊΟΝ σα ποὶ 
που ὑποῖγ πτοῖρῃ. ΤΠ Ῥρηίαδίθιο τα {Π6 ἰδ -Ὀοο Κ οἵ (δε 
18γα 6} 10158}} παϊΐοη. ΝΟΥ͂Σ ΔΏΥ͂ Οὴ6 ὙΠῸ νγδηίβ 10 ΤΌΣ 8 αἱρεβί οἵ ἰδπϑ 
ἤγουῃ θυ] ον ἀοουμπθηΐβ Ρ].6 68 Π 6. 1Π ΟΓΘΓ, β τ Κ68 οὐ [Πο86 π᾿ οὶ 
ἢδγθ Ὀοσομηα ορβοϊοίθ, δηα σοπάθῃβοβ ψμδὺ μ6 ΗΕ παβ 1πΐ0 8. οοηβιείοηϊ 
Μ016. Βαυΐύ ἴῃ {π6 Ῥοπίαϊθιυο νγ6 866 ἰανγϑ ρίνϑῃ δὖ 016 {ἴπη6, π}]οὶ 
ΔΓ πο Πῆ64 οΥ Δα 6 ίο, αὖ ἀποίμεσ, ΤΉῊ]8 18 80 οἰ θαγὶυ {πὸ ἔδεί (δαὶ 
8Π ἈΓρυπηθηῦ μ88 θ6θὴ ταϊβοα {Πογοίτομλ ἀραϊπδῦ 1π6 τ μοὶ Ὀοϊῃσ (ἢὲ 
τγοῦῖς οὗ ἃ βίηρ]8 υυοσ. Τηδῦ ἢδ8 θθθη οομβι ἀογθα Ὀαεζογο : 1 πᾶν 
Βογο 6 βαϊ4 {μαὺ {π18 ἔμοῦ 18 ἃ ῥτοοῦ οὗ 116 δηπαυ, 8. Ρῥγοοῦ (πλὶ 
16 ἰανγβ Το γα σοι 64 το ΜΥΠΠΏρ᾽ ΔΒ ΒΟΟΏ 88 {ΠΕ6Υ̓ Ἰ ΘΓΘ ᾿τοπιϊραίοί, 
(οά, {πουρῇ δοίϊπρ ταἸγδου]οῦβὶν, αἸἃ ποῦ ὑγοαῦ [86 [Βγϑθ}} [68 88 πιοῖε 
ΤΉ ΔΟ πο. ὙΤΉΘΥ Ἰγ6Γ6 [0 86 {Π6 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ ΤΔ6ΔΠ8 ΟΥ̓ δοαυϊτίησ Κποπ- 
Ἰεᾶρε, [6 Ὺ 6ΓΘ ἴο ἰθαγῃ ΕΥ̓͂ ΘΧρΡοτθηθθ. ὅο ἰμαΐ, {Ππουρῇ {Π6Ὺ Βα 2 
αἸνὶπο σοπαποῖον, γε Ηρα, νγ 61} δοαυδιηΐοα νὰ {Π6 ΘΟΙΒΊΓΥ, που] 
Ὀδ οἵ ναβύ βϑυυῖοα ἴο ἔῃ θη), “ 1πβίϑϑδα οὗ 6γ68,7 σι ἤθῃ ΠΟΥ ΜΈΓΕ οἢ- 
οδηηρίησ ἴῃ (86 ψ] Δ ογηθ88 (ΝΡ. χ. 31.). Απα Μοβββ ν88 ἰεἰ τὸ 
Βηα {86 Ἰποοηνθηΐθποα οὗ θοϊηρ' 8016 Ἰυᾶρε (Εχοα, χνὶ!. 13---26)) 
Ὀοίογο ἢ6 νψαϑ δα ἴο δρροϊῃηΐ ἱΠΕΘΥΙΟΥ τηδρδίγαίθϑ, 80 Δρροϊπίπιοηι 
ΒΊΟΝ {πὸ Τωογὰ {ἈΠῸῪ βαποίοποᾶ, 'ὅο 10 νγαᾶϑ οὐ οὐοοϑβιοη οὔ Ζε- 
πΝ μῶρ μον Ἰδανίηρ ΠῸ 80ὴ8 {παῦ {πΠ6 ρϑῃθταὶ ἰδ νγὰβ Ῥτοιιυϊσαιοὶ 
(ΝΡ. χχνὶ, 8.), {Ππαῦ ἃ τρδηΒ ἱπμουϊίδηοθ τῦδβ ὕο ἀδβοθηά (0 ἐϊ 
Π61γ8 δια] πη ἀσδίδυ]ς οὗ τλ8416. Νὸ τηοσὸ νγὰ8 δβάθα, ἀά Ἰἰείϊ [κ 
Ρθορὶα ἰο πὰ ψΠοίθον {118 τνα8 βιυβῆοϊθηί. Απᾶ αἴγογναγάβ, ου [δὲ 
ΤΟρΡΓΘβθη δίοη οὗἹὨ {116 6] ἀθυβ οὐ {πεῖν {γ106, ἃ ΒΌΡΡΙδμθηίδὶ ἰδ ν πὴ 
ἰδϑαθα (Νυμῦ. χχχυῖ. 6.), (αὖ βιοῖ ἔδημαὶθθ ταϑῦ ΤΩΔΥΤῪ ΟὨΪΥ πιὰ 
{π61Ὁ οὐ {γῖρθ6 (οορ. ΝΌΠΙΡ. 1χ. 1----14.). Τῦ 18 ματα ἴο θθ τονε (δαὶ 
Μὸ Βῃ0] ἃ Βπα ρίθοθ- θα] Ἰορ βϑἰϑίϊοη οὐ {Π18 πα ἀο]ινογοὰ Ὁγ ἃ 
ὙΓΙΟΡ Μ{Π0 ᾿ϊνοα Ἰοηρ αἴζον, μθη {Π6 ανν τγα8 δομρ] οίο. ἢ 

Βαῦ {Π6 1ϊπιῖ8 οὗὨ (ἢ18 γοϊατηθ ν01}} Δ]]ΟἿ ΠΟ τόσα ἴο Ὀ6 βϑὶὰα ; δὰ 
16 πιδίίου πχαδί 6 Βιιμηπηθα ἘΡ ἴῃ ἃ ἔδυ οἰοβίηρ σσοσάβ. Τῃ6 ΓΘΆΒΟΠβ 
Ργοάασαά ἔον ἀ"ἴοσθηῦ ΟΡ ΠΟ Π8 να Ὀ6Θῃ ταν ΔῊΝ ψαἰρἢαά, δά ἴδε 
στοαῦ ἔογοθ οὗ τηδην οὐ ἴμθπὶ 18 ἔγθο Υ δοίζπον]θαροᾶ, 5111 [86 ὁ0η- 
Οἰυ10ῃ ΒΘΘΙῚΒ ᾿ΓΓΘΒΙΒΌΡ]6 ῸΣ 8ῃ ΘΑΥΎ Δα ΒοΥΒΕῚΡ --- ἔοτ (86 Μοβδὶὸ 
ΔῸ ΒΟΥΒΠρΡ οὗἩ {Π|᾿| Ῥαπίδίθυοῃ. 1 Μοβεββ δου] ποῖ σοϊδίβ ἢϊ8 οὐ 
ἀδδίῃ, 80 ὑπαῦ βοὴ ἤμπαὶ δἀάαϊίοη πδᾶ ἴο θ6 πιδάρ, 1 {βογὸ πεῖὲ 
ἀοουπιοηίβ δα βίϊηρ; θαΐογα 18 ἐηθ οὐ π᾿ ϊοῖ 6 πιῖσαῦ ἀνδὶ! Δἰπιβεῖ, 
ἢ γοῦ Β661Ὼ8 (10 18 11|ὲ ρουβαδδίοη οὐ [86 ργαβϑηῦ ΗΝ 80 (0 βᾶτε 
πυϊἐοπ ἀπά τη 6]]6ἃ 10 48 {μῖ 6 τηδὺ ἔν θ6 ο4]16ἀ 118 δαΐποτ, 
ΤῊ Ὑμο]6 τη888 οὗ δχίθυμαὶ! δνϊάθποθ 18 'π ἐαυουν οὗ {818,ὺ Τᾷῖε 
Βιιοο ράϊηρ χύοτβ οὗ {π6 ΟἹΑ Τοβίαπαθπε Ἀρρϑαγ ἰο οοπῆγῃ ᾿ς, ΑΛ 
ὝΠΟγῸ 18 6 σϑηθυαθ]6 δαῦμου τ οὗ ΟἸγὶδὺ Πῖπμβ6 1, τυ ἰ οἷν οδηηοί, 
τι πουῦ νι θηοθ, 6 βοΐ αϑἰᾶθ, Νοῆθ οὗ [π6 οδ]θδούίοπβ ἰδίῃ ἴτοτι 
16 ᾿πίθγη8] βέγιιοίασα δθθῖη Θοποϊ ϑῖνθ, ΤῊ 4]]ορϑά οοπίγϑ!σῃοιβ 
ΔΓ ποΐ ἸΓΓΘΟΟΏΟΙΪΑΌ]6. Τ|16 ἔγϑοθϑ οὗὨ 8 Ἰδίθι ἀδύθ 1.8 ποῦ ΟΟὨΥΙΠΟΙΏδ. 
ΤῊδ παυγαῦνοβ οὔ [ῃ6 Ῥαδηίδίθι ἢ ἀγα 11 ΥΆ ]]γ ἔσθ. ΤῊΘ τρῖγβαῖοϑ αὶ 
γϑοοΥ 8 Ὑγ6ΓῈ δοία!}} } ρασέοσπλοα, ΤῊΘ νοΐοα οὐ (ἀοάᾶ γθϑ}}Υ υἱνετεά (δὲ 

"ΤῈ ΤΩΔΥ Ὁ6 Τοτ ΔΓ ΚΘ, δἾ8ο, [Πδὲ [Ὁ 18 ἴῃ [186 Πἰρῃοδβὲ ἄδχτοθ ἐπι ργοῦδῦὶε ἴἢδὲ ἰδς {ἀτεαὶ οἱ 
ἀεβιγογὶπρ' [Ξγ86], δῃ ἃ ταὶ βίη ὯΡ ἃ ὩΟῪ ἡδίΐοη ἴῃ ἐδ ῬοΒίο τ οἵ Μοϑβεβ, ΝαπιΡ. χίν. 
Ῥγοςθοά ίτγοιη ἃ Ἰαῖὶς Ὑσίτοῦ, 



Οὐδογυαΐίοπϑ οη ἐδο εἐογϊοαὶ Ποοΐϑ. ΟΟΤ 

ῬΤΘοΟρΡίΒ ΜΡ ΉΟἢ ἀγα αἰ γα οα ἴο πη). ὅδὸ {πᾶ [ἢυ8, ὈΥ ΜοΒοϑΒ μαπᾶ, 
νν 88 ἰαἃ 1π6 Ηγβύ βίοῃμβ οἵ ἐπαὺ φαἸῆςο οὗ (ἀοαϑ ψογὰ συ Β1 οι Πμαίῃ ρτόνα 
Ἰηἴο {86 ΔΓ ῬΓΟΡΟΥΙΟΠΒ ἴῃ ΒΟ 76 ΠΟΥ ΘΏ]ΟΥ͂ ἃ Θοταρ!οἰοα Β10]6. " 

ΟΗΑΡΤΈΕᾺΝ 11. 
ΟΝ ΤΗΒ ΗΙΒΤΟΕΙ͂ΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ. 

ΒΕΟΤΊΟΝ 1. 

ΘΕΝΕΚΒΑΙ, ΟΒΒΕΒΥΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΒ ΗΙΒΤΟΕΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΕ. 

ΤῪῊΙΒ αἰνιβίοη οὗἩ [Π6 βδουθα Ὑσὶηρθ ΘΟΙΆΡΥΪΒῈ8 ἔνγεῖνο ῬΟΟΚΒ : Υ]Ζ. 
ἔσομαι οβῆυδ ἴο ΕΒΙΠΟΥ ᾿πο] αβῖγο : ἴΠ6 ἢγβύ βουθῃ οὐ {8686 θΟΟΚΒ δγζρ, 
Ὀγ {μ6 “618, οα]]6α {86 ,ογπιοῦ μγορ)ιεῖδ, ΡΥ οΌΔΌ]Υ Ῥδοδιιβα ἐΠ6Ὺ ἰγοαΐ 
οὗἨ ὑΠ6 πλοῦθ ἀποϊθπί ρογοάβ οὗ «ϑν δι ᾿ἰβίοσυ ἢ, δπ ββοδιβο {Π6Ὺ 
ΔΙ τηοϑῦ ΒΕ} Βαρροϑθοα ἴο Ὀ6 ψτι θη ΟΥ̓ Ρσορμοίϊοαὶ θη, Τ7]16 
αυθηΐβ ΓοοΓγ 64 1 [8686 ὈΟΟΪΚΒ ΟΟΟΌΡΥ ἃ ρογιο οὗ δἰπχοβῦ οπα ἐποιβαπά 
ΥΘΑΓΒ, ΨΥ ΒΙΟΪ. ΟΠ ΠΊΘΠΟΘΒ αὖ (ἢ6 ἀφαΐῃ οἵ Μίοβοβ, δπὰ [οστηϊηδίθϑ στῆ 
1η6 ργτγοαῦ πδίϊοηδὶ σϑΐοστη οἴϊβοίθα ὈὉγῪ Νοβοιρίδῃ, δἴζαεγ {π6 σϑίυση οὗ 
{π6 96.18 ἔτοιὰ ἴπ6 Βδθυ]οηβἢ οαρυϊνν. 

70 15 ουἹἱάθηΐ, ἔτοπλ δῃ δχϑιπαίοη οὗὨ {116 βίου! θα] βόοοῖκβ, {δμαΐ 
ΤΠΘΥ͂ αγ6 ΘΟ ]θούϊοπΒ ἴγοτα ὑπ 6 δ θη ο τθοοσάβ οὗ {Π6 6 188} πδίϊοῃ ; 
δα ἃ Βῃου α βθϑῖι (μδ΄, ἱπουρἢ {πΠ6 βαυϊβίαποθ οὗ {Π6 βανοσαὶ Ηϊβίογὶθϑ 
τὴῶϑ ει! ὉΠ6ΘΥ αἰνίηθ αἰγχθοίίοη, θη ὑμ6 ονθηΐθ Ὑ6ΥΘ γοθἢ ἴῃ 
ΤΩΘΙΟΤΎ, ΠΑ ὈΥ ῬΘΥΒΟΏΒ ὙἽΠ0 Ὑ6ΓΘ ΘΥΙΔΘῊΤῪ ΘΟὨ ΟΠΊΡΟΤΆΓΥ Ὑ18 [ἢ 8 
Τγϑηβαοίίομβ ψὮΏΙΟΝ ΓΠΘΥ πᾶν παγταίθα, γεὺ ὑπαὶ ὑπᾶον {π6 88Π16 
αἰγοοίίϊοη ΠῸΥ γα αἸβροβαα ἴῃ {π6 ἔοττῃ, ἴῃ ψ ΒΟ {Π6Ὺ πᾶγνα ὈΘθα. 
ἰγϑηδιλ 64 ὕο 8, ΟΥ̓ ΒΟΙη6 ΟἾΒΕΓ ΡΘΥΒΟΏ, Ἰοησ αὐύοῦ ναγάβ, δηα ῥγοῦ- 
ΔΡΪΥ 41} ὈγῪῚ {π6 βαπὶδ μδηά, δῃὰ δρϑουῦ {86 βαηὴθ (ἴ|6. Νοίμιπρ, 
Ἰπ4 664, 18 ΤΔΟΓΘ οογίδιη ἰθδη ἰπαῦ ὙΘΙῪ ΔΠ1Ρ]6 ΤΩΘΙΏΟΙΣΒ ΟΥ̓ ΤΟΟΟΓ8 οὗ 
[6 ΗοΡτοτν ΤορΌ] 1. ἡ σο πυιῦθη ἴγοιῃ (μ6 ἢγβί σοϊωτηθποθπιθηϊ οἵ 
1π6 {μοοοῦϑου, ἴο σι βῖοῖι {π6 δαίμοῦβ οὗ ἴμ686 ὈΟΟΪΒ γ ΥῪ ΓΘ] ΘΠ 
τοίοσ. θοῇ ἃ ῬγδΟῖΟΘ 18 ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ 1 ἃ τγ6]]-σοπδειαϊοα δἰαϊο: 6 
Ββανα οὐἱάθῃοο ἔγομῃ (86 βδουθα σι ησΒ {παῦ 10 Δποιθη νυν οδίαϊποα 
διηοηρ {πὸ Βοδίμθη παίϊοηβ (οομρασα βίου 11. 28. ἀπά νἹ, 1.); δπά 
{Π6 γα 15 ουάθηῦ ρῥτοοῦ {παὺ 10 Κα τῖ86 ργουδι] δα διηοηρ {16 [ΒγΔ6}1068 
ἔγοπλ 188 ΘΓ Ὀαρίηηίηρ οὗ {μθὶῦ ρμο] Υ (866 Εὐχοί, χνῖ 14.}.. 
Ἡδηοθο 1ἰ 18 {μαῦ γα πὰ βυο ἔγεαυθηΐ σοΐθγθηοαβ ἐο {π6 ΟἸΒ ΓΟ ο168 
οὗ {π6 Κίηρβ οὗἁ [βγϑε] δπὰ «υἀδῃ ἴῃ {π6 ὈΟΟΙΒ οὐὗὨ βϑδιγι}ὶ ἀπὰ Κίπρβ, 
Δηα 4]50 ἴο {π6 Ῥοοῖκβ οὗ δὰ, Ναίδδῃ, δηὰᾶ 1660. 

ἼΠ6 Βιβύοτιοαὶ ῬΟΟΚΒ ἃγα οὗ ὙΘΤῪ στϑαῖ ᾿πηρογίδηοα ον {πὸ στῖρῃς 
ὉΠΟοΥβίδηπρ' οὗ βοηα οἴου ρατίβ οὗ {π6 ΟἹα ᾿Γαβίαιηθηΐ : [ῃ086 ροσ- 
άοηΒ, 1π ρϑγίϊου]αγ, τυ Β10ἢ ἰγαδῦ οὐ (86 116 ἀπά τσοῖρῃ οὗ Πανὶά, ἔμ σπ βῃ 
8. ὙΟΙῪ ᾿ἰηδίτυσίνο ΚΟΥ ἴο ΤΩΔΗΥ Οὗ [18 Ὀ881Π18; πα (Π6 Ῥγορμδίϊοαὶ) 
ῬΟΟΚΒ ἀοτῖνθ τυοἢ ΠἸρπῃῦ ἔγοτῃ {Π686 ἢϊβίοσιθβ, Βΐ {Π6 δἰὐδηθίοη οἵ 
{πὸ βαογϑά τσ οσθ τ᾽ 88 ποῦ ὙὙ ΠΟΠΥ σομΒπθα ἴο {Π6 «6 185}} ρθορ]α : {ΠῸῪ 
ἤν ρΊνΘΩ Ὁ ΠΊΔΩΥ͂ νϑ] Δ 016, ἹΠΟΌρὮ ποιά οηΐαὶ, ποί]668 ΘΟΠοου πῖηρ [86 
βίδίβ οὐ {πΠ6 Βυτγοιπαϊηρ, ΠΔΙ]0ΠΒ; δπα {86 νδυθ οὗ {μ686 ποίϊοαβ 15 

566 Κιιίο᾽ 5 Οτοεὶ. οὗ ΒΙΌ]. 11. τί. Ῥεπιδίθθοῖ ; σοι. αἷεο Μδοᾶοπαβ]ά, Οτγοδίίΐοη δπὰ 
{ἢ ἘΔ]], ματι ἱ. ρρ. 9. ὅς. ; δῃά Βαν)ίπβοη, Ηἰβι. Εν ἀθηοο5 οὔ 186 ὙΓα οὗ [86 βογὶρίυγο 
Ἐξ οοτάβ, ἰδςῖ, ἰδ. ΡΡ. 36---78. . 

Σ᾿ Οκ (Πο Φοπίθῃ αἰνίβίοης οὔ τῆς σάποη οὗ βου ρίθγο, 866 Ὀοῖοτο, ΡΡ. 34, 35. 



008 Απαϊγεῖς οὗ ἐδ Οἰά Τεδίαπιοηί. 

ὙΘΙῪ τηλίοτ! ν᾽ Θπμαποοα ὈΥ {Π6 σοηβιἀδγαιίοη, ὑπαῦ, ἀπ] τῆς τας 
οὗ ΕΖια απὰ Νοῇῃριηϊδῇ, [πΠ6 ὕνγο Ἰαΐθδί “6 88}: ὨΙΘ ΟΥΊΔΏ8Β, ἢ{{|6 ΟΥ δ0 
ἀοΡροὨἼΘηοα οἂπ δ6 μΪαοοα ὑροη {Ππ6 τοϊαίοηβ οὗὨἨ ᾿ϑδίμθη πτίοτα. 
Βυΐ ὉΠ686 ὈΟΟΚΒ 816 ἴο 6 σοῃβιἀοαγθα ποῖ ΣΤ ΘΓΟΪΥ 88 8 ἢΙβίοτυ οἵ ἰῃο 
7618} οὔαγο : ΠΥ 4150 οἰθαυὶν 1] υϑύγαϊο (ἢ6 ργοσδοάϊησβ οἵ (ὐοὲ 
ἰονγαγὰβ [μ6 ΟΠ] άτθη οὗ τηθῃ, δπα [ὍΥΠὶ ἃ ρογρϑίιδὶ οοπιπιθηὶ οἡ {ἶἷπὸ 
ἀθοϊαγαΐοη οἵ [ἢ τογδ] βᾶσϑ, ὑπαΐ ““ΕἸσὨΘΟιβη 688 Θχδ  ὑθτἢ 8 πδίϊου, 
Ὀυΐ 5'π 18 ἃ τϑργολοῖ ἴο δὴν Ρ60ρ]6᾽ (τον. χὶν. 34.) ἬΙ]6 (δον 
ΘΧΒΙθΙῦ ἃ τηουγη ] δηα 1ῃῃραγῦ ἃ] νἱον οὗ [86 ἀορΓανΥ οὗ (μα δυπιλὰ 
Ποαγΐ, δῃὰ {πὰ8 ῥύονα {παΐ “Ἅ πηδὴ 18 ὙΘΤῪ [ἌΓ σοΟΏΘ ἔγομι οτὶρὶ 
Τρ ὐδουβηθεβ,»" {ΠῸῪ αὖ {86 βδηγ6 {1πῚ6 ἐᾷς: “4 {86 ΓΑΙ ΠΙΪποβὲ οἵ 
(ἀὐοά ἴο 8 ῥγογηῖβθ8, ὑπΠ6 δογίδιη ἀδβϑίσασίοη οὗ ἢ15 Θῃθγαῖθβ, δηὰ ἢ: 
ὙΠ σηθββ (0 Οχίθῃα ΤΩΘΥΟΥ 10 [{Π6 τοίυγηϊηρ ΡΘηϊθηί. Τῆεν 
τηϑηϊοβϑί, 4150, (ῆ6 δχοθ θη οΥ οὗ ἴτὰθ Το] ρΊΟη, ἈΠα 108 ἔδΠΘΠΟΥ ἴο 
ΡῬτοτιαοίθ Ὠαρρὶπθ88 ἴῃ {Π18 1116, 88 νν6}} ἃ58 ἴῃ {παῦ τυ ΠΙΟὮ 15 [0 δοπιο; 
ΔΠα {ΠΟΥ ἔαΓΠΙΒἢ 8 ὙΧ10ἢ ΤΩΔΏΥ ῬτΟρΠΘἴ164] ἀθοϊαγα 08, {Π6 βισ χη 
ΓΒ] πηοπὶ οὗ νψῃ]οῇ 18 ΘΥΘΓΥ͂ ὙΑΥ σα] ου]αίοα το Βἰγθηρσίμοη οὖὐγ ἔμ 
ἴῃ {Π6 ποτὰ οὗ (οὐ. 
[ΓΚ 61] νν 6}1 τοιραγκϑ [πδὺ ἃ [ΠπΠΘΟΟΓΔΌς ῥγ ΠΟΙ 016 18 ἴο 6 ΟὈβοσγυοὰ ἰῃ 

{Ππ6 Πιβίονιοαὶ θοοΚθ. Πα σονθηδηΐ τι [8τ86], Δηα ἐπα τυ]ο οὔ ἰδεῖν 
116, ργῖναίθ δηα παιοηδὶ, ἢδα Ὀ6θη Ἰαϊὰ ἄονττη ἴῃ {Π6 ὈΟΟΚ οἵ ἰδε ἰδπ; 
ΔΩ ΠΟΥ {ποτα τηϑὺ θ6 βοὺ ἔογι ἢ {π6 γτϑϑυὶϊῦ οὗ ἘΠ Δ] 688. ΟΥ̓ υπ- 
[ΑἸΌΒ α] 658 το {π6 αἰνῖηθ σοτητηδ 8 ὈΥ τγογὰ δηα ἔδοί; 8ὸ {πὶ (δε 
8Πη8]8 οἵὁ [Π6 Οἤόβθη Ῥ6ΟΡ]6 ΒΏΡΙΥ υπίο]α (6 Ὠϊδίοτιοδὶ τ] Ζϑίοη 
οὗἩἨ τπ6 ἀϊνίηθ ροΪδῃ Ῥγαν ΘΙ Υ βκοίοῃοα οαὖ ἰη {π6 Ια. ὙὉε ἴοπῷ ἴα 
ψ ]οἢ 6 πα (π6 ιϊϑίοτιοδὶ ὈοΟΒ πα θθθὰ στρ ]ϊαίθα ὈΥ (δ 
ΡΓΙΏΟΙΡ]6. ΟΥ̓ βοῇ Ῥθύβοὴβ δῃὰ {πῖποβ {πΠ6 ποίϊοα 18 ΒΟΛΗΙΥ, οἱ 
ΟΥΠΟΥΒ ΘΟ ργοθηβῖνο δηα ἀρθία!]θα. Τἢ]15 Ἄγοβα ποί ἔγοπι {Π6ὸ Ὀ]ΕΠΙΤ 
ΟΥ̓ {Π6 ΡδιιοΙ ΤΥ ΟΥ̓ πηαΐοσια}8, θαῦ ἔγοσῃ {86 δυϊ Ὁ] 688 οὐ οὐδογν δὲ οἱ 
ΟΟΟΌΣΥΘΠΘΘΒ ἴ0 ΒΆΛΒΟΡ να {86 {μοοσγαῖο ρΡγροβθ. Ηδηοδ (δ6 δυΐδοι 
ΑΓ ἱῃ {Π6 Ῥαοκρτουπᾷ : {π6Ὺ ἀο ποῦ Ἰπίτοάμοθ {Π6 ΙΓ οὐτη [δο]ηρϑ οἵ 
ορϊπΐομβ: (Ππ6Ὺ Ρ888 πὸ ἡπαρτηθηῦ οἡ [16 ῬΘΥβοῺΒ ὙΠΟΒ6 δίοτσυ (δῈγ 
παργϑΐθ, δῃα ἰθαᾶσο {π6 πηογαὶ ὑοῦ οὗὨ {μοὶ ἀοϊηρβ ἕο δ6 οϑῃπιείοί 
ὈΥ ταϑι}] 9, ΤῊΘ Βυμητ τ 68 οὗ οπαγαοίοσ οὗ {Π6 1βγϑ}]} 118}. τηοπαγοὶ 
ἴὸ Ὀ6 ἔουπα ἴῃ {π6 ὈΟΟΚΒ οὗ Εἴηρβ δῖ ψ6}}-πιρὴ [86 ΟἿΪΥ ἐϊ- 
σορίϊοῃ.3] 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1]. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΡ 9035ηῦα. 

1. Αμίλον, σοπιίποηεδα, απαὰ ογεαϊδεϊέν οΥ ἐλὲς δοο. ---- ΤΠ]. Αγσωπιεηί.- 
1171. δοορε απαὰ αἀεβίση.---ΕΗΝ. ϑυπορϑὶβ 0Υ᾽ ἐξ σοπίοηΐς.----. Οὐδογτυσῆοαι 
οἡ ἐλ δοοῖ ὁ ὕαβῆλεν πιοπίϊοπθα ἴπ ὥοδλμα χ. 13., απαὶ ἐδε πιϊγαοῖε ἰδέτε 
γοοογ θα. 

1. ΤῊΕΒ Ῥοοκ οὗ Φοββυδ, σι ϊοἢ ἴῃ 41} (Π6 οορῖοβ οὗ 1π6 ΟΙά Τοθίω- 
τηθηὺ ἱπητηθαϊδίθΥ (Ὁ ]]ονγβ {μ6 Ῥοπίαϊοπος, 18 ἰῃπ8 ἀοπομμιϊηδίο, 

1 Ἡοτοἀοῖυβ δηὰ Τπυογά68, {Π6 ἔτνο τηοδὲ δηοΐθηϊ ῥτγοίδηθ Ἠἰβδίοσὶ πη οχίδληϊ, πέτὲ οὐδ 
ἰΟΙΏΡΟΓΑΣΥ τ ἢ ΕΖτὰ δὰ Νοἢαπιίδἢ, δηὰ σουϊ]ὰ ποῖ τυτὶϊ τνΐθἢ ΔΏΥ ΘΕΓΙΔΙΙΕΥ͂ οἵ ἐνθη!δ μοὶ 
Ῥοίογο ὑῃοὶγ οὐ πη. Βίβθορ δ }Ἰηρβδοι ἢει8 δ. ΓΑΌΪΥ ργονθα ἴῃς ΟὐδουΠΙΥ, ἀδίροα 
ἈΠ ἃ πΠΟΟΓ ΔΙ ΠΥ Οἵἁ 811 δποίϑθηϊ ῥρχγοίδῃθ Ὠἰδίοσυ, ἰὼ της ἢγϑυ Ὀοοῖς οἵἉ ἢἰβ Οτίρίπεβ βδοτε, ἢ. 
1--Θδ. δὲ} οἀϊξ, {0110. [1μΔ8 ΤΟΒθαγο 68. αγθ, βονθνοσ, δἀ αἴης οογίδίητγ τὸ (ἢ ΜίεΙΟΙ] αἱ 
γα ου8 ἀποΐθηΐ ΠΔΙΙΟΠ8, δπἃ ρτοάδυςίηρ Δα 0Π 4] σοπΗσιηδιίοη οὔ τπο ογοάϊι οἵ εἰε μματὰ 
ἩΤΊΓΟΓΒ,} 3. 566 Κο]], Εἰπ]είεαπς, 8. 40. ΡρὈ. 160--164. 
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Ῥδοβυβα 10 σοηίδῖπβ 8 παυγαίοη οὗ [86 δομ! ανθιιθηΐβ οὗ Φοβῆυα ἐπ 6 οι 
οὗ Νυῃ, γὃπ0 ᾿δα Ὀδ6θη {Π6 ταὶη]βίου οὗ Μίοβββϑβ, δῃά βυοοθθαβα ἢϊτὰ πὶ 
1:6 σοτητηδηά οὗ [Π6 ΟΕ] άγρη οὗὨἨ [βγαθ]; Ὀὰῦ ὈΥ τ Ποιὰ {118 θΟΟΚ τγ88 
ὙΓΙ͂Γ6 Πα 18 α 4 ΕΘ ἢ ΘΟΠΟΘΙΏΪΠΡ ΜΓ ΏΙΟΝ ἸΘΑΓηΘα Ἰη6 ἢ ΔΓ6 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΙΏΘ8ΠΒ 

684, 
Ἔν ΕὙοΙα {π6 ΔΌβοποο οὗ ΟΠ δ] θα όογάβ, δπα οἴμουβ οὗ ἃ Ἰαΐοσ ἀαία, 
ΒΟΠῚΘ 8.6 Οὗ ΟΡΙΠ1ΟΠ, ποῦ ΟὨΪΥ ὑπαΐ {Π6 ὈΟΟΚ ἰΒ οὗἁ ΥΟΥῪ ρτοδῦ δηι αν, 
Ὀαυΐ 480 {πὲ 10 γγϑ8 σοιῃροβοα ὈΥ «δῆτ ΠΙμηΒο] ἢ, ΝΣ (18 ορίηΐοῃ 
ὍΟΓΟ ΒΟ ΘΓΆὶ οὗ {Π6 ἔἈΊΠογΒ, ἀπα {Π6 Δ] 164] ττιίουβ, δηα, Βιηοηρ' 
{π|ὸ τηοάεγηβ, ἀογβαγά, Ὠιοάδ, Ηποί, ΑἸΡοσ, Βίβμορβ Ῥαίγιοκ, Τοι- 
11η6, δῃα ταν, δῃὰά Ὧγ. Α. ΟἸαγκο, ψ8ο στουπα {Π6ὶν γροί 818 
ῬΓΠΟΙΡΑΙΪΥ ρου [86 [Ὁ]  ηρ; ἀρ Ὠΐδ8 : ---- 

(1.) Φοθῆυδ 18 βαϊὰ (χχὶν. 26.) ὑο βανθ υσι θη (8 ἰγϑηβδοίϊο 8 
ποτ σϑοοσαθα ἐπ ἐλ δοοῖ 9} ἐδε ἴαιο 9] Οοά; 8δο ἴμας ἴμ6 ᾿οοῖς 
ὙΙΟΒ ὈΘΑΣΒ 8 ὩδΙῺΘ [ὈΥΠῚΒ ἃ σΟὨἰηυδίίοη οὗὨ [μ6 ὈΟΟΙΚ οὗ Ὠεουΐο- 
ΤΟΠΟΙΑΥ͂, {π6 Ιδδὴ οἢαρίοῦ οὗ ψμ]οἢ (ΠῸΥ ΓΚ πὰ πυϊίθη Ὁ 
οϑηυα. Βυΐῖ, 1’ γγὸ δχδγλῖπα (Π6 οοπίοχὺ οὗ [86 ρβϑββαρα }πβὺ οἰναα, 
γ76 8[.4}} ἢπα ὑπαΐ 10 Γϑίθσβ, ποῦ ἴο {πΠ6 ϑηῦγσα θοΟΚΚ, Ὀὰΐ ΒΟ] 6} Υ (ο 186 
Τοησναὶ οὗ {π6 οογομδηῦ τ} Φ Θμονδῃ ὈΥ {Π|6 5γΆ6 1168. 

(2.) [π ἰδ6 ρδββαρα (χχῖν. 29., ὅζο..), βογο ἴῃἢ6 ἀθαῦμ δηᾶ Ὀυγῖαὶ οὗ 
οϑῃιδ ἅτὸ σοϊαϊϑα, {ῃ6 βύγ]ο αἱ ἴθ β ἔγοστῃ [Π6 τοδί οὗ [ῃ6 Ῥοοκ, ἴῃ 1Π6 
ΒΆΠῚΘ ΤΏΔΏΠΘΓ 88 ἴΠ6 βίγ]6 οὗ δου. Χχχῖν. νΔΓ168, ἴῃ τ ΒΙΟὮ 1Π6 ἀδοθδβθ 
δηὰ Ὀυγὶαὶ οὗ Μοβϑβ ἃγθ σϑοοσαθα: δηά “οβῆυδα ἰ8 γα 681164, 88 
ΜΟοΒε8 18 ἴπ θυ ΥΟΠΟΙΩΥ, ἕλε βογυαπὲ 9. Οοα,, νΥ ἈΙΟὮ ΡΪΔΙΠ]Υ Ρτονθ8 
1Πδὺ {18 Ῥαββαρθ νγαὰβ δ ἀδὰ ὮΥ ἃ ἰαΐδσ παπηά. 

(8.) Τὴ δυῦμποσ ᾿ηπηδίθβ (γ. 1.) [παὶ ἢ6 νγᾶβ οὔθ οὗ μοβθ 80 
ῬδΒβ6α ᾿πΐο βδμδϑῃ. 

(4.) ΤΟ ψ]0]6 θοοῖΪΚ Ὀγθαῖ 68 {ΠῸ βρι τὶ οὗ [π0 αν οὗ Μοβϑβ; σι θ 10 ἢ 
18 ἃ Βίσοηρ; δγρυτησηῦ ἴῃ ἔΆΟῸΣ οὗ 118 μαυϊηρ θθθὴ τσ δ ὈΥ͂ «“΄οβυδ, 
186 ραγου ΑΓ βοσναπὺ οὗ Μοβαβ. 

6 ᾿ἰαδὺ ἰδχθα οὗ [8686 δσρυτηθηΐίβ Δ΄6 ὈΥ̓͂ ΠΟ ΤΩ6ΔΠ8 ἀεοβίλαξο οὗ 
νι οἰραύ, θαΐ ΤΟΥ͂ ΓΘ Ορροβϑα ὉΥ͂ οὐπϑῦβ τ ῃιοῦ Ββθον {μαὺ {Π6 ὈΟΟΚ, 88 
6 ΠΟῪ ἢδγα 1, 18 ηοῦ οοὔν8] ψΊ ἢ [86 ἰΣαηβαοῦοηβ 1 τοοοσάβ. ΤΉυθ, 
Ὑ6 Γαδ 1π «΄οβῇ. χν. 68. {πα΄ {π6 Ομ] άσθη οὗ πα λῃ οου]α ποὺ ἀτῖνθ 
ουὐδ ἴῃ6 ΦοὈυδιῖοθ, [86 1ῃΠΔΡιϊδηΐθ οὗ «6γυβαίθα, διέ ἐδ υ᾽οδιιδὶίος 
ἀιοοῖ! εοἱἐδ, ἐδ οἰιϊάγοπ Ὁ ἁμκααΐ αὐ “εγιιδαίοηι ἰο ἐδὲβ ἄαψ. Νονῖν {118 

ς΄ οϊηῦ οσοιρδίιοι οὗ ἐ Θγβα]θια ὈΥ [686 ὕνγο ο]48868 οὐ ᾿Ἱμῃδυϊδηΐβ αἸὰ 
ποῖ ἴϑκα ρἴδοθ {11} δον «“οβυδβ ἀθαί, νυν ἤθη 1Π6 ΟΠ: άγθη οὗ πᾶ δῃ 
ἰοοῖς [μαὺ οἱἵγ (Φυάρ. 1. 8.); 1πουσῇ [πὸ «6 ιυιβῖῦοβ οομτϊηπθα ἰο ΚαΘΡ 
Ῥοββθβϑίοῃ οὗ ἴπ6 βίσοηρ- "οἱ οὔ Ζίοῃ, σι ἤθποα ΤΠῸῪ γ γα ποῦ ΗΏ8}}Υ 
ΘΧΡΟ]]6α ἀηῈ}} [86 τοῖσῃ οὗ Ὠανια (2 ὅδπι. νυν. 6---8.). ὙΠ δβίαίδπηθηΐ 
ἴῃ «ο8Ἀ}.. 'ν. 9. ((παΐ ὑΠ6 βίοῃβϑ βϑῦ ἋΡ 88 ἃ πῃθη τα] οὗ {Π6 ρβββδρϑ 
οὗ (86 Ιβγβϑ]ῦθβ οὐϑσ “ογίδῃ ἀγα ϑίμπαϊηρ ἐο ἐλ (αν) ν88 ΘυἹἀ ΠΥ 
Δἀἀοα ὈΥ Βοπηθ ἰαΐθν εϊεσ, ΤῈ6 Βδῖηθ τϑηλαυῖ Ὑ71}} ΔΡΡΙΥ ἴο “οβἢ. χυ. 
13---19. οοτηρατοα νι Φυάσ. 1. 10---Ἰὅ. ; Φοδβὶι. χνὶ. 10. σι ψυάρ, 
Ἰ. 29.; δῃηᾶ ἴο Φοβῇ. χίχ. 47. οοἹαίθα πὰ Φυᾶρ. χνλ. 29. δῖηοθ, 
{ΠΏ 6, 10 ΔΡΡΘΑΥΒ ἔγοτῃ ᾿ῃίθση] ονϊάθηοα ὑπ αΐ [ἢ 6 236 νγ848 πού τι 6 
ΌΥῪ «[οβιυδ ᾿᾿πγ861, (Π6 αὐθϑίϊοη ΓΘΟῸΣΒ ἀραῖη, ὈΥ̓ Ψ Ποῖὰ γγ͵1Ὃβ8 (86 ῬΟΟΪΚ 
ΠΟΙΏΡΟΒΟΩ͂ ΟΥ σομρ!οα )γ. Τλρμυξςοοι ἀβουὶθθβ τὸ ἰο ῬΠΙΠΘἢΒΒ : 
Ομ! νη (10 Κ8 {Π6}Σ σοπ͵θοΐαγα τποϑὲ ργορ80]6, ΜΠῸ τοίου {86 ἩΣ πρὶ 

ΨΟΙ, 11. ΒΕ 
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οὗ {π18 Ῥοοΐκ, οὗ αὖ Ἰϑαβί {π6 οοιαριἸδίϊοη οὗ {86 Εἰδβίοσυ, ἴο ἴδε δ 
τίοβῦ ΕἸΘαΖαῦ (ἡ Βοβ6 ἀθαῖὶ 18 τϑοοσαθα ἴῃ {Π6 ΨΟΙΥ ἰϑδὲ σοτϑα οἵ (δε 
ἢ : θοοδαϑα [Ὁ ψγ88 {π6 Βὶρἢ ῥΥΙοδΒ ΑΕ ποῦ ΟὨΪΥ ἴο ἰδδοὶ ἂς 

Ῥθορΐθ οὐδ] ]γ, θαὺ 4180 ὈῪ τειδπηρ ἰο ᾿πβίγαοι ροβίθσιυ ἴῃ ἴμ6 τᾶγε 
οὔ ἀοἄ. ΗδΘΏΓΥ Δβοσῖθοβ 1 ἴο «δ γθυίδῃ; δπα Μο]άθηβανες Ἷ δηά 
γαμ ΤΙ}, ἴἰο βδιαθθὶ, Βα, ὈΥ ψμδίανου ρσγορ μοῦ ΟΥ̓ Ἰπδρίγοά πυῖϊοτ 
118 Ὀοοΐκ νγ88 ΘοΙηροβαα, 10 18 αὐἹάθηΐ ἔγομλ δου ρασιπρ' δ οδἷ. χν. 63. 
1 2 βδπλ. ν. 6---8, (μαῦ 1 γα σιτίθη Ὀοίοσα {ππ6 βευθηιῃ γρὰγ οἵ 
Ταν δ χαῖρ, πα, ΘΟμΒοα  ΘηΠ]γΥ, ΘΟ] ά ποῦ μαννα Ὀθθὴ τσ θη Ὦγ ἔχη, 

Ευχίδοσ, 16 [6 ὈοΟΚ οὗ Φυάροβ ψοσα ποὺ υσιίθη Ἰδοῦ ἰἤδη ἰδε 
Ῥερϊππίηρ οὗ ὅ'δι] Β σϑῖρη, 88 Βοῦλβ διηϊηθηΐ οὐἹτῖο8 ΔΓΘ Αἰδροθοὰ ἰὸ 
{Π|ῚΠ]Κ, ΟΥ ἰαΐοσ ἰθδη [86 βϑνθηΐῃ γϑᾶγ οὗ Π.ν δ τοῖστι, τ οὗ 18 (ἢε 
οΡ᾿ἱπίοῃ οὗ οἵμοσβ, {86 Ὀουκ οὗ Φοβῆμδ τουδβῦ ΘΟ ΒΒΑΥΥ δάνα ὕξεα 
τυ 6 δέογ Ομ 6 ΟΣ ΟΥ̓ 6 ̓ οὗ ἰβοβα ἀδίθβ, θδθοδυβα (86 δυῖδογ οἵ ἰδὲ 
θοΟΚ οἵ Φυάροβ ποῖ ΟὨ]Υ͂ Γαρϑαΐβ βοπγθ ὑπὶηρ8 σου θαῦ τη ἔγουι Ψοκβηλ", 
ΔΑ 51 ΠΥ ἰουοῆθβ ἀροη οἴποτβ ψ ]οῖ ἄσγῖνο 1] βίταϊομ ἔτοπι 1", 
θυΐ 4180, ἴῃ ὕνψγο Βϑνθῦαὶ ᾿πβίδηοαβ ( πᾶρ᾿ :, 1. δηὰ 11, 6--8.), οὐι- 
ΤΏΘΠΟ6Β ἢ18 παγγδῦνο ἴγοτα [Π6 ἀδδί οὗ “οβῆυδ, τὰ ΒΙΟ ἢ νγδδ σοϊδίρά ἴῃ 
{π6 οἷοβθ οὗ 16 ργϑοθάϊησ Ὀοοῖς. 10 (ῃ6 Ὀοοῖὶκς οὗ «“΄οβῆμπδ μιδά ηὐϊ 
θ66ὴ γεν] ΟΌΒΙΥ οχίδηϊ, [88 δυῦποῦ οἵ δ πᾶσοβ σου] Πᾶνα ᾿5 
Εἰβίοτυυ ἔγοτα {Π6 οσοιραίζοῃ δηὰ αἰνιβίοη οὗ 86 Ἰδπά οὗ 
ὙΠ1Οἢ. τγα8 Βυ 1 Έ40]6 ἴο 818 ἀδβιρῃ ἴῃ νοεῖ ηρ (Παῦ ὈΟΟΚ. 

Τι 18 οἶθᾶγ {μδὺ ὑπ6γ6 ἼΟΓΘ ΒΟΙῚ6 ΟἸΤΟυΓαβίδη 68 ὙΥ Ὠ] ΟἿ ἐΓ οδδυ ἢἰπ- 
86} (χχῖν. 26.) σομαμη θα ἴο τ τι ηρ, [Ὁ ΒΘΘΠῚΒ 4180 οἰδθδγ [Πδ᾽ βύτιὲ 
Ραγ δἱ Ἰθαβὺ οἵ {818 ὈθΟΚ νγ88 τσ θη ὈΥ 8 ΘΟὨ ΘΙΏΡΟΥΑΓΤΥ. ΕῸΓ, μοὶ 
ἴο ἄνν6}} ὑροῃ ν. 1, 6.. βδῖποθ {π6 σϑδάϊησ ἴῃ {Π6 ἢγϑί νϑσβα ἰ8 ἀουβιδι, 
Δ ὈοΟΙ τὴδὺ 6 αχρ]διποα 1 ἃ αἰ ἴδγθηῦ Τυβηηθγ, ({|6 δἰδίθιμοπὶ 
τπαὐ ΠΆΠΑ γᾶ 81}}} ἀν ο ηρ ἴῃ Ιβγϑοὶ (νι. 25.) 18. ἀθοίβινα ἰδδί 
{Π18 τϑοοσγὰ γγ88 τηβθ πὸ Ἰοῃρ (πλ6 δϊαῦ {π6 [βγϑϑ] 1068 μιδὰ δηίοτο 
Οδμδαη. ὅϑοιηα οἵ (π6 γσθᾶβοῃβ, ΠΟΥΘΟΣ, ἃΌΟΥα Ὀχοααοβα δδεπὶ 
πορϑῦνο {π6 Ὀ6]16 ὑπαῦ [Π6 ὈΟΟΙΚ ἴῃ 108 ργϑβθιῦ σοῃαλίοη νγ88 οἵ (δὶ 
ΘΑΥΪΥ ἀδίθ, οὐ οου]ὰ ἤᾶνθ Ῥθθη δἰ ορϑίμοσ οομηροβοα ΟΥ̓ Φοβιυλ ἢϊπν 
861. Βυύ νὰ τηιδῦ δῖα οασθ ἴο ἀἸβιι ρ 88: [86 δρσυχηθηίθ τ Βιοἷν σὲ 
ΤΘΔΠγ οὶ ῃίγ, δηᾶ 6 τηυδὲ Ἔχϑη6 [0 δὶ ροσίζοῃβ οὗ {6 Ὀοοῖ 
(ΠΟΥ͂ ΔΡΡΙΥ. [Ὁ 18 ποῖ Θῃουρἢ ἴο ΤΟ ἊΡ ρδβϑαρθδ ἴῃ ποῖ ἴδε 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ “10 {Π18 ἀΔΥ ἦἸΏΩΔΥ Ὀ6 ουπά; 88 10 18 οἶθαγ (ε.4. σαὶ, 
8, 17., ΧΧΙΪ, 8, 9.} {Παῦ 10 ΟΟΘΌΓΒ Βοιλθ 68 ἴο ἀοβῖσῃαία δυΐ ἃ ββοτί 
ΡοΓΟα, ἃ ἴδνν γθᾶγβ οὔ ἃ τηδι δ [16.565 ΟΥ̓ δουγδα Φοβῆυβ ἀϊὰ ποὺ ντῖϊε 
χχῖν, 29.: 580}}} (86 Δρρϑι]δίϊοη “ βοσυϑηΐ οὗ 86 Τωογὰ 18 οὁπ6 {δὶ 
ταὶ ὐ Θαϑγ θ6 δβϑυπιθα ἈΥ̓͂ ἃ τηλῃ βρϑακίηρ οὗ Βἱπι861} (566 (ει. ]. 
17., τ Πογα «9080 ρ ἢ  Ὀτγοίμγθῃ τι86 10, δῃὰ ἴῃ {μΠ6 Νοὸὰιν Τοδίδηνοί, 
7 81|68 1. 1.7. Βυΐ ἰο [86 ΟΠ ρ8. ΧἸ]].----αχὶ. ἸΠο] αϑῖνϑ {Πι}6 ΤΘΔΒΟΏΒ ΡτῸ" 

1 (]νίη, Ῥτοΐθρ.. ἴῃ Φοβ. Ορ. ἴοτι. ἱ. ἐπ πε. ΤὨΪΐβ στϑαῖ σοίοστωοσ, βουγευεγ, ἰοβγω (δ 
ᾳυοβιϊοη υπάοίοτηηϊποά, 45 δοΐηρ᾽ αἵ τηοδί σοη)εσίαγὶ δηὰ πηρσεχίδίη, 

3 Τηιγοα, δὰ 1ἰῦτοβ ὕδποη. Υ. εἰ Ν, Εαά. ρ. 86. ὅ. Οραβ Απαϊγιίΐουμπ,, νοΐ. ἱ. Ρ. 41ὃ 
4 Δυάᾶρ. ἰϊ. 6---9. 8 τεροαῖθαά ἔγοπι 9 βῆ. χχίν. 28 --- 81. δε ὰ δαάξ. ἱ. 39. ἔγοῃῃ Φοδὶ σνὶ 10 
5 ΤὮῦδ ΦΔυάρ. ἱ. 10---1 5, 20. ἀογίνο ᾿ἰψ ἂν το Ψοβἢ. χυ. 
4 ὅεᾳ ὈείοζΟ, ᾿. 592. 
᾽ ΤῊ ἴοστῃ “ ξοναηΐ οὗ ἴπ6 Το χὰ," Βρ6 8 ἴο ἢδνε ὕθθη ἃ Κἰηὰ οἵ οὔδοεϊαὶ εἰἴἶ6, χίνρη [9 

186 ῬτΟρθ(8 οὐ ἔβοβθ σοπηπιβδίοηϑα ὃγ Θυᾶ. 8606 Κεῖ!, Εἰπ]οίϊππς, 8 62. Ρ. 2398., αἰεο σα- 
ΤΩΘΏΦΑΤΥ Οἢ ἴπ6 ΒΟΟΚ οὔ Φοββυα ( Μαιτίη Β (ΓΑ ἢβἸδιίοη), ρΡ. 61---68. : σοταρ. 2 Κἰπφ χυὶὶ ἰ8.; 
“Ζογ. νἱῖ, 25.; Αἴποβ ἰἐὶ, 7. 
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ἀυιοοα ἀο ΔΡΡΙΥ: δῃαὰ ἰΐ 18 8150 πιδηϊδδί ὑμαῦ [Π6 Ραββαρα Χχιν. 29----38. 
18 οὗ ἃ ἰαΐοσ ἀδίβ. 

Νον [1 ὈΟΟΚ ΤΔΥ ΡῈ αἰνι θα ᾿ηΐο 118 ᾿ιἰβίουϊοδὶ δῃὰ ρϑορταρμίοαὶ 
Ρογοηβ. [πῃ {π6 ΒΙΒύουυ, οἰἸϑ 08 1.----χῖ!]., {Π 6 ΓΘ 18 0 γΘδ80ῃ, ἔγοτῃ [89 
οοηίοηίβ, ἴο ἀοιδύ 18 Θαυ]Ὺ ἀαίθ: δνοσυτῃῖηρ 88 Ὠδγγαϊθα βθθ8 ἴὸ 
᾿παϊοαίθ {Π6 ρθη οὗ 8 δοῃίθιῃροσασυ. Βυΐ πὰ ΘοΙ6 [86 4 ΒΠΠΟΙΒ 
ὙΠΘΙΠΟΓ [ἢ 6 ρΟορΓΆΡΠΙΟΔΙ ραγύ οδῃ Ὀ6 δβϑισηθα ἤο {Π6 βΒᾶπιθ βδηά, δηᾶ 
ὙΠ ΠΘίΠοΥ 1Ὁ οΔη δα Βυρροβοά οὗ [Π6 βαῖὴβ δαυῦ]ν ἀαίθ. 61} δηβίοῦδ 
[8686 αιιοϑοηβ ἴῃ {πὸ αἰδττηδνθο. ΕΗ δγριιθβ βίσοηρΥ ἴον [86 ὉΠΙΥ͂ 
δηα σδομρ[ οἴη 688 οὗ (Π6 Ὀοοῖ. ΤῆθΓΘ 18 ομο ᾿θδαϊησ 1468, Β8 Ὀ6]16ν 68, 
Δοσοτάϊησ ἴο ΒΙΟΝ [16 ν Π0]6 νγῶδ δου ροβοα δῃᾶ δγγδηρθά. ΤῊ]8 18 
δσχῃιριοα αὖ ἴ[π6 Ὀερίπηληρ, 1. 2---9.; ὙΈΘΙΓΘ ἃ ΟΠ Δ ηα Δπα 8 ρῥτγὸ- 
ΤηΪβα ἅΓ6 σοπ]οϊ "θα, ὅν. ὅ---8. ἅτ ἃ Κιπὰ οὗ ἴ80]6 οἵ οοῃίθηίδ ; ν. ὅ. 
βῃονίηρ ον, ὈὉγ οαβ 610, δπδδῃ βῃουὰ Ὀ6 δῃθγοὶΥ βυθαιοα 
(. 10 ---- χι!.); ν. 6. ροϊηιπρ' [0 118 αἰδιΓΙ θυ ]ο διθοηρ ἴπ6 {τ 68 
(Σ111.---- χι!.); γν. 7, 8. Θογγθβροηάϊηρ ψιὺῃ [Π6 παγγαῖνα οὗ Χχὶ]. χχῖν,. 
ΑἹ] 86 ρΡαγίβϑ τὸ Οοἰοβϑὶυ 1Ἰηἰκθα ἐοροίμοσ ; [Π6 οπα οὗ (ῃ6 Βχεὺ ραγί, 
ΟΠΆΡ. χὶ!., οἰθαυὶγ ργορασῖηρ [ῸΓ 8η δοσουηῖ οΚ [6 αἰνἸβίοη οὗ [86 ἐβορθν 
δηὰ [Π6 σοπο]βίοῃ οἵ {86 σοορταρ]οαὶ βοοῦοηβ γοουστιηρ ὈΔῸ Κ ποῦ ο 
ἴο ΧΙ. 23., Ὀαῦ 4180 ἴο 1. 3 ---Θ.; ψὮ116 [16 ΤΠ πο Οπαρίογβ Ὀοΐ 
ΔΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 γοἰαίθ {πμ6 σοίυσῃ οὗ (86 ἰγδηβ-  ογάβδηϊο ὑὙ1}0 68. ἴο 
Π6ΙΡ ΟὟ 8 {Πουλθηΐθ δηα [ἢ 9 οΪοβα οὗ «)οβϑῃιδβ δατῃϊηϊδίγαϊ οι, δηᾶ 
Βᾶνβ αἷβο νϑυῦουβ Γαΐθγθηοαβ ἴο ψῃδῦ Δα ργοοθάθα, Τδα ἱπαδροπαθῃΐ 
Οἰνατϑοίου οὐ [Π6 ὈοοΪς 18 αἰβδο δυιἀθησοα Ὀγ 1Π6 τηϑηίίοη οὗἉ [6 δββὶρῃ- 
τηρηΐ οὗ {π6 1 ἰδπαβ ἴο [86 {γῖρ68 οὗ ΒΘ ΘΙ, (δά, δἀπὰ Π4} Μδμηβββοῦ, 
8ἃ:Πα οὗ ἴῃ6 δρροϊηϊαθηῦ οὗ [ῃ6 τοίηρα οἱἴλθϑ διιοηρ ἰμοῖὰ; 411 οὗ 
γν Ποἢ μΔα Ὀ6Θῃ παγγαϊθα ἴῃ {Π6 Ῥαηίαίδυοῇ. 

Κ ΘΙ] Β σοποϊ αϑίοῃ 18 (Πα, βεοῖπρ {16 ὈΟΟΙ 18 96 ΟΥ̓ ΒηϊΖοα Ὑ}|0]6, 
Δα βϑϑιηρ ὑμαῦ ΠΟΥ ΔΓΘ 1Π ΤΑΔΗΥ͂ ρΑΓίβ ταυπιοίαταυὶς Ριοοῖβ οὗ 8 
ΘΟΠ ΘΙΡΟΓΔΏΉΘΟΙΙΒ Β8η4, {Π6 Ψ 8Ο]6 νγᾶβ ἴῃ 41} ργορδΌ 1 οομαροβοα ὈΥ͂ 
96 ὍἍΠ0Ὸ ψΥ] 68866 {πΠ6 ονθηΐβ ἴ6 ἀθβοσιθ68β, νἱΖ. ὈΥ͂ ομα οὗ {Π6 6] 6 γΒ 
{πα΄ νου! νοα Φοβα. Ηδ Ὀ6]1ονοβ ἐπα, Ὑ Π116 1 ΒΟμλΘ 6Ά868, 88 
Ὀεΐογα ββονγῃ, [Π6 Ἔχ ΡΥ ββϑίοη “ ηῦο [[18 ἀδγΥ " ἀδηῃούββ ΟὨΪΥ ἃ ροσοά 
᾿γίηρ τ] η «“οδηιδ [1{6-ὔτηθ, [Ὁ 1Π ΠΟ οᾶ86 ΓΘΑΌΣΓΕΒ 18 [0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἃ ἸοροΣ ὑϊτηθ πη {Π6 116 οὗὁ ομα ψο μπᾶ ϑηϊοσθα (ὐδπδδῃ ἴῃ {Π6 
ΨΊΡΟῸΣ οὗ τρδημοοά, ἀπ ψ)πο0, ἰπογοίοσγα, χαϊσῃῦ βαγνῖνα Φοβῆυα πὰ 
Ἐ]ΘΑΖΑΓ ΤΏΔΠΥ γ68 18. [0 18 ρογίθοιυ οἶθαγ, 8ἃ8 ποίθά αὔουϑ, ἴγοιῃ χν. 
θ8., {πᾶ {π6 βίαϊοιηθηΐῦ ἰβοῦα πιϑᾶάθ τηυϑὺ ἤᾶνα θθθὴ ρεηπθα Ὀϑίοσθ 
[Π6 βϑυθηίῃ γοᾶγ οἵ Πᾶν δ σοῖση, ἤθη ἢ6 ἴοοκ «δγυβαίθπι, βι}Ὁ- 
ἀυϊηρ δηα Ἔχρολ της [86 Φ ορυβιῖοθ. ΤῊΪΒ ἴδ {π6 Ἰαΐαϑὺ Πἰταϊῦ ἕοσ {ἢ 6 
Ῥοοῖκ, δπά ἐμαὶ Ὁ νγῶϑ δύ οσ ὑπαη αν 8 6 σου ]ὰ βοὴ ῥΓγο- 
4016 ἴοσ ἴμ6 [Ὁ] ονσιηρ σϑββοηβ, θϑβιἀββ ἰῃοϑθ δἰγεδαυ δασιυοθά. 
Αοοογάϊησ ἴο χὶ. 8., χῖίχ. 28., Βιάοῃ δρρθδῖβ ἤο βάν Ὀθθῃ [ἢΠθ 
Ῥμαηϊοίδι τηθίσορο  β; τ θθγθαβ, πᾶσ Πανὶ, Τγτα μδα ον θην 
οὈίαϊποα {Π6 Βυργοῦδου. Αραΐῃ, δοοουάϊηρ [0 ΧΙ. 4---θ., 10 ΒΘΘΠῚΒ 
{παι (6 ῬΠΟηΙοΙΔηΒ 6 γ6 ἴο Ὀ6 Θχρβὶ]βϑα ; ψὨΒγθαβ, ᾿ὼ ΠΑ νἹἀἘ {ἸτΏ6, ἃ 
οἷοβα 811 ποθ, ααὐῦθ ὑπᾶδν [Π6 ἀϊν!ηθ βαμοίίοη, β 8᾽δθα μούνη ἰ89 
Ἡδῦγον τομδγοῖ δηά ἰῃς Κιηρ οὗ ΤΎΤα. 

. ΚΕΙ], ΕΪη]οἴτα ηρ. ὃ 43.: σοαρ. ἰδ Οὐ ΘΠΙΔΓΥ͂ οἡ Φοδιαα (Μαγιμ᾿ 8 ἘΓΔ ἢ] Δι οη), [π- 
ἐγοπαείίοη, ΡΡ. 29, 90. 

ἘΒ2 
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Τι 88, βούσονοσ, θη {πουρηὺ ὑμαῦ {ΠΥ ἀτὸ ἔγδοθϑ οὐ ἰδίοσ ἴστω 
οὗ βρϑϑοῖὶ ἴῃ {π6 ὈΟΟΚ οὗ “Ψοβῆυδβ. Τῆὰβ τ μᾶνθ Ἴ3}, νυ. 1], 12., 
ΒΟ 18. ΠΟΜὮΘΓΘ οἶ8α τοῦ ΜΠ; Ὁ 99, χχῖϊ, 8., ὁσουττίηρ εἶκε- 
ΘΓ ΟὨΪγ 2 (γοη. 1. 11, 12.; Ε)06]. ν. 18,, γἱ. 2. Βαΐ [π6β8 δῖ 
ΤΘΆΪΠΥ 16 8016 (80-08}164) ῥτγοοῖβ οἵ ἃ Ἰδαίθ ογιρῖη. ΕΌΣ {πὸ ὑβὲ οἱ 
{16 Δγί1016 ἔογ ὑπ6 τοἰδίλνθ, χ. 24. (θοπιρ. (θη. χυἱ, 21., χχίὶ, 3., 8.) 
{Π6 οπιρίουηπθηὺ οὗ 11} 2 53 (ν. 1., ὕ1Χ. 1., χὶ], 7.), δηὰ ΥΥΡῸ ὍΣΟ, 
ἴῸΓ 1Π6 ΘΟΙΠΕΓΥ οἡ ἐῤὲβ δι46 {Π6 “ογάδῃ, Ὁ τ (χ χη, 16.) ἔογ Ὅ)ηκ, 
ΝΣ (χῖν. 12.) [ῸΓ ᾿Πδδ, ΤΊΔΥ, ῸΣ {Π| τηοϑύ ρασί, θ6 ραγβὶ]εοϊθά ἴῃ τῆς 
Ῥεμίδίθαοῃ. 3 ἢ ((. 7, 8.) ἴ8 βαϊα ἰο δ6 υδβρα ἴπ ἔδα δϑῆβα οἱ 
“ς ΒΘ Πρ ΡΓΟΒΡΘΓΟῸΒ ἢ ΘΥΓΟΠΘΟΆΒΙΥ (οορ. θη, 211, Θ.); δὰ ΥὍρἢ 
(χῖν. 8.) 18 ἤοῦ ὨΘΟΘΒΒΑΓΠΥ ἃ ΟΒαἸ ἀίδια : 10 18 τίμιο {Π6 τερον 
ΘΣ Ποὺ ἔογ, πιο ἰῃ6 ΗΘΌΓΥΟΥ αἰουχασγάβ ἰοδὲ δηαὰ ἐδα (ΑἸ ἀδο 
τοίβι θα, ΚΙ], {πογοΐοσθ, δ οροῖμοσ σοὐθοῖβ [π6 4]Π] ρα ΤΟΆθΟΠΒ ἴοι 
ἃ ἰαίθ ἀαίθ; δηᾶ, σι 81] 6 ἢ6 ὀοηβιάθσβ (μαΐ ὕμογθ 18 8. ρϑγοθρεδίε 
αἰἴογθησα θύῃ {Π6 ἰδηρταρο Ὠ6ΓΘ6 δπα ἰπδὶ οὐ {μ6 Ῥοπίαίουολ!, 
6 πιδιηϊδῖηβ {παὺ {Π6 ΓΘ ΔΓ6 ὈΠΙΩΙΒίΔ ΚΑ Ὁ]6 Ῥγοοίβ ὑπαὶ (18 18 ὁπ οἵ 
{π6 πιοβί δῃοϊθηῦ θοΟΚβ οἵ {πε ΒΙ0]6. ὙΠ Ίἢ6 δογίρέϊο ἀεζεοίῖοα γτο- 
ἀοπηϊηαῖθθ. ΑἾδβο, ΓΊΝΥ ΠῚ 18 ποί ἔουπα ἴῃ [818 θοοΚ. [ΐἐ ϑρρολε 
ον [Π6 βγεῦ {1π|6 ἴῃ 1 ἴϑδμι. 1. 8, 11., ἵν. 4., δηα γϑΥῪ ἔγεα 6 ΠΗΪΥ αὔει- 
νατᾶβ. 76 Βαγθ βομοσο ΠΣ, τ ΒΙΟΒ ΔΡΡΘΑΙΒ 1 ἴδῃ). χσ, 3],; 
Ῥβ. χίν. 7., δυΐ ἼΡΥ7.).: δᾶ ΓΑΣΟΘΌ ; {818 Ἰαϑύ σοῦ παν σ Τσουγτίησ ἴῃ 
Ἰδαίου ΟΥΚΒ, βᾶνα ἴῃ 61. χχνὶ. 1. Τμο ῥγοῆχ δ᾽ 18 πονθογο ἴουπά; 
Ὀυΐ Ὁ ἈΡΡδδΙβΒ ἴῃ {86 βοὴρ οὗ Πορθογδῖι, δηὰ αἶβο 1π «“ υἀρ. νἱῖ. 12. 
οοπηροίοα Ὑ1} ἃ ΡΆγα86 υϑο6ἀ «[οΒῇ. Χὶ, 4., ἀπαὰ δαἀορίθα ρῥγοῦδῦ!γ ἰὰ 
Ὀοΐδ σαβθ8 ἔγοα [86 Ῥοπίδίθιοβ (866. 6ὑθη. χχὶϊ 17., χχχι, 13,, 
χὶ!, 49.). ΤῊ βυβῆχ 0. ὀοουσβ Ὀαὺ [ΠΓΘ66 {π168 (ΣΙ. 6, 9., χτ, 21.); 
ὙΓ8116 {Ππ6 Θαυ ον ἔογπι ὉΤ 18 ἔγθα ΠΥ τοὶ 1}. 
ῬχορδὈ ΠΥ 18 41} ἰΠαῦ 1ῃ δ0}} ἃ οΘ8886 οδῃ 6 αἰαὶ πο ; δηὰ ροτίδρε 

106 111 Ὅ6 δαἀπ θα ὑμαὺ [Π6 οομβι ἀογαίίομβ ἤθύα δἀαπυοορα αἴογὰ δ 
1ΠΟΟΙΒΙΦοΥδ Ὁ] διποιπῦ οὗὨἩ ργοὈΑ ΠΥ [ῸΓ [Π6 ΘΑΥΥ Θοταροβιοη οἵ (δε 
Ὀοοϊ. 1, Βονόνοσ, {π6 ΤΣ ΆΒΟη8 αἰγοδά Ἐδ ἀτδν ΟΥ Βογοδίνογ ἰο δὲ 
το ηΠ]οπ6α, θ6 ἰδουρδῦ ἴο τροα ἶν ἰὴ 8. ΟΟΠΟΪΌΒΙΟΏ, ΜῸ πιυδί, 8 
Δἰγοδαν βῃῆονῃ, αἱ ᾿ἰθαβί βϑίϊονο ὑπαῦ [818 θοοῖὶκς 88 Ὑυὶζίθη ποὶ ἰδοῦ 
ΤΠδὴ ἴδ ΘΑ] ΘΥ ΥΘΔΥΒ οἵὗἩ [αν , Απα ἴῃ (μδὺ σαβϑ {86 δχργθβείοῃβ 
νΒΙΟἢ βθθῖλ ἴο ῥχοοθθα ἔγομι δὴ δυϑ- ὙΠ 6Β8 ἔοστηθα ραγί οἵ ϑοπιὲ 
ΟΣ ρΊηΔ] ἀοοσυμηθηΐξ, ᾿πβογίθα ἢ 110{16 ΟΥ πῸ αἰνογαϊϊοῃ ὉΥ {86 δα» 
Βοαθηῦ σΟΙΆΡΙΪΘΓ. 
6 Ὑοιῖθ δᾶ οὐβοτβ βανβ δρρ]ϊοα ἰο {818 θοοΚ {π6 ῥσϊποίρίο οα 
6 ἢ {Π6 Ὺ αν ᾿μδιβίθα ὙΠ ΤῸ ἴο {86 Ῥοπίδίθυοι, ΤΕ 

πηδρίηθ [Παὺ [ΠΟῪ 866 ἴγϑοαθβ οὗ δὴ ᾿]ο ϊϑίϊο ἀοουμχρηΐ, δηὰ Δα οη9 
τοδὰθ δεουνγαγάᾷ ὉΥ 4 Πϑυϊοσοποιηϊθ ὃ υοῃ για ἀοίοοι, 8 
186ν 6 ϊανο, 4 ἀἸθγομοα οὗ βύγ]6, ποὺ ἴο 6 δοοουηίοα ἴον Ἀγ ἰδὲ 
ἀἰβογθηοθ οὐ βυθ᾽θοῦ ἀπ βοορθ, ΠΟῪ πϑυτϑύϊοῃ, πο ροορταρ οί 
ἀοβοσιρύοη. ΤΏΘΥ 480 8|16ρ6 γϑυΊουΒ αἰ ΒΟΥ ΡΆ ΠΟΙ 68 ΟΓ ΘΟΙ ΓΑΙ ΟἰἰΟΏ8 
ΜΟΙ ὉΠΟῪ ΒΌΡΡΟΒΟ ΟΟΠ ἃ ποΐ ἴδνθ ργοοθθαβα ἔζοπι ὁπ6 ρθῆ, ὅθ 
οὗ {8686 888}} Ὀ6 ὈΥΙΘΗ͂Υ ἀχαπιϊηθα. 

1 ψογίοϊιο 18 ἰὼ [56 Ῥοηιδίθυ ἢ ἿΠῚῸ, ἴῃ Φοβῆῃβ ΠΡ: ΚΕ] χίνοβ γαγίουϑ οἴμοσ Θχαπιρίο 

οἵ ἃ ἀἸ δγοηὶ ῬἢἸΓΑΒΘΟΪΟΖΥ, ἱπαϊοδεϊης ποὶ αυΐῦα βαοἢ δη 4  Υ ἴῃ Ζοβῆμδ, 
5. ΧΕΙ], ΕἸἰη]θίτιηρ, 8. 44., Οὐπιηι. οἡ Φοβιυδ, Τηἰγοΐ. ρρ. 80., ἃς. 
5 0. ύοιῖς, Ἑϊη]οήταης, 8 168. 
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οβῆυδ 18 β614 ἴο δανο βιδαποα [86 οηγα σου Υ (ΧΙ. 16---28., 
ΧΙ. 7., ὅζο. : ΟΟΙΏΡ. ΧΧῚ. 48., ὅζο., ΧχΙϊ, 4.). Απα γοῦ τυ ἢ οὗ 10 18 βεϊ4 
ἴο Ὀ6 γαῖ ᾿ὑποομαθοχγοϑα (ΧΙ. 1., ὅζα, : ΘΟΙΏΡ. ΧΥ], 14., ὅζο., ΧΥ]. 8., 
ΧΧΙΙ, ὅ, 12.) Βυῖ {Π6γ6 18 ΠΟ γϑαὶ αἰβοσθβρδθου. Τα ψ}0]6 Ἰαη0, 
Δοσογάϊηρ ἴο [86 ΟΥ̓ ΊΠΑ] ῥγοιλῖβθ, νγαθ 0 ὃ6 ρίψῃ ἴο [8Γ86] ; δῃὰ 
οϑῆυβ ΟΥ̓ ΠῚ8 ΥἹΟΙΟΥΙΘΒ ΒΒ ΔΏΌ14 117 οΟὐίδιποα Ροββϑβϑίοῃ οὗ 1. 
Ἡδρτγο, πούγονοσ, 88 1π 811 ὑδυυι σαὶ οοπαιιοβίβ, δέου στθαί ΘΙ ρΑΙρ Ἢ Β 
8τ6 ἀθοϊ64, ἴπογ πψου]Ἱὰ γϑιλδῖη ρου τγᾶγϑ οὗ ἀθ.81} ; δῃηὰ 10 νγαὰ8 ποΐ 
ῬΟΒΒΙΌ]6 ἴον {π6 1βγβϑϑ ἴθ δ οποα ἴο ἀϊββοιιϊηδίθ {μϑιηβο γ 68 {Πγουρ ἢ 
ΘΥ̓ΟΥῪ ΘΟΥΠΘΡ οὗ [Π6 Θοιπίγ. Τμοτα 6 Γγ ἰ6 Ὁ, Γμογοΐοσθ, ἔου γε β868 
ΔΗ ἔββίμοββοθ 8}}}} μοι ὈΥ 186 (ὑδῃδαηὶίθβ,  ]οἢ 10 του]Ἱὰ (δα 8 
Ιοηρ ὥπηθ ὑπογουση!γ ἴο γθάσμοθ «οβῆμδ, μονονϑγ, ἰὴ ΒΪ8 ἀἰν᾽βίοῃ 
οἵ ἴῃ Ἰαπά, τηδάβ ἢο δοοουπηΐ οὗ 686 ρογίΐοπβ. Τμδ Ἰἱ αθοη οὗ ἃ 
βΘΠΘΓΑΙ βἰδίθπχθηῦ 18 ποῦ ἃ φοπίγϑαϊοίϊοι οὗ [ὔ. 

Αρδῖπ, [86 παΡσϑῦνο, χ. 86, 38., χὶ. 21., 18 βα]α ἴο Ὀ6 σοηίγραϊοίοα 
ὈΥ χὶν. 12., χν. 14, 17. (οοπιρ. Φυάρσ. 1. 10, 11.). Βυΐῦ [86 ΤΘΡΙΥ ἰΒ 
ΒΙ ΠΑΡ ἴο ἴπ6 ργϑοθαϊηρ. «Φοβδυδ σοοϊϑα ουὖῦ [86 Απδἰκῖ πη ΓΟ υΟΣ 
Βα πηϑῦ σι τΠθῖὰ ; θαῦ {Π6Υ γΘΓΘ ποῦ 80 θη σον οχιουιπδίθα, Ὀαῦ 
{μδὺ [ΠΥ ἀραὶπ τηδᾶβ ποδα {1}} (δ ]6 Ὁ ἤπα]]ν ἀοδβίτογοα {Ποτὰ.' 

ἙΘγίμοσ, {86 Κίπρβ οὗ Ψογυβαίθμι, θζοσ, δῃά οἰβμοσ ῥ]δοθθ 8168 
ΘΗ ΓΑΙΘα 88 βιηϊ 6 ἢ ΟΥ̓ Βἰαῖη, χὶὶ. 10, 12, 16, 2], 28.; δηὰ γεί [10 
Βαθιίηβ {μαΐῦ δου σαγαβ {8686 Οἰ68 δὰ ἤοΐ Ὀδθθὴ οοῃαπογοα (866 
“ὁ υαρ΄ 1. 21. ; “9088. χυἹ!. 10.; Ψυάρ. 1. 29, 22. ; “088. χνὶὶ. 11, 12.; 
“υάρ. 1, 27.) Βιυΐ {ποτ 18 ἃ στοαὶ αἰδγθποα θϑίνγθθη βιρ  ηρ [86 
Κληρβ, δῃὰ σϑῦιηρ ροΟββθββῖοι εὐ μμοῖν τουτὶ οσιθβ. Αμπα, ψ θη 1 18 
Β614 (Σ1]. 7.) {παῦ « οδμδ αβϑιρῃηθα {1686 οἰΓ168 ἴο {πὸ ὑγῖ 68, ᾿ξ ὈΥ͂ πὸ 
ΤΏΘΔΏ8 ἔο] ον (παὺ ἰΠ6Ὺ Ῥοββθββθα {μθιὴ ᾿πημηθαϊαΐθὶγ, οὐ (μαῦ (86 
ΟΥΡΊΩΔΙ ἸΠΠΔὈΙΔη 8 αἀ1αἃ ποὺ ΣΟρΆ]Π ἃ ΘΙ ΡΟΓΑΓΥ ΡΟΙΝΟΙ 1ἢ {Π6Π1. 

Απ οδ]οοῦομ 18 ἔσο τηδάθ, ἐμαί, δοοοσαϊηρ ἴο 1. 6.,, χὶ. 23., 
ΧΙ, 7... ΧΙ]. 7.) Σὶν. 1--ὅ., (86 παΐυταὶϊ οουτθθ 88 δίθψογ (Π6 δοπαιδδὶ 
ἴἤο Ῥγοοθοά ἰὸ {δ6 τορυΐϊαγ αἰνιβίοη οὗἩ {πΠ6 απ, ὙΥ̓́Βοσθαβ, τ ῃ θη 
«᾿ υὐδἢ, ΕἸ ρῃγαϊμι, δὰ {μ6 ΠΑ] -ἰρὸ οὗ Μίϑηδββθῃ μα χγϑοοϊνεα {ποὶγ 
ΤΟΒΡΘΟΙ͂ΥΘ ΒΏδΓΘΒ (Χν.---Χν}].} ὕΠ6Γ6 18 8 Ρδ1186, Δ]οροα το θ6 ὑπγουρὶ 
186. 5, δοκηβθββ οὗ ἴΠ6 ρϑορὶθ (συ 8.): δ Ἰδηρσίῃ [{Π6 αἰ νΊΒ10}. 18 
Τοευμηθ δὖ δηοίμου ρ͵ἷδοθ, γ1Ζ. ΒΟ. (ΧΥ1). 1.., χὶχ. ὅ.}); δῃᾶ ῃθη 
1Π6 ΤΌΣΟΥ Δ]οἰπηθηΐ 18 τη! ῆρα δπᾶ αἰΐοσθα, ὙὍῇδ οἰυοϊἀδιίοη οὗ 
[8686 Ροϊηΐβ θ6]ομσΒ γδῦθου [0 ἃ ΘΟμΘὨΓΑΣΥ (μδπ (0 ἃ τ οΥΚ Κα {16 
Ῥγθϑθηῖ. [0 18 Θῃουρἢ ἴο ΒΑΥ [δμαὺ [Π6Υ ᾿ηνοϊνα ἢ οΟὨ ΓΔ Ἰοίοη, ἀπά 
ΒΆΓΠΙΒΏ ΠΟ ΓΘΆΒΟΝ ΨΥ 81} {Π686 βίαϊθιηθηίθ ϑῃου!α ποὺ να ῥτὸ- 
σοραρδα ἔγομα 886 βαηθ δυΐμβου. Τα βίυαρηΐ 18 τοξοτσοά ἔοσ ἃ ἢ}]]} 
αἰἸδουβϑίοη ἴο Κ αἱ] Β Οὐοω πη λυΥ ὑροη «08 νι8. 

ὲε ΝΥ οἰία Θ00}}Υ ΤΑΔ6Β ουὖ 8 ΘΟΠ ΓΔαΙούοη Ὀούνοη {πΠ6 [αοϊ, ὑμαΐ, 
ΘΟΟΟΓΟΙηρ ἴο 1.---ἰχ, Φοβθυα μοδαραὰ [ῃ6 ἰγιῦθϑ οο]] οί νον ἴθ ΜᾺΓ 
(. 12., ὅσ., ἵν. 12. χχἸ!.); τ βογθαβ, Δοοοσαϊπρ' ἴο «παρ᾿ 1. 1., ὅζο., 8π4 
8150 «΄οβἢ. χυἱὶ. 14., ὅζο., {Π6 ὑσὶ 68 ἔουιριῦ ᾿παϊ γιά! ]γ. (ὐδἰοῦ ἔουρμΐ 
ἔοσ ἈἸπ186}} (χν. 18----19.), 88 ἀἸὰ [Π6 Ἰ)απιῦθβ (χῖχ. 47.).) Ηδ Πιδ8 ποῖ 
ΟΠοθθι [0 866 {μαὺ (μ686 βαραγαΐβ δοῃαιθϑίβ 616 ποῖ τη8.16 {1}} δῇ 

1 δοθ Καὶ], σοι. οἡ Φοβῆθδ, οἢΔΡ. χΧ. 86, 87.,) ΡΡ. 378---275. 
3 Οκ οΒδΡ. χῖν., ΡΡ. 848--- 85]. 
8 ἘϊηἸοίϊθηρ, ὃ 167. ρΡΡ. 209, 210. 
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614 “Δπαϊνεῖς 9 ἐΐε Οἰά Τεεέωαπιοηΐ. 

{π6 αἰνιβίοη οὔ (Π6 ἰαπᾶ : βοιηθ οὔ ἰἤσ, ἱπἀοοά, ποΐ {1}} Φ΄οββιια τγ88 
ἀραα. Βεβιάθβ, 1π6 ἰβίογυ οὗ ΘυΥ̓θΥῪ ὙγΑῚ Ὑ01}} ργοϑθηΐ 1ηδίδηοθβ οἵ 
βαραγαΐβ δχρϑαϊοηβ, ανθὴ ἐπουσῇ ὉΠ 8016 ταᾶὺ ὃὉ6 ἀϊγθοίθα σηδίη]γ 
ὈΥ οπα οἰἱοῖ, ψο ἰ8 δ {86 μοδὰ οὗ {86 ῥυίποιραὶ ἴογοθ. 

Οὐδογ οὈ])θοίοηβ δγὸ {γἸβίηρ, βυιοἢ 88 1[ῃ8΄ (Π6 ἰνὺ ψγχα8 ἴῃ ᾿βοσουρῇ 
ΒΡΥΘΙΏΔΟΥ, 111. 8., ὅζα., ν. 1---12., ν1}}. 88., ζζο. ὅζο. ; δῃᾷ γοῦ, χχῖν. 33., 
1Π6 οχϊβίθποα οἵ 1ΔοἸδίγυ 18 τθηθοπθα, Οἱ οουγβο, θύῃ ἴῃ {πα Ὀ6δί- 
τορι αῖοα βίαϊα (βοῇ 18. {π6 ΤΘΠΟΘΠΟΥ οὗἨ πηδη᾽β5 ἤοαγίβ ἴο 6011}, {Π6Γ6 
Ὑ}}} θ6 ᾿πάϊνιάπ4) ἰηβίβηοοϑ οὗ ἀϊδουθαάϊθμοθ ἴο (ἀοα Β 'ασΊ Απᾶ νϑῦν 
ΒΟΉ, 88 ὸ πα δἴογσναγάβ, 4 6- ργοδα δοσσγαρίίοη ἀοραβοα 1βγδιὶ. 
Αραΐη, χυΣ, 1., [86 ΔΌΘΥΠ80]6 τννᾶ8 βοῦ ὉΡ αὖ 50}: γοῦ τα πὰ ἃ 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ δἱ ΘΠΘΟΠοπι, χχῖν. 26,26. Βυΐ 353 ἴῃ (86 Ἰαβύ-παπιοά 
ΨΟΥΒΘ ΠΊΑΥ͂ ΨΘΟΕΥ͂ ῬΓΟΡΘΥΥ ὃ6 ἰλΚαη [0 τηθδῃ {π6 μἷαοα [μογα Βϑ]] ον 
Ὀν ΑὈτγάΒδια (6 6η. χΙ!. 6, 7.) 

Α8 ἴο {π6 αἰνουβιῦϊοβ οὐ βύγ]θ δῦουθ πηθηςοπθα, 10 18 4]]6ρεα 
{πα Ὁῃ 18 αϑοα ἴογ ἐγίδε ἴῃ {π6 Πιβίουισαὶ Βοοί: ΟΉ8, 88 11}. 12., ἵν. 2., 
ὅζο.; ψὮ1}}6 ΠΩ 16. {Π6 αϑι18] ψογὰ ἴῃ [Π6 ρσροορταρῃῖοαὶ ΡΟΓΓΟΉΒ, 89 
ΧΙ, 1ὅ, 24., ἄς. ὅχο. 61] δοδοιχῃΐβ Ὁ {18 Ὀγ {Π6 αΠἴογοηῦ βιρηῆ- 
οδῦοηΒ οὗ {π6 ὕνο ποτγάβ, {86 Βγβύ τηϑδηϊηρ {π6 στοὰ οὗ ἃ βιιρογῖυγ, 
ὃ Βοορίγα, 8116 ΠΩ, ἔσοιη Πῷ9, [0 Βργϑδὰα οι, σοῆνουβ [96 1468 οὗ ἃ 
Ὀγηοἢ {πὶ 1.818 στόν ἴτγοτα ἃ {τη κΚ. 80. {Πα 1{ 18 υδοᾶ ψ]θγο {Π6 
ΑΓ 68 ἀγα ΘΟηΒΙΠογθα 88 Ὀσδηοῆθβ οὗ {Π6 βᾶπηθ Ῥθορίε; 3 ὙΒΘΓΘ 
ΠΟΥ ἃγ6 ΤορΆΓΘα 848 οογρογαῖθ ᾿παοροπάθηῦ Ὀοάϊθβ.Ό [10 88 Ὀδθη 
ἀοπὶθα, μον ανοσ, {πμδΐ [Π6 1186 18 δἰ γΥ8Β ἴῃ δοσογάδποα ψἹ {Π18 τα ]6. 
Βυΐ, 48 3 18 βοιηϑίϊπηϑ ἔουπαὰ ἴῃ ἃ φζ'ϑορταμῇ!ολὶ (χῖϊ. 83.3.), διὰ 
ΠΏ ἴῃ ἃ διβίουιοαὶ βϑούιοῃ (Υ1}. 1., ΧΧΙΙ. 1.), ΠῸ στοαῦ βίσθβϑβ οδῇ 
θ6 ἸαἸα ἀροη [Π6 υβᾶρα ῸΣ ὁΠ6 8146 ΟΥ Δποί 6 Γ. 

ΤΙΣ ψοσὰ ΠΩΡΠΡ 18 βαϊᾷ ἴο ὁσοὺῦ οπ]Υ ἴπ ἐπα ἰδθοτίοαὶ ρογθομϑ οἵ 
[Π6 Ῥοοΐκ, χὶ. 28., χὶϊ. 7., χνὴ. 10. : {Π|ὸ Ἰαϑ΄, Πονγονου, 18 ἴῃ ἃ ρϑοστας- 
Ρ ἶσα] βϑοίϊοη ; δᾶ ἐἤθγα ἀοθϑ ποῦ βθϑῖὰ ἴο 6 6ἰβ ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ῬΓΟΡΕΟΥ 
ΟΟΟΑΒΊΟΏ ΟἹ Ὑϊοἢ {Π18 (ηοὔ δοταμλ0})} ποτα οου]Ἱᾶ πᾶνε Ὀ66ῃ ΡΓΟΡΕΓΪΥ͂ 
Ἰηἰγοαμορά. 

ΟΥ̓ΒΟΣ Ρθου τι 168 οὗὁἨ ἀϊούϊοη ἤαγα θη Δ]]οσοθα 88 ᾿παϊοδίϊηρ 
αἸδγοηῦ βουγοθβ, θυῦ {π686 τατιβύ Ὀ6 ΘομΒιἀογθα 88 οἵ 1688 σοῖσι {δὴ 
[86 ρζξῆθγαὶ αἰ νευβιυ οὗ βίγα σοὶ 18 βαϊἃ ἕο τηϑῦκ (6 νϑυουῦϑ 
ῬΟΓΌΟΠΒ --- ἃ σΟΙΠΙ ] οὔθ 688 δη ΤΟ ΠΠ 688 ἴῃ 1Π6 ΟὨ6, ἃ δε ον απ 
1688 οοτηρδοίϑα βιγαοίαγα ἴῃ [86 οἶμοσ. Τμδὶ {Π6Υ6 18 βοὴ αἰ ν ΥΒ Υ͂ 
Τησϑὲ σΟΥ 41} }]Υ Ὀ6 Δ] οοᾶ, ὙΥ̓ΒΟΙΒου {π6 αἰ δγοπσο οὐ ἴορΊςΒ Ὀοΐογο 
δανεχίοα ἴο Ὀ6 ἃ βυ!ηποϊοηΐ Θχρ]δηαίϊοη οὗ 1ΐ, οὐ [168 ἀγα ποὺ ᾿ΣΚ νυ (0 
δρτθθ.32 ΗξνουΠΙΟΚ τηαϊηίδιηβ [Π6 ὉΠΙΠΥ͂ οὗἩἨ ΤΒ6 ἤγϑυ ρατγί, 1.----Σ]!.; 
θὰ Π6 βΌΡΡοβαβ αἴϊουννασάβ 8 σοι θϊπαίίοη οὐἁὨἨ ἔγαριηθηίβ, δηα 18 
πο} ]πθά ἰο ρΙδοθ {π6 βεοοπᾶ μαζί οἵ “οβίναδ ἰδίου. ἔῆδπ {Π6 ὈοῸΚ οὗ 
᾽υάρεθ. Ηξς ἄν 6}18 βίσοηῃοϊυ ὑροὸὰ ἴπ6 ἐγυβύπογι πίηθβϑβ οὐ [Π6 
ΤΘΟΟΓΙά, δπα ΟΌΒΟΥν ΘΒ ΟἸΓουτηβίδησοβ ἩΒΙΟΝ ἰοπα ἴο βδον {παῖ σοηίοιῃ- 

1 Βγονηο, Οτἄο βϑοοϊογαπι (1 οπά. 1844) ἰχἶκο8 ἃ ἀἰ δσγοηΐ νον. Ηαδ δο] ον 65 {πὶ δ6ρ8- 
Σαῖο δχροαϊοοηδ θοζδη δον {Π6 ποσίποῦη ὀδιηραίρη (οἤδρ. χὶ. 1., ἃ;ς.), ἀπᾷ τοραγὰβ (δ6 
ΥἱοῖοΥΥ οἵ Οα]οὺ (χν. 18., ἅς.) 45 σοη! οι ρογάμθοῦϑ τὸ ἢ Φοβῆ 8 ἀοϑίγιοιίοιι οὔ ἴδ6 Απακίω, 
(χΙ. 21., ἄς). Ηἰδ ἀϊβαυϊδιεοι οὐ ἢμ6 ΘΠ ΓΟΠΟΙΟΩΥ οἵ Φοββαδ ἱδ ν᾽ 6}} νγοστἢ σΟΠ δι} ἰπρ, ΟἾΔ. 
Υ. δβοοῖ. ||. Ὁ. 373----280. 

5 Ἐν ΑἼΠΠΟΣ ἀἰβοαβδίοῃ οὔ τῃ6 δι δ᾽οοῖ ἰουςῃοὰ Ὡροη δῦονο, δε6 Κοὶϊ, Εἰη]οϊεαηρ, ὃ 43. 
διιὰ (οπιπλ. οη Φοβία, Ιηἰγοὰ. ὃ ἃ. Ρρ. 8--80. ; αἰδο Κίκο, Ογοὶ. οἵ ΒΙΌ], 1ἱκ. ἀγῖ, Ψόειαδ, 
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ῬΟΥΔΓῪ ἀοοσαπιοηΐθ 66 υθδ64., ΤῊ Δρροσῃοητηθηὺ ἰὸ “υάδῃ (οΒΔρ. 
χν.), ἴγοτα τ Βῖο ἢ ιπηθοπ ἰοῦ (οἰαρ. χὶχ.) νγα8 δἰλοσνγαγβ ἴδκθη, 18 
οὔ οὗ {818 Κὶπὰ, Ηδᾶ ποῖ {μ6 οτρίηδὶ ἀοοσυτηθηῦ Ὀ66π οιρ]ογοῦ, 
οἰἴ68 ποῦ ποῦ πᾶν ὈθΘῺ οηπτηθγαϊθ 848 Ὀθὶοηρίηρ ἰο Φυάδἢ 
ὙΠ ΠΙΘΙ Τ6ΥΘ ἴῃ ἃ ἔδνν γ6 8 ΓΒ ἰΥΔΏΒΙοΥΤα ἴο διγθοι, 

2. Τὸ τυυϑὶ δ Ἰϑαδὺ Ὀ6 δοϊςζπον)θᾶροά, ἔγοπι {π 6 ΤΌ]]ΟΥΤ]ρ᾽ Ομ θα. 
ΤοηΒ, {μ40}7 [86 ὈΟΟΪ οὗ «ἐοδιια τγᾶβ οοιηρ θα ἔτομι δποϊθηΐ, δα βοπο, 
Βη( ΘΟΠΙΘΙΠΡΟΓΤΆΓΥ ἀοΟΙΠΙΘΠῖΒ : --- 

(1.) Τὴ ὀχδαρὶθ οἵ Μοβεβ, ψὸ δοπιταϊ θα ἴο πτιθηρ᾽ {Ππ6 [ΣἍΠ5 
δΔοΟηΒ οὗ ἢὶ8 οὐὔὴ {ϊπ|6, ἰο848 18 ἴο οχρϑοΐ {παῦ βοιὴθ δοῃι:πυδίϊοιι 
Μοῦ] ἃ ΠΘΟΘΒΒαΥ Υ θ6 τηδᾶθ, ποῦ ΟὨΪΥ ἴο παγγαΐθ {86 βίρηῃιδὶ ΕἸ] ΑἸ παθηΐ 
οὗἩ {8ο86 ργοιιῖβοθ ἡ] οἢ Πδα Ὀθθη σίνθῃ ἴο (06 Ῥδίγ γ 8, Ὀυὺ "4180 
ἴο ΡΓΘΒΟΣΥΘ 8ῃ δοοοιιηὺ οἵ {88 αἰν] βίο οὗ {86 Ἰαηα οὗ (ὐλπδδῃ διμοηρ 
{Π6 ΡΥ ΟῚ {ΥὙ1068, 88 ἃ ΓΟΟΟΓΑ [ῸΣ ἔαΐαγα ἀροβ, δηα [808 ργονθηΐ 
αἸδρυῦΐοβ δῃα οἷ ν1] γγασβ, ὙΠΟ ταῖρης Πᾶνα ἀγΊβθη, δα ὕΠογῸ ὈΘΘῃ ΩῸ 
ἀοσυμηοηῦ οὗ Δοκπον]οαρϑα Δ ΠΟΣΊ. 

(2.) Τὴ Του 18 οοτοδογαίθα ΟΥ̓ ΘΧΡΓΟΒΒ ὑΘΒΌΠΩΟΩΥ ; ῸΥ ἴῃ 
«] οϑῇ. ΧΥΙ, σγὸ ποῦ οὐἱν γοδα {δα {86 στοαί οαρίδϊη οὗἩ ὑπ6 [βγβθ] 168 
σϑυδοα 8 ΒΟΥ οὗ (ῃ6 Ἰαηα ἴο Ὀ6 τλ866 δῃηά αεδβογίδεα ἴῃ ἃ. Ὀοοϊο, θυ 
ἴῃ Χχῖν. 25. [π6 δ ΠΟΥ τοῦθ ἐμαῦ «οβῆυδ Θομητηϊ 64 το συιησ 
8Δὴ Ἀσσοοπηΐ οὗ [6 τοηονχαὶ οὗ ἰῃ6 σονθηδηῖ ψι ἢ (ἀοα; τὮδποα 1ἰ 18 
7υβῦν ᾿πἰδγγοά (Παῦ [Π6 ΟΥ̓ ἐγδΏΒδ οί 008 οὗ {Π18 ρεσιοα γα ργοβογυϑὰ 
1η ΒΟΙ16 ΔῈ Π ΘΠ 10 Δη4] ΟΠ ΘΙ ΡΟΥΔΏΘΟΙΒ ἀοουτηθηῦ ΟΥ̓ σΟΙΠΤΩΘΗΪΆΓΥ. 

(3.) Υδουῦ βοῖλθ βοὴ ἀυοσυπηοηῦ Π6 δυΐμοῦ οὗ {818 θοοῖς οου]ὰ 
ποῦ ᾿ᾶνθ Βρϑοϊῆθα {Π6 ᾿π}8 ΟἹ ὁδοῦ ὑσῖδ6 τ τ 80 πὰ ἢ ΤΠ υὕθ6 688, 
ΠΟΥ Παγθ χοἰ αῖθαὰ Μ 1 ΔΟΟΌΓΔΟΥ ἴΠ6 αἸΒΟΟΌΓΒΕΒ οὗ (ὑ4]6ὺ (ο8ἢ. χὶν. 
6 --12.); ποιίμοῦ οουἹὰ μ6 ἤδνθ Θουσθ ον τοϊαϊθα {πὸ ἀἰβοοῦσβοα οὗ 
ῬΙΠΠοα8 δπα {π6 ἀο]αραίθβ τψι0 δοοοοιῃραηϊθα μα, ἴο {π6 {068 
Ῥεγομπα «“ογάδῃ (“Ψο8βἢ. χχιὶϊ. 16----20.}, ποῖ [ἢ6 αἸδβοουγβοδ οὗ (Π6 ὑγῖ θα 
{βοιηβοῖνο (χσχὶ. 21----90.), πον οὗ «“Ψοβῆπα (Χχὶ. δηά χχῖν.); ΠΟΥ 
οοὐ]α ἢ6 πᾶν 80 δυγδηρθα [86 Ψ0]6, 88 ἴο Ὀ6 ἴῃ ρογίθοϊ ΔΥΙΩΟΩΥ 
ψχτἢ [Π6 αν οὗ Μοβοϑ. 

(4.) ΥΥΠουῦ ἃ σοπίθιηροσϑηθουβ 8ηα δυϊβοηίο ἀοουτηοηῖ, [{Π6 
ΔΌϊΠοΥ ποι] ποί πᾶν Ἔχ ργθββθα Ὠϊτηβο]ξ, 88 ἴῃ υ. 1., 8816 δα μιδὰ 
Ῥδθῃ ρῥγοβοηΐ ἴῃ {86 ἰγβηββοῦ ἢ 8 γ1ο Ἠ6 [88 το]αίθα, ποὺ σου]ά [6 
δαγο τυ ίθῃ, 88 ἢ 88 ἀο0η6 ἴῃ νἱ. 2ὅ., ἰδὲ “816 ἀν ]]θί πῃ 18γδθὶ 
μηΐο ἰλὴ8 ἀΔγ."} Τὸ [8686 ῥγοοῖβ δ ὃ6 Δα 46α {86 ΟΠ] ον ηρ' ; νἹΖ. 

(6.) “Ὑνημβουΐῦ (Π6 οχἰϑίθηοα οὗ οοῃίθιη ρουδῃθοῦβ δηα δι Ποτὶτ8- 
{λνθ γϑοοσάβ, {π6 αἱϊοιχηθηῦ οὗ {πϊγίθθη οἱ68 ἴο 1886 μγίθδίβ (Χχὶ. 
18---19.) τουϊὰ αν Ῥθθὴ πυραίοτγ. Αδιομ ΒΒ [ἈΠΔ]Υ οου]Ἱα ποί 
Βανθ Ὀθθῃ, δὖ {π6 ἰἴηθ οὗ [88 δἱ]οίπηθηΐ, βυ ΠΟΘ ΓΥ ἡυτηθγουβ ἴο 
ΘΟΟΌΡΥ ποβ6 οἱ[1686. Βυΐ 10 18 Δ᾽ (ορούμου πη} κοὶν {παῖ {Π686, στῇ 
1Π6 Δα]οϊπϊηρ ἰαπάβ, ψ γα ᾿ϑ ἐν θη γοΥ ἀποσοιρ θα ἴῃ οχρθοίδοη οἵ 
Ποῖ ἔαΐαγο οὐ ποθ. Τὸ δῇἴογαά βϑουγῦ, ἹΠοτοίογθ, ὕο {Π6 βδοοσαοίδὶ 
ἔαυαῖϊν ἔον {μοῖν Ἰορὶ πιο τἰσῃΐθ, ἤθη {ΠΘΥ βου] 6 ἴῃ ἃ οΘοπαϊοη 
ἴο οἶδὶπι {ἢ 6π|, βοπηθ ἀοοιπιοηΐ σοπ θι ρούϑῃθοῦβ ὙΠ {ΠῸ ΔΡΡΤΟρτΪα- 
(ἰομ τυδὲ μάνα οχἰϑίοα, ἘΠ μουΐ δυο 84 ἀοουμηθηΐ, ΒΒ ΓΔ ]6 

: ἘἸῈ ΦΕΡΕ 150, 152. ΠΙ ἱ. Ρη. 232., ἄς. 54., ζε. 
53. Ζ δὴ δηὰ Αἰκοσιθδμη, [πἰγοά. ἰῃ 1 ΌγοΒ ὕὅδοτοβ οὶ. Εωὰ. ρϑτὶ ἰϊ. 88 25---28. 
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616 Απαϊυ εὶς 90 ἐλε Οἰά Τεείαπιεηξ. 

ἀἰβραΐοβ τηυϑὲ αν ΑΥβθη, ὙΠΘΉΘΥΟΥ ΠΟῪ αἰ ομπιρίοα ἰο οἰαῖπι (ἢεὶς 
Ρυββαββιίοηβ,ἢ ἢ 

3. ΕαΌΔΙΪΥ Οἰθασ 18 1 {παὺ {π6 δῖμοῦ οὗ {Π|8 ὈΟΟΪ Πιδ8 τηδᾶς ἰὴε 
αχίγαοίβ ἔγοτῃ δι βϑηίϊο ἀοουταθηΐθ τ] το σίου Βα ΟΠ, αἰνὰ, οοη- 
Βααιοπῃίϊυ, Ὁ 18 του οὔ ογθαι ; ΤῸΓΥ, 

(1.) πὰ τμ6 ἢγϑι ρ]δοθ, 6 μαβ ἐϊξογαἰϊῳ οοριθα [ἢ 6 αρϑθοῖθθ οὗ ( δ], 
ῬΒΙηΘὮδΒ, οὗ ἴπ6 ὑγῖθθ8 θαυοηα «“ογάδη, δα οἵ «“οβἤαδβ, δηὰ τη οἵδε 
ΡῬαβϑασοϑ ἢ88 80 Οἰοβϑὶγ ἔϑ]ονοα 18 δυο γ, 845 ἴο τ ἴῃ τὶ 
μη το 0678 ρμαβ88εα ΟὐεΥ, δα ἴῃ Υἱ. 26. {παῦ ΗΆΠ4Ρ “ἀπ ο]] εἰ ἰὴ 
1θγ861 μπέο ἐλὲ5 ἀαν." Ἡθῃοθ, αἷδο, π6 {τ1068 τὸ ποῦ τῃθη!οηθὰ ἴῃ ἰδ 
ΘΘοΟρΤΑΡἢ 64] ογάὰθγ ἴῃ τ ΒΙΟ ἢ ὑΠ6ῚΣ Τοβρθοῦν ἰουυ ὕΟΣΊ 68. ὙΓΕΓῈ δι ἰπδίο, 
Ὀυΐῦ δοοογάϊηρ ἴο {86 οΥγάθν ρυγθαθα τὴ ἴπΠ6 οτἹρΊη8] ἀοσυτηθρηΐ, πατρεῖν, 
δοοογάϊηρ ἰο {π6 ΟΥ̓ΔΘΥ ἴῃ ἩΠΙΘῺ (ΠΟῪ ταοαϊνρα {μοῦ ὑγϑσίβ οὗ Ἰδπά ὃγ 
Ιου (Φοβῆ. χν.---σῖχ.. [μΔ80}γ, ἰἢ ΘΟΠέουτΥ ἰο Πῖ8 οὔ ρίπαὶ ἀοου- 
τοοπΐ, [ἢ6 ΔυῖΠΟΥ δ88 τηδαθ 0 ὨΟΠΟΌΓΔΑΌΪΙΟ ΤΟ ΓΟῊ οὗ ἐ οδδυιβ ὉΠ} Δῇογ 
Εἷ5 ἀδαίῃ ; σῃθησθ 1Ὁ 18 ΒΙΡὮΪΥ ΡγΟΌΔ40]6 {παὸῷ ὕΠ6 ΘΟΙΩΠΘΠΗΙΆΓΥ, τοι 
ρον {π18 ὈοοΪς νγαθ ΘΟ], νγα8 ΟΥΙΡΊΠΑΙΥ πυϊδίοιι ὈΥ «᾿οεἶνιδ 
ἱπ1586] 5. ' 
(2.) Τμ8 ὈοοΟΪς τγδ8 γϑοοῖνϑα 88 δι ποηϊῖο ὈῪ {Π6 «}6ν7΄ᾶϑ ἴῃ {πα Ἔσο 

ἤθη (Π6 Δ ΒοΥ δ Βα 6] 1 Υ σου]ὰ Ρ6 βυδ]οοίοα ἴο {πὸ [δβὲ οὐὗὁἨ δὌχαπιῖπ- 
ἘΟη ; δηά, 

(8.) ϑδνογαὶ οὔτμὸ ὑταηβδοίϊοηβ γοϊαίθα τὰ [ἢ6 θΟΟΚ οὐἁὨ « οϑῇιδ τὲ 
ΤΟΟΟΓΤαΘα ὈΥ ΟΥ̓ΠΟΥ Ββδογοα ψΎΙΘΥΒ 1} {1{{16 ΟΥ ΠΟ τηδύθ ἃ] νδγίϑίοης : 
188, γα πὰ {16 οοπαμποβύ δηᾶ αἰνιβίοη οὗ (ὑἈπδδῃ, τηθυ πο ὃ 
Αβδρῇ (84). ἰχχν:. δ8---ὅδ. οογηραγοα τ} Ῥ Βα]. σχ]ῖν. 2---4.}; ἰἢς 
Βἰδιρηοῦ οὗ {μ6 (δπδδηϊοβ ὉῪ αν (β8]. ᾿ἰχυἹ. 18----Ἴδ.}; [δ 
αν ϑιοι οὐ 1ΠπΠ6 νγαΐουβ οὗ “ογάδῃ (Ἐβα]. οχὶῖν. 1---ὅὃ.; Ηδθ. 11}. 8.); 
ἴΠ6 τοΥτ 0] 86 ἰοιηροδὺ οὐ ιαιἸβίομθθ δήθ ἴπ6 βἰδυρμίοσ οὐ ἰδὲ 
ΒΟΙΠΘΓ (ὑδπαδηϊίοθ (ΗΔ. 1]. 11---18. δοηραγοα τσ «{οβἢ. Σ, 
9---Ἰ1.}); δηὰ ἴΠ6 βοίϊηρ ὉΡ οὗἉ [π6 ἐφ ΌΘγ δ 016 δὖ ΒΒ)ΟὮ («}οβ}ι. χυ. 
1.), ἰὰ 186 ὈοοΚΒ οὗ Ψυάᾶροβ (χυῖ 31.), δὰ βασθθὶ (1 ὅδπι 1. 3, 
9, 24. ἀπὰ 111. 21.). [ἼΠΘΥΘ ἀγα 4180 γοίδγσθησοαβ (0 1818 ὈΘῸΚ ἰπ ἰδὲ 
Ν ἿὟ Τοβί. 866 Αοἷβ νἱῖ. 4δ.: Η6Ὁ. 111. ὅ., ἱν. 8, χὶ, 80, 31.:; «}41|69 1! 
25. 

(4.) 1μβΈ]γ, ὀνουυ τ ίησ σοϊαϊθα ἴθ {86 ὈΟΟΚ οὗ Φοβῇιυδ ποῖ οηἱγῦ 
ΘΟΟΙΓΑΙΘΙΥ ΘΟΥΓΟΒΡΟΙ 8 τι 1Π6 ἀρ ἴῃ τ ΒΙΟἢ μ6 Πνοα, θυ 18 ἔαγίδοῦ 
σοηῆσιηθα ὈΥ [86 ἰγϑα! οη8 οὐγτοηΐ διλοηρ ϑαίμοη πδίϊοῃϑ ; ϑοπιδ οἵ 
ΠΟ ἢ ἤᾶνθ ὈΘ6Ὼ ρχαβογυθα ὈΥ δποϊθηΐ δηᾶ ργοίαπο Ὠἰβίοσιδῃθ οἵ υὉ- 
ἀουλύοα οδαγδοῖοσ;Σ Τὰ ὑπο ἀγὸ δησίθηῦ τηοῃυμηθηΐδ οχίδηί, 
ὙΠΙΟἢ ῥσόουο {παῦ (16 (ΑΓ ΠΑρΡΊ ΠΙΔῊΒ ΘΓ ἃ ΟΟΪΟΩΥ οΥὗἨ ΤΎτΤΙ4η8 πὴο 
οϑοδρβα ἴτομι «οβῆτϑ ; 88 αἷβὸ ἱμαῦ {Ππ6 Ἰπῃαθ  ἰαηὲδ οὗ [μα ρέ}8 1η Αἰἴποα 
68 Π|6 ΟΥΡΊΠΔΙΪΥ ἔγοτα {πὸ δ᾽ Ομ 88, πο ἀρδηαοποϑα {Π6ῚῚ ΘΟΙΠΙΣΥ οα 
δοσοσῃΐ οὗἉἩ (6. οδἰδγαῖ 168 ἢ ὙΒΙΟΩ Ὁ 88 ον 6] πηρα.2 ΤῊ 
[ΑὉ]6 Οὗ ἴμ86 ῬΒαωηϊοίδη Ἡργοι ]εβ οτρπαίθα 1ὴ [86 ΒΙΒίοΟΥΥ οὗἉ «οϑιιυδ'; 

Εν. Ὅτ. ΤΌΓΩΘΓ᾽ 5 δηὴ Μτ. ὙΥΒΙΡΠ σΠΑπι᾿ 5 ἰγβηβἰδιϊοι οὐὗὅἨ 96 }η᾽5 [ηἰγοἀποιίοη, μα 227. 
Νον Ὑοτῖκς, 1827. 

3. 8566 ΡΑΥΠΟΌ]ασὶν Φαδείη, Ὁ. χχχνί. ο. 3., απὰ Ταοίταβ, ΗΪδὲ. 110. γ. ες. 2, 8. Ου δε (αἰεὶ γ- 
ΔΙ]ερσοὰ οσοπιγϑάϊοτίοηβ θεύνγοθη [ῃ6 δαογοὰ δηὰ Ὀγοίϑηθ δἰ βίου δη8, 866 ὈΘίΌΓΘΟ, ὈΡ. 489.. ἄς. 

5. ΑἸ], Βεβοοιίοπα προη τπ6 Βοοῖὶιβ οἵ ἴη6 ΟἹ] ἀ Τεβιαπιθηῖ, οἢδρ. ἰϊ., ἰη Βίδῃορ Υ δἰδου} 
Οο]]δοεκίοη οἵ ΤΠοοϊορίςδ] Τγαςίδ, νο]. ἱ. Ὁ. 854. 

4 Ῥτοσορίμ8, Ν ΔΠ44]. 110. 1). 6. 10., οἰἴ68 ἃ Ῥῃοηϊοίδη ἱπδοσγίρεϊοη ; οοηιαὶπὶπρ᾽ 8 ρεββεζϑ 
ὙΒΙΟΒ. Β6 [68 Γγϑμδἰδιθα ἱπίο ατθεκ, ἰο ἐὴθ [Ὁ] ον ίηρ Ρατγροτὶ : Μὴὲ ἀγα δεν οὐο ἴω [οι 
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δᾶ ἐπα ονοσίθγον οὗ Ορ {πὸ Κίηρ οὗ Βδβῆδῃ, δηᾶ οὗ ἴδ Απαϊκῖπι 
ὙΠῸ ὙΟ͵Θ ΟΔ]]0α ρἸδηΐδ, 18 ΘΟΠΒΙἀογθὰ 88 μαυΐηρ ΡΊΥΘΙ τἶβα ὕο [86 
4016 οὗ {86 ονδγίμτουν οὐὗὨ {86 ρίδηίθι. ὙὍηθ ἰθηιροϑὶ οὗ Πα] βύομθβ 
τηθηΠ]οποα ἴῃ «ο8ἢ.. χ. 1]. νγγὰ8 ἰγϑηβέοστωθα ὈΥ ἴπΠ6 Ῥορῖβ ἰηΐο 8 
ἰοπηραδὺ οὗ βίομϑ, νγἱτ ποι (ΤΠ6Υ ῥχθίθῃ 4) « ρΊ6᾽ ονθγυοἸτηϑᾶ 
106 δηθηῖθθ οἵ Ηδγοῦ]οβ ἰπ Ατίτη, συ] οΟἢ 18 Θχδοῦ Υ [86 ΘΟΥΠΌΥ 
ὙΒ6το ὁ βῆ Τουρμῦ πὰ (86 ΘὨΣ]άγοη οὗ Απακ." 
ΤΆ Αβια 88 ὍγΘ ΕΥ̓͂ ΒΟΙΏ6 ὙΣΙΓΘΓΒ ΒΙΡΡροΒϑα ἴο βανϑ σγϑοοϊνϑα {δ 

Βοοῖκ οὗ Φοβυδ; Ὀαΐ [818 ΟΡ᾿ ὩΙΟΠ. ΔΡΡΘΑΥΒ ὑο αν οὐἹρὶπαίθα 1Π τη]8- 
ἴλκο. ΤΉΘΥ Βανα ἱπάθϑα ἔπο θοοῖβ οχίδηϊ, Ὀθαυῖηρ {86 πϑῆλθ οὗ 
“Ψοβῆυα. [Οη6 18 8 Ομ γΟΒο1]6 πυυιτίθῃ πὰ Ασαρῖο. [10 τγᾶϑ ἢγβθὺ τηδᾶθ 
Κπονη ἰπ Εὔασορα ὈΥ̓͂ ϑολ ρου, 80 ἴπ 1ὅ84 Πα ἃ ΘΟΡΥ ἔτομι {19 
ϑδι μα  8η8 ἴῃ Εσγρί, Νοῖ τλοῖ ποίϊοθ, ΒούΤΘ ον, τγ88 ἴδ κθη οὗ [ΐ, 
11 ΦὌΥΠΒΟΙ] Ῥσιαῖθα 1 δ μογάθῃ, 1848, ψ 1 ἃ 1, π νϑυβίοη, ποΐθβ, 
Δα 4 Ῥγεῆχϑα ἀϊββογίδίοη. [10 δοῃίδιηϑ ἃ ἰθροπάαγυ διβίοσυ οὗ 
“οϑῆυα, δηα διαπιαυιίαη γα 108 ᾿η οσταϊχϑα χιδὰ «6188 δηὰ Μο- 
Βατησηθάδη λασαίαϑ. [1 σοτηθ8 ἄονγῃ ἰο {86 πιο οὗ Τβοοάοδβιυβ [Π6 
τοδί, δηα βθβθὴβ ἴο αν Ὀθθη οομλρὶ]οα ἴῃ {π6 {πιγίθθπίῃ οθηίαγΥ. 
ΤῊΘ οΟἶμοσ θοΟΪΚΚ 18 τι τθῃ ἴῃ [Π6 Θατηδυιδῃ αἰ] θοῦ, το- ργοαποίηρ (Π6 
Βα θδίδηοο οὗ (16 Ηθῦγον “οβἤῆυδ ἴῃ 8 ἔγθο ὑγαῃβ]αἰίοη, δηα 18 τηοαϊῆοα 
ΔΟΟΟΓαϊηρ [0 (16 ϑαιλασιίδῃ ἀορτηδθ. [[{ τγαϑ δοτηροβοά ὉΥ 8. ϑϑδιμδ- 
τΊδη γοϑιἀθηῦ ἴῃ Εἰργρί, ν Βὸ υδεᾶ {86 1,.Χ Χ. γνεσβίοῃ οἵ Ψοβῆυδβ, δηὰ 8 
Βιβίοσυ οὔ [86 Ηοῦτονσβ ὑπᾶοσ Μοβοβ δὰ “οβῆυδ, ἡ Β 1 ἢ 18 τη η]οηθα 
ὈγΥ Αὐἱβίοθ] 8.3] 

1. Το θοοῖϊκ οὗ Φοβῆυδ δοιαρσῖβαβ {π6 μἰ βϑίουυ οἵ δρουῦ βανθηΐθθῃ 
ΥΘΆΓΒ, ΟἹ, ΔΟΟΟΓ Ωρ ἴο0 Βοπ6 ΘΒ ΤΟΠΟΪΌρεσβ, οὗἨ ὑνγθη γ -ϑθυθὴ ΟΥ̓ {ΠΙΣΕΥ͂ 
ΘΑΓΒ: ““1{ 18 ὁπ6 Οὗ (Π6 τηοϑῦ Ἰταρογίδηῦ ἀοουτηθηίθϑ ἴῃ {Π6 οΪά οονθηδηΐ : 

δηά 10 Βῃου ] ἃ πουοσ μῈ βορασαίθα ἔτουα ἴμ6 Ῥβηϊαίθυοι, οὗ ν βίο 10 18 
δὲ ποθ Ὀοΐ [86 οοῃϊπυδίίοῃ ἀπά {86 δοιαρ] οἴου. ὙὩμο Ῥοῃίδίθυομ 
σΟμίδ1 8 ἃ ἈΙΒΙΟΥΥ οὗὨ {86 δοίβ οὗ [Π6 στοαί “6. 18} Ἰορϑ]αΐοτν, δηα {86 
Ἰανγβ ἀροη ΜΙΝ {π6 «18 ΟΠ Το τγα8 ἴο θ6 θϑίδ ἰΒηθα ; ἀπά [ἢ 6 
Ὀοοϊκ οὗ «“οϑδυα τοἰαῦθθ (μ6 Ηἰβίοσυ οὗ 18γ86] υπϑπᾶθγ [86 δοτηιηδηά δπᾶ 
σονοσητμθηῦ οὗ “οβῆυδ, π6 σοπαιιοϑὺ οὐ ὐδηδϑη, δηα 108 βϑυθβοαυθῃξ 
αἰνι βίο διιοηρ {πὸ ΙΒγαο ἴδ; ἰοσοίμον πὶ 1Π6 ῥγου δῖοι τηδας [ῸΓ 
116 βουμοιμθηῦ απα οΘβϑιδ Ἰβῃσηθπὶ οὗ (86 «6 νὰ ομυσοῖι πη (μδῦ 
ΘΟΠἾΤΥ ὃ 

111. Ἑτοτα {818 νἹον οὗὨ [π6 ἀγρυτπηδηῦ οὗὨ «οϑῆυϑ, Ὑ76 ΤΩΔῪ ΘΑΒΙΪΥ͂ 
ΘΙΘΟΙγΘ {παῦ [86 ΚΟΟΡΕ δηά ὈΈΒΙΟΝ οὗ {86 ᾿πϑβριγοᾶ τυῖῦοσ οὐ {818 

ἱζ νγδ8 ἴο ἀοιηοπβίγαϊβ ἐπ ἐδ! α] 688 οἵ αοά, ἴῃ {π6 ρεγξοοί 86- 
ΘΟΙΙΡ ΒΗ μλοπί οὗ 4}1 Ἀ18 Ῥσοχαΐβθθβ ἰο {886 ραϊτίδγοιθ, Α γαθα ((16ῃ. 

ἐλε 7αοε 97) ζεεω (ἴπθ Οτϑοῖκ παπιοὸ οὐ ΨΦοβαδ) ἐἦε γοόδεν, ἰδὲ φοπ 9 Ναυε. ϑαϊάαβ οἰΐο8 
186 ἰῃδοτίριίοη τππ8: Ἀ͵Γ6 αγὸ ἐδὲ (απααπίίεα τοΐοηι ὕεκιι (δε τοδδὲν ἐσρεῖϊϊεά. ὙΤμὸ ἀϊε 
δγθηοθ Ὀθίυγθθ ἴΠ686 ἔν] ὙΤΙΡΕΓΒ 8 ποῖ τηϑίοσίαὶ, δπὰ ἸΏΔΥ ὃ6 δοσουηϊοα [ὉΓ ὉΥ͂ [Π6 88Π|0 
Ῥαδδᾶρο Ὀεΐηρ αἰ ΒΈΣΘΠΕΪ τοηογοὰ ΟΥ̓ αἰ ογθηῖ ἐγαηβἸδίογβ, οὐ Ὀεὶπρ αυοίοα ἴγοτ ΤΩΘΙΊΟΓΎΥ͂, 
ΤῸ ὉΠΌΒΌΔΙ ΟΟΟΌΣΤΘΩΏΟΘ ΒΙΠΟΠ Ως; Ὀγοΐδπο τίϊοσα, Οοιαρ. Ῥοϊγθῖαβ, ΕἾας. οσὶν. ; 86 }1υ8ὲ, ΒΕ]. 
υκχατνίη, ὁ. χχίϊ. 

.ΑἸΙχ, Βοβεοιίοπδ, μὲ δερτα. ; Ἠπεοῖ, Τοπιοπβίταιῖο Ενϑησχεϊίοα, νοὶ. ἴ. Ῥῃ. 278---282. 
(Δπιδίοὶ. 1680. 8νο.), ΟΥἮΡΡ. 160, ὅζο. (οάϊε. Ῥαγ. 1679). ϑοπιὶθ ἤδυθ βαρροδοά ἔΠπδὶ [ἢ 9 
Ῥοεείς8] [80}]6 οὗὁἨἩἁ Ῥἠηδδίοη τνγὰ8 ἐουα πα θα ου [ἢ6 τηΐγϑο]θ οὐ [6 βιῃ διδπάϊπρ 8}}} (9 08}. χ. 
12---Ἰ4.}; Ὀυῦ 1Β6γ ἀοθβ ποῦ ἈρΡρθδγ [0 ὍΘ ΔΩΥ (ΟΠ ἀδιίοη [ῸΓ δθς ἢ 8ἢ ΟΡΙ 0. 

3 Ἰζοῖ!, ΕἸη]οϊταηρ, ὃ 46. 
8. ΟἹ [δ τἱχῆϊ οἵ [Π6 [6γ86}}1698 ἴο ΘΟΠαΌΘΣ δηβδη, 800 Ὗο]. 1. Ρ. 60]. 
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ΧΙ, 16.), 1β68ο (χχυ!. 4.}, «4000 (χχχν. 12.), δῃὰ “οβεορὰ ((. 24), 
διά αἰδο ἰο Μοβοβ (Εχοᾶ. 111. 8.), ἐμαῦ [86 οὐ] άγοη οὗ ετγαοὶ δῃισυὰ 
οδίδίῃ ροββϑεββίοῃ οὗ {πὸ ἰδῃά οὔ (δπαδῆ. Αἱ ἴπ6 βᾶτηβ ἔπι πε 
ὈΘΠο]ἃ {π6 ἀϊνὶπο ΡΟΥΟΓ Δα ΤΔΘΓΟΥ͂ ΒΙ στ ΔΙΪΥ αἰδρΙαυθα ἴπ Οἱ ο δμϊηρ, 
Ῥγοϊθοίηρ, δηα ἀοίδπαϊηρ δῖ Ῥθορ]θ, δια 4}} {π|6 ὑτγῖαὶβ δπὰ ἀϊ. 
ΟὨ] 168 ὑο Μ ΒΙΟΝ ΒΟΥ το Ἔχροβθᾶ; δηᾶ, 88 {86 Ἰαπά οὗὨ (ὐβῆδδῃ 8 ἴῃ 
16 Νὸνν Τοβίδπιθηξ οομβι ἀοσθα 88 ἃ ἰγρ6 οὗ μοαᾶνϑη, ἔπ6 δοῃβιοὼ δηὶ 
{γ4}8 οὐ ὑπ6 1βϑγδϑ ῦθβ παν Ὀθθῃ σΟμθιἀογθα 88 Πρ ΓΑΟΥΘΙΥ Γορτο- 
βοηίηρ {Π6 Βρι για] οοηἤϊοῖβ οὗ Ὀ6 1 Ον ΓΒ ἴῃ ΘΥΘΤῪ 8ρ6 οὗἉ [86 οἰυγοι, 
ΑἸ Πουρἢ Φοθθυμ, τ᾿ οΒ6 ρου, οουγαρθ, δηα αἸδιπἰαγθδίθα ᾿πύθστηγ, 
86 σοπβρίοιουβ {πβτουρμουῦΐ 18 ΠΟ] 6 ΒΙβύοτσυ, 18 ποῦ ΘΧΡΓΕΒΕΪΥ πιρη- 
ἀἰοποα ἴῃ μο Νὸνν Τοβίδιηθῃξ 88 8 {ΥὙῦ6 οὗ (86 Μεοββιδῃ, γεῖ ἢ 1: 
ὉΠ ΝΟΥ ΒΑ Υ Δ] ονγοά ἰο παγα θθθη ἃ ὙΘΓΥΥ Θιηϊηθηῦ ομ6. Ἠδ θοτγὲ οἵν 
βϑανιουσ Β δα: [Π6 ΑἸοχαπαάγίδῃ γϑβίοη, ρίνιηρ ἢ18 πϑπὶθ ἃ ὑτεεῖ 
(ουτϊϑ θη, ὉΠΙΌΓΠΆΪΥ 6418 Βῖτῃ Ἰησοῦς, ᾿ρῦθθς ὙΓΠΙΟΐ Δρρο]]δίϊοη 
ἴθ Αἰδο ρίνϑη [ο Πΐπῃ ἴῃ Αοίβ γι. 46. ἀηὰ δ}. ἵν. 8. «Φοβῃυδ βαγεὶ 
{πὸ ρϑορῖθ οὗ ἀοάἂ (88 [Π6 1Βγϑϑὶιαθ ἃσὸ θα ρμ ΌΙΟΑΙΥ δἰυ]δὰ ἴῃ (ἰκ 
ϑουιρίυγοβ) ἔγοιῃ {π6 Οδηδδηῖδβ : {6808 ΟΠ γιβῦ βαναβ ἢ]8 ῬθΟρὶε ἴτοα 
{Π|6}Ὁ β'ηβ (λίδι. 1. Ἵ 
Α ἔυγῖμον ἀθϑίρῃ οἵ {ῃ18 θοοΪς 18 ἰο βῇουνυ 1886 ρογίοη ὑπο πῶ 

ΑἸ]οὐϊοα ἴο οδοῖὶ ἰστῖὶῦθ. ΥὙΥ ἢ (818 νονν, [ἢ6 δυῦΠΟΣ τηοτο πη οὔ 
ΤΟΙ 458 [Π6 ᾿Βγδ 168 ἐπαῦ ποῖ οπα {δῖπρ' μδα ἔμ] 6α οὗἉ 4}1} {με σοοὶ 
{π|πρ8 τ] ἢ {86 Ἰωμοτὰ Βραῖζα σομοουηϊησ ποτὰ; δὰ ἐμαὶ “411 [δὲ 
ΟΟΙῺΘ ἴο ρᾶ88 ὑπίο πϑῖὰ, δ8ηαἃ ποῖ οὔθ ἰμὶπσ δα 16 ἐδογθοί ἢ 
χΧΧΙ, 14, τ ἢ χχὶ, 46.). ' 
ΙΥ. Ὑη6 ὈοοΙκ οὗ «“οδβίνυιδ τλδῦ θ6 Θομυ θη ν αἀἰνιἀ6ἀ Ἰπίο {τε 

ῬΑΓΒ : ΥἹΖ. 
ΡΑΒΤῚ ]. 776 ᾿ξδίογν 9 ἐδε οσοιραίίοπ 97 Οαπααη ὃν ἐλε Πεγαεία 

(..-- χι..); σοιαρτβιηρ, 
1. ΤῊΏΘ 6811 δῃὰ δοηῆγιηδίϊοη οὗ οβδπδ ο 6 σαρίδϊη- ΘΠΘΓΑΪ (1. 
2. ΤῺΘ βοπάϊηρ ουἱί οὗ [Π6 δρῖθ8 ἴο Ὀτγίηρ δὴ δοςσουηΐ οὗἉ Φογίοϊιο (11. 
8. Τὴθ πιϊγβουϊουβ ραββϑδδθ οὗ (86 1βγαθὶ:ῖ68 οὐοὸσ Φογάδῃη (11}.), δῃὰ ἐδ 

βοίτπρ' Ρ οὗἉ ὕνγεὶνθ πηϑιηογὶδὶ βίομϑϑ (Ϊν.). 
4. ΤΊ οἰγουτηοίβίοη οὗὨἨ (86 15:86]: 68 δ ΟἹ]σ 8], δηὰ {ποῖτ οοϊο γαίίου οἵ 

(86 Βγϑὺ ρᾷββονυθνὺ 1ῃ Οδηδδη ; {Π6 ἈρΡρθδγϑῃοθ οὗ 1706 “ οδρίδίη οἵ [16 1ογῦὶ 
Βοβὺ ἢ [0 οβῆμπϑ Π6ΆΡ γί ῃο (ν. 

ὅ. ΤῊΘ οδρίυγο οὗἉ Φογίομο δεν δηᾷ οὗ ΑἹ (ν]:. γν111.}. 
" ̓  Τδθ ΡΟ] οἷς οοπέθάθγδου οὗ {μ6 αἰ θθοηῖύθβ νὴ (6 ΟΣ] ἄχθη οἵ Ἱετβεί 
ἶχ.). 
7. ΤῊΘ νγᾶὰσ τὶ τ (86 Οδηδδη ἰδ ἰηρ; δπ4 [86 τοΐγϑοὶθ οὗ (86 β0} 

βίδηϊηρ 811}}} (χ.). 
8. Το ἀοἔραί οὐ Φαδίπ απᾶ ΗΪβ σοηξεαογαίθβ (χἱ.). 
9. Α ΒυχηπΊΆΓΥ Γοοδρὶ υἰδίϊοη οὗἹἩ {π6 δοηααθϑβὲβ οὗ {π6 18 γϑθ] {685 Ὀοιὴ σπάετ 

Μοβοβ ἴῃ {Π6 Θαβίθσῃ ρϑγί οὐ Οβδηϑδϑη (Σὶϊ. 1] .---6.), δῃὰ 850 ὑπάθγ δοθδυὶ 
ΒΙπι86 1 1ῃ (86 νυθβίθγηῃ ραᾶγῦ (χίϊ. 7--- 24.). 

ῬΑΒῚ 11. 77Ὺλὲ ἀϊυϊδίοπ 9. ἐλε σοπφμοτεά ἰαπά ; οοπϊαϊπίηρ, 
Ἰ. Α φθΏΘΓΑΙ ἀϊνἰβίοη οὗ σαπάδη (χ ]1.). 
2. ΑἸ ῬΑγ συ] Γ ΔΡΡοΓΙΪοππιθηΐ οὗ ἰῦ, ἱποϊαάϊηρ [πΠ6 ροτιίίοη οὗἉ Οἰαἰοῦ (χἰτ.); 

{π6 Ἰοὺ οὗ “υάδι (χν.); οὗἨἁ Ἐρηγδίπι (χνὶ.); οὗ Μδῃδββϑϑῃ (χν!); αἱ 
Ἐθη)ϑιΐῃ (ΧΥ 111.) δπὰ οὗἨ 186 βἰχ {ὑγδ68β οὗ ϑίπιθροη, Ζϑθυϊαμ, [5:βοιδη 
Αββϑγ, Ναρμίδι, θδη; δηὰ οὗ Φοβῆυδ Βἰτωϑο] (χῖχ.). 
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8. ΤῆΘ δρροϊηἰπηθηΐ ΟΥ̓ [86 ο᾽[168 οὗ τοΐαρο (ΧΧ.λ, δπὰ οὗ {86 Τιον 164] 
οἰυ168 (χΧΙ.). 

4. ὙΠ ἀἰδη βϑίοη ἔγοιῃ [ἢ 6 σδρ οὗὨ ἴβγδ6] οὐ (ἢ τα} 118 Οὗ [ῃ6 ὕτγο ἐγ 08 
ΔΠΩ͂ 4 81 το βου ]θὰ οἡ (ἢ6 οὐδοῦ 8146 οὗ ογάδῃ, {ποὶγ τοίυσγη, δπά [ἢ 6 
ἐγαπβδοιίοηβ γοβα πρ ἔγοτη [ἢ δἰἴαγ Ὑ] οι {ΠἸ6Υ Θγθοίθα οα {πὸ Ὀογάθυβ οὔ 
“οτάμκη (ΧχΙ,.) 

ῬΑβτ 1Π|. Τῆε ἀγίησ αὐάγεδδος απαὶ οοτιπδεῖς 0.7 ὕοεῖμα, ἀΐα ἀοαΐῃ 
απ δωτγίαϊ, ξο. 

1. Φοβῃυδ᾽8 αδὐάΓοβδ ἴο ὑ86 159γϑο] 1068, 1 τ ΠΙΟὮ ἢθ το] η48 ἴδδπὶ οὗ ἐδθ 
βίσῃαὶ ὈΘπ (8 Θοη οστθα οα ἴηι ΕΥ̓ αοά, δῃηὰ ὑγροβ ὑπ θτ το “ οἰθᾶνθ αηΐο 
{6 Τὸπρ {πεῖν αοἂ ἢ (ΧΧΙ]1.). 

2, Φοβῆυδβ ἀγίηρ Δα γο88 ἴο {116 [5Γ86]1068, δη ἃ τοηθνγαὶ οὗ [6 σδογϑηδηΐ 
Βούν ρθη {Ππθηὶ πα (ἀοά (χχίὶν. 1] ---28.). 

8. Το ἄραι δπᾶ Ὀυτγὶαὶ οὗ 08}, ἴἸ6 θυτῖαὶ οὗἁἩ Φοβαρ 8 Ὀοη68, δηᾷ [ἢ9 
ἄοαιἢ οὗ ΕἸοαΖαγ [86 ΒΡ ἢ ργιὶθϑοῦ (χχὶν. 29.-- -88.). 

1 π18 ὈοΟΙΚ 6 Γ6 μἰδοοά 1ῃ σΠγοποϊορὶοαϊ ογάθσ, ρουμαρθ 10 πουΐα 
βίδῃηα 88 [Ὁ]]ονν: 1. 1--9... 1... 10---18...111.---- ΣΧ ],, ΧΧῚ., Χ1].--- ΣΧ]. ΧΧΙΙ., 
Χχὶν. 

Υ. Α οομβίθγαῦ]θ αἰ βθγθησο οὗἉ ορίπῖοῃ βυι 5188. διμοιρ ἰοασποὰ 
ΤῊΘΠ ΘΟΒΟΟΓΗΪηρ 86 ὈΟΟΙ οὗ υαδλετῖ, ταϑη οηθα ἴῃ “ο8ἢ. χ. 13. [Ι͂ὰὴ 
δαάϊοη ἴο (86 ΟὈβουναίῦϊοηδβ ΔΙ ΓΌΘαΥ οἴογοα!, τὸ τὺ Τοιδῦὶς {Παΐ 
ΒῖϑῃοΡ μοί 18 οὗ οριἱπίοῃ ἐμαὶ 1Ὁ γγὰβ ἃ ροδί!οδὶ ὈΟΟΪΚ, ὩῸ ἸΟΠΡῈῸΓΣ 
δχίδηϊ θη [86 Δ ῖμοΥ οὗ οβιυδ δηα ϑδπγοὶ ᾿νϑα δηα σψτοίο. 

[Ἴ6 ροϊπὶ οὗ βρθϑοΐδὶ ᾿Ἰπίθγοδί, δοπηθοίθα τὰ (Π6 ταδηίίοι οὗ [δ 
Ῥοοΐκ οὗ Φ΄Ἀ88 6 γ ἴῃ “08ἢ. χ, 13., 18 115 Ὀθαυϊηρ ἈΡΟΙ ἴΠ6 απ θβύοη νι ΟΠ ΟΣ 
ΟΥ̓ ΏΟ 8 Π1Γ80]6 ν88 ΧΟ ρῦ ἴο ΘηαΌ]6 186 [Βγ86]1068 Θη ἄτα ]υ ἴο ἀΘϑ ΤΟΥ 
ἘΠΘΙΣ ΘΏΘΙΏΪΘ5 ἴῃ {π6 4.16 οὗ αἸθθοῦ. ὅϑοιγθ συ κβ γΟΥΘ τη866 
ἸΡΟῚ {86 80] 6 οὐ ΡΥ (1 του] βθοθ) τ. Ἡ οπρβίοπθοτρ, ἴῃ (μ6 νδηρ, 
ἘΊτοΒοηζοιθιηρ ἔογ Νου. 18325; δηα {Π6 ΟΡ᾿πΙοὴ νγἃ8 τηδι ἰβὶ θα Πα, 
88 ἃ αὐοίϑί!οη νγ88 Ἰηἰχοἀπορα ἔγομλ ἃ ροθύϊοδὶ θοοὶς ὈΥ͂ {86  ιἰϑίογϊδπ, 

Σ 66 Τοϊ. 1. Ρ. 115. 
2 ΤῊ ὈΟΟΚ οὗ ΦΆΒΠοΥ 18 ὑπτγίοα αυοίοὰ, 3γδέ ἴῃ Φοβῇ. χ. 18, σβεσο [)6 αποϊδιίοη 18 Θυ  ἀΘ ὨΠΥ͂ 

Ῥοδιοδὶ, δηὰ ἔογιηβ ὀχϑοῖῦ ἴτε αἰβιί 68. 

“δυη, βιαπὰ ἰΠοα 511}} προπ Οἴθοοπ, 
Απὰ ἴδοι τποοη, ἴῃ τῃ6 γ4]16γ οἵὗὨ Α)αοηῃ. 
Απᾶ τῆς βᾷπ δίοοὐ 50}}} ; απὸ [Π6 πιοοη βίδγϑα ΒΟΥ ΘΟΌΓΪΒΘ, 
ὍΠΗΙ τπ6 ροορὶθ ψογὸ ἀνθηροά οὗἁὨ ΓΠ6ῚΓ ΘΠ ΘΠ.168. 
Απὰ τὴ6 δι ταττϊοὰ ἴῃ ἴδ6 τηϊά8ὲ οὗ 16 ὨΘδνΘΏΒ, 
Απὰά διαϑιοα ποῖ ἴο σὸ ἀονῃ ἰπ ἃ ΨΠΟΪ6 ἀΔγΥ.᾽ 

ΤΊ ΒΘΟΟΠα ράβϑαρα ΠΟΘ ἰἢ6 ὈΟΟΚ ΟΥ̓ ΦΆΒΠΟΥ 18 οἰϊοὰ 5 ἰῃ 2 ὅδηι. ἱ. 18.; στῆογο Πάν 
Ἰιτηοπίδίοι ΟΥ̓ΘΥ 8540] ἷ8 βαϊὰ ἴο θ6 οχίγδοϊθα ἔγοπι . ὙὍΠ0 Ἴοὐδίοτῃ οὗἩ ἴΠ6 Ηοῦγοννβ, ἰη 
εἰνίηρ εἰ0168 τὸ {πεῖν ὈοΟΚΘ ἔσοπι 106 ἱπιι4] ψοτγά, ἰ8 γγὰ}} Κπονγῃ : ἰἢπ8 Οδηοδβὶβ 8. Τα] α 
Βοτγοβῃῆ, δος. ΤΉΘΥ 4130 βοπιοίίπηθ8 πδιηθὰ ἴῃς ὈΘΟΪΚ ἔγοιῃ 5οπΊ ΤΟΊ ΓΚ80]0 τνογὰ ἴῃ [8 
Ξγβὶ βοπίθησα ; ἴῃ [6 ὈοΟΚ οὗἩ ΝΣ ΌΘΥΙΒ 18 50ΠΊ6 ὉΠ 68 “8]]ο δαπιίάδαγ. Ἅῦε αἴ8ο δηὰ ἴῃ 
{πεῖν στ μ5 σδητίο]68 το ἢΔα Ὀδοπ ρτοάπορα οὐ ἱπιρογίδηϊ οοσαβίοηβ, ἰδἰγοἀυσοὰ ὈΥ͂ 
ξοτῇβ ἔοστῃ οὔ τἰιἰ8 Κιπᾶ : αζ ἠαδήατ (16 5818), οὐ νε.}υδλατ μείοπιὶ, ἃς. '“ΓΏιϊΒ, αΖ )αϑλὶγ 
Μοολὶ, “τλθη βδὴρ Μοβεβ᾽ (Εχοά. χν. 1. τὸ δδιιδυ απ Ῥεπιίδίθασίς Γαδ 8 Τα 6λε}) ; ὕὲ- 
ἐλαβῆαν εδογαΐ, “ ἀηιὰ Ὀθθογδῃ βαης" (δΦαάρι. ν 1. 866 δἷδὸ [86 ᾿πβογίριϊοη οὔ Ῥβδὶ, 
χν ].). ὙΒυ5 τΠ6 ΒΟΟΚ οὗὨ Φαβῆοῦ 18 βδιρροδεά ἴὸ ἤδυθ Ὀσ6η 8ο0πὶ6 ςΟἸ]δοϊίοη οὗ ββογθὰ βΒοῃ ΡῈ 
ςοπιροξοᾶ δὲ ἀἰ ογοηξ εἰπιθβ δηὰ οἡ ἀἰϊβδγθην οοσαβίουβ, ἀτιὰ ἴὸ πᾶν δά 1818 11116, Ὀθοδυθθ 
τῆς δοοῖς ἰἴ561 δηἃ τοοβὲ οὗ [86 βοῆγρβ Ὀοσδῃ ἰπ ΠΘΠΘΓΆΙ Ὑγ1}}} 118. νγογὰ, υδ-)απλαγ. Ἰιονιῆ, 
Ῥιυφιεςῖ, ΡΡ. 806, 807. ποίεϑ8; ΟΥ Ὦγτ. ΟΥ̓ΘΡΌΤΥ Ἐ ἰγβηβαιίομ, νο]. 11. ΡΡ. 152. 153. ποέεβ. Τὴθ 
Βοοκ οἵ 7986γ, ρῃ ] 5μ6ὰ δἵ Τ᾿όοπάοη ἰη 1751, πὰ γο- ὑγιπιοὰ δὴ ΒΥΪβι0] ἴῃ 1829, 5 ἃ. Βῃδιηθὶ 658 
ἀρ ΓΥ ἰΌυροσγ. Αἡ δβοςοπηῖ οἵ ἴν νι} 0 ἑοαπὰ ἴπ ΝῸ]. ΙΥ͂. ὅθοῖ, Ψ]Ι. ΡρΡ. 741.---747. 

3 Ὑταηδβὶαιθα ἰη ἴπ6 Δπιοτγίοδη ΒΙ0]. Βοροδίνοσυ, Οει. 1888, ΡὈ. 721---- 780. 
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{Π6 Ῥαββαρθ τοσδὲ 6 Ἰηίογρσοίθα ἴῃ ἃ ρυγαῖνα τοϑηποῦ. Ἐοἶον- 
ἱηρ; ουὖ [18 1464, Μτ. Ηορκιηβ ταδάς δὴ οἰδδογαΐθ δχϑιπι πδῦου οἵ 
{Π6 Βι]6ο,.; 1:8 οοποϊυβίοη 18, [μδ΄ νγο ἢανο, νυν. 12---Ἰδ, “ δποχίσδοι 
ἔγοα 8 Ὀοοῖς ψἈϊοΟἢ 8 Κπόνῃ αὖ {16 τηθ 88 “86 ὈοΟΪ οὗ δαον, 
ὙΠΟ γὰ8 ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ 8 οο]]δοίίοη οὗ ροθιηβ, ἀθβογιρίνο οὐ βοῖῃδ 
πηρογίαηῦ ανθηΐβ, Ββανιηρ ὑγαῖα ἔογ {πο ὶγ Ὀδδῖ8, θυῦ δβοίίοη ἔοτγ (δεῖν 
ἄγθββ." Ηδθ Ὀο]ονοβ, ἔυγσίμογ, {μαὺ [Π6 δυΐδον οὗ {π6 ὈοΟΚ οἵ Φοβιαα, 
Ὑ 8116 ὑγδηβου ηρ [818 οχίγαοι, ““ραυβϑα 1π [Π6 ταϊάβὶ οὗ 1ἴ, ἴῃ ογήος 
{μαὺ Β6 χηϊσῃὺ ρυδγὰ {Π6 Τοδᾶον δραϊηδῦ ϑαρροβιηρ {παΐ Ὠ6 που]ά ὃς 
ππαογϑῦοοα 88 ἀθοϊαγίπρ (μδὲ {818 [8ῃ δοίι8] π1γ80}6 } Ἔν δ Γ ἴοοκ ρίδοο." 
1016 απίογίαμαίο (ῸΣ {818 ποίϊίΐοη {μα΄ {π6 Ρδιι86, [μαὖ 18, {ἢ6 πατηΐησ οἵ 
186 θοοΙκ οὔ Ἁβῃοσ ἴῃ [86 τα] 64]6, ἱηϑίοδα οὔ 6 θορίπηϊηρ ΟΥ {Π6 6π6, οἵ 
{Π6 αυοίενοῃ, Β66 18 ἴο δαᾶνο [8116 ἴῃ ρσυδγαϊηρ' Γοδά ΓΒ; ἔογ, δα πη τησ 
ἰμδὖ ΗΔ. 111... 1]. τἸηλὺ βᾶγθ ῃοίμιηρ' ἴο ἀο ὙΠῸ 1Π6 πηαίίογ, 1Ὁ σδηηοί 
θὰ ἀοηϊοα {πᾶῦ αἱ Ἰθαϑῦ 80 δύ 88 1ἢη6 ἔπη οὗἩ {86 ὅοῃ οὐ ϑιγδῆ 
(οοϊαδβ. χῖνὶ. 4.) [Π6 γϑδ! τυ οὗἁ ἃ τ γ016 ννὰ8 ὑβϑ]ονοα; δηᾶ {δῖ ἢ» 
Ὀ6] 16 μ48 σοποϊπιιθα ἴο θ6 σθῃθγα  ]Υ οηὐογίδι θα ἴο ΟἿΓ Οὐ ἀ4γ8. λίν, 
Ἡορ κι ηδ᾽Β ἀϊββογίδιοη 18 8η 8016 ὁπ; ᾿πᾶ, 48 {Π6 νϑῦϑθϑ ἢ αυρβϑίίοι 
ΔΓ ροοίσυ, ψ 8116 1Π6 ργϑοθάϊηρ δηά ἔθ] νη οοηοχέ 18 ῥγοβθ, 1 κ 
ποῖ ἀΠοαΪ ὕο 4|1ὁ 7 [πα΄ μ6 ῥγονυϑβ 18 ροϊῃῦ 88 ἴο {π6 ἔδβοί οὗ αυοία- 
ὑοθ. ΕΗθ τδΥ, βοσψθνοσ, θα πουρῇΐϊ ποῦ 80 ΒΟ 688] 1π [86 Γεβί οἵ 
ἢ18 ἀράποίίοπΒ. Ηδ ἀν 6118 ἀροη ν. 1ὅ. 48 παγγαί!πσ {Π6 τείαπι οἵ 
“΄οϑῆυδ ἴο (Π]σα], ψ ἤθη ἴῃ ἔδοῦ 6 ἀ1ὰ ποῖ γοίαση {1 {π6Γ (ν. 43.) ἢ] 
16 ὈγΙΘΕ σα ραὶρσ γγᾶ8 δπἀθά, δ δγριιθβ ἀραῖηβί [Π6 ]1ὐογαὶ ἱγυὶὰ 
οὗ ἴδ ρΡαββασα ἴσοι {μ6 τυδηῦ οὗ ποίϊοα οἵ ἃ σοπάθυ, γιοῦ, 1 1 ο0- 
ΘΌΓΓΘΑ, τησϑὺ ἤάνα αἰγαοίοα {π6 αἰἰδητοη οὗ 41} [π6 ᾿Π ΒΑ ὈΣΔηὲ8 οἵ (δε 
γον], Ὀοίἢ ἴῃ δα βεαπθηΐ θοΟ ΚΒ οὔτμα Ὀ10]6 δηὰ ἴῃ [86 ΤΘΟΟΓᾺΒ οἵ οἵδε 
πϑίομβ. ΗΕ τηδϊηϊδῖηδ ὑπαὶ «“οβμια τηυβῦ πανα θθαη ἴο {86 τγεϑέ οἵ 
αἸθθοι θη {Π6 4]]οροα νογὰβ ΓΘ βρόκοῃ δἱ ἃ ἰαΐθ βοὺγ οἵ ἴδε 
αἋΔΥ, 80 ἐπαὺ ἐπ ϑιη σου] ποῖ {β6ὴ ἢαγα Ὀθθη οὐοσ ἐμαΐ οἰΐγ. Ηβ 
ἔαγΙῈ ΟΌβοσναβ μὲ {Π6γα ἃγὸ 8] 8ΐοηβ, πᾶσ, ν. 20. ; Ῥβαὶ. στῇ, 
7--1θ0., πι ϊοῖ Θα Δ] βθοῖ ἴο ἀδβοῦῖθ Ρἢγβ108] ἔδοίβ, τυ 116 γαῖ πὸ 
ὁ6 {πη οὗὨ ἱπίεγργθίϊησ {μθτὰ ᾿ἰύθα!ῦ ; ΨΥ μα Ββου]ά ποί ἴδε 
ῬΟΘΙΓΥ ΘΓ οἱϊθα ὃ6 τορατάθα δ8 βριαγαῖνα 480 
ὝΠΟ ἴ8β τγεῖρῃῦ, πο ἀουδί, ἴπὰ {μ686 γριιπηθπίβ; θαΐ γοί (δε 

αὈΘΒΌΟἢ 18 ἀπδηβυογοα ψὮγΥ, 1 [86 δία οιηθηῦ γ88 ποῦ Π1ΓΘΓΆΙΥ {π|ε, 
αΙὰ {π6 ᾿ηβρίγοά τγῖίοσ ᾿ηἰγοάσοα δῃά δπάοσβα 1 [Ὁ 18 ϑίγδῃσε 
βογοπά οοποορίζου ἔδαΐ δὴ δυΐποῦ, ρταυοὶν τοοοσγάϊηρ ἰβίοτγυ, βμου 
βυ Δ ἀθη]Υ ἱποογρογδαΐία Ροδίυυ --- Ἀ18 ΟΥΤἢ ΘΟΠΊΡΟΒΙ ἢ ΟΥ̓́ΔΠΥ͂ Οἵ ΒΘΓ ΠΙΔΠ ὃ, 
10 τηδίίογβ ποῦ---- 1 Π18 ῬΓΟΒΘ, ἀπά γαῖ συ 18} ἰὉ το θ6 πηάεγϑίοοά ἰδαὶ 
{86 ΡΟΘΙΓΥ͂ ᾿γ88 ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ Πουγίβῃ, ἃ δοί"οὰΒ Ἔχασρεγαῦοη οὗἉ [δε ρἰ1η 
ἴλοῖ. Αἢ ΤΥ ΠΆΡῪ ον οὗὨ δὴν υθδρτηοηῦ που] ποῖ ἀο {μ|8: ΒΟΥ 
σϑῃ Ὑ6 Ἰπηδοῖηα ἰύ οὗ Δ ἱπβριτϑα ρϑηϊδῃ ἢ 
1 18 ἔγαθ ὑμαῦ Κ 6113 δῃὰ οὐποῦ ψυϊίοσθ οὐ ἀπάουθδύοα τονθῦθποβ [ογ 

Βοσιρίαγθ δάορί {818 νίθν ἢ δηά ἴὐ 18 ΕΥ̓͂ ΠΟ τηθϑῃβ ἰπ θη θα (0 οἰιᾶγσα 
ΒΌΟΝ Ὑγγϊοτβ 1 βοορύϊοαὶ ἑθπάθποϊθβ 5811 [86 ψογὰβ οὔδη δυίθοῦ 
οὗ 186 ἰαδύ δϑηΐασυ, Εβββ θοῦ, ἀγα ὑνογίμν οὗἉ 4}} αἰϊδηϊοη: “ ΜΙΝ β8π0 
8: 1Ἰὰ αυοά Β6η 10 αἰσασα ἔμ8 810; 856, Β᾽ 1684 16 8]1ογύτη πα  οΓΆΠΙ 
ῬΤῸ ΒΔΟΓῚΒ 1118 ΘοΘῃ 18 Ο]1πὶ ραϊχαϊογαμι Ἔχρ] παύϊομοϑ [8061]. υἱὐ ἰοίυα 

ΣΑΣ. ΒΙΡ]. Βοροβ., 4π. 1845, ΡΡ. 97--- 180. 
3 Οὐτλμ, Ο Φοδδυδ (Επηςὶ. οἀϊ.) ΡΡ. 251---269. 
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“οϑλα ταϊγδοῦ]ι πη 11] Ὁ] 810, αὐδπὶ ογε ὈσῚ ἐαΪταϊμυτη Ἰδοΐαβ, δτο.7, 
δεβονῶ ῥσχοαϊ ρα, δα οδυβαγαπλ παίυχαϊ τ οἴβοίϑ οχὶρθηΐεθ, 8 
ΤΔΥΓΟΤΘ Ρδηΐοο, οἱ δχίγθιηϑ ἀυὐβρηωα πουῸ {μθοϊοριοὶ 866}}}} ποβίσι 
ΤΏΟΤΌΟ Ργοΐθοίς υἱάθηΐασ. ὅὅοῖο αὐ1α 6849 νιγὶβ ἀοοῦϊβ ρογβυδβοσῖ : 
ἈΘΙΏΡΘ πὸ ἀππαϊϊΐμηι δαστογίπι  ε8 ἑαπι δἰπσιίαγίδιιδ πιϊτασμίϊδ ἰαδογοέ ; 
Ἴδε οὐαἰοδέλς το σίο γίδμδ οὐ βαπηῖβ ὀπροπαΐμγ : Βορα ὙΘΥΘΟΥ π6 σοηΐγα 
ἙΓΌΓΤΑΒ σΆ 168 οὐ ΟἸΥΡΘΟ 86 ἀθίδηδηϊ. . . . βὶ ογθά!8  ϑμόνϑιι ραίθγηϑ 
ἴῃ ἤδπο ρμεπίθῃ [ἩδρΡΥοσιτ] αἸ]θούϊοηθ ὑοίϊεβ οὕ 68 ἴῃ ]6ρὶδ 
πδίαγα β οὐ ϑίογπο οὐβογνδίοηθ αἰΒρθηβαββο; ὉΠ οσβᾶτα πδίιγαϊη 1Π 
δοσγιτλ Οὐβοαυϊατα οὖ σοτητηοα! δἴθγα Ομ γ[1886 ; ΘΔ] ]ΡῚΠ6, ΒΡ ΪΠ6, 
ΤΆΠ8, ΟἸΒΙΡΕθα8, στδηάϊηα, δα] θα8, Ἰοσαδβίβ, ὈγυοὮβ, τηογίθ 
ἀδηϊαὰθ ῥγυπαορσοῃιίοσαα ΖΕ ρσγρίὶ, ᾿ἰθοσίδίθιι ρθη 18. 8180 Ἔχύοσϑιβϑα ; 
Ῥτγοάιριοβα πα οἵ ἱρῃθ σἱδῖὶ {ρῚ(1γ18 δίρμδ886 ; 81 ᾿παῦδι ΟΠΊΗΪΆ 
Ὦξο υὖ βαρ᾿οπίθγα ἀθοοῦ ογϑαδὶβ: πὲμαΐβ ΤΓρΡΊ ΤΟΥ τηϑβοῦϊα 1ῃ ΟΥΘαάΘΠ40 
νἱγίαία ἀ 6) Οσ]8, οαλ ργομι ὲῦο δα Ῥγθοθδ «ο806 80118 οὖ Ἰ]Π99 τοί, 
ἴὰ ά6 αὐ Ηγτοϊίοσ βίδημάπτῃ οσγαΐ ν800111848.ἢ} 

ἼΠ6 τηοβῦ Το ΓΚ 016 ᾿ηγοϑιραίοη οὗ [86 τηδίίοσ ἴῃ αποϑοη δ88 
Βόθη τηδθ ὈγῪ Με. τον 6}1 ἴῃ δῖ8 Εαϑι! Τϑιρογῖβ (ὐδίμο οὶ, δπᾶ 
Οτὐὶρίποβ Καϊομάδγιθ, Οχίοσα, 1862; ψῃ ἢ {86 βέυἀοηΐ 18 σϑοοιὰ- 
ΤΩΘΠ6ι] ἴο σομβ}] 1. Οπὶν [Π6 ὙΘΓΥῪ ὑτιοίθϑὺ ποίῖοο οὗ Μν. ἀσοθνο}} 8 
ΤΟΔΒΟΙΣΏΡΒ Ο8} Ὠ6Γα 6 ρίνοη. Ηδ Θοπηθοίϑ {Π6 βίδπαϊηρ; 811]] οὗ [86 βιὰ 
ΘΔηα τόθ ὙΠ [Π6 ροϊπρ᾽ δος Οὔ 6 Βῃδάουν οἡ {86 ἀϊαὶ ἴῃ [6 ἀδγϑ οὗ 
ἨδΖοκιδῃ (2 Κίηρβ χχ). Ηδ σοῃβιάοσβ ἴῃ ἀοίδὶ! [Π6 οἰΤουμηδίδηο68β οὗ 
“ οδ δ᾽ Β σδιηραῖσιι (“7 08}}. Χ.}, δῃὰ βῃρροβθδ {μαῦ 1 οοουρ!θα, 88. Β6 
ΒΟ ΙΘν 8 [Π6 ΠΑΥΓΓΑΙΝΘ ΒΠΟΥΒ, ΒῚχ ἀ4γ8, τοί υμαδυ, ΜΑΥ 8], Β.0.Ψ 
1620, ἴο {μ6 [Ὁ] νη ΕὙΙάΔΥ ουθηῖησ. ΤΠ ἀϊδβίδποθ οὗ ΟἸΌΘοΩ ἔγοτα 
ΟἸρ4] μα οβχμηδίοβ αὖ δρουῦ {᾽σύθθη δηα ἃ Β8]} σὰ1]68, δῃα οδἱ ουϊδίθβ 
1πδῖ δον [ῃ6 πὶρῃῦ τηδγοῦ οὗἉὨ [86 ΒΥβϑ 18 ἈΡΓΩΥ (86 Ὀαι16 που]Ἱὰ 
Ῥεσὶπ ΘΑΓΙΥ ἴῃ ἂς ἸΩΟΓΏΪηρ. [ὑ γὯΒ ἃ ΒΌΓΡΓΙΒΘ; δηα {ποσγϑίογο (6 
Οδηδϑηϊίθθ του τβκα πὸ βία θΟσ γοϑἰβίδῃοθ [ἢ Ῥσοῦρδθὶυ ὕνο 
Πουτβ ἰμ6Ὺ πτουἹὰ θ6 τουϊοά δπᾶ ἴῃ βϊσης. Αὐ {μαῦ ὕτηθ [86 βυμ 
σοῦ α Ὀ6 βαϑθῃ δῦονὰ αἱθθου, δα {Π6 πλοοῃ ἴῃ [86 ἀδρτοββίοῃ οὗ (86 
γ ἈΠῈ οὗ ΑἸαϊίοῃ. Ὑῆδη {Π6 νγοσὰβ ΟΣΘ Βρόκθῃ; ἔογ {Π6 ΘΧρυθββίοῃ 
ὈΌΨῸ ὟΠ9 ἀο68 ποὺ ᾿ΡΙΥ {μαὺ [Π6 βὰη ψγ)ὲ8 186 ἴῃ {Π6 τπου! ἴδ}. 
ΤΠα Ῥυχβαϊῦ οοπεϊπιιοα ἰο Μακκοάδῃ, δρουΐξ ὕνεϊνα τα1]68 τόσ ; [86 
ἔνε Κίηρβ, γῆο δια ἴδθη σοίιρα ἴῃ ἃ οᾶνα, δπα σοῦ Ὀ]οο κάθα ὕπο ΓΘ 
ἈΠ] [Π6 5Β]δυσῃῦον γα8 ΟΥ̓́ΘΓ, ΘΓ Ὀσουρῆΐ οαὐ πα δαηροαᾶ; δπὰ ποῦ 
111] βοπιθ {{π|6 αἴξ (818 ( οϑῃ. χ. 26,27.) 414 [1Π6 Βῃ ρὸ ἀούγῃ, 6 ἢ 
1π6 Ὀοάϊ68 σοσα θυγοα. Μίν. ατσοβν6}} ἀγρο8 (πα΄ 8ῃ ΟΥΙΠΑΤΥ ἀΔΥ, 
ἔγοπῃ ἴουγ ΟΣ ἔνα ἱπ [86 τηογηΐηρ {1]1] βονθὴ οὐ οἱριιῦ αὖ πιρηΐ, νγὰ8 
ΟὈνΙΟΌΒΙΥ ἰοο βμοτύ ἔῸΣ 411} {π6 ουθηΐβ 8814 ἴο αν Ὠδρρϑηθα οἱ {π18 

᾿ 44γ.2 Ηδ {θη δχϑιηΐηθβ [ἢ 6 τῖγ8016 οὗ ΗΠ ΘΖ κιδῃ, συ ιοῦ ἢ6 Ηχϑβ οῃ 
Μᾶδγυ 81, Β.Ο. 710, δῃά οσοηβιάογ (Π6 οἴδοίβ οὗ ϑδοῦ οῃ [Π6 τη θαβυγοβ οὗ 
Ὁτὴ6.8 Απά εαἴογναγάβ ἢ ἱπνοδίραίθβ (86 οχίγαηθοιβ ἝΥ θη 06 
ὙΓΒΙΘΉ ολη 6 ρῥγοάδυοοα ἴῸΣ {86 δοΐϑ] ὁσοῦσγομοθ οὗ [6 τιγϑο}68." 
Ὴ!8 σοποϊυβίομβ τ βιρρογίοα ὈΥ [86 πιοβὺ οἰαδοσαῦθ δῃᾶ οαγϑίαὶ 
οοιηραίαίομ8.] Ν 

1 Απιδοϊορία Ηοῦταϊοδ, Ἰωβοροὶ!, 1787, ρῃ. 148, 149. 
2 158. ν᾿ σΒδρ. 1. νοὶ]. ἴ, ῬΡ. 25]---276.Ὀ. 5. ΟἸΒδΔρ. 11}, ὑΡ. 276---921. 
4 ΟἾΔΡ. ἱγ. ρρ. 821 --- 888. 
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δΕΟΤΙΟΝ ΠΙ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΥ ὕῦροξβ. 

1. ΤῊϊο. ---ΤΙ, Ἰδαίε πᾶ αμίλοτ. ---Τ1ῖ. ϑεοορε, οὐτοποΐοσν, αὰ ἐγποροῖε 
ἐ8 σοπέεη 4. ---- ΠΥ. Οὐεοτυαΐξιοπε οἡ ἐλὲξ δοοΐ. ᾿ 

Ι. ΤῊΞΒ ῬΟΟΚ οὗ ΨΦυᾶροβ ἀογῖνοθ 108 πᾶτὴθ ἴγοτα 18 σοῃίδιπιησ [ἂς 
ὨΙΒίΟΤΥ οὗὨ [86 1βγδ} 1068 ἴγομι ἴ6 ἀδαίἢ οὗ Φοβῇυβ ἴο ἴδπ6 {ἰπιο οἵ ΕἸ], 
ἀπᾶον [π6 Δαταϊπ᾽βιγαῦοη οὗἉ {ϊγίθοη Φυάρεβ ; ψ βοτὰ (ἀοά ταϊβο ὑρ 
ΟἿ ΒΡ6ΟΪ8] ΟΟΟΑΒΙΟΏΒ ἴο 6] ν 6 Γ ἢΐΒ Ρ6Ορ]6 ἔσοπι (86 ΟρΡγαββίοῃ οἵ ἰδεῖς 
ἐπϑιηΐθβ, 8η4 ἴ0 πιβπερο δη4 τοβίογο ὑπ ὶγ αἴδῖταΌ ((ὐομοθγηίηρ ἰδεῖν 
ΡΟΥΟΥΒ ἃπα ΓΙ ΠΟΙ]ΟηΒ 866 Υο]. 1Π1. Ρρ. 98.) ΤΠδ Ἰυαρεβ ἐγεαυσην 
δοίβα ὈῪ ἃ ἀϊνίηθ βυρσροβίϊοη, δπα 6 γ6 δηδονγοα νυ ἢ ὈΓοίεγηδίυγαὶ 
βίγαηρτῃ δηα ἐογυ 46 (ΘΟμ,Ρ. 1]. 18., νἱ. 14, 34., χὶ. 29., ἀπά χὶν. θ, 
19.): 1Ὁ 15 ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ὈΘΑΓ [818 ἰὴ τηϊηα ν᾿ 6 ρογιιβίηρ π6 γοἰδίίοη 
ΟΥ̓ βοὴ οὗὨ {ΠΟΙ δοῃιθυοιηθηΐβ, Ἡ ΒΙΟὮ 6ΓΘ 10.5{186.8.0]6 ΟἸΪΥ οη (δε 
ΒρΡΡοβιίίοη οὗἨ {μ61γ Ὀοὶηρ' Ρογ[οστηθα ὑπ6 6. [86 βαποῦ!. ἢ οὗἉ ἃ ΑἸγίπε 
ὙΓΆΓΓΔμΐ, ΜΠΙΟΝ ΒΌΡΟΥβοθ8 4}} σθῆσσαὶ συ]οβ οὗ οοπάποί. ΒΒ εβίάοξ, 
“(ἴῃ ΒΟΙῺ6 Ο8868 (Β00ἢ, 848 (δ΄ οἵ Θδιῃβοπ Β δυο] 6) {ΠΟΥ ΤΩΔΥ δᾶτε 
ΔὈυδβοά {μοῖνῦ Θῃἀονχαθηΐβ; βίη [86 ΒΌΡΟΣηδίαΓΑΙ ρ δ οὗ Οοά κε 
Θαυ]}Υ 1140]6 ἴο αῦαβα να [μο86 ἡ ΒΙΟἢ 6 Ὀαδύουγβ 1π 86 ΟΥάΐΠατΥ 
σοῦγβ86 οὗ παίιχο.ἢ"} 

17. Ετοπι (86 οχργαββίοη σϑοογάθα ἴῃ Ψυᾶρ. χυὶ, 830. δοπὶθ ἰδτε 
᾿πηαρίποὰ (δαὶ {Π18 ὈΟΟΚ νγὰϑ ποὺ σι υιθη 11} δἴογ [186 Βαθγίοιεὴ 
οΑΡΟνΙΥ, Ὀαΐ {Π18 Θοπ)θοίαα 18 ΘΥἹἀθ ΠΥ ΘΥΓΟΠΘΟῺΒ ; ἔῸΣ, ΟἿ ΟΟΙαρεῖ- 
ἴηρ Ῥβαὶ. ἰχχυἹ]. 60, 61]. ἀπ 1 ὅ8πι. ἱν. 11. στὰ [μαὉ ῥαββαρα, γα διὰ 
{π40 (Π6 σΑΡΌΙΥ 1ηλοηἀοᾶ Ὀγ [86 Βἰβίογίδῃ νγἃ8 ἃ ραγ ου 8. ΘΔΡΌΤΙΗΥ 
ΟΥ̓ [π6 Ἰπμαδιιαηΐβ οὔ Πδη, τυ ]οῖ ἰοο Κ ρίδοα δρουῦ τπ6 πιο ἴδε αὲ 
Ψγ)88 (αἰζθὴ Ὀγ {π6 ΡΒ ποθ. Ββί 68, (μ6 ἑοΐα! δθββθῃςθ οὗ (βαίάεε 
σγογβ Βα ΠΟΘ ῥγοόνοβ ἴπ6 ἀδίθ οὗ [86 ὈΟΟΚ οὗ Φυάᾶρεβ ἴο ἰιάτε 
θ6Θἢ ΤΉΔΠΥ ΠΟ Σ16Β ΔΗ ΟΓΙΟΓ ἴο {π6 ρτοδὶ Βα Υ] Ομ ἢ σα ρίνγ. ΤῊΝ 
Ῥοοκ, ΒούοΥο, τῦ88 ΘΟσί ΑΙ] τσὶ τθη Ὀθέοσο {86 βεοοηα ὕὑοοζ οἱ 
ϑδτι 6} (οομιρ. 2 ὅδ. χὶ. 21. σῇὰ Δυάρ, ἰχ. δὅ3.), δηα Ὀεΐοτε (δε 
πὰ οὗ Φογυβαίθη ὈῪ Πᾶν] (οορατα 2 ὅδ. νυ. 6. σι π}ὶ δυΐν. 
1, 21.) 

ΤΒΟΓα 18 ἃ ΘΟμΒΙ ἀογα] 6 αἀἰνογθι υ οὗἩ ορίπίοῃ 88 ἴο {πΠ6 ρεγϑοῃ ὃ] 
ὙΠοτὰ {Π18 ὈοΟΪΚ οὗ υαρθ8 γγὰβ ψυϊΐθη ; 10 Ὀοὶπρ,, ΕΥ̓͂ Βοπηθ ὙΤΙ ΕΓ, 
δϑουθοὰ τὸ ῬΒΙΠΘἾΔ8, τ τοσοκίαμ, Φετγοιδη, ΕἰΖεκίοὶ, οὐ Εστα, νἷὸ 
ΟΠ 64 1Ὁ ἔγοτα 16 τηθιηοῖγθ οὗ ἢ18 οπ {6 Μ ΙΟΝ σσοτα εξ Ὁ 
Θδοῦ Ἰυᾶρα; ὙἘ116 οἴμβοσβ {Π1ηὴΚ [μαῦ 1ἢ νγα8 σου ρ}] 6 ὈΥ 80π|6 ῥ᾽ 
Ρβοῦ ουἱ οΥΓἹ {π6 ρα] 1ς τοσϊδίοσβ οσὐὁὨ σϑοοσἦβ {παὶ ψγ Καρὶ ὉΥ ἴδε 
ῥτγθϑίβ δηᾷ 1,ονῖεβ, Βαῦ {π6 Βοδυ-ουπάοα ορίπίοη 8Βθοπὶβ ἰο ὃθ, ἐμ 
δ γγχὰ8 υεϊψίοπ ΒΥ ἴπ6 ῥσόρμοῦ ϑαπλιθὶ, (μ6 ἰαϑὺ οὐ 116 ἡιάροθ; δὲ 
1η {818 ορ᾿πίοῃ {Π6 “7678 {πϑιηβο  ν 68 οοὶποὶάα. 

[{Ὁ 1Β ΠΘΟΘΒΒΑΓΣΥ͂ 0 ΘΧΘΙἾ 6 ὙὙΒΘΙΠΟΥ {Π6 Ῥοοῖς οὗ «Ψυᾶραβ, 88 ΜῈ 
ΟΝ ἤδᾶνα 10, 18 9056 οΘοπποοίθα ψἘ0Ϊ]6, ρχοσδοάϊησ ἔγομπι ἃ βιηρὶο ῥεῖ, 
οΥ ΨΥ ΠΟΘΙ οΥ ἰῦ Θοπβἰβίβ οὐ ροσξϊομηβ οὔ σηα!]ν ᾿Ἰπάθρθπηάθηΐ, δηὰ ὑτουξίν 
τορϑίμον δξίοσσασάβ ὈΥ ἃ σορῖ]οσ. 6 Ὑ οἴΐβ δπὰ οἴμϑὺβ ἀθῃὺ (δὲ 
ὉΠΙΕΥ Οὗ [86 ψτοσκ: ομᾶρ8. χνῖ!.---αχὶ, ἱποϊαβῖνα [ΒΘ Υ Θοπβί ον ἃ Κι οἱ 

1 Ῥιοῖ. ΤΌΣΟ 8 ἰγαπδ]διΐοη οὗ Φαβη 6 ἱπίσοἀποιίοπη, Ρ. 248. ποία. 
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ΔΡΡομαϊχ, δηα βΌρροβα {παὺ [Π6.Ὸ ἀγθ ἀἸβογθραποῖαβ αὖ [86 ΑΩΔ 
ν' ΒΙΟΣ Τογθια {86 Ὀ6] 16 (μαῦ οη6 δι ΠΥ σΟΙηροβοα οἤδρδ. 1. 1). 11.} ΝΟ 
βυοϊοπὶ στουπᾶβ, Ὠο νου Γ, ἃγα ργοάυοοα ον {Π6 Ἰα8ὺ δβδογιΐοη. [}ἡ 
ΟΒΆΡ. 1., νυν. 8, 2]. ἃγ6 ποῖ ἱποοπβιβίθηῦ; ΠΘΙΠΘΓ 18 1. 18. οομ γααϊοίοα 
ῬΥ 1]. 8. 1ῃ δἰπιοβί ΘΥΣΥ͂ παυταῖϊνα οὗ ἃ ὙΑῚ ἴμαΐ ΟΥ̓ ὙγΧἃ8 υυυιίθῃ, 
νὸ δηά εἰαίοιμθηΐβ {παῦ ἰου 8 οὐ αἰδιγιοίβ πᾶν Ὀθθὴ σαναρσοϑά δηᾶ 
(Δ Κοη ΕΥ̓͂ Οη6 ΡΔΙΙΥ, δηα αἰἴογγαγβ γοοονοσγοα δηᾶ μ6]4 ὈΥ {πΠ6 ΟΥΠΘΓ. 
Νοτγ ἄοββ {πὸ βϑοίϊοῃ 1. 27 --- 56. γθηου 11]. ]---4, βυ ρου ο0118, 80 88 ἴὸ 
τααῖα Ὁ ᾿ταρτγοόρδ0]6 {πᾶὺ θοῖΒ σογα ὈΥ (86 βαιηθ διϊμοσ. Βουί μου 
δύρυμηθηΐ αἶ8ο, [Πα ἴῃ 1.---ἰν. ὅ, γὸ πα 1Π6 1ΒγᾺ 6168 Βρατίηρ ἀηᾶ ανγο]- 
Ἰϊησ τ (86 παῦϊνο (ὑδηδαηῖίοβ {Πγουρἢ {Ποῦ ον οἰοῖοα, 8116 ἴῃ 
1]. 11---ἰϊ. 4. 10 18 το ργοβθηίθα {μδ΄ οογίαϊη οὐ [πΠ6 ἀδνο θα {γι 68  6ΓΘ 
ΤΟΒουυ α ἴῃ οΥοσ ἴο Ὀ6 ἃ ρυπιβμιηθηῦ ὅο [8γ86], 18 ψογί 8] 688. ΤῈθ 
Ἰάρδβ ἀσὸ ἴῃ ροσίδοὶ δοοογάδῃοθ:ί Ἃἐἀοὰ τηδᾶθ ἴῃ {18 οᾶδθ, 848 1ἴἢ 80 
ΤΩΔΗΥ͂ ΟἴΠΘΓΒ, ἢ͵8. ῬΘΟΡ Θ᾽ Β βίῃ [Π6 Τη68}8 ΟΥ̓ {π6ὶΓ ρα πΙβῃηθηί, Β6- 
οαιβα6 (866 11. 20---23.}) [86 ᾿Βγϑϑ ῦθβ ἀἸβουθαϊ θη πορ]θοίοα {ῃ6 
ομαγρο ΠΟΥ δα ταοοῖνθα [ο δχίγραϊο {πΠ6 (ὑπαδηϊίθα, (ἀοα νγ88 ἢῸ 
Ἰοησον γι ἤθη, δηα ἰδ ἐμο86 τυ σἤοσα ΓΠΘΥ͂ τηλα6 {ποῖ ὉΠΒΟΪΥ͂ 
Δ᾽ ΠἸΔΠΟ68 τορϑῖη ἃ ἀσρτοα οὗ ρον βυποιθηῦ ὕο ΒΠΏΟΥ Δπα Βοιηθ]Πγ68 
Θ,ΏΒΙΑΥα τι. Ἡδβνοτις ΤΠΟΓΘ 18 ΠΟ ροΟα σϑᾶδοῃ, ὑβογοίοσο, ἔοσ ἀοιιδύ- 
ζηρ' [86 Θββθῃηίιαὶ αηϊὺν οἵ [86 ἔγβὺ ραγὶ οἵ Φυάρεβ. 
ΝῊ οἤαρβ. χνυἹ].-- Χχὶ, {Π6 οᾶδ6 βθοηβ αἱ δγθοηί. Ὑθοσθ 8 8 

ΘΠ γοποΪ ορῖοδὶ ΒΘαΌΊΘΠΟΘ ἴῃ {86 ΘΑΓΠΘΓ Ομδρίουβ, 1 ποί βίγιοιγ, γοῦ 
ΒΘΒΟΓΑΙΥ οὐβοσνθαὰ; ΜὮ}16 [86 ονθηΐβ παγγαϊθα ἴῃ {Π686 ἰαβί βθοίοη8 
8.6 ΘΥὐἹ ἀ παν ποὶ ἴῃ {π6 ογάον οὗ τη ἴῃ τοϊδίίοη ἔο ἴΠ056 γτοοουπίοα 
Βοΐοσο. 826 Ὑ͵οίία ἰαγ8 βύγβββ οῃ {π6 δ] εσϑα ἰβοῖβ {πδ΄ {πΠ686 ΟΠαρύθυϑ 
ΔΥῸ πηίλοοσγαζίο, ᾿[μαὶ ἸΏΘΓΕ 18 ΠΟ τυ ΒΟΪΟΡῪ ἴο 6 ἐουπά 1η {ἢ 61, 
δη4 τπαὖ ΤΠ6Γ6 18 ἃ ρΡαγοθρ 116 ἀπ ἴδγεμοθ 1η πο ἀϊοίοη.2Σ [ἢ βυρροτὲ 
οὔ {6 ἔγβί ἢδ γϑδυβ ἴο χυὶὶ. θ6., ΧΥΙΣ]. 1., Χῖχ. 1., χα! 256, Βυΐ {686 
Ῥδββαρϑϑ Ὑ{1}}} ΠΑΤΟΪΥ τηδι ἴδῃ 818 ροβιοη. ΤΉΘΥ ΒΙΠΩΡΙΥ δββοτὶ ἰμδΐ 
ΤΏΘΤΘ γ88 δὖ {Π6 ἴϊπχ6 {Π6 δον θηΐβ ὁσουττοα Κ΄ πῸ Κιπρ' ἴῃ ἴβγβϑο] : δΥΘΥΥ 
ΤηδΔὴ ἀἸα {παὺ ἡ Ὠ]ΟὮ τγαβ σὶρ μῦ ἴῃ 818 οὗν ΘΥ68.ἢ 1 τΠαῦ {16 ψογάβ, 
1ῃ. [ΔΊΓΠΘΕΒ, ὁ 6 δίθῃ ο αββογύ 18, [ῃδὺ [Π6 σϑὶῃβ οἵ σονογῃιηθηξ 
ὝΓΟΓΟ ἰοοβθ, ὑπ6 76 88 ΠῸ ΓΙ ΓΑΓΥ͂ ΡΟΥΘΥ 1ἢ ΘΧΘΤΟΪΒ6, Απᾶ ἰδ6 
ΤΩΘΔΗΪΩρ᾽ 156. ΘΟΠΠ 64 ἴο ΟἾΥ1] τηδίζοτβ ὈῪ [ἢ 6 βίαϊοιηθηῦ {πδ΄ {Π6γ6 νγ88 
ΤΠ6 ἢ πὸ Κίησ. [Ὁ ᾿ἱπαϊοδίοβ {π6 ὕτηα οὗ {π6 Ἰυᾶρεβ, στ ἤοβα ΤῸ]6 γγ88 
αχ, ποῦ ὩθοθββΑ οχίθηαϊηρ ΟΥΘΡ 4]1] {Π6 ΘΟΙηἾΤΥ, πα στ ἢΟΒ6 
ΒιισΟΘΒΒΊΟῺ γ788 ποῦ ΓΟΡΏΪΑΓ, Βῖπ66 ἰΠ6 Υ Βθϑιὴ 0 αν Ὀδθη δοτηχηϊβδιομϑᾶ 
ΟἾΪν ἴῃ ΘΙΔΟΥρΡΌ ΠΟΘ, []}η θουῦ. Χιϊ. 8., ΨΘΤΘ {Π 6 Βδ1ὴη6 ΘΧΡΥ ββΊ 0 ἢ 
ΟὐΟΌΓΣΒ, 1Ὁ ἀοε8 τοίου ἴο το] ρίοιϑ ΒΟΥΎ]Ο6, 88 ἔθ οοηϊοχύ βῆονγβ: [86 
τιΐθ8 οὗ 16 ἰὰνν σουϊ ποῦ Ὀ6 ΡΓΟΡΘΟΙΙΥ Οὐδβασνυϑα Ἵχοαρὺ ἴῃ ἃ βοι]6α 
Πα αθοη ; ἴῃ {Π6 ὈΠρτα βίαϊθ ἴθ ὑμῃ6 ᾿}]οηθθβ ὑΠ6γΘ 88 οὗ 
ΤΘΟΘΒΘΙΥ 8 ἰαχὶγ. Τὴ δρρ]ϊοδίίοῃ οὗ {Π6 ρῇγαβθ, ὙΠΟΓΟΥΟΥ Ὁ ΟΥ 8 
ΒΊΓΑΙΪΔΓ ΟΠ6 ΟΟΟΌΓΒ, πιυδύ 06 τὰ]6α ὈΥ (86 οοπίοχί; δηά 1ὖ 18 ΟὨΪΥ 88 8 
ποία οὗ {1π|6 δπα ἃ ρθουν οὗὨ αἸοσξίοι {π8ὺ ΔῺΥ ἀγριμηθηῦ οδῃ 6 
Ῥ.1]1} ἀροι 1 Βογο. [ἢ [Π686 ΣΟΒρθοίδ 10 18 δατηϊ 64 ῃδ΄ 10 ἀ068 Β6 61 
ἴο ᾿ἱπάιϊοαίθ ἃ ἀϊβιϊμοίίϊου δαύνθοη ὑἢ6 ΔΡΡΟΠΑΙΣ δηα {86 [ογθροϊηρ' 
οἰιαρίοιβ; 1Ὁῦ σου]ά ἰοπά ἴο βιιονν ὑμαΐ ἴΠ6Υ, 1ὰ ἩΓΒΙΟὮ [Π6 ΡΏΓΆΒ6 18 ποῖ 

 Εἰηϊοίταης, δ 174. 3 Τρϊὰ, 
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ἔουπὰ, σοσα οοιμροθοὰ Ὀδίογα ἰμ6 ᾿πβιϊϊαοη ΟΥ̓ τηομΆτΟ Υ, (Π6 
ΔΡΡοπάϊχ ποὶὲ {1}} Κεἰπρδ γεϊρηιϑά ἴῃ [βγϑϑὶ. 1)6 ΥΥ οὔθ᾿ βδεοοῃά γϑάβοῃ, 
{π6 ΔΌβθποα οὗ τβδῦ ἢ ϑαΪ]8 την πο] ορσΎ, οαπηοῖ θα ᾿Ιδίβπαα ἴο. Ηθ 
ΤΆΘΔΏΒ {πὲ {Π6Γ6 18 ποίμῖηρ' οὗἉ ἃ δι ρογηδίασαὶ οδϑί, 88 1ῃ σἤΆ08. Υ]. ΧΙ, 
ὅτο. ; πα ἢϊ8 ἀγριυμπιθηῦ 18 Ῥεβο] οῃ [186 ργεβυιρῦου {Παὺ [Π6 ΒοΥΙΡ(ΌΓΘ 
πδιταίνα 18 ποῖ 7υ8ὲ (86 ἰσαῖμ, Ὀυῦ 6 Κὶπᾶ οὗ ρορῦϊοδὶ ργοἀυοίϊοη, 
οΟἸουγοα ἴον εἴδοΐ, 'ῃ βοηθ ραγίβ οὗ ψ βίο 6 Ηπά ταΐγϑοὶθβ, Ὀθοδῦβθ 
186 ραπίαβ οὗὨἨ [86 τυυϊΐοσ 1Θα μἴτὰ ἴο ἱπίσοάμποθ {μθπὶ, ἴῃ ΟἴΠΘΥ ραγίβ 
ΠΟΠ6, θαοδιβο {πο ῖγ δυίμοσ Π8α πὸ τοϊπά ΤῸΓ βυοῇ δχοθρίϊομβ ἰο ἴδ 
δθμοσαὶ ἰαττΒ οὐ παΐυτο. Α ρχεβυμηρίϊοη οὗ {μ18 Κιηά 18 ἀδβίγυσθνε οὗ 
1ῃ6 δ ΒοΥ Υ οὗ βοσρίασθ Αβ ἴο ἴδε ἀϊβδιθποα οἵ ἀϊοζοῃ, (μ8 ρἤγαβε 
ΘΌΟΥΘ ΙΩΘΠ ΟΠ ΘΑ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἰΔ θη 88 ὁῃ6 ᾿ἰηβίδῃσθθ ΟΥ̓ ΘΟ Αγ (168 
ἅτ “οι Πδῃ δυθμ ἴο Βϑοσβμθῦα" (χχ. 1.), ὈΌΡΨΗ ΠΡ (χχ. 26.; 
χχὶ, 4.), "38 (χχ. 2.), Ὁ) Ἰκῷη) (χχὶ. 23.}, ὅζο. ὅο. ϑι8 8611 ᾿8 ζθαὶ ἰο 
ΤΆ κα ουΐ ἃ 6886 ἢΔ8 ἰηἀδιιοοα Ὠἷπι ἴο Θπυτηθγαῖθ ΟΣΒ δηα ῬΒΓΆΒ68 ἃ8 
Θ Χο υϑίνοὶν Ὀοϊοπρίπρ ἴο (Π6 ἈρΡρθπαὶσ ὙΟΝ ἃ ΟΔΙΠΊΘΓ Γαδθαγοὶι 
ὑγουἹὰ μάν βμονγῃ Ὠἰπὰ ΟΟΟῸΣ ἴῃ ΟἴΠΟΓ ρατγίβ οὔ {δ θοΟΚ, δ ΠῚ Π"3 "εν 
(αχ. 283, 27., αἴδβο 1. 1.) 928, ἴο βίγιΚα ἄονῃ, ἴο ΚΙ], (χνι, 25., αἷ8ο 
111, 21., χυ. 12.). ΤμῖΒ θὲ ῆοίία παβ ἴο δοκῃοπ]θάσθ. ΚΚοΙΪ αἱ- 
τοροίμοσ ἀθηῖθβ ὑμαὺ [Π6 ΓΘ 18 8}Υ αἰ δγθηοθα ᾿π (86 ἀϊοίίοη οὗἉ [86 ρατίδ 
1 αυδδίϊοη : ἢ6 Θοῃβί 678, ἱπάθ6α, {Π6 Β᾽ ΩΣ] ΑΓ 80 στοαί, 88 ἴο ἔιγη δι 
πῸ σοὺ ῥγοοῦ {μαὺ [Π6 διῖμου 88 Οὴ6 δῃᾷα {86 β81η6, δῃά βοοοιηίδ 
ἴον {η6 οδουστθηοα οὗ ψογὰβ δα ΡΏΓΑΒΟΒ 1Π ΟΠ6 Ϊδοθ ΟἹ]Υ, ΟΥ̓ [δ 
ἴλοί {Παὺ [86 βυδ]θοῦ αἰἴογάθα πὸ ὁρρογία τυ ἔοτ ᾿πἰσοάιοίηρ, ἐμοπὰ ἴῃ 
ΔΏΥ ΟὐΠΘΥ. 

[018 οἰοαγ, ἔγτοταῃι να δὶ δα8 θθθὴ βαϊά, {παύ {Π6 γθαβοὴβ δῖα ποί ἀβοὶ- 
Βῖνϑ οἡ οἱἴμοῦ 81:46: Σὺ 18 νι αἰ Βηἀοηοθ, (ποσγεΐογθ, {πα΄ δὴ ορίπἰοι 
τηδῦ 6 ρχσορουπάρθα, Ῥογμαρθ ἴΠ6 σομβιἀογαύϊοη οὐὨἨ {ϊπ|6 πιαῦ ὃ6 
τηοβί ΠΠΚΟΙῪ ἴο ἰοδα 8 ἰο ἃ στρα οοποϊ βίο, (ὐογίδιηϊυ, ἔγοπι ). 2].; 
{86 σοΙροβιοῃ οΟὗἉ 186 ἔοττηοσ μαζὺ οὗ [86 ὈΟΟΚ οδῃποῦ δα ρ]βορά ἰαίογ 
{δὴ {Π6 βουδῃΐῃ γοᾶσ οὗ [ϑανα ; νγ)}ὲ ΤΩΔΥ͂ ΒΊΡΡΟΒΕ 'ὖ ἃ 67 γαδγβ 
ΘΒΥ ΠΟΥ ; ἔογ, μδα [86 βοπίθηοα ὑθϑθῃ ρϑηῃηῃθᾶ δυΐ 7μδέ Βεοΐογα “δγυβα θη 
ὙΓΔ48 (Δ Κοὴ ὈΥ {μαύ Κίηρ,, [Ὁ 18 ργοῦ40 16 {μαΐ, οὐ {86 οοοιγγθηοα οὗ [Π6 
δνϑηΐ, (86 τ (ΤΥ 8011} αἰννο) ποῦ ἃ μανθ οοσγγοοίθα ἢ18 βἰαίθιῃβηί. 
Α ἔονν γϑᾶσβ Ὀθίοσο --- ἔοσ δ} 8 τοῖρῃ σου]Ἱᾶ ποῖ ἢανα θθϑη Ἰοηρὖ-- 
ὙΓΟΙ]α ΟΑΥΕΥ͂ 18 ὉΡ ἴο ἴδ6 {1π|6 οὗ [Π6 σοτατμοη νυ (ἢ, ΡΥΙΟΣ [0 {Π|6 8Ρ- 
Ροϊπίπιοηΐ οὗ ἃ Κίπρ. Απὰ {86 ομαρίεδγβ βθϑῖὰ ἰο Ὀθᾶγ [Π6 δβρϑοί οὔ ϑυοῖ 
8 6. ΤΏΘΙΘ 18 8|80 ἃ ᾿ἡπηῖξ ἴῃ ἐη6 οἴμοῦ ἀϊγθοοη. [π ομδρ. ΧΙ]. 
1. [186 μοτϊοᾶ οὗὨἩ [6γ86} 8 βυδ)θοίΐοῃ ἴο {π6 ΡΒ] βύϊη 68 18 βἰαίθα ; διά 
τιὴθ γᾶ ποῦ πόση {1} δὔνοσ {πὶ ρογοά νγᾶϑ οπά θᾶ Ὺ πιο β Υἱὸς 
ἸΟΙΥ (1 ὅϑαμι. υἱῖ. 1---14.) ὙΠ ἀαίο, (μεγϑίοσθ, βθϑῃβ ἰο ἢχ 186} 
ἰο 16 ἔ6 οὗἩ [6 ΔατιϊηἸδίχαϊοη οὗ ϑϑαζαιθὶ ; ΤΟΣ 18 1Ἢὁ 8 ὉΠΓΘΆΒΟἢ- 
8.016 οοπ]θοΐασο {Πδὺ ἐπαὲ ρσορμοῦ ννγ88 (Π6 δυίδογ. 

Βαΐ, 88 ἴο {86 Ἀρρϑῃαϊσ, ἔπϑγβα 18 βοῖηθ στουπᾶ ῸΣ δϑαιρσῃΐπρ ἰο 1 8 
Ἰαΐοσ ἀαίθβυ Τὴ ρῆγαβθ Ὀοΐογα δἀνογίθα ἴο, “ἴῃ {μοβθ ἀδυβ {ποῖ 
Ὑ88 Π0Ὸ Κίηρ; πὶ [Βγϑ6ὶ " Ἰηθταδίθβ ἐμαῦ ἤθη [ἢ6 δαΐμον σσοῖθ {860 
τραϑ 8 Κἰηρ᾽ : δῃὰ {86 ἰδηρσίαρα, χΥἱ}]. 81., ““ 4}} (πΠ6 της {μαὺ {π6 Βοῦϑθ 
οὗ (ἀοα ν88 ἴῃ ϑΒ1]0},᾽ βθοῖαβ ἴο Ἰπάτοαῦθ {μαῦὺ [(ῃ6 βδῃοίυδυυ γ͵88 0 

1 86 δοίοζο, ΡΡ. 517, 518, 628. 
5. 5660 Βγονῃο, Ογάο ϑϑοϊοσασῃ, σὮδΡ. Υ. δβοοῖ. ἱ, ΡΡ. 260., ὅζο. 
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Ἰσσοῦ ποτ. Νον, (πΠ6 δὔκ, μανίπσ θθθη γοιηονοᾶ ἔγοα ΘΆΙ]ΟΝ 
ἦυδέ Ὀείογο ΕἸ}8. ἀθαίῃ, νγαᾶϑ δνυθηϊαδν Ὀτουσαῦ το «΄6γαβαίολ ὈΥ 
αν! ; ἀπά, [86 ρίδοθ ἴου ἃ βηρ]6 πανὶπρ' Ὀ6θη βαϊθοίθα Ὀγ {μαΐὲ 
ΤΩΟΠΔΓΟΝ, δηα {Π6 ἴδ ρ]6 ϑγθοῖθ ποτα ὈΥ ΘΟ], «6Υ Βα θὰ νγ88, 
ΘΥον δίθοσ, {86 βεδύ οὔ (ἀοὰδβ βαποίυδγσυ. ΤῸ [Π6 Ππιθ οὗ [ἢ6 τηοπασοῆν, 
ἐπ η, {6 1πα]οανοπ8 οὗἩ 86 Δρρεπαάϊχσ ροϊηΐ, Ὀυΐ γαῖ ποΐ ἴδ οῃ ἴῃ (8 
ΤΩΟΠΔΥΟὮγ. ΤΏΉΘΓΘ 18 ΠΟ ἴγ806 οὗὨ {Π6 βϑρδγαύίοῃ οὐ {8 ἐγ} 68: ΘΥΘΣΥ͂ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠ ΒΘΘΠῚΒ [0 ΒΠΟΥ [ῃδΐ [8γ8 6] νγαβ 811}}} δη υη!64 ΡΘΟρ]6, δπά 
{μαΐ, αἴἴζοσ {Ππ6 οδίδβίσορῃθ οἵ Βϑη δηλ γ89 τ ραϊγοά, {6 ΓῸ γ8 οοη- 
[ἰπι64 Παττηοην Οὗ {Π6 ψ }οΪ6 παίοη. 10 {18 ΡῈ ἐπουρμὺ ἴο ανθ ΔηΥ 
ψοὶρῦ, [16 ΔΡΡΘΠΟΙΧ πγαδβῦ ἤᾶνα Ὀ6θη οοΙηροβοα Ὀθίοσα {116 οἷοβα οὔ 
ΘΟΪοσΟ ἢ Β ταῖρη, ρου ΔΡ8 ἃ σΘητΌΣΥ ἰδία ὑπδη [Π6 ἔργου ρατῦ οὗ τ 6 
Βοοῖ. Βυΐῦ 1 τηυϑὺ 06 σΑΓΘΙΌ]]Κ τορθαίθα, [μαὖὺ ἃ τηθαβαγα οὗ ργορα- 
ὈΠ1Ὺ 15 41} (μαὺ οδη Ὀ6 αἰἰαἰπθά. Ὅῆα ἀγρυτηθηΐ ἔγοια χχὶ, 12, 19. [ῃαὲ 
[Π6 Ββθοίϊοῃ γγ88 νυ υἸ{6) δὖ ἃ ἰαΐθ ρουιοα ὈΥ ἃ ἰὈγοῖσμου, αὖ Ἰθαβὲ ποῦ ἴῃ 
ῬΑ] Θβίιηθ, Μ01}} πού θα Γ δχαϊηδίίοη. Το ψογὰβ “ς ὙΠΙΟΝ 18. ἴῃ {Π6 
Ἰδηά οὗ (ὐδπαδῃ ἢ ἃγὰ υϑα πηργοὶν (0 αἰ σι δ ἢ (6 ροϑιίοη οΟΕἸ 
ΒΒ] οἢ ἔτοαι ἐμαὺ οὗὨ ΨΦε4Ὀ6β}-ρ!] θα, τ]λϊοἢ νγὰβ ὁ {Π6 οἴδοσ βἰ46 οἱ 
1Π6 Φογάδῃ; 8Δπη4 ν. 19 ἀ6βογ 68 [ἢ6 Ἰοσα  Υ οὗ τῃ6 ἄδηοθ, ἢθαὺ ΘΠ]]ΟὮ. 

ΤΠΟΓΟ 18 956 ρᾶββᾶρθ, ΧΥΪ. 50., ψὨ]οἢ Βα [0 πϑοθβϑιξαξα ἃ ἰδίου 
ἀαία ἔοσ {πΠ6 δρρϑῃῆιϊχ: γον ΓΟ. οὐσῷ. [ΠῚ 48 βοιῃθ οὐἱ το ΒΌΡΡΟΒΘΕ, 
(Π18 Ἰδηρστιασο οδῃ δ6 Ἰηΐογργοῖθα ΟὨΪΥ οὗ ἃ ἀδροτίδίϊοη οἵ (86 1ηῃΔ1- 
ἰδῖ8 οὗ {π6 οουηΐγν, [6 ΟΑΓΓΥΪΩΡ ΔΥΔΥ οΟὗἩ ἴπ6 ἴδῃ {γ1068 ὈὉΥ 1Π6 
Αββυσῖδηβ τηυϑὲ Ὀ6 πιϑδηΐ, δηα [Π6 ὙΤΙΤΟΥ ταπϑύ πᾶν ᾿ἰνθα ποῦ ΘΆΥ]ΠΟΓ 
{δὴ Β.0. 721. [0 15 δαπλ θα {μαὺ (Π18 ἈΡΡΘΑΥΒ ἴὸ Ὀ6 {6 οὈγϊουβ 
δ6η86 οὗ {πΠ6 ννογάβ. Βιυιΐ {θοῦ ἅτ αἰ οι] 165 πὰ (Π6 ΨΑΥ͂ οὗ 80 
Ἰπτογργοίηρσ ἰμθηι, [0 18 ποῦ Πκοὶν ὑμαῦ βυοὰ ἀϊβορδοάϊθησα ἴο {86 
ΙΔ οου]Ἱὰ πάνθ ὈδΘῃ 80 ἰοηρ ἰο]ογαΐθα. ““ΤΠΟ ΤΩΙΓΟΓ ἰβίδπι ἱοοπο- 
Ια γίδηλ ποι ἀδίθοΐδμχ 1386 4 ϑαθοὶθ, ᾿ᾶνυιάθ, ϑαϊοσγομθ, οὐ βυῦ- 
Ἰαϊδηη,᾽" βαγ8 [ϑδῖπμα ', πα Ὁ ]6 ὑο Θομ]6 ὅο ΔηΥ δογίδιη ἀθοϊβίοη. [0 18 
Βίγδηρο, αἰ8δο, {παΐ, 5 1ῃ6γ ᾿οῖα ἃ Ὠουδβ οὗ 14.018 αἰγθδαν αὖ  δῃ, 
«] ἐγοῦοδηι βμουἹα ἤδνο βοῦ ἊΡ ομθ οὗ 818 οαἶγαβ {πο γα, δηα {μαΐ, 1 
{μοτο 6 γ6 16 ν 1068 ΔΙΓΘΔΑΥ͂ ροΓ οστηϊηρ Του! ἀἀθῃ Τοσβῃ!ρ, 6 βου] 
μανο ρῥἰδοθα νυ τἢ {Π6ηλ, οΥ 1ῃ {μον βίθαα, [0886 0, γγῦἷ, ΑΓΒ ΘΧΡΓΘΒΘΙΥ͂ 
(014, ““ψαγο πού οὗ 116 βοῃ8 οὗ 1,6ν] (566 1 Κιηρβ χὶὶ. 29---8].). 
Ηδεηρϑίθηθυτρ, Ηδνοσηῖοκ, δπὰ ΥΥ οἰτα β6]ῖθυθ, ἴΏ σοπβοάιθηοα, δα 
16 σϑιτγἧπρ ΟΥ̓ {86 ἀγκ ὈΥ (86 ῬΒ)]ΠἸδἰϊπ68 (οοταρ. Ῥβα], ᾿ἰχχυ, 6] 
ἯΝ 3 ΦῸ 15}}} 18. ἱπίθηβᾷ (866 βείοτγθ, ρ. 622.); 8116 Κ οἱ] βῃρροββϑ 
1Παῖ [Π6 Γοίδγθηςα 18 ὕο Βοιὴ6 ὉΠχΘοογ6α οα]διγ.32 ΗΠ ἴδγθηΐ τη 48 
ὙΧ1}} ἀγγῖν δὖὺ ἀ"Πἴθγοηῦ ΘΟ] ΒΊΟΠΒ. 

1, 48 βϑοῃϑ ἰο ὃ6 {Π6 ολ86, [ἢ6 ΔΡΡΟΠΑΙΧ ργοσθοα8 ἔγοστῃ ἃ αἰ ξδγεπῦ 
Πδηά {πδῃ {86 ἴΌτιμοΣΥ ομαρίογϑ, (μ6,6 18 γϑῦ ἀποῖμον αποβίοῃ, ἀ1α {86 
ΘΡΡΘπαΙχ-ντιοσ οαλϊῦ 116 ψ801]6 ὈΟΟΚ, οοἸ]θοίηρ ὕμ6 Θαγογ ρογ- 
[1008 ἴτοτη σοπ θα ρΟΥΒΏΘΟΙΒ ἀοοιηθηΐ8 ΤῊΘ ΓΤΘΡΙΥ τηυβί θ6 ἴῃ {86 
ποραῖνο. ΤΉΘΓΘ 18 ὯῸ ἰγδοθ οὗ 818 Παμα ἴῃ ΔῺΥ μαζύ ῥγῖοῦ ἴο (Π6 
Ροϊπύ ψΠοσθ ΒΘ ΘΟΙΏΠΊΘΠΟΘΒ ἈΪ8 πατγϑῖνθ, βού δυΐῃοῦΒ τῆδὺ ΠᾶΥθΘ 
υϑοᾶ πύθῃ ἀοουμηοπίβ, 88 ἴῃ οἤαρ. ν., ψμογ ΠΘΌΟΓΑ Β βοηρ 18 

1 γλυτὶ Ηἱεϊοτὶςὶ Ψ ει. Τοϑι., Η αἱ, 1784, ποῖ. ἵν ἶοο. : 
2 Ἐϊηϊεϊαηρ, 8 ὅθ. Οοπιρ. Ηἀνεγηΐοκ, Εἰμ]οίταπρ, ἃ 160. Π. ἱ. ΡΡ. 109, 110. 
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τοοογοά; Ὀυΐ ποτα 18 0 στουπα ὉΓ Βρροδβίηρ {πα [86 Ιαἰίονῦ τηουϊάἀοὰᾶ 
ΒΒ οὐγῇ δπᾶ οἴδογ τηδίθυι β ἰῃο ἃ 016. 186 δρρϑηάϊχ 18 ἀϊβιϊηοί, 
δηά 15 Δἀάἀοά ἰο {πΠ6 τοϑί, θθοδιιδο [86 δυὐθηΐβ σοϊαίθα οοουγγοα ἴῃ (πὸ 
ἄκαγβ οὗ 186 )υαρο8; 78 48 [6 Ὀοοϊς οὗ Βα τηῖσιῦ 6 δἀᾶοά, απὰ 
ουτηουν τπγ88 Δα αἀ64, ἴο {Π6 βαπ16 νοϊυπμθ.] 

111. Το ὈοοκΚ οὗ Ψυάραβ δοιργιβο ἰῃ6 ιἰβίοσυ οὗ δρουΐ [{γθρ 
Πυμπάγοα ὙΘΑγ8Β: 1{ σοηβιβίβ οὗ ἴζσθα ραγίβ ; {π6 ἢγεῦ δια γαοθθ (δ6 
ΠΙΒίοΟσΥ οὗ [86 οἰάθγθ, ψῦο συ ]οα ἰῃ6 βγϑϑ 168 δον {86 ἀδδῇι οἵ 
Ζοβῆσδ, δπᾶ ἰδ6 βυθβοαπθηΐ Ἰγαηβαοοβ, ὕο [16 οοτημηθποθιηθηΐ οὗ 
(86 ῖγ ἐγοι ]68 (1.----ἶἰι. 4.) ὙΤὍῆα βοοοῃα ραγῦ οοηΐαϊῃβ {π6 ΒΊΒίουν οὗ 
[6 Ἰυᾶάρεϑ ἔτοτγα ΟΥπη16] ἰο ἘΣ: (111, ὅ.---Χν].}; δηά {86 πϊγὰ, ποῖ 
ΠΑΓΓΑΐ68 ΒΘΥΘΓΑΪ ΤΩΘΙΩΟΓΆΘ]6 ΔΟΙΟ:8 ραγέογιηϑα ποί ἰοηρ αἴνοσ [86 ἀοδίὶι 

,. οὗΚἱ Φοβῆυδ (χν]!.-- χχὶ.), 18. Τσονγα ἰο {πΠ6 δπα οὐὗἉ 186 Ῥοοκ, {πε 1 
τηϊσῃξ ποῦ Ἰπἰουταρὺ {μ6 (Πτοδα οὐὗὨἩ [06 πασταῖῖνθ. ““ Τ18 βίου," 
οΟὔβογνοθ Ὦγ. Ῥυϊθβίίου, “ ΔΟυΠαΔΉΠΥ γοσῆθβ {Π6 ἔγθαιθηΐ ναὶ ηρδ 
Δα ρῥγεαϊοίίομβ οὗ Μοβββ; δοοοσαϊηρ ἰο πιο, [Π6 Ρ6Ορ]6, Ὀοϊησ 
ὉΠάΘΓ {π6 ᾿πημμοαϊαίθ ρονοσητηθηΐ οὐ Οοά, γογα ἰ {Π6 τηοδβὺ δχϑιι- 
ΡΙΑΓΥ͂ ΔΉΠΟΥ 10 Ὀ6 τοναγάθα ἔου {μοῖῦ οδϑαΐϊθηοθ, δηα ριυπιβηθα ἴογ 
186 ῖν αἸβουθάϊο ποθ, δπα ΘΒρθοὶδ}}γ ἔῸΓ ΓΠ61Γ ΘΟΠΙΟΓΙΩΣΥ ἴο {86 το  σίομβ 
οὗ {ποῖν ποισῇθοιΓβ, στ βότὰ (ὐοά Δα ἀονοίρα ἰο ἀσβίγαοίζοῃ οἡ δοοουμπί 
οὗ {δοῖν ροϊγιποίϑια δπα Ἰἀοϊαίτυ." ΤὙΠδτα 18 σΟηΒΙ θυ ]6 ἀπ ου ΕΥ̓ 
ἴῃ βού ηρ [16 ΟΠΧΟΠΟΙΟΡῪ οὗἁὨ (18 ὈοΟΚ, βανοσαὶ οὗ {π6 ἔδοϊβ τοἰδίθα 
1π 1 θοΐῃσ τϑοκοημϑᾶ ἔγομῃ αἰ θγθηῦ ογαβ, γῃοἢ οδηποῦ ΠΟῪ Ὀ6 6χ- 
ΔΟΙΥ δβοογίδι "θα ; ΤΩΔΗΥ͂ Οὗ 106 Ἰυᾶραβ αἶ8δὸ ἃγ8 σζθΏΘγα]ν βαρροβο 
ἴο αν Ὀθθῃ βυσοθββῖυθ, ὙΠῸ 1π 811 ργο Δ ὈΙΠ1Υ̓͂ ΤΕΤΘ ΘΟὨ ΘΠ ρΟΓΆΓΙ68, 
8η4 τυ ]δα ονον αἰ δγοηΐ αἰβίσιοίβ αἱ [Π6 βαῖμθ {τὴ6.} [πἢ6 10] ΟΜ] ΠΡ 
ΒΥΠΟΡΒ18 1Ὁ 18 αὐξαπιρίοα ἰο γσθάποθ {86 ΟΠΓΟΠΟΪΟΡῪ ἴο βοιωθίμιπρ {1 
ΟΥογ, πα αἶδο ἴο ρσγϑϑθηΐ ἃ σογγϑοῦ ΒΏΒΙΥ818 οἵ [86 ΡΟΟΚ. 

ῬΑΒΤ [. 7ε κἰαΐίε οΥΓ ἐδ6 7εγαοίίίεε αὐἴόον ἐδις ἀδαίλ 9.) «“ορλια, 
υπίϊ! ἰΐον δοφαπ ἐο ἔμγπ αϑὲἀὁ ἤγοπι βογυΐπῳ εἶς Ἰοτὰ (1.---ἰλι, 4.) 80. 
1448 .---Ἰ4]8, 
ῬΑΒῚ 11. 771ιὲ Λίδίοτψ ὁ ἐδ ορργοβϑίομϑ 90 ἐδι6 Πεγαεϊίίοε, ἀπά 

ἐπιοὶγ ἀεἰυεγαποος ὃψ ἐδο μάσεβ (111. 5----ΧΥ].). 
1. Το βυδ]θούίοη οὗἨ ΓΠ6 Θαβίθγῃ 1βγϑοὶ 168 ὑὸ [86 Κίηρ οὗἨὁ Μαϑβοροίδπι]8, 

δηά {ποὶν ἀ6᾽ νοσδηοο Ὀγ ΟΥΒηΪ6] (ἰ}. 8---11.} Β.0. 1418----1408. 
2. ΤΏ βυδ]θοίίοη οὗἁὨ [26 ϑαβίθγῃ [3γδ6] 1068 ἰο ἐδ Κίηρ οὗ Μοβδρ, Ἀπά 

{ποῖν ἀο] σούϑηοθ Ὁ ΕΒυά. ΤὨΘ τνϑβίοσῃ 18. 86]1068 ἀ6] νοσθὰ ὈῪ ΚΠ ΑΠΙΡΆΓ 
(1. 12----81.) Βα. 1848---180ὅ. τ 

ὃ. ΤΠΘ ποία [ΒΓ86 1168, ΟΡΡΓοββθα ὈΥ «}640]1η, Κίπρ οὗ Οδῃδδη, 816 
ἀο] νογοα ὃΥ Ποροσγδῇῆ δηὰ Βαγαὶ (1ν.). ὙΠῸ {πδηκβρίνίηρ βοηρ οὗ Πεδουαῖι 
δηὰ Βαγαῖς 3 (ν.) Βιο. 128ὅ. 

Δ 866 οἡ 1Π1|8 ρεγρὶ οχοὰ πηλοῦ 1ῃ6 αἰβοπεδίοη δηᾶ [80]6 δὲ ἴμ6 Ἂἐπὰ οὔ 1π6 ατί. δυάροθ 
πη Κἰιῦο᾽ 8 Ογοὶ. οἵ ΒΙὈ]. 11-. ; Καὶ], ἘΠη]οϊ της, 8 49, ἀηὰ τοίοσγθηοοβ τΠ6γὰ σίνθη, οβρθοί δ! ῦ 
ἴο Καὶ 5 οσγῃ ἀϊδβααί βου πῃ τη6 Θοσρδὲ Το]. Βεϊιγᾶχο, ἰϊ. ΡΡ. 20ῶ., ὅο.; αἷδο Βτγου πὸ 
Οτάο ϑ'ϑοῖοσ,, οἴδρ. νυ. ΡΡ. 2384., ἄς. 

3 ΤΉΘ {Π1πΠ10}18] οἂδ οὗ ΠΟΌΟΥΔ 15 δπαγζοὰ αἱ σοπβί ἀοσδθῖο Ἰοηρίῃ ὉΥ Βίδορ Σοσεὶ 
(ἰοςῖι. χὶ ῖ χαυη.), νἢο Θοηδίἀοτ8 ἰδ ἃ5 8 βρεοϊπηοη Οὔ ἢ 6 Ρογέεοι ]γ- δι] πη οἂθ. Ιη τ86 Τοῦτα 
δηὰ Β[ γοσϑο9, “ [ἢ 6 ΘΧΊΓΔΟΓΟΙΠΑΙΥ αἰ ϑρ] αν 8 οὗ ἐπ Ὠϊνίηο Μα)εβίυ, τ δϊοῖ [06 1δταο 65 μδά 
νἰποββεᾶ αἱ Μουηὶ ϑἰπαὶ, αγο ἀθβογ θα ἃ 1π ΥὙΕΥΥ μοοίς8] Ιδηρσαδρο, απὰ οοπιραγοὰ τί τὰ [ἢ 
ἀϊνίης ἱπίογροβίξϊοπ ἱπ μ6 ἢ] Γ οὗ 1θγβοϊ, ΤῊΘ ργθβθηςο οὗ αοὐ πμὰ τπτοῦνη 4}} παίαγο, 85 1’ 
Ὑγοα, ἱπῦο σοην βίο η8 : [Π0 ΤΠ Ππάογ5 δηὰ ΠρΡὨηΪ Πρ8. ΠΟΤ αἰἱοηδοὰ ὉΥ ἱπιροδίτοιβ ΒΠΟΥΤΟΓΒ 
οἵ ταῖῃ ; ἀπὰ Μοιιπὶ 5΄'πεὶ τγδϑ ἱπ διιοὴ δρίἑβιίοη {π|ϊ 10 δεοοιηρᾶ ἴο ΡῈ πιοϊιοι ἴγοῦλ μείογο 
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4, ΤῊ δαβϑίθσπ δπὰ πουίμϑγη [ϑγδο 165 ἀτὸ ἀο᾽ ἱγοσθᾶ ἔγοσα ἐδ Μιάϊβη- 
1163 Όγ ΟἸάθοη. ἩΗϊ βίου οἵ Οἱάθοῃ δῃὰ 818 ἔδῃ]γ (ν].--οῖχ.) Β.σ. 1252.-- 
128. 

ὅ. Αἀηνηἰδίγαίοπβ οὗ ΤῸ]Ὰ δηᾶ «εγτ. ὙΤ]ιθ 1θγΆ 6 168, ορργθββθᾶ Ὀγ {89 
Αἰητμοῃ ΐοδ, 8᾽1᾽6 Δα] γογοὰ ὈΥ “6ριΠ3ῃ. ΤᾺΘ Δατηϊηϊβέγαιίζουβ οὐ ΓΌΖϑῈ, 
Ἐ]οη, δὰ Ανράοῃ (Χ.---χὶ!.) Βια. 1288----1 167. 

6. ΤΊιΘ ὈϊγῚΒ οὗἩ ϑδδιίβοη. ϑογνιαθ οὗ [86 15γϑϑ 168 ἴο ἐῃθ ῬΆΒ1]18{1Π68, 
δηα τῃποῖγ ἀθ] σογάποθ ὈΥ Θδιηβοη (Χ11].----χνὶ.) Β.0. 11δ8---1117 

ῬΑΕΤ 1Π|. 4ρρεπαϊ: (χνὶ1----Χχὶ.), Παγγδίπο --- 

1. ΤΊιο ἸΔο]αίτγ οὗ Μίοδῃ (χν].), δᾶ αὐϊοσνσαγᾶθ νυ 186 ἐγῖθο οὗ Πδπῃ 
(χν:}}.) Β.6. 1418. 

2. ΑἜ οΥἶπιθ οοπιη 84 ὮΥ {86 ΒΘη͵διηῖία8 οὗ ΟἸΌοΔἢ (χῖχ.) ; δπᾶ {116 
σοηβοαπθηΐ δἰπιοβί-ἰοὐ] οχύϊποίΐοη οὗ {π6 ὑγῖδθ οὐἩ Βϑη)αιαΐη (χχ., χχὶ.) 
Β.Ο. 1418. 

ΤΥ. ΤΊια θοοΚ οὗ πᾶσθ8 ΤΌΓΠῚΒ δὴ ἱπηρογίαπί 1Ἰπἰς ἴῃ {Π|6 ἰδίου 
οὗ 1Π6 Ιδβγδθ 68, πὰ 18 Ὀγορουΐν ᾿ἱπβογίθα δούσθοη [π6 Ὀοοΐκ8 οὗ 
]οβπα πα ϑαμλαεὶ, 88 [86 ᾿πᾶρσοθ γαγο {Π6 Ἰηἰοττηθάϊανα ρσΟΥΘΥΠΟΥΒ 
Ὀούνγθοη «οβῆυδ δηα {Π6 Κιηρβ οἵ ἴβγαβὶ, 10 ΓΩΙσἤ68. τι8 1 8 
᾿νοὶν ἀσβουιρύου οὗ ἂἢ πηβου θα παίϊοη ; ἃ βίγικὶηρ ρῥἱσΐατα οὗἁὨ {Π6 
αἸβογάθγβ ἡ ὨΙΟἢ Ῥσοναι ]οα ἴῃ ἃ στρ} του τηδρΊΒίΓΔΟΥ ; ὙΠ 6ὴ 
ἐλ ἀϊσλισανϑ τ06γ6 τμποσομρίεα, απᾶ ἐλε ἰγαυεῖΐεγ8 ισα]λοά ἰῤτομσὴ ὃψ- 
τραν8 (τ. 6.);: τθοη ἔδινν ῥυόρῃοῖθ 6ΥΘ ΔρΡροϊηϊοα ἴο οοπῖτοὶ ἰδ 
ῬΘΟΡΪΘ, 8πα δυεγν οπὸ αϊὰ ἐμαΐξ τοϊἱοἢ τοαϑ8 τὶσλὲ ἴηι ἢϊδ οιοπ ογο8 (χυὶϊ. 6.). 
10 Ἔχῃι δι [η6 οοηίοϑί οὗὁἨ γὰρ το σίου τ Βαρογδυ οη ; (6 Ὀ6η6- 
Βοὶα] οἴδοιβ {παῦ ον ἔγοτῃι {Ππ|| ἔοσιμ θυ, δηα (ἢ6 6υ}}] σοπβθασθηοθθθ οἵ 
Ἰπηριοίυ : Ὁ 18. 8. πιοϑύ ΓΘΙΠΔΓΚΑΌΪΘ ὨΙΒίοσυ οὗ [Π6 Ἰοηρ-ϑυοτιηρ οὗ 
(σοα ἰοναγάβ {π6 1Βγαθ 168, ἴῃ  ὨΙΟὮ πα 866 {Π6 τηοδῦ Β'58] ᾿πδίϑῃμοοϑ 
ΟΥ̓ Ὦ1Β }80106 Δα ΤΩΘΓΟΥ͂ Δ] ΓΟΓΠδίοΙΥ αἸβρίαγοα, Τὸ ρθορίβ βἰπηρᾶ 
ΔΠΑ ΓΘ Ῥ.ΠΙΒΠ6α ; {ΠΕΥῪ ταρθῃίθα δηά ἔθη πηοῦογ. οι ίηρ οὗ 
{118 Κιπὰ ψγ βηα ἴῃ ΘΥΟΤΥ ρᾶρο;: δπα {ἰπθβ6 {πιηρ8 ἃγ6 Ὑσι ΘΠ [ὉΓ 
ΟἿ αγηΐπο, ΝοΟΩΘ Ββμοι]ὰ ργεβιπιο, ἴογ Οοά 18 7μιέ ; ποπθ προᾶ 
αἰεβραΐγ, ἴον (σοὰ 18 πιογοῖζεϊ. Ἐτο ἰῃ6 Βοθῆθβ οὗ νἱοΐθηθα τ] ἢ 
ἄδυκθη {818 Ὠἰδίοτυ, δ΄. μὰ] ἢ85 ρσγαβοηίθα ὺἃ8 υῖτ βοιηθ 11] δ ΥἹοῦ 8 
ΘΧΔΙΆΡΪ68 οὗ ἐδ, ἴῃ [Π6 οἰαγδοίογβ οὐ Οσίάφοη, βαταΐ, ϑαπιβοη, απά 
«7ερλέμαΐ (Αοἴβ ΧΙ. 20,; Ηδ6}. χὶ, 82.).)» πάρα θην οὗὨ {86 Ἰπίο ΓΔ] 
δνιάδποθϑ οὗ 118 δα ΒΟ ΠΟΙ ΟΥ̓ ὙΒΙΟὮ ἄγ ἴο 6 ἔουμα ἴῃ {μ6 βέν]β οὗ 
(ἢ18 ὈΟΟΚ, {Ππ6 τη βδοί 008 10 ΓΘΟΟΥ8 ἃγθ ποῦ ΟὨΪΥῪ οἰρα οὐ δ] υἀθα ἴο 
ΟΥ ΟΥΠΟΓ ΒΔογθα ὙΤΊΘΥΒ Ὀοβ 68 δύ. Ῥδὺ] 3, Ὀαΐ δγὸ ἔπσίμοῦ οομβττηοϑᾶ 
Ὀγν {μ6 ἰγϑα! 08 συστοηΐ ἀπηοησ [ῃ6 ὨΘαί ἤθη τ οσθ, ΤΉυβ, γα πὰ 
186 τηοϑιηοσίδὶ οὗ (Ἰάθομ Β δοίϊοηϑ ργθβοσνθ ὈγΥ ϑδηοδοηϊδίῃο, ἃ ΤῪἼ8η 

ιΠς Ἰοτᾶ " (ϑοοῖξ. ἱπ 1ος.). Τῇ ἱταπβδοϊίοη δὲ Μουπὶ ϑ' παῖ, ἡ ΒΙΟἢ ἔτη 96 ἃ τ 8 τηᾶρ- 
πἰδοοπὲ ράββαρο, ἴοοκΚ μίδςα Β.6. 1491 ; 106 ἀθ]ϊνογάηοο οὗ [6 ᾿βγδθε8, ἀπᾶοτ Ἰε θοῇ 
δηἃ Βατακ, 5.0. 128δ, οΥ βοοσογάϊπρ ἰ0 ϑοῖηθ σὨγΟΠΟΪΟΡΈΣΒ, Β.σ. 1296, {Πδὲ 18, ΠΟΑΥῚΥ ὕνγὸ 
Βυπαάτοα γοδῖβ αἴοσ. Ὑοῖ, πιβί ἃ ὈΥ͂ τἰι6ὸ Ὡθοϊορίδη ἰπἰεγργείδιίοη οὗ ΕἸ μοτη, Φϑμῃ ἢδ8 
στανοῖν δβουθοὰ (Π 6 νἱοΙΟΥΥ ΟΥ̓ ΒΑΤΑΪς οὐ ϑγ ϑίβογα ἴ0 Π18 16 Κη δἀνβηῖδρα οἵ ἃ γασίηρ ἰθπιροβί. 
Τπιτοά, ἐπ Πἧρτοβ ει. Εοθ, Ραγὶ ἰϊ. 8 87. 8 δοοῖοη ἰ8 δἰπιοδὶ ἃ βογνυ!]θ ᾿σαπβογὶρὶ οἵ 
ἘΠῚ ἤογα. χοῦ, Τυγποῦ δπὰ Μυ. Ἐ διεὔπρῆδπι ἰιᾶν ὀχροβεὰ (6 (ἈΠΔΟΥ͂ οὗὨ ὉΠ686 τη ΐ8- 
ςἤἰονοῦβ ἱπ οτργεϊδιίοηβ ἰπ [Π6 ποῖδβ ἴο 1ῃ6ῖν ἰγδπβί θη οὐ ὅδῃπ (ρΡ. 248---245.), Ὧγ, 
Αεἰογδπη ἴῃ δἷ8 ἀχρυγραῖοά οἀϊτίοη οὗ ΦΆΒη 88 δἰιορ οἴ ΠοΣ ομ δα 18 δροιϊίοη, τ πουΐ 
ΘΠ ρτ πη τἴΠ6 τον οὗ βποῦ οπιϊββίοῃ. 

1: Βρ. ὅταν, ον, ὑ. 157.; τ. Α. ἴδιο, Ῥγεί. ἴο ὅπάρεϑ, Ρ. Υἱ. : 
3 (οΡ. Ῥβαὶ]. ἰχχυ !. 56---66., ᾿ἰχχχὶϊὶ. 11, 12.., ΟΥ̓, 84---46. ; 1 β'4πι. ΧΙ, 9---]]}.; 2 Β81ὴ, 

χ᾽. 21.; [88]. χ. 4. ἀπά χ. 26. “ 
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τον ὙΠῸ ᾿ἰνϑᾶ βοοι αὐὔνοσ μἷπι, ἀπα ἩΠοβα δηθ υ} Υ ἰ8 αἰ(εβἰοά ὈΥ 
ῬΟΓΡΉΥΓΤΥ, 8η ἰπνοίοσαϊα Θηθηῦ ἰο (ἸγΙβιϊδηϊγ. ΤὨς Ὑυ]ριπαγῖδ, 
ΟΥ ἔραϑι οὗ {Π6 ἔοχϑϑ, ἌἽϑθυγαίθα Ὀγ [6 Βοπίδηβ 1π {Π6 πιοπίῃ οὗ 
Αρυῖ!, ((ἐδὲ ὕπιθ οὗἉ {π6 «6 Ἰ8ἢ}: Ππαγναβῦ), ἴθ ν Βιοἢ {Π6Υ Ἰοὺ Ἰοοβα ἴΌΧϑϑ 
σὴ ἰοτοῖῆθδ8 ἐπδίθηρα το {π6ὶν (4118 5, να ἀογινεα ἔγοπι (6 βίοσυ οἵ 
ΘΑΠΊΒοη, Ὑ ]οἢ γγ88 οομνογυοϑα ἰηΐο 1ἰᾺ]ΥῪ ὈΥ ἐπα ῬΠΟΘΠΙοΙδη8; ἀπά, ἴο 
ΠΟΘ ΟΠ ΠΟ ΤΏΟΓΘ, ἴῃ [.6 ΠΙΒίΟΥΥ οὗὨἨ βδιηβοῃ δῃη4 16] }14}}, χα πὰ (68 
οτἱσίπαὶ οὗἨ Νίβυβ δῃᾶ ἢ18 ἀδυρμίοσ, πὸ ουΐ οἵ πο86 δία! ἢδῖγβ. 
ρου ΜΒΙΘΩ [86 νἹΟΙΟΥΥ ἀδοροηαρα. ὃ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΝ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΧΚ ΟΥ̓ ἈΥΤΗ. 

Ι. Τιεε απὰ αγσιωριεηί.---11, Παίο απα αμίλονδἠὶρ.---11. ϑοορο.-- 
ΙΥ. ϑδ'γπορεὶβ 0 ἐξ οοπίοη 8. 

1. ΤῊΣ Ῥοοῖΐς οὗ Βυαϊῃ 18 σ πόσα ΠΥ ΘοΟπβι ἀογθά 88 δῇ ΔΡΡ6ΠαΙΣ ἰὸ ἐμαὶ 
οὗ Φυάᾶροβ, δῃα δὴ ἰηἰγοαιιοίϊοη ἰὸ ἰῃαὺ οὗ ϑαίαυθὶ [ἴο τοῦ ἰα8ὲ 
Αὐυρσυδίιηθ {πη Κ8 10 Βῃοι ἃ ὈοΙοηρ 88 ἃ Κιπὰ οὗ ργοΐδοθ']; 1ΐ 15 
{μογοίογα ρ]δοθᾶ, δπὰ πὶ ρστοδὺ ργορσγιοῖυ, θούνγθοη {π6 ὈοΟΚΒ οὗ 
Φυᾶάρεθ δῃηὰ ϑαμησθὶ. [πὸ (π6 δποϊθηῦ «6188 οάποη οὗ {π6 ΟΪἹά 
Τοβίαμπηοηΐ, πᾶρθ8 δηά Βυῦῃ ἐογηθα Ὀὰδ ομ6 Ὀοοϊ ὅδ, Ὀθασαιβ {Π6 
ἘΓδηϑδοίοηΒ ἡ ΙΟἢ 10 σομίδιηδ ΒρΡρΡΟποα ἴῃ [Π6 {6 οὗ [ἢ6 υάσε68: 
ΔἸ Πουσὰ {Π6 τπηοάθτη «6018 βαρασαῖθ 1Ὁ ἔγοτῃ θοῦ, δῃα τηβκα 10 [Π6 
βοοοπά οἵ {86 ἔνα Μορη]οῦ οΥ νοϊπη68 8 1Οἢ ΠΟῪ Ϊαοθ ἰοσοίθοτ 
ἴονατά8 {86 οπὰ οὗ {μ6 Ο]α Τοβίδμηθης, 10 18 ρυ Ὁ] οἷν τοαα ὈῪ ΤΠ 
ἴῃ 1Π6 ΕΥ̓ΠαΡΌΡΊΘΒ οα {6 ἔδαβί οὐ 66 ΚΒ οὐ οὗ Ῥαεπίβοοβί, οὴ δοοουῃΐ 
οὔ {π6 Παγνοβὶ θοϊηρ' τηθηθοηθα ἴῃ 11, (6 ἢγβί-ἔγαϊ8 οὐὗἨ ψὩΟἢ 6 ΓΘ 
οἴετοα (0 (ἀοᾶ ου ἰῃαὶ ἔδδίϊναὶ. δ ὙΠῚ8 ὈοΟΚ ἀδτῖνθϑ 18 πᾶπλθ ἿὙΟΩὶ 
Βυΐ [ῃ6 Μορθιίθβα, τυ ἤο88 ΠΙΒΙΟΓΥ 10 τοὶαίθϑ, δῃα σοὶ ἴ.6 ΟΠ α] θα 
ῬΑΓΑρΡ γαϑῦ ΒΌΡΡΟΒΟΒ [0 ἤανα Ὀδθθη 86 ἀδυρῆηϊον οἵ Εσ]οη Κίησ οἵ 
Μοαδὺ ; Ὀαΐ {Π18 σοΟΠ]ΘΟἴΓΘ 18 ΟΥΓΟΥΪΥ ἀμϑαρρογίθα ὈΥ͂ βου ρύυγα ; ΠΟΥ 
8 10 δὖ 411 κοὶν ὑπαῦ 4 Κιηρθ ἀλυρηΐοῦ νουἹὰ ἀραμοη ΟΣΥ παίϊνο 
σουπέγυ, ἴο βΒ66κ Ὀγθδα ἴῃ δηοίμου ἰδπηα, Δ Πα ΠΛΆΥΓΥ ἃ Βίγδησ Ὁ Γ. 

11. Ψοβορῆμβ {Π6 «6 ]8ῃ Βἰϑίογιδη, δηα βοὴ οἵϑσβ οἵ ἰαΐοσ. ἀαδῖο, 
ΤΘίδυ [818 ΠΙΒίοΟΥΥ ἰο (6 [τη οὗἁὨ ΕἸ]; Μο] ἀμ ΠΔΎΤΟΣ, αἰογ βοὴθ 6 18 ἢ 
ὙΓΙΓΟΓΒ, ΔΒΒΙΡῺΒ 1Ὁ 10 {π6 {(ἰπ|6 οὗ ππυα ; ταῦ] ΚΊπιοῃὶ δηα οἰποῦ 
“ον 18}. δι ποτ οΘοῆσοῖνα ΒοβϑΖ, γΠ0 τηνι Βυςῃ, ἰο ανο Ὀθθη {ἰπ6 

᾿ Βοοβαγῖ, Ομ βπδδη, 11. 1Ϊ. ας. 17. 2 Ονἱά, Ἐδβιὶ, 110. ἵν. 681., διό. 
5. Ουϊὰ, Μοίαπι. |10. νὴ}. (0.1. Μ. )ὲ Ζᾶνδυσ ἰῃ ἢΐ8 Οηγέγεησε ἀε ἰα Ἑαδίε ατες ΡΗ͂- 

ἐοῖγε ϑαίμίε, ἴοτα. 11. Ρρ. 1---18.,) 88 βῃοννη (δὶ ιβϑδβιιπιδοη τἢ6 ἡπάκο οὗ τ Ιργπο τοι ἰ5 τῆ 
οΥρίηδὶ δὰ Ἵββοηιϊ αὶ Ἠογοι]ο8 οὗ ραζδη ΤΥ ΠΟΪΟΡῪ : ἴΠ.8 (ὨΓηΙΒηρ δ δά ἀἰοηδὶ ργοοῖῦ 
πον τα 0ἢ 1Π6 ὨΘαΙ ΒΘ 8 Πᾶνα Ὀοοη ἱπαεριθά τὸ ἴμς ΒΙ016.ἁ. ΤῈ γυδάοῦ ψ|1} δηὰ δὴ αὐτο ὰ 
ἰγαπδϊδιίοη οἵ (6 ρῬᾶροβ οἰϊτοὰ ἴῃ τ. Α. ΟἸδγ θ᾿ Β σΟσΠΘΠΊΑΣΥ οἡ Δαυάς. χνὶ, 

4 1)6 ἢοεῖ. ΟἸγίβῖ. 110. 1], σδρ. νὴ. 18. 
δ ΦοΙο10 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ͂ δίδίθ8 {Π|4ὲ [18 ννἃ8 [6 ο486 ἰῺ ἢῚ5 {1π|6.1 1γεϊπάδ βδυδίοχυηὶ ϑορδο- 

{πἢ, ἰὰ ὁδῖ Φυάΐίσατῃ ΠἸΌσιιπι, οἱ ἴῃ οαηάσδπι σοιμιρίηραπὶρ ᾿ὐ ; φαυΐα ἴῃ ἀϊοθυδβ γιά!ςαιη 
[δοῖα 678 ὩΒΥΓΘΙΌΤ Ὠἰδίοσβ. Ῥτοϊοσιιδ Οδ]εδῖυϑ 'η 1ν, ες. 1. Ἐβοθῖαδ, ἤθη σφιν 
Οτί θη β οδίδοζιια οὐὗἩ ι6 βδογεὰ Ὀοοΐκβ, σοη βἔγπλ5 ογοσηθ  8 δοοοῦηῖ,. Ἐπεὶ. ΗΠ ει. ἢὉ. υἱ. 
ΕΔΡ. ΧΧΥ. 

4 δος βροῦὸο, ῥ. 35, ποία 3. 
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ΒΔΙῺΘ ΡΘΥΒΟῚ 838 [0Ζαῃ, ὙΠῸ ὑυαροα 18Γ86] ἱπηπηθ ἰδίου δέον  Θρμίμ8Ὰ} ; 
“ υπῖτι8, σοτηραγῖηρ [86 Ῥοοὶς οὗἩ Βα τ Μαίῖ, 1., ἴθ οὐ ορίηϊοη 
{παῦ [86 ονθηΐβϑ σϑοογάβα ἴῃ {}|18 ΠΙΒΙΟΓΥ ὑοοῖς ΡΪδοθ ἰπ [Π6 ἀδαγβ οἵ 
Βοθογ; δηά ῃη6 ᾿δασποᾶ δγομθίδμορ [Ἴββῆογ, (μαὺ ὉΠ6Ὺ Παρρεηρᾶ 
ἴῃ. {[π6 π6 οἵ ϑῃδιησασ. ΑΔβ {π6 ἔδυγὶηθ τ μΙοἢ οδιιβοα ΕἸΣ ]θ ἢ ἰοὸ 
Ιθανα ἢἷ8 σου ΥγΥ ““ σδῖη6 [0 ΡΆ88 ἴῃ (86 ἀδλΥβ θη ἴπ6 ᾿πᾶσοβ γυ]οα 
(Βυι 1. 1.}), Ὀῖβθορ Ῥαΐγιοῖκ μ88 τϑίεσγοα [π6 Ῥαριπηϊηρ οὗ (18 ΠΙβίογσυ 
ἴο {86 υάιοαίαγα οὗὐἠ (Ἰάθοῃ, ἀρουῦ {86 γϑὰγ οὗ ἰῃ8 νου] 2759, αἱ 
ΠΟ ἢ Οἰπι6 ἃ ἔλμλ]η6 18 τοϊαΐθα ο βᾶνθ αρρθῃθα (δυάᾶρ, νἱ. 8---Θ.λ.} 
Οὐομβι ἄθγ ]6 ἀΠΠΟΌ]Υ ᾿88 ΔγΊβθη 1ῃ βου] Πρ {Π|6 ΘὨΓΟΠΟΙΟΡῪ οὗὨ {18 
ΌοΟΚ, ἴῃ Θοηβοασθῃςα οὗ 108 Ὀδϊηο τηδηοηθα Ὀγ δύ, Μαίίπον (..-- 
5, 6.) ἰπαῦ δαϊπιοη {π6 ἔδίμπον οὔ Βολζ (τ ῆοὸ τααυγὶοα Πα.) νι 88 
Ἰηδυτιοα ἴοὸ ΒΑΒΔῸ (ΟΥ̓ ΠΟΙ 18 σΘηΘΓΆ ν ἀπάογείοοά Βαπδὺ τῃ6 
Παυ]οῖ, 0 ῥγοίθοϊοα {Π6 βρῖθβ ῆθη «οβῆυα ἱηνδάθὰ {86 απ οἵ 
(ὐλῃδδη); δηὰ γοῦ ἰ(ῃδὺ ΒοδΖ νγ88 {Π6 στδπά(δίμον οὗ ᾿λαν!, ννῆο νγ88 
βθογη ανουύ ἴἤγαθ υμπαγαι πα βιχῦν γθϑγβ αἰΐαγ [6 βίθρα οἵ “ϑγιοθο, 
8 Ἰδησίῃ οὗὁἨ ὕτμθ, ἀυγίηρ ΜὨΙΟἢ Ὁ 18 αἰ ἤοα Ὁ το οοποοῖνθ ὑπαὺ ΟὨΪΥ͂ 
1ῃγ66 ρϑγβϑοηβ, Βοδζ, Οὐθα, δηὰ «6886, Βῃοι ]α πᾶν ᾿πίθγναηθα ὃ6- 
ἔνθ Πλπδὺ δηᾶ αν. Βυΐ {π18 αἸ ΠΟ ΟΥ̓ ΤλαΥ ΓΘ ]γ Ὀ6 Βο]νοά, 
ΘΟ Γ. ΟΥ̓ βΒιρροβίῃσ {μδῦ βοῆγχθ ἰμίθγιαθαϊαῦθ πᾶτηθβ οὗ {0016 οοπβ6- 
Πυοησ6 πνόγα οὐχ θα ἴῃ (Ὧ6 ΡαΌ]1Ο ρσοπϑα!ορῖθβ οορ!οα ΕΥ̓͂ {6 δνϑῃ- 
σοΠ 150 (18 γα Κπον ἴο αν Ὀ66η {86 οα86 1ῃ ΒΟΙΩ6 ΟΥΠΘΓ ᾿ηϑίβη6ε): 
ὈΥ͂ Θοποϊυθίηρ, νυ ἢ ἀγοὈῖβῆορ [788 π6τ, 1μ4ὲ Π6 δησδβίογβ οὗ Π)αν!α, 
Ὀεῖησ θη οὗ οχίγδογα! ΒΆΣΤΥ ῬΙΘΙΥ, ΟΥ̓ ἀοβιίσῃθα (ὁ Ὀ6 σΟΠΒΡΙΟΟᾺΒ 
Ὀσδσοδιβα {6 Μίθββιδἢ τγαὰβ ἴο ἀοβοθπὰ ἔοι ὕπθπι, ἡ σα Ὁ] δϑοα ψ ἢ 
Ἰοηρογ ἰδ δα σγϑαῖογ βίγθηρ ὑμδη ΟΥΑΙ ΠΑΥΪΥ [611] το {πα ἰοὺ οὗ τἸλθῃ 
ἴπ ἰμαῦ ἀσο 3; ΟΥ̓ ὈΥ Ὀ6]1ονῖηρ Ππαῦῷ ΟἾΪΥ {86 τηοϑὲ θιαϊποηΐ ΡΘΥΒΟῚΒ 
ὙΥΘΤ6 πδιηθα ὈΥ {π6 Ὠιβίοτίδῃ. [{ 18 οογίδιη (Πδύ «6888 νγ88 δοοοιπίθα 
ἢ. Οἷα τῆλ ΒΘ [115 ΒΟ ᾿δνια γὰϑ θὰῦ ἃ γουΐῃ (866 1 ὅδ, χνὶϊ, 
12.); δῃᾶ, βίηδα ΒοδζΖ 18 ταργθβθηίθα 88 86 ργϑαί συδηαίδίμον οὗ [Π6 
ΤΟΥὉ] Ῥβαϊπαϊβῦ, 10 18 δυάρηῦ {μαὺ τῃ6 ἀαίθ οὗ ἴμ6 Πιβίοτυ οὗ Βυίῃ 
σαηποῦ Ὀ6 80 ἰΟΥ 88 [6 ἰτ6 οὐ ΕἾ} αβϑισποα ὈΥ “οβαρῇ8, ΠΟΥ 80 
ΠΊσ δ8 1π6 ἄπ οὗὁ Θηδιηραῦ : 6 τχοδῦ ργορδ]6 ρογοά, {πογοίογα, 
15 ἰΒαΐ βίαϊδα ΒΥ Ὀῖεμορ Ῥαΐσιοκ, ν!Ζ. ἀυγίησ {μΠ6 Ἰυἀϊοαίαγα οὗ (Ἰάθοη, 
ΟΥ̓ ἃδουΐ {Π6 γοδν οὗἩ {π6 νου] 2759, Β.Ο. 124]. 

Γ[ΟΥ͂ τπ6 δυΐπουβὶρ οὐὨ {18 θοοΪϊκς ποίμιπρ' Βα ]Βέλοίουυ οὰπ 6 8δϊά. 
Τὸ 88 Ὀθθη αβεϊσηθα ἴο δαιηαοὶ, ἴο ΗθΖοκια, δῃα ἰο ΕΖτα γοϑρθο- 
{ἰνοἷγ. ΒΥ βοπι (6 αἸοίοῃ 18 σομπϑβιάογοαὰ ἴο 6 8ο αἰΠἴδγοηὶ ἔγοτα 
{Πα οὗ [06 ὈοοΚΒ οὗ υαρεϑ δηὰ οὗ ϑδγγαοὶ, ὑπαῦ [86 δυύμοτθ οὗ ἤμοδ6 
σδηποῦ πᾶνα ναι ΐθη {πΠ18, θὲ ΥΥ οἰΐβ δῃπιηθγαῖθβ (Ομ ] ἀαἰδηβ δηα οἵἴμοσ 
Ῥϑου αι ἰ68, δϑ ΒΨ, 1, ἴ. 18., 1 ἴον Ἰ)ν 1614. ; ΟΡ δ), 1. 4.) (866 
“πιάρ. χχὶ. 23.); πο, πιβοψ, 1. 8, 4., δὲ ἔον Π, 1. 20. ; Ὁ βιβῖ, ἔογ ], 1. 8., 
ὅτο..11.2 Βυὺ {ΠΥ ὃτὰ δχρίδι θὰ ινδῪ ὈΥ οἴμοὺ ΤΊ ΘΓΒ; ΒΟΙΩΘ 68]]- 
ἴῃ; [Β6πὰ Δγο αἰϑιη8, δοιὰ ΒΒ] Θμθια 188, βοηθ ΜΟΙ βιὴ8. Ῥεγ- 
Βαρβ, μοσγανογ, [μ686 τα σίου δναβίο 8 ἴβαη δχρὶμηδίοαβ [0 18 

λ΄ Φοβορῆι5, Ληΐ. Δυὰ, 110. ν. ς. 9. 8 1.; δεάογ ΟἸτππι, ς. 12 ; Μοϊάρηδανον, Ἰωἰγοὰ. δὰ 
Το ϊῦτοβ Ομππομιίουβ οι. εἰ, Νον. Το. Ρ. 48.; Κίπαο οὐ Εαίῃ, 6. 1.; Φαπίυδ, Απηοίδί, 1ἢ 
ἘΔ ἰ.; Βίβῃορ Ῥαίγιοκ οὐ πῃ 1. 1.; [κἰδάρη, ῬΏΙοΙ, Η6., ρρ. 18. 86. 

3 (ἸΠτοηοϊορία βδοῦα, ρδγβ ἰ. Ἐς. 12, μρ. 69, 70. εἀ, (ἄφηνα, 1722, [0]10. 
5 ἘΠη]είϊαν, αὶ 194. Οομρ. Ηβνογηΐοκ, Εὐμ]οιοτν, 5 103, 11... Ὁ. 117.; Ιζ 91}, Εἰμὶ αησ, 

8. 1410. Ρ. 412. 
868 8 
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πτροα 48 8 ργοοῦ οὗ [Π6 Ἰαίθ οοτηροβιοη οἵ [86 ὈοοΙΚ, {{Ππὶ ἴῃ ἵν. ἢ. 
ἀβαρ68 ΓΘ τηθηςϊοποα 848 ργονδ]ηρ “ἴῃ ΤΌΤΤΩΘΥ {{π|68,7 8 ργϑϑυπιρίου 
1παῦ {ΠΟΥ ΘΓΘ ΠΟΥ͂ ἀἰδοοπεπιιοά, δπα (παΐ {πθγθίοσα ἃ σοπβι ἀοΓΑὉ]6 
Ἰπίουναὶ τηιδὲ ἰἰᾶνθ ραββοα δοΐσθοῃ {π6 Τσσύγγοηςα οὗ {Π|6 ουθηίδ 
παγγαϊβα δηᾶ (π6 {ἴπ|6 οὗἩἨ [86 παγταῖοσ. ὙΠΟΓΘ 18 {016 τθόγ ἤδη 
οοη͵θοίαγα ἴῃ Πΐ8.(ι Απά 10 48 Ὀθδθη τποΐ ψ 1} Δηοίμου ΘΟπ]θοίαΓΕ, 
Μαγσγίαραο, 10 18 βαϊ 4, ἢ ΤΟΥ ῖρ τνοτηθη πγα8 ρουτηϊ 66 ἤθη 0ἢ6 Ὀοοκ 
γγ88 σοιηροθοα, ΕὟὉΣ (Π6 γα 18 ἢ0 νγογὰ οὗ αἀἰϑαρρύονδὶ οὗ [86 πηαττίασθ 
σὰ Βα. ὙΥΒογθδβ, ἴῃ [6 ροβύσοχ  δπ {1 π|68, Βα Οἢ Δ] ΠἸΔΏ 668 ΜΈΓ 
ΠΙΡΏΙΥ αἀἰδαρρτονοά (ΕΖτγα, ἰχ. 1.. ὅζο.; Νβῆ. χὶϊὶ, 1--3, 28---27.λ. 
Τπογοΐοσα ἔπ ὑοοῖς ψγ88 ψυυιθη Ὀσθίοσα (6 τοΐϊασῃ ἴσοπὶ Βδρυ]οη. 
Τμαὶ 1 ψὰ8 σι θη θαίογο ὑμαῦὺ τού 18 τηοδὲ ργόῦδθ]α; δαΐ {πὸ 
ΤΘΆΒΟΙ οΓα Δ]]ροα 18 οὗὨ 11{{|6 τι εῖρῦ. ΑἸ] μοο8. οὐὨ {18 Κιπα αἱ 
πού δοοοπιε παν ἴα] ἴῃ [86 ἄαγ οὗ ἔζγα δπὰ Νϑβθιϊαι. ὙΤΠ6 ῥτὸ- 
᾿θλυοη παᾶ Ὀδθα υἱἱογοα ἀρθβ θοίογα, δῃᾶ δἽχὶβίθα (1 1688 [Π6 Μἤοβαιο 
Ἰανν Ὀ6 δἰίοροϑίμον ἀϊβογοάϊ6α) αὖ 16 ἔπμθ, ψμθηθνοσ (δαΐ τγλβ, {πα 
1μ6 Ὀοοὶς γγ88 νυυϊτθη. Εαγίμαν, {πΠ6 ΑΌβαποθ οὗὨ ΔΗΥ͂ σθῆϑατο οη δε 
τηδγτασα τὶς Βα 18 πὸ ῥγοοῦ ὑπαΐ 1Ὁ νγαϑ ἈΠΟ) ΘΟ Ο40]6. 10 ἰδ 
ΟυβίοιμγΥ ἢ {Π6 βαογοα τυσΐογβ, ἀΠ} κα οὐ Γ δαΐῃογα, τὸ γϑοοτγὰ 
δνϑηΐβ τ Ππουῦ τηδ]είησ ΟὈβοσνδίοηβ προη 6. Απά, 81}}} ἔαγίθογ, 
Βα} Πδα ἔογβακοη ΠῸΡ οὐσῃ Ἰαπᾶ, δηὰ Ποὺ οὐνη το] σίου (1 1 [ιαά 
ΘΥοΡ Ὀ6ΘῺ 8 δ86 οη6), δπά μιά ἰδίκϑη 6 αοα οὗὨ [ϑγ86] ον ποῦ (ἀοά, 
ΤῊ πιοεῖ βουΐουβ ραγΐ οὗἩ Π6 οἤδγρο, οὐ σουτυρίησ {Π61Ὶ ὨιΒοαηάϑ 
δηά 111-ἰγαϊπῖηρ {Π6 1 ΟΠ] ἄγοη, τηδάθ ἀραϊηδῦ [86 Ομ ΘῺ τηδυτοα Ὁ 
ὕΠ6 τοβίογθα 6χ ]θ8, ἀἸὰ ποῦ ΔΡΡΙΥ͂ ἴο μοσ, 

Εὐοτ {Π 6 ΓΘΆΒΟἢΒ μδί τοΐδοσγοα ἰο, γα οδῃ, ἰδ βϑϑῆηϑ, οδίαδϊῃ {Π{{|Ὸ 
ΒΑ ΙΒ ΔΟΟΠ 88 (0 {π6 ἰπη6 ἤθη {Π18 ὈΟΟΪΚς νγὰ8 σοιῃροβοα, Βαΐ (6 
θΘΠΘΔΙΟΡΎ, ἶν. 18---22., ΤΩΔΥ (ὮτΟΥ Βοιὴ6 ᾿ΙρἪῦ ἀροὴ {Π6 τηδίϊοσ. 45 
18 σΘηΘΆΙΟΡῪ ᾿ποῖ4685 αν], {πΠ6 ὈΟΟΙ οου]ά ποὺ ἤδνα Ὀθοπ' τυ θη 
Ῥοίοτγα 88 ἐἶπι6 : 48 ᾿ϑανια 18 [π6 ἰαβδῦ πδιηθα πῃ {6 βιισοαββῖοῃ, 10 56618 
ΠΚοὶγ ἐπα {πὸ Κίπσ 8 811} ᾿᾿νπο τ μθπ {86 δυΐμοῦ πσοΐθ. 1Ὼη ({6 
ΔΌΒΘΠΟΘ οὗὨ ἀδοϊβῖνο ργοοῦ Ἧλ τι 6 7 5}183.6α ἴῃ Δββισῃϊησ {Π6 ὯΔ» 
Ταῖνο ἰο ᾿ανΒ ἀρ. ! 

Ἀουδίβ αν θθθη οηϊουίαϊηθα τ]ιοίθον (ἢ6 Βδομδὺ τηρηϊϊοποα ὉΥ͂ 
5... Μαίμον (1. ὅ.), νγα8 [Ππ6 ““ βαγὶοῦ ἢ οἵὗὁἨ ψῆοῖλ γα τϑαα ἴῃ «Γοβδπᾶ. 
ΕῸΣ ὅἂπ ἰηρσαηΐϊοιβ αἰβαυδιθοη οὐ {Π}8 αοϑίίοη, Βγονηθ᾿β ΟΥύὸ 
ΒΘ ]ογαιη τδὺ 6 ΘΟμΒ]164.5]} 

ΠῚ. Τα ὅσορε οἵ {Π18 ὈοΟΪΚ 18 ῬΑΥΟΠΥ το ἀρ νοῦ 1Π6 σΘΠΘΔΙΟΡΥ 
οὗ κιῃσ Πδνια Ππγουρὴ [π6 ᾿τπὸ οὗ Βα, ἃ Πθαΐμθη ᾿γοβοὶ γί τὸ {δ 
“6 νυ 15}} τα ]ρίοη, ἀπ {Π6 ψιΐα οὗ ΒοᾶΖ, ποθ δἀορίοη ᾿ηΐο ἐπα 11Π6 
οὗ ΟἸιγῖϑύ "8 σϑῆθγα! νυ ὈΘΘη ΘΟΠΒΙἀογΘα ἃ8 8. ργο- Ἰμ ἰπιδίϊοη οὐ 1Π6 
Δαταϊβϑίοη οὐ ὑπ6 (θη 1168 ἰηΐο. [86 ΟἸ γἰβέϊδη ομυγοῦ, [Ὁ ἢδα δγαθῃ 
ξογοίοϊὰ ἰο {π6 6.8 {πᾶῦ (86 Μοβϑίδὰ ββου]α [υ6 οὗ {π6 ὑτῖῦ6 οὗἉ «“΄υἀδ}, 
δηά ἴ0 νψὰ8 αὐογισαγαςβ [ὈΥΙΒΘΥ τονϑαὶθα {παῦ πα βου! Ὀ6 οὗ 1{Π6 
ΆΤΑΙΥ οὗ αν! ; 8π4, {πο γοίοσ, 1Ὁ τῦᾶβ ὨΘΟΟΒΒΑΓΥ, ῸΣ {μ6 [}}] ἀπάοι- 
βίδῃἰηρ οὗ 1Π686 ρσόρῇθοῖ68, {πᾶΐ (6 Πἰβίογτυ οὗὐἨ 1ῃ6 ἔλθ γ, ἴῃ {παῖ 
(06, Πουὰ Ρ6 νυ θη δεΐογε 1.686 Ῥγορἤῃοοῖοβ σοῖο σου θα]οά, (0 
Ργονθηῦ {πΠ6 Ἰβαβί βιιβριοίοη οὗὨ γα οὐ ἀβϑῖσῃ. ἀπά {{π8 (818. ΒΟΟΚ, 
([Π686 Ῥσόρμθεῖοβ, δηὰ {μοῖν δοσου } ]Βῃτηοηΐ, βοῦν ἴὸ 1Ππβίγαιθ οδοὶι 

. ΧΟ, Εἰ], 110.» 172. 5. Οπδ}.. γ. δου, 111. Ρ0. 382-.Φ0)80. 
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οἰμβου. Α ἔαγῦμον ἀοβῖρῃ οὗ (ῃ18 ῬοΟΚ 18 ἰο δυϊάθβποα ἐπ οἂσζο οἵ 
Τινίηα Ῥσουϊάθποθ ονοῦ ἴΠο088 ὙΠῸ β' ΠΟΘΙ Υ ἴδαν (οά, ἴῃ γαϊβίηρ; [Π6 
Ῥίουβ θα ἢ ἔγοτα ἃ βίαϊθ οὗ ἴπῸὸ ἀθερϑδὶ δάψγδι υ ἰοὸ {παὺ οὗ {π6 
Ἰηρμοβί ρσοβρουίγ. [10 πρᾶν Ὀ6 δῇ]άθα {παὶ Βεογίμοϊαν (ΕΪπ]οἰταπρ, 
ν. 2367.), δὰ Εἰ, Βομαῦυ (0)6 Ηρῦσγ. 1μονϊγαΐα, Ρ. 30.), οοῃβιάογ 1 
16 οδ]οοί οὗὨἨ [818 ὈθοΟΚ ἴο δηΐογοθ, ὈΥ͂ 8 θθαυτι] ΔΤ Υ ῥἱοίαγα, {6 
ἀυΐγ οὗὨ ἃ τηδῃ ἴο ΤΩΔΥΤῪ 18 ΚΙ ηβυγοηδη 5 [0 18 ποὺ ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ ἴο ἰδ ῖκθ 
Ῥϑίηβ ἰοὸ τοβαΐβ βυοῖ ἃ ΠΘΉΕΙ 

ΙΝ. Το θοοῖ οὐ Βαῖτιν, τ οἢ ΘΟμβὶβίβ οὐἁ ἔθου οΠαρύθυβ, τυ Ὀ6 
ΘΟΠΥΘΗΪΘΗΟΥ αἰγ] 64 1πἴο ἴὮχ66 ΒΟ ϊ0η8 ; οοπίδι πἷηρ, 

1. Απ δοοουηῖῦ οὗ Νδοιηὶ, ἔγοτη μΘΡ ἀοραγίυσο ἔσο δηβδη ἱπίο Μοδῦ, 
1} ΘΓ Βαμα ΕΠ: πο] οῖ, ἴο Ποὺ τούτη [Ώθη66 ᾿ηΐο ἐπ ἰδηά οὗὨ Ι5γδοὶ 
ψ ἢ ον ἀδυρμίον- ἡ -ἰδνν Βυΐῃ (1.) Β.ο. 1241---128]. 

2. ΤὨΘ ἱπίογνίθνν οὗ ΒοδΖζ ψὶ Βυΐῃ, δηᾶ {Π6]} τραγεῖδρο (11., 111.) ἦν. 
1---12.). 
8. ἽΝ δέν οἵ Οὐδεά, (}ιὸ βοῃ οὗ ΒοδΖ Ὀγ Βυΐ, ἔγοια σσποῖὶ Πανὶ τγὰβ 

ἀοβοθηάοδά (ν. 18---18.). 

ΤῊΘ 016 πδστδῖνο 18 σι ίθη ὙΠ ῬΘΟΌΠΙΑΥ ΒΙΠΙΡ]ΙΟΙΥ͂ ; δηᾶ {86 
Ἰηΐοσνίονβ θούνγθοη ΒοαΖ δα Πα αἰ ΒρΙΑΥ ἴΠ6 τλοβὲ υπαβδοϊοα ρῥἱοίγ, 
ΠΡ ΟΓΆ ΠΥ, 4Πα τηοααδβ.γ : δπᾶ {Π6ῚΣ τονογοπύ ορβοσυδηοθ οὗ η6 Μοββῖο 
ἴδνν, 88 Ὑ76}} 48 οὗ δποϊθῃηύ ουβίοσηβ, 18 βου ΓΑΥΘα ἱπ ὙΘΣΥ ᾿ἰν ον δηᾶ 
δηϊτλδίθα ΟΟ]ΟΌΓΒ. 

ΒΕΓΤΙΟΝ ΨΥ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΤΥ ΒΟΟᾺΒ ΟΣ ΒΑΜΟΕῚ,. 

1.---- ΤῊ ε16.---11, Αμελογ8.---11Π. Ατσιωπιδηξ, δοορε, απαὶ απαϊψεὶς 0 ἐδε χει 
δοοῖ  ϑαριμεῖ. ----ἸΤἸ. Αγσαμπιοπέ, δοορε, απὰ ἀαπαϊψεὶβ ο7 ἰλ6 δεοοπα δοοῖΐ 
9 ϑαρμμοῖ.----. αοποταῖ οὐδογυαξίοηδ ὁπ ἐΐεδε ἔισο δοοῖϑβ. 

Ι, Ἱν {π6 «6 ν8ἢ ΟΔΠῸΠ ΟὗὨ δβουιρίαγα {Ππ686 ὕνγο θΟΟΚΒ ἔοσπη Ὀὰΐ 
026, ἰοτηθα ἴθ ΗἩΘΌΥΓΘΥ (ἢ6 Ὀοοῖς οὗ βδαιηιθὶ, ργοῦθ]ν θδσδιβα 186 
στοδίου ραγύὺ οὗ {ῃ6 ἢγβί ὈΟΟΪΚ νγα8 Βα ρροβθα ἰὸ Ὀ6 νυ θη Ὁ {παΐ 
Ῥτορμϑῖ, οὐ Ὀθοδυβθ ἢ6 γγχἷαδβ ὁη6 οὗἉ [Π6 τηοδῦ Ρῥχοιῃϊηθηΐ ΡΘΥΒΟΙΒ ἴῃ (86 
Ροτιοα οὗ ὙΠΟ [η6 ΠΙΒΌΟΤΥ 18 πατταίθα, [Ι}ἢ {Π6 δερίυαριηῦ νογβίοῃ 
{π6 θοΟΚΒ οὗ ὅϑδιηιὶ 4γθ οδ]Ἱ]οδᾶ [86 ἔγβί δῃᾶ βοοοπά Ὀοοβ οὗ Κίηρϑ, 

᾿ ΟΥ οὗ [Π6 Κιηράοπιβ;: ἴῃ (μ6 γυ]ραία [ΠΟΥ ἀγα ἀδδιρῃηδίθα 88 (μ6 γε 
Δα βοοομα ὈῦοκΒ οὗ Εῖηρβ:; ἀπα, ὈΥ «“΄6γόμλθ, (ΠΟΥ ἀγὸ ἰθεθα {86 
Ὀοοῖ8 οὗ ἰῃς Κίηραομῃθ; ἃ8 θοῖηρ ὑνο οὗὨ (6 ἔουσ Ὀοοῖ5 ἴῃ ψ ΒΟ ἢ 
{Π6 Πιϑίοτυ οὗἉ [6 Κιπρβ οὗ [βγβ6] δῃά «πάδῇ 18 γεϊαίθα. 

11. δαδη 18 οὗ οριηΐοη {μαῦ {π6 Ὀοοῖκβ οἵ ϑίαμηθὶ δηὰ {π6 ὕνο 
ῬΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ σα τυ θη ΟΥ̓ οη6 ἀπα {Π6 ΒΆ 16 ΡΟΥΒΟΙ, δπά μῃὉ- 
᾿Ι58ῃ6α ἀρουΐ {6 ἔογίγεξουγι λα γοῶγ οἵ 1Π6 ΒΔΟΥ]οπἸβἢ σαρυϊνΥ ; ἀπὰ 
6 88 Θῃθανουζοα [0 βῃρροτγύ ἢ18 οοπ)δούαγα 1 το ἢ ἸΏ ΘΠ, 
Βουρ}ν ππηβιιοσοβϑί]]γ, Ὁ [6 ἈΠΙ ΟΥΤΩΙΥ οὗ ρ͵δῃ πα βέυ]α ψΒῖοῖ Π6 
{81} Κ8 Τα αἰβοθυῃῖῦ]6 ἴῃ 686 ὈΟΟΚθ. Τῃ6 τλοσθ ρυθναϊθηῦ ορίπίοη 
19 ὑπαύὺ οὗ 1ῃ6 Ταϊηια!]βίβ, τυ ἈΙΟΒ γᾶϑ δαορίθα ὈΥ {Π6 πιοβὲ Ἰβθαγιρᾶ 

} ΤΠιάί(οτῇ, δογίρίυγα ΟΠ γοποίοσυ, ὈΟΟΚ ν. ς, ὅ. 
Ἐ 5.ς Κοὶὶ], ΕἸηϊοϊ πη, δὶ 159..}». 470. ; οὐμῖρ. ΧΧππτῖο, Ογο], οὐ ΒΙ0], ΤΔὉ. τ. Ἰύλι1}). 

5858 4 



632 “παϊγεὺὶβ Γ᾽ ἐΐο Οἷὼ Τεεέα)πενέ. 

ἔλίμοτβ οὐ {π6 (Ἰγιδυύδη οἰ αγοἢ : νἱΖ. τὰ τῃῇ6 ἢγϑθί {ποπίν-ἴουν 
οπαρίοτβ οὗ {86 γϑέ ὑοοῖς οὐ βϑαμπχμοὶ ποσὰ τυτιθ ΟΥ̓ [Π6 Ῥτορδοὶ 
 Ποθ6 ΠΆΙῚ6 ΠΟΥ͂ Ὀ6ΑΓ; δπα {παΐ (6 τοιηδιπᾶογ οἵ {παὶ ὈοΟΚ,, ἰοσεΐμοτ 
νὴ τΓΠ6 Ποῖα οὗ {Π6 ββοομα Ὀοοῖκ, τνα8 οοπηη 64 ἴο στιάησ Ὀγ 
1ῃ6 Ργορῃβίβ αδὰ «μα Ναίμδη, δσγθοδοΐν τὸ ἴ[πΠ6 ργασῦσα οἵ (δὲ 
ῬΤΟΡμοῖβ ψηὸ τγοΐθ τθηοἶτΒ οὗὁἨ [Π6 ἰγϑηβαοι]οΒ οὗὨ {Π6}} Ταβρθοῦτγε 
{ἰπλ68.. 

[1Ὁ 18 ποῦ ΘΑΒΥ ἰο ἈΥΓΙ͂ΤΘ δὖ ΔΠΥ σοτγίαϊπίν τ ταβρθοὶ ἴο [Π6 ἅσὲ 
αηα Δα οΥβ ἢ ρ οὗἩἉ ἔπο86 ὈοΟΚβ. «πη 8 ποίϊοῃ {παῖ {π6 Ὀυοκβ οἱ 
ϑα 6] δηὰ οὗ Ειηρβ ογα σι θη ὈΥ [6 βϑῖὴθ Ῥθξο 18 υἱϊοην 
ἀηίθηϑ 6. Ὧν. ἔδαϊθ δἱϊθοθβ {Π6 [Ὁ] ονυϊηρ ΤΟΘΒΟῺΒ ἀσαϊηβὶ 1ἴ: 
1.) [ὰ ζίηρβ {μθτο ἅγ6 βαυθῦαὶ γί ποθ (ο {π6 ἴανν οὗ Δίοβει; ἴῃ 

ϑδαμλ6] πΠοπ6. (2.) ἴπ Κιηρβ, δυϊπου 168 τὸ γοροαίθαϊν οἰϊοα ; ἰῃ 
ϑατααθὶ ΠΟ Γ6 18 ΠῸ οστηδὶ Δ᾽] 80 ἴο βος βου γοθβ οὐ ἱπέογιηδίϊοη, 
(38.) Τα ρΐδῃ οὔ δαιημοὶ ἀἸἶἴοσβ ἔσομαι [Πδ΄ οὗ Κιηρβ. ὉΠ 6 ἔΌΓΠΙΟΓ ἰα 
ΤΩΟΣῈ ὈΙΟΡΤΑΆΡΒΙΟΑΪ ἢ {Π6 ἸΔύΓΟΓ δββιιπη68 γαίῃοῦ [Π6 σΠαγασίοῦ οὗ 8018|9, 
(4.) Τα πιοάββ οὗ Ὄχργδββίοῃ ἃγὸ ποὺ {π6 βᾶμηθ. [Ἃηἡ Εἴῃρβ τα ἰδίογ 
ἔογπιϑ οὗ ἰδηριδᾶρο, οὗ συ μιοῦ ἔδυν ΟΟΟῸΓ ἴθ διαμηιοὶ, (5.) Τα ἰαλίος 
οἰαρίουβ οὗ {6 βαεοοῃά Ὀοοκ οὐ ϑαῃιιθὶ Όση) ἃ Κιπα οὗ δρρεϑῃαὶχ, 
τῃτπ|8 Θοιρ  οἴϊηρ [Π6 Ὀοοΐκ, απα β ΠΟΙ ΘΉΓΥ Βαρατγαίπσ θεῖν 6 θη 1Ὁ δὶ] 
Ἰζηρβ.1 [{ πγυβύ ποῖ, Βούσονογ, θ6 οοποραϊοα {πδὶ ϑίβἢ 611 θ Ιονο, 
τῃαὶ {Π6 γϑῦ ὕνγο οπαρίουβ οὗ 1 ἄϊηρβ Ὀοίοηρ ἴο (Π6 βεοομὰ Ὀοοζ οἵ 
ϑαῖθ 6]. [Ι1ἢ ρῥτοοῦ οὗ {π18 ορι πο Ὧἣθ ργοάμοβ βού γα ΘΧΡΓΟΘΒΒΙΟἢ8 
ουπὰ ἴῃ διατὶ πο ΟσὐσαΓ 1η ΤΠο86 σῃαρίογθ, Πα Πού ΠΟΓΟ εἶϑε 
τῆγουρἢ τΠ6 Κιηρβ. Βαΐ 1)ὲ ηοιί(6 υὑγρα8 Ὧἃ8 8 οουπηίογ-αγρυιμηεγί 
{παῦ ἰῃ 1 ΚΊΩΡΒ 11. 8. {Π6Γ6 8 ἃ γοίδσθηρα ἴο {π6 Μοβαῖὶς ἰαν.2. Τῇ» 

᾿ΒοοΟΪκΒ οὗ ϑϑιμιθὶ τηδὺ {πογοίοσγα Ὀ6 σΟΠΒΙ ἀογρα ἃ8 Δη ᾿μἀορθμαθῃὶ δηά 
Βηϊβῃθα νΟΥΚ. 

Βυΐ 48 ἴο {πο ὶγ σὐπαροϑιίοπ {π6 γα ἤν δα αἰ ἤουθ σθ8 οὗ ορί πίοι. 
ϑοηθ τΥίογΒ ἤᾶνα ἱπιαρὶηθα {Παὖ, δον 16 αβῃϊοη οὐἩ [86 Ῥαηίαϊίοιος, 
ΘΟΙΏΡΙ]6α ἔτγοπῃ {16 80- 4 16α ΕΠ]Ο  ϑέϊο απ « ἐπονῖξῦς ἀοοσιιπθηΐβ, ΠεΓῸ 
Εαἶ8ο ὕτγο Ἰοδτησ' Βοῦτοθθ ἤδνθ ὕθθὴ σοι! πο. Ασσογα ΠΟΥ ὐταπε 
Ὀογρ ἀἰνιοβ (Π6 ὈΟΟΚΒ πο Ζεϊαξίοπ α. δα Ζοἰαξίοπ ὑ.. ἃτιὰ σοπβίχιοί 
ἃ ἴΔ0 16 ἴῃὰ ὙΒΙοἢ ἢ ΒΏΟΥΒ νν}δί βοοί!οη8 Ὦδ6 ΔΡΡΟΥΓΟΠ5. ἴοὸ οβϑεῖ. 
ΙΔ Π 6] ἴῃ 1188 ἃ ΒΙΠΉ1]ΔΥ 80]6 ἀηὰ δύγάησοβ [Π6 δϑοίϊϊοηβ, {μουρὰ τιν 
Βοῖῃθ αἰἴοσγοποα ἴῃ ἰδ ἀοία!]8, ἀπο {πΠ6 ἴνο ᾿οδάβ οὗ ὡελουϊείις 
δοιγοῦϑ, πα Αααϊέιοπς 077 α οοπιρίΐογ.8 

Ατηοηρ' [6 ἈΓρυτηθηΐβ υϑρα 18 ἃ σογίδ!η ρΘΟΌΪΙ ΤΊ ΤΥ ΟΥ̓ ΧΡ γοββίοη, 
γ ὨΙΟἢ ἀο68 ποῦ πα τπιποἢ Ἀν ΟΌΣ ὄσθη ἢ Πς Υ̓ οἰἴα, 4πὰ 18 80 [8 
ἔγοιη θϑῖηρ' Δ] ονγοα ὃν ΚΑῚ], {παῦὺ ἢ6 σομβίουϑ {Π6 τπΠῚ στη Υ οἵ 5(}]6 
οπα ῥγοοῦ οὗ τὴ6 ἘΠῚ οὔἢ6 Πο0]6 ττοσκ.,͵ Τύ ἰΒ δι γ Π6Γ δαϊα {μα [86 
ΠΑΓΓΑΙνΘ 18 ἀΙ8) οἰ θα, δηα ἐπα ἴΠ6γο 18 ἔγοτλ ΤΠ π)6 ἴο γηθ 4 Κιπὰ οἵ 
ΒΆΠΤΔηρ ἼΡ. ᾿ἹπαΙοδίηρ {π6 οΟποϊαβίοη οὗ ἃ ἀοοιμηθηῖί. θῇ τὲ 
1 ϑδιη. υἱ}. 18ὅ----17., χὶν. 47.---- ὅ2. ; 2 ὅϑδυῃ. υἱῖϊ. 1ὅ----18., χχ. 28---26. 
Βυῦ τ Ά]ΠΥ, ἢ γα Ὅσα πθ {Π686 ρ͵δοα8, γ16 8114}} πα διιΐ 110{]}6 [οτδὲ 
ἢ {π6 ἀγρηηθηΐ ρα866 Ὡροη ἴθ. Τα ἢγβϑί σοπλθβ 7υι8ὺ Δέο. [δὲ 
τοσοπηΐ οὗἉἨ {π6 στοαΐ ἀλν οὗ ΜΙΖροῖ, ἤθη (Π6 ῬΒ1]Π1501ὴ6 γόῖκα τ 
Ὀγόκοα: Ὑδῖ τόσα παίαγαὶ ὑπδὴ [0 ᾿ηίγοάισθ ΤΠ6Υ6 4 ποίϊοε οἱ 

" Κίειο, Ονοῖ. οἵ ΒΙΌ]. 1.1:ν, ἀτῖ. δυσηαςῖ, Βουλε οΝ 2 ἘΠη]ε τυπς, ἃ 186. 
5. 1014. ὃ 179. 4 Εἰηϊοίτιπν, 8,53. 
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ηλ161᾽ 8 ΟΥΔΙΠΩΓῪ Δ} Ἰβίγα θη οὗ 18[166, Ψ  Ιοἢ ποῦ {1} {π6η, 1. 
σου ἃ βοθη, νγ88 6 40]6 ἴο βοί|6 ρϑποθία ἰν πὰ εαἰιβίδοίου ὃ 

᾿ ἌΥἢ τοβρϑού ἰο χὶν. 47---ὅ2,, νσγ αν {6 σϑδομθα {Π6 οΥὔἶβὶβ οὗ 
σα 5. τὺ δπὰ 11, ΗΠ Βοσίο μα δα Ὀδθθη βιιοοθββίμ!, Γοσαγα] 688 
1466 οὗὨ ϑαιημ6} 8 ομαγρα ἰἢ ὁη6 ᾿ηβίαποθ, θαΐ γοῦ ψὴ τ [Π6 ργοβρεοῖ 
οὗ 118 {πγομοἶβ θδϑίηρ ΘΒ Π18ῃ64, 1 ἢ6 Βῃου α δέοστναγιὶβ νγα} κι ἴῃ 
1Π6 τᾶν οὗἩ Οοα᾽β οοτητηδπατηθηίβ. Βαΐ ΜΠ οἤδρ. χν. ὈΘρΊηΒ. 8 
ἀονγηνναγα σοΌΓΒ6; Βυοἢ ἃ ΒΙΤΏΓΔΤΥ, ἰΠΟΥΘΙΌΓΘ, 88 {παῦ αὖ {πΠ6 οἷοβα οὗ 
ΟΒλρΡ. χὶν. 18 ψ Ὺ Ἀζϊηρ 1η 800} ἃ ρῖαοθβ.1 Τῇ βϑῖὴθ οὈβθγυδίοη 
ΤΩΔΥ͂ Ὀ6 τηδθ οἡ 2 ἴϑδῃ). Υ111. 16---18. [{ πγαὰβ ΤΠθη {πΠ6 Ὀπγηϊηρ-Ῥοϊηΐ 
οἵ Βανι 8 τοῖρῃ. [}«{Π οὔδρ. χ. Ὀορὶηβ [Π6 παγγαῖνο οἵ (μαὺ 86 168 
οὗὁἉ ἀνϑηΐβ ἡ ῃιοὺ δα ἴο [18 σγοδί βίη, πα διδιἰογθα ἢ18 οἱοϑίηρ Ὑ6ΆΓΒ. 
10 18 πὸ ΟὈ]ΘΟΙΟΠ ἴ0 ΒΑΥ͂ [αὶ Οἤδρ. ἰχ. ᾿πίθσνθηθθ. Τὴ δοοουηΐ οὗ 
Τθανια Κιπάηοββ ἰο «μα μδη ΒΒ δοὴ 18 δὴ δρύ δάϊαηςσί ἰο (86 δηυμηθγ- 
δίϊοη οὗ [π6 στοαῖῦ οἴ οοσΘ ὙΠῸ δαιτηϊπιβίογοα ἢ18 σονοσῃμηθηΐ, δηα 
ΘΟΙ68 ΡΙΌΡΕΟΥΪΥ Ὀούνγοοη {π6 δοσοὰηίΐ οὗὨ ἢ18 γΙ8β6 δηα βιυοσοββοβ (οοουΓ- 
1ηρ᾽, Δ8 πὸ ἀοιδύ (ἢ6 ονθηῦ τοϊα θα ἀ14, ἴῃ 4 {πη οὗ βοι {16 ρ6866), 
Δα [16 ἤτβί βίθρ οἵ [118 στοϊσοργθδβίοη. ὙΠῸ [1ϑὺ, χχ. 28---26., 18 
ἈΡΡΓΟΡΓΙΆΙΘΙΥ μ]ασοα ; Ὀοοᾶυβα Πᾶν ὰ Πδα 80 Ὀδ6θη γοϑίογοα ἰοὸ [6 
1ῃτοηθ ; 8η4 {Π6 Βιιοοοοαϊηρ ΟμαρίοΓΒ, ΧΧΙ. ---χχῖν., ἀθβοῦ θα ΤΘΓΟΙΥ [88 
οἰοβίηρ, Βοθη68 οὗ ἢ18 116, 88 δἂῃ Δρρϑῃαϊχ οὸ {π6 ῥγϑυϊοιβ [ἰβίοτυ. 
ἼΔΠ686 Ῥϑυδ68, ἤθη, ἅἃγα ΟὨΪΥ βυσῆ 88 νγὰ ΘΟὨΠΙΠΌ8]]Υ τηθοῦ νγἢ ἸῺ 
ΟΥ̓ ΠΔΓΥ ΠΑττδν65 Οὗ [μ6 Κἰπα. Τα οαἰδίοσ68 τὺ ἤδνα ὈΘΘῺ ἰγϑη- 
ΒοΟΙΙ6α ἔγοτα δι Που]Ζοα σαρίβίουβ ; Ὀὺΐ [Π6Γ6 18 8118}} στουμα ἤδθησθ 
Γαγηβῃθα ἔου [ῃ6 ορ!πῖοη ἰμαῦ Οομ6 ὙΓΙΘΥ ἰοοῖΚς ὉΡ δῃά ονογ αἰ δηθὰ 
οχίθηαβα {π6 σοῦ οὗἨἉ δΔποίδβου. 

ΑἩ δγρυχηθηΐ, ΒΟΥΤΘΥΘΥ, 18 4180 {Δ Κοὴ ἴτοτα 8] ροα αἀἸΒογ ἈΠ ΠΟΙΘΒ 
Ῥοΐποοη {πΠῸ αἰβδγοπί ρογοηβ οὗ {Π6 ὑοσΚ; δηά, 1 {[π686 οδῃ Ὀ6 
Βα βίου! 6βί Ὁ] 15ῃ 6, 1Ὁ τν}}} Παγάϊν θ6 σοηϊοπαρα {πα {Π6 0 ργο- 
σΘϑϑαβὰ ἴτοταῃ (86 βαῖὴβ βαῃα. δοιηβ οἵ ἰΐθδα πηυδὺῦ 6 δχδιῃϊηθα. [0 
18 υγροα {παῦ ἴΠ6 Δββουίίοι 1 δηι. υἱῖ. 13. 18 οοη γααϊοίθα Ὁγ ἰχ. 16., 
χ. ὅ., χὶι. 8, 19, 20. Βιυύ {Πμ6 οὐ]δοΐογβ ἤανθ ποῖ τοραγάθα {86 
σὨγοθοϊορυ. 16 νἱοίΐοσυ οὐ ΜΊΖροἢ τγαὰβ ραϊπθα ον ἀθηεν Π6Π 
απ] τῦ88 ἴῃ (86 }] ἱροῦ οὗ 110. 10 νγὰβ ποῖ {11} Β8 νγᾶϑ δὴ οἱα 
ΤΩΔΏ, ὙΘΓΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἈρΡνΥΑΓΒ οὗὨ ὑνγθηΥ ὙΘΌΓΒ ἰαΐον, ἰμαῦ γ͵6 ἤθΔΓ ΔηΥ- 
{Πππο τογα οὗ τῃ6 ῬΒΙΠΒΕΠ68; ἀπ οογίδιἶν, 1 ἀθ]νοσδῆσα ἔγοτα 
1Π 6 }Ὁ ἸΠΘΌΓΒΙΟῺΒ γ7χ88 ΟὈἰδ η6α [ὉΓ 80 ἰοηρσ' ἃ {1π|6 ὈῪ δα] Β σοηαπδδβί, 
{Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ υυϑρα δγὰ ᾿ΠΓΟΥΆΠῪ ὕσιιθ, ἡπα ἴῃ Ὁ ἄσρτθα ορροβϑᾶ ὈΥ͂ 
{116 ἰλοῦ ἰῃδΐ δὖ ἃ βαθβοαᾳιαθηΐῦ μογῖοα, ἤθη ἴπ6 πάρα ψῆοῸ πδὰ βυῦ- 
Τποὰ ποτὰ νγ88 Ὀθοομλα οηἤθο Ὁ ]64, δηα ἢ18 ΒΟηὴΒ ὙΘΥΘ ὈΠΡΟΡ ΪΑΓ, ὑΠΟΥ 
ἴοοκΚ δανδηΐίασο οὗ [8686 οἰτουταβίδποοβ 9 8Οη ΓΘ ΤΠΘΙΓ ΤΌΣΟΙ Βιῖι- 
ῬΓΘΙΏΔΟΥ. 

[0 18 Δ] ορϑᾶ {μδὲ ὑπο ἀπἔἴογεμπί τηοάθβ οὗ ὅδ} 8 δρροϊηἰτηθηῦ ἴο 186 
ΚΙησάοτῃ 16 παγγαίθα, ἰχ. 1.--- χ. 16., ὈΥ ἃ βροοϊαὶ σουεἰδίϊοη ἔγομι 
(σοά, «πὰ χ. 17---27. ὈΥ ἃ ΡΌΡ]1Ο ΔΒΒΟΊΡΙΥ οὗὨ [Π6 ρβορίθ, ψ]ατο [6 
νν 848 οθόβθη ὈΥ ἰού. ΤῸ 064}} {μ6βθ ἱποοῃβιβίθῃῃ 18 0 ἀθῃυ {μπαὺ (ἀοά 
βονθγηβ ἴ86 ψουὶὰ 6 μα τηδάθ. Τὸ {π6 σνδγθηῦ ᾿πα ΓΟ ῬΊΟΥ. ΧΥ]. 
33.. Ὑ11 ΒΌΡΡΙΥ ἃ βυβηοϊθηΐ ΔΒ ΘΓ. 

ΓῸ 18 ἔασον ὑτροᾶ ἐπα χΙΐ. 8. τοίουβ ὕδοὶς [οὸ χ. 8. ; θυ ἐπαὺ ιὐ 

᾿ 06 ΚΟῚ ΕἸαϊοίναπρ, 8 58, 
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8 Βατὰ ἰο πιλΐτα 8 οοπδίϑίθηξ παιταΐνθ, Ὁ {πα΄ σοΥίλ ΗΪΥ ἴῃ [πὸ ἴῃ 
ἴογναὶ (χὶ. 14, 16.) ἴπ6 Ῥϑορὶθ στ ὅδ] δῃα ϑαμηθθὶ ἢδα πιοί αἱ 
αἸραὶ. ὙΤῆδ αιοδβίϊοη Βοτα 18 ν βοίθν {Π6 βευθῃ ἀδΥΒ 1ῃ ΧἸΪ], 8. ἈΓΒ 
Ἰἀοπσαϊ τ ἢ 1Πο86 Ῥγοβοσῖ θα ἴῃ Χ. 8., ὑμαῦ 18, ν ΒθΊΠ6 Ὁ ϑατηθοὶ ρᾶγο 
ϑδαϊ Ὧ]Υ 8 βἰηρίθ ομᾶγρα οὗ (ἢ Κιηα, οὐ τ βοῖπογ 10 16 ποῦ ΠΠ|Κ6]Υ {δαὶ 
'ΔῸ], ἰπ ΔΗΥ͂ ΠΟῪ ἀἰδίγοβθ, ου ]α αὖ ΘΠ66 ΔΡΡΙΥ ἴο {πὸ ρῥτορβμοὶῦ [Ι᾿ 
18. δοῦ πππαίυσαὶ ἴο ΒΌΡΡροΟΒα ἰδαὺ {π6 ἢγϑῦ σοπητηβηα νγ88 οδαυϑ, δηὰ 
τπαΐ οα ἃ βιιρδεαυδηῦ οσσαβίου 5.84.1 σϑοοὶ γα ἃ ἔγθϑῇ ομαγρα [0 παὶϊΐ, 
τπουσἢ ποῦ (Π6 ΟΧΡΥΘΒΒ σινιηρ οὗ {πα΄ Ἔπαγρα, Ὀαῦ ΒΡ ]Υ ὑπ6 περ]εοί 
οἵ τὸ 18 τοοογάβά. 
1 15 βαϊῖ4 ἐμαὶ χῖν. 47---- 2. νγὰβ υυϊ θη ΟΥ̓͂ ὁη6 0 ΚΠΘῪ ποίδιην 

οὗ χ. 17., ὅτο., χὶ. 14., ὅς., χγν.; δὸ {πᾶ| [Π6Ὺ δῦθ ποῦ ἴῃ ΒΘΓΙΙΟΗΥ͂. 
ΟΥσαὶ ογεβ, νγὙ8ὲ ἃγθ (014, Ψ}}}} ΘαβηΥ ἀἰβοονον (818, ἐμοιρῇ οἴδιεῦ 
ΤΟΔΟΥΒ πᾶν ονοτίοοῖς τ. Νὸ ααδβίϊοη δῇ Ὀ6 ἀφοϊάθα δ γ βιχιοῖ δ8561- 
ΠΟΠ8:; 8η4 τηοάθτῃ ΟΥ 08 Ὦδνθ ΘΒρθοίδ Υ ἴο ἰαἶκα σαγο οὗ }υἀρίηρ 
διηοϊοηῦ τηοᾶ 68 οὗ οοιηροδίτοη ὈΥῪ Ῥγθβοηῦ πϑασθ. ΤΠ ἀγραπιοηῖ---ἾῈ 
Βῃοῦ ἃ αν οαβῦ {π6 παγγδίϊννα ᾿ηΐο ἃ αἰ ουθηΐ του] : δη, ἐμογοίοσο, 
ὁΠ6 οΥἹσῖπα] υτῖτοῦ σου] ἤανα ἄοπθ {Π6 ΒΑΠῚ6 ---- 18 ΨΟΓΥ ᾿ΠΟΟΠΟΙΪΟΒΙΥΘ. 
Τῆοεα ὙΠῸ αν σοηβι 664] Δ ΠΠ8]138 τυσιῖθη Ὀαύ ἃ ἴδτν σϑηξυτ 8 8σο, 
το τότ ἰἤοβα ὙΠῸ 816 δοαυδιηΐθα 1 (Π6 ᾿ΠΑΓΓΠ0131] Παγγαίνοβ 
ΟΥ̓ δαβίθσῃι θΟΌ ΚΒ, ΤΩΔΥ͂ ΥΘΤῪ 611 Ὀαίϊανε ἰμαὺ [ἢ 8 βαββαρθϑ 1π αυδδίίοῃ 
ἤον οα ἔτγοπι {Π6 βᾶπη6 Ρθη. 
ΤΠ ἀἰπου 168 οοηποοίοα ἢ 1 ϑαπι. ΧΥἹ. μᾶν ὈΘΘη οἰ θο Π6ΓῸ 

αἸβουββοα. 
ΤΠοτο 18 8814 ἴο Ὀ6 8 οοπίγδαϊοὐϊοπ Ὀούνγθθη 1 ὅδε. χυἱ!. 27. δηΐ 

2 απ. 11. 14.:; θαΐ 1 18 ΡΟΥΓΘΟΙΥ τοιηονοα ΟΥ̓ ἃ Σϑίθγσθηοθ ἰὸ ΧυΠὶ, 
25. Το Κίησ ργθβουιθοα {π6 πυροῦ 100; ἀπαὰ {Π|8 τὰ {Π6 Ὀτίοθ 
{παὶ εν πᾶπμθβ ἐο 18}: -οβμθίμ, Τπουρὴ Πα Βαά ἴῃ ἕπου ἀοιθ]οά 
ϑα] Β ἀοτηδηᾶ. 

ΤὮΘ ἀἰβουθρϑῆθυ δύνῃ ΧΙΧχ. δηα ΧΧ. 18 βαϊα ἰο θὲ 80 ρστεαῦ {μα 
16 ὕνγο δοσοιιηΐβ οδηποῦ ἴδν6 Ὀγοσθοαρα ἔγομι [6 βᾶπιο βαπα, αν!ά, 
νι 18 ἀτριοά, ἴον τυ μαῦ 18 Τθοογ6α 1 ΟἰΔρ. χίχ., πόνθῦ σου] Παγὸ 
{πουρπῦ οὗὨ ργδϑβοηθηρ ὨἰτηΒ61} δ [ῃ8 τόυα] (80]6 (χχ. ὅ.); αδπὰ ϑαυὶ 
πουϊὰ ποῖ βανα Ἔχρϑοῖθα, ἃ8 ψ͵6 8γα (ο]α ἢ ἀϊἃ (χχ. 26.), ἴο 866 δ1πὶ 
ἴῃοτο. Βαΐῦ [6 Δηβυον 18 πού ἀιβίου]. ὅδ, ἴῃ ἢ1Β τηϑάηθββ, διϑ 
ἔγθα ΘΟ ΟΥ αἰϊοιηριοα ΠΑν δ 1" (χνῖ!. 10,11.)}; δηὰ γοὶ αν ὰ αἰ 
ποὺ ᾿ιοβιίαίθ ἴο δρργοδοῖῦ {μ6 Κιηρ ἀραῖϊῃη. Τῆὴδ οὐ οθυγβὲ παττγαιοὰ 
Οἰδρ. χὶχ. ψγὰϑ τῦῦσο υἹοϊθπί {πη ΔΩΥ͂ {μαῦ ρτγεοορῆρα; δηαᾶ αν! 
θεαρδᾷπ ΠΟῪ ἰο θ6 σομν!πορα ἰπδὺ 54} 8 ραγροβα που]ὰ Ὀ6 οαγτϊθα οἱ 
δου η ἴῃ ῚΒ σα Υ τηοϊηθπίβ.Ό ΤὮ8 «ομαί δ, ΘΒΡΘΟΙΑΠΠΥ δῇϑν νυ αὶ 
οσουγτοά αὐ Ναίοιἢ (σῖχ. 23, 24.), ἀἸα ποὺ Ὀθ ον (σχ. 2.); δπά {ποτὸν 
ἴοτο ἃ ὑθβὺ 18 ἀργβεά οὐ. ὥδι], ρου δρβ8 ΠΆγαΪΥ σοι θ θοσὶηρ ψ]αΐ ΒΘ 
ἢδα ἄοπα ἴῃ 18 ἔἌτγΥ, τσ ψνι6}} ὀχροοὺ Πᾶν! ἴο ἈρΡΡΘδγ οπ ἃ βοϊοπη 
ραβδί; δῃὰ ἢϊ8 θδθδανίουν θη Π6 τ᾽ 88 αἀἰβαρροϊηίθα, μα ΟὨΪΥ ἰβιδῖ, 
δον οα ἐπαῦ 1Π6 ὈΓΟΔΟΪ τγ88 ἸΣΤΘΡΆΤΆΡΪΘ. 
1 18 4180 υτρεά {Παΐ 1π6 βᾶπια δυθηΐβ ἃγ ἀ1 θ συ  Υ παγγαίθά, δπὰ 

ἈΡΡΘΆΓ 88 Βθραζαίθ οἰγοιμπηβίδηοοθ ΤἬϊ8, {Π6 ΓΘ ἅΓΘ {πνο τ ] οι ]0η8 οἵ 
3,81}}, 1 ϑὅδιη. χὶϊδὶ. 14., δῃὰ χν. 26.; α' ὑπνο- ἔθ] ἃ τηθηΐοη οἵ. {πΠ6 ῥτὸ- 
γοιῦ, “18. ϑ'αμ] αἰ8ο ἀπιοησ {16 ριΌρμοίβ ἢ 1 ϑδπι χὶ 10--ξ12., Ὧπά 

ὑ δο θοίοτο, ".. 459---461. 
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χὶχ. 24.; ἔνοὸ ἢιολίθ ἰο Ασἤβῃ, 1 ὅδ. χχὶ. 10---1δ., δια χχυῖ! ; 
νο δχρϑαϊομϑ οὔ ὅδμ!, ἴῃ ΒΊΟΝ 116 18 'ὰ Πδν  ἦδ8 ρονγοῦ, ἀπᾷ 18 
Βραγοα ὈΥ δἰπὶ, 1 ὅλῃ. χχῖν., δηα χχνΐὶ., ὅσ. [{ 18 βθῆοθ δββ θα 
{παῦ [6886 γγοΥθ βοραγαΐθ ὑγϑα τ] 0η8 οὗ (Π6 βαπθ δυδηῦ γϑβρϑοῦνοὶυ, 
δηα {παῦ [86 υηβ.}}Ἐ}] δα!ῦοῦ, ἀπδ0]6 ἴο ἀἰβοηίβησα {86 Ἰιΐογα] [Δοΐ, 
Ἱμοογρογδίθα δοίῃ Ἰηΐο ΠῚ8Β παγγαῖῖνθ Τῃ6 βϑηβ οἴδγρθ, ἷὰ ΠαγΘ 
ΒΘΘΏ, τῦ838 Πη846 δσαϊηβὺ {π6 ὙΣΙΟΙΒ οΟὗἩἨὨ [86 ΘΓ ΠΟΥ θΟοΟΚΒ. [1 θ6 
για, (Π6 [βγδϑὶΐθθ παν Ὀθθὴ βιπρ ] ΑΥΪΥ πἀπίογίαπαίθ ἴῃ {Π6ῚῚ [15- 
τογίδηβ, 1ὴ ἰπαῦὺ ὑπθν ομθ δέου δῃοίμοῦ [6}}] πο {86 βαὴθ ρυδᾶνο 
ἔλα! οὐ ἰοἸ]ΠἸὴσ [Π6 Βαπι6 δίουυ ἴῃ ὑννο αἰ ἴογθηὶ τσᾶγβ8. Αραγί ἔγοχῃ 
(86 αποϑύιοη οὗ ᾿πϑριγαῦίοη 11 15 ἀἸἤου] ἰο Ὀ6]1ανα (Π18, πη]6 88 Ἰησοη- 
ΤΟΥ ΠΌ]6 ονϊάδποα οὗ 115 ὑγα ἢ σαη 6 ρτοάιιοθα, Βιυΐ {ῃογα ἴ8β 0 
ΒΟἢ ἸΠΟΟΠ ΓΟ ΘΓ ]6 ον άθησθ. Τα αἸξδγθηῦ Ὡαγγαῦνθϑ ἀγα ρίνθῃ 
ὙΠ 80 πηποῇ ΒρΘΟΙ ΤΥ οὗ οἰτουτηβίαποο, ἐπα, 1 γα δ 41} δάμη (6 
ΟΥ̓Θα ΠΥ οὗὁὨ {86 τοῦ πα ρταηΐ μὰ ΘΟΙΏΠΔΟἢ 86η86, Μ᾽ τημδῦ Βρ- 
Ῥοβ6 ἐπαὺ (86 ὁ4568 ταξδιτϑα ἴο ἃ γΓ6 Β10}}} 8. θαῦ ποῦ {86 βατηθὐ 

ΤῈ 116 βοϊαὐοηϑ σίνθη οὗ ἴπ6 Δ] εσβα ἀἸβογθρδηοῖεβ μθ6 ποὺ βα ιϑίμο- 
ΤΟΥΥ ἴο ΔΠΥ τϑδάοι, [6 ψ01}}} ἀο νγ8]], θθῖογα Βυγγγίησ ἴο ἃ σοποϊ υϑίοῃ, 
ἴο ροπάθγ {86 νῖβθ δπὰ ψοιρ 7 ποτγάβ οὗ ὴγυ. αν ἄϑοη : “Ἅ Ὠ]18- 
ΟΥ̓ΘΡΔΙΏΟΥ͂ ΑΓΪΒ68. ἔγοΩ ΟἿΓ Ἰσπουϑηοθ." Μδην αἰ που] [165 τ ΒΙοἢ τ 
Ὀδηηοῦ ΠΟΥ ΓΟΠΊΟΥΘ ταϊρῆΐϊ 06 Τοιηονοα, γγΟΥ6 Ἧ͵1ὸῚ 1ῃ ροββϑββίοῃ οὗ 4]} 
ἘΠ|6 ΟἸΓΟαΓηβίβῃ 68. 

10 186, ἴῃ γαῖ, ἃ τηδίζον οὗ ᾿10{16 οοτηραγαίνα ρογίδηοθ τ ΒοῖΠο Υ 
1Ππ686 ὈοΟΪ8 οὗ δαί 6ὶ 6 γα ρΡθῃηοα ὈΥ̓͂ οη6 ᾿πάϊνια 8} οΥ ΟΥ̓ ΙΠΟΓ6. 
Τμδῦ (ΠΟΥ ργϑβοηΐ ἃ ἔμ] τοοοσα 18 ὑἰπ6 σταπα ροϊηῦ; δηᾶ οὐ {86 
αυρδϑύοῃ οὗ {Π61Ὁ σοι ροβιύίοη πλθὴ Ὑ01}} πουοῦ ἃ}} στο. ὙΤῇδῦ βοὴ 
1186 γγὙὰβ 6 Οἱ ΡΓΘνΙΟ ΒΥ -Οχιβῖηρ; ἀοσαμλθηΐβ ΠΟΩ6 ρου αρ8 Μ0}}]} 
ἄοηγ. Τ]ιο βοηρ οὗ Ηδῃπηδῖ, {πὸ [1518 οὗ [αν 8 ννογίμ1θ8, 186 δἰ ασῪ 
οη {86 ἀφαίῃ οὗ δι] δῃὰ “οπαίμβδη (γῆθγθ Ὄσρσθββ γϑίθγσθησα ἰδ 
τηδς ἰο {Π6 Ῥοοῖ οὗ «4588.60), 1ῃ6 μβαῖίπλ ἴῃ 2 ϑὅ'δῃλ. Χχὶ!., ὝΘΓΟ 8]], 
ἀουθ]688, ργθν! ουϑ Υ ἢ τυ πρσ. βόῖηθ οὗ {π686 ΤἬΘηϊα8 Πᾶ8 ποίρα 
4.8 οὗ 186 Ἰιϊσμοϑῦ δαταυλν.3 

ΟΥ̓ τ1Π6 δαΐδμον 1016 σδῃ θ6 8814 πῖἢ οογίαϊηίγ, τοῖα 1 ΟἾἤτοη. 
χχῖχ, 29. 1 845 Ὀ66ῃ δϑϑιιπηθα {ῃπαΐ ὕδμπιιοὶ, (Δα, δηα Ναίΐπδη οἶτο- 
Ὡ]οΪοα [Π6 ΟσΟΌΣΓΘηΟ68 οὗ Π6ῚΡ {1π|68, αηά, ᾿Ππογαοίογο, (δαὶ {π686 1 γ66 
Ῥτοροῖϑ σοῦ (Π6 Δα ῦΠοτβ οὗ 1Π6 ὈΟΟΚΒ οὗ δι], Τῆδ Θοπο] 810} 
15, ἴ0 Β4Υ ἴπ6 ἰααβί, ἀοαρί]. ὍΤῆδ νψοτγα ἐγαπεϊαϊοα “ θοοΐς "Ὁ 15 146η- 
{101} 1} τῃδ΄ το πἀογθα “ δοίβ ἢ 88 Δρρ]16α ἰο Πανὶ }ι8 Ὀϑίοτα ; δηά 
4} {πῶ0 ὁδῃ Ὀς ἔλιγγ ἀράϊοοα ἔσοσαμ {π6 ρᾶββαρα 18, {παῦ [η6 δοίβ οὗ 
1)αν!α ἀγὸ ψυϊζίοη ἀτηοπρ {Π6 δοίϑ οὗ ([π6 {ἴπλ6 οὗ) ϑδηιαθὶ, (δά, δπα 
Ναίδδη. 

Τμαῦ ([ἢ6 τιον Πἰνθα βοπλο {1π|ὴ6 δἴου πηοϑὺ οὗ {π6 δνυθηΐβ γτϑοογάβά 
Β66Π|8 αυἱάθηΐ ἔγοτη βανϑσαὶ οἵ (6 ρἴδοθβθ ἴθ ψμοὰ {Π6 ΘΧΡΓ ΒΒ 0Ὲ 
“Ἅ“ πηίο {818 ἄδγ " ΟΟΟΌ8 ; 6. φ. 1 απ). ν. ὅ., νἱ. 18., Χχχ. 25.; 2 ὅδϑιῃ, 

1 366 4]} [Π686 πηδέξεγβ οδυ ἢ γ ἀἰδουθδοα ὈΥ ἘΚ 6], ΕἸΠ]ο απ, ὃ 58. [ἐ 15 συγίουϑ Πα 
ἐδ οὈ͵οοίοτβ πτου]ὰ μονα ἃ ἀἰ σα ΠΥ ΌΥ̓͂ ἃ τηοάδ 1 40]6 ἴο ὑδ6 γΕΥΥ οδ]θεϊίομ δὲ ΠΟ ἢ ἐδογ 
δῖατη δε. ὙΈΟΥ οδπποῖ (ὨΐηΚ οὗ δ᾽] ον ίπρ ἃ Ράγα}] 6] ἴδπὶ οὐἁ ὀνοπῖδ; δηὰ γοῖ ἘΊΘῪ ἰλ818: οἡ ἃ 
ῬΆΓΆ ΠΟ] βιη οὐὁἨ τγίτογα, ὅ 641} οουἹὰ ποῖ, ΠΟΥ δαν, ὑὐγῖσθ ράτδαθ 1)αν]ὰ, δηἃ [}} Ἰπῖο 115 
Ῥονοῦ; δηά γοῖ βίου Δη8 5: ἀονη ἔυγῖσθ ἴο [0}} {πὸ 1416, ἈΠ πηδῆδϑθ ἰδ 80 1}} (0 (6 τ ΌΣ]ὰ 
ἄοοβ ποῖ ἢπὰ ουἱ ἴῸΓ σοηζγῖο5. Μ᾿ Βα τον ΤΟ ΔΠΥ τησδη ἴο τοςσοΓιὶ, 

2 Π)ὲὶς Βύοβον ϑαπημοῖς, [ο! ρχς, 1812, ΕἸ]. ῥ. ΧΧὶΙ. 
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ἦν, 3.) νἱ, 8., ΧΥΙ, 18. ΒΎοΙι {Ππ686, τὰπηΐησ (Ὠτουσὶ 06 πανταξὶνς 
ἤοῦλ [86 ΘΑ ΘΓ ἴο {16 ἸαίοΓ ΠΟΥΓΟΏΒ, 1Ὁ ΔΡΡΘΆΓΒ (Παῦ ΒΘΟΙΟΠΒ ὙὙῸΓ9 
πού ΘομροΟΒΘα ΟΥ̓ ΘΟ ΠΙΡΟΥΔΏΘΟΙΙΒ δας ΠΟΥΒ, Ομ6 ἰαἰκῖησ ἃΡ [Π6 Ρ6ῃ 88 
λὺ [611 ἔγοῖη ἃ ργθάθοβββοῦ ̓ Β παπᾶ (ἴπὰ ΠΟ σαθθ (86 Ῥῆγαβϑα που]ὰ 
ἢν θθθῃ π664|688); 8πᾶ {Π|6Γ6 15 (ἢ π8 ΔῃοΙ ΟΣ ἀγριπηθηΐ ἴῸγ {Π6 ἀπ} 
οὗ [86 Ὑο]6. ΟἿΟΣ ράδββαροβ, ΒΌΟἢ 481 ὅδπι, 1χ. 9. ; 2 δίῃ. χ᾽, 
18., 4180 1η 4 ]οδΐα ἃ {1π16 Βοιην δῦ τοιηονυϑα ἔγοτῃ {πα΄ οὗὨ {6 οδυϑηΐβδ 
παιγαίθα, ὅο, ἴοο, 4068 1 αι. χχνἹ. 6. 1πάδ66, {{118 ρ]ασα ρΟΒΘΙὈ]γ 
βῆονγβ ὑπαὺ [η6 νΥῦοῦ ᾿νοὰ αἰοῦ (86 αἰνί βίου οὗὨἨ 18.861] δηὰ «υἀδῇ, 
71 18 ποῖ, μβονγανοῦ, υϊῦθ 80 σοποἰιδῖνα 89 ΒΟΙῚ6 ἤδνα δπαάρθανουγοα (0 
ΤΏΆΚΟ 1: ἔον {Π6 νυ υιογ δ Ἰπίθη ΠΟ 185 ποῦ 80 πο ἢ ἴο σοηϊγηδί (ἢ 6 
Κιησάοτῃβ οὗὨ Ψυἀ Δ πα [ϑγλα], ἃ5 ἴο ποία ἰῃδί ΖΙΚ]ασ, Εσϑί αϑϑισποὰ 
ἴο Φυάδῃ (“Ψ9208}. χν. 31.), δῃᾷ αἰδογνγαγαὰβ [Κη ΔΥΑΥ [ῸΓ δδίπιθοη 
( ο8ἢ. χῖχ. ὅ.), ννϑ, οἡ 103 ΓΘΟΟΥΘΡῪ ἔγομλ {6 ῬΒΙ ΙΒ. 68, ΓΟ-ἸΏΘΟΓ- 
γΡογαίβθα ψῖτἢ Ψ πἀλῇ, ᾿ηβύθδα οὐ τούαγπίησ ὅο διπιοοη. 

ῬοΥμαΡ8, ΟἹ ἃ δῖ σοπβιάογδίοη οὐ ἃ}} {πΠ6 οἰτοιιη!δίδῃοοβ, τγα 8[ια}} 
ποῦ ΟΥΡ σΎΘδίΥ 16 ντ6 αβϑίσῃ {Π18 ψοΥΚ [0 {116 ἃσα οὗ Βδβοβοαπι.) 

11. ὕπο Πγϑῦ "υοοῖ οὗ ϑαιθιοὶ οοπίαϊηβ {π6 Ὠϊδίογυ οὐ {π6 “Ψ6ν15}" 
ΘΠυγοἢ ἀπά γμο] 1 γ, τοι (Π6 Ὀιγἢ οὗ ϑαιηαεὶ, ἀυτίηρ {Ππ6 }ιαἀ]σαίατα οἵ 
111, το τπ6 ἀθαίῃ οὗ δα], ὑΠ6 ἢγϑὺ ἰιηρ οἵ 1δγβ6] ; ἃ ρουϊοά οὗὨἉ θυ] 
οἰσ! γραγβ, Υ1Ζ. ἴτοῃ [η6 γὙϑὰγ οὗἨ {Π)6 πουῦ]ὰ 2869 ἰοὸ 2949. [15 
ΌΟΡΕ 18, ἤγϑί, ἰο σοπίϊηθ ἴἢ6 ἰδίου οὗ [86 1βγδθ] 1165 ἀπά οσ {Π6 Ἰαϑί 
ἔνο 7υασα8, ΕΠ. ἀηα δαμλιοὶ, δηὰ {μὴν ἤγεῦ τηοπαγο ἢ δα], ἀπά τὸ ρῖνο 
{Π6 γδαβοὴ ΜὙὮῪ {Ποῦ ἔοσιη οὗ σονογητηθηῦ ν88 μη ροα ἔγοιη δὴ αυιδίο- 
ΟΥ̓ΔΟΥ͂ ἴο ἃ ἸΠΟΒΒΓΟΩΥ ; (8 αἰοναϊησ ἃ βϑίγσοηρ; δοηβτιηδίίοη οὗὨ {{Π|6 
Δα ΒΟ ΠΌΠΟΙ οὗ (Π6 Ῥοηίαίουςῃ, 1ὰ ΒΙΘἢ να Ηπα {παὺ {Ππ|8 οἰαησο 
Παᾷ Ὀαθη ἐογοίοϊ ἃ ὈγῪ Μοβεϑ, ἴῃ [18 ργορῃϑίὶς ἀθοϊαγαίίοι ἴοὸ τῃς 
ἈΒΒΘΙΏΒ]6α πδίίοη, ἃ ββογὺ {1π|8δ Ὀαΐογα 15 ἀθαῖῃ, δπα ὑρναγάβ οἵ 
Τουγ Βυπαάγοα γοαγβ Ὀθίογο {πὸ δοίπα] Ἰπβυιαςοη οὗ {Π6 ταραὶ σονοτη- 
τηϑηῦ. ΤῊ]8 ὈΟΟΪΚς αἶἰδὸ δχμιθι8 (86 ρῥγαβογναϊίζοη οὔ {π6 ομαγοῖ οἱ 
(ἀοα «τϊαβὺ 411} (ἢ νἱοϊδβϑιίθ8θ οὐ [86 [βγδϑ 18} ΡΟ] ; τοσαῖδεῦ 
αἱ βῖρ 4] ἰηδίϑηοαβ οὐ (6 αἰνὶπθ τηθυου ἰοναγθ ἔποβα ψΠὸ ἔδαγοά 
Ὧ] εἰ καρ δηᾶ οὗ ̓ υδρτηοπίβ 1πῆϊοΐοα ἀροη 18 μα πῖθθ. [{ σοηϑιβίϑ οὗ 
(ῃγθα ραγίδ: ν]ζΖ. 

ΡΑΒΤ 1. 76 ἐγαπϑαοίίοης πάν ἐδιο ἡμαϊσαίμγο 9 ΕἸἰὲ (1.---ἰν.} 

1. Τὸ Ὀἷγι οὗ ϑαπιαοὶ (1.), νι (86 ὑπαηκβρίνίηρ δηᾶ ργορβοιοιὶ 
᾿γιηη οἵ μἷ8 τηοί!ον Ἡδηπδἢ (ἰ1.). Τὴ ἔθη σογβα οὗἩ {μ18 ομαρίου ἰ5 ἃ 
ργοἀϊοίίοη οὗ ὑπ Μαββίδῃ. 

2, ΤὮῺΘ 6Ά}} οἵἩ ϑαπιθεὶ, ἢ͵8 ἀδπαποίαἰοβ ἀραϊπδὲ ΕΠῚ Ὺ {86 σοπηπιδπὰ οἵ 
(οά, δηὰ 1118 οβ δ ᾿5ῃτηθηὶ ἱπ [Π6 ρῥγορίιοῦς οδῆσα (111.). 

8. ΤΙ ἀοθδίῃ οὗ ΕἸΪ, ἀπά {Π| σαρίυτα οὗἉ (80 δγκ ὈΥ τὸ ῬΠ11501π68 (1ν.). 

Ῥλετ 11. 7Τλο λίβέογψ 9 ἐδιε ]εγαοίίίοα ἀμγίηφ ἐδ )μαϊσαΐαγε οἵ 
Θαηιμοῖ, 

Ι. ΤΠο ἀοδβίγασίϊοη οὔ (86 140] αροη (γ.); {86 οἰαβιϊβεπιθηὶ οἱὗὨ {Π6 
ῬἨΠΠΙβεη 68, {πον γϑϑίογαιίοη οὐὁὨἨ (6 Ἀγ, δηὰ {86 Β᾽ δα σμίον οὗὨ {πῸ ΘΙ .5}16- 
ΤῊ 08 (ῸΓ Ἰοοκίπρ Ἰηΐο {{|ὸ αὐὶκς (Υ].). 

2. ΤΊΙΘ τοίοστηδθίοι οὐ ἀϊνίπο ψνοσβῃῖρ, δπὰ {6 τοροπίϑηοθ οὐ {{| 
«-«---- .. ---. ---.- ..-.-...-. -.......---,Π΄“ΠΠρὅΠΡὅΠ5ΞΠΤΠΡᾷϑν.“-““ ὃ. ... ἠ ἧἑ-.ἰ-ς΄.--.-..--.-.-.. ...-.-.-..ἕ “Ὁ 

ἐ 5ος ΠΆνογςκ, ΤΙ] πη μν 5 167. 11... ρ. 144. 



πη ἐΐιε Τιυο Βουΐδ ὁ ϑαηιμεῖ. 687 

Ιϑγδο θ8 δὺ ΜΊΖρολι, νυν ἐῃ9 ἀϊδοοπιβίαγο οὗὨ {(Π6 Ῥ]} 180} 68, 0 "ΤΟΓΘ 
Κορύ υπᾶον ἀυτίηρ ὑπὸ τοιηδίηδορ οὗ ϑδηλν6} 8 }υἀϊ᾽]σδίατο (ν]].). 

8. Τὴθ 15γβϑ  168᾽ τοαυοδὺ [ὉΓ ἃ τοζαὶ σονογῃσηθηῦ; {πο ἀσδβίϊηδίϊοη οὗὨ 
5840] ἰο {86 ΚΙἰπρὶγ οὔἶοθ (ν1}1].,) 1χ.} ; 818 ᾿πδυραγδίίοι (Χ.}, δη νἱοίογγ 
ον Υ {Π6 Ατοτηοῃ τα (Χὶ.). . 

4. ϑατω 6] Β τοδί ρπδίίοη οὗ (ῃ9 βιρτγθηιθ 7.4 1ς18] ρόνσον (χ]1.); ὑπουρῇ, 
1 8 αἷν]] δηά το] !ριουβ ΘΆΡΔΟΙΥ, 6 “7υἀσοα 1ϑγδθὶ 411 (ἰῃ6 ἀδυβ οὗ ἢἷ8 11{8᾽ 
([ ὅδπι. νἱϊ. 1δ.). 

ῬΑΒῚ 111. 7Τλο ᾿ϊδίογῳ οΓΚ᾽ ϑαιῖ, απά ἐδε ἐγαπδαοίϊοπα ἀπμγίη ἢὲβ 
γεῖση. 

1, Το ρτοβροσοῦβ ραγί οὗ ὅδ} Β γοῖβση, δοταρτίδιηρ 8 γγὰσ τὶ ἢ (ἢ 6 
ῬὨἢΠ]βιπο8, δὰ οογίησ οὗἨ δβδουῆοθ (χὶϊ}.), τὶ} 18. νἹΟΟΥΥ οὐ ὑμθῖὰ 
(χὶν.). 

2. Το το)θοίΐοη οὗἩ ὅδ] ἔγοτα (86 Κἰηράοπι, 'ῃ σοηβοασθποθ οὗἉ ἢ8 σϑῦθ]- 
Ἰῖοῃ δϑαϊηϑὲ ἴπ0 αἰ νίηθ σοτησηδηᾶ ἴῃ βρασγίπρ 80 Κίηρ οὗ Ατηδίδκ, δηὰ {μὸ 
Ὀαβί ρᾶγίύ οἵ {πΠ6 Βρ0]] (χν.). 

8. Τῇ ἱπδυσαταίίοη οὗ Πανὶ, δηά {Π6 ουθηίβ ὑμδῦ ἑοοῖκ ρΙαοθ Ὀθίογθ [9 
ἀραί οἵ ὅδ] (χν]. ----α αν }}.}) ; ἱποϊαάϊηρ, 

'. Τῇ δποϊηϊπρ οὗ Πανὶ ἃ (χυἹ.) ; δβ οοπηδας δηἃ ΥἱοίοσΥ οὐὸῦ ο] Ἰ8(ἢ (χυ]1.). 
ἷ, ΤΟ ρογβοσυτοηβ οὗἩ Ἰϑανί ἃ Ὁ. ὅδῃ] ; ἢΐ8 Θχ]]θ δηά σονθηδηΐ τ] ἢ Φοπδίδδη (χυ]]].) ; 

Ἠΐ8 Βίρἢι (χίχ.): [Γ]6 πάθῃ! ἢ Φοηδίμδη (Χχ.); Πίδ σοΐὶηρ ἴο Νοῦ, ννῇοτγθ ἢ δηὰ ἢἰβ τῆδπ 
εἴς οἵ ἰῃς Βιονν-Ὀγοδὰ ; 818 ραν, ἢτγϑὺ τὸ ΑςὨ 158 ἰΐπρ οὗ δι, δηα ϑυῦδοα! πη ἰηϊο [δ 6 
'ληα οὗὁἩἨ Μοδῦ (χχὶ., χχὶϊ. 1--4.}; [Π6 βἰδιρηίος οὗ τῃ6 ῥγιθδίβ δὲ Νοῦ, νὴ} 106 ἀχοθρίίοη οὗ 
«Αὐϊαῖματ (Χχὶϊ. δ---28.). 

111, ΤΏ Ἰδογαϊίοη οἵ Ἰζοῖδἢ Ὁγ Πανὶ ὰ (χ ΧΙ]. 1 .--- 6.}; ἢ15. Βίρσης ἱπίο ἴ6 τἀ τ 6 885 οὗ 
Ζὶριι ἀπὰ Μδοη (χχίϊ, 7---.29.)} ; ϑὅδυϊ β 1 ἴῃ Πᾶν 8 ΡΟΥΤΘΣ δὲ Επροαϊ, γῆο ΒρΡδγθ8 ἰὲ 
(χχίν.) ; 1Ἀ06 Ἑσἢυγ θὲ οοηά ποῖ οὗἩ Νῦδδὶ (χΧχν.); 54} Β 16 ϑραγεά 8 βεςοῃὰ ἰΐπ)6 (ΧχΥΪ.) ; 
Δαν ϑοοοπά βίρῃι ἴο ΑοἢΪδἢ (Χαυ]ὶ.). 

4, ΤὨθ Ἰδεὺ δοίβ οἵ 581} ἰο ἢ18 ἀθδίῃ ; ἱπο]υαϊηρ, 
ῖ. 540} 8 οοηδυ]διίϊου οὗἁἨ 1πΠ6 τ ςἢ οὗἩ ΕἙπάογ' (ΧχΧΥΠ}.). 
ἷ,, ΤῊΘ ϑῃσαιηρτηθηὺ οὗ {πὸ ῬΒῚ δι 68 δῇ ΑΡΒοΙΚ, 0 δοηὰ ὕδοκ Ἰλανὶ ἃ ἤγομι ὑΠ6ΙΓ ΔΥΤΩΥ͂ 

(χχιχ.. 
1), αν! 8 ραγβαὶ δηὰ ἀοίδδι οὗ ἴπ6 ΑἸηδ]οἰκἰϊ68 80 δα ρῥ]απάογοὰ ΖΙΚΙαρ, δὰ ἔσομαι 

υΠοῖ ἢ6 ΓΟΟΟΥΟΙΒ [Π6 δρΡ01] (ΧΧΧ.). 
ἦν. ΤΏ δυΐϊοϊάο οὗἨ 58}, δὰ τοδὶ ἀϊβοοτηβίατο οὗ [86 Ιετδο 68 (χχχίὶ.). 

1, ΤΠ βϑοοῃμά Ὀοοὶς οὗὨἨ βαπιθὶ σοπίαμϊηβ {π6 ὨἸβίοσυ οὗ αν, 
ἴπ6 βθοοπά Κίηρ οὗ ἴβγδοὶ, ἀυτίηρ 8 ρογϊοα οὐ ὨθΑΥΪΥ ἔουυ γοᾶγϑ, Υ]Ζ. 

1 ἘΦ Ῥαββαροβ οὗ βου ρίαγο ἤδνο Ὀ66η ἀἰθουββο νυ ἢ τότ πγτ ἤδη τἴἢ6 τοϊαϊίοι 
οοηίαἰηοα ἴῃ 1 ὅδ. χχυ, : ΒΟΠῚΘ σΟΠΠΠΘὨΘΙΟΥΒ παγθ οοπ͵οοςαγοα ἰδὲ [6 τοΐθ 'να8 8 
σεῖο οὗ τἢ6 Ῥγιποηοββ τότ 5840] σοηδυ] δα ; ΟἴΠΟΥΒ, [Πδὺ ἰδ ὙΧ88 ἃ ΙΏΘΤΟ ΥἹΒΙΟΠΑΤΥ ΒΟ ΘΠ6 ; 
Αιρστβεῖη6 απ Οὐ μοῦβ, ὑπ] ἢ νγὰβ δαίδη ΠῚ Π15617 ν Π0 δδϑαπιρα τ 6 Δρροδύϑηςα οἵ ϑδιλοὶ ; 
Δ ΟἸἤ6Γ5, ΓΠδὲ τ τν88 (ΠῸ σοβὶ οὔ ϑαπλμε), γαῖβθα ὈΥ ̓ πίθγμ 4] ρονγοῦ, οὐ ΕΥ̓ ἴογοο οὗ πηαρίομὶ 
ἱποληϊδιίοη. ΑἹ] τΠπ656 ὨΥροῖαδβο8, πούνονοῦ, σοηϊγδαάϊοι τΠῸ λιοίογίοαὶ ζαοί δ8 τοϊαϊτοα ὈΥ 186 
ΔΌΓΠΟΥ ΟΥ̓ ΤΠ 8 ὈΟΟΪΚ: (ὉΓ ᾿ὰ 15 ουἰοης ἥοτα ἴπ6 Ἡδθτγοιν οτρίπαὶ οὗ νυ. 14. τηογὸ Ὁ] βοὶ 
ἰγαπεϊαϊθά, δηὰ σοτηραγοὰ τπγουρῆοιϊ ἢ 1561, ἘΠ 10 τ 83. “ Βδηποὶ ἢ π|86 1 ἢ τυ μοῖὰ δ40] 
ἈοΠ 614, δηπ ὑγῆο (ΟΥ [8 Βρ͵ γί.) νγὰ8 δου ΠΥ τα ἰβθ Ππητα 6] γ, απὰ Ὀδίογο ἴμο ψ]οἢ παὰ 
ΔΗΥ͂ {{π|6 ἴο0 ΠΟΥ ΔΗΥ͂ ἱποδηϊδίοη8, ὃν το ρον Γ οὐ σοά, ἴη 8 ρίογι δὰ ἴογπι, δη ἃ ταῦ 
1Π6 δρροδγδησα οὗ ἔῃ οὐ ΠΟΠ8 τηληῖ]6 ἴθ ἢ οἢ τναβ ἴῃ. τοηὶς [Ππᾶϊ 8 σηϊβοὰ {Πῃ6 τοηάϊηρ 
οἵ τῆς Κίπράοπι ἤτοπὶ ὅ80.}᾽5 ἰδτηγ. ΤΠ γχεαϊίν οἵ ϑδιχπο} 8 Δρροῦγαποθ οἡ [Π8 οσσδβίοη 
ννᾺ8 ἃ (ἰοοἰγίπα οὐὗὨἨὨ τπ6 ᾿Υἰπλιεἶνο Φον 5} Οἰαγοῦ (ςοτηρατα ἔθοϊαβ. χὶνὶ, 20.), δη ἃ τγδ8 4150 
δ πυάἀογείοοά ΟΥ̓ Φυβορίβ, Μ᾿ 0 Πὰ8Β ποὺ ΟΠἿΥ ἰγδπδ] θα ἰῃ6 οτἱρίηδαὶ ραδεδθ ΘΟΥΤΟΟΙΪΥ, 
Ὅαϊ ΚΟ 86 ΘΧΡΓΟΒΘΙν βίδϊοβ τπαῦ 106 8οὰ] οὗἉ δαπημοὶ Ἰηαπίγοα ΠΥ δ ᾿ννὰ8 σα βοᾷ, Λητίη. 
“πε. 116. νἱ, σαρ. 14. 82.; Ὦγ. Ηλ]ο8, Αῃδγβὶβ οὗ ΟΠγοηοίοσΥ, νο]. 11. Ρῃ. 3δ5---860.. οὗ 
νοἱ. ΐ. Ρῃ. 822---327. (εἀϊτ. 1880), τ ογο {πὸ βυδ)δεοΐ 8 Γ]Υ αἀἰδουβδοα. 8566 4180 (ὐδϊτηθὶ, 
1)βδοσίατοη βιῦ ΠΑ ρραγθίοη ἀθ6 ϑδεαιηθοῖ, Οοηγπχοπίδίιγο Γἰτέτγα), ἴοτῃ, 1]. ῃΡ. 8331--- 386. 
ΤΠαῖὶ ἴδ ννὰ8 ϑπ)816] Πἰ Π186 1 18. ΓυγΠ6Γ ον  ἄοης γοῦν [Π6 ΟἸΘΑΓΠ 685 δπα γαϊῃ οὗὨ ἴῃ6 ργρά ἰοιῖο. 
Οὐ ἢ σου! σοπια ΟἾΪΥ ἔγοτη (ἀοἀλ) ; ἴον οπ ἐδ πιόγγοιῦ, ἴπαὶ 18, ὙΘΥΥ͂ ΒΒΟΣΟΥ δἴχοσ, 5881 δὰ 
ἢ19 50η 5. τ Γα βἰ δίῃ, 



6038 “Απαϊγεῖς 0. ἐδ Οἰά ΖΤερίαπιοπί. 

ἔγουη {π6 γοᾶῦ οὗ {πὸ ψουἹὰ 2948 ἴο 2988 ; δῃηά, ὈΥ̓͂ τοοογδιησ {πὸ 
(γδηβίαιο οἵ [π6 Κιίησάοιῃ ἔγομι (86 ὑγῖθ6 οὗ Βϑη)αιαϊη ὑο (μαΐ οἵ 
Δα}, 11 τοϊαίθ8 [Π6 ραγα] δοσουρ  !βηπχοηΐ οὗὨ {π6 ργοαϊοοη ἀ6- 
Ἰινοσγοὰ ἴῃ θη. χίιχ, 106. Ὅῇα νἱοϊοτγιοβ οἵ Πανιά, 818 τν 186. δα πλ]η]5- 
ΤΥ ῦ οι Οὗ Ο1}}} σονδγηπιθηῦ, 818 οογίβ ἴο ῥσγοιαοία ἔγιιθ σοὶ ρίοη, ἢ]8 
στίονουβ βίηβ, 8ηἃ (6ορ τσταρϑηΐδῃοθ, ἰοροίμοσ σῖῦθ [Π6 ΨΑΓΙΟΙΒ 
{τοῦ 0168 δηα }παστηθηΐβ 1ηΗ]|οῖθα προ τὰ δηα 18 ρθορὶα Ὀγ Οοά, 
ΔΙῸ 41} {ὉΠῪ ἀδβογιθοα. Τμ8 ὈοοΪς οοηβιβίβ οὐ ἴῆσθα ρυγίμοιραὶ 
αἰνιβίοηβ, τοί ατπσ (π6 {ΠῚ ρΡἢ8Β δηα (86 τοι ]68 οὗ αν, δπά 
106 ἰγδηβδοί!οη8ϑ βυθβοαυθηῦ [0 18 ΥΓΘΟΟΥΘΟΣῪ οὗ [86 {ΠτΌπθ, ψἤΘΠπῸθ 
6 νγᾶβϑ ἀγίνϑῃ [ὉΓ ἃ ϑῃοτῦ (π|6 ὈΥ {π6 τ] ο οὗὨ μ18 βοὴ ΑΑὈ84]0η), 

ῬΑΕΤῚΙ. 7716 ἐγἱμπιρὴς ὁ Ἰδαυϊά (ἰ.----Χ.). 
1. Ηἴ8 ραίμοιϊς οἱ ορῪ ονϑὺῦ ὅδ] δηὰ “οηδίμδη (1.). 
2. ΗΙ8 οοπῆγιηδίϊοη 1π ὑΠ6 Κίπράοια (].----ἶν.). 
3. Ηἰ5 νἹοίογίθβ οὐνϑὺ [Π6 ΦοὈυ δ: 068 δηὰ Ῥ1Π1δι1η68 (ν.); δηά [86 Ὀυϊηρίης 

ὉΡ οὗ [π6 ἀΥγκὶ ἴἰο Φογυβαίθηι (νυ1.). αν 8 ργᾶυοῦ ἰο αοἄ ου ἐ}ιδὺ οὐσοξϑβίοῃ, 
Δηα [Π6 ἀϊν! 6 ὈΓΟΙῚΪ868 τηλά6 ἴο Πἷπ (Υ11.}; νι ίοῦ, Ὁπουρὴ ΤΠΘΥ ῥτἰ πηδΥΙ 
Ταϊαἰθα ἰο (86 Θϑίδ Ὁ] 18] πιθὴῦ οἵ π6 Τἤγοπθ ἱπ ἷ8 ροβίθγυ, γοῦ ἢ {πη 6}Ὁ 
Ῥγϑῆρυγοα ἴΠ6 ουθυ]δβιίηρ Κἰηράομι οὗ {πὸ Μαβδίδῃ (οοιαρ. νἱϊ. 12---16. 
νὴ ΗΘ. 1. δ.) 

4, Η!8 νἱούογ 69 ονϑὸσ {μ6 ῬὨ1] δ ΐπθα, Αὐπλοη 68, δη ἃ Οὐ μ6᾿ ποῖ θουτηρ 
ΠΑ ΟῺΒ (Υ11].--χ.). 

ΡΑΕΤΙ]. 772 ἐγοιδίο5 οΥ᾽ Παυϊά, απὰ ἐλεὶγ σαιι8ο, ἐοσείδον ιοἱδάι ἀϊς 
γερεπέαποορ, απα διδεεφμοπέ γοσούυοῦῳ ὁ ἐλ6 αἀἰυὲπο ἔαυοι (Χὶ.----χὶχ.). 

1, ΤῊ σλυ56 οὗ Πενία Β ἰγου Ὁ]68, [18 ,γϑδὲ στεαὲ οἴδησθ ἀρσαϊηϑὶ ἀοί, 
1}18 81η ἴῃ {110 τηδιίίον οὗ {Πγδῃ, πα [86 ἀϊν!ηθ Ἰυἀρτησπίβ ἀδπουηςσθα ἀρδίηϑί 
Ἦπ οἡ {Πδύ δοοουηΐ (ΧΙ., χΙ].). 

2. ΤῊΘ Ρυπίβῃιμηθηΐβ ἴμ σοηβοαύθηςσο οὗ {μαΐ βίη, ἢγβί, ἔγοτῃ ἀογμεϑβίς 
ἰγου Ὁ]65 ἴῃ {Π6 β'π οὗ ΑἸηθοη (Χι]1.); δηἃ, βεοοπάϊγ, ρυθ]ὶς ἰγοῦ Ὁ ]68, ἴῃ (80 
Το ο]]Ἰοη οὗὨ ΑὈβδ,ομ, νυ ιοῖ, ῸΣ ἃ βῃογί {ἰπι6, οχὶ θα Πανὶὰ ἔγομπι [ῃ6 (ἢ γοηθ 
(χὶν.--αν]1.); ΓὉπ6 ἄοαιῃ οὗὨἨ Αὐδβδίοιαῃι (χυῖ).), θδν 48 τηουγηληρ ἔογ ἰηἴπ| 
Δα σοί γη ἰο ΖΘ γυβδίοπι (χῖχ.); 56 θ᾽ Β ἱπβασγοοίου (ΧΧ.). 

ῬΑκΥ 1Π1. 7ταπεαοίίοηξ 9. 7)αυϊα δ τοίσα αὐἴν ἀΐδ γοβίογαίίοη 
(χχί.----αχῖν.). 

1. ΤῊ ἔμλυλίηθ, δπα βυσοαβ5] Ὀδύ.168 τ τ {πΠ6 ῬΣ 501π68 (Χχ].). 
2. ἰδανὶ ἀ᾽5 ρβδίτα οὗ ῥργϑῖβθ, Οἢ ἃ βϑπϑτιαὶ τόνον οὗἉ {86 τηργοΐοβ οὗ [15 {18 

(χχι;.). ὙΤΪ5 ἀϊνίηθ οἂθ 480 ὁσοὺγβ πη {π6 Ὀοοῖς οὗἩ βδ]πι8 ( 84]. χτίἱ.), 
ἀν ἢ ἃ ἔδνν ναγίαἰΐοηθ. ἮὟ βαᾶγθ 10 λδθγο, ἃ8 οὔ ρ΄ Π8}}} σοιμηροβαά ἔογ ἢ 8 
ον ἢ οἰοβοῦ δηᾶ ἢ8 οὐγῇ ΠΆΓΡ; δυὺ ἐλογο νγὸ βάν 10 848 ἀοὶγογοᾶ ἰο (80 
οἰ ο΄ πγυ δοίη ογ ἢ 6 βογνίοο οἵ ἴπΠ6 σμυγοῖ, τ ἢ βοθ διηθηιηθηζϑ. 

8. Τὴ6 ᾿αϑύ ψογάβ οὐ αν, [ὈΓπληρ ἃ βυρρ]θλθηΐ ἴὸ {πὸ ῥγοοθαϊηρ 
γτηη (Χχ ϊ!. ]---7.), ΠΟ] οννοὰ ὈῪ δὴ δπυμοσδοη οὐὗἁὨ 8 ταὶ σ ΒΥ τλθ} 
(ΧχΧΙ. 8---39.}. 

4, Ῥαν δ δεοοπα στοαὶ οἴη ἡσαϊπϑὶ αἀοά, ἴῃ πυπθογίηρ {86 Ῥοορὶθ; 
108 ρα ϑῃμηοηΐξ ; Πᾶν 8 ροηΣ θη 14] ἐη οτοθϑδίοη δηᾶ βδουῖῆςο (χχὶν.).} 

᾿ “ὁ ΤῊ οϑδηςα οὗἩὨ αν ἃ κοοπηβ ἴο ἢδνο οἰλἰ ΗὟ σοηβίβιοα ἴῃ 1119 Ῥαγβίβιϊης ἴ0 τοαυΐγα ἃ 
ταυδβίον οἵ 41} δῖ5 δ Ὀ)6οἵβ 80]6 ἴ0 ὈΘΆΓ Αστῃ8, νυ Ποῖ ἰἢ6 ἀἰνίη σοταπιδηὰ, νυ ἱμοὰϊ ποοο 35 Υν 
ἴῃ 8 {ἰπ|6 οὗ ργοίουπά ρεϑϑοὺ, ἴο ἱπάαϊρο δὴ ἰάϊε υαπὶΐψν ἀπὰ ργεβιπιρίίοπ, 88 ἵΓ Ὧ6 ραὰΐ διὸ 
ἔγιιβῖ ΤΌΣΟ ἰῃ [0.6 ΘΠ ΌΕΓ οἵ ᾿ἰΒ δα δ)θοῖδ {πη ἰπ (πο αἰνῖπο ῥτοιθοϊίοη ; απά τη6 οβοηοο οἵ 
δὲ5 Ροορία παρῆν αἰδο βανὸ ὕθθη δἰ παῖ ατ, Αἰνναν 8 οἰαϊοὰ 88 [ΠΟῪ ὑγοτο, απ ῥγονοϊκῖ πα ἴῃς 
ΒΠΡΟΥ οὗ [86 Ἰωοτὰ ἴῃ Ῥγοβρου  ὉΥ ἐποῖν ἑογροιιϊηςδβ οἵ πα. Ποῦ νὶ, 10-Φ-}}. Ὧω 
ΤΠ 655 ΔΠΑΙγ 818, νο], ἰϊ. Ὁ. 383, ογ Ρ. 3δ2. (οὐαί, 1880.) 
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Ὑ. Τηΐθ βεοομπα ὈοΟΚ οὗ ϑαμῃθθὶ Ὀθαγβ δὴ δχδοὺ γοϊδίϊοη ἰὸ {ἢ}5 
Ῥγδοδάϊηρ, δπα 18 ΠΚούνσιβα οομηθοίβα ΜΔ {πᾶῦ ἡ ΒΊΟἢ. Βαοσθοθάβ. 6 
866 ἐπτουσμοαυΐ {Ππ6 οἴἴδοίβ οὗ {πδῦ ΘΠ Υ ἀραϊπδὺ οὐ μοσ παίϊοηβ, τ Βοἢ 
Ἠδα Ὀδ66η ᾿πιρἰδηἰοα ἱπ {86 πϊηα8 οὗ {π6 Βγϑϑ] 1ῦθβ Ὀγ {π6 Μοβαϊο [δὺν, 
δηα σ ῃϊοῖ ρταάυδ!ν ἰοπμἀθα ἴο ἴπ6 Ἔχ ΙΓ ρδοη οὔ 1Δοἰαίσγ. ““ ΤῊῈ8 
ῬΟΟΚ, ΠΚουσι86, 88 70 6}} 8 {π6 ἔοσπλ ον, σοηίδ 8 ΟἾΠΟΙ 1 ΤΙ βῖ6 ῬΓΟΟΙ͂Ν 
ΟΥ̓ 18 νου. ΒΥ ἀεοβουιθίπρ πιπουῦ αἀἰβσαΐθα [Π6 ταϊβοοηάαοὶ οὗ 
{Πο86 ομαγδοίθυβ, ΏῸ0 ψ γα ΠΊΡΏΪΥ τανθσθηοθα διηοηρ {Π6 Ρ6Ορ]6, (ἢ 68 
ΒϑοΓΘα Ὑτῖῖοσ ἀθιηοηδίγαϊ 68. 18 ᾿τ ρΡΑΓ(18] ΒΙ ΠΟΘΙ ; δηα, ὈΥ͂ Δρρθϑαϊηρ 
(ο τηομυτηθηΐβ {μα΄ αἰοπίοα {Π6 γογδοιῖ νυ οὗὨ ἢ18 σοϊδίϊοπβ ἤθη Π6 
ψτοΐθ, μα ἔχη θη 6 α ΟΥ̓́Θ ΡΟΒΒ10]6 ουάθηοα οὗ 18 {10 π|] Δα ΘΓ ἢ 5 
τὸ σα. Τῇ ὈΟΟΪΚΒ οὗ ϑαμααϑὶ οοηηθοῦ {ῃ6 ΟΠ οὗἁὨ βδοσγϑά. Ὠἰβίουυ 
ὈΥ ἀοίβ]ηρσ (Π6 οἰΓουτηϑίδηοθβ οὗ 8η Ἰηἰοσθδίϊηρ ροσῖιοά, ὙΒοΥ 46- 
Βοῦρα {πΠ6 γοξοσιηδίοη ἀπ ᾿αρσγογοιμθηΐβ οὐ {π6 «6 ϑ ὀμυτοῦ 
οϑίδ Π8η6α Ὀγ Πενια: δηα, δ ὑπὸν ἀθ]ηθαΐθ ταϊηα οὶ Υ {86 [16 οὗ 
τ δ΄ τοσοῦ, (ΠΕΥ μοϊηῦ ουὐ ἷ8 ἐγ Ρ}ῖ64] τοϊδίίου ἰο ΟἸγῖθ. Μδὴν 
μοαίθϑη δυΐμοῦθ ἤανα Ὀοστονορα ἔγοιῃ {π6 ὈοΟΪΒ οὗ ϑαπγποὶ, οΥὁἨΎΘ Πα νΘ 
ςοΟἸ]οοίοα ἔγοια οὔμοὺ βου 668, ΤΩΔΩΥ͂ ῬΑ ΟΌ]γΒ οὐ 086 δοοοιηΐβ 
Ὑ ΠΙΟἢ Πα ρῖνο8.ἢ} [Ι͂π {πΠ6 [2}18 οὗ ᾿λανια τυ Ῥϑινο]α [86 βίσθηρ δηὰ 
ῬΤΘνΆ]Ρη66 οὗ Βυμηδῃ ΘΟΥΓΌΡΓΟΙ ; δη6, ἴῃ ἢ1Β Γαρθῃηΐδηοθ 8η4 ΓΘΟΟΥΘΓΥ͂, 
1Π6 οαχίφηῦ πα οοδου οἵ ἀἰνὶπο ρτᾶρθ. 
Πα ὕτο Ῥοοΐκβ οὗ δαιηυοὶ ἃγα οἵ νου ΘΟΠΒΙἀοΓΑὉ]6 ρογίβῃοα [ῸΓ 

1] υϑίταθηρ {π6 ὈοΟΚ οἵ βαϊτηβ, ἴο συ] οἢ ΤΠΘΥ͂ ΤῊΔΥῪ 6 ΘΟΠΒΙἀογθα 848 
8 ΚαΥγ. Τῆι, δα]. 1. νν1}} ἀασῖνα τηθοἢ Ἰρσῃῦ ἔγοτα 2 δι). χυ. 14., 
ζτα.; Ῥβαϊ]. ἵν. ἔγοπιη 1 ὅδ. χχὶϊ., χχὶ,, ΧΧν.; βΆ]. νἱῖ, ἔγοπχ 2 58Π). 
χυὶ. 2, 11.;: μα]. χχῖν. ἔτοπη 2 ϑ'8η). νυ]. 12., ὅζο.; Ῥβα]. χχχ. ἴγοπιὶ 
1 ὅδ). νυ. 11.; μα]. χχχὶϊ. δηά 11. ἔτοη 2 ὅπη χὶὶ; βᾷ]. χχχίν. 
ἔγοιῃ 2 ὅδ. χχὶ. 10---1δ. ; 88]. χχχυ. ἔγοτη 2 Θά. χυ., ΧυἹἹ.; 84]. 
ΧΙ. δηα ΧΙ. ἔχοι 2 ϑὅδῃ).. χυὶ!. 22 ---24.: Ῥμα!. 11]. ἔγσοιῃ 1 ϑδηι) χχὶ!. 
9.: Ῥμα!]. 1ἴν. ἔγοιη 1 ϑδϊωη. χχὶῃ. 19. δῃᾶ χχνὶ. 1.; μαΐ. ἵν. ΠΌΤ 2 
580). ΧΥΪ;. 21, 22.: ρα]. 1γ]. ἴσο 1 ὥὅδιη. χχὶ. 11---ὄ1δ.; 84]. [ν]]. 
ἔγοιῃ 1 ὅδ. χχὶὶ. 1. δῃὰ χχιν. 3.; δὶ]. [1χ. ἴσοῃῃ 1 ὅδῃ. χὶχ. 1].; 
Ῥ 88]. ἴχ. ἔσοπλ 2 ϑὅδιῃ. υἱἱϊ. 8----18, δῃᾶ χ. 15.--19.: ᾿βαϊ. [Χ11}. το πλ 
1 απ). χχὶὶ. ὅ. δῃηᾶ χχὶϊ. 14---16.; ρα]. ᾿χν, ἔγοιη 2 ὅδ. νἱ]. 
3---12.; Ῥρι]. Ιχχχῖχ, ἔγοια 2 δα. υἱ]. 12., ὅζο.; δῃὰ Ῥβα]. οχ]Ἱ]. 
ἴχγοια 1 δδπ). χχὶϊ. 1. δηὰ χχῖυ. 1., ἄς. [ΤΠ ΘΓ ἃσγὸ τϑίθυθησθβ ἴὸ 
1Π6 ὈοΟΚΒ οὗ ϑβϑπιαθὶ ἴπ (6 Νονν Τοδίδιημθπῦ, 6. σφ. Δοίβ νἱῖ, 46., ΧΙ]. 
21, 22.; ἨΘΡ. 1. 6. 

ΒΘΕΟΤΙΟΝ ΥΓΥἹ. 

ΟΝ ΤΗΚ ΤΎΟ ΒΟΟΚΒ ΟΥ ΚΙΝΟΒ. 

1. Οτάον απα ἐἰέῖο οΥ ἐΐλό8ε δοοζδ.----11. Αμέλον, απα βδομγοῦ8.--- ΤΠ]. Ανσωηιοηῖ 
απαᾶ ἐγηορϑὶβ οὗ ἰλὲ ἥγεὶ δοοΐὶ ὁ Κη φδε.---Ἴ. ἀτσωροηέ απα δγηορδὶβ 
97 ἐλε βεοοπά δοοῖ οΥ Κὶπε.---. Οεηποταῖ οδεογυαίίοηβ οἡ ἐλέδ6 δοοῖδ. 

Ι. ΤῊΕΒ ὕπο ὈοοΪΐτΒ οὐ Κίηρβ αἴ οἰόβοὶν οοπηῃθοίθα σὰ {πο86 οὗ 
βασλθὶ. Τῇ οτὶρὶη δηᾶ σταάπαὶ ᾿πόγθαβα οὐ (86 πηλίοα Κιηράομχ οὗ 

. ΒΡ. ὅταν, Ιζου, ῥ. 181. 
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1βγδθὶ ὑπᾶον ὅδ] ἀπα ἢ18 βιισοθαβοῦ αν ᾿ιανηρ θ66ι ἀοβου θοα ἴῃ 
1π6 Ἰαΐίατ, [Π6 ὈΟΟΚΒ ΠΟῪ πᾶν σοηβιἀδγαύϊοη στοαί 18 ποίσῃς οὗ 
ΘἸΟΥΥ ὑπάον οϊοιηοῃ, 18 ἀϊν βίοι πο ὕνγο Κιπράοπιθ 6 Γ ἢ}5 βοὴ 
Δ Πἀ βυσσοδϑοῦ Βομοόοῦοβδμῃ, {Π6 σδιι865 οὗὁὨ [πδ΄ αἰνιβίου, πα ἐμ6 δομβ6- 
αυσπί ἀθοπα οὗ ἰπ6 ὕνο Κιηράομῃβ οὗ Ιβγαϑὶ δῃὰ «“πάδῃ, υπ0}} {πο ῖγν 
ἢη4] βιινοσβίοη ; {86 ἴθ {1068 ᾿διηρ Θαστὶθα οαρίϊνο Ἰηΐο Αβϑυγῖα 
Ὀγ Βα] μηδηοβοῦ, δηα  υἀδλἢ πα Βϑη)ατηῖη ἰο ΒΑΌΥΎΪοη Ὀγ Νορυομδά- 
ὩΘ6ΖΖΆΓ, ἴη [δα πιοβί δηοϊοηῦ δα] οη5 οὗ {πὸ Ηοῦγονν Β.:Ό]6, {Π6 ἔντνο 
ὈΟΟΚΒ οὗ Κιηρϑ οοηδυτζαία Ὀαΐ οπε, 11} ἃ βῃοτῦ Βρ866 ΟΥ̓ ὈΓΘΑΪς ΒΟΙη6- 
{68 οί μοι, ϑοίὴθ οὗ {π6 θαυ ἐδίμογβ οὗ {ῃ6 ΟἸγιβάδη 
σματοῖ δοθῖ ἰο παν οσπῃ {πὸ ἤγϑὺ θοοΪΚς οὗ Κιηρϑ δὶ 1π6ὸ ἀθαίῃ οὗ 
Ὠαν!ὰ (1. 12.) ΤΠ τοῦ τηοάθγῃ οορίθβ οἵ {π6 ἤρχου ΒΙ0]6 Βανα 
(ἢ6 βΔη6 αἰν᾽βίοη ὙΠ ΟἿΓ Δ που Ζοα νογβίοη, [βου σ ἢ τὼ {μ6 {ἰπλ6 
οὗ {Π6 Μαβογοίββ {ΠΥ σουίδ! ]Υ ἐουπηθα ΟὨΪΥ οὁπ6 ὈΟΟΚ; 858 ροίῃ (ΠΚῸ 
(6 ῬοοΪκ5 οὗ ϑδγαιιθ]}) ἂγὰ ἱποϊ πα θα τοὺ ὁΠ6 Θπαμηθγαίίοη οὗ βθοί: 8, 
ψΟΥΒΙΟΏΒ, ὅτο., ἴὼ {πΠ6 Μαβοσαῆ. ὙΠΟΥ Πᾶνα ον] θη 77 Ὀδοη αἰν] θα αἱ 
ΒΟΙΏΘ ἈΠΙΚποιν ἢ Ροτὶοα, Ἰηο ὕνο ραγίβ, ἔῸΓ {86 σομνθηϊθηοα οὗ τοδάϊηρ. 
ΤΠ {{||65 ἴο 686 ῬΟΟΚΒ βαᾶν Ὀθθὴ σνδγίοιιϑ, ὑἱπουρὴ Ὁ ἈρΡΘαΓΞ 

ἔγοπι Οτσοη ὑπαὶ {πον ἀοτιγεα {μοῦ πᾶπλθ ἔγοιῃ {π 1π1014] ντογα 5 
ἫΞ ΤΟΣ, οι ἀϊπσ ]αυϊά" ; ἴῃ {Π6 ΒΆη6 ΠΊΛΏΠΟΥ ἃ8 (6 ἤᾶνθ 866}} 
ἀπ ὈοοΙς οὗ (ἀθηθβιὶβ ἄοθβ. [πὸ {π6 δαρίυαρτηῦ τρεῖς νϑυβίομ, Ὁ 15 
ΒΙΠΆΡΪΥ ἰεγπιθα ΒΑΣΙΛΕΊΩΝ, οἵ γείσηϑ οὐ Κιηράοχῃβ, οἵ τ Β1οἢ} 10 681}5 
Θδαιθὶ [Π6 ἢγβὺ δπα κθοομά, δπά {μ686 ἔπνο {π6 ἐπιγὰ δηα ἐουτίῃ. 
Τηὸ ψυσαῖο 1μαὔ!η νουβίοι 1} 10168 10: Ζ1ωδό᾽ ἤόσιιπι ἐογέϊιϑ ; δοσιιπάμεσι 
Ἠεῦδγαος, 7 ἴδον Μαϊαολιπι, {παῦ 18, ἐλο ἐλίγα δοοὰ Ὁ ϊπφϑ ; ασοογά- 
ἐσ ἰο ἐδε Πεῦγοιος, ἰλε γϑὲέ δοοὰ οΓὶ ΜΜαϊαοιίηι. ΤΠ οἷά ϑγγῖας 
ὙΘΥΒΙΟΠ μᾶ8: ἤἴεγο γοϊϊοιυβ ἐΐ6 δοοῖ 9 ἐΐδ ἀϊπσϑ τοῖο Ποιτίϑιθα ἀπιόν 
ἐδιο αποϊρηξ ροορίο; απά ἴπ ἐδὶβ ἴδ αἶδο εχλϊδιίοεά ἐδ πιδίουν 977 ἐλε 
γτορἠιοίβ, τοῦο Ποιγίδιο ἐπ ἐλοὶνγ ἐϊπιο5δ. ἴΙ͂ὰ ἴ1ῃ6 Ατάρῖο 1 18 {ῃπ|58 
Θη 6 : 7π ἐλὸ παπιὸ 0 ἔλι6 πιοϑέ τιϑγοῖ[μὶ απα σοπιραβδϊοπαίε Οοῦ ; 
ἔδε δοοΐλ οΓ, ϑοίοπιοτι, ἔδο δοὸπ Κ᾽ αυτά ἐδθ γ»γορλοῖ, τοῆλοδο δοπεοαὲε- 
ἐϊοη8 ὅθ Ὡροπ 8. “πιοΉ.3 

11. [Τὴ6 Ῥοοῖβ οἵ Κιησβ ἔογπι ἃ οοτηρ οί πο] 6 5, ἴθ ἡ οἢ ἐΠ6 
ΔΌΪΠΟΥ ἢδ8 ΓΟΡΓοβθηϊθα {Π6 ργόρτοββινα ἀδυθὶορπιθηῦ οὗ {Π6 {ΠΘΟΟγασΥ, 
Δοσογάϊηρ ἴο Π6 ρΥποῖρ]α οὗ (ἀοα ἢ βΒ ργομῖβα το Πανὶ, 2 ὅδ. νἱ]. 12 
--ἨΡ 106. 118 ῥγοιαῖβα 18 ἴπ6 {μγοδὰ συῃηῖπρ {Πγουρσἢ {11 ΠΊΒΊΟΥΥ [ΓΟπὶ 
ϑΟΪοποη ἰο {Π6 σαριϊνγ. Ηον ἰδ Ἰμογὰ Δ] 16 {Π|8 μγαοιοιϑ 
ψΟτα, δον, {που ρΡἢ ἢ οπαδβίϊϑθα [Πη6 μουβα οὗ αν ἔογ ταῖν ἔγαπδν 
δτ ββιοη8, ἢ6 γοῦ ῥγθβοσνθα {ἢ6πὶ δὴ ἱπμουϊίδηοο, βηα αἰά ποὺ τοπὰ 
ΔΌΓΔΥ 8}1} (Π6 Κιηρσάοτῃ, μον ἢ6 ὈοΓα ἰοηρ 1 Βγαθὶ ἃ5 νΥ 6}} 88 συ τὶ 
] υἀλἢ, ἀπαὰ μον, ονθὴ δου  υάδἢ, Ὠοῦ ναῦμθὰ ὈΥ {π6 {1} οὗ ἐΠ6 
ϑιϑίοσς Κίησάομι, Δα ργονοϊκθα ᾿ἴπι ἴο τοῦονο ὑθηι ἔγομπι {Π 6 Ἰαπά, 
ἢ γοῦ ἴοοῖκ ποῦ ΑΥΔΥ [ῸΓ ΘΥῸῚ Π18Β ἸΏΘΓΟΥ ἔτγοτῃ 1λαν! 8 11η6 --- 4}} {815 
1Π6 δυίμοῦ ἀ6ΒΙρῺ8 ἴ0 ἜΣ] 10, Απα δυοῖν δῇ ΘΧ ἢ 1 ΓΠΙΟῚ νγὰ8 οὗἁὨ ρτο- 
οἰουϑ γϑ]ι16, ἸῃαΒιη ἢ 88, ὙΓΑΡΡΟὰ Ρ 1 {86 Ῥγομλ88 οὗ ἰθιρογαὶ 

" “οπέρ ἐστι, βασιλεία Δαυίδει Οτὶᾳ. ΟΡ. Ῥαγ. 1718---Ἰ 788. τοι, ἱϊ, Ρ. δ29. 
2 ὃἢγ. Α. Οἴαγκο, Ῥγοῖ, το 1 Κίημϑ, ῥ. 1. 
δ ῚῸ [88 Ὀδ66Π ἰπχαρίηδα [ῃδὺ ΓΠ6ΥῸ 18 8. τοδὶ δ᾽ Πι 18 Ὺ ΠΥ οὐ ἀϊοιίοη ἴῃ 1 Εἰπρβ 1. ᾿ἷ., δοιὰ ἃ 

ϑδαπλποὶ; δπν ἴδ ἰδ ποῖ μοῦ ἴῸ ᾿π5Ε Ὁ [16 διιγ θυ οὐἁἨ Ὀοτἢ ἴο 186 Βαπιθ ἩΤΙΟΥ : 966 
Ὀοίοτα, Ῥ. 632. 
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Ὀ]οβδίηρ, ἴθγο γὰ8 γϑῦ δὴ ἱπαϊοαύϊοῃ οὗ {μδ΄ βρισ 8] ρἸΟΥΥ ἴῃ ΠΙΟἢ 
οὐδ οὗ Βανι ἀοβοοπάδηίβ βμουἹα διῇ Ὄρομ 8ὶ8 [τΌμθ, συ] πρ 8 
Κιηράοιμῃ οὗ ψ ῃ]ο ἢ (ΠΟΥ γα8 ἴο Ὀ6 πὸ 6πά.ὕ} 

Ιῃ οοπίοσιν τὰ ἢ} {118 ῥυϊηοῖρ]6, [86 ὈΟΟΚΒ οὗ Κίηρβ δυΐποθ ἃ 
Βυι Ποϊοπῦ ὉΠΙΥ ἴο ΒΗΟΥ ἰμδὺ πον Ὑ6ΓΘ σοιηροβθα ὈΥ ομα δῃᾶ {Π6 
Β81ΩῺ6 διιΐμου. ΤΏΘΥ δ. οοιηρ!]οα ᾿πἀδοα ἔγουμα ραγο ] . 8418, δυΐ 
ΠΥ 816 2Ὸ ΤΊΘΓΘ ΘΟ] ὐοΏ, Ραὺ ἃ ὙΠ0]6 ττουρῃῦ ουΐ ΑἸΟΣ ἃ 
βϑίυ]οα ρ]Δη, ἱπ τηϑίμοά δηά ἴῃ βίγ]β ρινιπρ' ἃ Β βίβ 14] ΡΓΟΟΥ οὗὨ [ΠΘῚΓ 
Ἰηἀεροπάθην ΘΟ ρ]οίθμθββ ΤΠ6 ὙΤΊΓΟΙ ΤΟΙΘΥΒ ἴο Ἠ1Β ΒΟΌΓΟΘΒ ἴῃ [86 
ΒΒΓ16 ΤΘΙΤΏΒ, Τ᾿μ8 ΚΒ ΟΔΥΘΓ ΠΥ {Π6 ΟὨΓΟΠΟΪΟΡῪ οὗἉὨ {π6 τηοβὲ ᾿τωροχίδπξ 
δνϑηΐβ, βδὑτηδίθθ [Π6 ομαγδοῦου 8η6 δαπιηπηϊθίγαϊου οὐ {πΠ6 Κἰηρβ ὈῪ 
{86 τι]68 οὗ [6 Μοβϑῖο τὸ, ἀθβοῦιθθβ {Π6 δομηπηθποοιηρηΐ, [6 Π01, δα. 
ΟΪοβα οὐ οδοῖὶ γεϊρῃ, 8ῃηὰ {μ6 ἀθαίδ δπᾶ θυγὶδὶ οὗὨ [86 Ββονϑγοιρῃβ ἴὴ (86 
ΒΒΠ16 ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡΎ. 

ΚΘΗ ῥγοάυοθβ [π6 [Ὁ] οσιπρ' Ῥγοοῖβ οὗ ἴμθ86 βευθσαὶ ρδγί!ου ]ΔΓ8. 
Ερτ σΒγομο]ορίοδὶ τθοκοπῖηρ, 1 Κιηρ 11. 11. ; νἱ. 1, 837, 838.; νἱ!. 1. ; 
ψ1}}. 2, 6ὅ, 66. ; ΙΧ. 10. ; χὶ. 42. ; χῖν. 20, 21, 2δὅ.; χν. 1, 2, 9, 10, 25, 
38.; χνὶ. 8,10, 1ὅ, 23, 29. ; χν!ἱ!. 1.; Χχὶ!. 1, 2, 41, 42, δ1].; 2 Κιηρβ 
ϊ. 17.; 111.1.; ν!. 16, 25, 26.; 1χ. 29.; χ. 86.; χι. 8, 4.; χὶϊ, 1, 6.; ΧΙ. 
1.,.10.; χῖν. 1,2,17, 28.; χν. 1, 2,8, 18, 17, 28, 27, 80, 32, 838.; χνὶ. 
1, 2... χν. 1, ὅ, 6.; χνλ!. 1, 2, 9, 10, 18.; χχὶ. 1, 19.; χχιὶϊ. 1, 8.; ΧΧΙ. 
23,831, 86.; χχὶῖν. 1, 8,12, 18.; χχυ. -- -3, 8, 2,27. Βιοίδγεθῃσϑδ ίο {Π6 
αν, 1 ΚΊηρθ1,. 8. ; 11. 14. ; νἱ. 12. ὅζο. ; ν11}. ὅ8, 6]. ; Ιχ. 4, 6.; χὶ, 88, 
38.; 2 Κιηρβ χ. 31.; σι, 12.; χῖν. 6.; συ, 13, 1ὅ, 84, 87.; Χν], 6.; 
ΧΧΙ. 8. ; ΧΧῚ], 8. ὅζο.; ΧΧἸΙ, 8, 21, 24, 6. ΕῸΓ (86 ψ}87 1ῖῃ ψ ΒΟ [86 
αἀοδίμ, θυσία], δηα βιιδοδββίοη οὗ Κιηρβδ δῖα ποία, γα ἤπά διηοῃρ; 
οὔμοσβ, 1 Κῖπρβ χὶ. 43.; χῖν. 20, 31.; χυ. 8, 24.; ΧχΊ!. 60, 6].; 2 Κίηρβ 
ψ 1}. 24.; ΧΙ. 9.; χὶν. 29.: χν. 7, 38.: χυὶϊ. 20.:; χχ. 21].:; χχὶ. 18.; χχῖν. 
6. Το Κίηρβ οὗ ΨυᾳἋΔῇἢ ἀγα ομαγδοίουζοά, 1 Κιηρϑ χν. 8, 1].; χχὶϊ. 
483.; 2 Κιηρϑ ΧΣιϊ. 8.; χῖν. 8.; χν. ὃ, 84.: ΧΥ}. 3.; ΧΧΙΙ. 2.0: Δηα χνὶ. 2.; 
ΧΧΙ. 2, 20.; χχΙῖ, 837.; χχῖν. 9, 19.: [Π6 Κίπρϑ οἵ [5γδϑὶ, 1 ΚΊΩρΒ χῖν. 
7, ὃ.; χν. 26, 31.; χνὶ. 19, 26, 80. ζο.; χχὶ!, 5ὅ8.; 2 αϊηρβ 11]. 8.; ΣΧ, 
29, 81.; ΧΙ. 2, 11.; χὶῖν. 24. χν. 9, 18, 24, 28.: χυὶ. 21. Χο. Τῇοα 
ἘΠΟΓΘ ΔΓΘ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ 564 ΤΟΒΡΘοΙΩς; {Π|| ΟΠοῖοσ οΟΥ̓Ὠ “ ΘΥΆΒΔΙ] ἢ. ἀπα {86 
1610] 6 ἴῃ 1 Κίηρβ σν}}1. 16, 29.;: ἰχ. 8.; ΧΙ, 36.; χῖν. 21.; 2 Κίηρβ ΧΧΙ. 
4, Ἴ.; ΧΧῊΪ. 27.; αἰἰδοβηηθηῦ ἴο  μόνδῃ, 1 Κιηρβ νι]. 6].; ΣΙ. 4.: χν. 
8, 14.; 2 Κιπρσβ χχ. ὃ. Τὴ6 βΆτὴθ τἰβᾶρθ8 ἴῃ ροϊηῦ οὗ ἰδπριαρο 8ΓῸ 
ἔουπά {πτουρΠουῦ ; 88 2}}Ν}ὺ ὌΥΝ, 1 Κίηρβ χῖν, 10.; χχὶ. 2].; 2 Κιηρβ 
1χ. 8.; χῖν. 26.; {π6 ἔγεαιιδῃΐ 86 οὗ {{πῸ ραγίιο]α 1ξὲ, 1 ΚΊηρϑ 1). 16.; 
ψΠ. 1, 120; 1χ. 11, 24.; χὶ. 7.; χυὶ. 21.: χχι!, ὅ0,; 2 Κιηρβ ΧΙὶ. 18.; 

χΧῖν. 8.; χνυὶ. ὅ. ; Μ"ῈᾺΡ͵ ΠΧ. ἜΡΩΣ, 1 Κίηρβ χχὶ. 20, 2δὅ.; 2 Κίηρϑ 
χνὶϊ. 17. δου παν 168 ΟΥ̓ Ἰδοσ βρθϑο- βαρ δΥΘ τοογαβ.: 8ἃ8 3, 
2 Κιῃρβ χίϊ θ., ὅζο., ΧΙ, ὅ.; ΡΝ, 2 Κιῃρβ χχν. ]1.; Ἢ ἴογ. ἽὍΠ, 
1 Κιηρβ ν. 2, 2δ.; ΓΣἼ, 1 Κίηρϑ χχ. 14., ὅζο. ; ΠΠΒ, 1 Κτηρβ χ. 1δὅ.; 

χχ. 24.; 2 Κίηρβ χνὶ. 24.; ὕμ, 2 Κίηρβ χυ. 10.; 3, 2 Κίπρϑβ χχν. 

λ΄. 5660 ΚοΙὶ, Ομ ΘΠ ΗΤΥ οἡ 186 ὈΟΟΚΒ οἵ Κίπρβ (ἰγδηβὶδιθα ὉΥ Μασγίΐη), το]. ἱ. Ἰηϊτοά. 
ῬΡ. 9--11. Οὐπιρ. εἰ8δὸ 1ϑδυΐβοη, Πἰϑοοῦγβοβ οἡ ῬΓΟΡΒΘΟΥ (Θ᾽ οἀϊϊ.), ἀἰ58. γ. ρασί ἰϊ. ὕρ, 
140, 14], 15]---158, 

γΟΙ. 11. 1Τ 
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8., ὅτο.; τοογα- ΌΥηιδ, Δ ΛΥΥ, 1 ΚΕίπρΒ χὶ. 38.; Ὑ, 2 ΚΊΩρΒ Σὶ, 18.; 
20, 2 Κιῃηρβ ψ1}}. 21].; ὅἄο, ὅτο. 

Θομηθ οὐλῦϊο8, πόυσονοῦ, ἐπουρσῇ δαταιυηρ Π6 Βα δίδη 14] πη} οὗ 
Κίηρβ, ἱππασὶπα ὑπαῦ ΓΠΘΥ͂ 866 ΘΧΘΙΏΡΪ68 οὗ ἀἸΒΟΓΘΡΒΠΟΥ͂ δηα σορο θη, 
κε πα ὅο ἴο ΡΓΌΡΘ, ἴῃ {πον ορὶ πίοι, ἐπαὺ {π6 δαΐποσ αἰα 110{16 τλοτα 
1π8π Ὀτίπρ 18 πηδίογια 8 Ἰηῦο πα ἐὐ μάν Τῆι 1 18 βαϊὰ (δαὶ 
{Ππ6γΘ 18 8 σομ γϑαϊοίίου Ὀούτοοη 1 Κἄϊηρθ ἴχ, 22. δηὰ χὶ. 28.; [86 
ξουτηοσ ρϑββϑαρθ αβϑδβουίίηρ {παὶ ϑοϊουημοη τηδὰθ ποθ οὗὨ {Π6 [βγδα  εϑ 
Βομῃάπηρῃ, {8116 [Π6 ἸαιοΣ ἀδβοῦθ68  ϑγορόοδσα 88 ΤΌΪΟΣ οὗἉἨ [86 οἰαγρε 
οὗἔὨ {16 Βοιιβ6 οὗ Ψοβθρῆς. Βαΐ {Π6 οὐ]δοίίοη οοηΐουπαβ ὕπο {μίηρβ, 
1η 1 ΕΚίηρβ ν. 18. (Η}ρ. 27.).10 18 β814 {μαὺ ϑδοϊοπιοη ᾿πηροβοά οογίδιη 
1Ά86Κ8 οὰ ἴμ6 ομ]άγοη οὗ [βγδθὶ (Ὁ 18 (6 νογὰ 864}, πὰ ἴῃ χὶ, 28, 
[Π6γ6 νγαϑ 8 Ὀυζγάθῃ, θη, Οἢ {π6 ΒοιΒα οὗὨ «Ὀ86ρἢ ; ὙΒΟΓΘᾺΒ {Π6 ἀ6- 

ΟἸΑΓΑΙΟΏ ΙΧ. 22. 18 ἽΝ ποῦν Ἰηγπνῦ, 86 ἀϊά ποῖ τηαῖζα Ὀοηά-βανοβ. 
ΤΒΟΥ ποσκοα ΟἾΪΥ ὈΥ οουγβοβ (ν. 14.)}; τ] 6 ἴλ6 Ὀοῃάιηθῃ ΜΈΓ 
ΘΟΠΕΙ ΠΌΔΙ οἰηρίογοά, Αποίμον οομίσδαϊοίΐοη 18 δ]]δροά δεύποει 
1 Κίηρβ χχὶ. 19. δῃα χχὶϊ. 38. δοπηρασγθὰ τὰ 2 Ειηρβ ἰχ, 2ὅ, 26. 
10 ναϑ (Ὠγοαίθῃθα ὑμαῦ {π6 ἀορβ βῃου]ᾶ ]ος ΑΠΔΡθΒ Ὀ]οοά ψ ΠΕΙῸ 
{πὸ δὰ [Ἰοκοὰ ΝαροιΒ. ΤΏ, Ὁ του] βθοπι, γ88 δ «οζγοοὶ; 
ὙὙΠΟΙΘΔΒ, δου ΑΠΌ μαὰ Ὀδϑη ΚΙΠ]6α, 1 ννγὰ8 θη ἢ18 οἤαγὶοὺ τῦῖϑ 
γγΑΒἢ6α τη [Π6 Ρο0] οὗ δαιωδσῖα ὑμαΐ [18 Ὀ]οΟα τγαᾶβ ᾿ἸοΚοα ἀρ ὉΥ {6 
ἄορβ. Βυῦ 1 18 ἀἸΒΟ ΠΟΟΪΥ Βαϊ οὰ ΑΒ Β τορθηΐδμῃοθ, ἱπηρογίθοί 898 1 
γγ88, ὑμαὺ [86 ἐῃγοαίθπϑα 601} βῃου]αὰ ποῖ Ρ6 ᾿πῆϊο θα 1ἢ ἷ8 ἄαγε. 76 
αν οὐμοὺ δχϑιῃρθβ ἴῃ {86 Ββοσιρύυγα ὨἸΒίοΟσΥ οὗ ρυμπιβῃιησηΐ δεϊπῦ 
ΤΟ] Εο6α οΥ τοιητ 64 οἡ {π6 ταρϑηίδησα οὗ {πο86 σγῆο δα Ὀδδῃ Β6ῃ- 
ἰδῃοθά, 66, ἴῸγ ᾿πβίδησθ, {πΠ6 οἂβ οὗ (6 Νιπονὶῖοβ τ μὸ τοροηίοά 
αὖ {Π6 ρμγϑδομίπρ' οὗἉ Φόπδ ; 80 ἐμαὶ ἴπ6 ἀοδίσαοίζου οὐὗὨἨ {ποῖγ ον αἰ 
πού ἰαἶκα ρίδοα πη ΐη {Π6 ΒροΟΙΠοα ἔπη6. ΑἈπά γοῖ, ἴῃ [Π6 δσα86 Ὀαίογε 
18, 80 ΨΟΙΡΠΓΥ 18 {π6 ποσὰ υἱίογοα ὈΥ͂ {πΠ6 ῥτορβοῦ, {μαΐ, ἐΒουρα (ὸ 
ΑΔ Πιὲπη86 1} ΤΠ γ6 18 βοῖηδ ταϊρδίοι σταηίοθα, γοῖ ἢ18 Ὀ]οοά ἰβ Ποκοά 
ὉὋΡ ΟΥ̓ ἀορϑ αἴνοῦ μα παὰ ἀϊθά 4 νἹοϊδηῦ ἀθδίῃ, δηα ἢ18 ΒΟ Β ΟΆΓΟΆΒ6 18 

᾿ δοπθ ἐπ Ο ΒΥ οαϑὲ Ἰηἴο ΤΠ 6 ὙΘΥῪ Ρ]οῦ οὗἩ στουπᾶ {πὶ Βαᾶά θθθὴ Νὰ- 
ΟῚ θ. τον {Π6γ0 18 ΠῸ δρργθοῖδθ]α οοῃ γϑαϊοίοῃ. 

ΤΉ6Β6 δύ {π6 ΟὨἹῪ ἰπβίδηοθθ δ] ρα οὗ τ μαῖ οὐ ο8β παν οδἸ οὰ 
“ς« ἀιγϑοῦ οομ γβαϊούοη ; ἢ θυαύ ὙΠΘΗΪ8 πα8 ἱπαυβίγ ΒΥ οο] ]δοἰοα ἃ 
ΨΑΙΊΘΙΥ ΟΥ̓ ΟΥΠΟΙ, 838 ἢ6 18 ρ] αβοα ἴο ἴθσια {8 6πῈ, “( Ἰηάιγϑοί ἢ ἀἸβοτο- 
Ρᾶποὶθβ.ἢ ΤΉΘΥ δγ6, ΒοΟύγαυασ, ἴοσ ὑπῸ τηοϑῦ ρασγύ 80 αἰίου]ν {1ΠΠ|ηρ, 
88 ὨΑΓαΪΥ ἴοὸ ἄθβοῦνα ἃ τοξαίαϊίΐου. Τῆυβ, Τπρθ ἀγὸ ἀθβοσι θὰ 88 
ΒΕ βιδύησ “10 {818 ἀΑΥ,"1 Κίηρσβ νἱϊ!. 8., 1[χ. 21, χὶϊ, 19.; 2 Είπρϑ 
Ὑ111, 22., ΠΟΓΘΔΒ δὖὺ {π6 Ὁτὴ6 ὑπΠ6 σου κΚ τγ88 τ τι τὕθη 186 «}6 188} ΡΟΙ 
Πδὰ οδαδβϑά, δῃά βυοὶ σοί διϊοηβ μῸ ἸοΏρΟΓ οχἰϑίθα. ΤῊΘ ΔΏΒΥΤΟΥ ἰδ, 
{μαὲ 186 δυῖδπον τοίαϊπϑᾶ {Π6 ΘΧργββίοηΒ ἔγομα {8.6 Βουσοθϑ Π6 υδϑὰ. 
ΤΉΘΩ 10 18 βα1α {μαῦ “ΘΥσθοδπιΒ τϑϑιάθησα ἴῃ ΤΊΓΖΗΗ, 1 ΚΊηρΒ Χὶν. 17.» 
ἄοαϑ ποῖ αρτϑα 1 ΧΙ]. 2ὅ., οσο Θμθοδῆοιη ἀπ Ῥϑημ6ὶ δ'οπα 8.6 
ΤαΘηςἰοηΘα 48 8 γοϑιάθῃθοθ. Νον, Αγβί, 1 18. Ὡοὺ δϑϑογίοα {δαὶ δ6 
᾿ινοά δὲ Ῥεηυθὶ, Ὀυΐῦ τλ ΓΟΪΥ ὑπαῦὺ 6 Ὀ}}}0 10; δηα ποχῦ, θυθὴ 1 1Ὁ γ78ϑ, 
ἴδ ὈΥ͂ ὯΟ Τγ68Π8 ξΌ]]ν8 {παΐ, ἀυχίηρ᾽ Βοτλθ ραγί οὗ 18 γαῖρῃῃ δὲ ἰθδϑί, 

" ΚΟΙ,, Εϊηϊοίίαη, 8 58., Οὐτασα. οὐ Κίηζε, γο]. 1, Ἰπίγοά,, Ῥρ. 9, 10; ϑιδμεϊη, πὶ 
ὕπίογα. Ρ. 150. 

3 δεο Τδοηΐυ, Ὠο Βύομον ἄογ Κοηίζο. 1ωοἰρχὶχ, 1849. Ἐ]η]οἱξ, ΡΡ. ἱἱ. 1, 
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ἢ ἀϊά πού τϑβῖ 48 δβονσῇεσθ [{ 18 11.561688 [9 ΠΟΎΣ ἔΠ6 ρᾶρϑβ οὗ 
{18 θοΟΪΚ τ ΤΟΥ͂Θ ΘΣΧΆΙΩΡΙ6Β : ΤΠΘΥ ΤΩΔΥ 6 ἔουπά, τ1 8] βοίοῦυΎ 
ΤΘΡ]168, ἰπ [Κ 61].} 

ΤΏΘΥΘ 8.6 4180 8 δ 7 Ἰῃβίδῃσϑβ οὗ τορι 0; 88 1 Κίηρβ ἴχ. 27, 28. 
δηα χ, 22.; 2 Κιηρβ υἱῖϊ, 28, 29., δηα ἸΣ. 14---]16.; αἰἶδο χὶ, 12, 18, 
δηά χὶν. 156,16. 1 8688 ἅτ πού ἰο θ6 δοσοπηΐοα ἔογν Ὀγ {πὸ ἐγοαποπΐ 
Ῥγδοίίΐοβ οὗ ογϑηΐδὶ ψυοῦβ, ὙΠῸ ὝΘΓ6 δοοιδβίοιηθα ἴο τορϑαὺ {ΠΡ 
βίαι ϑθπίβ, ΤΠΘΥ ΙΊΘΓΟΙΥ Βμον, ψμδῦ 18 τον δαμ6α, (μαΐ (}6 
ΔΌΣΠΟΥ ΥΘΆ}}Ὺ ἀνα] θα Πίιη561 οὐ {Π6 βουχοθθ ἰὸ ψῃϊοῆ μα τοΐοσβ [ὲ 
18 ΠΤ] 6 ἴο οὈ͵]δοῦ ἃ νγαμί οὗ οχδοί σμγοῃοϊοριοαὶ ΟΥΘΓ, 88 ἴῃ 2 Κίη 
ΧΙ. 14---21]1. ; ψ Βογο [Π6 δοοοπηῦ οὗὨ ΕΠ 1ΒΠ)᾽Β ἀθδίῃ 18 ρ]δοϑαᾶ δὔξοσ {παῖ 
οὗ {86 ἄρδοθαβθ οὗ «“οὉϑβδβῆ. Νο οοιργομθηβῖνα ΠΙΒΙΟΥΥ ἜΥ̓Ὸ 88, ΟΥ̓ 
ΟΥΟΓ οουἹὰ 6 τυϊίθη ἴῃ ῥγθοβα ΟὨγΟΠΟ]οροαὶ βοαυθηοο: [84 [86 
ΒβΟΓΘα ρϑητηδῃ ὄνθη δὐζαηηρίοα {{|15, 10 οι] μαννα Ὀθθη υγροᾶ 88 ἃ 
στουπα οὗἉ ΟΡ] οἴοη,, 88 Βίσοη ΡΥ δηα 1 τροσα 8166, ΕΥ̓ [Ώο86 ΠΟ 
ΠΟΥ͂ ΟΘΏΒΈΓΘ Βίτη. 

ΤΠο πιθ οὗ {π6 δοτηροβιύοη οὗὨ {π686 ὈΟΟΚΒ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ὙΘΓΥ͂ ΠΘΑΣΪΥ 
ἀϑοοσίδϊ θα, [10 νγγὰβ αἴδοσ [Π6 «“ οὺνϑ ῃδα θθϑὴ οαυυϊϑ οαρίϊνο (2 ΚΊηρβ 
χχν. 27---30.), Ὀυῦ ὑτορδθὶν Ὀοίοσα {86 τοίασῃ ἴο πάφ8; 6156 ἰπδὲ 
στοῦ Ἔνθηῦ ψου]α πὸ ἀοιδὺ πᾶν θθοη Δ] Δ οα ἴθ. ὅϑοῖμθ οὐ 168 μανθ 
Ῥοϊηϊθα ἰο 1 Ειπρβ νἱ. 1, 37, 38. ἃ8Β δὴ δα! !}Π10η8] ῥγοοῦ οἱὗἉὨ (818; [ὉΓ 
Π6 Ὡαπι68 (21 δπὰ Βα]) οὗ ᾿ῃποηῃ8β 66 ποί ἴῃ 86 αἴοσ [ῃ6 6Χ1]6. 
Βυῦ {18 [88 {6 ποῖρῃς: {186 πδῖηθβ τα σϑίδὶ πο ἔτοια [6 
ΟΥ̓ΡΊΠΑΙ] ΒΟΏΓΟΘΒ, 88 {πΠ6 δ 66] οδχρ]αηδίϊοηβ “ βῖοὴ 18. {Ππ6 βϑοοῃάᾶ 
ΣΩΟΠΙΙ,7 “τ 10} 18 {π6 οἰσῃτῃ τηοπίἢ,ἢ δθοῖὶ ἴο ἱπάϊοαίθ.Ό Τηδί {86 
ΔΌΪΠΟΥ ττοΐθ ἴῃ ΒΑΡΌΎΪΟΩ 18 ἀγσιιθα ἴσοι 1 ΕΚίηρβ ἵν. 24., δᾶ 2 
Κίησϑδ χχν. 27---80.; θυΐ [818 18 πούπιηρ Δοσ ἔμδη οοπ]οοίαχο.Σ Απάα, 
τοῦρὶ 1[η6 ταῦ τγᾶ8 ῬγΟΌΔΟΙΥ οὗ Ψυάδῃ, [δγδθὶ ἤδυῖηρσ Ὀθθθὴ ρῥσχο- 
ὙἹΟΊΌΒΙΥ αἸΒροσβοα, γοῦ 1Ὁ 18 861688 ἴο δ᾽]θρθ, 10 βυρροτῖ οὗἁ (18, ἐμαὶ 
[6 ἀοίβ1]8 τῆοσα ραγ συ ]αΥ]Υ {86 ΒΒίουυ οὗ [86 δῃη4}} 6 Κιπράοῃμ, θὰ 
αἰγιαΐθα [16 ταηϊβίοσίαμθθ οὗ [86 παίίοῃ ἴο [π6 αἸνβίοη Ὀαύνγθθῃ {16 
{γ 68 (2 Κίπρβ χυ. 21.) ΤΪΒ 18 411 πδὺ δὰ Ὀ6 δϑοουίδὶ πο : {ῃ6 
1 ιν τ] τυ ῦ 18 ἀποογίϑϊη. «6 188} γα ΟῚ. ΗχοΒ Οἡ «Γ ΘΓΘΙΙΔἢ ; 
θυ 10 18 Ὁ} Κα γ, 88 {Ππ6 οἰοβίηρ γουβθ8 οὗ ἀτησβ οου]α ἠοῦ ᾶνα θ6 6 ἢ 
σοι ΡΟΒοα 1688 ῃ8 βιχύν -ϑῖχ Ὑδᾶσϑ δίζοσ « γθιηϊδῇ νν88 οδ]οα (οὸ {Π6 
ῬγοΡμοοαὶ οἶσθ. [10 18 γα ἰμαῦὺ (6 βϑοίίοπ, 2 Κιῃρβ χχῖν. 18--- 
Χχν. 30., 18 ὨοΑΥν ἸΔἀΘ (1081 τ 1ἢ «Γ6Γ. [1.8 Βυΐ Κοᾳὶ] 88 βῃονῃ ὑμαῦ 
Ποῦ ἃγΘ συ οηβ 1ῃ βίγ16.Ύ ὙΤμθ ργορα ΠΥ 18 {παῦ (Π6γ6 τν88 
ΒΟΙΏΘ ΘΟΠΏΏΟΙ ΒΟΌΣΟΘ ἔοι ΜΠ ΙΟΝ (Π6 δυΐμοῦ οὗ Εϊηρβ ἀογινοα ἢ18 
δβίδίϑιηθηΐ, δπὰ (ῃαὺ ἃ πα] οαἀϊίον δα ἀθα ομδρ. 111. 88 δῇ ΔΡΡΘΠαΙχ ἴὸ 
«Γ΄ γι δβ ργορῆβοῖθθ Οὐδοὺ οομ)δοίαγχαοβ, ὑπαῦ 8. ΡᾺΡ]] οὗἉ “ Ἔγθιηῖδῃ 
8η4 {μεΐ ΕΖτα στοῖθ {π6 ὈοΟΚΒ οὗ ζηρβ, ἀγα θυῦ σοπ)θοΐαγθβ. ὁ 
Τα βουγοθβ ομὰ ΠΙΟἢ ἴμ6 ΔΌΓΠΟΓ ΤλΔ1Η}} ἀΥΟν 18 τηδίθυ 8 1]5 ἈΓΘ 

1παϊοαίθα Ὀγ Ὠϊτηβο., Αὐ {π6 οἷἶοβα οἱἵἁ βοϊοτηοῃ᾿β ιβίοσυ, 6 σϑίθυϑ 
οσ [Ὁ]16Γ ρδυθουϊαγβ ἰο ἐλς Βοοκ 9 ἐδιο 44εἰ 9. ϑοίοπιοπι (1 ἸζὶηρΒ Χὶ. 
41.). ἴου θνοσυ Κιῃρ οὗ δ υᾶδὲ ἴο ἐλδ δοοῖ οὗ ἐδε Οἠτοπιοίες 9 ἐδ ἀἴπ)ε 

1 ἙἘΠη]οἰπηρ, ὃ 58. 
2 ῶρ6 ἢ ἤ εἴῖο, Εἰη]είταπρ, 8 185, ποῖο 6. οοιηραγοά τῖῃ 8 147 8.» ποΐθ 6. 
8. Ἡδνογηΐίςκ, Εἰπ]οἰταηρ, 8 171: 11. 1. Ρρ. 170, ὅτ. ; 
4 9306 Κεὶ!, Εἰμϊοίταην» ὃ 59., Οὐοηπι. οὐ Κίηρβ, νοὶ, ). Ιῃηϊτοᾷ, ΡΡ. 8--- 8. 
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4 “ιυααὶ (1 Κίηρβ χῖν. 29., χνυ. 7, 28., χχῖὶ 45.; 2 ΚΊπρϑ υἱῖϊ, 23., 
ΧΙ, 19. ὅο.), δηά Ὁ ΘνοΣΥ Κιηρ᾽ οὗὨἍ [8γδ6] ἰο ἐλα Βοοζ 97 ἐλε ΟἈγοηϊοῖοι 
9 ἦε ἀἴπρε ΟἹ ]1εγαεῖ (1 Ἰζιηρβ χὶν. 19., χνυ. 3]., χυΐ. ὅ, 14, 20, 27, 
ΧΧΙΙ, 39.; 2 Κίηρθ Ὶ. 18., χ, 84. ὅζ..)., Τῇ ὈΟΟΚ οὗ {86 δοίβ οἵ ϑοῖο- 
ΤΩΟΠ δ88 Ὀ66ῃ ΒΙΡΡοΒΘα ᾿ἀθηίϊο8] τι [Π6 ὈΟΟΚ οὗ Ναίδμδῃ {Π6 ργορβεί 
(2 ἤχου. :χ. 29.). Βαΐ {818 'ἰ8 ποῖ ἃ Κο]ν οοπ͵θοΐαγε: ἰδ γ88 
ἀουθΏ]688 ἃ Θοπ ΓΘ ΘΏΒΙγΘ ΙΒΌΟΥΥ ΟΥ̓ ἴΠ6 τχοπαγοῖ,, οομαρτγίβίηρ (Πο 
ονθηΐβ πδγταϊοα ἴῃ (6 ἴἤγθθ ὈΟΟΪΚΒ τηοηθομθα 1ὼ ΟΠ ΓΟ οΪοθ. Τὴ 
ὈοοΚ οὗ {86 ΟΠγοῃῖοὶθβ οὗ [86 Κιπρβ οὗ [8γ86] 18 οἱϊβα ἔοσ (86 ἰλϑὺ ἔπιε 
2 Κιηρθϑ χνυ. 81]., ὑπαῦ οὗ [86 ΚΙῃρΒ οὗ παδῇ Ἰαϑῦ ἴῃ 2 Κιησβ χχίν. ὅ.; 
ῬΟΙΒΔΡΒ {86 ΠΙΒΙΟΥΥ͂ γγ88 ποῦ σΑΥτΙοα ἀονγῃ ΟΥ̓ Το θαγομπα {ἢ686 το- 
Βρεο να ροϊηΐβ, {μ6 σοῖρῃβ οὗ Ρβίκδιι δῃὰ “6 οϊδϊκ᾽ πη). [1 18 ̓ πυροββιθὶο 
ἴο ΒροδκΚ ὙἼ ΔΩΥ σογίαϊπίν οὗ [Π6 παίασα οὐ ρίδῃ οὐ {686 πουῖθ, 
ὙΥΒΙΟἢ ΤΩΔΥῪ ῬΟΥΠΔ08 πᾶν Ὀθθὴ ὕνο ρδγίβ οὗ ἃ οοτυρ θα ᾿ιἰβίογυ οἰϊο 
88 ἐδλε Βοοκ ὁ ἐδιο ἀἰπρε 9 ἁκμάαλ απά ]1εγαοῖ, 2 (ΟἜγοι. χχχῖϊ. 32., διὰ 
ἢ ΒΠρηῦ γασγϊδιοηβ οὗ {1||6, 2 ΟἼτου. χχ. 834., χχῖν. 27., Χχχυ. 
27. ἘΒ6 {Π18 88 1Ὁ ἸΠΔΥ, {ποὺ Βθϑ [0 ἤδυνθ Ὀθ66Ὼ 8588, ποῦ ΠΙΟΙῸ 
οἵ οἷδὶ γορ ϑύθγβ, σοσηροβοα δὖ αἰ βγθηῦ {1πλ68 ὈῪ ργορμθίϊο τθα. Νοὶ 
{π80 [ΠΘΓΘ γγὰ8 ἃ ΘΟὨΟΙΠΌΟΙΒ ὨΔΙΤΑΙΥΘ ἰΔ θη ἊΡ ΕΥ̓͂ ὁΠ6 Ῥτορβοῦ, ἡ ΒΕΙΕ 
δΟΐΠΘΥ οΘαΒ6α, Ὀὰὺ ρΟΒΒΙ ᾽ν ὑΠπ686. ΟἰΓΟΏ16168 γΈΓῸ ρὰΐ ἰοροίμογ ποί 
Ἰοηρ θοἔογθ ἴδ6 6χ1]6 ἔγοπι [816 παγγαίϊνϑϑθ οὐ σγθῃ Ομ θα ρΡΟΥΑΓΥ ὙΠ 
1μ6 ἰλοίβ {Π6Ὺ τοϊαίθα ὙΤηδθηΐὰ8 ἔδηοιθθ, θὰῦ ᾿ἩΣΒουῦ βυβιοιοιὶ 
τ δϑοῃ, [δαὶ {Π6 α] ἱπλαῦθ δαῖμον οὗ {πΠ6 ῬοΟΚΒ οὗ Κίηρβ δαά ομἱγὺ ἐσ- 
ὑγαοίβ ἔγοσα [818 ἰρο Ὺ ὑγοτὶς Ὀθίοσο Ὠῖτη. 

Βεβιάθβ (86 βουγοθβ παιηθά, {ἢ6 σίου Πα Ροββι ΟΙΥ βοῦλα οἰδεῖ 
ἴον {π6 Βιβίοτιθβ οὗ ΕΔ ἢ δηα ΕἸ 18.8, ρσορμοῖβ υὸ οοουρῖδά βιιοὶ ἃ 
Ῥτοτωϊηθηῦ ροβιίοη 1ῃ [Βγδ6], μα ἡ 086 ΟΠ ΘΙΡΙ] δοίβ αγα σα] αἰθα δἱ 
Ἰφηρίι.] 

ΤΠ6 αἰνίπο δα που οὗὨ (Π686 ὈΟΟΚΒ 18 αἰξεβίβαἃ ΟΥ̓ [Π6 ΠΩΔΠΥ͂ ῥγθ- 
ἀϊοῦοηΒ ΠΟΥ οοηίαϊη : (ΒΘῪ το οἰϊοα 489 δυϊῃθηῦο δηα σδηοηῖοαὶ ὃ 
“]6888 ΟΠ σῖϑῦ (ἸαΚα ἰν. 26--- 27.), ἀπὰ ὈΥ δ18 δροβίϊοβ (Αοἱβ υἱ!. 47.: 
οι. χὶ. 2---4.; “81η68 ν. 17, 18.), ἀπά (Π6Υ αν σομβίβ ΕΥ Ὀθοα 
ΤοΟοΙν α 1η10 [ἢ6 Βαογοα σδῆοῃ ὈΥ {86 «6 υν18ἢ δηα ΟΝ βίη οἰ υγοβεθ 
ἷῃ ΘΥΟΥΥ͂ 856. ὙΠοῖΡ ἐγατ δηα δος πο ΟἿ 4180 ἀογῖνα δἀάιοηδὶ 
ἙΟΒβ γι ἢ ἔγοτῃ [86 δοσγθβρομάϊπρ' ἰδβπηοπὶθβ οὗ δποϊθηὺ ῥγοίδῃο 
ΤΙ ΓΘΓΒ. 

111. Τα ἢγβι βοοκ οὐ Κηρβ θιαθγαοαβ 4. ροτϊοά οὐ οὔθ δυπάτοὶ 
ΔΠ ὑνγθη νυ -81Χ ὙΘΆ͵Β, ἔχοι {Π6 δποϊηπρ οὗ ϑϑοϊοιηοι, α.μ, 2989, [0 
{886 ἄρδιἢ οὗ μοβμαρμαί, ΑΜ. 8116. [0 τοϊανθθ (86 Ἰαίψεσ ρατί οἷ 
αν [1 ; [15 ἀθαίῃ, δπὰ {μ6 δοοθββίοῃ οὐἩ ϑοϊοπιοη, ὑγβοβα σοὶ ξτι 
ΘΟ ΡΓ ΘΠ α64α [86 πού ΡΓΟΒΡΟΓΟῚΒ ροχϊοᾶ οὗ [86 1βγϑβ} 1018} ὨΙΒΙΟΣΥ͂, 

" οΙ], Εἰπ|εἰϊπηρ, ἃ 60. Οοπρ. Οὐτηπλ. οα Κίηρβ, νοἱ]. ἱ, [πἰτοὰ, Ὁρ. 13---21. Τὴ 
οοῃβί ἀογαιίοη [πδ΄ ἐῃ686 ὈΟΟΚΒ γογο αἰ χαβίθα ἔγότῃ τηθιηοῖγβ, τσὶ θη ὈΥ αἰ ογεπὶ Ῥογβθοῦ 
ἯΠο ᾿ἰνϑὰ ἴῃ [Π6 τοβρθοιίνο (ἰπι68 οὗἨὨ Ἡ ΙΘἢ ΓΠΟΥ͂ τοῦθ, Μ11}} ἢ6]0 ἴο0 τϑοοης]ο πε ιδὶ ἰ8 
οἵ Ηεζοκίδα ἰπ 2 Κίηρεβ χυ]]]. δ. τμδῇ αγῆεγ λίπι ποπὲ τσαϑ ἰϊδδ Αἰπι ς᾽ αἰἱϊ ἰδ ἀϊπρο (7 υἱκιαὶ, 
ὙΠ ννῆδὶ 18 βαϊὰ οἵ «οβίδι ἰῃ οὔδρ. χχι, 25. {πὶ 6 ὠπϑπίο ἢὲπι ισαα ἰΐέγα πὸ ἀϊπο ὀφίογε 
ἀΐπι; ἴον Ἡδὶ 18 βαϊὰ οἵ Ἠθζοκίαϊι νγαϑ ἴσα, 01}} 16 οἱρμίθθηι ἢ γοδῦ οὗἩ «οβίδῃ, πσβεη [δαὶ 
Ρομε βουγείρη δοραπ ἰΠ6 τοίογπηδιίοη οὗἨ ὙΠΐοΐ 80 ταρο 18 βαϊὰ ἴῃ 186 βδογϑά ΔΙ δο17. 

νεΒ, Ῥγοΐ. ἰο Βοοῖβ οὗ Είημβ. 
3 Φοβορῆυδ, Απκίᾳ. πὰ, 110. τὴ, ο,. 2. ; Ἐπαβονίαθ, Ῥγορ. Ενδηρ. 110. χ. ; Οτοιίαδβ ἀθ 

Ψοτγίϊαϊο, 110. 11]. ο. 16 ; δηὰ ΑἸ]χ, ΒΘ ΗδοῦοηΒ ἀροπ ἴμ6 Βοοίκβ οὔ τη ΟἹ Ταοδβίδιβθηξ, οδρ. ἰ. 
ἤαγο οοἸϊοοῖθα βουογαὶ ἰπβίβῃοαβ οὗ (6 σοῃδστηδιίου οὐἨ 106 βδογοὰ Ἠἰβίογίδῃβ ἔγοπι ργῸ 
ΔΌΪΠΟΣΒ. Οτ (δι[8 διιδθοῖ 4160 σοηδα]ν [86 ἐοδίἑπιου 68 κίνοη ἰῃ οὶ, 1. ΡΡ. 144--168. 
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δᾶ ργοῆρυγοᾶ [Π6 ῬΘβοοία] τοῖστι οὗ {π6 Μοββίδῃ ; βοϊοιηοι Ἐ ογδοίΐοῃ 
8.:Π6 ΘΟ, Βοοσδίϊοη οὗ {Π6 ἰδ ρ]6 δὖ “δγυβαίοιῃ ({π6 Ὀθδι ΟΥ̓ απ ρογίθο- 
[10 ΟὗὨ ὙΠΙΟΙ τγ88 ἃ ἴγρ6 οὗ {π6 Ὀδδυΐυ δπὰ ρογίδοϊοη οὗ [86 δῃυτοῦ 
οὗ (ἀοά); μῖ8 ἀοἔεδοϊίοη ἴτγομι {π6 ἔσὰθ τ] ρίοι : (π6 βυάδάθη ἄδοαν οὗ 
ἀῃ6 6 |8ἢ παίοη 86 ἢ18 ἀραίῃ, τ ἤθη Ὁ ψ͵8 αἰν ἀοα ᾿ηΐο ἵἔτο 
Κιηράοτηβ, υπάθν Βθἤοροδῖη, 780 Τοῖρμθα ονοῦ δ ἀδἢ, σοτηρυίβιηρ [86 
ἀὐ1ῦ68 οὗ πάἀδῃ ἀπα Βαπ)]αηλη, ἀπ ὉΠάΘΙ Φ ἀτοθοδηι, ΠῸ τῦαβ βουθ- 
τοῖρῃ Οὗ [π6 οὔπο᾽ ὕθῃ ὑγῖθ68, ἴῃ (Π6 Βδογϑᾶ πυληρβ ἀοβιρηαίθα 88 ἐῃ6 
Κιηρσάοτω οὗἉ ἰβγαβὶ; {π6 στϑῖρῃβ οὗ ΒΟ οδπιΒ Ββυσσθββοσβ, ΑὈἰἦαπι, ΑΒ8, 
Δα « ΘΠποβδδρμαῦ; δηά {πόδ οὔ Νβάδῃ, Βδββῃα, ΕἸ]Δῃ, Ζιτασὶ, Οτησι, 
Τιθηὶ, [6 ψἱοκοὰ ΑΠΑΡ, δὰ Αδαζίαθι (ἴῃ ρασί), σῇο βυοοδράρα 
“ ογοροῦα οὐ {86 ἔπτοηα οὗ ἴβγμθὶ. ΕῸΣ ἰῃ6 ραγίϊουϊαν ογᾶον οὗ 
Βα οσαδϑίοι οὗ {Ππ686 ΠηΟΏΔΥΟὮΒ, πα οὗ [86 ῥσγορμϑίβ ψβοὸ δουτίβῃοα 
ἀυσίηρ ὑΠ6 1 τοεροοῦννο γοῖσῃβ, {π6 τοϑᾶοσ 18 σίγα ο {π6 οἤσοῃος- 
Ἰορτοαὶ [4016 Ἰῃβουίθα ἰπ {π6 Αρρμομάϊχ ἰο 1π6 {μϊγτὰ νοϊαμηα οὗἹἉ {118 
ψοσΚ. Το ἢγθὺ ὈοῸΚ οὗ Κίηρβ πηδᾶν Ὀ6 ἀϊν᾽ 46 ᾿πΐο ὕνγο ῥυϊηοῖραὶ 
ῬΑΓΙΒ; οοπίδιπηρ, 1, ΤῊ Βιβίοσυ οὗ {π6 υπάϊνϊαοα Κιησάοτη πᾶ Γ 
ΘΟϊομιοῃ ; 8η64, 2. ΤὨ6 βίοσυ οὗἨ {86 αϊνιἀοα Κιηράομι Ὁπάοσ 
ἘΘΒοΡοδι δηα 18 διιοοθββουύβ, δῃα “δ γοθοδιὰ δηᾶ ἢ1Β βυισοθββοῦβ. 

ῬΑΒΤῚ. 7Τῆε ᾿ὐδίονγ 97 ϑοίοπιοπ᾿ 5 τεῖση (1. --- Χὶ.} οοπίδϊμβ ἃ παυτὰ- 
ἴϊνο οἵ, 

1, Το ᾿Ἰαἱΐου ἄδγβ οὗ ᾿ανίὰ ; {86 ἱπαδυραυγαίίοη οὗἨ Ξϑοϊοθωοῃ, δῃᾶὰ ἢιἷβ 
ἀοβϑισπδίίοη ἰο Ὀ6 1.ν 14 8 βυαοσοββο7ῦ (1.---ῖ. 11.). 

2. ΤὨθ τοίρῃ οἵ δοϊοτωοῃ ἔγοτη (86 ἀθαίῃ οὗ αν ἰο 818 υπάοτίδκίηρ 
116 Θγθούϊοῃ οὗ (86 ἰδιηρ]ὸ ([]. 12----ἰν. 84.) 

8. ΤῊΘ ργθρδγαιῖοῃϑ ἴοσ Ὀυ]Πάϊηρ (η6 ἰδιηρ]9 (ν.). 
4. Το ὈυΠάϊηρ οὗὨἨ [116 ἰδιαρ]θ (νἱ.) δμὰ οἱὐἁἨ ϑοϊοπιοη Ἐ οσσῇ Βοιιδο, τὶ ἢ 

[86 ργϑρδγδίίοη οὗ {Π6 νθ886}8 Ὁ 1786 ὑθιαρ]θσβοσυῖοθ (ν11.). 
ὅ. Το ἀθαϊοδίζοη οὗἉ [π6 ἰβτηρὶθ, δπᾶ {6 ργαγὸγ οὗ ϑοϊοιιοι (ν111.). 
6. Τγδηβδοίοη8 ἀυτὴηρ ([Π6 ΤΟΙ Αἰπάογ οὗ ϑοϊοιηοῃΒ γοῖρῃ ; ἴ8 ΘΟΙΏ ΠΊΘΤῸΘ : 

ν β1ὺ ἔγοτι {116 αυθϑη οὗἨ δι6θα ; [86 βρίθηάουγ οὗἉ δ18 πιο ΔΓΟΉΥ ; Ηἷδ ΓἈ]][ηρ; 
Ἰπίο 1ἀοΙ Δ ΓΥ ; 8παὰ 1τ1ῃ6 δάνθυύβασίθϑ ὈΥ γῇοτα ἢ6 νγῦ18ἃ8 ΟρΡΡοΟΒϑα 811] ἷ8 ἀϑδίὰ 
(χ., χ., χὶ.) Ὲ 

ῬΑΕΥῪ 11. 7Τῆε λίβέονν ὁ ἐδό ἐιοο ἀϊπφάοπις 07 ϑμααΐ, απὰ ]οταοῖ (ΧΙ. 

1, ΤῺῊΘ δοοθϑδβίοῃ οἵ Βθβοόβοϑμι, 8δηα αἰ νἱβίοη οὐὗἩ [η6 ἔττο Κἰηράοτηϑ (χἰ.). 
2. Το τοῖρῃβ οὗ Βϑμοθοϑια Κίηρ οὗ υάδῃ, δὰ οἵ Φογοθοδ 1. Κίηρ οὗ 

1δγ86] (χ ϊὶ., χὶν.). 
ὃ. ΤὮΘ γοῖρηβ οὗ ΑὈἰ78πι, ἀπά Α88, Κίηρβ οὗ Φυάδῃ, δπὰ {8 σοῃ ΘΠ ΡΟΓΑΓῪ 

γοΐρηϑ οὗ Νιάδῃ, Βαδβῆδ, ΕἸδ}, Ζιμαγὶ, Ομασὶ, δπα ὑμ6 οσοϊηταθποθηθηΐ οὗ 
ΑΔ 5 τοΐρῃ (χν., χνὶ.). 

4. ΤἼΘ τοῖρη οὗ δ βοββδρμαί Κίηρ οὗ υδδῇ, δπᾶ οὐ 8 σοπίθιω ρογγῖθβ 
ΑΠΒδΌ, δπὰ ΑΠιαζΖίδῃ (ἴῃ ραγ), ἀυχίηρ τ σὰ [86 ῥσορμοὺ ΕἸ 174 βου ϑῃθα 
(χν!].---χ χὶὶ.). 

ΓΨΥ. Τῇ βοοομα θοοκ οὗ ΚΊπρβ οομεϊημοβ. {Π6 ΟΠ ΘΠΙΡΟΓΑΓῪ 818- 
ἸΟΥῪ οὗ {πΠ6 ὕνψο Κιπράομηβ οὗ ἴβγδοὶ δῃηα «πάδἢ, ἔγοιη {86 ἀθδίῃ οὗ 
«᾽ ΘΒ μδρδδΐ, Α.Μ. 8115, ἴο {π6 ἀοδίγχαοσίίζου οὗὨ {μ6 ΟἸΤΥ δπὰ ἰδθρ]α οὗ 
“ογυδαίθτλ Ὁ ΝΟ Δ΄ 6ΖΖΑΓ, Α.Μ. 3416, ἃ ρογοα οὗ [Ὦγχοο Βυπάγοα 
γεξαγβ. μα ᾿αβῦ [ἤσγθ6 σϑῦβεβ οὗ π6 ργϑοθάϊπρ θΟῸΚ πανα θθθη ἰπη- 
ῬΓΟΡΟΓΙΙ͂Υ ἀἰβ)οϊμοα ἔγομι {π|8.ι ὙΤΠ6 Ὠἰϑίοσυ οἵ {π6 ὕνο Κἰηραάοιῃβ ἰ8 

ττδ 
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ἱπίογσονθῃ ᾿π {818 ὈΟΟΙ, Δηα Ὀγοβθηΐβ ἃ ἰοπσ βιισοσοδεῖοι οἵ πἰοκεὰ 
βού γοῖρηβ ἴῃ {π6 Κίηράοτῃ οὗ [δγϑεὶ], ἔγοπι ΑμαΖίδῃ ἴο Ἡοεῖοα, ἰὴ 
ὙΠ0586 Γαῖστι ϑδγ ΑΔ σΙΒ νν 88 σαρίαγοα ΟΥ̓ ΘΑ πηϑῃ βοῦς Κὶηρ οἵἨ Αβαγτία, 
δηα {π6 ἴδῃ {1068 ΟΥΘ ἰβίϑῃ οδρίϊνα ᾿ηῦοὸ {παΐ ΘΟΌΠΙΓΥ. ἴῃ (ἢς 
Κἰπράοῃι οὗ  υάδἢ, 6 πα βοπιθ ἔδυ ρίουβ ὑΥΊΠΟΘ6Β ἈΠΊΟΠΡ' ΤΙΔΗΥ πἰο 
ὙΟΥΘ ΟΟΥΤαρΡΙ. ΘΙχίθοῃ βουογοῖρηβ Η]]6α ἰμ6 «618 ἰἄγοης, ἴῃ 
Φομογαῖλ ἰοὸ Ζραοβκίδῃ, ἴῃ ποβο γοῖρη {π6 Κιηρσάοιμ οὗ Φυάλῃ πα 
τοί! δα ρνοσγίθά, δηα {Π6 ρῬθορὶβ οδγυθα ᾿Ἰπύο σα ΠΥ ἴο Βδθγίοι, 
Θυτῖηρ 0818 ροσῖοα πυμηθγοὰβ ῥγορμοῖβ βουτγϑηθα, 88 ΕΠ} ἢ, ΕἸΙΣ, 
]οηδῃ, 406], Απιοβ, Ηοβεϑα, [βαϊδα, Μιοδῆ, Νδῆιπι, «΄εγεπια, 
ΗδΌΑΚΚυκ, Ἰθδηῖ8ὶ, ἘΖακιθὶ, ὅθ. ὙΤημθ βϑθοοπὰ Ὀοοκ οὐ Κἰῃ: 
ΘΟ ΡΓΙΒ6Β ὑΥΤΘ ΠΥ - ἄν οπαρίογβ, ὙΠΙΟἢ ΤηΔΥ δ6 αἰ ν]ἀθα 1ηΐο ὕπο ματι; 
σοπίαϊπῖηρ, 1. ΤΠμ6 ΠΙβύουυ οὗ [86 {ν7ὸ ΤΠ ΟΠΔΙΌὮ168Β, ὑηῸ} [(Π6 οπά οἱ 
1Π6 Κιηράοιῃ οὗὨἨ ἴδγδβὶ; δῃά, 2. Τὴ Βιβίοσυ οὗ «υὐδὶι δίοηθ ἰο ' 
Βιι  νοσβιοη. 

ΡΑΒΤῚ]. 76 σοπίοηιρογαῦ ᾿ϊδίογν 9 ἐδε ἀϊπράοπις 9 7εγαεῖ απ 
“7 μαάαΐ, ἐο ἔ)ι6 ὁπ 9} ἐλ ΚογηιοΥ (1.---- ΧΥ]1.). 

1, ΤΠΘ σοί θΠΙΡΟΓΆΣΥ τοῖρηβ οὗ Φθῃμοβμαρῃδι, Φοοσατα, δηὰ Αἰνεείδ, 
Κίηρβ οὗ Φυάδῃ, δηὰ οὐ Αδβαζίδ!, δπὰ Ψόσγβῃι, Κίηρβ οὗὁἨ 5Γ86] ; ἐὴθ (γγη-- 
Ἰαύζοη οὗ ΕΠ 8}, δηὰ ἀοδίσηδίοη οὗ ΕἸ δα ὑο Ὀ6 18 ΒΌΘΟΘΒΒΟΣ ; πλίγβοίοα 
ψτουρμῦ ὈΥ Ὠἰπλ (1.-- ον}. 29.) 

2. ϑοβὰ Δρροϊπίρά Κίπρ οὐϑῦ 1βγϑοὶ ; Φϑβοσγϑῖῃ ρυΐ ἴο ἀρφδέδ ΒΥ δἰπὶ; 
ΤΟΙΡ οὗ “68; ἀραίῃ οὗ ΑΠαζΖίδῃ Κίηρ οὗ Ψυἀ δ}, δπὰ (6 υδαγρδίοη οἱ 
ΑἸΒΔΙΠ Δ} (ἰχΧ.--τχὶ. 8.). 

8. ΤῊ τοΐρῃ οἵ Φοοαϑὰ Κίηρ οὗ υδδῇ, δῃηὰ {86 σΟΙ ΘΙ ΡΟΓΆΓΤΥ τεῖζι οἱ 
ΘΟ 82, δη μἷ8. βοηὴ “6 ῃοαβὶ, Κίπηρβ οὗὨἨ [βγ86]; [89 ἀθδίῃ οὗὨ {6 ῥγορδεὶ 
ἘΠΙΒΠα ; δηὰ {Π|6 τιΐγδο]ο ρου ξοστηθα αὖ ͵8 στᾶνο (χὶ. 4--- χῖ!, 26. 

4. Το τοῖρῃϑ οὔ Αἰηαζίδῃ, Αζαγίδῃ οὐ ὈΖζΖίβῃ, δα 4“οίβαδκ, κίε οἵ 
)υάδῃ, δηὰ {86 σοῃίθπιρουΆΓΥ τοῖρηβ οὗ ΦοΒβοαβἢ ΟΥἩ ΖοΑδβα, δ γόδοδα ἢ]. 
Ζοοβαγίδἢ, ΘΠ] τα, Μθηδιθιη, ΡΟ Δἢ, δπα ῬΘΚΔῃ (χῖν., χν.). 

ὅ. Το τοΐρῃ οὗ Αμιδζ Κίηρ οὗ Ψυᾶ4}}; ᾿πίδσγορησμα ἴῃ {86 Κιηράοι οἷ 
[5.86] δένον ἐμ6 ἀθδί! οὐὗὨ Ῥοϊκαῖι ἰθγηλ παίθα Ὁγ Ηόβμθα {86 480 βουογείξῃ, 
ἴῃ {η6 πίη γοᾶν οὗὨἨ ὑγίοβθθ6 γοῖρῃ ϑαπιαχα 18 οδρ᾿ζ4] νγϑ8 ἰβκϑῃ ὉΥ [δὲ 
Κίπρ' οὗ Αβϑυγίδ, νγῃ!Π0  {π6 ὕθῃ {τ 68 σγοσθ ἰκϑῃ ᾿πύο σδρΏΤΙΥ; (δ 
Βα νοσϑίοη οὗ ὑπο Κιησάομ οἵἨ ἴβ8γδ6] ; δηᾶ {μ6 πιϊχίαγο οὗ τοὶ! ρίου ἰπῦο- 
ἀυςσοὰ ὈΥ {86 Οἱ 08 τ ῃ0 ὑγογθ ὑγϑηϑρ]δηϊοα ἰο ϑαπιδγὶα (ΧυἹ., χυἱ 

ῬΑΒῚ 11. 7λὲ Πίδίογῳ ὁ ἐδ αοοϊϊπο απα [αἱ] οΥ ἐλε ἀϊηασάρι οἱ 
«μαάαΐ (Χνλ!., χχν.). 

1. Τηθ τοῖρῃ οὗ Ἐδρζοκίδ ; μἷ8 ψὰσ τ ἰη6 ΑΒϑυτίϑηθ ; ὑδπιοὶγ 88} 
ἀοδβισογοὰ ; (Π6 ΤΘοου γΥ οὗ ΗΖ κίϑῃ ἔγοτα ἃ. τηοσίδὶ ἀἴ56886 ; (80 Βοῦ7’ 
Ἰοῃΐβῃ σδρυν ἐογοίο]ὰ ; ἷ8 ἀθαῦῃ (χυ!., χὶχ., χχ.). 

2. ΤΠο γοῖϊρῃβ οὗ Μαπδβεθὶ, δπα Απιοη (χχὶ.). 
8. ΤΊ τοῖρῃ οὗ “ ο5818}} (χ χὶ!. τ χ χῖ!. 80.). 
4. ΤΏ τοὶρῃβ οὐ 9 ϑβοδίιδζ, 6 μοϊαΚίχῃ, ᾿ ϑῃοϊ δοίη, απ Ζϑάοκίδα [80 ἱμὶ 

Κἴηρ οὗ Φυάδῖ ; Φογαβαίθμι ἰάθη ; (Π6 ἰθαρ]6 θαγπῆ; δηᾷ [89 ὅ6ν8 σατο 
ἰηΐο οαρίϊνιγ ἴο ΒΑΌγΪοΣ (ΧΧΙΪ!. 8]--χχν. 80.). 

Υ. Τῇ ἔπο θο0 ἘΚ οἵ Κίπρβ, ρατγιου αν] {86 βοοοηᾶ, δϑουπὰ πη 
ἱτηργαβαῖνα δηᾷᾶ ᾿ἰνεὶν πδγγϑίοηθ; δηὰ {π6 δβίγιοῦ ἱπυραγθδιν, πι 
ΠΟ ἢ {Ππ6 δαΐμοῦ οὗἩ ϑϑδοῖ θ0ΟΪΚ Π88 τοϊαύθα δυθηΐθ δηὰ οἰγουχιδίδῃοθ 
ἀἸθμοπου γα Ὁ]8 ἴο ἷ8 ἡδίΐϊοῃ, δϑἴογαβ ἃ οοῃνί ποίησ ϑυϊάθπος οἵ [δ 
ΒάΘΙΔΥ ἀπά ἱπίορηγ. ὙΤΉ686 ΒΟΟΚΒ ἀο]πθαίθ (μ6 Ἰοηρ-δυδοήος οἷ 
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Αοἄ ἰονγαγὰβ [18 ρϑόρίθ, δῃηὰ διῖβ βανϑσ οδαδβυϊβοιηθηΐβ ἴον {ποὶγ 
᾿ηϊαυϊίουβ δῦυ8α οὗ ᾿Ϊβ ΠΊΘΤΟΥ : δὖ {π6 βϑῖμθ {πὴ {Π6Ὺ τηδτῖς τηοϑὺ 
οἰ {Π6 νοοῖ οἵ (ἀοά, Ὀοΐ ἴῃ 18 Ῥτοχη868 δα ἴῃ 818 [ῃγϑαΐθῃ- 
ἸΏρΒ, δηἀ βῃον {π6 αὐίϑν νϑηὶῦ οὗ ὑγαδίληρ' ἴῃ 80 δηλ οὗ ἤ6βῇ, δῃᾷ [86 
1ηΒ(Δ Ὁ} οΟΥἮἨ Βυμηδῃ Κιηράοϊηθ, ἔγομη ΒΟ ΡΙΟΙΥ͂ δηα }8ίϊοθ 816 
ὈΑπιβῃ 6. 

[Ὁὲ Υ εἴα δῃὰ Ἡνδγῃϊοῖς βρθὰκ οὔ (Π6 »γορλοίϊεο- αἰ ἀαοέίς οματαοῖου 
οὗ [686 θοοΪΚ8, 88 Ἔχ ι δ1 {πρὶ 1 ΡΘΟΌΪΙΑΥ τηϊηαὔθη 688 {πΠ6 πῆ θη 6 
οὗ [86 ργορμοῖβ, “πιο ἢ ἀΘΒΙΡΏ8Β,᾽ βαγ8 {86 Ἰαίοσ, “" ΟΥ̓͂ ΠΟ 6818 ἴο 
σῖγα 8 Τη6 76 ΘΧΟΘΓΠΔΙ ΡΟ] 0108] ΟΥ ἸΠΊΘΓΠΑΙ τοϊρίουβ ἀπα Θοο] βἰβϑίϊοαὶ 
νίαν, Ὀαῦ Π88 Δρρ]16ἃ 1086] τι ἢ {Π6 τηοϑὲ ἀθοιἀθα ργθίθσθηοα ἴο {6 
ἀο]ποδῦοι οὗὨ [86 ῥσορμθίο ἴῃ σοϊδϊοῃ τὸ {π6 ΚιηρὶΥ ΟΥ̓͂ΘΟ; 8ὸ {παῖ 
1Π6 νον ρίνθῃ ρεπμοίσαϊθβ 88 ἀθορὶν ᾿πἴο {μ6 σοῖο [ἴδ ἀπᾶ οοπάποῖ 
οὗ ἴῃ ῥγτορδοίϑ, 88 οὗ ἴπ6 Κιηρδ δηα Ρϑορίβ. 5 Τζ 61] 1 ΒΟΙῚΘ ΤΩ ΘΑΒΌΓΘ 
αιϑϑϑηῖθ [0 (818, θὰ} Ὀ6] αν 8 ἰῃα΄ 186 1468 18 ρυβῃθα ἴοο ἔδυ, δα ν6]}} 
ΟὔΒοΓυ Β, “ {86 δυίΐίπον 414 πού [Ὁ]]ΟῪ ἃ ργορμθῦοο-ἀ! ἀβοῦο ἱοπάθ ΠΟΥ 
88 ΟΡΡΟΒΘΑ ἴο ἃ ΡυΓοὶ]Υ-Βἰβίοτι 8] δἷτὰ ἴῃ [86 βοϊδοίίομ δηα οἰδρογδαίίοι 
οὗ 18 τιδύθ για }8.᾽,2] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹἱ!. 

ΟΥ̓͂ ΤῊΒ ΒΟΟΚΒ ΟΥἹ ΟἨΒΟΧΙΟΙΕΒ. 

Ι. Τ ε.----11. Αὐυέλον απα ἀαί6.---1Π. 800ρε.--- ΤΥ. Απαϊγεὶς οΥ ἐδλο ἔισο δοοὶξ 
9. Ολτνοπέοἶε8.----Ὑ. Οὐεογυαϊίοηδ οἡ ἐλοηι. 

1. ΤῊΒ δποϊοηῦ «6νγ8 οΟταρτΙβοα {Π6 ὕνσο ὈοΟΐ8 οὗὨ ΟΠ γοη 6168 ἴῃ Οη6 
Ῥοοΐ ; δυῦ ἴῃ 186 ΗΡτον ΒΙΊΌ]68, ΠΟῪ ῥυϊηϊθα ἔοὸσ {Π6}} 86, {ΠΟΥ 
ανο δαορίθα {π6 βαπη) αἰ νυ] βίοι τυ μϊοἢ 18 ἔοπα ἴῃ οὐν ΒΙΡ]68, δρ- 
Ῥαγθηυ ((ὑαἰπιοῦ {π|018) ἔου [ῃ6 ρΓροβα οἵ δομέοστηϊηρ ἴο ΟἿ πηοᾶθ 
οὗ τοίϑγθησθα 'ἴπ οοῃοογάληοοβ, (Π6 86 οὗ ποῖ ΤΠ6Υ Ὀοστον θα ἔγοτῃ 
{Π6 Βομλδῃ στο, ΤΠδ «608 ᾿πΠῈ16 {686 θοΟΚβ ἘΘΘῚ "Δ, 7Τλο 
Ῥροταά 9 Ἰδαψε, οΥ “ππαῖΐς ; ῬΥΟΡΔΌΪΥ ἔχοι (Π6 οἰγουτηβίδποσ οὗἁὨ ἐποῖν 
Βοϊηρ οομρΙ]δα ουὐέ οὗὨ ἀϊαγ]68 ΟΣ δηπαΐβ, 1 ψ ΒΙΟἢ χογ τοοογάοα [ῃ6 
ΨΆΓΙΟῸΒ δυθηΐβ τοϊαίθα ἴῃ {πθ86 ὈοΟΚβ. 1η 1η6 ϑορίυδριπε νογβίοῃ 
Π6Υ ἃ ἰοσηθὰ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΑ, ἐΐο ἐλΐπφε ἐμαΐξ τϑὸγὸ ἴδ ΟΥ̓ 
ογιϊξοα ; ὈΘΟολ86 Ὡοΐ ΟἾΪΥ ΤὩΔΏΥ {πΠ1πρ8 ΜΠΙΟὮ ΨἜΓΟ οτηθα ἴῃ [Π6 
ἔογυταθῦ ρατί οὗ [Π6 ββογϑα ΒΙβίοσυ γα 6 Γ6 ΒΡρ]164, Ὀυιΐῦ ΒοΙη6 παγγ 108 
αἶϑο 8γ6 θη ϊαγρϑα, νυ 8116 οἴμοσβ ἅτ δάἀθά. ΤΠ ατθοῖκ ὑγδηβ᾽ δῖοι οὗ 
{παῖ νϑύβίοη βθόῖὴ ἴο ἢανθ οοῃβι ἀογθα {Ππ686 ὈΟΟΪΚ8 88. ἃ βυρρ]οιηθηΐ, 
οἰ 6 Ὁ ἴο ϑδτθθθὶ αηᾶ ἰὸ {π6 θοοκΒβ οὗ Εϊησβ, οσ ἴο {π6 ψ ῃοΪα ΒΙ0]6. 
Το Δρρο]δθίοι οὗ ΟΠ γοπῖο 68 νγὰβ σίγαῃ ἴο {8686 ὈΟΟΚΒ ΟΥ̓ «ΦΘΓΌΙΩΘ, 
Ῥαδολιιβο ἘΠΘΥ͂ σομἑδῖη 8η δρδίγαοί, ἴὴ οὐάοσ οὐ {ἴπη6, οἵ 186 ψ 016 οὗ 
[8α βδογρα Βιβίοσυ, ἰο {π6 ὑϊπηθ σσθθῃ ΠΟΥ 6γ6 τι θη." 

Ὶ Τὴ 189 Ητγδβι νο]ιιπηα οἵ Βίβῃορ αίϑοη Β Οο]Ἱβοιίοη οὐ Τυδοΐβ, ὑῃ. 184---138., ἔΒΟΥΘ 8.9 
Βοτη 6 δα πλΐγϑ Ὁ]6 το βοοίΐοηβ οὐ [6 ΤΟΥ] οδ.3.8 ΟΥ̓ [6 ΒΑΌΥ]ΟΠ ἢ σαριϊνἱγ, δ ἃ ἰἢ6 ᾿γο- 
ῬΤΊΟΙΥ οὗ τπδὲ αἀἰδροπβϑιίου, τ Πἰς ἢ Ὑγ}}} ΘΠ ΤΟΡΔΑΥ͂ ἴἢ6 Τγοῦ]ο οὗἩἨ ΡΟΙιιβΑ]. 

3 Ὦς Ὑγεῖῖο, ΕἸπΙοἰταηρ, 8 188. Ρ. 282.; Ηνογηοκ, ΕΠΗ]ο απο, ὶ 168. 11. 1. ΡΡ. 146, 147. 
5. (πίῃ. οη Κίηρϑ, νοΐ. ἱ. [πἴν. 8 1. Ρ. 2. 
4 (δ πϑὶ δπὰ Ὦγ. ΟἸδγκο β Ργοίδςοβ ἴο ἴῃ6 ὕνγο Βοοῖκβ οἵ (Ἰ βγοηὶΐς]θ8. 

1Τ1τ4 
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11. ὙΠ Πο86 Ῥοοΐκθ ΟσΘ ουἹἀ ΕΠ] σοιαρ!] ἃ ἔγοτα οἴ υβ, ὙΠΟ ἿΝ ποτα 
πε τἴθη αὖ ἀ"δσγοηΐ ἐἴπηθδ, Βοῖμθ Ὀθίογα δηα οἵ βοῖβ αἴζογ [π6 Βδθυ]οπ ει 
ΟἈΡΌΝΙΥ : 10 18 τηοβῦ οοσίδιη {πᾶ τ6 θοΟ ΚΒ οὗ ΟἸγοηο 168 ἀγα ποῖ ἴδε 
οΥρίηδὶ τθοοσ 8 ΟΣ τπθιμ σία β οὗ [Π6 ὑγαηβδοί!οηϑ οὔ [π6 βονθγοῖσῃε οἵ 
1βγ86] δηᾶ “υάδῃ, 8βο οὔϊοῃ τοίοσγαα ἴο ἴῃ 186 Ὀοοῖβ οὗ Κίησβ. Ὅμοιος 
δηοϊθηῦ τ ρΊϑίθυβ ὕἼΕΓΘ ΤΩΟὮ ΤΏΟΓΘ ΟΟρΡΙοὰΒ {πᾶπ {π6 ὈοοΪκΒ οὗ (Ἰιγο- 
πῖο168: ὙΓΙΘΝ σοηΐδῖη ΔΠ101]6 οχίγαοϊβ ἔγομη οὐρὶπδὶ ἀοσυτηθρηΐδ, ἴἰὸ 
ψΒΙΟἢ ΤΟΥ ὙΘΥῪ ἔΓΘαΌΘΕΙΙΥ τοίου. 

Οοποογηΐηρ {86 δυΐμοῦ οὗ [μ686 ὈοΟΪκ8 ψ ᾶνα πο ἀϊβίιποί Ἰηζοττηλ- 
ἴοη. ἔοι ὅδγβ οοπ)͵ϑούυγοα ὑμαὺ ἢ6 γγχὰβ [6 βαῖηθ γᾷ ττοῖε τῇς 
ὈοΟΪκ8 οὗ Κίπρβ; θαυΐ {μ6 στοαὺ ἀϊδογοηοο, (αἰ πιθὺ Γθυλαγκβ, ἴῃ {ἰὸ 
ἀαίοβ, παυγαίϊνθθ, σϑμθδίορίθθ, ἈΠα ῬΓΌΡΟΥ πᾶπη68, ᾿οροίβοσ σ πῃ πε 
Ταρθοη8 οὗὨἨ [μ6 βδῖηθ {μῖηρβ, ἀπά ἰγθαυθηθν πη 0Π6 βᾶτηθ πογάς, 
ΒίΣΟΠΡῚΥ τ]! αῦο8 ἀραϊηδὲ (Πἷ8 Ἀγροίποδι8. Τὴ Ηφῦγαν" 8 σοτηπιοηὶν 
αββίρῃ [ῃ6 ΟἸ ΣΟΙ ο168 ἰο Εἶτα ; Μ0Π0, Π6Υ ΒΥ, Θοηροβϑα {δπθπὶ Α[τογ 
[86 τοΐαγη ἔγοπι {π6 οαρυλνιυ, ἀπ τγα8 δϑβιβίβα ἴῃ {818 τοῦ Ὁ τε 
ΡΙΟΡοίβ Ζθομβαυῖα δηᾶ Ηδσοαὶ, Κ᾽ ΠῸ γογο θη ᾿ἰνησ. ΤὨΪϊ8 Ορίηϊοι 
ΠΟΥ 6 ἀθανουγ ἴο ϑυρροτί, 3γϑέ, ἔγοτα ὑΠ6 Βιπλ]ΑΥ ΠΥ οὗ ΒΈγ 16 (16 ἰδβὶ 
1ἢγθ6 νϑυβθβ οὗ {μ6 βθοοπα θοοῖ οὗ (γοη ο1 68 ΘΟΥΓΕΒΡΟΒ Ωρ ν ΕΓ 
ποατν τὶ {86 Βγχϑὺ [Πγθ σϑγβθβ οὐ Ε;Ζγβ), ἔγοπηῃ 86 Γεσδριίυ βἤοης 
Δῃηα ρθπογαὶ τ θοῖ 0} 8 νΥ ΠΙΟἤἢ ἀΓΘ Βοιηθ 68 τη846 Οἢ ἃ ἸΟὨΡ᾽ 86.165 οἱ 
δυθηΐβ: βεσοπαϊῳ, [6 δυῖθοῦ ᾿νοᾶ αἴοσ {Π6 σἈρΌΥΙΥ, Βῖποθ ἴῃ ἴδ 
Ἰαϑὺ ομαρίοσ οὗ [π6 βεοοπᾷ Ῥοοὶς μδ γϑοϊίθβ [η6 ἀβθογθα οὗ ὕγσιυβ, σμιοὶ 

δηϊοα ΠΙθογυ το {π6 9618, δπα [6 4180 οοῃθπυθβ Π6 φθῃθδίορυ οἵ 
Ῥανια το ΖειΌρθΑθεὶ, (μ6 ομϊοῦ οὗ {πο886 ψῆο σοϊαγηρα ἔγουμ {πε οἂρ- 
νιν : ἐλμίγαϊν, [686 ὈοΟΪκα οοπίδιη οοσίδιη ἰοστῺ8 8ηἀ δ χργθβϑίομβ, 
ὙΒΙΘ. πον {μ1ηκ ἀγα ῬΘΟΌ ΠΡ ἴο [886 ΡΟΥΒο ἀπά {{π|68 οὗ ΕΖΓΑ. 
ον νοῦ ρῥἰδυβιθ]α {8686 οὐβαγγαί! οηϑ ΤΔΥ 6, ὕπο γα 8.6 οἴδογ 

ΤΩΔΥΚΒ ἀἸβοογη1 06 ἴῃ {π6 θοΟΪΒ οὗὨἩ ΟἸἈγΟηΪο168, τυ Βοἢ απ ἴὸ ῥγυγὲ 
τπᾶὺ Εἶτα ἀϊά ποῖ οοροβα ἔποὰ. [π {Π6 ,γ8ὲ ρίαςσο, {86 διιπογ οὐῦ- 
{1π68 [Π6 ρα μοϑορῪ οὗὨ Ζουαρθαῦοὶ ἰο [6 ὑσὶ σοπογαδίίοπ ; δυΐ 
Ετα 414 ποί ᾿ἰἴνα ἴο {πᾶὺ Ὀπη6, ἀπ, ΘΟΠΒΘΑΌΘΩΠΥ, οοὐ]Ἱὰ ποῖ δᾶτε 
σε 6 (Π6 ρΘΩΘΑΙΟΡῪ ἴῃ ἀμοβίιοη: ϑοσοπαϊψ, [86 ττιῖοσ οἱ ἰδεθὲ 
ὈΟΟΪΚΘ τᾶθ ΠΟΘΙ ΠΟΙ ἃ ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΓΥ ΠΟΓ 8 ΟΥΡΊΠΆ] ΤΊΤΟΥ; Ὀυΐ οοιῃ- 
ΡΠ6α δηά δργιάρϑα 1 6ηὶ ἔγομι δῃοϊθηῦ- ΤΠ ΠΊΟἾΓΒ, ρ ΘΔ] ΟΡ ΘΒ, Ἀπηδίβ, 
Ταρίβίοτβ, δηα οὐμοῦ χοῦ κϑ τ Ποῖ 6 ἐΓΘαΌΘΗΘΠΥ αμποίθβ, δῃα ἔοι 
ὙΒΙΟΝ 6. βομπηθίϊηγθϑ ρῖνθβ οορίουβ δχίγαοίϑ, ψ ποῦ Ἑμδηρίηρ [δ 
Ὑγογᾶβ, ΟΥ αὐξοιηρύϊηρ ἴο ΤΘΟΟΠΟΙ]6 ἱποομβιβέθμοῖθθ [10 18 δυὐ]Ἱάεπί, 
τπογοΐοσγο, ὑμαὺ (πΠ6 δαίμογ οἵ {ῃ686 θοοῖϑ νϑᾶ αἴνοσ [Π6 ΘΑΡΌΥΙΥ, 
δα ἀογινϑα 18 τρδύθγα]β ἔγομχ [86 τ ΘΠ] Οἷ 5 οὗ ὙΤΙΘΥΒ ΟΟΠ ΘΏΡΟΓΔΙΥ 
ὙΠ (Π6 ονοηίθ τοοογθά, ψῃο βουγίβμθα Ἰοηρ Ὀδίογε [ῖ8. {ἰππιε, 
ΤΠ6 δυο η ΠΥ οὗ {π686 ῬοΟΚα 18 ΔρυΠἀΔΏΠΠΥ βυρροτγίοα ὈΥ (δ 
ΘΏΘΓΆΪΙ τηλ88 Οὗ δχίθιμδὶ δυϊάθηςσα; ὈΥῪ ΜΒΙΟὮ αἶδὸ {μαὶγ αἰ γ1η6 δὺ- 
ΤΠΟΥΤΕΥ 158. ΓᾺΠ]Υ Θβίδ  ] ]Βῃ64, 48 γ706}} 4 ὈΥ {π6 ἱπάϊγοοί διὐβϑίδθομβ οἵ 
ΟἿ Ἰμογὰ δηα ἢ18 ἀροβί6β8,' 

ΤῊΘ βουγοθβ ἴο ψ οὶ [πΠ6 ΟΠ γοπῖοϊθ- υυϊίοῦ γοΐοσβ, ἀγα, ἴῸγ (ἢ 6 ἢ18- 
ἰοΥῪ οὗ Πανὶά, (1.) μα ὕοοκ οἵ ϑαιβιθὶ {π6 βθδσ, οὗ Ναίδμαη (δὲ 

 Οοιέραγο 1 Οδγοη, χχὶ δὶ. 18, ἢ ΗδὉ. ν. 4., δηά χχῖν. 10. ἢ Ταῖκα ἱ. 5. ; 3 Οἴγοπ. 
ἶχ. 1. ψ ἢ Μαῖῦ, χὶϊ, 42. δὰ ΓμιΚοὸ χὶ, 8].; δῃὰ 2 Οἤγοῃ. χχῖν. 20, 31. τὴ Μεῖς. χχαιὶ 
85 διὰ Ζμικα χὶ, δ]. 
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Ργορδοῖ, δπὰ (δα {6 βεὸῦ (1 ΟΒγοη. χχῖχ. 29.); ἴογ {π6 ἰβίοσυ οὗἉ 
δοϊοιαοπ (2.} 126 ὈΟοΟΚ οὗ Ναίμαδη, {π6 ῥγορῆθου οὔ Αμῆδμ {86 
ΘΠ οηἱ6, δηά {86 ν]βῖοη5 οἵ 1440 [86 Β66γ ἃσαϊηβύ δγόθοδα (2 Οἤγοη. 
1χ. “ν ΕῸΣ {π6 ἔυγίμοῦ Ὠϊβίοσυ οὗ “υδῃ τϑίθγθηοα 18 τηδᾶθ ἴο 
(3.) 4 Ὅοοῖκ οὗ {86 Κίπρβ οἵ “υάδῃ ἀπά [βγϑ6] (2 ΟἼγσοη. χνὶ, 11.), 
οἰϊοα οἰβον μοσο ταῦ Βοιηθ 8118}} ναγιαύϊοηβ οἵ {116 (χχν. 26., χχυ!ῃ, 
26., Χχχὶϊ. 32., ΧΧΥἹ 7.,), ΧΧΧΥ. 27., ΧΧΧΥΙ. 8., Χχ, 34., ΧχχΙ. 18., 
Β66 {π6 Ηδοῦτον); ὈΥ̓͂ Ποῦ ἴΒοτο οδὴ Ὀ6 1Π{Π|6Ὸ ἀοιδὲ ἐμαὶ Ὀαϊ 8 
βἰηρ]α ῬΟΟΚ 18 πηθαπί. Ε]βουσῃθγ τγὸ6ὸ ἢᾶγθ (4.) {Ππ6 βίου, Φ᾽ Ὑ]Ό, οὗ 
186 Ὀοοῖκς οὗἩἨ {86 Κιηρβ (2 Οἤτοη. χχῖν, 27.), στ οἢ ἔθανε: Ἰἀθῃῖοδὶ 
ψ ἢ {πὸ ἰογοροῖηρ, θεοδυδβα, [Κ6}} ἄσρίιθβ, {πὸ Βϊδίογυ οὗ «οβδβῇ, ΦῸΣ 
τ ΒΙΘἢ 11 18 οἱὐοά, ἈρΎΘΘ8 845 οἰοβοὶν τ ἢ (Π6 ΠΙΒύΟΓΥ οὔ {π8ὺ το μΑτοἢ, 
2 Κίηρβ ΧΙ. ΧἸ].. 88 1Π6 ὨΙΒΙΟΓΥ οἵ ἴπο88 Κιηρβ ἴῃ ΟἸγΟη οἾ6 5. ἢ ἐμὲ 
1 Κίηρβ, ἴοῦ τ βῖοῖ τἢ6 ΟἸἾΓΟΠΙΟ]6-ὙΓΙΓΟΣ τοίου ἰο 186 ὈοοΚ οὗ ἰῃ6 
Κιησϑ οὗ «πάδἢ} ἀπὰ ἴβγϑϑὶ δηα 1π6 δυύμον οὗ Κιηρβ ἴο 1π6 δηπα]8 οὗ 
1Π6 Κιίηράοιῃβ οὗ Φυ0Δἢ} ἀπα 18γ86]1.} ΤῊ18, Ποννόνοσ, 18 ποῖ ἀθοϊβῖνϑ. 
ΟΥΒοΓ βουγοθϑ αγὰ (δ.) (Π6 Ροοΐς οὗἨ Βῃθιηδίδῃ {Π|6 γγορμοῖ, δὰ 1440 
16 866 Γ σοῃοοσγηϊηρ σθηθϑίοσίοβ (2 Οἤτομ. χὶὶ, 1ὅ.): (6.} {Π6 βίοτυ, 
ΦΥΡ, οὗ [86 ρσορμοῖ [ἀἀο (2 ΟΒτοπ, χϑ]. 22.) : (7.} [Π6 Βοοκ οὔ Ζϑμα, 
1Π6 βοὴ οἵ Ηδβῃδηὶ (2 Οἤγοη. σχχ. 84.); (8.) {μ6 δοίβ οἵ ὐζζίδῃ, 
υυιτίθη Ὀγ [δι [π6 ρτορίοῦ (2 Οἤτοη. χχνὶ. 22.}; (9.) 0λ6 νἱβίοῃ 
οὗἉ [βαϊδῃ 6 ργορμοὺ (2 Οἤγοη, χχχὶ. 32.}; δῃὰ (10.) τῃ6 βαγίηρβ οἷ 
186 βθεγβ (2 Οἤγοη. χχχὶ. 19.). Οὔ 686, {π6 θοοκς (ον ψογ8) οὔ θα, 
δηα 1Π6 νϑίοη οὐἨ βαι)ἢῃ ἅγα βαι! ἃ ἴο ἤδνθ θθθῃ ἱποογρογαῖθα ὙΠ (86 
ῬοοΚκ οὗ 1πΠ6 Κιηρβ οὗ υἀδῃ δηᾶ ἴβγαθὶ. Κ61] πηαρίηθβ (δῦ {86 τοβῖ 
Ὑγ6Γ6 ἱπάθροπάθηϊ Βιβίουιθϑ; δαΐ {Π6Ὶ6 18 τα οῖ ργορα Ὁ] 1ν μα {Π6Ὺ 
ὙΓΟΓῈ ΒΘΟΙΟΠ8 οὗ Οη6 ἰαῦσα ἰδίου αὶ ποτ. 

10 Πᾶ8 θθθὴ αιυρϑιοηρα ψῃϑῦθοῦ 186 ΟἸΙγοη ο] 6 -υιίοσ ΒΔ {Π6 
Οβποηΐοα] θ0ῸΚΒ οἵ ιησδ θεΐοτο μι. δ οδῃ Παγάϊγ θ6 βυρροβοᾶ 
Ἰσπογαηῦ οὗ {π686 ὈοΟΚΒ, (πουρῇ ἢ6 ἀρρθδῦβ ἰο ἤδγθ νψογκοά ουὖ ἢ]8 
ΠΆΓΓΑΟ 6 ἔγότῃ ἢ18 ΒΟ ΧΟΘ3 Δίου 18 ΟὟ τηθποα, δηα ποὺ 848 ΤΩΘΓΘΙΥ͂ 
Δαάιηρ ἃ ΒαρΡρ]οιηθηῦ ἴο (Π6 ργϑοοθάϊηρ ἩΓΊΘΓ, 

ὙΥΗΠ τοραγὰ ἴο {π6 ἀαΐθ οἵ [πΠ18 θοοΪκ, [6 γα 18 βοιῃθ αἱ ΠΟ] ἐγ ἴῃ 
ππαάονβίδπαϊηρ μον ἴλγ [ἢ6 ροάϊστος (1 ΟἼἌἜγοη. 11]. 17----24.} τϑδο 68. 
ΖαηΖ νου]Ἱά ὑτίησ 1 ἀοστῃ ἴο Β.Ο0. 260 οΥ 270.3 Ηνουπιοῖς θα ϊονοδ 
τπαῦ {πΠ6 πδῖμθβ θαριππίηο “ {Ππ6 βΒοη8 οὗ Βρῃαῖδῃ ᾽ (ν. 21.) γοσο ποῦ 
ἀεβοοηἀδηΐβ οἵ Ζεγαθαθ 6], Ὀαϊ ὈαΪοπρ' [0 ἃ ρϑάϊρτϑο σαμηϊηρ ράγΆ}16] 
μὰ {Π6 ργοσοοάϊηρ ὃ; 116 Ὑιγίησα δηα οἴμοτβ ἱτηαρίηθ ἰπαῦὺ {Π6 
Ῥᾶββασθ 18 δὴ ᾿ῃἰθγροϊδίοη. ΤΉΘΥΘ 8ΓΘ ὉΠΑΠΘΒΟΪΟΠΔΟΪΥ ἔγϑοθβ οὗ ἃ 
Ἰαῖθ ἀδίϑ : 88 ἴμ6 σϑθοϊκοηησ Ὀγ ἀαγὶς (1 (Ἔτοη. χχῖχ. 7.}); δηα [86 86 
οὗ ΠῪ3 ἴοσ {86 ἴϑρ]6 (1 ΟἸγοη. χχῖχ. 1, 19.); νι βιοῇ βθθπὶ ἴο ροϊηῦ 
ἴο {186 ρμετὶοά οὗ {86 Ῥεγβίδη ἀοτηϊηῖοη. Ἂἂ Ἰδίβθυ ὕϊτωθ σδῃ μασγάϊν ὃ 
σοῃοθάαα. 

ΠΙ. Τῆς ρῥυίποιραὶ ὅσορβ οὔ [8686 ῬΟΟΚΒ ἴδ ἰο θχῃιδιὲ 10} δὸ- 
Οὕτδου {Ππ6 σϑηθα!οσίθβ, {π6 σϑηκ, ἴμ6 ἔπποίοηΒ, δῃά [Π6 ογάογ οὗὨ [86 
Ρυὶθϑῖβ δηὶ ἰμονιοβ ; (Παϊ, δἴνον {Π6 σαρ ὙΠ, [Π6Ὺ ταὶρ αὐ ΤΌΣΟ ΘΆΒΙΪΥ 
Θϑϑηβ ὑμοὶῦ ῬΓΟΡΟΙ γΆη ΚΒ, πα τϑσθηΐου ΟἹ 86] ταϊηϊβίσγ ΤῊΘ 

1 ἘΠηϊοϊϊπηρ, ὃ 144. ᾿. 494. 2 Ὁΐϊς ἀαοιϊοκάϊεπβι!. γογίστᾶχο ἀον Φαάθῃ, ΡΡ. 81], 38. 
8. Ἑϊη]οίτυηρ, 8 180. 11. 1. Ρ. 266. 4 5ρο Καοὶ!, Εἰηϊοίδπης, ὃ 14ὅ. Ρ. 496. 
5 (οπΐ, ΚεοΙϊ, Εἰυ]οϊζαηρ, καὶ 148. ΡΥ. 486, 487. 
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δαῖμον Πα {γί ΠοΥ ἴῃ υἱὸν ἴο ΒΟΥ μον ἰμ6 απ μδᾶ ὕδοη ἀϊδαὶ- 
Βυίοα διηοηρ {π6 ἔΆτ11168 ὈΘἔοτο {Π6 ΘΑΡΟΙΨΙΥ ; δὸ {παὶ {πὸ ταβροσῖνε 
{068 τοῖρηῦ οἡ ὉΠΟΙΓ Τα Γ ΟὈΥΔΙΠ, 88 ΤᾺΣ 88 ὙΔ8 ῬγδοίοδΌϊε, (δ 
δηοίθηῦ ᾿πῃογιίϑηοθ οὗ {Ποῖγ ἔδίμοσβ. Ηδ αυοῖοβ οἱὰ τεοογάβ Ὀγ ἰδ 
Πδ1η6 οὗ αποΐοπὲ ἰλῖπσε (1 Οἤτοι. ἱν. 22.), δῃα τϑοϊΐδθ ἔουσ βαυθγαὶ τοὶ ἰδ 
ΟΥ̓ ΠΩ ὈΘΥΙΏρΒ ΟΥ̓ [6 Ρ6ΟΡΪ]6 ; οπ6 ἰδίκθῃ ἴῃ 86 {ἴπι6 οὗ Πανυά, ἃ δοοοπὰ 
1ὴ {Π6 {ἰη6 οὗ Φατγοθοδῃι, ἃ {Πἰγὰ 1 {μΠ6 6 οὗ Φοίπαμα, δηὰ 4 ἰουγίὶι 
1ηὴ {86 {{ππ|ὸ οὗ {π6 σαρυν ΠΥ οὗὨ [86 ἴδῃ {τῖῦθ8. [|π οΟἴΟΥ μῥΐδοθα δ 
ΒΡΘΆΚΒ οὗἉ [Π6 πυαμπαθογβ Δ] ἢ Πα Ὀ6θῃ ἔαϊκοη ΗΥ̓͂ ογάογ οὗ Κιπρ Πανη, 
δυΐ ψΒΙοῇ Φοδῦ αἀἸα ποῖ πιδῃ. Ἠδθηροθ γγ6 ΠΙΔΥ͂ ρογοαοῖνο {86 ἽἼχέγοιης 
ΔΟΟΌΓΑΟΥ αἰοοίθα ὈῪ [86 “6. ἴπ {Π6Ὶ} βίου 81 ἀοσυτηθπῃί δηά 
βΘΏΘΔΙΟσΊ6Β: [86 Ἰαϊίοτ, Ἰηά664, οου]α πού Ὀ6 οοττυρίοα μογπιετίῳ (ἴοτ 
τηοβῦ οὔ {Π6 Ῥϑορὶβ οουἹὰ ταρϑαῦ ὕῃθπλ Πθι ΣΙ 6 7); Αἰ ΠουφΉ, ἴτγοαι 
ἐγεαυδηῦ ὑγδηβουιρύζοη, τηοῇ συηἤιβίοῃ 88 Ὀ66ἢ ἱπίγοάιυορα πο 
ΤΑΔΗΥ͂ Οὗ [Π6 ΠΆΓΩ68, ὙὙΠΊΟΝ 1ὖ 18 ΠΟΥ͂, ᾿Ἡῤσὶν. ΠΏ ΡΟΒΒ10]6 ὕο ΟἾΘΆΣ ὕ}. 
1 186, βονναυοσ, πηοϑὲ ονυϊἀθηΐ ὑπαὶ {π6 θα818 οὗ (6 ὈοοΚβ οὐ ΟἸ γοηΐοὶος 
γγ88 8. Γ68] ΒΙΒΙΟΥΥ δηα Γ6Ὰ] σθῃθΆ] ΟΡ 65 ; [ῸΓ βοῇ ραγ ΠΟ 6 ΓΒ οἱ Πδπηοϑ 
δΔηα ΟΥΒΘΙ οἸτουπηβίδησοϑθ ἡγοῦ ὭΘνΟΓ ἤν ὕδθη Ἱπνθηΐϊθα ὈΥ͂ 8ηγ 
ἀρδεῶ, 88 Ὧ0 ᾿Π]ΔΡΊΠΘΌΪΘ ΡΌΓΡΟΒΘΟ οοὐἹὰ Ὀ6 δηϑοσθα ὈΥ 1ἴ; διά ἰδς 
ΔΖατα οΟΥἩἨ τηδκιηρ᾽ ταβίδοβ, 8δηα Ὀοὶηρ {ΠΟΓΘΌΥ ὀχροθθα Ὑμθπ {δ γ 

Ὑ6Γ6 ἤγβὺ μυ ]} 15Π64, σψου]α Ὀ6 νΟΥῪ ρστοδί, 
ΙΝ. ΤῊδ ΟἸγομῖοϊθθ ἄγ δὴ δογιἀρτηθηΐ οἵὗἉ 4}}] [16 βαογθα ΒΙβίοσγ, 

Ὀυΐῦ ΤΟΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠΪΥ ἔγομι {Ππ6 Οὐρὶ οὗὁὨ [86 “618 }} παῦοι ἴο {Πεὶν 
Ταΐυγη τοι {π6 γα σαρίνιγ. ΤῈ ἤγβῦ ὈΟΟΚ ἰγαοθδ {116 τῖϑα ανὰ 
ΡῬτορασδθοῃ οὗ [86 ΡΘ0ρ]6 οὗ ἴδβγ86] ἔτοτῃα Αάδπὶ, δῃᾶ δι ναγαβ σῖγα 5 
οἰγοιϑύβ 18] δοοουηΐ οὗ {πΠ6 τοῖρῃ πα ἐγαπβαοίίοηβ οὗ αν, [ὴ 
(Π6 βϑοοῃᾶ ὈοοΚ (μ6 παγγαῦϊνα 18 δοπεϊηπθά, πα το]αΐθϑβ {Π6 ἢ 
Δηα αἰἸδβοϊ αὐϊοη οὗἨ (6 Κιησάοτῃ οὗ “υάδῃ, ἰο {6 ὙΟΥΥ͂ γοδγ οἵ {δὲ 
τοίη οὗ [μ6 6ν)}18 ἔγομι {Π6 ΒΑΡΎ ]ΟΠΙΒἢ ΘΑΡΟΝΙΥ : νΟΥῪ [1016 ποῖος 
18 ἔΆ Καὴ οἵ {Π6 Κιηρβ οὗ [βγδθ]. Ὁ ρογὶοα οὗ {Ἰπ|6 δι γδοθά ἰἢ {86 
ὈοΟΚΒ οὗ ΟΠ γοη ο168 18 δυουῦὺ 3468 γροαῦβ; πη ΠΟΥ ΠΙΔΥ͂ ὕῸ οθῃ» 
ΤΟΟΘΙΟΙΒΙΥ͂ αἰν!ἀοα Ἰηἴο ἔσαν ραγίϑ; ΥἱΖ.----Ἰ], ΤῺ ρσοηῃθδὶορίθϑ οὗ ἐδοϑα 
ῬΘΊβουβ [πγουρῇ ποῖ {π6 Μοββίδῃ νν88 ἴο ἀδβοθηά, ἴτοιῃη ἀἄδπι ἰο 
([π6 οἀρθνιν, δηᾶ ἴο ἴη6 {πιὸ οὗ γα ; 2. ΤῺ ιϊβίογιθ οὐ ὅϑαυὶ 
δηθὰ θανιὰ; 8. Τὴδ ᾿βίοσυ οὗ 1π6 υπϊοα Κιηράοτηβ οἵ [βγαθὶ 254 
υἀδῃ ἀπάον δοϊοπιοη ; δηα, 4. ΤῊ Βιβίογυ οὗ ἴπ6 Κιηρσάοηι οὗ δυήλὶ 

αἴζου [ῃ6 Βθοθββιοη οὗ ἴΠ6 ὕθῃ {Ὑ1068 ἔγομι Βθβοθοδῃι, ἴο 118 υἱέίογ δυὺ- 
γουβίο Ὁ ΝΟΌΙΘΠ Δα, 6ΖΖΆΓ. 

ῬΑῈΤ ᾿ ΑἸεποαϊζοσὶςαϊ ἑαδῖο8 ὕγοπι Αἀαπιὶ ἰο ἐδ ἐἶπιο 97 στα (1 ΟἾ τοι, 
1.-τὶχ, 84.). 

1. (ἀδηῃβδιορίθβ οὗ {86 ρδίσῖδυοὶϑ ἔγοτα Ααδπὶ ἰο 4000, κπὰ οὗὨ (δθ ἀε- 
Βοδηἀδηΐϊβθ οὗ 08 ο Πᾶν, δηᾶὰ Ηἷ8 ροβίβσ υ ἰο Ζογυ ὈΌΔΡ6Ι δηὰ δ 
ἔλγ (1 ΟἼγοη, 1.---111.). 

2. ἀδϑηῃθδίορίθβ οὗ οἴμοσ ἀθδβοθηάδηΐβ οὗ υἀδῃ ὈΥ ῬΏΒΑΓΟΖ, δηὰ οὗ {86 
Τϑιηδ ηἰηρ' ον θη 80η8 οὗ “60οὐ (ἶν.----ἰχ, 1.). 

8. (ἀὐϑῃθδιορίθβ οὗ {π6 ἢγϑὺ ᾿μδὈϊ Δη 8 οὗὁἨ “ΘΓ βδ μι, δίνουν ἐμοὶγ γείυτγῃ 
ἔγοτῃ [π6 ΒΔΌΥ]ΟΠ ἢ σαρυ νυ τ (ἰχ. 2---84.). 

Ιηὴ Ῥογυδβίπρς ἴ:6 Ηοῦγον ζοπϑαϊορίθθ, ᾿ὰ Ὑν1}} ὍΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ ἴ0 ΓΣΟΙΊΘΙΆΌΟΓΣ ἴΠΑἱ [Ὧ [ΕΤτδ 
“Ζαιλεν, ὁοπ, δεραί, ἀηὰ δερσοίίδη, τ Ὠοἢ ἀγα οὗ δυιοἢ ἔγοαθθηϊ ΟΟΟΌΓΓΤΘΠΟΘ ἴῃ τῆ 6 πὶ, ἀ0 ποῖ αἰ ναγέ 
ἀοῃοῖο ἱπητηθάϊδιθ ργοογθδιοη οὐ ἢ] δδιοη, θα ΟΧύο Πα ἴο δὴν ἀϊδβίδηΐ ργοχεϑηΐουτ. 

. ἱ ΤΆυΒ η θη. χχίχ. δ. 1,6 θδη 8 σα! δὰ τῆ δοπ οἵ Νίδδουῦ, τπουσὰ, ἰῃ (Δεῖ, ΒῈ τᾶδ οὐ Ὁ 
ἷ8 σγανάδοη Ὁ Βοίδιιεὶ, ϑβϑί πιὰ ἐμδίδιιοοβ το οἥθη το Ῥ6 ἴουπὰ ἰπ [λα ϑογίρίυγεβ. 
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“ΤΉ686 βΈΠΘΟΔΙΟρΡΊο 8] (Δ Ὁ]68 ΔΙῸ ἜΧο οἷν ὑτίεί, Νοιδίης 18 ἰο ὕὉ6 ἰουηὰ οὗ 86 ἐσὶδο 
οὔ ἤδη. Τμδὶ οἵ Βοπ)απιῖη ἰ8 ἔπος ἰηϊγοάποοι (1 ΟὮγοι. Υἱῖ. 6---13. δηὰ υἱῖ.). ὙὍΠῸ 
δοη δ ορίαβ οὗ ἴμ ῥγίοδίβ δηὰ 1,068 ἃγὸ σίνεῃ πιοβῖ 'ἰῃ ἀεοίδὶ!, δπὰ ἰοττηϊπαῖθ τι 186 
ἀεδιγαοιίοη οὗ Φεγαβαιεπι. ΤΠΘΥ ΓΘ ΥΘΓΥ (ΔΓ ίγοπι δεῖ ΘΟΙΠρ]εῖδ : εὐδῇ ἴποβο οὔ τἢς δἰ ἃ 
Ῥτγίοϑῖδ, ἐεχιθηάϊηρ τγοῦρῆ οπθ ἐπουβδηὰ γοδσγθ, ΠΟ ργ  Βοη ἃ ΟΠὨ]Υ͂ ΓΘΠΙΥ͂ -ἔνχο βιι 55: ΟΠ 8, 
ἬΠΟΓΟ {δ|ΓΓΥ ταϊγῆϊ ὈῈ Ἔχροοϊεὰ (1 Οἤτοη. Υ]1.λ Τῆοθο οὗ ἴδ6 ἰγὶδ6 οὗ Ψπάδβἢ ἃγὸ ὑγοῖΥ 
οὐρίουϑ (1 Οἤγοη. ἰ᾿. 8---55. ἴν. 1---22.); δΔῃηὰ 86 τορίδιοτ οὗἉ 1.αν 5 ἀεβοθη ἀδῃῖ8 γα ἀο ΝῺ 
ἴο 186 ΓὈΌΤῚΒ σομ ΤΥ Ὀοίοσο ΟὨγίδε (1 Οἤτγοη. 111.) ΑΙ] 1Π656 180 68 τοϊδῖα ἴὸ ἀϊδιϊπρ αἰβηδὰ 
{ΑΓΔ }168 απ ἱπαἰ νἀ 814: [ΠΟῪ Θοητβίη ΟΟΟΑΒΙ ΟΠ ΔΙΪΥ͂ ΤΔΩΥ ᾿προγίδηι Ὠἰδίοτγο8] ποίςοδ, τυ δὶς ἢ 
ῬΓΟΥΘ ἴδδὲ ἱη 186 ΟΥ̓ ΚΊΏ4Ι [40]65 ὨἰβιΟΓΙ 68] τηδίζοσβ ΤΈγῸ ἤεσὸ δηὰ [Πόγὸ ἱπιγοάθοοα,, 8.96 
1. Οἴγοη. ἰν. 9, 10., ν. 19---22.. δηά γΥἱὶ, 2] ---23. 

ΡΑΒῚ 11, 7Τῆε λἀὲδίοτίεβ 97 ϑαμέ απά αυϊά (1 ΟΒτοη. ἰχ. 85.--- 
Χχῖχ, 22.). 

Ι, Τηθ φροάϊρτϑο οὗἉ ὅ80] δηα Ηἷ8 ἄθαδίῃ (1 Οἤγοη. ἴχ. 8ὅ--- τ. 14.. 
2. ΤΠθ ΒΙΒίΟΓΥ δηὰ ὑγϑηβϑοίοῃβ οὗ [86 τοῖρῃ οὗ Πανϊὰ ; ἱποϊυάίηρ, 
ἰ. Ηΐ8 ἱπδυρσαγδιίοη ; 11δὲ οὗ μἷ8 σου ς8. δηὰ δοοοασπὶ οὗ Ηἷβ ἔογοοβ (χὶ. χὶϊΐ.). 
ἷϊ:, ΤΏ Ὀγίηρίηρ αΡ οὗὨ [86 ἀγκ ἤοπι Καὶ γ)δῖἢ- οαγῖπα, ἄγει ἴὸ τς οῦδβο οὗ Οδνοᾶ-οἄοηι, 

διὰ ΓΠ6ῆ06 (0 Φεγιιβδίθπι; δηὰ [86 βοϊθδηη βεσυίοα δηὰ {π8η Κορ Υἱηρ οἢ ἴΠαὲ οοοδδίοη (Χ ϊ,. 
-- αν... 1λαν ὰ Β ἰηϊαπείοη οἵ δυϊ]άϊηρ 8 ᾿ογλρὶΘ ϑρργονοὰ οὗ ΌΥ͂ Ψεδονδὴ (χνὶ!.λ. 

1, Ὑ8θ νἱοίοσίεβ οὗ αν ἃ οὐὲσῦ τ ῬὨΠ]ἰβιΐηοβ, Μοδθίϊοβ, ϑυγίδηβ, δηὰ Εδοτζηϊτοϑ 
(ΧγΥ}}}.); δηἃ ονὸῦ ἴ86 Ατητηοηϊο8, Κι γγίδηβ, δηαὰ ΡἈ1Π1801η68 (χὶχ. χχ.). 

ἷν, 1λαν ἃ τ Κ68 8. ΘΘ 808 οὗ [6 ΡΘΟΡΪΘ ; 8 ρίασζυσ Ἰηβίοϊοά, νυιϊςἢ ἰ8 διαγοά δὲ ἷφ ἱπίεσ- 
᾿Οβδίοῃ (χχὶ. 1--27.). 

ν. Αἢ δεοοπῃῖ οὗ ΒαυἹ Β στορα]διίοπβ ἴοσ (ἢ 6 οοῃβίϑηϊ βεσυΐοο οὐὗὔἩ 186 ἴδιιρ]ο; Ηἷδ ῥγὸ- 
ῬΔΑΓΔΙΙΟΏΒ δηὰ αἰσγοοιϊοηβ σοποογηΐηρ 186 Ὀη ]αάΐηρ οὗ [τ᾿ (Χχὶ. 27---χΧ . 1.); ταρ]δείοηβ 
οοπσογηΐηρ [6 1οΥἱδο8 (ΧΧΙΙ!. 3---32.); [26 ῥγίεδίβ (Χχὶν.), δἰ ρβεῖβ (ΧΧυ.), δὰ ροσζίοσα 
οἵ Κοϑο οἔτδο χεῖο58 (χχνυ].. 

γί. Ἠδρυ]διίοπβ ἕο {μὸ δα πλϊηἰδβιγαιίου οὗ δἰ5 πράου ; [158 οὗὨ 19 το] ΑΥ δηὰ οἰν!] 
οἴ οΓγ (χχυ]ὶ.λ. 

Υἱ!. ΤλανἹἀΒ δ ἄγεβ8 ἴο ϑοϊοπιοη δηὰ 8 ὑγηοδ8 σοηοοζηΐηρ (ἢ6 Ὀυ] ηρ οΥὗἨ ἔδο ἐστ ρ 6 
(χχυ.); [86 θΟΓΑΙ Θοη ΓΙ δυο Β οἵ ΠλαΥἹὰ δηὰ δ 18 βι Ὀ)66(8 ἔοσ [818 ργροξα, δηὰ Ηἷδ8 ἐβδηκε- 
εἰνϊηρ ἴογ τΠθη (χχίχ. 1--22.. 

ῬΑΒΤ Ι11. Τάς ᾿ϊδίονψ 90 δε μπιίίοὰ ἀϊπσάοηι 9 Ἰϑγαοὶ ἀπά “μσαλ 
μπάον δοίοπιοη (1 ΟἾγοη. χχῖσ, 28--- 0. ; 2 ΟἼγοη. 1.---ἰχ.). 

1. ΤὴΘ βϑοοπᾶ ἱπδυρσαγϑαίίοηι οὗ ϑοϊοπιοη ; ἀθδίῃ οὗ θδνἹὰ ; ὑπὸ ρἱϑίγ, 
γυϑάοπι, δη4 σταπάθυσ οὗ ϑοϊοιμοη (1 Οἤγοη. χχῖχ. 28--- 80. ; 2 ΟἼγοη. 1.) 

2. Αοοουηΐϊ οὗὨ [6 Θγθοίίοῃ δη4 δοῃβθογϑίοη οὗ {86 ἰθιλρ]θ, δπά οὗ βοϊῃθ 
Οὗ. δα ῆοθβ θγθοίεα ὈΥ μἷπι (2 ΟἼγοη. 11. 1 --- Ὑ]! δ. 16.). 

8. Το τϑιμδίπάθν οὗ βοϊοιμοῃβ σϑὶρῃ ἴο ͵8 ἀθδίῃ (ν11}. 17, 18., 1χ.. 

ῬΛΕΤΊΙΥ. 77: ἠϊδέοτῳ 90 ἐλο ἀἰπφάοπι 9} ὕμααῆ, ἤγοπι ἐδλε 5θοοβείοη 
97 ἐδ ἐόπ ἐγίδοα, πάθον “εγοδοαπι, ἐο 15 ἐεγπιϊπαζίοπ ὃν ΜΝεδιιομαάποζΖζαγ 
(2 Οβγοη. χ.----χχχν!.) 

1. Το δοοϑϑβίοῃ οὗ Εθῃοῦοδι ; (80 αἱ ν᾽ δίοη οὗὨ [86 Κίπράοια ; “6γυβδ  θτὰ 
Ρυπαάογρα ὈΥ ΘΒ ΒΏ8Κ (2 Οἤγοη. χ.---χὶ].). 

2. ΤὨΘ τοῖρῃηϑ οὗ Αἰ) 8}, πὰ Αβα, Κίηρϑβ οὗ πυἀδῇ (Σ111.--- αν ].). 
8. Το γοΐρῃ οὗ 6 πομβαρμαῖ (χν]].--- ΣΧ χ.). 
4. ΤΠθ γερὴ οὗ Φοβογᾶμι, δηὰ Αδμαζίδῃ; 86 υδβυγρδῦοη οὗἩἨἁ Ἁ ΑΒ 188 

(χχὶ., χσχ!.). 
ὅ. ΤΠθ γϑῖρῃ οὗ “0888 (χχιδ., χχὶν.). 
6. Το τγοϊρῃβ οὗ ΑπιαζΖίβῃ, ΖΖίδῃ, δπὰ Φοίμδαπι (ΧΧΤ.---Χχνυ].). 
7. ἾΠο τγοϊρῃ οὗἩ ΑἰναΖ (χχνυ].). 
8. ΤῊΘ γεΐρη οἵ Ηοζεκίδιι (χχὶχ.---- χα χὶ!.). 
9. Το τοίρῃβ οὗ Μδῃδββεῖ, κπὰ Απιοὴ (σχχχὶϊὶ.). 
0. 10. Το τοῖσι οὗ Ψοβίδι (χχχῖν. χχχυύ.). 

1 ΖάΒη, Ιπἰγοἀαοιίοη ΕΥ Ρτοί. ΤΌΓΩΘΣ, ρΡΡ. 359, γ60. 
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11. ΤῊΘ τοῖρτβ οὗἩ Φοβοδῆδζ, Ζομοϊακίπι, “ϑμοϊδομῖη, δὰ Ζϑάοκίδῃ ; [89 
ἀοειγαοίίζοη οὗἁἨ 6 γυβαίθηι δηὰ οὗ {80 ἰδ ρ]6 (χχχυὶ.). ἢ 

Υ. Ιπάἀοροηάοηθν οὗ (86 ἱτηρογίδηϊ ΠΊΟΓΑΪ δῃηα το] σίου ᾿πδίσσοη 
ἴο Ὀ6 ἀογνοα ἔγοιῃ {πΠ6 ὕτσγο ὈοΟΚ οὗ ΟΠ γοηῖο168, 88 1] δ γαῦϊπρ (ἢ 6 
ἀϊνίηθ ἀϊβραπβδίίοηβ ἰονγατ δ ἃ ὨΙΡὮΪγ-ἰἀνουγοα Ὀυΐ ὑπρταϊεί] ρΘορ]6, 
1(Π6 βοοομᾷ ὈοΟΐ ᾽8 δχύγθιμ θυ νδἰ υδΌ]6 1ῃ 8 οὐ 168] ροϊηΐ οὗὮὨ νἱ6 Ὺ ; ποῖ 
ΟἾΪΥ 88 ἰῷ σοῃίδι ἢ ΒΟ. Βἰ βίου! 681 ρα Ιου [ΓΒ νυ 1 Οἢ. ἀγα ποῖ τη ποηρὰ 
ἴῃ ΔΠΥ οὗμον ραγί οὗ τῃ6 Ο]Ὰ Τδβίδιηθηῦ, Ὀαΐ 4180 88 11 δῇογἀβ 8 πιϑην 
βοημῖη6 γοϑάϊηρθ, Ψ Ιοἢ, ὈΥ 1Π6 ἸΠΘΟΟΌΓΙΟΥ ΟΥ̓Ὠ ΓΒΏΒΟΓΙΟΓΒ, ΓΘ ΠΟΥ 
Ἰοϑί ἴῃ {πΠ6 ο]άον Ροοῖκβ οὗ {π6 Β1016, Τἢα αἰβοσθραηοῖθβ θούνγθθη τῃ6 
θοΟΪΚ5 οὗ Κίηρβ δηὰ Οπγοηίοίθβ, ὑπουρἢ ὙΘΥΥ͂ ὨΤΊΘΓΟΙΙΒ, 8Γ6 Ὠοΐ οὗ ΔηΥ 
στοαῦ Ἰποπηθηΐ, δηἃ παπλῦ οἵ δ ΘΑΞΥ δοϊ ἃ ]ο0η, Ὀδὶπρ' ρΑΓΕΪΥ οαιβοα ὉΥ 
ψαυΐουβ ἰδοίίοηθ, δια ρΑΓΓΥ ἀὐιβίησ ἔγοτα [ἢ 6 παΐατα οὔ [6 θοΟΪΚ8 ; τ Ὠϊςἢ, 
Ὀοΐησ' Βαρρ]διμθηθιγυ ἴο ἴμο86 οὗὁἩ δαμημεὶ δὰ Κα ηρ8, οπλῦ τ δ 18 (Ποτο 
το]αϊθα πλοῖα δ ἰαγρβ, δῃὰ ΒΡ. δῦ 18 {Πότ τυαηίπο.5 10 Ββου]ά 
ξατῖμον Ὀ6 τοοο]] θοθά {Π4ῖ, αἴον (6 σαρονιγ, [Π6 Ἡ ΘΌγανν Ἰδηστιαρο 
νγα8 ΒΙΙσΒΌΥ ναγιθὰ ἔσο ψν μαῦ 10 Πα ἔουπλου]ν Ὀθοη ; {μαΐ ἀϊ ἔοτοπίὶ 
ΡΙδοθβ μὰ γϑοδϊνθα ὩΘῊ ΠᾶΠΙ68, ΟΓ ὉΠΑΘΓΡΌΠΘ ΒΕΠΑΓΥῪ ν]᾽οϊβδι 68: 
{Ππδΐ οογίαϊη ὑΒ1ησ8 γ6Γ6 ΠΟῪ Ὀοίῖοῦ Κηόν ἴο {Ππ6 ταϊα Γηρα “6νγ8 ἈΠ46Γ 
οἴ  Δρρϑὶ]αϊοηβ, ἵδη ἀπά θυ ἴΠο86 Υ͂ νυ ΒΙΟἢ (ΠΥ δὰ οσιλθυν Ὀθθη 
ἀἰβεϊ συ βῃθα ; δπὰ {μπαῖ, ἔσομη {ἢ τηαίοτ!α]δ ἴο ὙΠ] ἢ ὑπ 6 Δ ΠοΥ δά 
δο688 (πα ψ ΒΊΟΝ ΓΘαΌΘΙΟΥ πότ αἰ δγθηῦ ἔγοτα ἰῃο86 σοηδα θά ὮΥ 
1Π6 τι ύοτβ οὗ [Π6 τογα] Πιβύου 68), ἢ8 Ὧ88 βοϊ δούθα 1ῃ086 ρῥαββαρ' 68 ν"ῃ]οὶὶ 
ΔΡΡΘαγθα ἴο πἴτῃ δαϑὲ δαδρύθα ἴο δ18 ρΌΓΡΟΒΘ, δηα ταοϑῦ δα 86 ἴο (ἢ 6 
{ἰϊπι6 ἴῃ ψ ῖοἢ ἢ6 τοί. [0 πιυδύ αἰδὸ Ὀ6 Θοπβιογρα {π80 δ οὔδη οἷι- 
οἰἀαῖθβ οὔρβϑοισα δηά διιθὶρίιοιιβ ν ΟΥΒ 'ῃ ἔογαοῦ θΟΟ ΚΒ ὈΥ͂ 4 ἀϊδδγοηί 
τηοα6 οἵ βρο] ]ησ {πο π, οὐ ΌὈΥ ἃ αἰ δγθηῦ οσάϑὺ οἔ [86 υγογὰβ δϑιμρ]ογοα, 
δυθῃ ΒΘ ἢθ 4068 ποῦ 86 ἃ ἀϊδίϊποῦ ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗ ΠΑγσαίοι, τ ἢ! ἢ 
Ἦ6 βοιηθίπηθβ δαορίϑ.ὅ 

ΑΒ 6 ὈοΟΚΒ οὗ ϑϑδιηυοὶ, ἔϊησβ, απα ΟΠγοηῖοθβ τοϊαία ἘΠ 8816 
Βἰβίοτίθβ, [Π6Υ βῃουϊὰ 41} Ὀ6 σομβί ΕΪΎ τοϑα δηὰ οο] αὐθα ἱορθίμογ, 
ποῦ ΟἿΪΥ ἔοσ [Π6 ρυγροδβα οἵ οὈίδίπὶπρ' ἃ ΠΏΟΓΘ ΘΟΙΏΡΥΘΏΘΏΒΙΥΘ ΥἹΘῊ οὗἉ 

1 ΤΏ ᾿αδβὲ ἔνγο υϑυῦβοϑ οὐἩ ἴΠ6 βεοοη ὈοοΪ οὗἩἨ ϑ ΟΠγοηίοἶοβ ἀγα ουϊάϑη τυ (πΠ6 Ὀορίπηΐηρ οἵ 
το Ὀοοῖ οὗ ΕΖγα, νυ ϊοῖν (Ὁ]]οὐν8 παχὺ ἴῃ τἴῃ6 οΥΟΥ οὗ [6 σάποη, δηὰ πηυϑὲ ἤανα Ὀδθη οορίοά 
ἔτοτη ἴὲ Ὀοίογο {π6 ΤΓΘΙΒΟΓΙΌΘΙ 0,88 ΑΔΓ Οὗἁ Ὠ18 ΟἸΤΟΥ; θυ, Ππάϊηρ 5 πϊβίαϊκο, ἢ ΔΌΓΟΡΙΙΤ 
Ὀτοῖκ ΟΠ“ πὰ δαρδη ἴῃς ὈΟΟΚ οὐ ΕΖΓδ δἱ [Π60 οσιιβίοιηΎΥ ἀϊδίδησο, πουξ ρα Ὁ] 5 ῃϊηρ 8 
ΟΥΓΟΥ ΟΥ̓ ΟΓΑΒΙΠΒ ΟΥ ὈΪο πη ουἕ ἢΠο86 ᾿ἴὴ65 ψ Β]Οἢ ἢ Ππαὰ ἱπδάνογιθῃΠ δι )]οϊηο ἃ τὸ τἢ6 
Ῥοοΐκ οἵ ΟἸΠγοηῖςϊθβ. ΤῊ ΘΟΡΥ, πονγενογ, Βοίης ἴῃ ΟἴἤοΥ Τοβροοῖδ οἵ δι ΠΟΥ Υ, 8885. Ὀδοη 
ΤΟ] ]ονγθα ἰπ 4}1} βδυ Ὀϑοαιοηῦ σΟρΊ6Β, 88 τ 6} 88 ἴῃ 4]} [6 δῃοίθηϊ νογβϑίοπδ, ΤῊ15 οἰγοιπηδίϑηοα 
αἰἴογὰβ ἃ ῥγοοῦ οὗἉ ἴϊὸ βου ρα! ουδ Ἔχϑοίηθδ8 νυ] νυ Β] ἢ (6 σΟΡΙ65 οὗἨ ἴθ σδηοηΐςαὶ Ὀ0ῸΚ8 
ὙΟΓ αἰγογινατὰβ ἀκοὴ, ΝῸ ἩΓΙΓΟΥ ΟΥ ἸΓΔΠΒ᾽ δῖογ ννουἹὰ ἴδ κθ ΡΟ Εἰ π186] 7 ἴο σοιτοοῖ ον 8 
ταδηϊοβὲ οῦσοσ. Ηον ἴπθη σλη γγχὸ ΤΠ ῚΠΚ τἢαὐ ΔΎ ΟΥ̓ΠΕΓ δἰ οσγαϊίοη, ἀϊτηϊππείοῃ, οὐ δα ἀϊίοη, 
σοι] γοϊαπίαγγ 6 τηδάθ ὈΥ ΔΩΥ οὗὨἩ ἴΠ6 εν δὴ παιίοη, οὐ ἢοΐ πᾶνα Ὀδαη ἀριεοιοά [{ ἰἱ 
Βακὰ ὑὕδδθη βιζοηρίθα ΟΥ̓ ΒΠΥ͂ Ρεῦβοη ῦ 101. Κοηηίοοιξ, Ὠ188. 1, ΡΡ. 491]---494, Ὅτ. Ῥ͵ΟΒΕΘΥ, 
Νοῖοβ οὐ ϑογίριυγο, Υγ0]. 11. ὑΡ. 9ὃ, 94. 

2 ΤῊο δῦονϑ σγοηγχδαγίς Μν}}} δ οἰθαΥΥ ΣἸἸδιγαιθὰ ὮΥ σοπηραγίης 3 Είηρβ χχίν. 6. πίῆὶ 
2 Οβγοη. χχχνί. 6. δηὰ Δεῖ. χχχνὶ. 80.;: 1 Κίηρβ χχὶϊ. 43. σὰ 2 ΟὭτγοη. χυὶΐϊ 6.; 
2 Κίηρβ ἰχ, 27. ψτῖ 2 Οἤτοη. χχὶϊ. 9. ὅδεθ δ]80 Ῥγοίδββϑοσ. ὨΔ}]6γ᾽ βὶ ἰδαγηθὰ Ὀ᾿84αὶ- 
οἰιϊοη [6 Πίρτογιπὶ Ῥαγα! ροπιθῆων δυοίοτ δῖ δἴασυθ δάἀδ Ὠϊδβίοτίςα (ϑνο. Αὐγρεοιιογδι εἰ 
Τλρπία, 1819); ἱπ ἢ ϊς ἢ 6 88 ἰπϑιϊταιοα 8 ταϊμυΐθ οοἰ]διίο οὗ τ6 Ὀοοῖκ6 οἵ ΟἸγοηίοἰοϑ 
ἢ 1Π6 θοΟΚ8 οὗ διαὶ δηὰ οὗ Κίηρε, ἀπὰ [88 δι βίδουου !Υ υἱηἀἰςαῖθα ὉΠ 6 ]Γ ζει ίποπεθ8 
δινὰ Ἑγο ὉΠ ΠΥ δρζαίπδὶ [Π0 ἰπδηυδιίίοηϑ δηᾶ οὐ)θοιϊοἢ8 οὗ δοπιὸ σϑοθῃϊ δοερίϊοδὶ (ἀετιηδα 
οΥτὐς8. 

3 Οδἰπλοῖ᾽ εν οι οΏΑΣΥ, ἃσί. ΟἸγου ς]ς8Β, ἐπ πε. 
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᾽ν 8ἢ Πϊδίουυ, Ὀαὺ 4180 ἴῃ οΥοΣ ἰο 1ἸἸπϑέγαΐθ ΟΥἨ διγθπᾶ ἔσο Οὴ6 
ὍοΟΚ νυ δύ 18 ΟὈΒΟΌΓΟ 1ῃ οἰ 6Γ οὗ ἔπ 6 οἴβοσα. 
ΤΠ [Ὁ] ον πρ ἴ80 16 ΟΥὨἉ [Π6 ΤΟΥ͂Θ τοιμαγ ΚαΌ]6 ρ4γ8}}6] ραββαρα8Β οὗ [86 

ῬοΟΚα οὗ ΟΒγοηιοὶθθ δηα Πποθ6 οὗ βϑαπηὰθὶ δπὰ Ειηρθ Μ1}} δϑϑὶδὺ 189 
ΧΟΔΘΓ ἴῃ Ὠ18 οοἸϊδίιοη οὗ [686 ὈΟΟΚΘΒ : -- 

1 Οἤτοη. χ. 1---12. . ᾿ . ἢ Ἰ ὅδ). ΧΧΧΙ. 
1 Οἤτγοη. χὶ. 1--9. . 5 ᾿ Ἶ 2 8δῃη). ν᾿. 1--- 10. 
1. Οἤτοη. χὶ. 10---41]. , . . 1. ὅδπι. χχὶϊ!, 8.---89. 
1 Οἤτοη, χὶϊὶ, 1---1 4, : ᾿ ᾿ 2 δα. ΥἹἱ. 8---} 
1. Οἤγου. χὶν. 1---. . ᾿ . ᾿ Ὡ ὅδ), Υ. 1]---9ὅ 
1 Οἤτου. χυΐ!.. : . ὃ ᾿ ὦ ὅδ. υἱ!. 
1 Οἤγοη. χυιὶ!. ᾿ ᾿ : ς 2 ὅδ). Υἱ]Ἱ, 
1 (ἤτζου. χὶίχ. . . . ᾿ . 2 δίῃ. χ. 
1 ΟἌτγοη. χχ, 1---8. . ᾧ ὡ ᾿ Φ ϑδῖ, Χὶ. 1.) χὶϊ, 80., ὅχο. 
1 Οἤτγοη. χχ. 4-8... . Ξ . 2 ὅ4π). Χχχὶ. 18-- 22, 
1 Οἤγοῃ. χχὶ . φ ᾿ ὸ ᾿ 2 ὅδϑιῃη. χχὶῖν. 
2 ΟἼτγοη. Ἰ. 83---18. . . . . 1 Κίηρε 1. 4---14. 
2 ΟἼγοη, ἷ. 14 ---1 7. . ᾿ 2 ᾿ 1 Κίηρβ χ' 36---29. 
2 Οἴγοη. .. ζ ᾿ : " 1 Κίηρβ ν. 1ὅ--- 82. 
2 ΟἾἴγοη. ἐἰὶ. ἐν. ᾿ ὲ ᾿ 1 ΕΚίηρβ Υἱ. Υἱὶ, 
2 ΟἾἴγοη. Υ. 3---ΥἹ, 10. ᾧ ᾿ . 1 Κιηρβ νἱ}}. 
42 Οἤγοη, Υἱὶ, 11--22. ᾿ : ; 1 ΕΚίηρβ ΙΧ. ] ---9. 
1 ΟἼγοη. Υἱῖδ.. Ἶ ᾿ . ὼ 1 Κίηρϑβ ἰχ. 1ὅ---28. 
2 ΟἾγοη. ἰχ. 1---13. : . . 1 ΕΚίημρδβ Χ. 1----Ἰ 8, 
2 ΟἼτγοη. Ἰχ, 18---81. ἐ ᾿ : 1 Κίηρβ χ. 14---29. 
2 (Ἰ]ιγοη. Χ. 1--χὶ. 4. : ᾿ 5 1 Κίημρβ χὶϊ. 1.---94. 
2 Οἤτοῃ, Χὶΐ. 2---ἸΔ. ὺ ὲ Ξ 1 Κίηρβ χίν. 95--.928. 
2 (ἤτοι. χυΐϊ. 1---θ6. . . . ὁ 1 Κίηχϑβ χυ. 17-- 232. 
2 Οἤτοη. χΥ]ῇΐ, ᾿ . . ὃ 1 Κίηρϑ χχίὶϊ, 2---85. 
2 ΟἾτου. χχ. 31--- 97. ὲ ᾿ ᾿ 1 Κίπρβ χχὶϊ. 41--δ0. 
2 ΟἼτγοη. χχὶ. 6---10. ᾿ : τ 2 Κίηρα νἱῖϊ, 17.---24, 
2 (ἤγοη. χχὶϊ. 2---6. 3 : : 2 Κίηρϑ νἱ}}. 26 --29. 
2 Ομγοη. χχίὶϊ. 10--- χχι, 21. . . 2 Κίηρε Χὶ. 
2 ΟἼτοη. χχίν. 1---Ἰ 4. ᾿ 2 Κίηρβ χὶϊ, ]---16. 
2 ΟἾγοη. ΧΧΥ. ]---4,11,17.---24, 27, 28. 2 Κίηρϑ χὶν, 1--- 14, 19, 40. 
2 Οἤγοη. χχυϊ. 1, 2. : ὲ ὲ 2 Κίηρβ χίν. 21, 92. 
2 Οἴτοη. χχνΥ͂ΐ. 8, 4.,ὶ. . ᾿ 2 ΚίηχΞ χν. 2---ὅ. 
2 Οἴτσοη. χχυὶϊ. 1---8. . 
2 ΟἼγοη. χχυ. 1-4. : 
Ὁ (ἬὭγοη. χχίχ, 1, 3. Η ᾿ 2 Κίηχβ χυ]!!. 2, 8. 
4 Οἤτγοη. χχχῖϊ. 9---2]1. , ᾿ : 2 Κίηχβ χυὶϊὶ. 17.-.-- 87. 
ἅ Οἴτοη. χχχὶϊ. 94---81. Ξ Ὡ Κἰηρβ χχ. 1--- 19. 
2 ΟἸγου. χχχὶ, 1---10.. ὶ . 2 Κίηρμβ χχὶ. 1--10. 
2 Οἴγοη. χχχίν. 1,3, 8-28. . . 2 Κίημβ χχὶϊ. 
2 ΟἼγοη χχχίν. 29---88. ὃ ὶ 2 Κιηξ8 χχῆϊ. 1--.-90. 
2 Οἤγοη. χχχυ. 18, 90 - 95. : ᾿ 2 Κιηρβ χχ δ. 22, 28. 
2 ΟἸγοῃ. χχχυὶ 1. . ᾿ ὦ : 2 ΚΙυμ8 χχὶϊ. 29. 80. 
2 ΟἸἰγοη. χχχυὶ. 3--4. 2 Εἴηρβ χχὶ!, 81] -- 84. 

[ὙΠ τοραγά ἴο {86 ποδὶ ἴῃ ΒΝ {86 ΟΠ ΓΟΠΙΟ]6 - ΙΓ  ὑ866 Ηὶ8 
τηξίο 4185, δηα {π6 4116 σοαὰ Ἐπ ]βίοτϊο ομαγαςίοσ οὐ ἢ18 θοοκ, ᾿᾿{{16 πϑϑα 
μ6γθ δ6 βαϊ4, ΤῊΘ ναγίδιίοηβ ορβδγσγθα μβαν θθθῃ οἰδββθα ὑπάθε ἔπγθδ 
6868 : (1.}) ἴῃ οὐ βορταρῇνυ δῃὰ ἀϊοξίοῃ, (2.} ἴῃ ἀὐταηρθπηηθηΐ, (3.}) ἴῃ 
ΠΌΙΩΌΘΙΒ δηα ἰδοίβ, Τδ6 {Ὁὑ0 ἔΌΓΙΊΟΓ 8.6 οὗ [1{{1|6 ᾿τηρογίδῃοα. 

10 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ὈΓΟΡΘΟΥ ἴο ῥγϑιηϊδα ὑπαῦ Π6ΓΘ ἈΓΘ ΤΙ ΟΣΒ ΜΠ0 Β66η} ἴο 
Θχβαυϑὶ [86 ῬουγοΓΒ οὗ ἰδηρσυδρα ἴῃ σι ιρογαιϊηρ (818 Δαῖμοσ. ἢ ἴ8 
1ποοσγθοῖ, σοη 864, Βα βοῖοθβ, Η 18 δοϊιιδίθα ὈΥ ὉΠΎΤΟΥΓΠΥ τον 68. 
ΤΏ, Π8 ΝΥ οἴϊο, δοσητηθηξης ΟἿ ἃ Βυρροβοα οοηΐγδαϊούϊοῃ θθίνγ ἢ 

4 Ξ 4 Κίπρ8β χυ. 33, 85. 
: 2 Κίηρϑ χνὶ. 3 ---4, 

᾿ Ὑπΐδ 180]}9 15 οορίοἀ ἤγοτα Ῥγοί, ΤΌστεσ᾽ Β δηὰ Μτ. ὙΥ ἰΠἰὩρ δ π᾿ Β Ἰγδηβ] διίοη οὗ φάη, 
Ῥ. 271,272. ποῖθ. [ὲ ἰδ ΤΆΔΙΏΙΥ ἔγουῃ 1)9  οἱἵθ: Χο} χἶνϑδ ὨΘΔΓΙΥ (ἢ 68 πιο 180]6, Εἰη]οἰϊπη, 
142. 



6ὅ4 “Απαϊγεὶς ὁ ἐλε ΟἹ]ά Τεείαπιεηί. 

2 ΟἼτγοη. χχ. 83ὅ., ζο., δῃᾶ 1 Κίηρβ χχὶ! 49., ὅζο., ρτανεὶν δβογῖθδοβ κὰ 
το {π6 ΟΠ ΓοΟΙΙΟ16- τι Β “Παίγοα ἀραϊηβὲ [8γ86}.ἢ} ὙΥ̓́ΘΓΘ [656 ΟἤΑΓΡΟΝ 
ΓΟΆΠΪΥ ἔδοὶ, (π6 ΟὨΪΥ ψοπᾶθσ σου Ὀ6 ἐμαὶ [86 ὈΟΟΪΒ δυο οδιδιηεὰ 
ΔΩΥ Κἰηα οὗἉ δι οΥ Υ ΟΥ ταβρθοί 
1 [686 θοΟΪΚΒ ἃγὸ σοραγϑα συ ὑποϑ6 οὗ ϑδιημ6] δῃα ΚΊηρΒ, ἴδοτο 

Ὑ11] ρΡϑᾶγ ναυϊουβ οἰδββθδ οὗ ἀ"ΠἘ γθμοδβ. 
ΤΏΘΤΘ ΓΘ ΟΠΛΙΒΒΙΟῺΒ: ἰμ6 ἀομπιηθβίίο βόθπα θύῃ ΔΊοΠαὶ δηά 

Πανὶ (2 ὅδ. νἱ. 20--28.}; ΤανιΒ Κιπάποββ ἠοὸ Μερβιθοβδείῃ 
(2 ὅδ. 1χ.); 18 δ} τ σν πὰ ἢ ΒΑ οῦα (2 βαπι. χὶ, 2---αῖι, 26.); 
Αἰηπομ β ᾿ἰποοϑὺ δῃᾷ Αὐβδίοση Ἐ τϑρϑι]οῦ (2 ὅϑδιμ. Χῖν.---χὶχ,); 
ΘΠΘΌαΒ ᾿πβυτγγθοίΐοη (2 ϑὅδτω. χχ.ὺ); ἴ86 ρὶνίησ ὉΡ οὗἩἨ ιν] Βοῃ} ἴο 
[π6 ΑἸΡΘοὨη 68 (2 ὅδιη. χχὶ, 1---14.); ἃ ΡΒ] Ἰβμο νᾶ (2 ὅδπι. χχίὶ. 
18 ---17. : (818 νγ88 ὈΎὶοῦ ἴο μα τηϑθηϊοηθα 1 ΟὨγοη. χχ. 4.); [1λανι 
Ἐπ η Κδσινίηρ᾽ Ρβα]πὶ πὰ ἰδδὲ πτογὰϑ (2 ὅδηι. χχὶὶ,, χχιὶὶ. 1----7.}; Αἀοαὶ- 
74} 8 αἰἐδπιρύ οὐ {Ππ6 [Ὠτόῃθ, δηὰ [Π6 δποιϊπίπρ οὗ δοίοπλοι (1 ΚΕ Ἰηρ51); 
Βανι ομδῦρα ἴο [Π6 Ἰαίίοσ (1 ϊησβ 1]. 1---9,}); [86 βού θπιθηῖ οἵ 
Βοϊοιοη ΒΒ δα ΒΟΥ Ὺ ὈΥ [86 ρα πΙβμπγχοηΐ οὗἩ ἴΠ6 ᾿Ἰπϑιυγρθηῖβ (1 ΕΚ ΊηρΒ 1. 
18---46.}; 818 τηδυτῖαρο πι ῬΠΑΓΔΟΙ Β ἀαυρηΐον (1 Κίηρβ 1... 1.); δὲδ 
ψ 86 ἡυάστηθηΐ (1 Κιηρβ 1}. 16---28.}; [18 ΟΠΘΘΓΒ, ταρτβοθηοθ, ἀπά 
γγ]βάοιῃ (1 Κίπρ ἵν. 1---ν. 1.); [86 Ὀυ]άϊηρσ οὗἁὨ 18 ραϊαςοο (1 Κἰησθ 
Υ]}. 1---]2.); 18 βίσαηρε ῖνοϑ δῃᾶ 1Δοϊδίτυ (1 Κίηρβ χὶ. 1--40,); 
Δη6, πα], 86 ΒΙΒίοΣΥ οὗ {πΠ6 Κιηρσάοιι οὗ [Π6 ἴδῃ {10 68. 

ΤΒΘΓΘ ἃΓῸ 4180 βδοίϑ δα ἀθὰ ἴῃ (ΟΠ γυῃ10168 τ ΠΟ ἢ ἀγα πού ποία ἴῃ 
ϑδηγι6] οὐ Κιηρθ: [6 1180 οὗἁἨ {᾿Ἰὸ ἰχσόοορβ {μαΐ σϑμο ἴο Παγνιά κδἱ Ζικίασ 
δη 4 ΗδΌτομ, ἴο τηλ κα πἴτα Κιηρ (1 ΟΒγοη. χὶ!.); 18 ῬΓΘΡΑΓΒΓΟἢΒ [ῸΓ 
ὈυΠάϊηρ [86 ὕθρ]θ (χΧχὶ!.); 818 Ὠυταθογηρ δηα δὐτδησὶπηρ οἵ ἰδὲ 
1μοντῖθΒ δηα ρῥγίϑβίβ (χχὶιὶ.----χ χν!.); ᾿Ϊ8 τορ Δ 0.8 ΤῸΣ τῆ6 ὉΓΙΩΥ͂ πὰ 
οἴ ΘΓΒ ΠΥ͂ΠῚΣ Π18 Ἰαδὺ αἰγθοίϊουβ ἴῃ δὴ ἈΒΒΘΙΆΙΥ οὐὗὁἨ {6 Ρθορὶε 
ΒῃοΥΟΎ Ὀοίογα δἰ ἀθαί (ΧχυἹ]. χχὶχ.); (Β6η, ἴῃ {π6 ΗἰδύοτΥ οἵ «υὐλῃ, 
[86 δοσουηΐ οἵ ἘΘΒοθοδμ ΒΒ ἐγ! γίπρ, 18 Κιηράοπι, πῖβ σθοθρθοη οἵ 
{1μ6 1μονιίαβ ψὴ0Ὸ ψοσο ἀγίνοη ουἱ οὗ [βγδοὶ, δ χῖνϑϑθ δηά οὨ] άἄγο 
(2 Οβγοη. χὶ, ὅ---24.)}; ΑἸ) γὰρ τ Ὴ «Θγοόθοδπι (ΧΙ. 8. ---20.); 
ἢ]8. σγῖνϑβ δηα σὨ]άγθη (ΧΙ. 21.); ΑβδΒ βίγοηριμοηϊηρ οἵ Ηἷβ γϑαΐπι 
8η6 νἹοίουυ οὐοῦ Ζογϑῇ {πμ6 ΕΠΗΙορίδη (χὶν. 83---14.}; Α ΖΑΓΔ ἢ Β δά ἀγροὶ 
ἴο ἴπι, 1π ΘΟΠΒΘαΊΘΠ66 ΟὗὨ Μ᾿ ΠΙΟΝ μ6 ΒΌΡΡΓΘββ6β 1Δο]δίγυ (χν. 1--- 1ὅ.); 
[86 ΓΤΘΡτοΟΥ͂ 6 γϑοοῖνοβ ἔγομθΒ ΗἩδπαπὶ (χνυϊ. 7--- 10.); “ὁ μοβμαρμδιν 
ΘΒ Ὁ] Βῃπηοηῦ οὔ γο]]ρίοῃ, ἢΪ8 βίγηρἐ, Δπα Πΐθαγταν (χυ]!. 2.----χνμ!. 1.) 
{6 τϑρσοοῦ μ μδᾶ ἔγοπι «6, δῃὰ [18 }υἀ] οἷα] τερα]δ οηβ (χῖχ.); δι8 
ὙἹΟΟΓΥ ΟΥ̓ΟΣ {Π6 ΑὨἩλπηοὨ 68 δηά οἰιογϑ (χχ. 1---830.}; ἷ8 γον ἴῃς 
ἈΡΡΘΏΔΡΘΒ ἴὺσ ἢ18 ΒΟΏΒ, βοτὰ 18 Βιαοσθϑϑοῦ “6 Βόγαῖα ρυΐβ (0 ἀοδίὶ 
{Ἐπ 2---4.}; «Φθἰιογαπιβ ἸΔοἸ]δίγΥ θὰ ρυῃἸβπχθηΐ (χχὶ. 11--- 19.}; 
δαί οὗἩἨἉ {π6 ρῥγιθδὺ “ϑμοϊδάβα, δῃὰ οοῃβθαιθηῦ δροβίδου οἱ «οδϑὴ 

(χχῖν. 16 .---22.}; ΑὐηδΖίδ ΒΒ ΠΩ] ΑΥΥ ΡΟΥΘ (χχν. ὅ---10.), διά 
1ἸΔο]αίτΥ (χχν. 14---16.)}; {02Ζ]8}}8 νψαῦβ, υἱοίοτὶ β, ἐογ ̓ Ἠοδίοηβ, δὰ 
ἔοσοϑβ (χχνὶ, 6 -- 1δ.); Φοιμδμβ οσδοδίϊομβ δπα νὰσ στὰ (86 Απ- 
ἸηΟὨ168 (ΧΧΥΪ;, 4---6.}; {86 οἰδαηδίηρ οὐ {86 ἴδπιρὶθ, ἱκθαρὶηρ οἵ [Π6 
ῬΡΆΒΒΟΥΘΙ, δηὰ σϑ- βϑί δ βῃτηθηῦ οὐ τοὶ σίου ὑπᾶον ΗΖζοκ δὴ (χχίχ, 
ὃ. --χχχὶ, 21.); [8 σῖομοβ (χχχὶ! 27---0.); Μαηαββθ Β ΘΑΡΟΝΗΥ ἰῃ 
ΒΡ. ]οη, 18 46] νθσαποθ πα οοηνογβίου (χα χίῃ, 11--- 17." 

" Ἑϊη]οϊϊπηρ, Κ. 190. Ρ. 949. 3. δθ0 Ηδγοζηΐοκ, ΕΪη]οέαης, ὃ 178. 11. ἰ. ὑρη. 390,8, 
" οὶ], Εἰμϊοίζαηρ, 8. 142. ῥ. 480. 4 Ιρίά. ΡΡ. ἘΠ 48). ὴ 



Οπἡ ἐδ Μοοῖε 9. ΟΠιγοπίοἶεα. 66 

ΤΉΘΓΟ 4Γ6, Β6Β1 468, [Ὁ]16Υ ἀθίδ1]8 οὐὁἩ πιδίζοσβ βΒβου ]Υ ποιϊοοᾶ ᾿ῃ Θαιηποὶ 
δὰ Κιηρβ. ΤΒιβ, {Π|6 ᾿δὺ οὗἁὨ Πλαν] 4 ̓ Β Βθυοθβ 18 σίγθῃ ΤΔΟσῈ ἰΡρ ΪΥ ἴῃ 
1 ΟἼγοη. χὶὶ, 1]---47., ἰῃΔη ἴῃ 2 ϑδιη. χχῆ!, 8., ὅζο. ; 480 [ἢ6 δοοοιυῃξ 
ΟΥ̓ 1[Π6 σαγγγὶπρ οὗ {86 τὶς ἴγομι {{10]40}}-)δάγι τι ο 118 68:8} ]8ῃτηθηΐ ἴῃ 
Ζιου (οοταρ. 1 Ομγοη. σαὶ, 2., χν. 2----2]., χνὶ, 4---48,, τι 2 ὅλῃ. νἱ.}. 
ΟΥΒου δχϑιῃρ 68 ΣΊΑΥ Ὀ6 86θὴ 1 1ζ61].} 

ΘΠογί Πἰβύοσιοαὶ Δα Ὁ] 0 Π8 δ.ΓΘ 8180 τη866 ; 88 {Ππ6 ἔδοϊ {παΐ “084 γγαϑ 
{1Π6 ἢγβί ἴο δηΐοσ [6 βίγτοῃρ- ο]ὰ οὗ Ζίοῃ δῃὰ βηῖθ {[Π6 «“ΘὈπδ1ῖ68, δπα 
γγὰ8 απο δρροϊηϊοα οδρίδίη (σορ. 1 ΟἌγοη. χί. 6, 8. τ τ 2 βδια. 
νυ. 8, 9.), ζο. ἄο. : 

Οὐ ΟΔΒΙΟΠΆΙΥ 8 ἴῈ  ποΓ8 ἀγα ἰεΐ ουὐ οὗ ἃ πατταῦῖσο. Τἢυ8 σΟΙΏΡ. 
1 ΟἜγοη, χ, 12., ἢ 1 ὅδπι. χχχὶ. 12. 1 Οἤγοη. χὶϊ. 7. 1 2 ὅδ). 
νἱ. ἃ., ὅς, ὅτο. ὃ ΤΠΘΓΘ ἀγα 4180 Δα ΠΟ ΠΑ] ἡγογ8, ΟΡ] ΔΙΟΣΥ ΤΟΙΔΆΓΚΚ8, 
γεβοοίίζομβ, ὅζο. ; δϑ 'ἰπ 1 Οἤγοι, χἹὶ, 9., οοπιραγοὰ ψ| τ 2 δι. νἱ. 6. 
ΟὐμΡ., τπροσθουοσ, 1 ΟἼγοη. χῖχ. 2, 16. ἢ 2 ὅϑδιη. χ. 2, 16.; νυ. 1ὅ. 
Ὑ{Π ν. 14. 1 ΟἜτοη. χχ. 2. ψτἢ 2 ὅδ. χὶϊ. 30., ὅτο. ὅτε." 

Εὐχίμοσ, αἰ σθηοοβ ἀγὸ 0 6 ἰουπα ἴῃ ἐδ6 8Βρ6]]1πρ᾽, 88 [Π6 Το 9 
[τοαυδηΐ 86 οὗ {Π6 δογίρέϊο ρίοπα, ἴῃ [ῃ6 δα] ογτηθηΐ οὔ Ασϑιηθδη δηᾶ 
ἰδίθσ ἰὌστωβ, τροάθβ οὗ οοῃϑβίγυοίίοη, ὅζο. ὅζο., Οὗ ΒΟ ὙΘΓῪ ΙΩΔΗΥ͂ 
ΘΧΆΠΙΡΪ68 86 ρίνθῃ ὈΥ 1Κ61].δ 
ΑΙ 1μ686 ναγϊατοηβ πᾶ κ6 {Π6 ἰα8ῖκ ΟὗἨ ΘΧΘΟΙΥ τϑοοποϊηρ {86 ἀπ» 

ἔδγθηΐ δοοουηΐβ ποῦ 8Π Θα8Ὺ οὔθ. Βυΐ, 1 γγ Ὀ6ΆΓ ἴῃ τηϊπα πὲ {Π6 0 
Βανθ Ὀ66Ὴ Θυτ δ οὗ ὑγαηβουιρί οι, ἀπά [Πδὺ νγ6 ἃσγα οἴζϑοῃ ποὺ δοαυδιηἰθά 
ΜΠ ἢ 411 [Π6 οἰγουπηβίβησαβ, [η6 Ῥᾶββάρϑϑ ἰῃαῦ ρσγθβθηῦ ΒΥ ΘΟΠΒΙἀΘΓΘΌΪ]Θ 
ἀβου]ν ἀγα θυΐ ἔν. ἘΕὙΘΑ ΘΏΠΥ, πα δ66α, {Π6 ΟὈ]ΘΟΌΟΙΒ ἀγα οὗ 18 
Ιηοβὺ ἔγινοϊοιβ ομαγαοῖοσ. Ὑμὰ8 2 Οἴγοη. χὶν. 2---ὅ, 18 βαϊἃ ἴο οοῃ- 
ἰτδαϊοὶ χν. 17.; δῃά 2 Οἤγσοη. χυϊὶ. 6. ἴο σοηϊτδαϊοί χχ, 33.5: οἱ 
σοῦ Ηβνοση οἷ ΒΘηΒ Ο]Ὺ ΟΌβοσνοβ ἰμαῦ ὑπ6 Ὠ᾿ἰβίοσδη 18 Βρθακιηρ ἴῃ 
086 ΡΪαοβ οὗ {π6 μ'ρῇ-ρίδοθβ ἀθαϊοαϊθα ἴο 140]8, νυ Βῖοἢ τόσο ἀθβίχογοᾷ, 
ἴῃ ἰῃ6 οἴποσῦ οὗὨ τπο86 ἀραϊοαϊοα ἴο 6 ῃοναῖ,, τ Οἢ ΤΟΥ τοί. 

Μϑην οὗ [86 4]]16ροὰ σου γδαϊοοπβ πᾶν Ὀ6ΘῺ ΔΙΓΘΔΑῪ οομβιἀογϑϑ: 
ΟὨΪΥ͂ ΟΠ6 ΟΥ̓ ἔγγο ΙΏΟΓΘ 8}8]] 6 ποί! θα Π6ΓΘ. 

10 15 βαϊὰ ῃπαῦὺ ἴΠ6γα 15 δὴ δυιάθηΐ τηϊδίδκαο ἴῃ 2 ΟΠ γοη. σχχ. 86., 88 
οοΙηραγοα τ 1 Κιηρβ χχὶ!. 48. Τῆδ ρἤγαβθ “ 8}108 οὗ ὙΒΑΓΒΗ:ΒΉ," 
ἱῃ {Π6 Ἰαβύσπαιηθα Ὁ] λ06 τᾶΎ, 1Ὁ 18 8] οὐγοα, ὍΘ ὈΓΟΡΘΙΪΥ υ864, ἐΒοιρἢ 
[Π6 ν688618 6.6 Ἰηΐθηαθα [0 ρὸ ἴο Ορδ; βῃ108 οὗ ὙΠΑΓΒὮ18 Τηθδῃ- 
ἹΠρ' ΥΟΙΥ ΠἸΚΟΙΥ ΔΗΥ͂ ἰᾶῦρα σψβββ86]8β Πιϊθὰ [ἴὉΓ 4 ἰοὴρ πυϊραίζοῃ. 
Ἢ ἰδιοαν 10 ἴ6. ἀτροὰ ὑπαῦ βῃϊρ8 σουϊὰ ἤθνὸῦ Ὀ6 ΒΡ] δ ΕἰΖίου ΟὍ ΟΣ 
ἐο σο ἴο ΤΠΑγβμβῃ, Εσθη Ηδνοσηϊοῖκῦ9 πα [ζ6]]}0 δάτηϊξ Δπ ΟΥΓῸΓ 
Π6Υ6, 82η4 δοσοουηΐ ἴοῦ 1 ὈΥ διρροδίηρ {παῖ {ῃ6 Ῥἤῆγαβθ “" βῃϊ]}08 οὗ 
ΤΠΑΓΒΏΙΒΗ ἢ γ88 πιδυηαογβίοοα τὼ (μ6 ΟἸγοηΐο]6- ἘΥΙΟσ 8 ἔἶπηθ, δπᾶ 
Βιιρροββὰ ΕΥ̓͂ Βἰπὰ ἰο πηϑᾶῃμ {8οβ6 ψ μοῦ ψοηῦ ἰο ΤΠΑΥΒβῃ, ΤΉ ΪΒ, 
ΒΟΎΘΥΘΓ, 18 ΥΘΥΥ͂ ὈΠΙΚΟΙΥ : μα οου]ὰ ΒΑγαΪγ 6 80 Ἰρῃοσαπί. Βυΐ 11 
18 ποῦ ΘΑΒῪ ἴο ΟΠ ἃ βϑίο Ὄαρδηδίζοη 48 (6 ἰαχί βίαμπαβ. Τὴθ 
αἰτοτγαίϊομ οὗ ἃ βίηρία ψογὰ που]Ἱὰ Ὀγηρ ὈοΐΒ ραββαρδδ Ἰῃο ἨβΥΤΩΟΠΥ. 

ΤῊς [1918 αἷβο, 1 (Ὥγοη. ἰχ. 1---ὃ4., δηὰ Νβϑὶὴ. χὶ. 3--ἃὁ6., ἀο ποῖ 

δ Ἑϊη]Ἰοϊϊυηρ, ὃ 142. Ρ. 481. 3 Τοϊὰ, Ρ. 482. 8. Τοὶά, Ρῥ. 484. 
4 Τρϊὰ. ὑΡ. 48, 486. 5 ΤΌΙ͂Α. ὑΡ. 482---484. : 
4 Ἢ  εῖία, Εἰηϊοίεξαηρ, 8 190. ο. Ρ. 2347. Ἶ Εἰοϊοίταης, ἃ 178. 11. ἱ, Ρ. 388. 
5. 86 Ὀδ6ίοΓΟ, ΡΡ. 46]., ὅς. 9 Ἑϊη]οϊτυης, Ρ. 237. 9 Ἐϊπηϊοϊτθηρ, ΡΡ. 5600. δ01. 



6δ6 “παἰρψεὶς ὁ ἐδιε Οἱά ΖΤεβίαπιοηί. 

το, ἴκε61] βυρροβθβ {παὺ ἔποῪ δγὸ ποὺ ἰηϊθηαθα ἴο Ὀ6 [86 Βαπιο ; 
δηι {Π6 Βίυπἀοηΐ 18 Σθοοιση θη θα ἴο σοηβ]ῦ 18 ἀϊβαυ!ϊδιύοη. ΤΟΥ 
18 ΟΣ ΪῪ 4 ΑἸ ουΥ, τοί οΥ 6 ΒΌρΡροΟΒΘα ἴμοπι ἰἀθπίιοαὶ οὐ ποί. 
Βυΐ ἴὸ τηυδί Ὀ6 τορθαϊθα {μαῦ, ΗἾ ὯΟ βδιϊβίδοίοσυ Ὄχρίαπαίϊοῃ οὗ {{|18 
δηα 116 ργαυϊουβὶγ-ποίθα αἸΒΟΓΘΡΆΠΟΥ͂ ὁπ θ6 ρσίνθη ΠΟΥ, 10 18 ΒΟΠ16- 
ψγμαῦ Ροϊά ἴο ομασρα [88 ΘΥΓΟΥΒ, ᾿ἢ οὐτόσθ ἴΠ6το 6, ὍΡοΩ {86 δαΐῃοῦ 
Ἰηδϑίοδα οὗὨ οῃ Βοιῃδ ὑγδηβουῖροσ,, Απαά {86 δύπιαοηΐ τηυϑὺ Ὀ6 σου παρά 
{μαῦ τῃ6 ροϊηίβ οὗ Ἔχδοῖ δρτϑοιηθηΐ δϑύνθοῃ (6 νδυουβ δηᾶ ἱπα6- 
Ροπάθηΐ τυυιΐοσβ (βσουσμουῦ ἴΠ6 βογιρύιγοθ ΓΘ δἰτηοδὺ πη ΣΆ ]6 ὃ; 
1μο86 οὗ βία θοση αἰβογορδ μου ΨΘΓῪ ἔθ. 

Α νογὰ τηΔΥ Ρ6 βαϊὰ οἡ {Ππ6 βι τ] Υ Υ οὗὁἨ ΘΧΡγΘΒβΊΟΩΒ υδοα ἴῃ 
ΟἸγομῖοΐοβ δηὰ ΕΖτα. )ὲ οίία 88 ποϊϊοοθα βανοσαὶ ὁ; θυΐ Βοπηθ 
(παῦ μ6 88 ργοἀμορα δγὸ οὗ πὸ νοῖρῃς, ΒΌΓΘΙΥ ΠῸ 056 ὁδῃ ἱτηδσὶηθ 
1παὺ ΔΠΥ Ρῥσγοοῦ οὗ {πὸ ἸἀθηὐΥ οὗ δυςπουβηρ 18 αογαθα Ὀγ (86 ἔδλοεί 
{μαΐ (πα βαιὴῆθ ἀοχοϊοου ἰδ ἰουμὰ ἴῃ θοίῃ Ὀοοκβ, ἔὔσγα 111. 1]. ; 
1 ΟἸτοη. χυὶ. 4].; 2 ΟἾἤγοη. ν. 18.; δβρθοῖδ!ῦ σμθῃ {Π18 ΨΥ 
ἀοχοϊοσυ δρρθϑδῖβ 'ῃ τὩοσῸ [μη ομθ Ῥβαίτω, Ῥβδ] πη8β οχν, ΟΧχχνὶ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥΙΠ. 

ΟΝ ΤΗΚ ΒΟΟΚ ΟΥ ΕΖΕΑ. 

Ι, Τἶϊε απὰ αμέλον. ---Ἴ|'. Ατσμηιεηΐῖ, δοορο, απα δγπορϑβὶδ ΟΓ ἐς σοπέθη!ξ. ----- 
ΠΙ. Οδεεγυαζίοηδ οἈ α βριτγίοιιδ ραβδασε αδογίδεά ἐο ἔζΖτα. 

1, ΤῊΒ Ῥοοϊκ οἵ Εζγα δπὰ Νοβθπιῖδῃ ὙὙ6Γ6 ΔΠΟΙ ΠΕ σοοϊζοποᾶ ὉΥ 
16 “7 6τ΄ὺϑ ἃ8 ὁη6 νοΐϊυπη6, Δη6] ΘΓ αϊν!ἀοα ὈΥ {Ποιὰ ᾿πίο ἴπ6 ἢγϑί απ 
Βοοομά ῬοοΪκ8 οὗ ΕἔΖζτα. Τὴ β8πη6 αἰ ὙἸβίοη 18 ΓθοορηϊΖοα Ὦγ (Π6 ατοοῖς 
δηΔ Τ,αὐϊη σμυχοθθθ; δαΐ {π6 {π’γτὰ ὈΟΟΚ, δβδισῃθα το ΕΖγα, δηὰ 
ΤοοοΙνοΘα 88 οϑποηὶοδὶ ΟΥ̓ {πΠ6 τρεῖς ΘΒ ΓΟἢ, 18 [Π6 βᾶπι6, ἴῃ Βι δίδῃοα, 
88 [86 ὈΟΟΚ ΜΟΙ ὈΥΓΟΡΟΥΪΥ ὈΘδΓΒ 18 πδιη6, Ὀυΐ ᾿ηὐογροϊαίθά. Απά 
186 7ουγίλ ὈΟΟΚ, τ ΒΙΟ. μ848 Ὀδθθη αἰὐειθαϊοα ο πὶ, 18 ἃ τηϑῃϊθϑὶ 
ἔοΥρ ΣΎ, ἴῃ γῖοἢ [86 τηδῦῖτβ οὗ ἐλ] βεμοοα ἃ.6 Ὀ] ΔΊ Η]Υ ἀἸΒοθγη 1016, δηά 
ΜΒΙΟΝ 88 ΠΘΥΘῚ ὉΠΒΔΏΪΠΊΟΙΙΒΙΥ͂ Τοσοῖνοα 8ἃ8 ΟΔΏΟΠΙΟΔΙ οἰζμογ ὮὈΥ [86 
ατθοῖκ οὐ ὈΥ ἴπ6 δ οπαγοῦ, Αἰ Πουρ ἢ βοὴ οὗ {π6 ἔδίμοτθ ἤδνθ 
οἱϊοα 1, αηὰ {6 1,αὐΐη οΠγοῖ ἢδ8 Ὀοτγγονγοά βοὴθ ψοσάβ ουἱ οὗ {ϊ. 
Τι ἴ6 ποῦ ον οχίδηῦ ἴὴ ἀτροΐκ, 8η4] πον 8 οχίδηῦ ἰὴ Ηδῦγον. 

[ϑοιλθ οὐ δ, 88 ΒΔ] ΟὈ]ούζθιυ, ΚΚ 611, απὰ οἴμοῖβ δνθ τηδΐῃ- 
ἰδϊηθα {παὶ {Π18 ὈΟΟΪΚς νδ8 οοιηροβϑὰ {πγουσμουῦ ὈΥ ομ6 ρϑῦβοθ. Τῆδ 
ζουτηοσ, δηἀθανουσιηρ ἰο δοοοιηΐ ἴοσ ὅΠ6 1 γοπδηροδθὶα 86 οὗ {Π6 
Ἐγϑῦ δηα {διγαὰ Ῥϑσβουβ ἴῃ {Π6 ΠΑΣΓΑΙΥΘ, οἱὔθ8 ΝΙΘΟΌὮΓ 88 βαγὶηρ {παΐ 
““ {Π6Γ6 18 8 6ββϑϑῃί4) αἸἔἴδγθησα θούσθθῃ ρα Ὁ]1ς ονθηΐβ ἡ Βϊοΐν ἃ τηλῃ 
Το οΟ] ϑοίβ, Του ΟἸΪΥ͂ 88 1π ἃ ἀγθᾶσῃ, 0 δᾶνθ Ποασᾷά οὗ αἱ {πΠ6 {1π|6 
θη ΤΠΘΥ͂ ΟΟΟΙΓΤΘΟΑΩ͂, ἀπ {πο86 ΠΟ ἢ ῥσγθοθάθα ἢἷ8 δῖ. ΤΠΘ 
ἴοστηοῦ γα ΤΠ 1η]ς οὗ τι ἢ ΓΘ θγθηοα ὕο ΟΌΓΒΟΙΥ 68; [Π6 ἰδίζο Ὁ ἃ ἔΌσοῖρῈ 

1 Ἑϊη]οϊ ας, ὃ 142. Ρρῃ. 477, 478. 
2 διπατὶ {Π|η]κ8 ἰζ ῬτοῦΌΔὈ]ο τ αὺ [ἢ θΟΟΚΒ οὗἩἨΘ ΟἸτοηΐοἶθ8, πᾶν Ὀθθη “ΠΩ ΡΘΠΕΥ ἰγδῃς 

βοσί βοὰ." Ηϊδὶ, οὕ Οὲ Τοβι. σδηοη, δοςῖ. νἱ]. Ρ.] δ8. 
8. ϑυςσῦ ὈΟΟΪΒ 88 ΒΙαπτϑ []πάοδὶχηϑὰ Οοἰπείἀθησοδ σδηποὶ ὃδ ἴοο αἰ] χοπΕ}Υ Ρογυδοὰ. 866 

δἷοο Ἐδν)]ηδοη, ΗΠ]. Εν]ά. οἵ τ1ὴ6 Τταϊῇ οὗἉ ΤΠ δοτίρι. Βδοοζγάβ, ἰϑοιῖ. ἐἰ}, ἰγν. 
4 Ἑϊοϊεϊϊαης, ἃ 196 Ὁ. ρ. 362. 866 θεῖον, Ρρ. 660, 661. 



Οη ἐδ Βοοκ 97 ἔξτα, 6δ7 

[ο α8. Τα ΘρΡΟΟΘἢ δπᾶ ἀαυγαίίοι οὗἩ ἔπ [ΌΣΤΠΘΡ 76 Τηθϑδιγα ὈΥ̓͂ ΟἿΣ 
ον 18, {π6 Ἰαἰΐογ ὈαΙοηρ ἴο ἃ ρΡοτὶοα [ῸΓ τ ΠΙΟὮ ΟἿ ᾿πη ρῚ ΠΔΌΟΩ 88 
ΠΟ Ββοαῖϊθ. 1216 δῃὰ ἀδβηιύθη 88 σὰ ἐτηραγίθα ἴο 411 {πὶ 16 ἤδδὺ ΟΣ 
τοδὰ ψιἢ τοϑροοὺ ἴο 186 δνϑηίβ οὐ οὺὐῦ ον [1ἴ6. Ὅηθ86 σϑιρδυκδ 
Ψ}}}}, 6. {Π1ηΚ8, δοοοαηΐ [ῸΓ μα ἐπαίέαφε ἴῃ αυοϑίιοη. ΤῆθΓΘ ΔΥΘ 
Γγραιθηῦ Θχαπρ 68 οὗ ἢ ἴῃ {ΠπΠ6 βδογϑὰ νοϊυτηθ, 6. 9. ἔζΖακΚ. ἱ. 1 ---ὅ.; 
Ηοϑ. 1. 2--4., 11}. 1. ἅσ., 0. ΝῸΣ 18 10 πποοιη πο ἰῃ ΟΓΙΠΆΣΥ͂ 
ΤΩ ΟΘ6 ΓῺ ΓΙ Πρ. 

[τ 80, Βονγανοσ, Ὀ6 ἀουρίοα τοίου (Π]18 τοαβοηΐηρ᾽ 18 βα ἰβέβοίογΥ.. 
ΤῊ ᾿πβίδηοοβ οἱ ΔΥΘ ΟἾΪΥ ἴγοιῃ {π6 ρσγορῃοθῦλο ὈΟΟΪΚΒ ; δηά, ἱπουρἢ 
Ἡβνογπῖοῖκ σοησοῖνοβ πα ΕἶΖγα ἱτηϊαἰθα {η6 ρῥγορβοῖο βίγ] 3, 10 18 
ποῦ ΘΑΒΥ ἴο ᾿6]16νθ 1ὴ δὴ ἰπϊαίϊοη οὗἉἨ [Π18 Κὶπά, 
ΤΊ ἰβίογυ οἵ {6 ἢτβί γοΐυγη ἔσοτη Βδου οη δηά οὗ {86 Ὀυ]]άϊησ οὗ 

{Π|ὸ τοι} 6, οἤδρϑ, 1.-τονῖ, ᾿ΓΟΒΘη 8 ΒΟΠ.6 αἰ νΟΥΒΙΓΥ ἔγοηι {86 ταδί οὗ 186 
Ῥοοκ. ΤΠ βγβῦ Ῥϑῦβοῃ 18 ἤθνϑὺ 1864, ὁχοορῦ οὔδρ. ν. 4.; ὙΒΟγα Ὁ 
18 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴο Ὀ6 ἀβουιθϑα ἰὸ Ταῦπδὶ δηα Π18Β σοηρδηῖοηβ. ΤΏΘΤΙΘ 8ΓΘ 
αἶβο ναγιϑίϊθϑ οὗ δαρχγοββίοῃ, 88 “" {Π6 ἰδὺν οὐ ὈΟΟΚ οὗ Μίοβο," (}. 6. ; 
υἱ. 18.}; ἃ ρῇγαβθ ψν ῃι ἢ 18 τηϑῦ ψἹ ἢ ΟὨΪΥῪ Οπ06 ἴῃ {Πμ6 Βϑθοοπᾶ ρατγί οὗ 
ἴΠ6 Ὀοοῖκ (ν1}. 6.); ψ 1116 οΟἴΠΟΓ ΡΏΓΑΒ6Β 8γα δἰβαννοσα ἐουπά (ν}}. 1], 
12,14, 21, 2ὅ., χ. 3.) Βιυΐ {818 ναυδοη 18. οὗ [0016 πο εἰσ, 88. [6 
στοδίου τ οΥ οὗἩ [Π6 ραββαρϑδ γοίθγγθα ἴο Ὅσο ἴῃ ἃ Ῥοσβίδῃ βίδίθ 
ἀοσιαπιοηῦ. ΝΟΙ͂ ΔΓ6 δοῖὴδ οἴθϑυβ Ψ ΠΙΟΝ ἃγ Δ]]6ρ θα ΤΌΤ ΘΟΠ ΠΟΙ ηρ. 
Βαϊ {Π6ΓῸ 18. ἃ ΒίΓΟΠΡΘΙ ρῥγοοῦ ἴῃ ἴπ6 ἐδοῦ {πΠα΄, ποῦ ΟὨΪΥ ἅγὸ Ἰοἰίθυβ 
Δ ἄφογθθθ, ρυΐ ραγῦ οὗ (Π6 ΠΙβίουυ 1.861, 1 [16 ἔΌΓΙΔΘΥ βοοίϊοη 
τι }ἋὉ6 ἢ 1π ΟἸΔΙ 66, (ν. 8 --- νἱ. 18.}; τ ἢ}]6 ἴῃ [86 Ἰαὐῦου ΤΠΟΓΘ 18 ΟὨ]Υ͂ 
0Π6 βίαίθ Ῥᾶρϑὺ ἰπ {πᾶΐὶ ἀϊα]οοΐ, νυἱὶ, 12---26. [10 18 ποῦ ΠΠΚοὶν (Πδὲ ἃ 
βῖῃρ]α δυΐμοῦ, ἀπ ]688 ΧΙ Πρ αὖ ΘΟὨΒΙἀΘΣΔὮ]Θ Ἰηὔθσνα]β, σου] 86 ἴνὸ 
Ιδῃρθδσοβ. 

ΤἼ6 ῥΥΟΌΔΌΙΙΥ, {Ώ6η, βϑϑῖὴϑ ἴο 6 {πὶ ΟἾΔ. 1.---νἱ. 6 γ0 ποῖ 
ἔχοι ΕἸΖΥα᾿ Β ρθῆ; δῃηᾶὰ ῃοτθ ἰβ δὴ Θαμδὶ ΡγΟΌΑΌΙΙΥ μαὺ {86 
ΤΟΙΔΔΙ ΘΓ, Οὔαρ8. Υἱ].--- χ., τγθ σι ὈΥ δὰ. [{ 8ο, 6 τηιβῖ 
αν μά {Π6 Ὀγονίοιβ ραστί Ὀαοίοσο ἷπι, δῃα μᾶνθ Ἰηϊοπαρα ἰο οοη- 
ὕπὰθ τ ΟΥ̓ {86 Ἰηἰτοἀμποίοσυ πογάβ, νἱ. 1. 10 18 υτροᾶ εσαϊηβὺ 
{Π18 Ὑ] ον {Πμαΐ ν]}]. 1 ----26. δηά χ. βίδηα αραγύ ἔγοιωῃ (86 τϑϑί, ἴῃ (6 
186 οὗἉὨ [Π6 {π|γὰ ρδύβοῃ; δηὰ αἷβο {μα ΕὔζΖγα σου] ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἤανθ 
ΒΡΟΚδη οὗὨ διἰπηβοὶ ἴῃ διοῃ ἰοσηβ 88 γα πὰ νυἱῖ. 6, 10. Τῆθδθ 
ΟὈ] οἴ ΟΒ ἃγθ ὈΥ ΠΟ Ιγθ8ὴ8 Ἃθοϊβῖνα ; δῦ ροββὶ 0]6 ἱπρΓΟΡΤΊΟΟΥ 
οου]α {μθγο Ἠδ 1π ἃ τηδη Β ἀβοϊασίησ {παὺ 10 τγαβ 818 ρύγροβα, {Π|πΐ ““ ἢθ 
δα ργυδραγθα ἢ18 ἤραγύ ἴο βΒ66κ {Π6 ἰαὺν οὗὨἩ {π6 Ιμογὰ, ἀπά ἴο ἀο 
δὲ, Ῥαὺ Β ἰδησυαρα οὗ ΠἰπιΒ6 1} τνα8 βίγοηρογ, Αοίβ χχὶϊ. 1., χχὶν. 
16.; ῬΆὨ]1]. 111. 13,14, 17, ζο. ὅς. [10 Βονονοῦ (πα {Π6 τηδύου 18 
ἃ Ὀαίδησα οὗἁ ργοθΆ01}}1168) ἃ ΑἸ γος νἱθῦν 18 [Δ Κη, Σὺ ταυδῦ 6 βὰΡ- 
Ροβοα {παῦ Βοπγηθ 8] βδάϊοῦ ἱποογροταίθα Εὔζγα᾿ 8 ΟὟΤῚ Παγγαῖϊνο, νἹ]. 
27 ---- ἰχ. 1δ., ψ10}λ οὐμον ἀοοσυμιομίθ, οοπηθοῦϊρ, (6 πὶ ἱπίο ἃ 60ῃ- 
Εἰ 0118 ΠΙΒίΟΥΥ. 

1Π. ΤῊ ὕοοκ οὗἩ ΕΖγα ΒΑΓ ΟΠἾΖΟΒ τηοβὺ βίσιοαΥ τ ἢ 06 ΡΥΓΟΡΆΘΟΙ65 
οἵ Ηδλρσι ἀπμα Ζοομαλαἢ, ΒΊΟΝ 10 τραΐθγι!]ν οἰ οἰ ἀαἴθβ (Θομρ. 
ΕΖια ν. ἢ Ηδρα. 1. 12. ἀπ Ζεολ. 11. 1ν.). [Ὁ Θυηοθδβ [π6 ραϊογηδὶ 
οὔτα οὗ 6 ονδὴ ον ον ἈΪ8 ομοβθη ρθΟρ]6, ν᾽ Πο86 ᾿ἰϑίουυ 1Ὁ τοἰδίθβ ἔτῸ πὶ 

" ΚιιοΒ Ογο!. οἵ ΒΙΌ]. [ἷτν τὸ, Εὐγα, 2. ἙΙη]ο τ πρ, 8 183. 1{0. 0. 281], 

Υγοὶ,. 1Π|Ι. ῃυττ 



θ68 “παϊγεὶς οὗ ἐλε Οἰά Τεείαπιοηί, 

{π6 τ οὗἩ {π6 οαϊοῦ Ἰββαϑα Ὀγ Ογσυβ, ἴο {πὸ ἐοη  .ἢ γον οὗἩ Ασίδ- 
ΧΟΥΧΟΒ ΤΠ ΟΠΡΊ ΠΊΔΠῚΒ ---- ἃ ραΓ]οά οὗὨ δρουΐ βανθηΐυ-Πῖη6, ΟΥ̓́ ΘΟ ΟΥ σ 
ἴο δβοσὴθ σῃγοποϊορουβ, οὗ οὔθ ῃυηάτγοα γοαγα [10 186 ῬΟΟΚ 6 οοη- 
ΒΙἀογοα 88 σλυΥΎπσ Οἡ ἴα ΠΙΒΙΟΣΥ ἴο {Π6 ὑνγοηοἢ γοᾶσ οὗ Ατία- 
ΧΟΥΧΘΒ, ἴΠ6 ἘΠΠῚ6 ΘΟΠΙΡΓΙΒΘα ἴῃ 10 σαηηοῦ Ὀ6 688 ὑμδῃ ΠΙΠΟΙΥ -ἴνγχὸ γ6Ά ΓΒ: 
Βυΐ 1Ἢὁ του] βθθῖη ΠαγαΪΥ ἰο ρὸ Ὀεγοπα Ατγίηχογχθθ᾽ οἰσῃι γοαγ. 
ΤῊΠ18 ὈοΟΪς σοηδβιϑίβ οὗ ὕνο ΠΝ μεῖναι, αν! βῖοηβ : 1Π6 ταῦ οοπίδὶηβ 8 
παγγαύνα οὔ {86 τοίαση οὗ [Π6 ἐ 6118 ἴσοῃλ ΒαΌυ]οη ὑπάον {[π6 οοπάποξ 
οὗ ΖουυΡΑΡ6] ; δπα ἴΠπ6 βοοοπᾶ ρσῖνϑβ Δῃ δοσουηΐ οὗὨ {μ6 Ταϊοσιλδ οι 
οὗἉ το] σίου πη ον ΕΖγα. 

ῬΑΕῚ 1. δῆοηπι ἐλὸ τείμστι Γ᾽ ἰδθ υοιοα ἀπάᾶθν Ζοεγιδδαδεῖ ἐο ἐΐε 
γε-διϊϊ απο ὁ ἐδό ἐοπιρῖθ (1. --- νἱ.). 

1. ΤΒΘ οἀϊοῖ οὗ Ογγυβ, ρογυτηρ [Π6 “96 ν)7]ὺ28ϑ ἰο σϑίυσῃ ἰπίο 9 υ ἄξια δὰ 
το. θυ] {110 θη} ]6 ; δοοουηῖ οὗ {10 ρθορὶθ ἡ ῆο γβί γτοίυγηθα υηᾶθν 186 
σοηάαού οὗ ΖοσυΌΔΡΕΙ, ἀπά οὗ {πεῖν οὔογίηρβ ἰονγαγά8 γο- Ὁ]  ηρ' [6 ἴθι] 
1, 11]. }. :- 

᾿ 2. ἐτμο Ὀυ  αηρ οὗ [Π6 ἰδταρ]6 σοτηστηθηςθᾶ, Ὀυὺ ἰηδαγοὰ ὉΥ [6 ϑΘ'απιδγ 88 
111. 10... 

᾿ 8. ΩΝ οι ρ]9 βηἰβηθᾶ ἴῃ (Π6 δβίχίῃ γϑᾶγ οὗ Ῥαγυ8β Ηγβίβϑροβ, ὮὈΥ {86 
Θησουγαοηθηΐ οὗ ἰμ9 ἄθογθθ ἰβϑαθα ἴῃ 1Π6 βθεοῃά γϑᾶδγ οἵ [18 γοῖρῃ (ν. υἱ.). 

ῬΔΕΤ 11. Τ7ῆε αγτῖυαϊ 0. ἘἜζγα αὐ εγεδαΐοπι, απὰ ἐλδ γοϊογπιαΐίοπ 
πιαάε ἐΐογα ὃν ᾿ΐπι (ν11.---Χ.). 

1. Τὴθ ἀθραγίυτο οὗ ΕἔζΖγα ἔγοπι ΒβδΌυ]οη τ ἢ 8. ΘΟΙ τ ββίοη ἔγοσα Ασίλ- 
ΧΟΙΧΘΟΒ ΓΟηρὶδηυ8 (Υ]1.}. ' 

2. Αδοοιηΐ οὗἉ [18 τοῦϊπαθ δηα ἈΓΓΙ͂ΤΆΙ δ “δγυβαίοπι (ν}11.). 
8. Ναγγαῖϊνο οὗ [ΠῸ γοξογιηδίίοη οδοίθα ὉΥ κί (Ἰχ. χ.). 

ΤἼ6 Ζ6Α] δηᾶ ρῥἱοῖγ οὗ ΕΖσγα Ἀρρθᾶγ, πὶ {}18 ὈΟΟΚ, ἴῃ 8 πιοϑί δοῃΒρὶ- 
συουΒβ ροϊηῦ οὗ νον : Π18 ΤΩΘΙΏΟΥῪ Πδ8 δἰ 8 ὈΘ66η ἢ6]α ἴῃ (Π6 Ὠὶρἢοβὲ 
ΤΟ σοιοα ὈΥ {86 “6ν8, ὙγὙΠ0 σΟΙΒΙαΘΣ ἶτὴ 89 ἃ Ββοοοπά Μοβθε: ἐδβουρὲὰ 
ποῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ δβίγ] θα ἃ ργορμοῦ, 6 τυτοΐθ πάθον {π6 ᾿πἤιθησα οὗ {π6 
θινῖπα ϑρὶτις; πα 1[Π6 σα ΠΟΏΪΟΑΙ δα ΠΟΥ οὗὨ Πϊ8 ὈΟΟΪΚ πὰ8 ποσοῦ Ὀ6θ ἢ 
ἀϊβρυϊοα. [ΖυηΖ [8 οὐ]θοίοα ἰο 118 οΥ 1 γ. οἡ ἴπ6 στουηα {Πδὲ 
16. ὨΙΒΙΟΣΥ͂ 1 ΟἤΔΡ. 1. 18 τηδδ ἊΡ ἴγομι ν. 18 ---16., δηα νἱ]. 3---ὅ., δηά 
(δῦ (Π6 πυμΊ 618, 1. 9---]], Δ΄γ6 δχοθβδῖνα, Βαΐ {π686 ἃγὸ στοιπά- 
1688 ΒΌΣΤΩΪΒοΒ.Ό. Ηδ αἶβο δ]]θρθβ δὴ ΔηΔΟ ΓΟΠ δα; ἰὸν ΕΖγὰ (χ. 6.) 
ῥοοῦ Ἰηΐο 1ῃ6 σματροῦ οὗ “οἤδηδη, βοὴ οὗ ΕἸ] ΒΕ]: τ ῆογοδβ 1ῃϊ8 
Ἰσῃσργιοδῦ ᾿νοὰ (ΝΘ. χὶϑ. 22, 28.) Ἰοηρ αἴον Νοιῃριαΐδηῃ. Βαῖξ 

 οπϑηδη ταὶρῆς πᾶν Ὀθθη {Π6 δοη οὗ {πὸ ΕἸ] ἸΔΒΒῚΡ το οηοα ΝΘἢ. 
ΧΙ. 4, 7.}} ΕΖγα 18 βαϊἃ ἴο μβαν ἀϊδά 1η 86 Βυπάγοά δηὰ ἐποηθοίῃ 
ΥΘΑΤ οὗ Π1Β ἃ66, δηα [0 ἢαᾶνα Ὀθθὴ Ὀυτιοα δἱ « ΘΥ  βΆ] 6 τη. 

ΠΠ. [ὰ Ψψυδίη Μαγίγτβ οοηίδγθησθ ψ 1} Ττυρῆο {π6 6», {Π6 ΓΘ 
18 ἃ ΨΟΓΥ ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΑΓΥ ραββαρο τοαρθοίϊηρ ἴ[Π6 {γρίοαὶ ἱπροτὶ ΟΥ̓́ 
1Π6 Ῥάββονοσ, οἰἰθὰ ΟΥ̓ ὑπαὺ ἰἈποῦ; ἴῃ ΜΏΙΟὴ [ὕΖτα, ᾿π ἃ Βρθο ἢ 
τηδῆς Ὀεΐοτθ {Π6 σο] θταίίοι οὗ [86 ρϑββονϑῦ, Ἔβχσρουπᾶβ {Π6 τυ βίο συ 
οὗ 1Ὁ 88 οἱ δαυὶν τοϊαιηρ ο ΟΠ τιϑῦ ; δηα νν ΠΙοἢ,, δ] σοβο 68, νν 88 
αὖ ἃ ΥΘΥῪ ΘΑΥΥ͂ ἋΔΥ Θχραπσοα ἔοι 186 ΗἩΘΌτον οορίθϑ ὈΥ͂ [86 «6 ιν8, 
8.8 ἴο0ο0 τη ΔῈ} 6 8{}Υ ἰἈνουτίηρ {Π6 οαυδ8α οὗἨ ΟἸ γδιϊδηϊγ. ὙΠ ραββαρθ 

Εν 8ε6 Ζαης, 6 Θοιίεϑάϊεπει!. Υ ὀγίγαρϑ, ὑῃ. 21. ὅς. ; δὰ Κοὶϊ!, Εἰπϊοϊξαηρ, 8. 150. ᾿ 
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ΤΑΔΥ͂ θ6 {π8 ἰγαπϑίαίθα ̓: “Απάᾶ Εἶτα βαϊὰ ὑαηΐο ἐπ ρϑορῖβ, ΤῊϊθ 
ῬΆΒΒΟΥΘΥ 18 ΟὟ ϑανίουῦ δηὰ οὐν Βοίαρα; δηά, 1 γα δ}8}} υπάἀογδίδμα 
ΔΠΑ ροῃάογ 1ὖ ἰὴ γουγ Πεαγί, [μαῦ νγθ ἃγὰ δοιυῦ ἴο μι. 0]6 ᾿ΐτὰ ἴῃ [818 
Βσῃ, 8η64 ΔἰΟΥ ΑΓΒ 8141} Ὀ6] ον οὐ πὰ, ἴθ {Π]18 ρ]4 66 8}.4}} ποῖ 
6 τη8468 ἀδβοϊβίβ ἔὺῸΣ δυϑγ, βαῖ ἢ} {π6ὸ 1,οτὰ οὗἁ Βοβίβ, Βευῖ, 1 γα ψ} 
ποῦ Ῥίον οὔ ἢἷπ), ΠΟΥ ΘΔΓ [18 Ργθδοῃῖηρ,, γ6 8}4}} 6 ἃ ἰδυσπίηρ- 
βίοοϊκ ἰο {86 (δ η}}}68. Α.8 {818 ραθβαᾶρθ Πθνϑῦ δχἱβίβα ἴῃ (6 Ηθῦσον 
ΟΟΡΙ68, 8π4 18 ποῦ ΠΟΥ͂ ἴο Ὀ6 ἰουπᾷ οΟἸΓΠ6Γ ἴῃ ἰβθπλ ΟΥ ἴἢ ΘΠΥ͂ ΘΟΡΙΘ6Β 
οὗ [86 δερίυδριηϊς νϑυβίοη, Ὁ 18. [6 ορ᾽ πίοι οὗὨ πηοβὲ ογιύϊοβ {μαύ 10 
ΟΥΡΊΠΑΙΥ ογαρῦ Ἰηΐο ὑπ6 (ἀτϑοὶς 1068 ἔγομ 8 τωδῦρίηαὶ δἀατίλοη ὈΥ͂ 
ΒΟΠῚΘ ΘΑΡῪ Ομ γβίάίδη, ταῦμογ ὑμδὰ (μαῦ 1Ὁ τγῶ88 Ἔχσρυηροᾶ ἔτοῃ {88 
Ἰαίοσ ΘορίθΒ ΕΥ̓͂ 8 “6078. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

ΟΝ ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΥ ΝΕΒΈΜΙΑΗ, 

1. Τίεῖο απὰ αμέῤοτ. ----11. Αγσιιπιονιέ απα δσγπορδὶβ 0 {5 σοπίθηί. 

Ἱ. ΤῊΣ Ῥοοϊ. οὗ Νοβοιηϊδῃ, νγὸ αν δἰγεϑαυν οὈβογνοϑα, 18 ἰῃ ΒοΙὴ6 
σψογβίοηβ ἰουιηθα (Π6 βοοοηα ῬΟΟΚ οὗ ἔὕζγα οὐ Εἰβάγδβ, ἴσομι δὴ ορίπίοῃ 
ὙΠΟ ΔΠΟΙΪΘΗΠΥ οΟὈίδιηθα, ἀπ νγὰ8 δἀορίοα ὈῪ Αἰμαπαδίυβ, Ερὶ- 
ῬΠδηΐυϑ, ΟἸγγβοβίοτω, δηὰ οὐμϑὺ δι πθηΐ ἐΔΊΠο 8 οὗ {π6 οπγοῖ, ἐμαὶ 
ΕΖγα νγϑ {π6 δι! θοῦ οὗ 1Π18 ὈοοκΚ. [ἢ ἴπΠ6 πιοάογῃ Ηθῦγον Ὀ10168 1ὑ 
ἢδ8 ἴΠ6 παπηα οὗ Νϑβῃοιαδῃ ργοῆχαα τὸ 1ἴ, ΒΟ ἢ 18 4180 γϑίδι πᾶ ἴῃ 
ουν Ερ] βῃ Ὀ101656, ὍΘ δαΐμθοσ οὗ {818 θοοῖς νγᾶβ ποΐ {π6 ΝοΒοιαΐδῃ 
Ὑ{0 τοϊυγποα ἴο “6γυβαίθτη ἴσγοτῃ Βα υ]οη 1} ΖογθΔθΕΙ. 

[Τιαῦ ΝΟΒοι δ, ποθ Ὡδπι6 ἴΠ18 ὈΟΟΪς ὈΘΆΓΒ, δῃα ὙἘὼ0Ὸ γγ8 οὔ ρ- 
ὈΘΑΣΟΓ ἴο Ατὐΐδχογχθβθ ᾿οηρίτηδηϊβ, νντοίθ {Π6 ργοδαίορ ραχί οὗἉ 1ΐ, 18 
Ῥεγοπα γθαβοηΆ0]6 ἀουδύ, Βΐῦ, {Πποιρἢ βοηλα τηδἰ ἰδίῃ {παῇ [Π6 τ Π0]6 
γ788 ἔσοιῃ ἢν18 ρ6ῃ, {Π6 ΓΘ ΔΓ6 ΒΟυΪΟι8 Οὔ] ΘΟὕΟΠ8 ἴο ΒΟὮ ἃ Ὀ6]166, 
ΤῊ ραγί, 1. 1----νῦϊ. ὅ. 18 υυ7ειτῦθῃ ἴῃ 186 ἢγβύ ρϑύϑοῃ, δπα ὈΥ [86 

σΘΠΘΓΑΙ] Βιτ ΠΥ οὗ βίγ]θ, αηὰ (ῃ6 οσουγγθηοα οὗ δνουγὶα Ἔχργθ- 
ΒΙ0η8 (σΟΙΏΡ. 11. 8. ψνἢ 11. 18.; 11. 12. ψ] ἢ ν}}. ὅ.; 11. 19. τ ῖἢ 1. 838. 
(Ε. γ. ἵν. 1.); 1. 86. ὅζο. (Ε. Υ΄ ἵν. 4. ὅ6.) ψ ἢ ν. 13.; ν᾿. 19. ψ ἢ 
νἹ]. 14.), χγχυϑῦ Ὀ6 δι ρυΐοα το ΝΗ}. Απά ἴο {818 πχυδῦ Ὀ6 δα αἀρά 
1Π6 ]ἰ8ὺ, νἱ!. θ--«58., νι] ἢ 6 ἀθοίαγοβ δα ἔουπα.3 ΑΥ̓ΟΣ {πΠ|8 [Π6ΓΘ 
15 ἃ οῆβηρθ ; δηά, ἔγοτῃ ν]1]---χ. 39., Ν ΒΘ ἢ ΒΘ 6 Π18 [0 Τοῦτα πο [Π6 
Ῥδοκ-στοιυπά ; δα {ΠΠ6Γ6 ΔΓΘ Β0ΠῚ6 ΑἹ ΘΥΒΙ [168 1ὴ {Π6 ρῃγαβθοίοργ. ΤΉυΒ, 
Ἰηβίοδα οὐ ΠΠΒ, σονϑυπου, 1). 7, 9., 11], 7.. ν. 14, 1ὅ, 18., χὶ!. 26., γα πα 
ΤΙιγβδίμα, ν}}}. 9.. χ. 2. (Ε. Υ- 1.).. 61] 4ΠΠ|6ρ68 ἴῃ τ ρὶν ὑπαὺ ΝΟΒΘμΔἢ, 
Βοΐηρ' ἃ οἷν}} οὔοθσ, τησϑῦ ΠΘΟΘΒΒΑΡΙΪΥ͂ σῖγα ρἷδοθ ἰοὸ Εὔα ἴῃ 1ἢῃ6 
ΒΟ]οτηηἰζΖαίοη ΟΥ̓ δοοϊοϑἰαδύϊοαὶ τἸη]βίγα ]οη8, δηὰ {μδαῖ, 1 {π6 ὕνο 
Ρί8668 τοξετγοά ἴο, ΒΘσα μ6 18 οὐ] {π6 ΤΙσβμαῖμα, 88 Β6 ψγ88 ρδσ- 

1 Ζαϑίη Μαγίγτν, Ὠ14]1. οὐτὶ ΤΥΥρἤοπο, ΡΡ. 293, 298. εἀϊτ. ὈΥ ΤὨΪΤΙΌΥ͂, ΟΥ ῬΡ. 169, 170. 
οἷἶϊι. Ῥαγ. 1742. Μτ. ὙΥ Βίταϊκογ, Οτὶσίη οὗ Αταπίβπι, Ρ. 805., δΔάνοοδίθβ [8 σοηυ πο πόδ, πὰ 
ςοποϊάθα τας τῃ6 ραββαρο ἰη ηποδιίοη οτί ΙΑ Π ΠΥ μἰουὰ ἴῃ ἙΖγα Υἱ, 19----22., ῬΡΥΟΌΘΔΌΙΪΥ Ὁ6- 
ἔνθο ἴῃ6 2ΟΙ᾿ ἀπὰ 216ὺ γοῖβθβ. [Γτ. ατιῦο, )γ. ΤΒΓΙΌΥ, ἃπὰ δἴοῦ τἤθτα δσοΒῦρ. Μαβθο, 
ΤΠ ΐδο. οὐ Αἰοποιηθηῖ, νοΐ]. ἷ. Ρ. 806. ποία, ἀουδι [18 σοπυϊηθηθδθ. Ὠγ, Α. ΟἸδτκο ἰδ ἀϊβροοοὰ 
ἴο Ὀεΐϊονα ἰδ δα ἢοητῖς, 1)16ς5. οἡ Εποδαγιβῖ, ΡΡ. 32, 93. 

3. ΚΟΙ], ΕἸμ]ο ἢν, καὶ 152. ΡΡ. 521], 522. ἱ 
υυ2 



660 «ἠπαϊγεὶ5 οὗ ἐδε Οἱά Τεεέαπιεηξ. 

ἔοσταϊηρ οἰδεϊαὶ δοίβ, Β σου]ὰ παίαιγαν αβϑῦπηθ ᾿ϊθ βροοῖδὶ πο 
88 νἱοδ-ρογοηῦ οὗ {π6 Ῥαογβίδῃ [ῖπρ. ΠΝ 1Ππ686 ΓΕΔΒΘΟΏΒ ΤῈ ποῖ 
Β!! ! ΠοΙοηΐ ἴο δοδοιιηῦ Ὁ [86 ναγϊαὐϊΐοη, [{ 18 ἐσ ΠοΥ δ] ρα ἐμαὶ, 
{16 Βοοίΐοῃ ὑπ 6ῃ Θοπβι ἀογαίοη, {π6 παηηθ8 οἵ ἀοά,  6ῃονβα, Αὐοπαὶ, 
ΕἸοΟ πη, ΔΥΘ ΡΓΟΓἸΒΟΌΟΙΒΙΥ 864, ν11}}. 1, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, δις,; 
Μ 0116 ἘΠ]οΪλ πὶ 18 Σ,ΘΏΘΓΆΪΥ οι ρ]ογοα ὉΥ Νομοιηΐδη, [}π| [8ϊ18, δοπ- 
ΟΥΟσ, πογα ἰδ Ὀαῦ 0016 ττοῖρσῃῖ; ἴον ἰδ6 ΟἾΠΟΥ πδῆθδ 8.6 ἰουπὰ ἴα 
πῃαῦ ΝΟΒοπλΔ ἢ πσοία (1. ὅ, 11., ἷν. 14., ν. 13.);: δά, θαϑιά6β, ομδρε. 
ψ]]]1----χ, ἀβογθα Βο θη ὈΥΑΎΘΙΒ, ὅζο., 1 ὙΠΟ ΒρΘΟΙΔΙ παλ68 οὗ Οοὐ 
Τοὶρ δ παίυγαγ 6 οχροοίϊθά, [0 18 ἃ το (ἌΠΟΥ ἴο δβαὺ {δδ [διὸ 
ἀϊνὶπθ παπηε8 8.6 αἰ ογθη ιν αϑοα ἱπ 86 ργυοῦ οὗ ΝΟ οι ἢ, Ομδρ.1,, 
Δα ἴῃ (Πο86 οὗἩ {86 [μονιῦοβ, οἤαρ8. ν11}. 1χ. Αἱ ὈΘΙΟΥ ἀγρυποπί 18 
1μαῦ ΝΕ ἢ ΡΘΠΘΓΑΙΥ ἀθειρηδῦθβ ΠΟὉ]68 ΟΥ ΤΌ] ο͵8Β 48 Ὁ 30, ΟὟ, 
6. ψ. ἰ!. 16., ἵν. 8, 18., ν. 7, 17., νἱ. 17.,. νἱ}, ὅ., ΧΙ, 40., χὶη, 1]. 
ὙΠΟΥΘα8 ἴΠπ 6886 ΟΓΩΒ ἀο ποῦ ἈρΡρϑᾶγ ἴῃ υ]}}---χ., Ὀυῦ ΓΝ ἘΠῚ, τὰς 
σὨ]οΥ οὐ μοϑβ οὐ [π6 δίμουβ. ΚΒ σϑΡὶν ΒΟΓΘ 18 ποῖ σορνποίηρ, 
{Παΐ, 48 {π6 ῥγιθβδίβ δῃὰ 1μονιῖθβ ἡ γα βροΐζθῃ οὗ, “πὸ ἌἽδιοῖ οἵ τδὲ 
αι Ποτϑ " νψγὰ8 {π6 πχοδβῦ Ἀρρσορσίαίθ ρὮγαβο ἴῸσ {Ππ6 ἰθδήθγβ οὗ [86 ρβορὶς 
{πῆ ΧΙ, 12, 23.), Οἱ [86 ψΠοΪθ, [86 ῬΓΟΒΔΌΜΠΙΥ 18 τπαὺ ΝΘ οτηδὴ 

, (Ια ποῦ ψυεῖῦθ {818 βϑοίζοῃ ; δῃα ποΐ οὐἱυ ἀοϑθϑθ [)6 ΥΥ εἴζα ὑγοποῦδβοε 
10 δὴ Ιηϊογροϊδίιοη, θὰ ΗβνΟΓΉΙΟΚ αἷδὸ σῖνοβ ὉΡ 18 Νοβδαδπιδῃ 
ΘΌ ΠΟΥΒἢΪρ, δηα δβουῖοβ 10 ἰο ΕΖγα, δχαρίδϊηληρ ου (818 στουπά ἰδς 
Οὐ Υ  186-Βοιη ον Ὠδ- ΡυΖΖΙΊηρ ΟἸἸβϑίοη οὗ ΕὐΖγη β πδηθ 1π ἴδε [ϊδὶ, 
σΒδΡ. χ.ἱ Ὁ ἰαδὺ οοηὐδοίαγο, Βουν σ συ, ἰδ πηρυρποα Ὀγ 0)6 Υ̓ εἴίε, 
0 ἀθηῃΐδβ {πα΄ δἰ ΠΣ ΕὐΖΓᾶ, ΟΥἨ ΔΗΥ͂ ΟΘΟΠ ΘΙΙΡΟΓΆΓΣΥ οὗ Νομοιλϊδῃ, οουἱά 
Βανο ψυιτθη {π6 βθοϊοη." ϑομηθ οὗ ἢΠῚ8 γρυϊηθηΐβ δ Ὀδβαίθεβ, 89 
γγἤ6η δ6 1ΠὉΓΒ ἃ οοη γδαϊοίίοη θαίνγθθῃ ΕὔΖγα 111. 4. πὰ Ναῆῇ. νυ}. 17. 
Ἰηϊοτρτούϊηρ, {Π6 Ἰαϑύ- Πα θα γϑῦβ ἴο δβδοσ ἰδαῦ [Π6 ἔοραδί οἵ ἴδθεῖ- 
8068 δὰ πϑνοσῦ ὕθθῃ ΟὈβογνθα δὖ 4}1 βίποα (ῃ6 ἀδυβ οὗ “οβδυλ; 
ὙΓΠΘΓΘΑΒ [86 ΒΤ} 16 πχδδηΐηρ οὗἉ {115 (αχῦ 18 {πδῦ ὯΟ ἔδαβί οὗ δθθσηβοίθθ 
Βιδα ἀυτγιηρ [86 ὕπη6 θθ θη οὐδογνϑαὰ τ 80 στοαὶ βοϊθϊγ. «8 88 
7611 τηϊρσῃῦδ ᾿Ὁ 6. οοποϊυάοα ἔγοτη 2 Εϊηρβ ΧΧΙΙ, 22. (δὶ ΠΟ μβββονεσ 
δὰ Ὀδθη Κκαρύ ἔγοτα {μ6 ἀδγβ οὗ (86 Ἰυᾶρσεα. Ταῦ {π6 ἔδαδί οἵ ἰδῦοτ- 
Π80168 Δα Ὀ66ἢ ΟΡδοσγνϑα 18 οἶθαῦ ἔγοπῃ Ηοβ. χὶἹ. 9. ΤῺΘ ῥγο Δ ΌΜΥ 18 
(Βαύ [818 βοοίίοῃ, ὑπουσῇ ποὶ νυγιθη Ὺ ΝΟ ΘΔ, νγδ8 γοῦ {π6 ποτὰ 
Οὗ ἃ σΟΠ ΘΙΡΟΓΆΓΥ, δηα [ογηθα ἃ ρατῦ οὗ [86 πιδίϑγὶδ]8 ἔστοιι πιο 
[86 ψιμοὶο θΟοΟΚ νγ88 δῇδσνγαγαβ οοσαρι] θα. 

ΟἾμιδρ. χὶ. 18 οοημδοίθα ψ} (86 ἢτθὺ ραγὺ οὗὨ νἱϊ. δ.: 10 νῦδϑ τοσδὶ 
1 Κοὶγ ἔτοαλ Ναθηλα μ Β ρθη. Τηα ]18.8, χὶ!, 1---26., τηυβὲ θ6 ἴτοι 
Βοι]6 ἰδίου Βαπα ; 88 {π6 βιιδοδββίοῃ οὗ Βιρῇ ρυιθδϑίθ 18 ὁοῃεϊηπθα ἄονα 
ἴο Φαάδάυδ, το νγᾶβ δοῃίΡΟΣΑΣΤΥ 1 ΑἸΟΧΘΒοΣ (π6 τοδί. Δι- 
ἰθιηρίβ ἤᾶνο Ὀ66η τη846 [0 ΡΓΟΥΘ [6 ροΟΒβι ὉΠ Υ οὗὨἨ ΝΟ ΘΠ Δ Β Βανι 
Βαγνιγοα {Π] Φδἀάαὰ Θηϊογοα οἢ ἢΠ18 οἶοθ; Ὀὰῦ πο Θομοϊ βίοι οὐρᾷ ἴο 
Ὀ6 ἀγάννη ἔγοηχ βοἢ ν ΣΎ ἀποοχίδίη ῥγοιηϊβοθ ΤΠ6 σοπηαῖπάεγ οἱ [86 
θυοκΚ νγγὰβ νυ θη ὈΥ Νομοιαΐλῃ, τ ραυμαρα {Π 6 δχοδρίίου οἵ χἰ!. 
44--- 47; ἃ. Χ1Ι, 1. ΒΘ θῖ8 ἴο σοῃηθσοῦ 186] ΟΙΟΒΟΙΥ 1 χὶϊ, 48. 

ΤῆΘ ὈοΟΚΒ οὗἩ ΕζΖγη. δῃὰ Νεβϑιιΐδῃ ἃσγα βυρροβθα ἰο δδᾶυα ὑθεῃ 

ὁ Ἑϊι]οϊειιηρ, 8 187..11. ἱ. Ρρ. 305. ἄς. 
᾿ Ἑϊηϊ]οίταηρ, ἃ 197. 8. ΕῸΓΥ ἃ εἐἰβέγεηξ μά ρηιχρηΐ, 806 Κα εἷ!, Ἐϊη]εϊξαπρ, 8 135. 
5 Φοκδορὶι. Απιῳ 118. χί, σαρρ. νἱϊ, νας : 
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οΟΥ̓ΡΊΠ4ΠΠΥ ΟΠ 6, ῬΟΒΘΙΙΥ 4 οοπίϊηυαίίοη οὗ ΟΠ χοπΐο]θθ, [{ 18 ἔγσὰθ {δαί 
Βοπιο ἰδία οὐ 168. ΟἹ ϑψϑ ΓΟ Β στοιηβ Ορροβα {Π18 δοποϊδίοῃ; Ὀαΐ {Π6ῚΓ 
ΔΥσυϊηθηῖβ οϑηποῦ Ὧ6 ΠΟΙ ΘΟμδιἀογθα, Ῥογίοηβ οὐ οί ΕΖγα διὰ 
ΝΟΒΘΡΔἢ ΓΘ, 88 Ἧ7ο ἢδν6 βαθῃ, [86 ργοαιοίοηΒ Βαν ΣΆ] ν οὗ {Ποκ6 
δι ηθηῦ ΡΟΓΒΟΠΒ; θα ἃ Ἰαῦον ΜΤΙῦΘΓ τηπμ ἤανα ραΐ (86 ὈοΟΪκ8 Ἰηΐο 1Π6 
σομαϊου ἴῃ ΒΟ ὸ πᾶν {Π6ηϊ; δηα ὑΠ6γα 18 ΠῸ ἱωργοῦαὈ. Π Πν ἴῃ 
Βε!ονίηρ (μαῦ ΒΘ νγγὰβ [ἢ6 ΘΟΙΏΡΙΪΟΥ οὗ {πΠ6 ὕοο 8 οὗὁἩ ΟΠ γοη!ο. 68]. 

171. Νομοιλδῃ, δοσοταϊηρ ἴ0 ΒΟΠῚ6 ὙΥἸύοσβ, γγ88 οὗ ἴῃ 6 {106 οὗἩἨ [μον], 
Ὀυΐ, ἴπ [86 ορϊπίοη οὗ οἴΠ6ΓΒ, οἵ 1Π6 τογαὰὶ ἤουβα οὗ Ψ068}}: 88 {Π6 
οἶος ἢ Ποία 1π [86 Ῥοσβίδῃ οουτί ({παΐ οὗὁἨ οὈΡρ-ὈΘαΓΟγ) γ88 ἃ ροβὺ οἵ 
στοαῖ ΒΟΠΟῸΣ δηὰ ἱπῆμυθησθ, Ὁ 18 σουΐδιῃ ἰμαΐ ἢ6 τγὰβ ἃ τῶϑῃ οἵ 
ΜΠ υϑίγουβ ἔΆ ΠΥ; δηᾶ οὗ ἢ18 Ἰπίθουυ, ργυάθηοο, απ ρῥἱεΐγ, {π6 
ψΠοἷ6 οὗ [18 ὈὴΟΟΚ ρῥγϑβοπίβ δοιπηάαπίὶ ονϊάθποθ Ηδ αγγινθα δἱ 
“ Θγυβδί οσὰ {πγίθθηῃ γθδγδ δἰΐοσ Εἶτα, τ ἢ {πῸ6 ταηκ οὗ σόνϑσποσ οὗ 186 
ῬΓΟΥΪΠΟΘ, δῃἃ νοβίθα Ὑγῖἢ (1}}} ΡΟ ΟΣ δηθὰ δυϊπου τυ ἴο δποοιγαρο [6 
τον Π]άἴπρ’ οὗ [Π6 νγ8}]8 οὗ {μδ΄ οἱἵγ, δηὰ ἰο ργοιμοΐβ [μ6 ν εἰέαγο οὗ Β18 
ΘΟΙΠΙΓΥΙΩΘῺ 1 ΘΥ̓ΘΓΥ͂ ΡΟΒΒΙ]6 ὙΑΥ. 

Ἡδνίηρ; ρΟΥΟΓΠΘα ἀφ ἴον ὑπ οἶνο γοᾶτβ (Ν ἢ. χὶι!. 6.}, ΝΘ Βοι Δ ἢ 
Τοϊυγη θα ἴο 818 γουδὶ ραίγοῃ, Ὀυΐ ΑἰοΥ ἃ βῃογῦ ἄταθ ' Βα οὐίδιηθα ρϑγ- 
ΤΩΪΒΒΙΟῊ ἴο ΤΟΡΘΙΓ δσδὶη 0 Ὧ18 ΘΟ ΤΥ, ὙΏΘΓΘ Π6 18 Βρροβθὰ ἰο δδνθ 
Βραηαῦ (Π6 Ταπλδ 6} οὐ 18 116. Ἣς ὈΟΟΚ τᾶ Ὀ6 ΘΟΠΥΘὨΪΘΗΙΥ 
αινιἀ6α τηΐο ἔουΓ ραᾶγίβ ; ν]1Ζ. 

ῬΑΒΤΊΙ. 77:2 ἀεραγέιτγο 0 ἸΝελοπιαλι ἥγοηι δὴμδδαη, ειοἱζδ, α γοναὶ 
σοπιπιξβδίοη ἴο γεδιϊία ἐδ τοαϊΐβ 9 ϑεγιϑαίοπι, ἀπά ἠΐβ ᾽ν 5ὲ αγτίναί ἔδοτε 
:, ἢ, 1--11... 
' ῬΑΒῚ 11. «ςοοιπὲ Ὁ ἐδ διιϊαϊπο 97 δε τοαῖΐδ, ποίξιοϊ βίαπαϊπρ ἐδ6 
οδείαοἶεβ ἱπέεγροξεα ὃψ ϑαγιδαϊιαξ (1λ. 12----ῖ. 4.) 

ΡΑΒῚ 111. 71}6  εὲ τεξογηιαΐοη ἀσοοπιρίἠεα ὃν ἸΝεπεηιϊαὶ; οδοπη- 
δι ηϊηρ, 

1..ΑβΑ τορ ϑίοσ οὗ [ἢ6 Ῥουβοῦβ γγῆο Πδᾶ βγβὺ γεϊαγηθα ἔσοτῃ Βδθγυϊοη, δη ἢ 
δοοουπῦ οὗ {116 ΟὈ]αἰο"8 δι μ6 τϑυιρὶθ (ΥἹ]. ὅ---72.). 

2. Ασοουπί οὗἉ [πΠ6 τοδάϊηρ οὗὨ [1160 ἰᾶνγ, δῃη!ὰ [Π6 ΘΟ] ΘὈγϑοη οὗ [6 [δαϑὺ οὗ 
Δ ὈΘΙΏδΟΪ68 (ν111.). 

8. Α ὄβοϊθιὴῃ ἔδϑὶ δηῃὰ δυυ ]ἝἘαῦίοη Κορύ ; δηά {Π6 τϑῆθνχαὶ οὗ (886 σονϑηβϑηΐ 
οὗ (πΠ6 ΙΒγϑθ 68 τ ἢ Φόπονδα (ἰχ. χ.). 

4, Τλεῖ οὗἩ [Πο860 γὙπο ἀνγοὶῦ δ “6 γυβ88]6 πη), απ οὗὨ οἴλογ οἱτ168 οσουρὶοα ὈὨΥ͂ 
ἴπο 6 ν)7ν8 {Π81 ΓοίαΓηΘα ; τορίϑιο ̓  8η4 βιιοσοββίοη Οὗ [86 ᾿σ ἢ ρῥγὶθϑίβ, οἱ 
Του θ8, δηὰ ῥσϊποὶραὶ βίηρθγ (Χὶ.-- χὶ!, 26.).. Τὴ σοπιρ]οῦοη δπὰ ἀθα]- 
σδύϊοῃ οὗὁὨἍ [86 νν8}} (χὶϊ. 27 - 47.). 
ῬΑΕΤ ΙΝ. 7716 δοοοπά γο[ογπιαΐΐοπ ἀσοοπιρίϊδλοαά ὧν Νελενιίαῖ ὁπ 

ἠὲδ δεοοπα τοξμγη ἰο ϑοτγιιδαίεοπι, απα ἠΐδ οσυγτεσίϊοη Γ᾽ ἠδ αδιιδε8 τολϊοσὶ 
λαά ογορέ ἐπ ἀμγίπρ ᾿ΐδ αὖδειοε (ΧἸ1.). 

Ιπ Νοποιαϊδἢῃ γὸ παν ἐπ6 Βῃϊηϊηρ ΟΠαγδοίοσ οὐὗἁἨ δὴ 80]6 βΌΨΘΓΠΟΥ, 
ἔγυν Ζβαίουβ ἔοσ {π6 ροοά οὗ [νἷ8 σοι ΣΎ πα ἔν {Π|6 ΒοΠΟῸΓ οὗ [ι8 
τ ἰρίοη ; ΜῸ αυϊτοἀ ἃ ποῦ ]θ δπα ραϊη!] ροδβῦ ἴῃ 1Π6 στοιίθβι οουγὺ 
ἴθ ἴμ6 ψογὶά, ραπθγουβὶυ βρθηῦ τἢ6 τίσμθ8 μ6 μδὰ ἴπθγθ δοαυϊγοά 
ἴον [86 ρυῦ]ῖο θαποῆς οὗ δ18 [6]]ονν--[Βγαθ 1.8, πα ν δαρα {Πγουρἢ 

[" ΤῊ ἰοηχσίῃ οὗἉ 118 τἴπιο ἴθ ἀοα θεῖ}, Ιἐ οουἹὰ ποὶ πᾶν Ὁ66Π ΤΏΟΓΕ 1Π 8} ΠΙΠΘ ὙθδΓΒ: 
88 ἴῃ:6 ΡΟΓΙΠῚ 88:05 ΔΌΡΘΑΓΒ ἰ0 Βδνα Ὀδοη στϑηϊθα ὈΥ̓͂ Ατίαχοσχοβ. Ηἱΐδϑ βθοοηὰ Δαπῃϊηδιγαιτίοη 
"88 ΡΟΒΒΙΟ]Υ ἴθη γοδγα, 0}}} [116 ὁη4 οἵὨἉ τἰ6 τοίη οἱ 1λαγίαα. Νοίμυδ. 8.0 Ἠδνογιοκ, Εὐπ- 
Ἰολϊιηρ, ὃ 188. 11,1. Ρρ. 8324, 825 1] 
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ἸΠΟΧΡΥΘΒΒΙ0]6 ΟΠ ΟΠ 1168 τ ἃ οουγασα πα βρὶγιί, το δοπα 
οου]α, τὶ (η6 αἀϊνίπα Ὀ]6ϑβιηρ, ργόοουγα {Π6 βαΐοϊυ “πὰ σγϑίοσπι [ἢ 6 
ΤΩΔΠΏΘΓΒ Οὗ ΒΌΟὮ 80 ὈΠΠΆΡΡΥ δηα ππιμουρὶ τα] πατοη.ἢ ΤῊ Δα πλ] ]15- 
ἰγβίϊοη οὗἉ {πὶ8 Ρῖοιιβ δῃᾷ {τ} υ-ῬΔΊΓΙΟΥΙΟ σονουποΥ ἰαϑίθα ἀθουΐ {Πγῖγ - 
Βἷχ Υοδγβθ, ἴο {π6 Υγγδϑαγ οὗ 86 ποιὶϊὰ 3674, δοοογάϊηρ 0 βοπὴθ 
σὨσγοποίοροτθ: θυΐ τ. Ῥυιάδδιιχ μ88 Ὑ1ἢ Τηογα Ῥσγ Δ Ὀ Υ Αχοϑὰ τἰ ἴο 
(16 γοᾶῦ 3695. Τὸ βοχϊρίυσγα ΒΙΒίΟΥΥ οἷοθθθ τι τμ6 ὈΟΟΚ οὗ 
ΝΟΒΟΙΔῃ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Χ. 

ΟΝ ΤῊΞΒ ΒΟΟΚ ΟΡ ΕΒΤΗΕΗ. 

Ι. Τίεῖο. ---Τῦ. Αμέλον.---111., Αγσμηιοηί. ---ἸὟ. δγηπορεὶδ Ὁ ἐδ οοπέεηέε. 

Ι. ΤῊΙΒ Ὀοοῖκ, το ἀογῖνοβ 118 πδῖηθ ἔγοτῃ (88 Ῥϑύβοῃ ἡ βοβα Ὠἰβίουυ 
10 ΟΠΙΘΗ͂Υ τοϊαίαβ, ῖΒ ΡΥ {π6 6]ἷ8 ἰοττηθα “εσιϊαςπ Ἐείλεν, οὐ 1ῃ 8 
νοΐυταο οὗ Εἰβίποσ, [{8 δι μη ΟἽ Ὁ νγ88 απδϑιϊοπθα ὈΥ βοπια οὗ [6 
ΔαΑῖμοσβ, ἴῃ ΘΟ ΒΟ 666 οὗ ἴΠ6 παι οὔ (ἀοα Ὀοϊηρ, οι οα [Ὠγουρἢ- 
ουἱὐὃῦ; Ὀυΐ 11 88 Αἰ νγγαγβ Ὀθθὴ σγϑοοῖνϑ 88 Ὁ ΟΠ1684] ὈΥ [86 {6ν8, γῆ Ὸ 
Βο]α {818 ὈοΟΚ ἴῃ {86 διριθϑὶ δριϊπηδύοη, ρἰ δοίη ᾽ οα [6 βαῖα ἰδνοὶ 
ψ 1} (Π6 ᾿ὰνν οὗ ίοβεβ. Του Ὀ6]1ονο (παῖ, νυ παύθνου ἀθϑίγ ΟΠ] Οἢ ΠπιδΥ͂ 
αἰίομα {Π6 οἶον βδογρᾶ ψτιησβ, {π6 Ῥοηϊαίθυο δηα 1π6 ὈοΟΚ οὗ 
ἘΒΌΠΟΥ Μν}}} αἰ νναγβ Ὀ6 ργθβουνϑι ΟΥ̓ ἃ Βρθοῖδὶ ργου  ἄθῃοθ. 

11. Οοποογηΐηρ (Π6 δαΐμοῦ οἵ {818 ῬοοΚΚ, {π6 ορ᾿πιοηβ οὗ Ὀ10]1ςα] 
ΟΥ̓ 058 ΔΓ6 80 στον αἰνἀοα, {πᾶ0 1 18 ἀἸΠΠΠΟα] το ἀδίογιαῖηθ Ὀγ Ποῖ 
10 νγὰ8 τι οη. Αὐσπδίϊπο δηά βοιῃθ οἵ {π6 ἐλίΠοΓΒ οὗ [86 (τ ϑῦιδα 
ΟΠυγΟ, Ἀξοῦῖθο ἰὺ ἰο ὔΖζγα. ΒῪ ΟὔΠΟΥ τι ῦουβ 10 18 Ἀβου ρα ἰο {116 
)οἷηῦ ἰαθουγβ οὗ {Ππ6 στοαὶ βυπασόσαθ, ΨΠ0, ἔγοπι (86 {π|6 οὗ ὕΖτια ἴο 
ΘΙπλοη {6 «υβί, Βαρογιηοηἀθα {Π6 δα Ἰοη ἀπ οαποη οὐ δογι ρίζα. 
ῬΒΙΙΟ ἐπα «ἀν αβϑίσηβ 10 ἴο «] δομίη, {Π6 βοὴ οὗ «“οβῆυα {π6 Πὶρἢ 
Ῥυγοϑῦ, ῆο σϑίυσηθα 011} ΖογαθΡαῦο]. (ὐ]]ότιον δϑουῖθθθ 10 ἴο δῇ 
ὉΠΙΚΉΟνΤη Δα ΠΟΥ, ὙΠῸ ͵8 σΟΠΓΘΙΊΡΟΤΆΤΥ ΜΠ (Π6 [λοίΒ σοοογάθα ἴῃ 
118 Ὀοοϊκ. ὃ ΟἸΒοΥΒ {πὴ 1 8 σοιηρουβοα ὈγΥ Μογάδοαὶ ; δηα οἰ 6.8, 
ϑρΆΙη, αὐἰγιδυΐα 1{ το ΕΒΊΠΟΓ ἀπ Μογάροαὶ )οϊη{γ. ὙΤΠδ ὑνο ἰδιίοῦ 
οοΟπ) οί Γ68 ἃΓ6 στουπαθα οὐ {Π6 [Ὁ] ον πο ἀθοϊαγαίοη ᾿η ΕΒ οΥ ἰχ. 
20, 28, ὅ2.: ΑἈμὰ “Μοτγαεεαὶ ιτυτοίο ἐΐ686 {πίπφϑ, απαὶ δοπέ ἰοξίογα μπίο 
αἰΐ ἐλε “ειος ἐλαξ τρογο ἐπ αἰΐ ἐΐιο ργουΐπορα Γ᾽ ἀϊπφ «Απαδιογμδ; ... απαὶ ἐδδ 
«ἤειοα μπαεγίοολ ἐο αὐ α5 ἐλον δαα δεσαπ, απά α5 Δῆοναδοαὶ λαα τογίξίοπ 
μηΐο ἐΐοπι. Βαΐ {Π|π οοπίοχί οὗὨ {Ππ|| μαββᾶσ οἰ θαυ βῃονβ {πᾶῦ (ἢ 686 
ὙΟΣῸΒ ἀο ποῦ τοϊαίθ ἴο ἔπ Ὀοοκ [56 17, θυ ἴο [π6 οἰγοι αν ἰοςῖοτϑ 
ὙΠΟ ἢ Μογάθοδὶ βοηῦ 10 {Π6 «6 ὺ8 1π 411 {π6 ργονίηςθβ οὐ {πὸ Ῥογδβίλῃ 
ΘΙΏΡΙΓΘ, ΒΠΠΟΌΠΟΙηρ ὕπ6 τσ Υ ἀ 6] νογάησθ ἔγογῃ {Π|61γ Θη ΘΠ ῖ68 ὙΠ] ἢ 
Βαα Ὀδθῃ σγοποῃβαξθα ἴο {Π6π|, ἀπα ᾿ηβο[υὉ]1ηρ’ ἃ μαγρϑίαα] ἈΠ ΘΥΒΑΓΥ͂ 

᾿ ῬΥ]ο᾽ 5 ῬΑΣΑΡὮγαδο οὐ 10: Ω]ὰ Τεβιαπηθηῖ, νο]. ἷν. Ρ. 641. 
3 Οἡ τΠϊ8 δοεοουηῖ, 0)ὲ Ἦ οἴϊο, τνῖο οὐ)εςῖβ ἴο 411 τη6 οἴπεῦ θοοΚκ8 (οὔ τπ6 ΟἹἀ Τοδίαπιθητ) 

ἐδ οῖγ τπδοοταῖίςο τη γιποϊορίςαὶ. δρί γ ἢ, σοπἀοπηηβ ἐλ [ῸΓ 19. ψγδιῖ οὐὗἨ τοϊϊρίοῃ ἢ Ῥχοξ 
Τυγποε᾿ Β Τγδπεδϊβείοη οὗἩ Φδῆπ, Ρρ. 389. διιςῖ 18 [ἢ ΟΠ δ βίο ΠΟΥ οὗ προοϊορίδη ογιίο ἢ 

5 Ἰηιτοἀποιίοη ἃ 14 1κοἴαγο ἀο68 1 νγθ8 ϑαϊηῖβ, Αποίοη Τεδίϑιμθηΐ, Ρ. 8320. 
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10) ΘΟΙΔΠΘΙΔΟΓΑ ΟΙ Οὗἁ δυιοῖ ἀ 6] νοσαηοο. [Απᾶ ν. 32. Ἰπ ΓΟΪΥ ΒΠΟΥΒ 
1π80 1Π6 ΠΙΒΌΟΣΥ γγα8 Θοτημϊ 64 [0 τυ] ηρ.}1 6 Ἰπβιϊαδίοη οὗ {818 
ἔαϑενναὶ, δπὰ 118 σοῃ τ! ππθα οὈβοσνδηοα ἴο ὕΠ|6 ργθβθηῦ {ἰπ|6, 18 ἃ 60η- 
σψἰηοίηρ ΘϑἹάθποα οὗ {16 το] Υ οὗὁἩ [86 ᾿ιἰδίογυ οὗ Ἐβίμοσ, δῃὰ οἵ {89 
σΘὨΌΣΏ6Π688 Οὗ (Π6 ὈΔΟΚ τ ΒΙΟἢ ὈθαΑγΒ ΠΟΥ ΠΑΠῚΘ : ΒΙΠ66 10 1Β 1Π]ΡΟΒΒ1 16, 
δη4, ἴῃ ἔδοΐ, ᾿πσοποθίνδοϊο, {Πδὶ ἃ παίΐοη μου] 1πβταἴθ, απ αἴογ- 
τλγὰ8. ΘΟ ηπ6 ἴο οοἸοὈγαίθ (866 2 Μδοο. χν. 86.), {πγουρἢ ἃ ον 
ΒΟΟΘΒΒίου οὗ ἀρ68, [Π18 ΒΟΪοταη ΔΠηυΑ] [δϑίϊναὶ, τηθγοὶν Ὀθοδι86 ἃ Οο 5 
[Δ τϑη διῃοηρ᾽ πο ῃ 86 νυ ϊτᾺ}Ὸ ἢ ΔῊ ἈρΎΘΘΔΌ]6 [Δ Ὁ]6 ΟΥ ΤΟΙΏ8Π66. 
[6 Ὑ᾽ εἴζα οοῃβίάθγβ {π6 ἰδησυᾶψο οὗ {Ππ18 ὈοοῸΚ 88 τηδεκθα ὈῪ 

ῬΡοβίϑιηβ ἃηα ἰαΐβ ἔοστηβ, ΟΥ̓ τῃ6 ΤΌΣΟΣ μ6 ρσγοάιϊιςθβ ἔγοτη {πὸ ἢγβέ 
σμαρίογ ὉὉΣΒ, ποῦ ]68, 1. 8.; 5, ἀοογθα, 1. 20. ; οὗὨ 186 Ἰαιίον ΠλῬ, 
δϑγάθῃ; 13, ραΐδοθ, ἱ. ὅ.; Τ3, ἄμα ]πθη; δ, τρασῦϊο, 1. 6.; 21, 
ΟἰἤΘΘΥΒ, 1, 8. ; Ἴρὶδ, ἴο οοιπηνληά, 1. 10, 17. ; ὍΦ, ογόνῃ, 1. 11.; Ἴρν, 
σοσαμμαπαπηρηΐ, ἱ. 1δ. ; ὃν 2ΙΌ, Ρ]θδβ6, 1. 19.:; ὍὋ", μοπουγ, . 206. Ηδ 
Τ δ β 4180 [0 βαρ δηδίοηβ οἵ Ῥεδγϑίδῃ δυβίοιῃβ (1. 1, 18., σἱ. 8), δῃὰ 
ΟΒαγδοίθσῖζαβ [6 ὈΟΟΪΚς 88 ΘχΙὈ1Πηρ ἃ τανθηροία! Ερὶτῖ, ὙΠ6Β6 1Π- 
αϊοδίοηϑ, ἢ ΒΡΡΟΒβθβ, ργονα {παὺ 1 νγαβ πυσι τη ἴῃ Ῥογβῖα, δέθοσ (Π6 
ἀφοϊπο οὗ [86 τηοπδύοῦυ, ἀπά, 1Ε ἢυΐ 80 Ἰαΐθ 48 {π6 Ῥιοϊθηνθθ δηᾶ 
ΘΙ θυοὶ δ, δὖ Ἰοαϑὺ σοηβι ἀθυϑΌΪν δέου (Π6 δυθημῖβ πατγαϊθ.32 Τἢθβθ 
ΤΟΆΒΟΏΒ, ΒΟΎΤΘΥΘΥ, ἃΓ6 ηοῦ σομποΙυβῖνο. Ταῦ [16 ὈΟΟΚ νγ88 σοιηροβϑα ὈῪ 
ἃ τοϑιἀθηΐ ἴ Ῥυβια τῆΔΥ, ᾿η4666, δ6 ἔγοοὶυ δοκπον]οᾶροα, ἔσο [86 
δοαυδίηΐάποθ ουἹησοα ν᾿} ογβίδη οὐδβίοιῃϑ (). 1. 10, 14, 19.; 11. 9.; 
11. 7, 12, 1δ.; ἴγ. 1].; γῆ, 8. ὅς. 14), ψιϊμουῦ τοβογίϊησ ἴο 1Π6 
Δἀά!οη8] γοᾶβοη πο 6 ἴα ργοάινοθθ, δηθὰ τ πο 18. νγ 8 Κ 
Θπουρ, (δι ποτα 'ἰβ ἢῸ δχαργϑϑβίοῃ οὗ αἰδομβπιθηῦ ἴο Ῥαϊθϑίιηθ (0 Ὁθ 
ἀοἰοοίεα, Ηδμοα {π6 Ῥογβίβηηβυ Τῃὴ6 δχδῆρ]68 δἀαποθα οὗ ἰδῦβ 
ἔοστηβ οἱ βρθϑοῖ 40 πού ὑγονα {παῦ {6 σοΙαροβ οη νγα8 ἰδίθγ (πδη {Πα 
οὗ ΕΖτα δῃηὰ Νϑῃριγδῃ. Τῆι, ΓῸΣ 733, 866 (ὑδηΐ. νἱ. 11.; ἔογ Υ3, 

2 ΟἼγτοη. ν. 12. ; ἔου Ὑριξ, Νὴ. χὶϊ. 9..; ἔου ὃν 2, Νὰ, 11. ὅ. 7. ; ἔὸσ 
", Ῥβ4]. χ]ῖχ. 18,21 (12, 20.) ὙὨ6 δχρ᾽δπαίϊοηβ, 88 ΠΟῪ ἃγα ο8]164, 
οἵ Ῥεγβίδῃ ουβίοσαβ [611 {0186 οὴ6 ὙὙΔΥ͂ ΟΥ̓ Δίου, δηὰᾶ δἷ 4]1} δυβιι 8 
τὶρῦ παίαγΆ ΠΥ Ὀ6 ᾿πίτοαπασοα ἱπίο ἃ ψοτκ ᾿πίοπαθα᾽ ἴο Ὀ6 τϑδα εἾβ6- 
ψογο ἴπδὴ τ] Βη τη6 Ὀοιπάδη]88 οὗ [Π6 διηρῖτθο. ἀπά, δβ ἴο {Π|6 
αϑϑοσίθα βρὶστῦ οὗἩ τϑύθηρθ, {μ18 ἴθ ποὺ ἴῃ {Π6 Ὑοσ, θα 1ῃ (ἢ 6 
Ῥδυβυὴβ ΨΒΟΒΘ ἀ6648 δῦ σῃγοηιοϊθα. Απά, αἰΐοσ 411, [86 δαὶ 
οὗ ἃ Υϑυθηρ [Ὦ] ἰθιηροῦ 18 {{||6 ἴο 6 σϑ]θᾶ οὔ ἴῃ δβοδγίαϊπῖησ (Π6 
ἀαίο οὗὨ 8. δΘοιῃροβιίίοη. Βονθηρ  α] ἰδ ροσβ ἤανα θθοη δχῃι 64 1 
811 αρθβ, 88 ΜὙ6]] 88 ἴῃ (Π6 {ἰπη68 οὗ (π6 Ῥίοϊδιλῖθβ, ἴο τυ οι 1)6 ὙΥ εἰτ6 
ΒΊΓΔΠΣΘΙΥ ΒΌΡΡΟΒΘΒ {818 ἔδαίασο ἴο ροϊηῦ. Απούμου οἶδββ οὗὅἁἨ ΓϑΆβΒΟῃΒ, 
1ΔΚϑη ἔγοια (Π6 βιρροβοὰ ἀθο]ῖηθ οὗ το] σίου ἰηἴο ξουτ Δ] ΠΥ, 88 ἂῃ οχίγα- 
ΟΥ̓ ΠΆΓΥ το] δηοο ρμἰδοοὰ οἡ ἔαϑίηρ (ἰν. 160.), πιιϑί 6 4180 το)θοίβα, 
ἼΠΟΓΘ 18 ποίμἱηρ' ΟΓ6 δἰ δυϊοα το ἐαϑίϊηρ (μη ἴῃ Φυάρ,. χχ. 26.; 
2 ὅδ. χὶϊ. 16, 17, 21, 22. [ἢ ἃ οδβ6, ἱπογοίοτο, τ βοτα Π6Γα σδῃ 6 
ΠΟ σογδἰ ΠΟΥ͂, γ76 8181} ρουθδρβ ποῦ δυὐσ ρστοδίν 1 τῦὸ ΒΌΡΡΟΒΘβ (18 ῬΌῸΚ 
ΣΙ θη ἀρουΐ [86 βδιὴθ ἀτηθ ΜΠ {μο86 οὗ ΕὐΖγὰ δῃα Νεβθσηδῇ. 

ΤῊδ δθθοποο οἵ (ἀὐο δ πᾶπὶθ 18 8 ΨΘΣῪ ΣΘΙΏΆΓΚΔΡ]6 ἔδαΐασα ἴῃ (ἢ6 

1 ἘῸΓ δὴ δοσουπὶ οὔ ἐδ 18 {εϑεϊναὶ, οΔ]16ἃ τη6 ἔρδδὶ οὗἩ Ῥμγίπι, βοθ Ὗο)], 11. ὑῃ. 8546, 347. 
3. Ἑϊη]οϊξαης, ὃ 199. 

υνυᾳ4 



604 “παϊγεῖς 90 ἐδε Οἱά Τερίαπιεηι. 

ψοῦκ. [Κ61] δοοουπίβ ἴον 10, θαΐ υπβαὐϊβίμβοίοτ!! Υ, ὉΥ͂ βαγὶπρ {πα {6 
τον ἀἸὰ ποῦ δὰ ἰο ταργϑβϑοηῦ [Π6 ῬΘΥΘΟΠΒ ἢ ΤΠ ΘηΠΟΠΟΑ 88 ΠΊΟΓΘ 
το] σὶουβ Τμ8ῃ ΠΟΥ͂ ΤΘΑΙΪΥ ΟΓΘ, ΟΥ 10 μΪἷαδα {ἰπ θνθηΐβ ἴῃ ἃ ᾿ἰσῃΐ 
τ ΒΙ ἢ που ἃ ἢανα βοοπηθα βίγδηρθ ἴο ἢ18 ΟΠ ΘΙΏΡΟΓΆΓΙ6Β ἃηα ἔυγεῖσῃ 
ἴο 1.6 Ββυδ]θοῖ.}] 
Α νΘΓΥῪ Ῥγοῦ80]6 ορίπῖοη (απ ν᾽ Β1Οἢ Μν1}} ΘΠ Δ Ὁ] 18. βαιβίδοϊου!) 

ἴο δοοουῃύ ἴογ 1Π6 οτϊββίοῃ οὗ 186 παπιὰ οὗ (ἀοὰ ἴῃ {μ|8 ὈοΟΪ) 18 {πὲ 
10 18 8 ὑγαῃμβἰαϊθα Ἵχίγαοί ἔγτοτα ἴῃ ταθιλοῖγβ οὗ {π6 τοῖσῃ οὗ {πῸὸ Ῥογβίδῃ 

Ὁ ΤΏ ΓΟ ΑΠαϑυθσυϑ. Τῃ6 Αϑιδί!ο βονϑγοῖρσῃβ, 1ὖ 'ἴ8 ψ}6}} Κπονγῃ, 
ΘδυΒοα 8Πη8]8 οὗἁὨἍ {Πποὶγ γοῖσηϑ ἴο Ὀ6 Καρί: ΠυΠΊΘΓΟΙΒ ρΑΒδΆρ Β ̓π {Π6 
ΒοοῖΚΒ οὗ Κίηρβ δηα ΟΠ γοο168 ῥσγονα {παΐ τη6 Κίησβ οὗὨ ἴβγϑϑὶ ἀπά 
Ψυάδῃ ιαά βιιοἢῦ 8ππ8}8; δῃὰ {ῃ6 Ῥοοῖκ οὗ Εἰβίπον 1861 αἰὐοοΐίβ {παῖ 
ΑΠαβαθγαβ πα Β᾽πλ}}8ὺ Ἰϑύοσιοαὶ τοοογὰβ (1). 28., νἱ. 1., χ. 2.). [Ὁ 
γγ88 ᾿ΠαΙΒΡΘΏΒΑΛΙΥ ὩΘΟΘΒΘΑΓΥ {παῦὺ (86 «6ὐ]χϑ Βῃου ἃ πᾶνθ ἃ ἐἈι 0] 
ΠαΥΓα γα οὐ {Ποὶγ ΠΙβύουυ ὑπᾶθν ἀπθοὴ Εβίμοσυ. Νον, ἔγοιηυ ψδαῖ 
τηοτα οογίαϊη βοιγοθ οου]α {Π6Ὺ ἀογῖνο δοἢ Ὠἰδίοσυ μη ἴγσοτα (88 
ΤΩΘΙΊΟΙΓΒ Οὗ 186 Κιηρ ΕΓ οομβου ἢ ΕΠΠΟΡ ΕἶΖγα, οὐ Μοσγάβθοδλὶι, μαᾶ 
ΔΟΪΒΟΥΙΓΥ͂ ΟΥ οΥγοα δ Θηουρἢ ἴο ορίδιη βῆ δὴ οχίγηοι. [ἢ 1ῃ]8 ο886, 
ψὸ ὁ8η δοίϊονῦ δοοοιηΐ ἴοσ {πΠ6 γτοϊαιπῖησ οἵ [Π6 Ῥογϑιδὴ σόοστὰ ιεσέπι, 
88 Μ06}} 48. ἴῸ} {πΠ6 ἀοἴ:}]5 ψ ΠΟ τγὸ τοδα Ομ σοΓ σ᾽ 1ἴῃ6 ΘΙΡΙτα οὗ 
ΑΠΜΒιαβιθσιβ, δὰ (τ οὶ οου]ὰ οὐ πογνσιβα Ὀ6 οὗ πὸ υ86 τ ῇηδίονοσ ἔοσ [Π6 
Ἠϊδϑίοσυ οὗ Εβίμοσ) ἴοσ {π6 δχδοίΐῃηθββ ἢ ΒΙΟἢ [86 πδηλθ8 οὗ ἢϊ8 
Τηϊηἰδίοσβ δπα οὗ Ηδιηβηβ Βοὴβ ἃγ τεοοσάθά. Τὴ οἰγουτηβίβηοσ οἷ 
1 ϊ8 ΒΙβίουυ Ὀοὶησ δὴ οχίγδοῦ ἔγοιῃ [86 Ῥδγϑίδῃ 8ῃη4}8. Ὑ0{1}} 4180 8ὸ- 
οουῃῦ ἐγ Π6 «“6νὺ8 Ὀδΐηρ' τη] οηθα ΟΠὨΪΥ͂ ἴῃ ἴπ6 {Πιγὰ ρογβθοι, δηᾶ 
ΜὮΥ ΕἸΒΙΠΟΥ 18 80 (ΥΘα ΘΩΟΥ ἀδβισηδίθα Ὀγ {π6 {Π|Ὸ οὗἩ ἀπθοῃ, δηᾶ 
Μογάδοδιὶ Ὀγ {π6 δρυμοὶ οὗ “(6 “Ψ6ν». [Ὁ ΜῈ] αἶθο δοοουπί ἴὸσ 
{Ππο886 υμηοσουβ ραγθη 6868, ΜΒΙΟἢ Ἰπἰοττιρῦ [6 ΠΑΥΓΑΌΥΘ 1 ΟΥΟΣ 
ἴο δυ ]οὶπ 186 1} δ γα ἢ 8 τν ΒΙΟὮ ὙΥΘΙΘ ΠΘΟΘΒΒΆΓῪ [ῸΓ ἃ «618 Το θυ: 
86 ἴοῦ {π6 αὐτγαρῦ του παοη οὗ {Π6 παισγαίίνο ὈΥ̓͂ 006 βϑῃηΐθῃοθ 
γοϊδνα ἰο {Π6 ΡΟ ΟΣ οὗ ΑΠιαβϑαοσιβ, δη ἃποίμοῦ οοῃοθγηΐησ Μου- 
ἀδοαὶ᾿Β στθαίῃθββ, ΕἾΠΑ], 10 15 ον! ἀθηῦ {Ππ͵ῶ0 16 δι ῦμοῦ οὗ {815 οχίγαοιϊ, 
ὙΠΟΘν ΟΣ ἢ6 γγ88, 1864 ἤο τηᾶἶκα ἃ 18] Ἀρρθ68] ἴο {86 βουζοβθ ΘΠ ΟΘ 
6 ἀοτγινοα τὲ (χΧ. 2.) ΤῊ]Β ὙΟΥῪ ὈΪδυΒ10]6 οοπ]θοίαγο, 6 ἈρΡΡργθῃθηά, 
Ὑ111 βα 018 Δ οὔου]  ΔΏΒΥΤ ΘΓ [16 ΟὈ]οὕϊοη {παῦ [818 ὈΟΟΪ οοπίϑ! ΒΒ Ὠο  Πϊησ; 
ῬΘΟΌΠΑΥ ἴο ἴΠ6 [8ι86}1068, ἀχοορὶ Μογάθοδι Β ρϑηθαίοσυ. ΤὭρτα 18, 
ὉΠΑ ΘΒΕΟΠΔΌΪΥ, ΠῸ τηθηοη τηλάδ οὗ ἀν! Ὁ ὐτιάείθ ΟΥ οὗ {π6 
πϑη6 οὗ (οἄ, ἴῃ [Π686 ᾿ΔΘΙΊΟΙΓΒ ΟΥ̓ ΟΠ γΟΙ 6168 οΟὗἮὨἨ ΑΠδκΌΘΓαΒ; δηΐῇ, 1 
1Π6 δαϊπονῦ οὐἉ {Π| ὀχίγαοῦ ῃδά σίνθη 10 ἃ τοσΘ «6 188} ΘΟ ] οχίοῃ, 
16 6 πᾶ βροΐκβῃ οὗ τς ἀοἂ οὗ [βγϑο], ᾿πβίθδα οὐ γοῃάογίηρ ἢ18 πᾶῦ- 
ΤΑΌΘ ΤΟΓ6 ΓΘ Ι0]6, ἢ6 ψουἹὰ πᾶν ἀἰδρτινθα 1Ὁ οὗὨἨ δὴ ἱπίθγηδὶ 
οδαγϑδοῦοσ οὗ ὑγυ πῃ. 

11. Τα ὑγαπβαδοίοπβ σοοογαθα. τη {{Π|18 ὈοοΪς τοῖα ἴο {δ6 {ἰπι6 ΟΕ 
ΑΣΙΆΧΟΥΧΘΟΒ [μΟΠρΊ Άη18 ὃ, {Π6 Βᾶτηθ ΨΠ0Ὸ τοὶρποα ἀυγηρ [πΠ6 [ἰ16 ΟΥ̓ 

1 ΕΪΠη]οϊσηρ, ὃ 155., : 
3 (οαποτγοῖ, Βιορστγαρῆῖο δδογὅρ, ἴοπι. ἱ. ῬΡ. 86] ---368 (Ατηβοτάαδπι, 1825). 
8. ΟΒτοπωϊοροῦ ἄγὰ σγΘΘΕν ἀἰϊν! ἀεα ἰη ορὶπίοη Ψῆ0 νν8 τῆς ἢ Ἰβιιτιβ οἵ τἢ6 αδογοι ἢἷ8-- 

ἰογίδῃ. Κ΄ ΟΠ ΚΟΥ, γΠὺ [85 "οοη {]]ονγεὰ Ὀγ 924ἢη. Π85 αἀναποοιὶ ΠΠΔ ΠΥ ᾿πμο ΠΟΙ 8 ἀΥμι θη 8 
ἴο Βῇῃον" {Π δῦ ᾿ξ ννῶὰβ ΧΟΓΧΟΒ 'ν 00 τὰ ἱπίθπάο. Αὐομθίβῃορ [755 ΠῸΓ Βα ΡροΒβον τὸ ἤδνα Ὀθθη 
Ῥατῖυδ (δ βοὴ οἵ Ἡνβίδβροβ. Τὴδ τποβῦ ργόῦηθῆο ορίπίοπ ἰκ παῖ οὐἨ Ὦτ. Ῥυϊάῤδιιχ, (Ὅπ- 
ποχίοῃ, δὰ ἀπη0 405, γοὶ. ἱ. με. 270, ὅς.; ψ]τοῸ, αἴτοῦ ἃ νογγ πἰμαῖο ἀἰδουβείοι, πιδίης 
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ἘΣΖτα δᾶ Νοβοιΐδῃ,. ΤΉΘΥ σομηθποα δου (Π6 γοαῦ οὗὨ {Π6 σου]ὰ 
5644, δηα οοπίϊηιι6 ἰὨγοιρἢ ἃ ΡΟΥΘ πόϊ δχορθθαϊηρ οἰ ΐθοη ΟΣ 
Ἐν ΘῺΥ γοϑγ9. ΤΠ ὈΟΟΙ οἱ Εβίῃοῦ το αΐθβ ἴπ6 οἰθνδίζοη οἵ ἃ «΄ ενν]18]} 
σαρίϊνο ἰο {μ6 ἴἤγοια οἵ Ῥογβῖα, δηά {Ππ6 ρτονυϊοπίδὶ ἃ] νογαησα οὗ 
ΠΟΥΒΘΙΓ δηα ρϑορὶθ ἔγοῃι {Π6 τδοῃιηδίοηβ οὗ ἴμ6 ογαθὶ Ἡδιηλη ἀπά 
Ὧϊ8 φϑβϑοοϊαίθβθ, τ οΒ6 ἱπίθπἀβα στ ]βομιθῦ σϑοο θα ἀροπ {Πϑιηβοϊνθϑ: 
1Π8 Αἰογαϊπρ ἃ ργδοῦοαὶ σοιηπηθηῖ ὁ ἴπδ ἀφοϊαγαίϊοη οὗ [π6 τονδὶ 

: “ὙΒμουρσῇ παπᾶ Ἰοἷῃ ἴῃ ἰιὰπ4, 1Π6 ψΊΟΚΚοα 8ῃ4}} ποῖ 6 υπ- 
Ραμ: μ6α; δα [16 βερα οὗ [π6 τὶ ΐθουβ 88}4}} Ὀ6 ἀδἰνογοα ᾿ (τον. 
χὶ. 21.). 

[ἼΠΘγ6 δγὸ βίτγοηρ οὔ] οὔΟ 8 ἴο {π6 Ὠγροί 6818 {πὲ {π6 ΑἸΠδϑιθταβ 
οὗ ΕδίθοΥ 8 ΑΥὐΤΆΧΟΥΧΟΒ 1 οηρὶπιβηϊβ. [Ὁ οαπηοῦ Ὀ6 6] ονοά {μαΐ 
ἃ ΤΠΟΠΔΓΟΪ ὙΠῸ ΡΑΥ͂Θ 1ἢ 186 Βανθηςῃ Υ68Γ ΟΥ̓ ᾶ Ὠ]8 ΓΟΙῸ ΒΟ 8 ΟοΙη- 
ΤΑΙ ΒΒΙΟη ἴ0 ΕΖτα 88 ΜῈ 866 ἴῃ ΕΖΓΆ ΥἹ]. οου]ὰ Ὀ6 80 Ἱρῃοσγδηΐ ἴῃ τοραγά 
10 ἴι6 ψΦεν8 88 6 βηά ἢϊπὶ ἴῃ Ὧ18 ὑνγ ! ἢ γοαγ, ὑ86}). 111, 8---10, 
10 18 ΠΟ {πογοίογα σθη ΥΑ ΪΥ Βαρροβοα τμαῦ (Π6 Κὶπρ ἴῃ ἀπδοίοῃ 
Ὑ85 Χογχοβὶ, ἡνἤ086 σμδγδοῖθσ, ογθὶ, γαῖη, πα ΠΙΟΘΠΤΊΟι8, γΥ6}} ἈσΤΘ 68 
ὙΠ} τΠαὶ οὗὁἨ ΑΠαβιιθσυβι ΧΌγχθβ, ἴοο, ἀϊὰ μο]α ἃ σγϑαῦ δβϑϑϑἷν οὗ 
Ὧ18 ΠΟΌΪΕ6Β ἴῃ 818 {π|γα ὙΘΔΓ, ὈΓΊΟΥ (0 {Π6 ἜΧρϑά!οη ἰηΐο ἅτϑοοο, δηΐ 
ἴῃ δῖθ βαυθῃΐῃ γοᾶσ ἢ6 ΝΒ δ ὅυβα, δίευ ἢ18. Ἰρποι ΠΙΟῈΒ ΓΟ, 
σινιπρ' ΒΙΠ]86] ἊΡ ἴ0 βοηβιδὶ ρ]Θαθαγο. ὅϑοιηθ πᾶν Ἰἀ σης ῆρα ΕἸΒΊ]ΠΙΟΣ 
στ τΠ6 ἰοτγοοίουθ Απηθβίγβ; Ὀαΐ ἴΠοτο 18 1{{|6 ἰὼ ἄνουν οὗὨ {}|18, 
Ἔχοορῖ ἴΠπὸ β}}] Αγ} οὗ πδιη6. 

10 πᾶν ΡῈ δάἀάρα τμαΐὺ ποῖ Μογάβθοδι, Ὀυΐ [8 δποοβίοσ ΕΊ88 (ἰ]. 
δ, 6.), 844 Ὀδοη συγ θα ἰηΐο οαρυνγ ὈῪ ΝΕΡΟΘΠΔΔΏΘΖΖΑΓ; 6186 6 
Βῃου α αν δἰὰ ΡΜ ΑΓΒ οὗ ἃ ἢυπἀγοα ΘΠ ΣΧΟΓΧΘΒ ἀβοθηαθα (Π6 
1Βτοηο.2 

ΙΝ. Ὅν Ὀοοϊκ οοῃβιβίβ οὗ ὕνγο ραγίβ, ἀθίδ]ηρ, 
ῬΑΒΤΙ. 7)}ι6 ργοπι"»"οπ 9} Ἐδίλον; απά ἐΐιο εββοηέίαϊ δβεγυΐοσο γεπάοτοά 

ἕο ἐλε ἀΐπφ ὁν ΜΜογαδσοαὶ, ἵπ αἀεέοσέϊπ α ρῖοἑ ἀαφαϊπδέ λὲν {ξ6. (1. 1... 
Ῥαβὺ 1. Τὰς αὐἀυαποεπιοπὲ 9. Παπιαπ; δὲβ ἀσδίσης ἀαφαϊπϑὲ ἐδε ὕειυ8, 

ακὰ ἐλεὶγ 'ιιδἰναξοη. 

1. ΤΠ Ρῥτγοχιοζίοη οἵ Ηδπιδη, δηα [ἢ6 οσσαβίοη οὗἉ νυ Β: οἢ ἢ6 ἀν] 6 ΗΙτΩ- 
86 17 το οδίδί πὶ δὴ οἀϊοὺ [ὉΓ τηδϑβδοσίπρ [Π6 “6 νγ78 (11}.). 

2. ΤὨΘ σοπβραυθηΐ ΑΙ οὐΐοη οὗὁὨ (86 6 γ7ὺ8, δὰ (Ὧ6 τηθαϑυσοϑ ρυγβυρα ὮΥ͂ 
(Βοι (1ν.). ᾿ 

τ΄αῖη5 1788᾽ ἴη6 ΑΠαΞποτιι8 οὗ ΕκΊ ΠΟΥ γᾶς ΑΥΪΆΧΟΓΧΟΒ ΓΟΠ ΔΉ Π8, ΡΤΟΘΔΟΌΪΥ ἴο ἴθ6 δοσοῦπὶ 
οΥ̓ δοβερῆιι5, Δητᾳ. δή. ΠΠ0. ΧΙ. σΒΡ. 6. ; οἵ το δερίυδρὶπι νογβίοη ; δηὰ οἵ τὴ δροοσυρμαδὶ 
δα ἀἰε10}}5 τὼ ἴπ6 ὕοΟΚ οὗἁὨ Εδίμογ ὉΠ ορὶιπίοη οὗἩὩ ῬΓΙάΘΔαχ 18 Δἀυρίοα ὈΥ̓ Ὀἰϑῆορβ ΤΟπ]}ΠΘ 
δηά ΟΟΥΔΥ, δηὰ [6 ΨΘΟΡΥ δοσυγαῖθ σΠΓΟΠΟΙΪΟΩΟΥ, τ Ηκϊοβ (δὲ ΟΥ̓ΔΥ, Κυγ, Ρ. 227.; 
Τοτη]ῖπο, ΕἸοπηόπῖθ, νοΐ. 1. Ρ. 98. Ὦτ. Ηδ]ο8, ΑἸ 818, νο]. ἰΐ. ΡΡ 6524, ζε., οΥ Ρ. 481]., 
εἀϊῖ. 1830.) ὁ τὺ ᾿δογοίογα ουῃοϊαάο (ἢδὲ {Π6 Ρμεγμπἰβϑίοη ρίνθη τὸ ΝΕ Βα πλΔἢ ἰ0 το - Ὀα]ὰ 
16 ψ2}18 οὔ ΦΨοτγαβαιεπλ γγ88 ΟΥΡ ἴο [6 ἰπῆμποηοο οἵ Επιθοῦ δηὰ Μογόδοαὶ, απὰ τῃδὶ [Π6 
ἐπιδποίραϊίζοη οὗ τς δε ν8 ἔγοπι [6 Ῥουβίδῃ γόκοὸ νν88 σιγά πδ!γ, ἱΠου Ζἢ 8:16 ΠῈ}γ, οθοϊοα 
ὉΥ 186 βδηια ἰμἤπθησο, [Ὁ 8 ποῖ σοῦ] [Πδὺ τ 6 Ρίουβ γϑδβοῃ, δϑδίρηϑά ὉΥ ΑΥΙΆΧΟΥΧΕΒ 
(Εξσγα νυἱῖ. 23.) ἴογ εἶν ταρυ ϊδῖῖοπβ σίνγθη ἴὸ γα, ογἱρὶ παῖθὰ ἐπ [Π6 σογτοοὶ νον οὗἁ το ρίοῃ 
ψ ΠΟἢ Τότ σοτηπιιηϊοδιεὰ ἴο Πἰπὰ Ὁν 5 φαθο ΕΒΙΒΟΓ. 

. Ἡβδνογηίοκ, Εἰηϊοίτηρ, δ 192. 11. 1 ὑρ. 8338. ἄς. Κι], Εἰπ]εἰαηρσ, 8 154. ΡΡ. 580. ὥς. ; 
Ὧγ. Νιοδοίβου ἴῃ πιο, Ογοὶ, οὗὨἨ Β1]. 111. αὐ Αδαβαογυβ, Ὧὸ Ῥοῖιθ δΥρΌΊ68 ἀραὶ πϑῖ 
Χοτῦχοδ; Ὀσϊ ἢἷβ9 ΑΥζαπηοηῖ8 ἅΓὸ ποῖ σΟησΙ δῖνθ. ΤΏ Π6 ΒΔΥΒ [Παὶ [Π6 διῖθοῦ οὗ ἘδιθΟΣ 
ἀοοδ ποῖ πιδητίοι τ ἐχροἀϊίοη ἱπῖο ἄτεεοθ, πὰ ΓΠογοίοσγο ΚπΟνΒ Ὠοϊίης οἵ ἱξ, ΕἸη]οἰ τας, 
ἃ 198. ἃ., ΡΡ. 366, 267. Α νΥῈΓ ἴῃ 186 ΔΦουΓηδ) οὗὨ ὅιο. 1ζ1., ΑΡΠΙ͂], 1860., ΡὈ. 125---126., 
ἀθοΐϊαγεβ ἴος [κῃ ρίιηληυ8. 

2 ΟοἱΡ. διυιατιι, Ηἰδι. οὗ ΟΙα 'οϑι, ὕμιν, βοςῖ. νἱ. ΡΡ. 1δ9---167. 
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8. Το ἀοῖοαί οὗ ΗδπλδηΒ ρδγίϊου αν ῥ]οὺ δρδϊπβί (86 11 οὗ Μογάροδὶ 
(ν.---ν1}}.}. : 

4, Τιιο ἀεἔδαι οὗ πἴ8β βθπογαὶ ρ]ού δραϊὶπβὺ (86 εν) (ν11}.----ἰχ, 16. 
ὅ. Το ἰηδυ υὐοη οὗ {Π6 ἔδϑιϊναὶ οὔ Ῥυτγίμι, ἴο οοτητηοτηογδίς (δον 

ἀδ] νσϑηςθ (ἰχ. 17---82.}; δηᾶ {1186 Δἀναποσηιοηΐ οὗ Ἀογάοοδὶ (χ.). 

Τη οὖν σορὶθ8 186 ὍοοΟΚ οὗὨ ΕΒΙΒΟΣ ἰσττηϊηδίοθ τσ ἐμα {πϊτὰ νογβὸ 
οὗἔὨἨ {86 Τοηῖἢ ομαρίοσ ; θαῦ ἴῃ τὰς (ἀτοοῖὶς δπὰ γυϊσαῖο Ὀ10168, ἔμ αγα ὅτε 
ἴθ ΤΏΟΤΘ Υ̓ΘΥΒ6Β ΔΠΠΘΧΘΑ ἰο 11, ἱορσοῖθου 1 βὶσ Δα "1 η8] ομαρίογε, 
ψ Ὡ1οἢ 116 τοῖς δηα Βοιηδῃ ομ ΣΟ 68 δοοουπΐ ἰο Ὀ6 σδποηῖοαὶ. Αβ, 
ΒΟ ΘΥΟΣ, (ΠΟΥ͂ ΓΘ ποῦ δχίδηϊ ἴη Ἡθῦγονν, [ΠΟῪ ΔΥῸ Ἔχρυῃροα ἔτγουι 
186 βδογθᾶ οᾶποῃ ὈΥ͂ ρῥγοίθδίβηίθ, 8ηἃ δῖα βυρροβοά ἴο βδν θέδεηῃ 
οοΙΡ ]6α ὈΥ δβοιηθ Η 6]] π]βο “6 7. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ 1Π. 

ΟΝ ΤῊΕ ῬΟΕΤΙΟΑΙ, ΒΟΟΚΒ. 

ΤΉΟυσΘΗ βοῖῃ οὗ {Π6 βαογθα τυηρΒ, τυ δίοἢ Ῥγθβοηΐ {Ππϑιηβοῖ γ68 ἴο 
ΟἿΣ ποίϊοα ἴῃ [Ὧ6 ρῥγθβοηῦ οὔδρίθσ, ἃΥΘ δη οσῖοῦ 1 ροϊηΐ οἵ ἀαΐα 10 ἴδε 
Ὠἰβίου!σαὶ ῬοΟΚΒ, γοῦ {Π6Ὺ ἃγΘ πϑ0.8}}} οἰαββοά ὈΥ {μοιηβοῖγοβ ἀπάεγ 
{86 ὉΠῸ6 οὗ {86 ροοέϊεαὶ δοοῖς; Ὀδόδυβο ΠΟΥ ΔΓ6 αἰπηοδῦτν ΒΟΙΪΥ͂ οοπι- 
Ῥοβϑᾶ ἴῃ Ἡθῦτγον γεσβθ. ΤῊ!5 δρραϑ]αίίοη 18 οὗ Θοῃβ᾽ ἀθγα Ὁ] 6 δας Ὁ}. 
Οστοροσυ Ναζίδηζθῃ 64}}8. ὑπ6πὶ {116 Μυε πιεέγίσαὶ Φοοῖλα: ΑἸαρδιΐο- 
οὔἤῖα8, ὈΙ5ΠῸΡ οὗ Ισοηΐαπ, 1ῃ ἢ}8 ἸΔπιῦ]ο ροεπὶ δα ἀγθββοα ἴο ϑε]δθασαβ, 
ΘΗ ογαῖθϑ ὑμ 6, δπα σίνοβ ὕπο ἃ Β᾽Π111ΔΓ ἀἈΟΠΟΙΙὨΔΙΊΟΙ ; 88 880 ἀ0 
ἘΡΙΡβδηϊὰβ δῃα Ογγὶ! οὗ «δγιυβαϊθ. ΤῈ ροΘῦ081 ὈοΟΐκΒ ἄγε ἔνε 
1ῃ ΠΌΘΟΥ, ΥἱΖ. οὉ, ϑβδ τη, Ργονογῦβ, ΕΟ] δι αϑίθβ, δηὰ πὸ (ὐβηῈο 68 
ΟΓ ϑοηρ οὗ ϑοϊομβοῃ : ἴῃ ἴμ6 «618 σᾶποῃ οὗ βογιρίιιγα (ΒΟΥ δὲ 
οἰαββθὰ διθοηρ {πὸ Ηδρίορσταρῃα, ΟΥ ΠΟΙΥ͂ τ ησβ; δηᾶὰ ἴῃ Οὐ 
ὈΙΡ]68 {Π6 0 ἃζβ ρ᾽δοθᾶ ὑδύνθθη [μ6 ᾿ιἰβίοσίοαὶ δῃα ργορἢθίϊοδὶ δοῦκα. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΝ ΤΗΞ ΒΟΟΣ ΟΣ 908. 

1. ΤῊ ὁ ἐλδε δοοᾷ. ----Τῇ. ᾿εαϊιέν οΓΓ «].οδ᾽5 ρμοτγϑοη. --- Τ11. σε ἐπ ιολιοὶ ἀξ 
Πἰσοα. ----ΤΥ. ϑοόπο 90 ἐδ ροόθηι Ὁ “οὗ. ---Ψ. Οοπιρίεοίοποςα, αμίλοτν, ακά 
εσαποπὶοαΐ αμἰλοτιέψ. ---Χ]. διεγοίιμτο 90 ἐδ βόθηι. ---- 11. Αἀγσιμιοηῦ ἀπά 
8006. ---Ἅ1Π, δρωγίοια ααὐαϊέίοη ἐο ἐδὲδ δοοῖ ἐπ ἐλὲ δεορέμασιίπέ τετεῖο. 
---ἸΧ, ᾿ μῖος {0ν εἰμάψγίπσ ἰδὲ δοοΐλ ἰο αασυαπίασο. ---, ϑυπορεῖ:.-- 
ΧΙ. Χίεα 97 ἐλε ραῤγαγολαὶ ἐλεοίοσψ, α8 σοπέαϊπεα ἐπ ἐλε δοοκ οἵ «]υὐ. 

1. ΤῊΙΒ Ῥοοΐϊς μα8 ἀογί να ἰ(8 {1116 ἔγοπι [86 νϑηθγαῦ]α ραίϊγίαγοι δοῦ, 
ὙΠ Ο86 ΡγΟΒρΟΥΥ, 8 Π]οἰἸοη8, πὰ ταβίογαϊίου ἔγοτα {6 ἀθαραβὶ δὐ- 

. ὅτορ. Ναζ. ὕἌττη. χχχῆ, ν. 16. Ορ. ἴοτι. 1ϊ, Ρ. 98. Ῥασίβ, 1611.; Ἐριρηδηίΐαϑ ἄς Ροπὰ. εἰ 
Μέεπδ., Ρ. 6883., οΥ τοπχ. ἰΐ. Ρ. 162. (οι. Ῥαγίβ, 1622.}); Οντὶ!. Ηΐογοβ. (δε. ἱν. 33. Ρ. 66. 
(οάϊς, Οχου. 1703.}); ϑυίοοτ, Τιθδαιγαβ, ἴομ,. ἰΐ, συσε στι 
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ψΟΥΒΙγ, Δ.6 ὮΘΤ6 ΓΟΟΟΤαοΩ͂, ἰοσ οί 6 Υ Ἰ Π18 Ἔχ ΏΡ τυ δηᾶ πηραυδ]]οᾶ 
Ῥαΐιθποθ ππᾶθγ 41] 18 οα] τη 168. Νὸ ὈοοΪκ, Ρουθ 08, μ88 τἤογΘ δχοῦ- 
οἱβϑα {π6 Ἰπρσϑηα! ν οὗ οὐ [168 πα σοπητηθηίδίοῦβ [8 η {Π18 ΟΥ̓ Φ0Ὁ. 

11. Το δοίυδὶ οχιβίθποο οὗ {π6 ραϊγιαγοῇ μ88 Ὀθθη απαϑυϊομρα ὉΥ͂ 
ΓΩΔΩΥ͂ ΘΠ] ΠΘἢΐ ΟΥΓ108, γγη0 ἤανο οὐ ἀθανοιγϑα ἴο ὕγοόνα {παὶ {π6 ψ Π0]6 
ῬΟΘᾺ 18 ἃ Πού! 10018 ΠΑΥΤα ΟΠ, πο πἀοα [0 ᾿πδίσιιοῦ [πγουρἢ {Π6 τηρα! ατὴ 
οΥὗἁἨ ράσο. ΤῊΪ8 ΟΡ᾿πίοη τγα8 ἤγϑῦ δηποιιποθα ΟΥ̓ {π6 «6 188} τα Ὁ] 
ἹΜαδὶπιοη!αθβὶ, πα ἢδ8 βϑίποθ θθθὴ δαορίθα Ὀγ 1ωὼ6 ΟἼδγο, Μ|ἊΒΔ6]18, 

ΙΔ ]6Υ, ΟΙΒΠΟΡ ίοοϊς, δηά οἴποσβ. ὍΤῃ6 τϑϑ] τ οὗ Ψο Ὁ Β οχϊβίθῃοθ, 
οη {ΠπΠ6 οοηΐγαγυ (Πρ πάθη! Υ οὗ 118 Ὀθοῖηρ {π6 ἀπιόοστῃ Ὀο] 16 οἵ τΠ6 
“Θὐ]8ἢ} δηαὰ ΟἸ τιϑύϊαπ οἤ ΓΟ ἢ. 68), μλ8 Ὀ6θὴ τηδὶ ἰδ! ηοα νὴ 6ηπαὶ] 
ΔΌΙΥ Ὀγ 1μΘυΒάση, (ΑἸπιοὶ, Ἠοιάοσσον, ὕδγρζον, γα ΤΊ], Θραημοῖμη 
ΜοΙἀοημανγοσ, ϑοδα]οη8, ΠΠσοη, ἀγοδίβῃορ Μαραο, ΡΊβμορθ Ῥδίγιοκ, 
ΘΠΒοτίοοῖ, Τόν τ, Τοια]ηθ, απα αταγ, Ὀζγϑ. Κϑηπιοοίς ἀπα Ηλ]οΒ, 
Μεββίθυτβ Ῥοϑίοσβ δῃὰ (ἀοοά, Ὁγβ. Τάυ]οῦ ἀπα Ῥυϊθοί]ου, πα ΤΔηΥ 
Οὔ Υ' ποθ Γῇ ΘοΟΙητηθηίδίοτβ δηα οΥΓ168. 

ΤΠ6 ῥγΙποῖρα] δΥριῃηθηβ ΘΟΙΏΙΠΟΠΪΥ ἀγροα ἀραϊηδὺ ὑπ 6 ΤΘΑ] ΠΥ οὗ 
“7008 Ἔχιβϑίθησο δύο ἀδγυϊνοα ἔγοιῃ {π6 παΐυτα οὗ {πὸ Ἔχογάϊαμ, ἴῃ τυ] ἢ 
ϑαΐδη ΡΡΘΆΓΒ ἃ8 {Π6 δοοῦβοῦ οὔ 906 ; ἔγοπι {πὸ [οτη ρί ΠἸΟἢ 8 δηα Β0ΠὙ- 
ἱπρ8 ρογτηϊ 64 Ὀγ {μ6 ΑἸ σῃίγ (ἀονοσποῦ οὗ ἰῃ6 νου] το Ὀο[Ἁ]] δῃ 
ΡΤ ΟΠΑγδοίου ἢ ἔγομι [86 ΔΥΌ Π014] Τϑσι]αΥΥ οΥὗἨ ([Π6 πππηογβ ὃν 
σοῦ {Π6 ῬΔΕΓΙΓΟ ἢ Β ῬΟΒΑΘΕΒΙΟΠΒ ΔΓ ἀοβουροα, 88 βϑανθὴ ὑμουβαῃά, 
{ἴγτοα πουβαπά, ομα ᾿πουβαηά, ἔνο ᾿ππ τοῦ, ὅτο. 
ὙῈῈ γτοραγαὰ ἴο {Ππ6 ἤτϑι ἀγραμπηθηΐῦ, {86 ᾿πογθα 1] 1ν οὗἁἨ [Π6 οοηνογ- 

ΒΆΓΊΟΙ ΜΓ ΠἸοἢ 185 σοϊαθα ἴὸ αν ἰαΐκθη ρ͵δοα μούννοοη [π6 ΛΑ] σ] ἐγ ἀπὰ 
Θαΐδη, “ΜΠΏΟῸ 18 Βρροβϑα ἴὸ τοΐσση τ ἢ ποῖσα ΤΌσὰ [86 ἐογγοβίσίαὶ 
ΤΟρΡΊΟΠ8,᾽ δὴ 80]6 σοιππηθηΐαίοῦ 88 τοιηαγ κοῦ, ΏΥ βῃουϊα βυθοῦ 8 
ΘΟΠΨΘΓΒΔΙΙΟΩ 6 ΒΙρΡΟΒΘα ᾿ηογο!}]6 ὃ ΤῊ αἰτοιηρὺ αὖ σψιῦ ἴῃ {Π6 
ὙΟΓ ποῖος 18. βοιηθννμαὺ ουὐ οὗ μῖἷασα; [ογ {{|| ᾿Ἰπἰογγορσαίοη οὗ [86 
ΑἸπρἢν, “δ8ι που ἤχοϑα [ΠΥ ν] ΘΟ ἸΡΟῊ ΤΥ βογνδηῦ «οὗ, ἃ ρογίθοί 
Δηα πρτρσῃῦ πιαπ 3 (1. 8.), Ἰηβέθδα οὗἉ δἰτηῖηρ δ [Π6 δοα ΙΒ: ΠΟὴ οὗ ΠΘνγ8, 
185 ᾿η ΟΠ ἀρ6α κ8 ἃ Βαν ΓΘ Δη4 τηοϑδῦ Δρργοργιαῦθ βιγοαβῖη ΠΡΟῚ {Π6 (4 |6 ἢ 
Βρ᾿Γῖ, ““Ηκβὺ ἕξοι, ο, χα ΒΌΡΘΓΙΟΥ ἔΒο. 0168 ἀπ ἃ ΤΟσΘ Οοπ- 
ῬΓομοηβῖνο Κπον]θᾶρα οὗ ΤΥ Ὑ111, μαδῦ ποῖ οοπιϊππθαᾶ ρογέθοι δηά 
ὈρΡτρ , χϑα ΠΥ νον ΠΡοη ἃ Βα θοταϊ δία Ὀοῖηρ,, ἔᾺΣ ΘΔ ΚΟΥ ἀπα [688 
Ἰηοστηθα {Ππ8ῃ {Πγ861}, πο ἢΔ8. οοηίηιοά 80 ἢ" “Ἴδα διλδηάλησα οὗ 
[6 δροδβίαϊα δὖ {π6 ἰσὶραπαὶ οὗ {πΠ6 ΑἸταϊσδν 18 Ρ]ΔΙΏΪΥ ἀοϑισηθα ἴο 
ΒΠΟΥ͂ 8 {πῶῦὺ σοοα πὰ 6ν}] δΔῃη6]8 ἃΓῸ ΘΑΏΔΙΪΥ ΔΙ ΘΠΔΌ]6 ἴο πϊτὰ, δηά 
ΘαΌΔΠΥ βυθ]θοῖ τὸ ἢ18 ΠΟΥ; ἃ ἀοσίγ! 6 ΘΟΙΏτηΟἢ ἴο ΘΥΟΥῪ ραγί οὗ 
186 “6 νν18}} ἀπα ΟΠ νἸβεϊδη βουιρίαγθθ, απ, δχοορῦ ἴῃ [86 τὴν ΠΟ] ΟΡ Ὺ 
οΥΓ [16 Ῥλγβθββ, σθοορῃ!ζΖοά ὈΥ͂, ρΡΟΥΒΆΡ8, ΘΝΘΓῪ δποιθηῦ βγείθῃ οὗ τὸ - 
᾿Πσίομ νυπαΐονοσ, 1)86 ρᾶγξ αϑϑισῃοᾶ [0 δαίδη ἴῃ (Π6 ργαβθηῦ ΜΌΥΚ 18 
(Βὰῦ ΟΧΡΥΓΘΕΒΙΥ αββσηϑα ἴο πὶ ἴῃ (86 σα86 οὗ Αάδῃι ἀμα ἔνα 1ὴ {π6 
σάγάθη οἵ Εάδη, ἀπά οὗ οὔν βϑανίουσ ἴῃ (ἢ6 τ] ᾺΘΓΠΘΒΒ; ἀπ Τ᾿ ΒΙΟἢ 18 
Δββὶσηθα ἴο ἷπὶ ραπογαῖϊυ, ἴῃ γτεσαγὰ ὕο πιηΚὶπα δὖ ἰαγρθ, ὈΥ 4}} {Π68 
δνδηρΘ]15ἴ8 δηα ἀροβ6188 τ᾿ ἤο86 υΥ ]σ 8 Πᾶν γϑδο θα π18, Βούἢ 1ῃ {Π 61 
βίγιοίθϑδῦ Ὠἰϑύουι αὶ πασγαῦνββ, 8π4 οἰοβοδβί ἀγραπιοηϊαίιν ἐπ ἀπο 108. 
Απά μεποα {μ6 δγριμηθηῦ, ψῇῃοῖ βου] ᾿μάσοθ 8 ἴο τορσαγὰ (δ 

᾿ Μογοὶ Νουοοίπ), ρατ 111. ΘΔΡΡ. χχὶϊ, χα , 
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Ρταβοπὶ ρϑββᾶρα 88 [Ἀθυ]ουβ, βμου]ὰ ἱπάποθ υ8 ὕο σοραγα 411 [86 τϑϑὺ 
10 ἴπ6 βαπὶθ ἰἰρῃῦ ψΒΙΟΝ ἀχὸ πδυθα τιῖὰ (16 βαπι6 ἀοοίτϊπα; 8 
νίονν οὗ [86 βυῦ]οοῦ ψΙΟἢ σπουἹὰ δγθορ ἱπΐο πού! σηθ8θ 8. τημοῖ 
Ἰαγροῦ Ρογίίομ οὗ ἴπ6 016 {μδη, 1 δὶ οομβαδθηΐϊ, ΜΊομδθΙῖ8 ψου]Ἱὰ 
οἤοοβα ἴο ρασὺ τ 1}.ἢ} 
ΤΠ οἴποσ ἀγρυμηθηίβ 8]]οσ θα ἈΓ6, ΘΟ ΡΑΓΔΥΟΙΥ, οἵ 8ῃ}8}} τηοσαθηΐ, 

δια ποοά ποῖ Ὀ6 ποσὰ ἀνγοὶῦ 0. 
Τα ἔβού 18 δύ {ῃθγα 18 οΥ̓ΘΥῪ Ῥοββὶ Ὁ]6 ονίθθησο ἐμαῦ 86 ὈοΟΚ 

ν᾽ Βοῖ Ὀθασθ 000 8 δΙὴθ σοηίΆ1ΠΒ ἃ ἐϊέεγαϊ ἀϊδίοτψ οὗὨ [6 ἰοτηρίδίοηθ 
δηά βυ γι ηρΒ οὗ ἃ τα] οῃπΆσδοῖθυ. 
1 [88 ἄγοι ρΐδοθ, ἰμαΐ 900 νγᾶβ ἃ γτϑδὶ οἰ νδυδοῦου ΤΏΔΥ 06 ἰπἤογτγοά 

ἔγοια ἔῃ ΤΩ ΠΠΘΓ ἢ ὙἘΊΟΒ Β6 ἴδ πηδητοποα ἴῃ {πΠ6 δογρίαγαεβ. ΤΊ, 
{π6 φγορμοὺ ΕΣΖΘ 16] βρθαῖβ οὗ πὰ: 7λοισὴ ἐλε86 ἐλγϑθ πιθη, ΜΝοαὴ, 
Τραπῖοῖ, απ οῦ, ισετο ἐπ ἰΐ, λον εἰιοιιϊα αἀοἰυογ διὲ ἐλοῖγ οιοπ βοιὶς ὃν 
ἐλεῖγ τἰσμέεοιβηπεδα. βαϊἦ ἰδὲ ογά Οαοά (ἘΣ Ζοϊκ. χῖν. 14.λ32 [Ιἡ 18 
Ραββᾶσθ {86 ῥγόρμοῖ σϑῆκα Νοδῖ, Δῃ16], δηα 00 ἰοροίμοσ, 88 
ρον γα ᾿μίθγοθββοῦβ χὰ (οα; τΠ6 βγεῦ ἔῸΓ [18 ἔλμ]ν ; [Π6 βαεοοηά 
ἴου {π6 ψῖβα ἤθη οὗἩ Βαδθγίοη ; δηὰ (π6 {μιγα ἔον δὶβ γι 6 48: ὨΟΥ͂,, 
βίῃοεα Νοδῖὶ δηὰ Τδη16 1 6 γ6 ὉΠ ῸΙΘΘΠΟΠΔΌΪΥ τοὰὶ σδδγβδοῖοσβ, Μ6 
ταυβύ οοποϊυᾶάθ {86 βαπιθ οὗ 900. 4βοἠοί(ά, βᾶνβ (ῃ6 δροβίϊ]α «“8π168, 
εοε οομπὲ ἑζόπι ἀαρρψ τολίοῖ ἐπιίμγε : ψὲ ἦαυε ἠφαγα ὁ ἐδε ραΐξίεποε οΓ 
«7οὺ, απά λαῦο βεεπ ἐἦδο ἐπά οὔίδο 7,οτά, ἐμαξ ἐΐλό 7,ογιὶ ἐδ ὑυετῳ με {μἰ, ἀπά 
07 ἑεπιάον πιεσοὸν (ϑύλθδ ν. "} γν 8 δᾶνϑ αἷβο {Π βίγοηρθεῦ Ἰηύθγῃαὶ 
δυϊάοποθ, ἔγοιη (86 Ὀοοῖκ 1ἰ5ο ἢ, ἐμαὶ «00 νψὰ8 ἃ γα] βϑύϑοῃ ; [Ὁγ 1 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ͂ ΒΡΘΟΙΗ͂68. {86 Ὠδη68 οὗὁὨ ρϑγβοῃβ, ῃίδοββ, ἔδλοϊβ, δῃὰ οὐμογ 
ΟἸΓΟΘΙΒίΔΠ66Β 808} το αἰθα ἴῃ σὰ ὨἸβίογι6Β. 

ΕᾺΓΟΠ ΘΓ, ΠῸ Το ΒΟΠ80]6 ἀου δῦ οδη Ὀ6 Θητογία 6 τοβρθοίϊησ [Π6 γοϑὶ 
οχιϑίθποθ οὗ 900, ἤθη ψὸ ΘΟμΒΙ ΟΣ {ῃαῦ 11 18 ργονϑιὶ ὈΥ {π6 Θοποιτ- 
Τοῦ ὑδϑίτη ον οὗὨ 4}1] δαβίθγσῃ ἰτγδα!οη: 6 18 πηθῃΠοηθα ὈΥ {πὸ 
δυΐθοῦ οὗ {π6 ὈοοΙκ οὗ Τορὶῦ, ψ ῆο ᾿νϑὰ ἀπτίηρσ [86 Αβδυγίδη σαρανιινδ; 
[6 18 4180 γσϑρϑδίθα! Υ τπηϑηθοπμθα ὈγῪ Μοβαμιηθα ὁ 848 ἃ γθα] ομιαγδοίθυ. 
ΤῊΘ σῇ οἷα οὗ }18 [ἰϑύοσυ, σι τὰδην ἰλθυ οι δα ΠΠ]Οη8, νγὰ8 Καόννη 
ΔΔΟηρ (86 ϑυτῖδηβ δηὰ (μα  ἀϑβαῃβ: ΤΩΔΩΥ͂ οὗἉἩ [πΠ6 ποδ]δϑῦ ἔμι}}}168 
διιοηρ 186 ΑὙΑὈΙΔΏ8 ἀγα αἰπ ἸσἸΒη ἃ ἢν Ὦ18. παμηθδ, δηα θοδεὶ οὗ 
θοΐησ ἀοβοθπαθα ἔγυμῃ ᾿ἷπ. ὅδ ἰδίθ ανθῆ 48 {Π6 δπά οὗ 16 ἔοι τῇ 

1 Ὧν. αοοά [πιγοάιιοίοσυ Ὠ᾿ββογίδιίοη ἴο ἢΐ8 νοσβίοη οὗ Φοῦ, ρρ. χυ. χυΐ. ὅϑ.θ 4130 
ΔΥΌ βῆορ Μαροθ, Ὠἰβοοῦγβο8 ἀηα [)᾽ ΒΒ γι 1018 οὴ ἴῃ Αἰομποπιοιῖ, νοὶ. ᾿ὶ. ΡΡ. 49---58.; 
1... ατεροῦγ Β ἰγϑηβ᾽δίίοη οἵ Βίβῃορ ον ἢ 8 1οίαγοβ, γο]. 1Ϊ. Ρρ. 358---370. πη ποῖεβ. 

2 Τὸ ἐνδῆο {86 βίγοπρ ρὑγυοῦ δβυγάοι ὃν ΕΖοΚίο] 5 ΟΧΡΓΟΒΒ τοσορηῃίοη ΟΥ̓ ἴΠ 6 ΓΟ ΠΥ οἔ 
“0 ᾽8 Ρογβϑοῃ, Φαδη τυπιαγϑ τΠδὺ δοιὰ μΟΥΓΒΟΠαρ 65 ππῖν Ὀ6 Ὀγοιπδ προη τ[Π6 5ῖμ 6 αἰοηλς 
ψ ΠῚ ΤΟΔὶ ; 88 18 ουϊάοηι το [Κὰ χνὶ. 19---91.. ἢ γα ΑὈγβἤδιη ἰβ ττοδαςοα ννἱτἢ τῃ6 
δοιῖοι8 σἤδγαοίογβ 1, Ζαγὰ8 δηα τῃΠ6 τίοἢ πδπ. Βυῖ ἴἤοτα ἰδ 8η ον ηι ἀπ ἴόγοησο Ὀοῖνθι 
8 ῬΑΓΘΌΪΘ ΘΧΡΓΟΒΕΪΥ Ρυτρογτίηρ το Ὁ. ει οι 8. ἀπὰ ἃ δοϊθπιη γοῦυ κα ΟΥἹ Ψαγηΐρ ἴ0 8 ΠΟ] 6 
πϑιίοπ. Βοβί 68, ἴῃ [μκο, 106 οἰγοιηδίϑηςοβ ῥγοαϊοαίοα οὗ αὐἰΐ [6 οἰἸαγαοῖοῦβ ἄγ βοιτους: 
ἰη ΕΖοκίοὶ ΓΠΘΥῪ ἀγὸ ἀπαυοδυ Δ ὈΙΥ ἔτιιο ἢ τοϊδίοη ἴὸ ΝΌΘΗ μηὰ 1λιηῖο], ἀπὰ πλσηῖ Ὀ6 
ΤΟΛΒΟΠΆΒΙΥ οχροοϊοὰ (0 ὃς 80 ἴῃ {ἰὖ ΟΥΒΟΓ ἰπβίιποο δβϑοςϊαϊθὰ νντἢ {0886 ἴνο. Ρτοῖ, 
Τατηοτ᾿β τγβηβἰαυίοη οὗ δῇ, ρμαγὶ ἰἰ, ἃ 189. Ρ. 467. ποῖδ. Οὐπιρ. διατὶ, Ηἰβι, οὐ ΟἹὰ ἴεβε, 
Οδηοη. δβοςξ, νἱ. ᾿. 185. 

3 Τοῦϊε ἰἱ 12. ἰὰ τῃ6 Ψυραῖθ νογδίοη, ἡ ἱοἢ ἰδ δι ρροθαα ἴοὸ να Ὀύθη οχοοι ἃ ἴγοιη 8 
ΤΊΟΤο οχίοπάοά δίϑίονυ οὐὗἩἨ ΤΟΙ τ ππ τἢ οΥμῖπαὶ οὗὁἩ ἢ ατοοῖκ νογϑίοῃ. 

4 8.416 5 Κοτγάπ, ῃΡ 27], 375. 410 οἀϊτ. ὅτ. ἵν. 161.. χχὶ. 88, ὅθ δἷοϑθὸ Ὁ Ἠοτγθεῖοιϊ, 
Βιυνϊοιπδηπο Οτίθηϊδ]ο, νος Αὐώὁ. τοπι. ἱ, Ρ. 144. 41ο. οαϊῖ, 

δ ΑΒΊΠο ἔδίποσ οὗἩ ἴπ0 ςο]οῦτγαῖθ δαΐίγμη δεϊδάϊη (ΕἸϊηδοίῃ, Ηἰκι, ϑαγδορη. Ρ. 3.): δβηὰ 
4150 ϑαϊδάϊη Ὠἐιηβοῖ ἢ, γἤοδα αἰγ πδδῖν 18 Κπονῃ ἴῃ (ἢ6 ἔαβι ὈὉγ τ. πᾶ οὗἨ Διιυϊα ἢ ΟΥ 
Φουίιοδ. )᾽ Ἠετῦοίοι, τοι. ἰ. ὑρ. 1145---1 47. 
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ΘΟ ΤΥ, ΜἘὺ ΔΓΘ οἷα ἐπαΐ {ΠΟΥ ὝΘΙΓΘ ΠΩΔΗΥ͂ ῬΘΙΒΟΩΒ ὙΠῸ ψοηΐ ἴηΐο 
Αταθρῖδ ἴο 866 00 ἀππρἢ!}}", τ Β]οἢ, ἴῃ {πὸ πδίυτο οὗ τΐηρθ, οου ά 
ποῖ πανα β 8:8: 6α ΓΠγΟΌρΡ ἢ Β0 ΙΏΔΏΥ 8068; Ὀαΐ {Πς ἰοῦ οὗὨ δ ΡοΥβ ουΒ 
ῬΘΓΒΟΏΒ ΤΆ ΚΙησ ΡΠ] ρτΊ πιασαβ (0 1{ κὐ ΠΟΙ ΘΙ ΕΥ δἰΐθδίϑ {86 το ΠΥ οἱὨ Πὲ8 
Ἔχ βύθῃησο ; 88 4180 4Ὧο {π6 ὑγδαϊ ΠΟΠΑΥΎ δοσοῦηΐθ ΘΟποοσπΐηρ [86 ὈΪδ00 
οὗ 00 Ἐ δοοαε. 

[Τὸ οὔα ψῆο ἀθνουῖ 6] ἴονοβ ὑπδὲ {πΠ6 ὈοΟΚ οὗ Φο0Ὁ γγδ8 τυυι θη 
ὈΥ ἀϊνπο ᾿πδριγαύίοη, 1ὖ 18 Ὀαΐ 8 ΒΌογάἀϊηαΐθ αυθρδίϊοη, μοί Υ [Π60 
Ὠιθίοσυ 6 {π6 τϑοογὰ οὗἉ ἔδοίβ, οσ βοῖμου [6 ἔοστα οὐ ῬϑγδὉ]6 ΟΥΓ 
δοιουβ παγγαῖῖνο μάνα Ὀ66η ΟἤΟΒΘΠ 88 {π6 νϑοΐα οὗὅὨ τηοιηθηίουβ 
᾿ποίσυσοπ. Οὐ Ἰμογα 88 [1 π1861{ Ἰηἰσοάυσθα ηγΘ8] ῬΟΥΒΟΩΒ ᾿πίο 
Ηΐθ ἀἸΒΟΟΊΓΒΟΒ;; γοὺῦ ὯῸ ὈΘΙΊΘΨΘΙ ΟἹ {818 δοοοιηΐ [6 1688 τορϑγαὰβ 818 

ΤΑ Ὁ]68. δ (Π6 ψΟγ8 ΟὗἨ δἴθσῃαὶ {ταῖπ., ΤῊΘ τηλοῦ τηδΥ {ΠΘΓΘΙΌΣΘ 
ἰμ ἀἰβραβαιοηδίθ! Υ ἀγριιθά. 

ΤΠοΓο ἃγα ἴον, 1Γ Δηγ, στ 68 ἰοὸ θ6 ΠΟῪ ἔουπᾶ, γῆο τηδϊπίδϊη {πδ 
1Π6 ὈοοΙ οἵ 00 15 Ῥυγοὶν βοϊϊουβ. Βαῖ, Ὀούνγθοῃ [818 ΘΧύγθιΒ ΥἹΟῪΣ 
ΟἿ {ἴπ6 οπα μδηᾶ, δηά {πλϊ, οἡ {86 οἴπογ, {Παΐ (Π6 ν 016 18 ᾿ἴοταὶ ἔδοῖ, 
{ΠΟΥ 18 8 ἱηίογτηθαϊδία ΠΥΡΟΙΠ 6819, Ἡ ΠΙΟὮ 88 ἰουηα το ἢ ἔανοΟυΣ 
ΜΠ τοάθσῃ οΥὐο8θ. ΒΙΒῆορ Ὁ δγθασίοῃ ἀγσιθα σι} στοαῖ [ΌΤΟΘ 
{παῦ (86 ῬοοΪς γγαϑ 8Δῃ δ᾽] ΘΡΌΓΥ, ἔο πα θα οα δὴ οἷα ἔγιια βίοτυ, δαυῦ 
ΘΙ 6} Π18μ64 δηά τηου]άδα ὈΥ Βοιλθ τ τοῦ αὐ π ὥτηα οὗ {π6 σαρο νι, 
τ 186 Ρυγροδο οὗ σογιίογηρ [86 “678, δΔηα βδββυσιησ μοὶ οὗ 
Ὁ] εἰτηδίο γοδίοσαϊου [{8 Δ]]ΠΘρΡΌΓΙΟΑΙ ΟΠ ΥΔΟΥΘΓ 18 ΠΟῪ σ,ΘΏΘΓΑΙΠΥ ρίνθη 
ὉΡ; δυΐ {π6 ροϑιίοῃ, {πα 10 Π48 ΠΊΘΓΘΙΪΥ ἃ ὈΔ818 οὗ ἐμοῦ, δῃα ἰμδὺ [86 
ΟἸΓΟῸΠΒίδησ68, Βρθθο68, δηᾶ οοϊουσίηρ αν Ὀδθη δα 64, το-οδϑί, 
τ] ἰρ 164 Ὀγ [Π6 τγιΐοσ, 18 μ6] ἃ ΟΥ̓ ΥΘΥΥ͂ τηϑηΥ, πο μα Ἰηρ᾽ Βα 6 ἢ πηθπ 
848 Ηδηρβέοηδετοδ δηα [Κ61]1..5 [0 18 ναῖῃ [0 ἀθηΥ ἰπδὺ (Π6 δυριτηθηίθ 
ὙΒΙΟἢ ΠΟΥ δαάμποο μανα σΟΠΒΙ 6Υ80]6 ψοῖσῃῖ,. “ΤΏ6 ᾿ ΒΟΪ]6 σψοτκ,} 
Βᾶγ 8 Ἡθησβίθηθοτ, “’ 18 ἈΥΥΔηρΘα Οἢ ἃ ψν6]]Π-οοπβί οτοά ΡΪδῃ, Ῥσγονυ!τρ, 
186 δυῦ οΥΒ ΡΟΥΘΥ οὗ Ἰπάδροπάθηϊ ᾿νθη το : ἰῃ6 ΒρΘΘΟΙ6Β ἃΓ6, ἱπ 
ΠΟΙ σΘΠΘΓΆΙ Ββἰγασίαγο δηα ἴῃ {ΠῸ6ῚῚ ἀο[4118, Βο οἰαθοσγαΐθ, [μαὺ ΤΠ 6Ὺ 
σου] ποῖ αν Ὀθθὴ Ὀγοῦσῃῦ ουὖ ἰπ 1Π6 ΟΥΑΙ ΠΔΙΎ ὉΟΌΓΒΘΟ οὗ ἃ αἀἰβρυῦ- 
8ΔΌΟΙ : 1Ἢ που] Ὀ6 ὑππδίαγα] ἴο Βιμρροβο 00, ἴῃ [18 ἀἸδίγβββϑα βίαϊθ, 
ἴο ἢᾶνα ἀοἰνοσγοα δυσῇ Βρθθοῇ 68, Πηβῃθα τ] (86 υἱπηοδῦ οΆγΘ. . . . 
ΤΠ ἰγδηβδούίουβ Ὀούνγοοη (ἀΔοα Δηα δαίδῃ ἴῃ [Π6 ργοϊοριθ, ΔΌβο αὐ ο ] Υ 
Τοαυΐτο (πα ψὙ͵ὸ Βῃου]α ἀϊδιϊηρυϊδηῃ Ὀοίνγαθη [86 βυδ)θοί-τηδίϊογ, 
[οσταῖηρ ἴπ6 ἔοαηἀαίίοη οὗ 1π6 ποῦ, δηα 118 δη]λγραπχθηῦ; ὙὨ1Οἢ οδῃ 
6 ΟΠΪΥ ἀοηθ ἤθη ἃ Ροθίϊοαὶ ρυϊμοῖρ]6 18 ΔοΚηον]οαροά ἴῃ 118 οοΙ- 
Ροβιτοθ. (ἀοὐ δ βροδκίηρ ουὖἱ οὗ ἴπ6 οἱουβ σου] Ὀ6 84 τηΐγβοὶθ 
ψἱπουῦ δὴ ΟὈ]θοὺ ΟΟΥΓΟΒΡΟΠαΙηρ ἴο 118 τηλσηϊΐυάα, δηα Πανὶ ἃ 
ΠΊΘΓΟΙΥ -ῬΘΓΒΟΠΆ] γοίθγύθποθ; Ὑγῃ]]6 411} ὑΠ6 ΟἾΠΘΙ ΤΆΣΓΔΟ]68 οὗ 186 ΟΙά 
Γαδίαμηθηΐ ἃγα ἴῃ οοηηθοίίζοη ἰῇ [ἢ6 ἘΠΘΟΟΓΑΙ1ΟΆΙ] σονοσηχηθηΐ, δπά 
ΟσουΣ ἴῃ [Π6 τϊᾶϑῦ 84 ἔογ ἴῃ6 θοποῆϊ οὗἉ [ῃ6 ρθορὶβ οὗ (οά. 
0 τηυϑὺ α]8ὸ θ6 δοϊπηον)οασθα τμαΐ βοιπθ οὗ [886 ἀγραγθηΐβ, ψῖ θα 

π 1 οἢ {Π18 νον 848 Ὀδθη πιο, Μ1} ποῦ ὈὉΘΑΓ δχδιηϊηβῖοη. ΤΠΘΓΘ 18 
ΠΟ Ρῥτοοῦ {μαὺ δαβίθγῃ ἰγαθι θη 18 οὐ δὰ ἱπάδθρθῃάθηΐξ ομαγδοῦογ: 4]] 

1 (Ἰ)τγκοϑίοτῃ, ἃ ρορ. Απειΐοςϊ. ἢοπι. 6. Ορ. (Ραϑν. 1718---38.) ἴοτι. 11. ἢ. 59. 
3 ΤΒονοποῖΒ ὕἴογαρα, Ὁ. 447.; 1.8 σφας, )ογαμοβ θη ϑγσία, ἴοσα. ἱ. ῥ. 2839. 
8 ιπῖο, Ογεὶ, οἵ ΒΙ0]. 1μἱϊ. ἀτὶ, 905. ΑΝ 
4 Εἰϊηϊ]εἰτπημ, ὃ 1238. 8666 4150 ΠΠδνοσηϊοῖ, Εἰη]εϊδαην, 111. ὃ 292. 
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16 4110 β᾽οη5 τηδᾶθ ὈΥ {86 δυΐμον οὗ Τοῦ, Ὀν Μομδιηπιϑά, το. ἔο- 
οἴου ἢ 186 συγγοηῦ Ἰασθηά 5, ὅζα. ὅζο. αὔὸ ἀογινοα ἔγοιῃ {Π6 θοοῖκ 

1501. ὙΒ6 στουπάβ, ἔΠ6η, οα ]οἢ ἴο ἀδροηά, ἀγα ὑπ6 ὑδβυϊπηοπὶθβ 
αθονο «οἰϊοεα οἵ ΕΖο κι} δηὰ δὲ. δδιηθβ. [ 18 δοβοϊ ἴθ Υ ̓ ποοη- 
σαῖνα]θ τμαῇ {Π6Υ Βῃου]ά ἢᾶνὰ γοίεγγθα, 1ῃ (Π6 νΔῪ {Π6Υ Πᾶνα ἄοπο, 
ἴο Φ00 ̓ 8 ομαγδοίθν δηὰ Βἰβίουυ, 11 ὑμαὺ ὀμαγαοίοσ ΟΥΘ ποῦ ἴῃ 108 τηβῖης 
[οαύιτοβ σϑηιΐηα, ἢ {μαὺ ΠΙΒΌΟΥΥ ΟΥΘ ποῦ ΘβΒΘΏΓΙΔΠΥ ἴδε. ΤΠ6 
αἰϊοιηρύ ἴο βου ὑπαὶ γϑὰὶ δῃηὰ βοίιϊϊουβ ρθῦβοὴβ ΔῪ Ὀ6 ρμ]αςοοά 
ΤΟσΟΙΠΟΥ ἴῃ ἃ παιγαῖϊνα, ὈΥ̓͂ (ἢ6 δἰ]εροαὰ δχάσθ]α οὗ ἴπ6 ραγϑῦ]α οὔ 
Πιῖνεβ ἀπά 1,ΔΖάγιβ, υὐίουὶν [81|8. [ο οϑὴ ϑ80ΓΘ τι {μαῦ Οοὐγ 1μοτὰ 
(ἀἸἃ ποῖ ᾿πίθπά τϑὰ] ρουβοηβὴΡ Αηα, Ὀοβιάθβ, ΑὈγαμδι 18 ἰηἰσοἀ ορά 
{πότγο, ποῦ ἢ ΔΩΥ τοίθγθησα ἴο μἷβ τθοοταβα ΠΙϑίοΟσΥ ἀροῖ ϑασίῃ, θὰξ 
88 υὐτογίησ ΓΗ ηρ8 ἴῃ {πα ἰαηά οἵ Βρὶ γιΐβ, οἵ νυ ῖοῆ, 88. ψν 6}1 88 οὗ 
[η6 [}ἈΘῸ]Π 0168. Δ Πα οι ρ] ουσταθηῖβ οὗ {Π|ο86 ὑπαὖῦ Ἔχιδῦ {Π6γ6, 1 ἀγα {{{|6 
4υ8}184.6εα ἴο ΡγΟΠΟΏσ6 8ῃ ΟΡ θη, (ὑδγοίὮ}]ν Ἔχδμπιηθαά, {86 (68 - 
ΤΠΟΏ168 οὗ ΕΖΕΚΙ6] ἀπὰ δύ. «ἴδηλ68 βθοῖῃ ἴο ροιϊῃΐ ὕο βομηθί! ηρ' ΠΊΟΓ6 
{πδη (6 τοῦ ιβίογιοαὶ ἔδοῦ {παῦ 00 γϑϑὶν ᾿νρά. Ηΐβ παπηθ 18 
ἱπίγοαιοοα Ὀδοδαβα οὐ 18 ρου ΔΓ Ομαγδοίου, δηᾶ οὗ [πΠ6 δνυθηΐβ {μὲ 
μ6 δι ἢϊπ, Ὑ1ΠῸ 18 ὈΘΠΑνΊΟΟΣ ὑπᾶοὺ πο. Εὔνγαὶ ἃ [88 ἰσιοα ἰο 
Βοραγαΐθ ἡ παῦ Π6 ΒΌΡΡΟΒ6Β {π6 4818 οὗ ἔδλοϊ ἔγοτῃ 1[Π6 θα 6} } }Βῃχηθηίβ 
Δ ηα οοἸουγίηρ οὗὁὨ 186 τ γιοῦ, δηα 6 ΔΥΤΙν 68 δὖ ΤΟΣ ραγυ! Αγ ; {παξ 
{ποτα τγᾶϑ ΒΌΟἢ ἃ δ, σι (Π6 Βροοϊῆοθα ἤδη; ὑμαΐ 6 Πδα το 8 
οὐ 1886 ϑι68 δι αίοα το {π6 πὰ ; ὑμαὺ ἢ6 αηὰα (ΠΟΥ ΓΘΔΙΪΥ ᾿ϊνοα 1η {886 
ἀϊδίγιοι τηθηςοηθάᾶ ; δηα (Πα ΨΦ 00 ψῶβ αἱιοίθα ἢ 6] ρμδη(14818.} 
Νον, 1 [18 οσα 1}, ον οουἹά 10 αν βαγνϑα {π6 ρυγροβα οἱ 
οἰἴμον ἘΖΟΚΙΘΙ] οὐ 80. δδαθθθ ἢ τηϑηϊοη 000} ΟἸἾΠΕΓ πιθῃ, τ ΒοΒΘ 
ὈΠΑΙΘΒΌΟΠΔ]6 ΠΙΒΙΟΥΥ 18 τοσα ἰαγρ ον ἀδνοϊοροά, σου] παν βυϊ θὰ 
(γ Ὀοίίογ. ΘΌΓΟΙΥ 1 18 {Π6 «οὉ ἀοἰποαῖθα ἴθ τ μαῦ ἅτ οδἹ θα 
{π6 δι} 6] Βῃτηθπίβ δηα ροοίτυ οὗ {86 ψσιίοσ, {πᾶὺ (Π6 ργορμδῖ διὰ 
106 ΔΡοΒ]α πψουἹὰ ρ᾽δοθ βείοτθ {ὑπθὶγ τϑϑάθσβ. [Ὁ 18 ποὺ ἃ τλϑῃ 
ΟΥἨ σι όσὰ ποίπϊηρ σογίδϊ ἢ 18 ΚΠΟΥΤΩ, 8Δηἃ ὙΠΟΒ6 ΙΠΘΙΔΟΤῪ οου]ὰ Ὀ6 
θυΐ ἃ ΓΆΠΟΥ ρογίγαϊῦ ; 1Ὁ 15 ποῖ βυος ἃ οπα ἵδμαῦ ψουὰ Ὀ6 βοϊθοίβα 
(πὰ ῥγείοσοποθ τὸ {86 γί 168 οὗ ο]ἃ {1π|6  μὸ {πγουρἢ ἔλ ἢ} ψτουρμς 
Τρ! θουβηθδθ ἀπα ΟὈίδι 6 ῬΓΟΠ.1568) 88 ὁμ6 {μαι (ἀοά ἀοἰσμίοα ἴο 
Βοπουγσ, ἀπ ἡ Πποβα [810 ἀπα μαίϊθμοα Ὀθίιονουβ 1 ΟΠ γδῦ οσα ἰὸ 
ον. ὙὍῆθ τοΐθγοπος ἴο πὰ σου 6 παυρδίοτυ,. βδΔα ποΐ 900 
ΤΑΙ 6] 4 οὐ Γπγουρῇ ἃ ἰοπρ σουσϑα οὗ ὑποχδαηρ]θα αἰ ιοϊοηΒβ, 
ταδιηἰαϊηϊηρ, ἱπουρ ΜΠ} Πυαϊηδὴ ᾿πβυτηϊν, Π18 Βορ6 ἴῃ (σοά, δρᾶ 
ὉΠ πα οΙν οοιηηδηΔοα ἴο Ἰηΐοσοοαθ [Ὸγ (μοδα ἔγιθπᾶβ τ ἢ ᾿“μοβ6 
ΔΥσΌΪησΒ {Π6 ΙμοΓα νγ88 ργονοκοᾶ. Τῇ πογάϑβ οὗ δ, «ΔΠλ6 8} Γϑίδσθποθ 
ΓΘ ΨΟΓΥ ΒΥ κίησ, [{ 86. “1Π6 ραὔϊοποθ οἵ 400,᾿" οὗ τ ΒΙοἢ Β6 Βρθβκϑ, 
Δηα “τὴ6 6πα οἵ {π᾿ 1ωογά,᾽ ν Βιοἢ ΒΘ Θοπηπηδσηογαΐοβ, παὺ ὁσοσϊησ 
ὈΙοβϑιηρ γι τ πιοἢ σα ἀου]6α ἰο μ18 βοσναμῦ ἢ18 οὐἱρὶπαὶ Ρ] ΠΥ. 
10 18 βαγὰ ποῖ ἴο 566 ἴῃ 81} {118 βοῃγοίῃτηρ' τρογα ἴῃ8η (86 ὕάγα ἔδοϊ οἵ 
“008 οχϊβίβῃοθ. 

Ῥτοΐβββου [ωμ66 ἀν 0}}8 ΒΟ ΡῚΥ οἡ 1Ππ6 οχίσγθιμθ οἰγοιτηβίϑ 1 4}}γ οὗ 
[Π6 ἀούα!}8 5; {86 ἀδβογιρίϊοη οὗ «“70}0, 18 ἔαπλ]γ, 18 ρσγοροσγίυ, ἢ8 
σΟΙΠίΓΥ, Ὠ18 ἔγθηαβ, τις {ΠΟΙΤ πϑπλ68 ἀπ Βρθοὶδὶ ἀθϑὶρ παίϊομβ, {Π 6 

1 1.88 ΒαςΒ 1700 οὐκ ἄτι, 1854. Ρρ. 19 ---28, 3 ΒοΟΚ οἵ Φ00 τἱγϑῃβὶ., 1887. πισγοὰ. ρρ. 8, 9. 



Οἡ ἐδε οοῖ ὁ “οὗ. 671 

ΘΘΟΠΘΑΙΟΡΎ οὗ ΕἸ], [Π6 ὁχδοῦ δοοουηΐ οὗ {Π6 ραβδίϊηρ' οὗἉ 8ῖ8 Βοῃβ, [Π6 
Ῥδυ ου Αν τηϑηύοη οἵ [π6 Ὀ] ΠάΘΓΘΓΙΒ ---- [Π 688 411, ἘΠ ἃ νϑτ ον οὗ 
ΟἾΠΘΙ Ροϊηΐβ οὗὨἩ {π6 [ἰκ6 παίυτο, τρᾶγκ ταῖθον (Π6 ΠΙΒίΟΥΤΥ τῃδ8η [ῃ6 
ῬΆγΌ]6. Νοηα οὗ [86 ράγαθ 68 οὗ βου ρύιγο, ἰῃ ἔβοῦ, ΘΧ 1 10 ΔΗΩΥ βυ6ἢ 
ἀοίδιβ : δά (86 ἀγρατηθηΐ 18 ὑπογοίοσθ βίσοῃρ, ὑπαῦ [Ππ686 ἀ6ἴ41]8 ἀο ποῦ 
Ρτοσϑϑα ἔγοτα 186 ππδριηδίοη οὗ [Ππ6 ττΙΓΟΣ, Ὀυῦ 8.6 411 ὨιβίοΥ 8}}Υ 
ἴτυθ. 

ΗἩδηρβίθη θοΥρ᾽ Β γδδβοῃῖηρσ' ΠΡΟ ἴπ6 σοηνοσβδίϊοη Ὀοΐνγθοῃ (οά δᾶ 
δαΐδῃ ἴῃ {Π6 Ῥγοϊοριιθ πλλῪ 6 πηοῦ ὈΥ͂ [Π6 [ὉΠ] ΟΡ; ΓΘ Γ 8 οὗ (ὐλγγ]. 
«. ΑἹ] {Π18 18 ἤοσα βοὺ [στῆ δηὰ ἀθβουιθοα ὑπο 18, Δὕου [Π6 ΠΊΔΉΠΘΣ οὗ 
ταθῃ, ὈΥ 8ῃ απέῤγοροραίδῳ ; ὙὨΙΟΝ 18 ἤθη (ἀοα ΘΧΡΓΙΘΒ868 δἰ πιΒ6 1 ἴῃ 
ἢ18 δοίϊοῃβ δηιὶ ἀἸβρθηβαύοηβ γ] ἢ δηα ἰουαγα {Π6 ποῦ], 48 1 ἢ6 ὑγ6 16 
ἃ Ἰ8η. ὅδ ἀσοα ἀοίῃ ἢδ6Γ6 : ἢ6 Ῥγϑβθῃίβ Εἰπμβοὶ ἢ ἴη {18 Ὀ 51 688 Δ ΘΓ 
106 τΔηΠ 6 Γ οὗ βοιηθ σγϑαῦ Κίηρ,, βιυπσ ὉΡΟῚ 18 Τγοπο, μανὶηρ Π18 
Βουνδῃίβ αὐϊθμάϊησ Πῖπι, δηα ἰαἰκῖηρσ δῃ δοσοὰπηΐ οὗ {Π6π|, Ἡ Πδὺ [ΠΟΥ͂ 
αν ἄοπδ, οἵὐ ρινιηρ' ᾿ὨΒΙΓΙΟΙΙΟΤΒ Δα ΘΟΙΩΙΩΒ810}8 (0 ἔποτα, Πα {86 
8|84}} ἀοϑ. ΤΠ18, 1 βαγ, (οὐ ἀοίμ Βοχα, δίψος [ἢ 6 δ ΠΣ οὗ τλθη ; [ὉΓ 
ΟὐΒοΥΤ 186 γγ6 Δα ποῦ (0 σοποοῖνο {παὖὺ (ἀοα ἀοίϊι πγαῖκα οογίδϊπ ἀδγ8 οὗ 
ΒΘΒΒΙΟῚ ὙΠ ΠῚ8 ογοδίυσοβ, βογοὶ ἢ6 οἵδ. 68}} {Π6 σοοά δῃηᾶ δὰ 
Δηρο 8. τοροίβου, δοουῦ {Π6 αἴὔαϊγβ οὐ {Π6 σου], 6 τηυδὺ ποῖ ἢδνθ 
ΒΆΟὮ σ,ΓΌΒΒ Θοποοιίβ οἵ (ἀοα ; ἔου 6 π6ϑαβ ὕθοϑῖν ΠΟ 1π υτηδίϊοη [ΓΌΤᾺ 
Ποῖ; ποιῖμοσ ἀοίμ πα σῖνθ ἰμθῖλ ΟΥ βϑαΐδῃ ΔΏΥ [ΌΥΤΩΔ] ΘΟΙΏΙἸΒΒΊΟ0Ὼ ; 
ΠΘΙΙΠΟΥ 18 ϑαίδῃ δατηϊ θα ἱπίο (6 ργϑβθῆοθ οὗ (ἀοά, ἴο οοπλα 80 
ΠΘᾺΡ (ἀοά δ ΔΥ ὕτηδ ; ποι ΠΟΥ 18 (ἀοα τηονρα αἱ 411} ΌΥ 8᾽απάοσβ οὗ 
ϑαΐδη, ΟΥ̓ ΌΥ ἢῚ8 Δοσι δα 08, (0 ἀΘΙ 1ν  Υ ἀρ 8 βασνδηΐβ ἀηα οἢ] το α 
Ἰηΐο 18 Παη8 [ὉΓ ἃ τιομμϑηῦ; δυΐ ΟὨΪΥ {π6 Βοσιρίυγα βρθακβ {ππ8 ἴο 
ἰβδοὴ υϑ ονν (ἀὐοα ΟἈΓΓΙ6Β8 ὨΙτηΒΟ Γ᾽ ἴῃ 1Π6 αἴἴδλιγθ οὗ ἴΠ6 γοῦν], ονθὴ 88.- 
1 Πα βαύ ἀροη 18 {ὨΓΟΠΏΘ, 8η4 οΔ4]16α ΘΥΟΥῪ ογοδίασγο ὈθίΌσα ἢ]π), απὰ 
σϑγ 6 Θδοΐ 8 αἰ γθοίίοη Ὑμαὺ, ἀπὰ ἤθη, δηὰ ΒοΓο, ἴοὸ ψογκ, ΠΟΥ ΓΆΓ, 
ΔΠ4 ΒΊΟΝ ὙὙΦΑΥ ἴο ΠΟΥ 1Π ΘΥΘΙῪ δοίοη. ἢ [018 ψουίῃ ΤοΙΊΑΓΚ μα 
{μ6 ἀεοβουιρύοηβ οὐ)θοίθα ἰοὸ ἴῃ {π6 Ὀοοῖϊ οὗ 00 ἃγθ δἰπιοβὲ δχδοίγ 
ΡΑγ οἰ οα ἴῃ οἴποῦ ρᾶγίβ οὗ βογϊρίασο. Τῆυβ, [Π18 ΘΟ  νογβαίο. τ} ἢ 
ϑαΐδη ὙΘΓῪ ΤΠ οἢ τ βθιη Ὁ]68 {Π6 Δἀαγ688 οὗ Μιοδίδῃ ἴο Αμδρ (1 Κιηρθ 
ΧΧΙΙ, 19---2.},},ὄ ἴπ ψ ἈΙΘΝ Π6 [6118 ΒΟ 8 ᾿γὶπρ' βριτιὺ οβδγθα ἴο ἄθοαῖνθ 
1.6 Ῥγορμοίβ οὗ (με ἸΔο]αΐτουϑ Κίησ,. ΝοΥ 18 {η6 δοοουπί οὗ {π6 1μοτά 
Βρθαϊειηρ οαὐ οὗ [Π6 νι μιρ᾽ ψ ηα ἴο «00 ἀἸΒβιπα]αν ὕο (Π6 παιτϑίϊνα οὗ 
ἘΠ) Δ} Β βο)οῦτη ἴῃ ἴΠ6 ἀσβογ, θη, δέτου [Π6 τη δηὰ [86 ΘαΥ Βα ΚΘ 
δηα [6 τα, (Π6 801}} 818}} σοῖο ψγᾶὰβ ποαγὰ (1 Είηρβ χῖχ. 1] ---- " 8.}); 
γαῖ, γα ἄρ ποῦ οσουηῦ {μ6 Ῥοοῖκ οὗ Κίηρβ [Π6 1688 σθὰ] δῃηά Ὠἰβίοσγοαὶ 
ἔου 411 {π18. Απᾶὰ νψὸ δῖα πού ἴο ᾿ἰτοὶῦ (ἀοα Β τπᾶγνο]ουβ οσκθ ἰο 
Ῥίδοα ΟΥ̓ {1Π|6. 

ΤῊΘ γρυπηθηῦ ἔγοπι {Ππ οἰαθοταῦθ σπαγδοίου οὗ [86 βρϑϑοῖθβ [88 
Ὀδθη {ππ8 δηβογοα ὃν Ὁγ. Κιτίο. ““ Νοίβμίηρ 18 Τῇογ6 ΓαπΊ Υ ΚΑ Ὁ Ϊ6 
διηοηρ ἴ.6 ϑοιλ εἰς ἡδέϊοηβ οὗ ν ϑϑίθσῃ Αβίβ, βυθῃ δὖ (Π18 ἄδυ, (8 ῃ 
1Π6 τοδάϊπϑβϑ οὗ ἐμπϑὶγ γθϑοῦσορβ, ἴῃ 6 ργϑνδίθησα οὗ ἴ[π6 ροθῦϊοδὶ τη ρ1- 
παϊΐοη 8η4 ἔοστη οὗ Ἔβχργαβϑίοῃ, δπᾷά ἴπ6 ἔδο γ ἢ Ὑ ΒΙΘΝ {Π6 παΐατο 
οὗ 1818 στοὺρ οὗ ἰαπρυδροβ 4]1}ονγ8 84}1 εἰσ ἀπὰ δηϊτηδίθα ἀϊβοοῦσβα ἴο 
411 ἱπίο τἈγίβηαῖοαὶ ἔοσιαβ οὐ δχργβββίοι, Μ 1116 [86 Ἰδηρᾳδθρθ ουθῃ οὗ 

λ΄ ΘΔ] οἡ Φοῦ, Απηοῖ. οἡ ἷ. 6., νοΐ, ἱ. ΡΡ. 78, 79. 
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οοπηοῃ [16 δηἢ {πουρσπΐ 18 σορὶ οί τι ἢ ροοίϊοαὶ βοηπιθηίβ δηὰᾶ 
146ια,Ὁ} [0 τᾶν 6 δαἀάαρὰ {ῃδὶ (Π6 τϑιλαγκαῦ]6 ΡΟΥ ΟΥ πη αβ. οἵ 
]πιρτουϊδαίογὶ, ἀνθ ἴῃ Εὐατορθ, δου ὰ τακ 8 ραιβο Ὀδίοσα ῥτὸ- 
ΠΟυΠΟΙΠρ ἰΠ6 ΒΡΘΘΟΒ68 οὗ «00 πῃὰ Ὠϊ8 ἔτ] ΘΠ 48 ̓τηρΟΒΒ10]6 ΘΟ ΘΟ ΓΈΔ ΓΟ, 

111. Τμοβα ψῇο ἀδηυ {86 οχβίθηοα οὗ οὔ, δηὰ ῃοβθ ψῃο τοραγά 
[26 Ὀοοΐῖ δὲ Βανιπρ Δ ΓΟ δοπιθ [ουπηἀαίίου ἴῃ μοί, ἀο ποῖ {πη ἴὑ 
ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ [0 Ἰηνοϑίραΐο ἴΠ6 ρδίγ το ἢ αρο. Βυΐ, 1 νγο Ὀ6]16νο [18] 
(Π6 Ὀοοϊκ οὗ 400 οοπίδϊηβ {Π6 Ὠιδίογγυ οὗ ἃ σϑα] σμβαγδαοίδγ, [86 ποχί ροϊηΐ 
ἴο θ6 σοηβιἀογρα 18 186 ἃσὸ ἴῃ ψΜΏΙΟΒ μ6 |1ν64----ἃ αὐχοϑί! οι ΘΟΠ ΘΠ 
Π]οἢ ὑπαγα π848 Ὀθοη ργοαῦ αἰ νογϑι τ ΟΥὮ ΟΡ᾿ΠΙΟΏ, δπα ἃ ψαγιοἱὺ οἱ 
μΡυθ τ] οοπ)δοίυγοβ ὑγοάιοθα, ὑπο {ππηρ, ΠΟ ΘΥΟΙ, 18 ΘἜΘΠΕΓΆΪΠΥ 
δαπλ το ἢ γοϑροοῖ ἰο ἴΠμ6 ἀρὰ οἵ Φοῦ, νἱΖ. {π6 ταπχοΐθ Βη Π4ΌΠΥ οἱ 
{π6 ρμογιοὰ μη Π6 μιυδί παν ᾿ἰνθά, ὅϑδνθγαὶ, {0 οοπίθηα ἔογ ἴῃ 
ἰαΐθ ργοάυοίίοι οὗ {Ππ δοοΐᾷ οὗ «οὐ, δοαιιίδβοθ ἴῃ {Π18 ρδγίουϊαγ. 
Ατοίύϊιβ {1.8 [Π6 ὀνθηΐβ οὗ {Π6 Βιβίογυ ἃγθ βυοἢ δ σδηποῦ [6 ρ]αορά 
Ἰαΐοσ {πα (6 δβο]ουγηΐηρ οὗ {86 [βγβϑι 88 ἰὴ [86 τ ΔΘΓΏΘββ. 
Βικμορ ΝΥ ἀγθαγίοῃ, ἴῃ {ἰκ6 τπδῆπον, δατῃϑ (6 λ ἴο ὈΘΆΣ {86 ΤηλγΚβ 
οἵ πιρῖν διυϊαυῖν ; δπα ΜΊΟΠ86118 ΟΠ 68868 [ἢ 6 ΤΊΆΠΉΘΓΒ (0 Ὀ6 ροΓίθοι! Ὁ 
ΑΡτγαδδϊο, [Βδΐ 18, ΒΟἢ 88 ν ΓΘ ΘΟ 0} 10 81] ἔπ 6 βορὰ οὗἩ ΑΌγδῇδπι, 
Ιβγϑϑὶ 68, 1βῃ 86 1068, Δηα Ιαυμηδηβ Τη6 [Ὁ] ΟΡ γα {π6 
Ῥυποῖραὶ οἰγουτμηβίδῃοθβ ἔγοτι τ 1 οἢ τΠ6 ἀρὰ οὗὁἨ 00 τρδὺ 6 οοἸ]θοίοα 
8η6α αϑοογίαϊ θα 8 : -- 

1. ΤΠ Π8δοτίδη, οὐ ΒΙΌ]6 σΠγοποίορυ, ἀαίθθ {π6 ὑγῖα] οὗ ΦοὉ δϑουΐ 
{Π6 γεαγ 1620 Ὀοίοσγα {π6 ΟἸγιβάβη ογα, ὈΥΘΏΤΥ - ΠῚ 6 γ68Γ8 Ὀοίοσγο {86 
ἀερατγίυγα οὗ ἰῃ6 1ϑγβϑι 68 ἔγοιῃ Ερυρί; δῃηά {πμδὲ (π6 Βοος ττᾶ8 οοπι- 
Ροββὰ Ὀθίογα {παΐ δνθηΐ 18 δυἹἀθηΐῦ ἔτοπὶ 118 ἰοΐα] β]θῆοθ γθϑρθοίιηρ' 
{Π|6 ὨΛΙΓΆΘ]68. ὙὙ ΒΊΟΝ ΔΟσοΙΏ δηθὰ {Π6 ΘΧχοὰθ ; βο ἢ 88 ἴΠ6 ρϑδββαρθ οἵ 
{116 δα 868, (Π6 ἀοδιίγασθοη οὗ (86 Εσγρίϊδηβ, [86 τηϑῆηβ ἴῃ {Π6 
ἀεβοσύ, ὅζο. ; 4}} οὔ σοι Παρρϑηθά ἴῃ {Π6 Υἱοϊπιῖγ οὗὨ 900 8 δΟΙΠΕ, 
ΒΠ6 γγΧ6Γ6 80 ΔὈΡΡΟΒΙία 'ἰπ [6 ἀθὈαΐα ΘομοΘγηϊηρ' 86 ψ84γ8 οἵὁὨ Ῥτουτάθποθ, 
{πᾶ βοῖμθ ἠοίϊοα δου] ποῦ θαῦ μδγθ Ὀ6Θ6ῃ ἰδίζθη οὗ [μθῃὶ, 1 (Π6} μιὰ 
Ῥδϑῃ οοῦναὶ! νι «00. 

2. Τμαῖ Βα ᾿ἰνϑα Ὀοίοστε Αγ ματι Β ταϊσταύοη ἰο ὐδπδβη ΤΩΔΥ 4180 
μὲ ἱπέοστοά ἔγογῃ ἷ8 β:]6 ποθ γϑβρϑοίϊηρ (μ6 ἀοϑίγαοίιοη οὗ ϑδοάοπι δηά 
Οοιπογγαῖ, δηα [6 οἴμοῦ οἱ168 οὐ [πΠ6 ρ]δῖη, τυ] οἢ ΘΓ 811}} ΠΘΆΓΕΟΥ 
ἰο [ἀυπηςφα, ΘΓ [ἢ6 Βοθῃβ 18 ἰδιά. 

8. ΤΙ Ἰϑηρίῃ οὗ 00 116 μίδοθβθ ἢἷπὶ ἴῃ {Ππ6 ραίγίγο μα] {1Πι68. 
ΗΘ δβυγνῖνοα ἢ18 ὑγῖα] ὁπ πυπαγθα δῃὰ ἔουν γϑαγϑ (ΣΧ 1}. 16.}, ἀπ νγ9 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ ποῦ 688 {π8ῃ ΒΙΧῚΥ ΟΥ ΒΟΥΘΗΪΥ δ {παῦὺ ἔτηθ:; [ὉΓ τψγχὸ τοϑὰ 
[Βα 18 Βθυ 6 Β0η8 ὕ6ΓΘ 841} σχσονῃ ρ, 8η4 δα Ὀδθϑη βοί]ϑὰ ἴῃ {Π6ῚΓ 
ΟΥ̓ ΒοΟι1868 [ὉΓ ἃ ΘΟΠΒΙΔἀΘΥΆΌ]6 ἄτλθ (1. 4, ὅ,), Ηδ βρϑδῖϑ.οὗ [86 “8188 
οὐ ἢ18 γουΐ᾽" (χ1:}1.. 20.), ἀπά οΥ̓ [Π6 ῥῬγοβρμοσι οὗὨ ““ Πῖ8β γουίῃ ; ἢ ἀπά 
γοῖ ΕἸῚΡΒΔΖ δἀάγοββοθ Ὠϊπ 88 ἃ ΠΟυΊΟΘ : “ ἢ μῷ ἀγ θοίἢ (86 φέγν 
αφού, του}! 6] δγ {δὴ ἐὰν γαέλεν " (χν. 10.) 

4, Ταῦ μα ἀϊά πού να δὺ δὴ δυο Ρογιοα τηδῪ 6 οΟἸ]οοἰοά ἔγοπι 

᾿ ῬΑΙγ ΒΙΌ]6 ΤΠΠ]υδιγαιίοηδ, Εὐνοηΐηρς Θ το 8, ΕἾτϑε νθοκ, ΤΊ] τὰ ἀν. 
2 (τοῖα, Ῥγροῖ. δὰ Ψοὺ; Ἡ αὐθυγίοπ, 1[)νίηθ Ι,ορδιίοη, ὑὈοοῖκ νὶ. βαδσὲ. ῶ.; Μ|ςἢ86] 5, 

Νοῖϑ οὐ Ερίγαθίσα ἰη Γον }}} Ῥγεθὶοοιίοπεε, Ρ. 181].; Μαρμόοο, γνο]. ἰϊ. Ρ. 57. 
5 ΤΊΏοδο Οὐβογνδιίοηβ τὸ ἀϊμοβιθὰ ἔσοπῇ τπ6 πηϊτοα τορνδγκα οἵ 1)γ, Η 8168, ἴπ Ηΐβ Α πα] γϑὶδ οὗ 

ΟΠ γοποίορσΎ, γ]. ἰΐ. Ρ0. δ5--ι9.. ΟΥ̓ ΡΡ. 683-67. (εἀϊ0 1880.); «πᾷ οἵἉἨ ἀγοθ5οΡ Μιρθὸ 
ἴῃ .ἷ5 1)᾽δουύγβοϑ, νο]. 1ἰ, γμ. δ8--- 6. 
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8}. Ἰποϊ 1 πἴ8] ορβοσναίίοη οὐ Βι] ἀμ, τ μὸ τοῦδ 00 ἴο {πεῖν Του Π 6.8 
ἴον Ἰπβίσιλοϊίοη ἴῃ στ βάοιῃ, (Υ11}. 8); δββισῃϊπρ' ΔΒ 8. ΓΘΆβοη {86 60Π|- 
Ρϑγαῦνα βμογίηβε οὗ 116, διὰ οοῃβδαιιθηῦ Ἰρηογαποα οὗ {ῃ6 ῥτοβοηΐ 
ΒΘΒΘΓΘΓΊΟΣ (ν]}}}. 98.)., Βαυῦ {Ππ6 ““ ἔξ ΠΟΙ οὗ [Π6 ἔοστηθυ 806, οἵ ργϑηᾶ- 
ἔα πο σβ οὗ 1Π6 ργϑβϑηΐ, ὑγοσο {Π6 οοη θιρογασίθβ οὗ Ρεϊερ δηᾶ ΦΔοϊκίδῃ, 
ἴῃ. 1.6 ΒΕ ρσοπογαίίοη αἴλοσ (π6 ἀοθὶαρα; δηᾶ {ΠΟῪ ταῖραῦ Θαδῖ]γ παν 
Ιθασηθα υυϊδάομῃ ἔγομν {πῸ ἔοιπίαϊη-Πελ ὈΥ συηνογβίηρ 1 ΒΒ, 
ΟΥ̓ Ῥεσδθ8 συ] Νοαἢ Βιμηβο]: σ μόγοθδβ, ἰπ [6 βανθητῃ σΘὨΘΥΘ ΙΟΏ, 
1π6 βἰαπάετα οὗ Βυχπδη 118 νγὰ8 τοἀποοα ἴο δρουῦ νο πυπαγρα γϑᾶγβ, 
ὙΓΠΙΘΝ πγα8 ἃ βῃδαου οοπιρατοα τ 10} {π6 ἸΟΠΡΟΥΠΥ οὗ Νοδῇ δπά 18 
ΒΟΠΒ. 

ὅ. Τα ρσοῃογαὶ Δἷν οὗ δηιαυϊΐν, ποῖ ρογναᾶθθ [Π6 ΤΩΒΉΠΘΓΒ 
ΤΟΟΟΥ 66 ἴῃ τ|6 ρόϑιη, ᾽8 ἃ γί μοῦ ονυϊάθησα οὗ 118 γετιοί ἀαίΐθο.Κ ΤῆῸ 
ΤΑΒΏΠΘΥΒ δηα Ουβίομγθ, ᾿Π 666, οΥΙΓΙΟΑ]]Υ͂ ΘΟΥΤΕΒρΟΠα 1} (Παῦ ΘΑΥΪΥ 
Ῥετιοα. ΤΈυβ, 90 Βρθᾶκβ οὐ 1π6 πιοβί δποίοηΐ Κιἰπά οὗ νυ, Ὁ 
Ξεμἰρέμγε (χῖχ. 24.}): 18 ΥἹΟΠ6Β 4180 ἃγὰ σθοκοηβα ὈΥ Πῖ8 σαί] (Χ]], 
12...}1 ἘὩτΙΒοτΥ, 90} δοϊδά 88 Πρ ῥγιθδῦ ἴῃ 18 [Ἄτη1]γ, δοοογαϊηρ' ἴο 
16 ρδίσαγομαὶ ὑϑᾶσα (θη. νυἱι. 20.};:; ἴον {π6 Ἰηβδιαοη οὗἨ ἃπ 
ΘΒ  Ὀ] 18} 64 ρῥγιεβίμοοα ἀο68 ποῦ Ἀρρϑᾶγ ἴο μάν ἰάκοῃ ρ]δοθ ΔΗ ΒΟΓΘ 
ἘΠῚ} {6 {1π|6 οΥΓἹ Αὐταβδῃ. Με]ομίζοάοικ καρ οὗἨ ϑαϊίθιαη γγαβ. ἃ 
Ργιθδῦ οἱ 1π6 ρυϊπηϊνα Ὄγο Ἅ{ τη: Χῖν. 18.): Β ἢ}; 4180 νγὰ8 «δἴϊγο, 
Ἰὼ ἴλο νἱοϊηϊίγ οὗ ΙΔυηδα (χοα, χνῆ!. 12.) ΤὍὙΠῆ6 ἢγβὺ σϑρυΐανῦ 
Ργιοϑίποοα νγἃ8 ργορδοὶυ ἰπϑα τα ρα ἴῃ Εσγρί; ἡ ΠΟΓΘ ΟΒ6Ρἢ νν88 τηδγ- 
τὶοα ἴο {π6 ἀλυρίον οὗ {π6 ῥγιοϑ οὗ Οπ (ἀλη. χὶ". 46.). 

6. ΤΏ 8] ανιβῃ ποιλᾶρο οὐὗἁ ργοβίσαϊ οι ἴο ὈγΓΊη 68 δηα ρτδαῦ πΊΘΠ, 
Μ᾿ ΠΙΟἢ ῥγανδι]οα ἴῃ Εσγρί, Ῥογβῖα, αμὰ {π6 Εὐαβύ ἴῃ σοπογαὶ, ἀπά μι ἢ 
811}} εὐ 8188 {Π6Γ6, γγ88 ὩΠΚΠΟΤΩ ἢ ΑΥαθῖα αἱ {πα ἅμηθ. ὙΠουρῇ 
οὉ ννᾶϑ οὔδ οἵ {π6 ““ ρστοαίαδὺ τϑῃ οὗ 411 {πη6 Εἰαϑί,᾽ γα ἀο ποί πὰ 
ΔΩΥ͂ Βιιοἢ ΔαΟΤΑΙΊΟΙ ρα ἴο Πἰμτὰ ΕΥ̓͂ Ὦ18 ΘΟὨ ΘΙ ρΟΓΑΓΙ68, ἴῃ 186 ΖαΠ ἢ 
οὗ Ὠ15 Ῥγόβροσυ, Ἀπιοηρ; [86 τηᾶ 8 οὗ γοϑρθοῦ 80 τυϊμυΐο  Υ ἀθβουοά 
(χχῖχ. 8--- 10.) ΑἹ] {818 νγαβ 1 σὮΪΥ τοβρϑοί ι] πα θα, θαΐ 8.}}} 1 
ΔΒ ΤΩΔΏΪΥ, 8Ππ4α Βῃονγοα ΠΟ ΟΥΠΟΊΩΡ ΟΥ̓ ΒΟΓΥ1]6 δαυϊαίίοη. ὙΠ 
[{|8 ἀδβοσιριῖοη ΘΟΥΓΟΒρΡΟη [86 ΤΔΏΠΟΙΒ ἀπ οοπάαοῦ οἵἉ {Π6 ρΈ Πα πΠ6 
Ατϑδὺβ οὗ [6 ρῥχϑβϑηΐ 48, ἃ τηδ)θβίο σᾶθθ, ὙΠῸ ὝΘΓΘ ΠΘΥΘΥ ΘΟΠΑ]ΌΘΓΟΩ, 
Δα Ὑ1|Ὸὺ πανα τοί! πο {πο ὶν ὈΥϊτ εἶν ουδίομ!β, ἔδαίαγοδ, ἀπ οἱα- 
ΤΑΟῦΟΥ, ΓῺ ΒΟΆΓΟΘΙΥ ΔΗΥῪ Δ] [ΘΥΑΙΊΟΙ. 

Ἴ. Τ8ο δ᾽] βίου τηδᾶθ ὈΥ «00 ἴο ἐπαῦ Βρθοὶθϑ οἵ 1] δ]0 6, 
ΜΠΙΘΩ ὈΥ σΘΠΟΙΆΙ οοπϑϑηῦ 18 δαἀταϊ 64 ἴο Βανθ ὈΘΘῃ {86 πιοδί δποϊθηΐ, 
ΠΑΙΏΘΙΥ, ΖΔὈἸαΠΊβη), ΟΥὁὨ 186 ΟΓΒΠῚΡ οὗ [86 διὰ ἀπά τόθ, δηα 4180 (ο 
ἴπ6 Ἔχογίίζοι οἵ (86 }υἀ1οἷ4} Δα ΒΟΥ ἀσαϊπϑύ 1 (χχχὶ. 26---28,), 18 δὴ 
Δα! 108] δηἀ πηοβί οοιμηρ]οία ργοοῦ οἵ ἴπο μΙρἢ δ αυϊίγ οὗ {Π6 Ροδπὶ, 
88 Ὑ6]1 ἃ8 ἃ ἀδοίβῖνα τηδυῖς οἵ [6 ραίτ τοδὶ ἀρς.3 
᾿ Α ΨΘΥῪ ἱπροηϊουθ αἰϊοιαρῦ πᾶ8 Ὀθθη τηϑὰς (0 ἢχ (μ6 ἀδίθ οἵ 

“οὐ ἐγῖδὶ ὈΥ δϑίσοποιηῖοβὶ οα]οσυϊδίίοη, ουπα θα ἀρο {πὸ τπηθῃίοη οὔ 
(ῃ6 οοπμβίθὶ]αἴϊοπβ Ολέπιαϊ απ Οιεδὶϊ, ἴθ ομαρβ. 1ἴχ. 9.. ἀμ χχχυῇι. 
31, 82. ἼΒΘ6Β6 ἅτ βυρροβθᾶ ἴο παν Ῥθθὴ Ταῦγιβ δπα δοογρῖο, οὗ 

"ΤῸ ποσὰ ἀεείαδ, ἐγαῃβϊαιθᾶὰ α »ίδοε οΓ πιοπρῷ (ΧΙ! 11.), ποτ ἰ8 σοοὰ τϑαβοδ 
[0 πηάογϑίδπα 88 δι ηΣ γηρ 8 ἰὴ. 866 Διο ὈΙΒηΠοΡ Μαροθβ οὐ 168] ποίθ, 1)᾽ΒΟΟΊΓΒΟΒ, 
γ0]. ἡϊ, ΡΡ. 569---ΘΟ]. [(πιρ., Βονγεγοσ, (ἰθβοηΐαβ ἐπ υο6., ὙΠῸ αἰΤΟ ]Υ το ος δ βίιο ἢ ἃ πιοϑη ἢ ζ,. 
66, αἰ5ο, ὕδγου, Τῆς Βοὺκ οὗἉ Φοῦ, ἐγαηβιαἰθά, δις., ποίο οὐ χίϊὶ, 11. 

᾿ Βσπορ νι, Τκοίαγοβ, νοὶ. ἰϊ. ν. 355. ποῖο. 
ΥΟΙ,. ΤΙ. ΧΧ 
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νιον [Π6 ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ βίασβ ατὸ ΑἸΔοραγαμ, [π6 Β 01} 8 Εγο ; ἀπ Απίατοβ, 
{ῃ6 Θοογρίοη β Ἡρθαγτί. Ὑθοβα ψογθ {Π6 οαγαϊηδὶ σοπβίθὶ πίϊοπβ οὗ 
ΒρΡΓΙησ δηα δυϊυτηη ἴῃ «00 (το; Κπονηρ, ἐποτγοίονο, {π6 Ἰοησι παρ 
οὗ {Π6866 Ββίαγβ, δῃα σα]ουϊδίϊηρ ἔγοπι {Π6 Ῥγθοθββϑῖοπ οὐ {π6 δα. ΠΟΧΟΒ, 
1)τ. Ηα]θβ, δβϑιβίϑα Ὀγ (86 οα]ου]αϊίοηβ οὐ {πΠ6 αὔδα Ὀῖϑῃορ Βιίμκίου, 
Β048 {παΐ [118 σου] ΘΑΥΤῪ τ8 Ὀδοκ ἰο 2176 Β.6., 184 γολγβ Ὀαΐοτγο 
[6 ὈΣΓΓΠ οὗἩἨ ΑὈγδἤϑμ, ἴοσ (6 ὑπ|6 θη Ταυσγυθ νναϑ {π6 σαγά πη] 
οοηβίθ]αἴοι οὗ Βργϊηρ, δα σουριο οὗ δαύαπηθ. Ο {Π6 βᾶτηθ ἀδλίαμ, 
Βοσγανοῦ, ὑνο ἰδαγηθὰ ΕὙθποίσηθη, Οουρεῦ πὰ Ἰϑ)υοσουίδην ᾿μαα Ἰοησ 
Ῥοίοτα σίνοῃ {86 ἀδία οὗ 2136 Β.0.᾽"" 
Εχοοροη ΤΩΔΥ 6 ἴδκϑῃ ἀρϑὶπδί βοῖὴθ οὗ {π6 διριπιθηΐβ πτροᾶ 

Δρονο. [Ι͂ἢ ραγδουϊαγ, [Γ᾽ δοοογάϊηρ ἰο {π6 []ββουῖαῃ ΟΠΤΟΠΟΙΪΟΡΎ {86 
{{14] οὗ ΦοὉ 18 ἴο δ6 χρα δὶ βοτδν Βαΐ 1688 [δὴ {ΠΙΤΕΥ γϑαγβ Ὀδίογα {86 
Ἐχοάιι, 1 18 ουνἱάθηΐ {παῦ (86 ὈοοΪκ οου]ά ποῖ αν Ὀθθὴ πσιίοη {}}} 
ἈΌΟνα ἃ ΘΘΠ ΣῪ αἰΐοσ {παῦ ονθηῦ, ἅη]688 176 816 [0 ᾿ηδοὶπο [Π6 σοη- 
οἰ αβίοη δα οᾷ αἴἴουνναγᾶθ, ὍΤῃα 8] 6 η66, ἴοο, οὗ «00 ἀπα ἢ18 ἐγ θη 8 
δἃ8 [0 σογίϑιη ἔμδοίβ 18. ΠῸ οοποὶβῖνα ργοοῦ ὑπαὶ {Πο86 ἔποίβ ῃβδὰ ποῖ 
ΟσσυΣΓοα ; απ ἢ ζγ. Η]οθ᾽ Δβίγοῃοσ 8] αὐρπτηθηῦ 88 πού 81}} [Π6 ἔοτοσ. 
Πα σου ]α βοσῖῦο ἴο 1. Τῇ οοπβίο δ] οὴ8 ΟΠ ἢ δηα ΟἾ 681} δ 
πού αϑοογίαϊπεά ἴο Ὀ6 ΤαυτιΒ αητὶ βοουρῖο; δηά, 1 {ποὺ πόσο, Π6ΥῪ 
ψΟ]ὰ ργοραθὶν 6 τοραγάθα δ8 1πΠ6 σαγάη8] οομπδίθ  ϑίϊοπθ οἵ {86 
ΤΟΒΡΘΟΌΨΘ ΒΘΆΒΟΠΒ [ῸΓ 8. δΟηΒΙ ἀογϑ Ὁ] 6 ροτοα, [10 18 Τμογοίοσθ ᾿πιροβ- 
Β:016 ἰο χ δὴ δχϑοὺ ἀβδίβ ἴῃ {π18 γᾶγ. 111 [86 το ΔΌΣ 18 οα 186 
ὙγΠ016 ὙΟΥΥῪ Βίοηρ {παΐ 00 ᾿ϊναά τῇ ρῬαιγγομα] {1π|608.3] 

ΙΥ. Τῇ δουπίγυ, τη τ ΒΙοἢ [6 Βοθηθ οὗ 1818 ροϑπλ 18 814, 18 βία οα 
(σοὉ 1. 1.) ἴο Ὅ6 {π6 Ἰαπά οἵ 172, νι ΒΙοἢ ὈΥ̓͂ δοπηθ σ'Θορταρῃθῦβ μὰ 
Ῥδθη ρῥἰδοοα ἴῃ βδηαυ, δηα ὈΥ οὕποσβ ἴπ δίοηυ, σταῦιὰ, Βοομαησγίὶ 
ΒίΓΘΠΟΙΒΙΥ δαἀνοσαίθα {π6 ΤΌΓΠΊΘΡ ΟΡΙ πίοι ; 1π ΜΠ Ιοἢ 6 μ88 Ῥθθῃ 
ΡΟΝ ΘΥΓΙγ βυρροτίοα ὈνῪ ρϑηποῖμ, Οδ]πχοῖ, ὕδγρζον, Ηοιάορροσ, 
8ηα ΒοΙηθ ἰδίαν τυ υιίουϑ : ΜΊΟΒΔ6]18, ΠρΘη, δηᾶ {48}, ρίδοα {πΠ6 βοθμθ 
ἴῃ [Π6 γνϑ ον οὗ Τλαπιαβοῦβ; Ὀαῦ ὈΙΒΠΟΡ μον δπα δγοΒὈΙΒμοΡ 
Μαρεο, Πγ. Ηβ]68, θσγ. αοοά, δπὰ ϑοπια ἰαΐθν οὐἱῖοβ δηα ἢ] οἰ οσ ΓΒ, 
μανα ϑῆονη ἐπαῦ (Π6 Βα6η6 18 ἰαἰα ἴῃ ΙΔ ππηγδθᾶ. 

ΓΠαὺ (πὸ απ οὔ 17Ζ, ον Ο'πείζ (900 1. 1.), 18. Θυἀθηῦγ Ιἀυχηδοα 
ἈΡΌΘΑΓΒ ἔσοτα 128π|. ἱν. 2]. [72 ψ88 1πΠ6 στδηάβοῃ οὗ ὅοιν (π6 Ηοτῖία 
(ἄξεη. χχχυῖ. 20, 21, 28. ; 1 ΟἼγοη. ἱ. 38, 42.) δεῖν Σπμαιοα ὑπαὶ 
Ταουηἰδιηουδ ἰγασῖ ἡγ]Οἢ τγᾶ8 ΘΆ}16α ὈΥ͂ Π18 Ὡδῖη6 δηϊθοθάρθης ἴοὸ [Π6 
ἔπὴ6 οὗ ΑὈταβδῃ : Ὀαϊ, ἢ18 ροβίοσι ἐν Ὀϑὶπρ' ἜΣΧΡο]]6α, 10 γγα8 ΟοΟυΡρΙ Θά 
Ἀγ {π6 ΙΔυμδη8 (Ποῖ. 11, 12.) Ῥνο ΟΥΠΟΣ τὩΘῃ ΓΘ τηϑηΠ]οποα οὗ 
{πΠ6 πϑηιὸ οὗ ὕ2Ζ; οπα ἴπ6 ρταπάβοῃ οὗ ὅδβοι, {8 οἵμοῦ {Π6 80} Οὗ" 
Νάμον, 086 Ὀτοίμοσ οὗ Αργάπαα; δυῦ τ ὨΘΙΠΟΣ δὴν αἰβίσιοί νγδϑ 
σα ]]6ἃ αἴἴοῦ {Π6ῚΓ Πδῖηδ 18 ποῖ οἱθασ. [Ιαἀυηθα 18 ἃ ραγῦ οὗ Ατδθῖᾶ 
Ῥοίγεα, δβιζυδίθ οὐ {86 βου ποτῃ ΟΧΊΓΟΙΑΙΥ ΟὗὨ {1 {86 οὗ «πα Δἢ 
(Νυμν. χχχὶν. 8. ; Ψοβῇ. χνυ. 1, 21.): [86 ἰαῃμὰ οὗ [02, {μβεσϑίοσο, ἂἃρ- 
ΡΘΆγΒ ἰο βανθ βθοὴ δοίψοοη ρσγρὺ δπὰ Ῥῃ1ι1ι4 (6 Γ. χχν. 20.); 
ὙΠ6Γ6 ἴπ6 οτάογ οὗ [Π6 ρΡ΄δοαβ βθϑῖῃβ [0 ἢδνθ βθϑὴ δοουγαίοϊυ οὐυβοσνοα 
ἴῃ στουϊοντηρ [86 ἀἸ σοῦ παίϊοηβ ἔγοιῃ Εἰσυρί ἰο Βδθυ]οη ; δπὰ ἐπ6 

1 Κιίειο, Πα ΒΙΌ]6 ΠΙαβιγαιϊίοηβ, Εὐνοηΐηρ ϑοσίοβ, ΕἾγει ΤΌΟΚ, ΕἾΔ ΤΔΥ; Οὐ. Ἡα]οβ, 
ΑἼΔΙ]γΥ 85, γο]. 1. Ρρ. 188----Ἰ87., ΟΥ̓ ΡΡ. δ5---567 (οἄϊε, 1880). 

1. δὺο ΟἼΓΟΥ, Γο Βοοῖς οἵ Φοῦ, ἰγαπβϊδιοᾶ, ΟΧρΙ αἰποᾶ, δὰ ᾿]υδιγαϊοά, δις., 1858, ὁ188. ἰἱ. 
ΡΡ. 14--106. 
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ΒΆΠ16 ΡΟΟΠΪ6 Β66ηὶ σαί (0 Ὁ6 4αΒοΥ 66] ἴῃ Θχαοῦν (ἢ 6 Βαπι δ ὑπ Δ ΕΟ ἢ 8 
(1 6γ. χὶνὶ.---].)λ. Νὸοῖῦ ἄοο8β {Π6 βίαφίοιμθηΐ οὗ {πΠ6 Ἰηβριγοα υυυϊΐοτ, ὑπο 
00 τοαϑ5 ἐιο σγεαίεδὲ Οὗ αἰΐ ἐδ πιοπ 9. ἐδθ Ἐαδὲ (100 1. 8.), τα] ας 
ἀραϊηδὲ {Π6 βἰἐπαίϊοη οὗὨ (Π6 Ἰαπα οὗἉ 12. 

ΤἼ6 Ἔχργθββίοῃ, πιόπ ΟΓ ἐ6 ᾿αδὶ, οἰτίάγεη οΥ ἐδὲ Ἐαξί, οὐ Ἐακίογη 
»εορῖε, βοθῖωϑ ἴο ἤδνθ Ὀθοὴ [Π6 σθηῆογαὶ Δρρα] ]δίϊοπ ἕο {παὺ ταϊηρ]οῦ 
ΓΆ66 οὗ ΡΘΟΡ]6 (845 ΠΟῪ γα οὉ]116α, ὁ 6Γ. χχν. 20.) ψΠὸ ἱπμαθι δα {Π6 
ΘΟ ΣΤΥ Ὀοΐψοοη Εσγρί δηὰ ἰπ6 ΕΡὨγαΐοβθ, Ὀοσάοσϊπρ ἀροὴ διά κᾶ 
τοῖα {π6 βουΐίῃ ἰο {86 ϑαϑύ; ἰδ [[ἀππηβαηβ, ἴπΠ6 Απιδ]οκιΐοβ, {Π6 
ἹΜιάϊδηῖίοβ, {86 Μοδρὶΐαβ, ἴπ6 ΑἸητλοηϊία8 (866 υἄρ. νἱ. 8. δηὰ [86]. 
χὶ. 14.); οὗ {π686 {Π6 ᾿ἀυμηϑοδ 8 δπα Ατηα] 6 κι [68 Θασίδι ἢ] Υ ροββθϑβοα 
(π6 Βουΐοσῃ ραγίϑ (βοα Νυμῦ. χχχίὶν. 8., χ ἢ. 29.:; 1 ὅλῃ. χχυὶ 8, 
10... ΤῊ8 ἀρΡΘΑΓΒ ἴο 6 {Π6 ἴσια βίαϊβ οὗ (Π6 οδ88: [Π6 Ὑ;0]6 τϑρίοῃ 
Βοίψεοθη Εσγρί δπὰ (π6 ᾿υργαΐθβ τγαβ σα] οα {1|ὸ Τὐαδί, αὖ ἢγϑί ἴῃ 
τοβροοΐῖ ἰο Εσγρῦ (Ὑπό 86 ἰδαγποα Φόβορῃ Μοάο {πῖηκκ8 {Π6 [8- 
ΓΆΘ 168 δοαπ!γοα {Π18 τηοάα οὗ βρϑακιησ ᾿), ἀπ δογναγάβ βΌβο] αἴθ 
801 σι πουΐ ΔΩΥ τοἰαθοη ἰο ΒΔ 0100 ΟΥ̓ ΟΙΓΟυΤηβίβησοθ (σοῦ. 
ἄδη. χχνυ. 6.: 1 Εἴηρβ :ν. 80.),, Τῆι8 ΦΨοδοναῖ δάἀάγοββοθ {Π6 
ΒΟΥ ]οπΐλη8: “ ΑΥΊ86, αβοθηα αηΐο θάδγ, δηα ἰὰν νψαϑίθ [6 ομ!! ἄγοη 
οὗ {16 Εδδὺ7 (0 6ΓὉ. χὶχ. 28.}; πούν Πβίλπαϊπηρ ΤΠ 686 'νθσθ ὑϑαὶ]ν 
β[υαἱοα ἰο {π6 ννϑϑὲ οὗ Βαδγίοη. ΑΙΠΠουρῇ “0, {ποτοΐοτο, θ6 86- 
οουπίθα οη6 οὗ {πὸ οΥἹοη Ά18, 10 ὈΥ ὯΟ ΤΣ, 6ΔῈ8 Ὁ] ον 8, ὑΠπαὺ 8 Γοβϑί ἀοπ 66 
τησδύ μ6 ἴῃ Ατδια Ποβογία. ᾿ 

Ἡρησο {ἢ6 ΒΙΒίΟΓΥ οὗὨ δὴ ᾿Ἰηπαριϊδηῦ οὗ Τἀυπηδ8 18 {π6 δι] οἱ οὗὨ {Ππ|0 
Ῥοθὰ ΠΟ ἢ ὈΘΑΓΒ [86 ἤδηθ οὗ Φοῦ ; δηά 411 (Π6 ρϑύβοπϑ ᾿πίτοάἀαοοα 
Ἰηΐο 1ἢ ψοτο Ιἀυτϊηφαηβ, ἀν 6] πρ τὰ [ἀπτηξ8, ἴῃ Οὐ ΠΟΥ γοσγαβ, ᾿ἀομηίο 
Αταῦϑ. ὙΠ686 οπδγδούουβ ἃγ6, “οὐ οἵ ἔπ ἰαπα οὐ ὉΖ2; ΕΠ]ΡΠΔ2 οἵ 
Τοθδλῃ, ἃ αἰβιγιοῦ οἵ δϑ τηποῦ σορυΐθ δ ὕΖ, δῃᾶ ψβῖοῖ, Ὁ ἀρρθαγβ 
ἴσοπι [86 ἸοΙηὖ ἰδ. Δ ΟΥ οὗἉ «Φ Θγοιαϊδῃ, ΕΖ Κι 6], Απιοβ, δὰ ΟΡφβαϊα 3, 
[οσὐταϑα ἃ ΤῊΉΕΡΝ Ρατί οὗ Ιἄυπηροα; Βι] δα οὗἁὨ ϑΒμῃυ ἢ, τ ΠΟ 18 ΔΙ ΥΑΥ8 
ΤΑ ΘΠ ΟΠΘα ἰῃ δοΟη)] ποίη πὰ ὅμοῦα δὰ ᾿ϑάδπ, {πῸ ἤγϑὺ οὐ ψνΠοπὶ 
785 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ παπηρα Δ 6Γ οη6 οὗὨ {π6 Ὀτοίδοτθ οὗἉ Φοκίδῃ, οὐ αἰ ιΐμη, 
Δ {Π6 ἰαδύ ὕνο ἔγοια ὕνγο οἱ Π18 8008 ; 41} οὗἩἍ (ῃθπὶ θϑῖπσ ὈΠΙΟΤΤΆΪΥ͂ 
ΡΙαοοα πὶ {π6 νου οἵ Τά ((ἀοη. χχν. 2, 8.; «“706Ὁ. ΧΙΙχ. 8.) : 
Ζορδαγ οὗ Νδλπιδ, ἃ ΟἹ ᾿πηρογηρ' ρ]οδδδηίηθβθ, ὙΠΙΟΝ 18 α͵80 βία θα 
Ὀγ ΦΔοβιυᾶ (χν. 21, 41.) ἴο βανϑ θθϑὴ βιἐυαὶθ η Τἀππιθα, ἴῃ ἃ βου Πθτ 
αἰγθοίίοι ὑουγαγαβ 118 οοδϑῦ, οἢ ἴπ6 βῆογοϑ οὔ {πὸ Βοα ὅδε; δπὰ ΕἸ μὰ 
οὗ ΒυΖ, ΒΊΟΝ, 88 {Π|6 πδπηθ οὗ ἃ ρἷδςοθ, ὁοουτβ ΟὨΪΥ οὔσα ἴῃ βδογοί 
τι (6 Γ. χχν. 23.). θυΐῦ 18 {π6ῦα τηθη!οπρα ἴῃ δοηὐαηοίίοη τ ἢ 
Τοηλδη δπὰ ΤΠ) άλη, δηα ἤθη66, ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ, {Κ {Π6 1, 4 θογάδγῦ Οἷὐγ 
ὍΡΟΣ {72 οΥ Ιἀυμηα. ΑἸ]ονῖπρ (818 ὑο θ6 οογτγθοῖ, ἔπ 6 γα ἰβ πὸ 418Ε- 
ΟΌΠΥ ἴῃ οοποοίνϊηρ {παι Βογάθθ οὗ ποπιδᾶϊο ΟΠ ἀθδὴβ 88. γ76}} ἃ8 
ΘΑΒΘΔΏ8, ἃ ροορὶα δαἀάϊοίρα ἰο Τρ π6, ἀπ σουϊηρ δρουΐ δὖ ᾿πηπΊ 6 86 
ἀἰβίαποοβ ἔοσ {86 β8ῖθ οὗ ρ υθᾶθσ, βμου]α μαᾶνθ ΠΡΘΡΡΙΡΠΑ Υ ̓ηἰοβίοα 
{π6 ἀοἔδβμοθθδβ οουῃσυ οἵ Ιἀυτηῶα, δηα τονθα ἔγοτι {86 Ἐπ ρἢγαίθβ 
6νοῃ ἴἰο Εγρι. 

Τὸ [μ6 ργβοοάϊηρ δοῃβιἀθγαιϊοηβ 176 ΤΩΔΥῪ Δαα {πα ὑπὸ οοπίοηίθ 

’ Μεάθβ οικα, νοΐ. 1]. Ρ. 580. 
2 7261. ΧΙ 7, 90.; ΤῦΖοκ, χχνυ. 13.; Απιοβ ἱ. 11, 12.: Οὔὐδὰ. 8, 9. 
" Βίδμορ Τόν, 1ποίαγοβ, νοὶ. ἰΐ. ΡΡ. 8347---851,; αοοά, ζιιτοά, ὯΪ58. ἴο ΦΔο)», ΡΡ. ἰϊ. 

-χὶ. 
χΧχϑ9 
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οὗ {π6 Ῥοοῖκ, δῃὰ {86 ουδίοπηβ τ ποῖ 1Ὁ ᾿πἰγοἄυσοθ, ἄστο τι (Π6 
ορίπίοη πὲ 1 πη8θα γα8 ΤΠ6 σου πέγΥ οὗ 00 ἔσιθπάβ, [άἀυμηδα, ἴῃ 
(Π6 δαυἝδδί ἀρθβ, τῦᾶβ αἰ δι! πο ἸΒῃ6α [ῸΓΣ 108 Ὑ7186 ΤΏΘῺ ; Δ3Π4ἃ ΒοηϊΘΉΟΟ8 
οὔ Αταδίδη νι ἰβάοιη ἢἥονν ἔγοια ἴΠ6 στηοιτῃ8 οὗὨἨ 00 ἀπα 818 ἔγιθηῆβ. 
ΤΉο Ψοτγάδῃ 18 σαργεβοη θα 88 ἃ ρυϊηοὶραὶ βίγοϑμι, 88 1ὲ νγὰ8 ἰὸ {ΠῸ 
Τἀομηο8; δηᾶ οἰιϊοία, βυθοῦ 48 {πο86 οὗ Εάοηι, δῦ ἐγθαυ θη Υ 
ταθητὶοηθά, Τα δαἀάδιίίοη", νοῦ ἰβ ἔουπα δὐ {6 οπᾶ οὗ {6 
ϑορίυδρτηῦ νογβῖοη, Ρ] 6668 {008 τοβίδηθο οἡ 186 δΘομῆηοβ οὗ [ἀυτηδα 
αηὰ Ατγδθια. 

[ὈὉγχ. πο, ἴῃ 8 ὙΘΓΥ πο γα Πρ ΡΑΡΟΣ οἡ {Π6 ““Ἰδπὰ οὗ [72,7 σοπιο5 
ἴο {86 σοποϊιδβίοη ὑπαῦ 11 88 ποὺ [Ι͂ἀυσπια. [1},μαπ. ἵν. 21., ἐπουρῖϊ 
ΔΡΡΑΓΘΠΕΥ ἰνουγιησ [π6 Ταἀυπηδθδη ἸΟσΑ ΠΥ, 18, ΤΠ 6 Θχϑιλιποά, ποί 
ΨΘΥΥ οοηδιβῖθηῦ ΜΥ] ΘῈ 6ἢ ἃ ΤΠΘΟΥΥ. ΒΕῸΓ {86 “ ἀδισῃίον οὐ Εάοπι ἦ 
18 Δἀάἀγοββοα δ ἀνν Πρ “ 1π πα Ἰαπα οὗ 102. 1 {816 ΓΖ τοῦ ἃ 
ἀϊείτιοὶ οὗ Εάοια, μον σου] {π6 ψγμο016 θ6 ἀδβουϊ θα 88 ἀν ]]πσ ἴῃ ἃ 
γα Βυί, ἶ νγχὲ Εὰρροβο {72 ἃ ργονΐποα ψιπουΐ {Ποῖγ οὐσ Ὀουηά- 
ΓΪΘΒ, 10 [π6 ΕΠ Δοτηἱ68 Πϑα οοοιρίοα, [πα Ἰλησαδρο 18 ΔΡΡσορτίδίθ. 
Β6β14685, 7} 6Γ. χχν. 20, 2]., 12 δῃὰ Εάοτῃ ἃσὸ αἰβύ σι βηθα, Ἡφηρο, 
6 ἃγα ἰδ Ὀδοὶς ἴο {ΠῸ σταηάδβοῃ οὗ ϑὅῆοιηὄ. Η18 δύμποσ νγαὰβ Ασπι, 
ὙΠῸ ράνα 18 πη ἴο Ογυτῖδ 8π4 ἴρΡῈγ Μαεβοροίδιηϊα. Νον Ναβοῦ 
᾿ιδὰ ἔνγο 50η8, παιηρα {12 δὰ ΒυζΖε δὴ δνυϊάδηοα ἐπαὺ ἴΠ6 πδηγθ ργὸ- 
ἀοτηϊηαῖθα ἴῃ Μαοεοροίδιηϊα. ΕὟΣ ΒΖ πηθδῃβ ““ ἴη 12, πᾶ] 18, Ὀοτπ 
1ῃΠ6γ6. [1ἡ 186 ὈοοΚ οὗ Τοῦ, ἴοο, γα πα []2Ζ δηὰ ΒυΖ ἱπ σοῃπροίϊοῃ : 
ἴου 9ο0 ᾿ινϑὰ ἴπ 172: δπὰ ΕΠῖμὰ 18 ἀθβουϊθοα δ ἃ ΒυζΖὶξα, δηὰ 18 
ον ἀοη ιν οπα Μ0 τοβϑι ἀοα ἴῃ (Π6 ποὶσῃθουτγῃοοά, ποῦ οη6 γγῆ0Ὸ οᾶπιθ 
ἔτοιῃ ἃ ἀϊδβίδηοα ἴο Θοῃ 6016 ἢ 00. ΟὟ]. ΟΠ ΟΒΏΟΥ ἀογι να σγοιπαϑ, 
ἕτοιμη [8 ὀχρϑαϊπίοπ ἰο {π6 Επαρῃγαῦθβ, ἰῸΣ δαορύπρ' {ῃ18 ορὶπΐοη. Ηθ 
11 Κ8 {πᾶ (η6 Ἰαηα οὗ 177 γγαϑ ἴθ {π6 ποιὶσῃθουτῃοοά οὗ Ογΐλἢ, 
ὙὮΏΘΓΟ 84 ὉΓΟΟΪ δῃα 4 νψὸ8}} οὐ {μ6 τοδα ἰο 1. γῦο τ, ἢ οΟἴΠΟΓ 
ἸοσΔ 1168, ἈΓ6 ““ Θοῃηϑαοογαίθα ἴο {Ππ6 τηθπλοσυ οὗ [Π6 στοαῦ ραίγιαγοι." 
70 ταυδὺ Ὀ6 δαιη6α (παὶ Τοπιδη, ὑπ6 οουηίτυ οὗ ΕΠ ΡΠ ΔΖ, τγᾶβ ἴῃ 
Ἰθάοπι : 8.}}} {Π18 ἔδλοῦ ὑργββθηΐβ ὩῸ 1ῃΒΌΡΘΓΔΌ]6 αἰ ΠΟΥ ἴο [Π6 νἸ 6 Π6ΓΘ 
ἰἈ κθὴ : ἃ ἸΟυΓΠΟΥ ἔτοσὰ 1 Δι τηφα ἰο Οτίαϊι στηϊρἢῦ 6 τηδάθ ἕο σοπβοτῖ 
ἃ στοαῦ {104} οἰοίϊαϊη ; δηα {παΐ “008 ἔγιθ πα ᾿νϑὰ αὐ βοίηθ αἀἰβίδῃσθ 
8 οὐϊάθηΐ ἔσο [η6 ὙΑΥ ἴῃ ὙΠ 10} {Π6ῚΡ οομηϊηρ ἴο Πῖπὶ 18 σηθηθοποά 
(οὉ 11. 11.) Αααϊθϊομαὶ γθϑϑοηβ Ὁ μἰδοῖηρ [02 ἴῃ {818 βιξυδίοη 
(πὸ δῃηοϊθηῦ Οὐ ΥΟΘἢ6) τὺ δ6 ἔουπα ἴῃ {π6 ἔνοῦ {μα (Π6 παίιταὶ 
ῬΒοποιηθπα 848 ἀθβουθοα, δπα Ἰο608] 4] υϑίοηβ, βυϊΐ ΤᾺΣ Ὀοίΐου ἴο {18 
1Ππ8ῃ ΠΟΥ ἀο ἴο ἃ ἀϊϑίγιοῦ οἵ Εάομι, οὐ {π6 ποῖ ουγμοοά οὗὨ Πλαμπηαβουῦβ. 
00 ψου]ὰ 4180 ποσα 6 Ὥθδγ, δπα ἽὌχροβοὰ ἴο {π6 ἱμπναβίοῃβ οὐ (ῃ6 
ϑδθθδηβ δηα (ΟἹ βα] ἀθδηβ (1. 1δ, 17 λ 

Υ. Τθο ἀϊβογοηί ραγίβ οἵ 86 Ὀοοΐκς οὗἉ 0} ἃγὰ 80 οἱοβοῖυ δσοῃηπϑοῖθα 
τοσοίμογ, ὑμαῦ 1Πον οδηποῖ Ὀ6 ἀεἰδοποά ἔγοτα οδοῖ οἴμοσ. Τη6 δχοῦ- 
ἀπιπλ Ῥυοραγο8 {Π6 τοῦ ἔὸγ σψιδὺ ἔΟ]]Ονγ8, ΒΡ Ρ 68 υ8 1 {16 
ΠΘΟΘΒΒΩΓΥ ΠΟΙΟΘΒ ΘΟΠΟΘΙΏΪΗΡ᾽ «00 Δπᾶ δ18 {ὉἸ6 πα 8, ἀη 1048 (Π6 8ΟΟΡα, 
δα Ρ]σ68, [Π 6 ΘΑ] Π.} 0168 11} 1 ΟἿΓ ΥἹΟῚ 88 δὴ οδ]οοῦ οὗ αἰζθηθοη. 
ΓΘ δρ]οσιιθ, οὐ ΘΟποΙ αϑίομ, ἀσαϊπ, ἢ88 Γοΐδγθηοα ἴο {Π6 δ χογαϊαπι, 

1 8566 ἃ ΤΥΑΠΒΙ ΔΙΊΟη οἵ {Π|Π|8 δα ἀϊοη ἱπ Ρ. 692. ποῖο, ἑηὕγα. 
8 Ῥχοῖ. ᾿ΠὍΓΠΟΥ Β 'ΓΓΔη8. οὗ Φδῃη, ΡΡ. 471], 472. ποῖο. 
᾿ ὈΑΙῪ Βιυϊο Π]πιγαιίοπβ, Ἐνοπίην δογίοα, ΕἸγβε Ἰ͵ οοκ, ΘΙ χ τ ΠΤ ΔΥ. 
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Δη4 χοϊαίοδ [πΠ6 ΠΑΡΡΥ͂ ἰοττηϊηδίϊοη οὐ 00 Ἐ ἰγῖαϊθ: {Π6 ἀϊδϊοριιοβ 
ΥΒΙοἢ ἰπὐοσγθηθ ΠΟῪ 1ἢ τοσυϊαῦ οΟΥΟΓ, δχοοδρύ {Ππῶ΄ (Π6Γ6 18 ΠΟ 
{πἰγὰ βρϑϑοῖ οὗ Ζορθασ. Νον, 1 ΔῊ οπθ οὗ ἴπ686 ραγῖβ θγα ἴῸ 
Ὀ6 ἴα Κη αὐᾶΥ, [86 ροθῦλ ὑουα 6 οχίγοιμοὶυ ἀοίθοινθο. ὙΠ Βουΐ 
[Π6 Ῥχοΐοριια [86 σεδᾶον του Ὀ6 Ἰρπογϑηῦ 0 00 γγαβ, ὙΠῸ Ὑ6ΥΘ 
15 ἔγιθμάβ, δηὰ τ μοῦ τγὰβ ἴΠ6 οδι.86 οὗὨ 818 θαϊηρ᾽ 80 στιθνοῦβὶν ΑΒ] οἰοα, 
ὙΥΠΙΒουῦ μ6 ἀϊξοουγβα οὗ ΕἸιηυ (ΧΧΧΙ!.---Χχχν]].), (Β6γο νου Ὀ6 
Ὧπ Ἀργυρῦ {γβηβιοη ἴγομι {Π6 ἰαϑὲ ψόογὰβ οὗ “90, ἰο ἔθ δά άγθβϑ 
οὗ ἀοά, ἴοὸς νοι δ 8 αἰβοοιγβ Ῥγορασοθ {Π6 τϑαοσ. Απά, 
αἱ πουΐ [86 ΘρΙοσιιθ, γγα Βμου ἃ σοιηβδῖη ἴῃ Ἰρῃογάηοα οὗ {Π6 βαρ 86- 
αυοηΐ οοπαϊοη οὗ “06. 

[ϑοταθ οὐ οϑ βάν ΘΧΟΓΟΙβοα {61} ἸΩΡΘΠΌΥ ἴῃ ὑγγίηρ ἰο ἀἸβοουοΣ 
Ῥογίϊοηϑ οὗ (818 θοοῖς ὙΒ1οῖν {πον Φ1ηὶς {ΠΟΥ ὁδη ρτοόνο Δ 10}8 ΟΥ 
1η ογΡο δίοπδ, ποῦ {πα ψοῖὺῖκ οὗ {π6 οτἹσίηαὶ δαΐοσ. οι Δα 10}8 
ΤΠ 6Υ τοργοϑθηΐ {86 Ἰπἰσοἀυοῦοη δηα [Π6 σοποΙ υϑῖοπ ἴο 6, ΟΠαρ8.᾽1. 1., 
ΧΙ]. 7--17.; 4180 ΧΧΥἹ. 7---ΧΧΥ. 28., χ]ὶ. 1ὅ---χῖι, 26., θοβι 468 {6 
ὙΠ0]6 Βροθοῖ οὗ ΕΠ, χχχὶ!.---χχχνῖ. Απᾶ δβοιηθ, 18 Μαρῃιβ', 
γνοῦ ἃ 811}} (ΣΙ ΠΟΥ ἀἰβυλθιαθον {Π6 ὈΟΟΚ. 
ΤΠ τϑϑδοιβ δ ἀποθ4 ἔον Ὀ6]]Θνιηρ [π6 Ἰηἰτοἀδυσίίοη πα ἈΡΡΘΠΟΙΧ 

ἴο Ὀ6 βρυγίουβ ἅτ {πδαὺ ὑπο ἅτ γι θη ἢ Ῥ͵ΟΒΟ; ἱ{παὺ {π6 ψογὰ 
«᾿ οῃοναῖι 185 πιδοα 1 {Π6 πη), 8116 ΟἿΟΣ πδηλθβ οὗ ἀοά, ΕἸ, ΕΠ]οδῖι, ὅτο. 
ΘΘΠΘΟΓΆΪΥ ΟΟΟῸΓ Θἰβοῦῃογο: δηα ἰμδΐ βοῖηθ αἰγουτηβίδῃοοϑ ἡδγγαίθα ἴῃ 
1Πδλὰ Ὧὁ ποῖ ἄργθ ὙΠ} [86 τηδῖη ΡῬογίίοη οὐ {π6 ὈθοΚ. Ὅῆα6δ6 
ΤΟΆΒΟΏΒ 8Γ6 οὗ Π0 ψγοὶσί, ΤΏΘΓΟ 18 ἃ βπ688 ἴῃ ἴπ6 παγγαίδνα ραγὺ οὗ 
Βιοἢ ἃ ΟΥΚ Ὀοϊηρ ΘΟΙρΡΟΒΟΘα ἴῃ Ργοϑθ. Απά, δ 0 {π6 α86 οὗἉ {δ 
ἀἰνῖπθ πᾶσηθ8, {Π6 Βα δοῦοη 88 οδυἹἀθ ΕΠ τηΔα6 οἡ Ῥτϊποὶρ]6. ὙΥ ΠΟΥΘ 
{Π6 δυῦποῦ Ὠ]τη861{ ΒρΘα 8, ἢ6 0.868 ἐ Θονδὴ (ΧΧΧΥ. 1., χ]. 1, 8, 6., 
χί, 1.) ΤΠ δρθδίκοσβ, ῆῸ ΟΓΘ ποῦ οὗ (Π6 σονθηδηῦ ῥθορ]θ, δπά 
Ἰινεά ἴῃ ρϑίγϊαγομδὶ {ἰπλ68, ΡΓΟΡΘΙΪΥ ΘΙΏΡΙΟΥ ΟἴΒΟΥ πβηϊο8, Υοῦ ΟΠΟΘ 
(χ!!. 9.) ψ πὰ «΄Θπόονδὴ ἢ ἃ Βρθϑθοὶ οὗ “00, 88 αἰ8ὸ ἴῃ ἢ 8 ᾿νΠ10]6 
Δοκηον ]ραρστηαθηΐ οὗ ΒΕ ΤΩΙ ΒΒΊοη 1η [86 Ρτοϊορπ (1. 21.) Τ]|ι6 8βο- οδ δὰ 
ΑἸΒΟΓΘΡΔΠΟΙΘ8. ἈΥ186 ἔγουῃ τ᾿ Βοοημοοροη.5 Απα, 88 δῦουϑ τοιμαγκαα, 
νὴ πουῦ μ6 ᾿πίχοαποίίοηῃ δηα οομποϊιβίοι, (6 Ὀοοῖς που] 6 ΓΘΆΙΪΥ 
πη1η{6]}1010]6, ἃ Κιπα οὗ τυ ]αἰορα ἐγαηΐς, 
νι τοραγὰ ἰο οἴδ08. Χχν]]., ΧΧΥἹ]., οηπϊοοίς αἰγὶ αΐοα χαν!]], 

18---28, ἰο Ζορδᾶσ, θθοαι86 {Π 086 γ6 1868 βθϑῖῃ ἰο οοπίγαθιοῦ νι αῦ 00 
᾿ιδα ΟΥΙΊΘΥΙΥ δϑβϑουίθα, ὉΠα Ορ᾿ πΙοῺΒ οὗ οἴ ὺ οὐ 168 ΤΑΥ͂ Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ 
1161] 3, ἀπά δον βοσηβίθιη π88 ρσοποιυῃοθ ἀραϊηβὺ {Π6 σ᾽ π ΪΠΘΗ 688 οἵ 
{Ππ6 “7016 βθοίϊοῃ, ΧΧΥ͂ΣΙΙ. 7---Χχν, 28, Βυΐ Κ 61] βμονβ (ἢ 5 στοιπά- 
Ιοβ81}688 οὗ 41] βιιοῦ οοη)θοίαγθθο «00 ἀοοβ πού τοϊγδοῦ ψμαὶ 86 μιδᾶ 
Ὀδίογα βιὰ οὐἩ [ῃ9 Ῥγοθρουυ οὗ [86 πιοκθᾶ; ἢ6 πηογοὶν ΠἸταῖ 8. [19 
Τηθδηΐησ, Δη4 4]||ὁγ͵78 {πα΄ Βοιηοίπηθ8 186 σΌ Υ ΔΓ Ραμ 6α, [Ι 
τσ μανα θ6οη σοποϊιἀρά ἐμαῦ μα ἀδηϊοα {παῦ [86 ψ]οΚοα ΓΟ ον ΟΣ 
ἈΡΡΑ δ 1Π18 τα βοομοθθίϊοῃ μα ἀθθιγοϑ (ὁ οονιαῖο. Απά, ἴῃ Χχυ 
Υ [86 ἀοβουϊρίϊοη οὗ (ἀοαΒ τηγβίθσιοιβ νυϊβάομι, 6 οι] βιον ὑπαὶ 

[86 δῃΐρτωδ οὔ {π6 αἀἰδιυ θυ οη οὐὗὨἨ ὨΔΡΡΊΠ 688 δῃα τΊΒΟΤῪ ΔΠΊΟΠΡ᾽ τηδη- 
Κιπα σου 18 8{1}} ἀηβοϊνϑα, 

ΤΏο στουπα9 οὗ οδ)]δούϊοι ἰο χὶ. 1ὅ----χ]}}. 26. ἀγα ὑπαὶ ἢ6. ἀδβοῦῖῃ- 

δ ῬΉΙΟΙ. ΗΠ 5:. Οοτηπ), συ Β. Ἡϊοῦ, Ημὰ]. 185]. Ρ. 8. 
5. (01, Εἰη]οϊίαηρ, ὃ 125. ρῃ. 116, 417. 2. Τυϊὰ, μ}. 417, 418. 

χχᾷἕ 
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(ἴοι οὗ {π6 Βα θ πιο ἀπὰ ᾿ϑνιαίδππ ἀο68 ποῖ [2}} ἴθ τ ἴπο ἰταΐη οἱ 
τπουρ] ἴῃ ΟΟἋ ΒΒ βοοοῃὰ βρϑϑοῖ, ὑπαῦ ἴΠΟΓῸ 18 4 υδηΐξ οὗἁ Ἴοοπηροίίοῃ, 
Δα {παὺ [Π6 Βῖγ]6 18 ἀδθγθηῖ, Βαΐ, 1π ΟΥ̓Δ ἴο δβυδείδημδίς (ἰοος 
ΟὈ] οἴ ΟΏΒ, Ὁ πιαδύ θ6 ργονϑα ἐπαΐ ὁμ6 ἰορῖδ, 8Π4 ΠΟ στη το, 18 Ὀγοβοηιοὶ 
1ῃ. ὁδοῦ οὗ μονα Β ΡΟ 65, 18 ΡΟΥ͂ΤΟΣ ἴῃ {86 ταί, Β18 γσδιδθουδηρα 
ΔΙΟῺΘ ἴῃ {86 ἰαϑ, ὙΤὨ18 οαπηοῦ 6 ἄοῃο: {μοσὸ 18 Ὧ0 βοῇ οχοϊπεῖτο 
Βαραγδίιοῃ τδᾶθ, Απά {86 βὲγ}]6 νϑσῖθβ 8Ὸ ἔθσίμοσ [πδῃ δι Δ} }"γ ἰὸ 
1.16 ΒρΘ6οῖδὶ βυῦ)]οοῖ σραυΐγοδ. 

ΤΊιο βυθρί σου οἰτουτηβίδμοοβ 88 10 {π6 ἱηϊσοάποϊηρ οὗ ΕἸπα ἃτὸ 
Βα] α ἐο "κε (8686. (1.) Ηδ 18 πού πηϑθηϊϊοποᾶ 1π {86 :ηϊτοάυοσίου αἵ 
σοποϊαβίοη. Βαΐ ποῖῖμοσ ἴθ  ϑβονδῃ ταθηϊοπθα πὶ {6 ῬγΟΪΟρῸΣ 88 
Πκοῖγ ἰο ἔδκθ ραγὶ ἴῃ ἐμ6 αἰδοιββίοθ. Απά {ποσΘ τῦϑϑ ΠῸ πϑοά ἰὼ 
ΠδὴΘ ἢἰπλ αὖ ἴῃ6 οἶοβθ.ΊΌ Ηθο ἀδβοσυνθὰ πὸ σοργοοῦ: δῃὰ ἱξ ποι ]ὰ 
δᾶγθ δοοοσαϑα 1}} πῃ [6 ταδ)]οδίϊο β᾽ πῃ ρ] οἷ γ οὐὗἁὨἨ {Π6 σοσΚ ἴο ρα 
8} ΘΠΟΟΙ Στὰ ΠΡΟΏ πη. (2.) ΤἼο Ἰηἰτοσυοσιηρ οὗ ΕἸ πὶ 18 ΠιΠΪνυ 
881α ἰο Ὀγϑαῖ {πΠ6 Θοπποοίοῃ, ᾿πἰοτίοσα τι {86 οοη ταϑὲ τ ΒΙΟἢ δου ά 
βίαῃα ουῦὺ ἴῃ ὈτΟΔΑ το]οῦ Ὀούνγθο ταῦ 00 αῃαὰ «Γ΄ Θῃμουδὰ δ8γ, δηὰ 
ΤΟΠΘΘΡ [86 Δρρθάσαποθ οὗ (σοα βυροσῆπουβ, βῖποο ΕΠ] ψου]ὰ βοῖτε 
[86 ΑἸ οΟ]Υ, δᾶ (ἀοά ΤΟΑυΣΓΟΒ ἀπο  ἀ" ἸΟ 18] Βα ὈΣ. ἸΒΒΊΟῚ [0 18 ΡΟΤΕΓ 
ΔΠα τη  ΒίοΓ]Ο08 ΜΊΒάοτα, Βαῦ ΒΌΣΕΙΥ ἴΠ6 σοπηθοῦοη 18 Ποὗ ᾿πἰοτταρ ρα: 
{Π6 6 18 ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ὑμαῦ ΧΧΧΥΙΣΙ, 1. Βῃου]α ᾿τηπη α!αίθ Υ ΓΟ]]Ον Χσχὶ. 
40. ΕἸΣ ῬγΘρΑΓ6Β 186 πὯῪ ἴον ΟἷΟΟ Β 1 ουροβι του. 52 ΓΠΟΙΡΈ μιδὶὶγ 
οοστϑοίϊηρ' ΒΟΠ16 Οὗ “00 ̓ 8Β ΔΒΒΟΥ ΓΟΏΒ, μ6 18 ποὺ δ ]6 ο σῖνα {δαὶ {ι] 
ἐχρίαπδίίοη οὗ οαβ ἀδθαϊηρθ ποῖ του α σϑ ΟΣ τπῃ (δ 
δαϊβοτιδῦνθ ογὰβ οὗ [89 “ὮΝ Πβο, (3.) ΤΏ6 δβίγ]α δηά ἴδη- 
συδρο οὗ ἘΠ ΒΡΘΘΟἢ ἀγο βαϊὰ ἰο αἰβθον ἔγοπι {86 τοδὶ. 6 Ὑ οἴϊο 
1Π1Ὴ 8 Ῥσοροῦ ὕο Ομαγβοίοτ!Ζα 10 85 ΘΔ, ὑτ οὶ χ, ἰἸαδουγοά, ἀπ οδδουτε"; 
ἈΠᾺ 8. [1ϑὺ οὗ Ῥϑου αν ογὰ8 δηα ΡἤΓΑΒΟΒ 18 Ῥγοάυοοα, δηα ἃ ἄθογογ 
Αται θη ΘΟΙΟΙΤΩρ 18 βαϊα ἰοὺ ὑγοναὶ. Βαΐ Θδοὴ βρθδκαρ δχβ!θὶ5 
ῬΘΟΟΠΑΡΙ168: δηᾶ, Τὰ ᾿ὰθ δὴ Δυδιηθθδη" (ΧΧχι!. 2.), (δὲ 
ΟὈ]ΘούΟη8Β Ὀδοοτὴθ ΤΘΑΙΪΥ͂ ΓΘΆΒΟΩΒ ἴῸΣ ἴπ6 θη θπ6 88 οὐ νι λί ἱε 
αἰϊτθαϊοα το ἴα, ΤΠΘΓΘ ΓΘ βοιῃβ οἵμοῦ Ομ) οἴ οηΒ; Ὀυΐ {Π6γ ἅτε οἵ 
8 ἸΏΟΓΘ χῖν18] ομαγδοίοσ ---- δυο 88 (Βαῦ ΕΠμυ Δαἀἀγο 5868 “Ὁ ΟΥ̓ Πᾶπι, 
Μ᾽ ΠΟ ποπα οὗ [μ6 Οἴου βρβθβκϑιβ ἀο; 4150 1μαἱ ΤΠ] ταϊδιιηἀογβίοοῦ 
Δη4 μογνογίοα «00. τηϑδηὶηρ (χχχῖν. 9., χχχυ. 3.) Βυῦ {ἢ ἜΧρτεθ- 
ΒΙΟΏ8 ἢ Βαα υβοᾶ ἴῃ ΟΠδΡ. Χχὶ, Ὁ] 7 8{πὴ ὺ ἘΠ Β ΤΘΡτοοΙΒ.ὅ 
Ὑγ 6 ΠΔΥ {πογοίοσθ δοῃβι ἀν {Π6 ΒοΟΪΚ οὗ Φοῦ 88 ἃ σομηρίοῦθ ργοάπο- 

[ἴοη ἤοπίηρ ἔγοτῃ 8 βιρὶο ρϑὴ ; δηὰ {μθὴ 10 1β ἃ ροϊηΐ οἵ ἀμ που ν τὸ 
ἀοίθυταῖηθ 1 μδὺ ὅσ6 δῦ τγᾶβϑ ΘΟΠΙΡΟΒΟΩ͂, Δηὰ ΜἼ}Ο νγαϑ {π6 δυΐδογ. 
ΤΠδὺ {ποτὸ οδῃ μ6 116 οογίδι ΠΥ Βοσο, 18 ουϊἀθηῦ ἔγοια [86 φιιοββοβ τ με 
ΤΔΏΡῸ ΟΥ̓́ΔΥ αἰπηοδβί ἐμ6 ψΠ0]6 ροσὶοᾶ δα ργϑοθά Ὀγ {μὰ Ὀ1016 Ὠϊβίοιγ.] 

ἘΠμυ, 900, Μοβββ, ϑοϊοιηοῃ, [βαῖϑῇῃ, δὴ ἃποηυτηοιβ ὙΠ ΘΓ ἰπ (ἰθ 
τοῖρῃ οὗ Μαμπδββοῖι, ΕΖοκιϑὶ, απ Εἶζγα, ἤν 411} θθθὴ οοπίθπαοα ἴοΙ, 
Ὁ τ, Τλρμιοοῦ, ἔγομι 8. ΘΥΤΟΠΘΟΙΒ νογϑίοη οὐ χχχὶ 16, 17., [48 ὁ0η- 
Ἰεοἰυχοά ἐμαῦ 1 1θ {π6 ργοάἀυοίοη οὗἩ Ε]ιμα ; θαΐ (86 οογτοού τομάς πη 

1 ἸΚΟΙΙ, Ἐϊη]οϊλαησ, 8 125. Ρῃ. 418, 419. 
2 Ἡδνογηΐοκ, Εἰη]οϊϊαης, ὃ 299, 111. Ρρ. 869, δο. 
5 Τὐϊη]οἰτυηρ, ὃ 287. 
4 800 θοίοτο, Ρ. 676. 
5. ἘῸΓ δ (ΠΥ οχϑπιϊμδιίοη οὐἩ τὰς αιοδιίοη, 8.6 Κοὶϊ, Εϊηϊοίξαπισ, 5. 125. Ρρ, 419,Δε} 

᾿χνογηῖςκ, Εϊμολαπ;, δὲ δέῷγα. 

ὶ 
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οὗ {μαῦ ἢ 6 Σοίαϊαβ {Π18 πούοηἸ. ΤΠ σθη δβογῖ 68 10 χορ ΌΪν ἰοὸ 8 
ἀεθοοπάδηϊ οἵ ΕΠ]. Ταὐμον, ατοίϊιδ, αμα Ποσραοι] οἴη, ἄγ ἀἰδροβοά 
ἴο τορᾶσὰ [Ὁ δϑ [86 ῥγοσποίϊοῃ οἵ. δοϊοιηοη: ΟἍ]]οσῖο ΘΟΠΒΙ ΘΒ 10 88 
ἐπ6 ρυοάποιου οὗ 8ὴ πῃ Κηόνη δυῖμοσ.3 ῬχΟίδβϑοσ [266 ἈΒΟΣΙΡ68 ἰξ (0 
00 Πῖπηβ6] ἢ, τι (Π6 οχοοράοη οὗ {86 Ἰηϊγοαποιίοη δηα Θομο]υᾶιησ 
οδαρίογβ Αποίδοσ δῃηὰ ἴοσο ΘΠΘΙΆΙΥ τοοοὶ γα ορὶηΐοη αἰγὶ θυ 68 
1818 θοΟΙ ἰο Μόοβοϑ: [818 οοπ)δοίαγα 18 ἑσπηἀθα ΟΠ Βοῖηδ ρΡρΑΥ ΠΥ 
δυσι Κηρ ΘΟ ΠΟΙ 6 πο668 Οὗ ΒοηΟπιθη “, 88 Ὑ76}1 8ἃ8 ἔτομλ Βολθ τρδγ 8 οὗ 
Ἰαῖοσ ἀδΐβ ΜΓ ΠΙΟῺ ἃγα Βα ρροβϑαᾶ [ο 6 ἀϊβοουθσαῦ]ο ἰῃ 0 Βυΐ, ἱπάρρϑῃ- 
ἀσμΕΥ οἵ [Π6 οδαγδοίοσβ οὗ δηΠ] ΕΥ̓͂ αἰτοδαν τοίοσγθα ἴο, δὰ το 
ἴδοθ {86 ὈΟΟΙ οΥ̓ (00 ὙΘΙῪ ΤΩΔΗΥ͂ δοηζυγοΒ Ὀοίοσο {86 πιο οὗ 
οΒ68, {86 ἰοΐα] ΔΌΒΘΏΟΘ οὗ ΘΥ̓ΘΙΥ [86 ΒΠσὨὐδδὺ 4] δῖοι ὕο {Π 6 ΤΏΔΠΠΘΟΣΒ, 

Ουδίοσῃβ, ΘΟΓΘΠΊΟΏΪ6Β, ΟΣ ὨΙΒίΟΥΥ οὗ [86 ἥ κατοοῖτνοα, 18 ἃ ἀϊχοοῖ δυϊθῃαδθ 
{παῖ (Π6 στοδὶ Ἰορ᾿βαίον οὗ [6 Ηθῦτονγβ γγχὰ8 πού, απὰ οουἹά ποῦ ἢδνθ 
Ῥδοη, [86 δυῖμοσ. Τὸ σβῖοῃ τὰν ὃθ δΔααοά, [μδΐ [Π6 Βίγ]6 οἵἉ ΨΦοῦ (88 
Ὀῖδιορ ᾿μον τὰ [88 ΣΟΙ ΔΓ Κ6 41) 18 ταδίοειδ! } ν αἸἴογεης ἔγοτι {π6 ροοσίϊοαὶ 
βίγ]6 οἵ Μοβββ: [Ὁγ 1 18 τζ 0} Το οοϊηρϑοῖ, ΘΟΠΟΙ86 ΟΥἹ ΘΟΠαδθηβοῦ, 
ΤΩΟΓΘ δοουγαίθ ἴῃ [Π6 ΡΟΘΙ6Ά] οοπέοττηδίιοη οὗ 6 βϑῃίθῃοθβ; 88 ΠΙΔΥ͂ 
6 οὐθοσνθα αἶβο 'π [86 ργορβϑοῖθβ οὔ Βαίδαπι ὑπ Μοβοροίδπιϊβῃ, ἃ 
ζογοῖσποῦ, πα ςοά, ψιἢ τοβρϑοῦ ἴο (86 15γ86 1068, Ὀαῦ ποῦ ἀπαοαυδιηίοά 
ΕἾΒῈΣ τα {πεῖν ἰδριδρα ΟΥ ὙΠ (86 ἡγόοσβιρ οὗ (86 ἔγὰθ αοα. 

ΒΙβῆορ Ἰμοντὰ ἔανουγβ (6 ορὶπίοη οὗ δομυϊέθηβ, Ῥδίοτθ, ἀπ οἴμο τ 
(ὙΠΟ ἢ 18 αἰδοὸ δαορίθα ὈΥ͂ Ὀῖθῃορ Τομλ] πο δηὰ γ. Η4]68), ψἢο βὺρ- 
Ῥοβα Ψοῦ δἰ πιβοὶ ἔ, ΟΣ Βοῖηθ δοῃίθιρογΆσΥ, ἴο βανθ Ὀ6θὴ (6 δυῖμοσ οὗ 
1816 Ῥόστὰ ; πὰ ἔθοσγα βθϑιῃβ (ὁ "6 Ὧ0 ψοοά τϑᾶδβοῃ ἔὺγ βυρροβὶπρ ὑπαΐῦ 
τὸ 88 πού νυ θη ὈΥ 00 ΒΙμη861{.5 ὶ 

““Βυΐ, ψΠΟΙΒΟΙ 16 Βιρροβα 00 (π6 δυΐμον οἵ ἴπ6 Ὀοοΐκ, ΟΥ ποί, 118 
στοαῦ δηιαυ Υ, δηα ουθῃ 18 ΡΥ]ΟΥ Υ ἴο {86 ἂρα οἵ Μοβεϑ, ββθῃιθ ἴὸ 
Βίδῃα οἢ βίτοηρ, στοπηᾶβ. Απά, ὑροὴ {Π|ὸ 1.016, βουθαρ8 76 ΤΠΔΥ 
ποῦ ὈΠΓΘΆΒΟΠΔΌΪΥ οοη)δούαχα {86 Ὠϊϑίοτυ οὗ {π6 ὈΟΟΚ ἴο θ6 (818: ὙΤὴΘ 
Ῥόδωι, Ὀοιηρ ΟΥΡΊΠΑΙΙΥ πυυι θη ΟΠ ῈΡ ΟΥ̓ 900, ΟΥ Βοῃθ οοῃίθπι- 
ῬΟΓΆΓΥ οὗ 18, δῃα οχϊβίϊηρ ἴῃ {86 ὑπηα οὗἨ Μοβοβϑ, τϊρεΐ [4}1 ᾿πύο ἢ18 
Βαμα, ᾿ }1]18ὺ τοϑιάϊησ 'ῃ 1πΠ6 Ἰαπά οΥ̓ ΜΙάΐδη, οὐ αὔίουνγαγαὰ8 ῃθη ἴῃ 
186. ποὶσῃθουγῃοοά οὗἩ Ιἄμππιρα, απ τιϊσῦ παιαγα! Υ Ὀ6 πιδᾶθ υ86 οὗ 
ὮΥ Βῖπι, ο τϑργϑϑοηῦ ἴο {86 Ηθῦσγονβ, δἰ μον ΜΠ 118ὺ ΤΟΡΙ Πρ ὑπάογ 
1μοῖν Εσγρώδη θοπάδρο, ΟΥ̓ πηυστλυ τ ηρὶ αὖ ὑπ61ν ἸΟπρ’ νη άἀθτιηρσβ ἴῃ 
186 ὙΠ] ἀοσποβ8, {π6 στοαί ἀν οὗὨ ϑμδηιίδδίοπ ἰο ἐδε τοἱἶΐ 9 αοά. ΤῊΘ 
οποουγασοιαθηῦ ποῖ (18 ὈοοΪς Βο] 458 ουΐ, {παῤ ΘνοΥΎῪ σοοά τηδῃ 
Βιογιηρ ῬΑ ΘΏΠΥ Ψ011 ἤπα]γ 06 γοιναγάοα, τοπάδγοα 1 ἃ ψοσκ 
ΡΘΟυ ΙΑΥὶν οαουϊαΐοα ὑο ταϊη βίου ταϊησ]οα οομξοτῦ δηα στοῦυ κα ἰο {Π6 
ἀἸβέγοββοα δῃπά ἀϊβοομίθηΐθα 18γδ}] 168, δη πιὶρῦ, [ΠΘΓοΌΓΘ, νν 6}} πανθ 

} ὃς0 αοοὐ β ἐγδηβἰδείοη οἵ Ζοῦ, ἐπ ἴοο. ὑΌὉ. 379--- 381. Βίβῆορ [ον ι, ἰοοῖ, χχχὶϊ. νο]. 
δϊ. ΡΡ. 8352, 8358, 

2 Ἰηιγοαυςείοι ἃ ἴα Τ,οοζητο ἀ68 Γ[ντο8 βαϊηϊ8, Αποΐοη Τοϑβδίδιηθηῖ, Ρ. 499. ππς 
8 1)γ, 1,..0 5 ἈΥΡΟΙΠοϑὶθ 18 Ἕχαπηϊποὰ δ βοπα ἰϑηρσμ ὉΥ 186 ᾿ἰεν. Υ. Εν ὶηρ, ἴῃ δΪ8 

Οτῖςα] Οὐδογνδίέίοηβ οἢ πο Βοοῖ οἵ Φοῦ. Τωυπάοῃ, 1844. ϑνο. , 
4 Ὧγ. αοοά, γβο δάορίβ 819 ΠΥροιμοβὶβ, μ88 ςοἰϊοοίοὰ [686 δβθοπηίηρ οοἰπεϊἀδπορ8, 

Τυιϊτοά. 1)188. ΡΡ. ἵνὶ.---Ἰἰχὶ, Ατοβθίδηορ Μαροθ 88 δχαπιϊποὰ δηὰ γοίαϊθα δὶ σοπείάοῦ- 
δὺϊς Ἰεηστῃ τ[Π6 δγραπιοηΐδ οὔ Ηπεοῖ, τ. Κοπηϊοοῖς, Ηθδη, Ὀίβῃορ ἮΥ ἀγθαγίοῃ, δηᾷ ΟΠ ΟΥΒ, 
ἯΠῸ δαγὰ δἀνοςαιοα 1η6 880 ποίΐοη. Π).δοουγϑο8 οὐ ἐ6 Αἰοποπιθηϊ, γο]. ἱΐ, ΡΡ. 68 
-«80. 

δ ὥς Ῥρίογδ, Οσί σαὶ Ὠἰδϑοσίδιϊοη οἡ Φυῦ, ὑρ. 128, 8ις., οἵ Ρ. 119. (οαϊξ, 1757.) 
ΧΧΙ 



680 “παϊγεὶς οΓ )ι6 Οιἰὦ Τοσίσπιοηΐ. 

δου Ομ] υΣ οα Ὀγ Μοκοβ ἔοῦ {{Π|8 μτροθθο. Υα ΠΙΔΥ 480 βΒυρῃροϑθ 
{παῦ Μοβοβ, ἴθ ἰγαηβογ θῖηρ, πη ρσἢῦ να τηϑ6 Βομλα δῃλ1}}} δα πη ]π- 
Ρογίδηϊ δἰ γα (1018, Μ ΒΙΟΝ Μ0}}} βυ οἰ ΘΠΥ δοοουηῦ ΓῸΣ οοσαβέοπαὶ ἀπά 
»αγέϊαϊ γαβθι Ὀ] Πα 8 οὗ Ἔχ ργοδδίοῃ Ὀούπθοῃ 1ἃ ἀπά {πΠ6 Ῥαπίδίρυορ, Χ 
ΨΥ ΒΌ6}} {πο γα Ὁ. 
“ΤῊ8 ΠΥροίμοβῖ8 Ὀοΐἢ ἐΌΓΠΙΒΠ 68. ἃ ΓΟΑΒΟΠΔΌ]6 σοταρτοιβα θοίνης 

{Π6 ΟρΙπΐοπΒ οὗ 186 Ἢ οΥ168, ὙΠΟ ἀγὸ ἀινι θα ἀροὴ {π6 ροϊπΐ οὗ 
Μοβεβ Ὀοϊηρ ἴπ6 δι ποῦ, ΔΠα ΒΡ Ρ0]168 δ ΔΏΒΓΟΙ [0 8 ατιοϑιϊοη οὐὗὨ ὴ0 
Β118}1} αἸΒΠΟΟΪΥ, τ ΙΟΝ ΠΔΠΡΒ ὌΡΟΠ δἰπιοδῖ οΥΘΥῪ οἷποῦ βοϊυ το : 
πδλοἶν, τ ἬΘΏ, Δηα ἩΠΕΓΘΙΌΓΘ, ἃ ὈΟΟΪ ἰγοαίπρ' τηδη δ. }Υ οὗ {π6 οοη- 
ΘΟΓΏΒ ΟὗἩὨ ἃ ΒίγδΏρο ", δΔπα ἴῃ ἨῸ ὙΔΑΥ οοπηροίθα Ὑγ1 1} ἘΠ ΟΙΓ ΔἸΑῖγθ, ττᾶθ 
τεοοϊνοα ὈΥ {πὸ «678 ἰηΐο {861} Βαογθὰ σᾷποθ. ΒῸγ, Μίοβββ Βανίηρ 
{π8 ἀρρ]16ἀ [πο Ῥοοὶς ἴο {Ποῦ 86, δηα βαποίοποά 10 Ὀγ 8 δι μου ἐγ, 
0 που]ὰ παίαγα! ΠΥ πανα Ὀθ6 θη ΘΏτΟ]]6α διλοηρ {Παῖν βδογθα ΤΙ ΠΏΡΒ ; 
8η4, ἔτοπι (86 δηθ αν οὐ {παὺ ΘὨγοϊτηοηῦ, Π0 Γοοοχὰ του] σομ86- 
αυθ ΠΥ ΔΡΡΘαΓ οὗ 118 Ἰπ σου οῦοη.᾽" 
ΤῊ ροθ οὗ “00 Ὀοίηρ {πι8 ΘΑΓΙΥ ἱπἰτοἀυσοά ἱπίο (86 βαογοὰ 

γοϊυτηθ, γγ6 παγ6 δουπαάδηϊ ονυϊάθηοθ οὗ 118 β Ῥβθαυδηΐ γοοορη 0 88 
ἃ ΘΑΠΟΠΪΟΑΙ δηα 1πδρὶγοά ὈΟΟΚ, ἴῃ {Π6 οἰτουτηβίδηορθ οὗἉ 118 θαϊπρ' οοσα- 
ΒΙΟΠΑΙΙΥ αυοίοα ΟΥ ΘΟρΙΘα ὉΥ αἰπιοδὶ ουοσυ ΗθῦΤΟΝ τυτῖΐοσ τῆοὸ μαά 
Δ ΟΡΡΟΥΓΌΠΙΥ Οὗ τοξοσσιπρ ἴο 11, ἴτουι (Π6 ἀρὰ οὗ Μοβοβ ἴο {δαὶ οὗ 
Μαίδομι; δβρθοί!ῦῦ ΌΥ ἰῃ6 Ῥβαϊπηϊδὶ, ὈΥ 1βαϊαῃ, “ογοιιϊδῃ, δηά 
ἘΖΘΙ16] (ποῦ ο πιθῃοῃ βον σαὶ οὗἨ {86 Δροουυρῆαὶ ψυϊογβ).2 ΤΠ 
ΓΟΔ] ΠΥ οὗ Φ 0 Β Ῥϑύϑοῃ, γγχα ἤᾶνθ δἰγθδαυ σθαι  ὅ, τγα8 ραγ ΠΟ] ΔΎ] Υ 
γτϑοορηΖοα ὈΥ ἴΠ6 ῥγορμοὶ ἔὔσεκι 61" (χὶν. 14, 18, 20.), δῃά, οοῃβο- 
΄αδηῖγ, [πΠ6 τρϑ ΟΥ̓ Δηἃ ΘΑΠΟΠΪΟΔΙ Δα ΠΟΥ οὗ Π18 Ὀοοΐκ : ἃ 81 ΠῊ}18 Ὁ 
ΔΤ Ἰβϑίοη οὗ 10 ψγὰβ τηδάβ ὈΥ ἴπ6 δροβίΐθ “41268 (ν. 11.}; δπά ἱΐ ἴδ 
ΟΧΡΥΘΒΘΙΥ οἷο Ὀγ δι, Ῥαὰὶ (οοτρ. 1 Οὐοτ, 11}. 19, δπὰ ΦοὉ ν. 13.), 
ὙΠῸ Ὀγοΐδοθβ μἰ8 αυοίδι!οη Ὁ ἴΠ6 ψοτγάβ, 7 ἐδ τογἱ οι, Ἀστοθϑὶν 
ἴο 1Π6 Θομησηοῃ ἔοστῃ οὗ αυούπρ' ἤΤῸμ ΟΥΠΟΓ ραγίβ οἵ ϑουρίασο ΑἹ] 
(Πι6 86 ἐθβὑϊπλ 168, αἰγεοῖ δηα οοἸ]αίογαὶ, θα ἰδίζοη ἱοροίμον, αῇογὰ 
Βιοἢ 4 ΟΥ οὗ σομνιποῖμο ουϊάθηοθ 88 ΠΥ 1.1 ῆ68 τ1Π6 ῥγιμηϊ να 

᾿ Μάρθα, Ὠ᾿βοοῦΓδ68, νοΐ, ᾿ἷ, Ρ. 82. Τ 8 ποίΐοη, δυο Ὀῖβπορ Μαρθθ σαπηδιΐ5, ἰ8 ηοὲ 
ψἱτπουϊ δαρμοτῖ ἴγοτὰ ΠΛΗΥ ΤΟΒΡΘΟΙΔΌΪ6 δυι βου 68. Τὴ δηοίδηϊν σοτηπιοπίδίος οἡ Φυῦ, 
ἀπά ον [80 {1016 οὗ Οτίρει), 'α8 ἢδηἀθα ἀοννῃ 8 μίεςο οὗἉ τταά ἴο πα] Εἰ βίοσυ, νυ αἰ ἢ Ῥοτγίθοι! 
ἀοςσογαβ τυ τἢ ἴ, 8566 Ῥδίγιο κ᾿ 5 Ῥγοίλος ἴὸ 400. Μδην οἵ {Π6 πιοϑβὲ γεβρθοίδοϊα ΘΔΓΪΥ τε [ΓΒ 
δοῦπὶ ἴο ἤδνο δαἀορίοα [80 88πιὸ Ἰάδα, 88 ΠΊΔΥ Ὀ6 βοοη ἴῃ Ηποῖ, 1)6π). Εναπρ. Ρ. 396., οΥ 
ΡΡ. 177, 178. (οάϊε, Ῥάᾶγ, 1679); δπηὰ, ψ 1} ΒΟΠ16 δ᾽ ἐσ ναγίατίοη, ἱς ἢα5 Ὀοοη ζΟ]]οννοὰ ὈΥ͂ 
{παῖ Ἰοαγηρα διΐποῦτ. Ῥαδιγίοκ αἰδὸ ἀπὰ 1 εἴουβ βροδκ οὗ ἰζ 88 ἃ χοδϑοῃδῦϊο γροιποδῖς, Οτὶς, 
1)158. Ῥχγοί. ῃΡ. χχχίν. χχχυ. Δηὰ ἰΐ ρμοδββοββ.8 [ἢ8 δἀνδηΐαρι, τΠδὲ ἰδ φοίνες αἱΐ (ἢδ »λο- 
ποπιόπα. ΙὈΪϊά. μΡ. 88, 84. 

5 Ἠπεῖ, 1λεπιοηδίγ, Ενδηρ, ἴοπι, ἱ. ὑΡΡ. 334, 825., οΥ Ὁ. 179. (εἀϊε, Ῥαγ, 1679), δηὰ Ἀγ. 
αοοά, ἴῃ [Π6 ποίε8 ἴο δἰ8. Ὑγβίοῃη οὔ Ψ00, βανς ροϊηιθά ουὺ πυπιογοιιβ ᾿πδίαιιοο8 οὐὗὨ ΡΆ8- 
δαρ68 ἴῃιι8 ἀἰΓΟΟΙΥ οορὶοἃ ΟΥ τοΐογσγοα ἴο. 

3 506 Ρ. 668. σεῷγα- 
4.Α5820Ὁ Ἰ᾿ϊνεὰ 80 ἸΠΔΗΥ͂ ἄρθδ Ὀσοίοτο ἴΠ6 {ἰπ|6 οὗ [Π6 ῬΥΌΡΒοὶ ἘΖΟκῖοΙ, “ τηογο οΓΆ] ἰγαάἐίαη 

οἵ βυιςἢ ἃ ρογβοη σοι] ποῖ ΒανῸ 8 0δ᾽βίε ἃ τῃγουρ ἢ 80 Ἰοηρ' 8 Βρδςβ οἵ {ἰπ|6, ννἱτῃοαϊ ἈΡΡοαΓ- 
ἵηρ δὲ ἰδϑὺ δ8. ὑποογίδίη οὐ ἕιδυ]ουΒ. ὙΠΟΓΘ τηυϑῖ, ᾿Ἐμογείοσγθ, πᾶν Ὀθεῖ βοπὶο ἰδίου οὗ Φὸ"Ὁ 
ἰη ἘΖΟΚΙΟΙ ΒΒ ὑἰπη6: 0 οἴδοῦ Ὠἱβίοσυ αὶ {πὲ Ἡ Πὶοἢ 6 ΠΟ πανο, κηὰ Ἡ]ιΐο ἢ ἢ α5 ΑἸ νγ8 δὰ 
ἃ ΡΪασο ἱπ τ1πη6 Ηθῦτον οοᾶθ, τ᾽ 88 ΟΥ̓ Πεδγὰ οὗ οὐ ργοϊοηἀο, ὙΠοχγοίοτγο 1ἢἷ8 τηυβὲ ὕο τὴ 9 
βίου οἵ Φοῦ ἴπ Εχο Κὶς" Β {ἶἰπο, αὐὰ ᾿ΥΙοἢ πητιδὺ παν ΠΟΘΠ ΠΟΠΟΓΆΙΥ Κηοινπ ἀπὰ τοδὰ 
ἃ8 ἴσιο πὰ ἀπ πηῖς, ἀπ, σΟμΠΒΟΠ] ΘΠ] Υ, τηασῦ ανο ὕσοη ΓΟ ΠΟᾺΓ [0 (ΓΑΙΠΟΓ 1Π} [86 
ἀσ6 ΜΉ ΟΩ 1Π6 λοῖ νγλ8 ἱγαηδαςίοῦ, διὰ ποῖ ἴῃ δἰζεγ- ἰ πιο, νυ νοι [15 σγο θ] Υ σου] ἤανὸ 
θοθα στΟΔΕΥ ἀϊπλλη πῃ ο," 1)γ. Ταγ ον, δοινοιπο οὗὁἨ δογίρειγο 1)ινιἶτν, οἰ ρ, 22. ἐη ῖκο, ἰὰ 
ἰϑιεδον ΥΥ̓ αἰδου᾿ 5» Ὁυ!]οςτίοι οἵ Τταςῖδ, νυ]. 1. ρ. 98. . 



Οη ἐδο Βοοὶ οἱ σοῦ. 681 

[ἈιΠοΥ5 ἀπ θαυ] οοιηο1}8 1π {πεῖν τεοορίίοη οὗἉ 10 ἃ8 δὴ Ἰηβρτοᾶ Ὀοοῖκ, 
84 --- ἹΠἀΘΡΟΒἀΘΉ Ὁ οὗ 118 δοτηρ]οίϊηρσ [Π6 “6 ἀπὰ ΟἸ τ βίη 
οδποηΒ οὗ δογιρίυτα, ὈΥ τη1σ ἃ8 [1]} Δἢ φοοοιμῦ 88 18 ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ 
οὗ 186 ρῥαύγίδγομαὶ αἰβραπβαίοη, σι (Π6 ἔνγο ΟἾΠΟΣ ἀἸΒρθηβΑ 08 
ὈΥ σμιοῖ ᾿Ὁ γὙὰϑ ὈΓΟΡΤΘΒΒΙΨΘΙΥ δυοοοοαο6ά--- (ῃΠ6 Θησγοϊθηῦ οὔ {Π8 
ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ ΦοὉ 1ῃ {Π6 Βδοσχϑα νοϊυτηθ ἸΏΔΥ μάνα 66 ἀθβισηθα 8485 Ὧῃ 
᾿πτηδοη οὗ [ἢ δαΐαγο δατγηϊβδίοη οὐ (ῃ6 (ἀδῃ!}}]68 ἰηΐο {μ6 οὨυχοὶ 
οὗ ΟἸγῖβο! 

[Ηφηρβίθηθεγρ' ἴπ 818 δχαιϊπδίϊοπ οὐ [86 δρϑ οὗ {π|8 ὈοοΪ ̓  δη- 
ἀδαγουγδ ἰο Ηχ ᾿π18, ΘΆΥ]Π16Υ ἤδη ἡ ΠΙοἢ οὐ ἢ6 ομα Βαπά δηᾶ ]Ἰαΐου 
ὁ {πα ΟΥΠΘΓ 1 15 ποῦ ἴο Ὀ6 Βυρροβεά {πα 10 οου]α μανα Ὀθθη στιτίθῃ ; 
πη {686 11τλ1 9 Π6 {1} Κ8 ἀγα πού Ὀδίογο ϑδηοὶ δη ἃ Πανὶ, ΠΟΥ δά σ 
Ἰβαδῃ. [Ι͂}ἢ βυρροτγ οὗ Π6 Ἰἰονγοῦ 11πλϊδ, ᾽6 ργοάιιοοβ 8}. 810}8 ΤΊΟΙ 
ΖΕ κ. χῖν. 14--- 20. ; 6Γ. Χχ. 14., ογο ἔποσα 15 δὴ 1] δου οὗ 9008 
ουγϑίηρ [Π6 ἀαΥ οὗ ἢ18 Ὀιγί ἢ, οἤδΡ. 111. ; α|8οὸ 18. 11. 16. σοιηραγοᾶ 
ἢ 00 χνὶ. 9, 10, 18., δηᾷ 1,41. 11]. 7. 9. ψ ἢ “οὉ χὶχ. 8. [ἢ ᾿βαϊδῇ 
(Π6 ΡΘΟΌ ΑΓ 86 οὗἉ ΝΥ, Χ]. 3. τ δυβ 18 ἴο Φ00 γἱϊ. 1. (σοταρ. χ. 17., χὶν. 
14.); δπὰ ὑποαομδίο ἴΠΘΓο Βρόκθϑῃ οὔ δ! 68 ἰο {πὸ δηἀ οὔ) 008 ἰδίου :; 
8686 8180 [84]. [ἴχ]. 7. [88]. 11. 9. ἀδθρϑηάβ οἡ “οῦ χχνὶ. 12, 13.; δπὰ 
ΧΙΧ, ὅ. ΔΡΎΘΘ6Β Δἰπχοϑὺ ΠΠΟΥΆΪΥ ἢ 400 χῖν. 11. ΕὨσίΒοσ, ρατὶ οὗ 
Ῥβαΐ. ονἹῇ. 42. 18 ΨΕΥῪ ΒΙΠΉΣ]Σ ἰο ΦοὉ ν. 16. Τῇ Ἰδησιαρα 4180 18 
ἴτεο ἔγοσα ἐΐοβϑο ΟἸδ] ἀαἰϑιὴβ ψ ΒΟ ἀγο ἔμπα πὶ ὈὴΟΟΚΒ τυ θη ἀρουΐ 
16. {π|6 οὗ 16 6χ!]θ. δυο ἃ Ὀοοῖΐς, ἴοο, 80 ΣΙ οἢ δηὰ δπἰτηδίοα, 18 ποῖ 
ΠΠΚοΙγ ἴο ἢᾶνα θ6Θ6ῃ ργοάαοοά 8 ἃ ροσοα οὗ παίϊοῃαὶ ὑγιυϊαίίοπ, ἤθη 
ΡοΘίΙΟ ΡΟΥ͂ΘΣ γγ7χα8 ἀφο] πῖηρ. ΤῊ6 ἀγριυιηθηίδβ ἴῸΓ [Π6 ὙΘΓΥ ΘΑΥΪΥ ἀαίθ 
οὗ τ818 ὈοοΚ ΗδηρσδίθηοΥρ' ΘΟ ΒΙ 6.8 ᾿ηβυ Ποθηῦ. Ηθ δοοουπίβ [ὉΓ 
{ποτα Ὀοϊηρ ΠΟ Σχοίθσομποα ἴο {86 Μοβαῖο Ἰορ βαθύ οη ἔγτοσα (μ6 ἀαδβῖρτι οὗ 
{86 Ὀοοϊκ; 1.8 δοθπθ Ὀθίπρ' ψιΒουΐ ῬΑ] βϑθπ6, ἃπα 118 Ομδγδοίθσβ Ὀθὶηρ' 
1η 1Π6 ραἰγίδγοῃα)] ἀσθ. ΤἼΠ6 Ἀγομαἰβιηβ ΜΓ ΒΙοἷ ἀγα δ] εροα ἱῃ {Π6 ἰαη- 
συδρα 6 αὐὐγιθαΐοβ (0 186 ρορίϊοαὶ ἔοσμι οὗ {86 ΘοΙμροβι τοι ; {ΠΥ 
σγοῦὰ θ6 οὗ ψοῖσῦδ ΟὨΪΥ ᾿ 0 τοῖα τγι θη ἰπ ρτοθθ. Απά 1 18 
Ἰηδηϊοβὺ ὑμαῦ γγ͵ὰ πηυϑῦ ἀἰβυπρι!δῃ Ὀούνθοῃ ὑπὸ Δαθαν οὗ 186 
ανϑηίβ παγγαϊθα δῃηά [ἢ ἀαία οὗ 186 τθοοσά, Τῇ δυίθοῦ ΤΔῪ ΤὨΓΟΥ͂ 
[]π186] ἢ, 88 10 ΟΓΟ, ἰηἴο0 {Π6 ΘΑΥΪΥ {ἰπ|68 δηἃ ΤΩΔΠΏΘΥΒ 86 ἀ6ΒΟΥ 068, 
δῃα γαῖ μαναὰ τσ θη αὐ 8 ἰαίοσ ρουϊοα, Ἡρθησβίθηθογα υγ ΠῈΣ Βὰρ- 
ῬΟΒ68 (δῦ ἃ ὈΟΟΚ οὗ βυοῖὶ τοβθοίϊηρ σμαγαοίον δου] Πμαγάϊν μαννα θθ θη 
οοηδίγιοίοα ἴῃ ρδύγἈγο 4] {{π|68; δηά (6 Ιάθα οὗἨ (86 ΠοΙγ 18, ἢ6 
{ΠΏ ΚΚΒ, τηοτθ στοβηρα δηὰ ἀδνοϊοροᾶ ἴμδπ ἴη {86 ὈΟΟΚΒ οὗ Μοβββ. 
ΤΠΟΥΘ ΔΙῸ Ῥαββθαρθδ, Π]ΟΓΘΟΥΟΥ, ἴῃ ΜὨϊος {86 Δυῖῃοῦ δ᾽ 0468 ἴο {Π6 
ῬΡβαϊῃη8β δπὰ Ῥγονοῦρ8. Τμυβ βαὶ. χχχίχ, 185. ἃ ἰδχύτθοοϊς (Ὁ {Π6 
ΒΡΘΟΟΠ6Β οὗ Φ00; δπᾶ ν. 18. οὔ {μαὺ ῬΡβαϊμὰ ᾿δ8 ρίνϑη σῖβα ἴο “00 νἱ!, 
8, 19, 21., χ. 20, 21., χῖν. 6. : ΘΟΙΡ. 4180 Φοῦ χν. 7. ψὶῦ Ῥτον. νυ]. 
2ὅ; 40} χχὶ. 17. ψ ἢ Ῥτον. χἹ. 9.; ὅσο. ὅθ. Ηδησβίθη  σρ᾽Β Θοη- 
ΟἸ βίοι 18 (Πδὺ νν6 τχιιϑὺ θ6 βαι8ῆθα σὰ ([Π6 ΔρΡρτοχιτηδίϊοη σοδοῃοα 
ὈΥ δβδισπίηρ [Π6 1Ἰπλ118 Πα 88 τιᾶγκοα ουῦ; {παῦ ΔΠΥ͂ Πράγοῦ ἸΔ θη 18- 
οαὔϊου οὗ ἀδία 18 ᾿τῃροβεὶ Ὁ] 6. Ιζ61} ἄρτθοϑ πὰ Πΐτὰ ἴῃ στορυσϊαηρ 
ἃ. ὙΘΓΥ͂ ΘΑΙΥ ΟΥ̓ ΨΘΤΥ͂ ἰαΐα ρουϊοα οὗ σοπαροϑιίιομ, πα 18 ̓ μο]π6α, οἢ 186 
ΜΓ Π0]6, ἴο ροἶδοθ 16 1η βϑοϊομηοπβ ταῖρηῃ.52 [0 γὶ πο 18 οὗ ορϊηϊοη {πῶ 

1 ατορον, Μάρη. Ῥυρίας. ἴῃ δοῦαπι.; Μίασοο, νοΐ, ἢ. Ρ. 84.; αοοὐ᾽Β Φο}), Ρ ᾿χῖν. 
Ὁ το, Ογε], οὐ ΒΙ0]. 11, ἀχὶ, 0}, ιλς θυ κ οἱ, 3. Χη]οϊιης, αὶ 124, 



682 «παϊγεῖες 0 ἐδε ΟἹα Τεείαηιοπί. 

Ἡδφηρίοηθογρ “ βία Ὁ]68 ἴῃ {π6 αὐϊοιηρύ ἴο ὕτονα ὑπαῦ {πὸ Ῥοοῖς οου]ὰ 
ποῦ ἢανὸ θθοη τχγιίίοη Ὀαΐοτο {πΠ6 ἀρὰ οἵὗἨ ϑδμχιοὶ απὰ Τ)ρανὶα. ἢ} Ἠϊ8 
θ6] 16 18 ὑπαῦ 1Ὁ τηυδύ 6 δβδβιστιθα ἰο Μίοδοβ ΟΥὁΥ 10 8. γαοῦ δασ]οῦ {{π|6. 
Μτ. Οὐλγου, 8116 Ἱποὶπίηρ ἴο θα ον 1 ὙΘΣΥ Δποϊθηΐ, ΒΌΠ8 ὉΡ ἴπ 
{π6 ΤΟ] ΜΟΓὰ8Β : “  ΠΘΙΠΟΣ «000 Π᾽πη861} γα [86 Θοιρη ον οἱ 
1π6 Ὀοοΐκ, απὰ θη δηὰ ΟΥ̓ ἡ ποιὰ 10 γγ88 Ἰηἰγοἀιςοα ᾿πίο {π6 «ον 18 8 
οϑθοπ οἵ δογρίαγο, ὙΒοΙΒΟΓ ὈΥῪῚ Μόοβοδ αἰΐου μὶ8β βοὐουσῃ ἱπη Μιάϊδη, 
ΟΥ ὈΥ ανιὰ αἴϊον ἢ18 υἱοΐοσϊθβ οὐϑῦ {πὸ Του 68, ἅτ αυθδίϊομβ 
δρουὺ ψ ποῦ 1 σοποοῖνο 10 ἴο ὈΘ ἸΠ]ΡΟΒΒ10]6 ἴο ἀύεῖνο δὖῦ ΔΏΥ βα ἰβέδοίογυ 
σοποϊ δίοῃ. 3 
Οὐοϑ δανο δπηυβοα ὑΠποιηβοῖνοδ τ ἢ ναυῖοι ΠΥ ρΟί 6868 τοβρθοῦηρ, 

(6 δυΐδοσ. ϑοῖηθ αἷογς {ὴ)6 δἀδάϊοη ἰο ἰ6 ἸΧΧ, νογβίοη, 85 
ΑὈδη-οΖγα δηα οὔμοῦβ, μβᾶνο ἱπηδριηοα (πΠ6 ὈοοΪκς ἃ ὑγαῃβίδίοπ ἔσοτλ 8 ἢ 
Αγδιηφᾶῃ ΟΥ ΑΥΘΌΙΟ οΥἹριμαὶ. Ἠθγάοσ δηὰ ΠΙρθη τηαϊηίαϊῃ ὑπαὶ {86 
ὙΠΙΟΥ 88 Ὧὴ Ιἀυϊηδῃ : ΝΙΘΙΏΔΥΘΥ 6818 πἷπ) ἃ Νδιοσῖία : ΕἸΘΠΒΟΓΏ 
ΒΌΡΡΟΒΘ6Β ἔπι ἃ ΗΠ ΘΌΓΘΥ ψΠῸ ἴῃ {μ6 ργο- Μοβαδῖο {πλ6 ᾿νϑὰ 1η Δ πη868 : 
026] ἔγοτῃ 186 ΠΟΝ ΕΠΕ αυϊπορὰ οὗ Εἰσγρύϊδῃ πηδίίοσθ σου] μαν6 
μῖπ δὴ Ερυρίϊδῃ : ψ 8116 Εὐγα] α ὑπ: η}κ8 10 που ἴο ΒΥ ὑδπαῦ 16 8β66- 
110π, ΟἤΔΡ. χ]. 1ὅ --- ΧΙ! 26., γγαβ συ θη [Β6γὸ : ΘΟ αὶ αβϑῖσηβ ῃΐπὶ ἃ ἡ 
τοβϑί θη ἴῃ {Π6 δου! οὗ 468, ΨΠΘΓΘ Π6 σουὰ Ὀ6 ἴῃ {Π6 ΨΥ οὗ 
Βϑοὶηρ Τ ΘΔ 6 δηἃ ϑαθοδη ΟΑΥΑΥΔΏΒ, δπα ἰδ 1πο] προ ἰο Ηχ οἱ 
Το Κοδῇ ἴον Ἀ18 ΟἹ ΕΥ̓͂, Ὀδοδι86 οὗ βοζωβδ ἀϊ δ] θοί!οα] γθβθιι Ὁ]δηο6Β ον  Θ ἢ 
μῖπ δὰ [Π6 ρῥσγορμϑῦ Απιοβιὃ θῇ ΘΟΠ] ΘΟ ΌΓΘΒ ΠΊΔΥ δηὐογίδιη ; δαΐ 
{ΠΟΥ ἀο πού ΘαΠἶγ, δηα ργονθ ὉΥ {π|6ὶν ναῦν ὑπαὺ ΓΠΘΥ ἀγὸ σοῦ ἢ- 
1688. 

Τὸ τᾶν δα Δααἀρα ἰμαὺ {86 αἰ ΠΟΥ ἀροῦν [86 τοσορέοη τηΐο {Π6 
ΟΔΠΟΩ οὗ, ἃ ὈΟΟΚ ποὺ νυὶ θη ὈὉΥ ἃ ΗΠ ΘΌγοΥ 18 οσο βρθοίουβ ἐμδη γ76}}- 
ουπάοα, [0 νὰϑ ποὺ Ἰοῖν ἴο {μ6 ἴδβϑίθ οὐ παίϊομαὶ ργϑ)αάϊοθβ οὗ {πῸ 
68 ἴο βούι]6 δῦ θΟΟΚΒ ΟΙΘ ᾿ηθριγοα δηα ὙΠπαῦ οσο πο. Α 
ΒΊΡΠΟΥ ᾿μηῆἤσθησα ᾿͵88 αὖ ψοσκ. Απάὰ {Π6 συμαϊηρ ϑρὶτιῖ, σῇο τπονϑά 
Βοῖὶγ πηϑῃ οὗ οἱά [ο υυσῖΐθ, νγαϑ γ706}1 8Δ0]6 ἴο βθοῦσθ 86 δοκπον]οᾶρσ.- 
τηοηὐ οὗ ψῃδῦ π6 μδα ἀοῃδ.] 

ὙΙ. Οὐποογηΐηρ 108 ΒΡΘΟΙΘΒ πα βἰγυοίαγα ἔμογο 18 ἃ σοῃβι ἀθγαθ ]8 
αϊνουβιίν οὐὁἨ ορίῃϊοῃ ; βοπλα οοῃίθπαϊηρ {μα 1 18 Δ ΘΡΙ6 ροδθπλ, ψ }}}16 
οὔμοσβ πιδιηΐδιη 1 ἴῸ Ὀ6 ἃ ἀγαμηδ. 

ϑίαδ8, [Ἱομ οηβίθϊη, δπὰ Πσοη οἡ {μ6 οοπεϊποηΐ, δαα Ὁγ, (ἀοοά ἴῃ 
ΟἿΓ ΟὟ ΟΟϊηἶΣΥ, δἀνοοδίο ἴπ6 Βγροίμδβὶ8 ἐμαὶ [π6 Ὀοοϊ οὗ Φοῦ ἰδ 8 
ΤΟΟΌΪΆΡ ΘΡῖ0. [ΠΙρϑη Θοηΐομα8 ὑπαὺ 10 18 ἃ τορΌΪΑΣ ορὶς, {π6 Βυ )6οΐ οὗ 
ὙΓΠΙΟΝ 18 ὑχ164 ἀπα νἹοίοσίουβ ἸΏΠΟΟΘΠΟΘ : δηά {μαῦ 10 ροββ68868 ἈΠ 
οὗ δούϊοῃ, ἀθ᾽πϑαίϊϊοη οὗ ομαγδοίοσ, μοῦ, δπα οδἰδϑίγορῃβ, ποῦ δχδοίυ, 
᾿παἀ 664, ἴῃ (16 τεοοίδῃ, Ὀαὺ πῃ {Π6 οΥἹϑηΐαὶ βίγ]6.4 1)γ, Ἑοοὰ οὗὐ- 
ΒΟΥΥ͂ΘΒ {παῦ, ΟΓ͵Θ 1 ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ΘὨΐΟΓ ταϊπυΐοὶΥ ᾿Ἰηΐο {π6 ααδβίϊοη, 
{Π18 ροϑῖὰ τϊρἢῦ ΘΑΒΙΥ 6 ῥγονθα ἴο Ῥοββθβ8 411 {86 τηοσθ ῥχοσηϊηθηΐ 
ξδαίαγοβ οὗ δῇ 6ρῖο, ἃ8 Ἰαϊα ἀόντῃ ΕΥ̓ Ααϊβίου]α 1 πλ86] , “’ βυ6} 88 ππιίγ, 
ΘΟ ] οὕϊοη, δμἃ ρυαμαθ Ὁ ἴῃ 1018 δοίη ; ἸΟΙΠ688 ἴῃ 108 ΒΘὨ ΕΘ ηΐβ 
δι ἰδησαδρο ; του! ἰὐπἀθ ἀπα ναγιοῦΥ ἴῃ 006 ῥαβϑιουβ Μοὶ 10 ἀδνο- 

1 Ῥαῖγ ΒΙὉ]6 ΠΙυδίγαιίοιβ, Ενοηΐην ϑοσίοδ. ΕἾτγοὶ ΘΚ, ΕὈΌτΙΒ Αγ. 
3 Τὸ Βοοκ οἵ ΦΔοῦ, ᾿γδηβιαιο, οχρίαἰποί, δηᾷ 1Πυβταῖοά, ὅς. 1858. ἀΐ98, ἱγ. 
᾽ ΚΕΙ͂, Εϊη]οϊϊαρ, ὃ 124. ; σοιηρ. δ. ΚΟ], 1)ὰ5 1θαοῖι Ποῦ, 18.112. Ρρ. 272, 276, 277. 
4 Πρεη, Φοθὶ αμεϊᾳι!δϑίαὶ (λγπλί5 ΠΟ ναἰοὶ Ναΐατγα αἴψμις Υ ἰγίμτο5, σαρ. 8, ΡΡ. 40---89, 



Οηἡ ἐδ Βοοΐ 9 “οὗ. 688 

Ἰορθβ. νοι [86 οπαγδοίθγβ, ἰποαρὶι ποὺ ὨΠΠΊΘΓΟΌΒ, ἈΓ6 αἸΒουϊ πα ἰοα 
αηα ν᾽ 6]]-ϑαρρογίοα ; {π6 ΤΠ] ΘΓ δηα τόσο πιοάσϑὺ (θα ρον οὗ Ε]ρΠαΖ 
(οοιαρ. {0} ἵν. 2, 8. νῖἢ χν. 8.) 185. γ6}} οοῃ ταδί πιῦ {π6 [Ὸγ- 
ψγΑγα ἀπά πηγοβίγαϊηθα νἱο]θποα οὗ Β|] Δα ; [Π6 ὕδγβθῃθϑβ δηα Ὀγουῦ 
οἵ Ζορμδγ νι ἴπ6 ροηύτρ δπα ονοσῆονιίηρ ΕΠ 688 οὗ Εμὰ : 8116 
ἴῃ. «1 οὉ Πϊπλ561} γγχ6 ραγοαῖνθ ἃ ἀἰστι οὗἉἨ τηϊπὰ {παῖ ποιμίηρ σδη Ὠυτϊ- 
Ἰϊαῖθ, 8 βσιημθδβ ἱμαῦ ποίβιηρ σδη βυῦαπα, 80}}} Πα Ι Ὁ }}]Ὺ ἀ]80] οϑἱηρ; 
τὨδιηβογο8 δι βῦ {Π6 τϊηρ] θα τυ] οὗ ΒΟΡΘ, ἔδαγ, τὰρϑ, ἰθῃάθγηθββ, 
{τἰτρῆ, πα ἀαβραῖρ, τι ν Ιοἢ ΠΟ 18 ΔΙ υπαίου ἀϊδίγαοίοα," Ὁ γ. 
(ἀοοά τοσαγὰβ {Π18 88 βου πρ {Ππᾶ΄, 80 ΤᾺΣ 848 ἃ β'ῃρῖο ἔδοῦ 18 ροβ- 
ββββοᾶ οὗ Δ ΠΟΥ, “πο ηΐα] ἰαϑύβ, ΟΥ [86 ᾿πξογηδὶ ἀἸβοοσηιηθηΐ οὗ τϑα] 
ὈοδαΐΥ, 18 {ἰῃ6 Βᾶτη6 ἴῃ 811 ἀρ δῃα παίίοηβ, δπὰ ἰδμαῦ {π6 συ]θ8 οἵ 
1.6 ΟὙτοοῖ οὐἱεῖο ἀγὸ ἀθαπορα ἴσοπλ ἃ ὈΣΙΠΟΙΡ]6 οὗ ππίνογβαὶ ἱπηρυ]86 
δηᾶ οροτγδῦοη,Ἠ "ἢ 
ΤΏ ἀγδιηαῦο ἔοσγηι οὗ {Π18 Ῥοθπὶ γ)ἷϑ βγη ΒΥ στη θα ὮΥ͂ 

Οὐαἰπιοί, δγρζΖον, δηα βοιὴθ οἴποσ σοῃίϊποηίαὶ οὐ 1108, ἀηα αἴζον ΤΠ 61 
ὈΥ 192υ. (ὐαγτιοίδ, δηα Ὀϊβιορ Υδεθυσίοπ; νο, ἴῃὰ βυρροτῦ οὗὨἁ {}]8 
ορ᾿ μίοη, δαἀυοοθαὰ {π6 πηοίσιοαὶ όσα οὗ 115 ϑἰγῖο, Θχοθρῦιηρ 18. {86 
1ηἰγοἀαοίίζοῃ, δπα σοποϊ βίομ, 118 ΒΟ πη 8, τν Ἰοΐ ἄγὰ ἀο]ἱγοτοά, ποΐ 
ΟΠ]Υ͂ ἴῃ σοσβθ, Ὀυΐ ἴῃ ἃ Κιπα οὗ Ῥοδίσυ δῃϊμηδίθα ὈΥ 41} [π6 βυ την ἡ 
τηα ον άπο88 οἵ ἀθβοσ ροη (τ ἤθηοα μ6 σοπο] 68 {818 ῬοοΪΚ ἰο "6 ἃ 
ὙΓΟΥΪΚ ΟΥ̓ ἸΠΔΔΡΊΠΔΙΟΏ), 816, 'ἰῃ ϑῃοσί, (88 ψ 8016 ἔογῃι οἵ 18 σοιῃροβιίοη. 
Βιβμορ [μον ἱἢ 88 Δρρσοργιαίθα ἔνσο δηθγο ἰοούΓο83 ἴο 8ῃ Ἐχδῃη)ϊηδίιοη 
οὗ 1818 φυσβίίοη ; δῃηά, δῖον ἱπαυϊτηρ τ βοῦποσ {Π6 Ῥοθπὶ 18 ροββοββοα 
ΟΥ̓ ΔΩΥ͂ οὗ {86 ργορογίῖθβ οὗ [π6 ατοκ ἀγάτηα, δα σοι ἀοσ ηρ' ἃ γϑυϊ ον 
οὗ οἰγουτηδίδῃοθβ Μ᾽ ΒΙΟΝ ΓΘ ΠΟΙῸ ΠΘΟΘΘΒΑΥΠΪΥ οτωλ θα, Πα Δ γπβ Ἡ10}- 
ουαὖῦ μαδιίαίοη ἐπαὺ (ἢ6 Ροθιλ οὗἁἨ 0Ὁ δοῃίδιπβ 0 Ρῥ]οῦ οὐ δοίζοη ψῇἢδῦ- 
δυοῖν ῃοὺ ουύθῃ οὗ {Π6 τηοϑὺ β'0]6 Κιπᾶ ; ὑπαὶ 10 ὉΠΗΌΓΣΙΩΪΥ Ἔχ 108 
οη6 σοῃϑίδηξ ομδὶη οὗ ὑπῖησθ, σι πουΐ {Π6 δι] δῦ οἤδηρα οὗ ἔδαίυγα 
ἔγομι θαριπηϊπρ' [0 6Π4 ; δηᾶ (μα 10 Ἔχ 118 Βα Οἢ ἃ τοργοϑθηΐϊαίίοη οὗ 
ΤΩΏΠΏΘΥΒ, ῬΑΒΒΙΟΏ8, 8Πἃ ΒΟ. ἸΘ ἢ 8 88 ταρϊ 6 παίασα! ]  οσχροοίοα 1η 
Ββαο ἃ βιτὰαΐϊοη. 1λυΐ, ἱπουρᾷ {π6 ὈοοΪὶς οὗ ὅ0Ὁ 18 ὈΥ͂ ΠΟ τηθδηβ8 ἴο Ὀ6 
ΠΟΙΒΙἀογρα 88 4 ἀτϑὴδ τυ ίθη τι δοθουθ σοηέγινδηοθ, ΟΣ δ8 
ΤΟ ΒΘ] Πρ ἴῃ 118 ΘΟΠΒΙΓΠΟΙΟΙ ΔΗΥ οὗὨ [μο86 τη 0}}-Δαπηϊγοα ργοαποίϊοι8 
οὗ {π6 τοοίδῃ ἀγαπγαίϊο ροοῖϑ ἡ ΒΙΟὮ 11 ργθο  α ὍΥ 80 ΤηΔ}Υ͂ Θοη Γ168, 
γαῖ, 6 σομοϊαάθ8, 1 ταΔῪ 8.}}} θ6 ταργαβοη θα 85 θϑῖηρ 80 ἔα ἀγαπιαίῖο, 
88 08:6 ΡΑΥΙ16Β Δγδ ᾿πἰγοδυοοα βροακίηρ 1 στοδὺ Π611}γ οὗὨ σμαγαοίοσ, 
δα 48 10 ἀον δίαβ ἔγοτῃ βίγιοὐ ἢ: βίου" 8] ΔΟΟΌΓΣΔΟΥ [ῸΓ {Π6 586 οἵ οἴϊεοί, 

Βδῦοσ Θομβίογβ ἰΠαὺ {Π6 Ὀοοῖκς οὗ 4900 Δρργοχίπιδίθβ τηοϑὲ ΠΘΑΡΪΥ 
ἴο {π6 Μελάπιαξ οΥἩ τλοτᾺ] αἸδοουχβοβ οὔ ἴπ6 ΡΒ]Οϑορ σαὶ Ασαθίδῃ ρορίβ. 
Ἧδ [88 βΒ' ΩΡ Υ δηποιπορα ἢ18 ἈΥροίμαβιβ, που ΟἸΟΤΙΏσ ΔΩΥ ΓΘΆΒΟΠΒ 
ἴπ 108 Βρροτί ; θαΐ 1π6 ὉΠ] ονπρ᾽ ΘΟΠΒΙἀΘΓΆ ΙΟΠΒ ἈΡΡΘαΓ ποὺ πηΐλνοιι"- 
ΔΌΪ6 ἴο {μα οοῃὐοοίυγα οὗ Βασοσ. ὙΤη6 Μοεϊάπια ὑγθαΐβ Οἡ θυθσυ ἰορὶς 
τ οἢ ῥγοβοηϊοα 1861 ἰο 1Π6 τηϊηα οὗἨ {π6 ροσί, δπά, ἱμουρἢ βοσμθ 
Ραγίδ δΓ6 ῬΓΌΒ6, γϑῦ 10 18 βΈΠΘΙΆΠΥ οἰοί θα ἴῃ 41 {Π6 Ἄμάστηβ οἵ ροθίσυ 
ΜὨΙΟἢ (86 νἱν]ὰ ᾿ηαρίπαίοη οὗ [86 δαΐδον οουὰ ρμοββι ὈΪγ βϑδύον προὶ 

" Ἰηιγτοᾷᾶ, 188. ἴο Φ0Ὁ, δοοϊΐοῃ 2. 2. Ἰκοιῖ. χχχῖϊ. δηὰ χχχῖν. 
8 Βδποσ, Ἠοιτηοπθαςοδ ὅ'δοσα, ὑΡΘΓΒ ᾿]. 86ςΐ. 1}. 8.9]. Ρ. 386. Το Αταῦὶς τνοσὰ Μοκάπ,δ 

Β'ρῃ ἶθ8 δὴ ΘΒΒΟΙΩΌΙΥ απὰ σοηνογβαῖίομ, ΟΥ ἀἰβεουγϑο (1) Ηεγροῖοι, ΒΙὈ]Π οι Βὸααο Οτιομίαϊο, 
νοΐ]. ᾿ΐ. Ρ. 600.): [6 ἤδτηο 8 ἀογίνοα ἔγοπὶ {Π|Ὸ εἰγοιιπιδίληςο ΟΥ̓ {ΠἸ656 σοΙῃροείτο8 ὑοΙης 
τοι αὐ 080 ΠΟΘΙ ΠΡ 5 ΟΥ̓ ΟΠ ΥΟΥΒΆΖΙΟΩΙ Οἱ Ομλίμοι! Δ ΟΓΆΓΥ Ομ χα οίογο, 
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ἴ. Ὑ6 βυθ]θοῖβ {{Π|π|8 ἀϊβουββοαᾶ, Ἠοσσονοῦ, ἀγα ῬΥϊποῖ ρα] οἰ ἱοαῖ. 
ΤΠ Αὐδοβ πᾶν βϑυοσαὶ σου οὗ (8 ἀδβουιρίϊοη, τ ΒΙΟἢ ἀγὰ οὗ οοη- 
ΒΙἀ γα ]6 δηθαιμν; Ὀαυὺ (86 πιοεῦ σοἰοὈταίοα 18 {π6 ΤΟ]] οι ίοη οἵ 
Μοϊκάιηαίβ, οοτροβοα Ὀγ ἰδ6 1 ϑἰτῖουβ ροοῖ ΗΓ", τ ΒΙΟἢ ἀγὸ τοδά 
ἀπ δαἀπηγο ἰοὸ {Π18 ἄγ. Νοῦν, 1 ψ11 Ὀ6 τϑοο]]θούθα ὑπαῦ {π6 βθθὴδ 
οὔ 1Π6 ὈΟΟΚ οὗ Φ0Ὁ [8 ἰαϊὰ ἴῃ {6 Ἰαπὰ οὗ [02 οΥἡ Ιἄππλθα, 1η {π6 ΘἰοΩΥ 
Αὐδῦϊα; {π6 ᾿πιου]οσυΐοῦβ ἅτ ΕΟ 6 ΑΥ̓θΒ; {π6 Ὀερὶπηΐησ δηᾶ 
ἰουταϊηδίϊοι ἃΓ6 ΘΥΙἀΘΏΠΥ 1 ῥσοδα, ἐπουρὰ {π6 αἸαΙοσιια 18. τηθί τ! 8] ; 
ἀπ6 Ἰαηρσυδρα 18 ρῬΡΌτο Ηθῦτον, ὙΠΟ 6 ΚΠΟΥῪ ῸΓ ἃ ΘΟΠΒΙΟΓΆΡΪ6 
{1πὶ6 γχ1αϑ {Π6 σοτμτηοη αἸα]οοί οὗ {π6 1Βγβο 68, [ἀπ ΠπλθοΔη8, ἀπὰ ΑὙΑΡΒ, 
ὙΠῸ τοΓα 81} ἀοθοοπαθα ἔτοσλ Αγδἤδι ; [6 τρληπουβ, ουβίοπιδ, δηᾷ 
ΔἸ Π 810 η8, ἴοο, ΜὮΪΟἢ, 1Ὁ 18 Μ611 Κποσγῃ, ἤδνθ πού νδιθὰ ἴῃ 3}γΥ͂ 
τηδίογια] ἄσρτθθ, ἃΓ6 βιρρογίθα ὈΥ [8οδβὲ οὗ {π6 τλοάθσπ Ασαρ8. ὅϑίποο, 
1π6π, [Π6 ὈοΟΙΚ οὗἉ 00 18 ΔΙονγϑα οἡ 8}] β:468 ὑο 6 ἃ ροθπὶ, 8] ῃρ]6 δθὰ 
ὉΏΡΆΓΑΙ]6]64 ἴῃ {Π6 Βαογϑα ψο]Π16, ΠΠΔΥ Ὑ͵Ὑ6ὲ ποῖ σΟΠΒΙΔΟΓ 1 88 ἃ ῃτχο- 
ἰογρα οὗ ἐπ Μεκάμια οὗ {π6 Αταθίδηβ2 ΤὨΪϊδ δοπ]θοίατα, νυ μῖοῖι 18 
οἴπγοα πιῇ ἀδίογθησα ἴὸ {Π6 Ὡϑπλθ8 πα βϑηθτηθηΐβ οὗ 80 ΤΩΔΗΥ͂ 
Ἰοατ θα τθῃ, ῬοΟββθθ868 αὖ ἰθαβδῦ ὁπ6 δανδῃίδρο: 10 ἔΓΏ8.68. ἃ Θοπι- 
ῬΓΟΠλΪ86 Ὀούτθοη [ἢ ΟΡΙΠΙΟΙΒ οὗ ἴΠ6 στγοδὺ οὐἹὔοβ γῆ γὰ αἰ νἀθα ἴη 
βοηπϑηῦ ἀροπ {Π6 ο6Ϊ.85 ΟΥ̓ ροοίγυ ἴο ψ ἰοἢ [118 θοοΪς 18 ἴο θα τοίογσζοι, 
δηἃ ρογΠΔΡ8Β γθοο 1168 αἰ ΠΟ. 0168 τ 1 οου]ά ποῦ οἴου 186 θ6 δοϊνοά 
ΤΟΒρθοίρ᾽ 118 το αὶ] παίυγα, 

[1611 18. 1Ἰπο]ηθα το οἶαββ {π6ὸ Ὀοοῖς οὗἩ 00 διημοὴρ ἰγγῖο ροσίσγ.ἢ 
οι τ ηρ οὗὨἨ {818 10 τᾶν Ὀ6 βαϊα ἴο Θοπίδϊη ; Ὀαΐ σογίδι ἹῪ 108 σοπογαὶ 
ἔοσια 18 ῃοῦ ὙΠΟ 
ΤΠ γοϑάου ψν 11} ΠΟῪ ἀοίθυτωϊηθ [ὉΓ Ππ1861} ἴο τυ 1. οἶα88 οὗ ΡοβίσγΥ 

{18 ἀϊνηα θοοΐκ ἰ8 ἰο θ6 τοΐοσγοᾶ, ΑἿΟΥ 4}1 (ῃδὶ ἢ88 Ὀθθῃ βαϊὰ, 10 18, 
Ῥ6.]ΠΔ08, οὗ 0116 σομβεοαιθηοα ψΒϑίδοσ 10 θα Θβύθοιηρα ἃ ἀἸαδοῖϊο ΟΥ̓ Δἢ 
δἰμῖς, δῃ δΡρῖο οὐ ἀγαιηδίϊο ρόαι; ργονἹ θα ἃ ἀἰβεηοῦ δη σομβρίουοιιβ 
βίδιοη Ὀ6 δββιρῃρᾶ ἴὸ 1Ὁ ἴῃ 1Π6 ἈΠΟ ΣΟΝ ταῦῆῖΐς οὗ ΗΘΌΣΟΝ ῬΟΘΒΥ; ἴογ 
ποῦ ΟΠΪΥ ἴδ (Π6 Ροδίσυ οὐ {π6 ὈοΟΚ οὗ 00 δαυδὶ ἴο ἐβαὺῦ οὗ Δηῦ οἵμοῦ 
οὗ {π6 βαογϑὰ νυιηρβ, Ὀυὺ 1 18 ΒΡ τῖοΣ ὕο {Π 6 41}, (μο86 οὗ 1βαῖμῃ 
Δίομθ δχοαρίθα, Αβ [βαῖαΐ, βαᾶγβ γ. Β]δῖν, 18. [86 τηοβῦ δΒ]1π|6, 
Βανὶὰ {π6 πιοϑβὺ ρ]θαβίπρ; ἀηα [6 Π66Γ, 80 ἐ ΟὉ 18 {Π6 τηοβύ ἀθβογιρίϊνα οὗ 
411 {π6 ᾿πβριγθά ροϑίβευ Α ρϑοῦλαν σον οὗὨ ἔἌΠΟΥ δηὰ βἰγοησίῃ οὗ 
ἀοβουι ρου οπαγδοίοσιζα {π18 δα ϊμοσ, ΝῸ τιον τ Πδίθυον ἀρουπαβ 
80 τη ποἢ ἴῃ πηθίδρῃοσθ. Ηδθ ΤῊΔῪ δ6 δΒ81ἃ ηοῦ ΟὨΪΥ ἰο ἀδβοσῖθθ, δι το 
ΤΟΠΑΘΥ γἹΒ1016, ψ αίονος ῃ6 ἰγϑαίβ οὗ, [ηβίδῃσοβ οὗ {Π18 Κιπὰ Θνθσῦ 
ὙΠΟΓΘ ΟΟσιΓ, θαῦ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ ἴῃ [86 οἸσ ίθοη ἢ δπα ὑπ ο.ἢ ΟΡ ΙΘΓΒ, 
ἴῃ ΠΟ ἢ τ.6 οομα!οη οὗ {π6 ψ]οΚαοα 18 ἀ 6] μοαίθα,3 

Υ11. ΤΏ βυ}]θοὺ οὗἁὨ [818 ὈοΟΙ 18 {16 ὨΙΒύοσυ οὗ ἃ γϑαὶ βυ γον, (88 
Ραίγι σοὶ 00, ψο δὖ [86 ρογὶοα ἴῃ αὐοβίζοῃ νγᾶ8 8} ΘΠ, ΟΓΥ ταῦ 

1 Ἧϑ οοτῃροβοὰ ἢἷ8 Μοκάμηβ, οὐ δίαοδιηάί, 18 Ὠ Ηεονγθοϊοῦ 806115 ἰπ9 παγὰ, δ 0 σοαυοδὲ 
οἵ Αδιι διιίγνδη Εμαθ, νἱζὶν οὗ τμ6 56 )}κ διϊΐδη ΜαΒτηοια, Ιὲ 18 ἐβίθα πιὰ ἃ τ δίογ- ρίοοο 
οἵ Αὐιαδίδη ΡοΘϑΥ δπὰ οἰσαυθηςθ, δηἃ σοηβίβιβ οἵ ΑΠΥ ἀἰδοουγδαβ ΟΥ ἀμοϊ Δ] ΔΙΟΓΣΥ σοηγογβᾶ- 
τἰοη8 οἡ νϑγίοιιβ ἱορὶςβ οὔ πιογδ τν ; ΘΔ ἢ ΟὗὨ ὙΒΙοΒ ἀΟΥΥ68 118 Πᾶτλθ ΠτῸπὶ ἴῃ μ͵δοο ἤΟΓΟ ᾿ς 
γν}8 γοοϊ θὰ. 80 ΒΙΡὮΪΥ νότο τ[Π0566 Ῥγο(υοιίοη8 οὗἨ Ηδτγὶγὶ ναὶ, τῃαὶ Ζαη Κϑῃατγὶ, τῃ0 
τοδὶ Ἰοατιθὰ οὗ [86 ΑΥδθίαπ ρΥΑ ΤΊ 8Π8, ργοποιυησροα ἐἢαὺ ΓΠΘΥ͂ Οὐ ρα ΟὨΪΥ ἴο Ὀ6 'νυτγίτεῃ 
οη 81||κ. 866, ἴοΣ δη δἼοσουηὶ οὗ οἀϊιϊοηδβ οὗ (Π18 ψψοῦκ, ϑο πη ττου, ΒΙΌ]. Ασὐαῦ. ΡΡ. 222, ἄς. 
Δὴ Ερ  Π8ἢ Γαδ αἰίου οὗἁὨ ({π|᾿6 νυ οἷς, ν1}}Δ δ πο ΔΙ Οἢ8, νγ88 Ρι Ὁ 8Π0ὰ Ὁ Δ τοῦ, Ῥτγεδϑίυη, 
Τιοιίοηῃ, 1850. 

2 »»ἱ]οιαυ, 8. 123. Ρρ. 410. 8. ΠΙαὶν 5 [ςιιγο5, νοὶ, 11}, Ρ. 188. 
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Ῥχΐηοα οὔ αἰβ σι βηθα νγϑα! ἢ, οιηΐποποο, απ δα ΒΟΥ ΕΥ̓͂, τοδί ἀθηΐ ἴῃς 
1Π6 οοπηίγΥ οὗ [7Ζ οὐ [Ϊἀσπημϑα. ἨΐΪ8 {πγθ6 ἔθ πάϑ8, ΕΠ] ρμαΖ, ΒΔ αά, 
δηἃὦ ΖορΠδν, ΜΕΓΘ 4180 ΡΥΟΌΔΌΪΥ Ομ 8 οὗὨἨ [86 οἰ[168 οΥ υ]ποθβ ]ΠΘηο 6. 
[Π6Υ τὸ ἀδπομγηδίθα : Ὀαΐ οὗ ΕΠπα, (86 ἔοαγι Ἰπίουϊοοιξοῦ ἴῃ 1ῃ6 
Ροσπι, γα ἢᾶνα πὸ ποίϊσα ψηδίθνον.ἢ ΤῈ ῥυϊηοῖραὶ οὐ]οοΐ οἴδσγοα ἰο 
ΟἿ σοη θυ] [108 ἴῃ [818 Ῥχοάποίίοι 15 {86 Θχααρ]6 οὗ ἃ ροοά τηδῃ, 
δυλϊηθηΐ ἴον ἢ18 ρ᾽οὐΥ, δπα οὗ ἀρρτουϑὰ 1ηΐαρυῖυ, Βυ ἀἄθη]Υ ρῥγθοὶρ!αἰοὰ 
ἔγοια (86 βιιπηγαῖῦ οὗὁἨ ῬΓΟΒΡΟΙΙΠΥ͂ Ἰηἴο {Π6 ἀαρίηΒ οὗ τϑοσυ δηά ταΐῃ ; 
ΨΠ0, Ππανιηρ θ66ὴ ἔγϑὺ Ὀαγοανϑὰ οὗ [18 Ῥοββθββίοῃβ, δηὰ ἢϊ8 ομ]άγθη, 
18 Δέζο  αΛ 8 ΔΒ] οἱ Θα νυ [Π6 πχοϑῦ Θχογαοϊδίλησ δηρσιῖθα οὗ ἃ Ἰοδῦῃ- 
ΒΟΙη6 ἀἰβθαβα Ψ Π1ΟΝ ΘΏΡΓΟΙΥ ΟΟΥΟΓΒ ἢ18 θοάγ (1. 1.) Ηδ δβυδίαϊηϑ 4]} 
ψ 10} 1ΓΠπ6 ταοϑῦ σοταρ]θίο γοϑι σμαθο ὕο ὑπ6 Μψ1}} οἔἱ Ῥτονιάδποο: 7π αἱ 
ἐλίδ, ΒΆγ8 ἴπ6 Βἰϑίογιηπ, ὦοῦ βἰπποά ποί, ποῦ οἠαγσε Οοα 7οοϊ λιν 
(,. 22.). Αμά, δἴογ (16 βοοοῃα {τϊα], 71π αἱ ἐλπὶς αἱά τ «οὗ εἰπ ιοὐξλ 
λιΐδ ἰΐρ5 (1. 10.}.) Τὴ δαΐμον οὗὨ [Π6 ΒΙϑίοΥΥ τοπλασκα ἀροη {Π18 οἷτ- 
οσὐτηδίδησθ ἃ Βοοοηα ἐ1Π16, ἴῃ ΟΥΔΘΥ ἰὼ οχοῖζα {ἢ6 ορβογναίίζοη οὗ [8 
ΤΟΔοΓ, δηα ἴο γοηᾶοσ ᾿ΐπ τοῦ αἰΐοηξγο ἰο ψμδὺ ἔΌ]]}οὐγ8, Ἡ ῖ 
ΡΓΟΡΟΙΙΥ οοηδβίψαϊοβ [Π6 ὑσὰθ βυ ]θοὺῦ οὗ 1ῃ6 ροϑλ; πδιηϑὶν, [86 δοπ- 
ἀποὺ οἵ Φο0 σι γοβρθοῖ ἴο 18 σανθύθησα ἔῸυ 1η6 ΑἸ σῃυγ, ἀπά {Π6 
οἰἰδησοβ ὙὙΠΙΟἢ Δοσαπη ὕπο’ ΤΩΙΒΟΓΥ ταϊσῃῦ ρὑγοάσοα ἴῃ [118 ἰθιη ρου. 
ΑΟΘΟΓΑΙΩΡῚΥ τὸ πα ὑπαὶ ΔΠΟΙ ΠΟΥ 80}}} τηοσα δχαυΐϑιία {γ18] οἵ 18 
Ραῦίδποα γοῦ ανγαὶ (δ μ1πὶ, Υ ΒΙοἢ, ᾿πΠ4664, Ὠ6 ἈΡΡΘΔΥΒ ΒΟΔΙΌΘΙΥ ἴο ΠαΥΘ 
βιιϑίαϊηδα ψιἢ οαυδ] βγηηηθ8θ, δ οἶΥ, {π6 ππ͵]υϑὺ Βυβριοῖομβ δηκ 
106 Γ ΤΟΡΓΟΔΟΠ68 οὗ ἢ18 ἔτ πά8, πο δα νἱϑι θα πὰ οἱ {Π6 ργϑίοηοθ 
οὗ δῇβοσγαϊηρ δομβοϊδοη. Ηθγθ Θοιηηθη68 ἴμ6 ρ]οῦ οὐ δοίΐοη οἵ (88 
Ῥοθια; ἔθου, Πθη, δέζοσ ἃ Ἰοηρ' 8:6 ποθ οἵ ἃ]1] ραγίϊθβ, {π6 ρυιοῖ οὗἩ Ψ0Ὁ 
Ὀγθάκβ ἔογίἢ ᾿Ἰηἴο ραϑϑιομδία Θχοϊδηη!οη8 ἀπά ἃ νϑῃθηθηΐ Ἔχθοσδ ἤθη 
οὗ {π6 ἀν οὗ δῖ8. θἱτλι (111.}, {Π1|ὸ ταμα8 οὗ 18 ἔτ] θη ἀ8. ἃσθ βυ θη] 
δχαϑρεγαίθα, (μϑὶν 1ηύθη 08 ἃγα οἰδηρθα, ἀπ {Π6ῚΓ ΘΟμβο]δίϊοι, 1 
᾿πάθοα {Π6Υ ΟΥΙσΊΠΔΠΥ 1ηὐθη θα ΔπΥ, 18 οοηνοσίθα Ἰηΐο δομ στον ἀπά 
ορτοοῦ ΕἸΡΠαΖ, τμ6 ἢγβὺ οὗὐ τῆθβα {ῃγθθ βιπρυϊαῦ Οομμξογίουβ,. 
σΘΏΒΌΓΟΒ Π]1Β ἸπΠρΑ ΓΘ η66, 68}]8 ᾽ἴῃ αὐοϑίζοῃ Εἰβ 1 ΟΥΥ, ὈΥ Πα ΙΓΘΟΌΥ 
Ἰηβπυδίϊηρ (μαῦὺ (ἀΔοά ἀο68 ποῦ ᾿ῃῆἔῖιοῦ βο ΡυἸβητηθηΐθ ἉΡΟῚ ἰδ 
τὶσῃίθουϑ, δηά, ἤπα}}γ, δαἀπλοη βἢ 68 πὶ ὑπαὺ ἰῃ6 σΠαϑεβοιιθηῦ οὗ (ἀοα 
18 πο ἴο 6 ἀεβριβ6α (ἰν. ν.). Ὁ ποχί οὗ ἔθου, ποῦ 1688 ἱπίϑιηροσαΐο, 
1Κ68 1Ὁ ἴον σταηίβα ὑμαῦὺ {π6 ΘΒ] άσθη οὐὗὨἨ Φοῦ Βϑᾷ ΟΠ]Υ σϑοοινοα (86 

᾿ Ἔτοτῃ ἴπε οεἰγοππηδίαησα οἵἉ ἘΠΙΡἢΔΖ, Ζορθαγ, ἀπὰ Β᾽Ιἀδὰ Ὀεΐπρ ἑοστηοὰ ἰκῖηρβ δ [πὸ 6 Ὁ- 
ἰπλρΊΠΠ γϑυβίοη, ΒΟΙ6 ΟΥἾ65 Πᾶν δαρροδοα [Πδὲ [Π6Υ, 88 ν00}} 88 Φοῦ, τγοσθ πιοπαυο 8; δαὶ [818 
σοπ͵θοίμτο ἰ8 ἀρδιε πἰ6 οἵ βαρροτῖί. ἘΕῸΓΣ, 1. “οὉ 18 γορτοϑϑηϊεὰ 89 ἰοβίηρ ποῖ δἷ8 Κη ψάοῃι, 
Ὀαΐ ἢΪθ8 οἰ] άγθη, ϑασνδηΐδ, απ ἤοοῖθ; 2. Ηδ ροβββεβθὰ 0 ΔΓΊΩΥ ΟΥ ἴυγοῦβ ὙΠῊ ἡ Βίο 6 
οουἹὰ ρῬυτϑιιθ {Π 6 Ργθάἀδίουν ϑαῦροδι8 διὰ ΟΠΔ] ἀροδηβ; 8. ΤΠουρὰ ἢἰ8 ἔγίο 48 δοσπβθὰ Βΐτα 
οὔ νϑγίοιιβ οσίθϑ, δῃ ἃ δηλοηρ ΟΠ ΕΥΒ ΟΥ̓ ΪΙΔΙΒΗΪΥ ἰΓΘΘΙΐη; ἢΪ8 βογυβηΐῖβ, γοῦ ΤΠΘΥ ΠΟΥ ΠΙΟΤῸ 
Εἰαγρο Ἀἷπι τε ἢ ΕΥ̓ΤΑΏΩΥ ΓΟ αγὰβ ἢΪ8 8 0768; 4. Φ0Ὁ ρίνο8 δῇ δοςοιιηὶ οὗ ἰν8. ὑγναῖο 11 {9 
Δηα οσοηάαοῖ τονγαγβ ἢ5 ἀοτηθϑιο8, Ὀι 18 ΤΟΙΔΙΠΥ͂ δ ἰθηϊ ἃ5 ἴο 8ἰβ σομάποι τονναγὰς ἢ18 81Ὁ- 
76ςἰ8 ; ἸΔΒΕ]Υ, τ Βοη ἢα ἀο68 πηδητίοη Κἰπρβ (ἰ], 14., χχῖχ. 25.), ῃ6 ὈΥ͂ ΠΟ Ὠ168}}8 ᾿]δ 668 Πὶη]- 
861 ὉΡΟῚ δὴ θαυ} γ τα 11} τ. Ηθησδ γγὙ6 860 ἴΠ6 ΘΙΤΟΠΘΟΙ8Π688 οὗ [Π6 ΔΡροπαϊχ ἴο {Π6 
δοριυρίηϊ γογβίοη οὗ Φοῦ, οὗἩ νι ἰοὴ δοιὴθ ποιοῦ 18 ἐΔίκοη ἰπ ῥ. 692, ἐπ αν ἀνὰ ἩγΒΊΟἢ πλοῖο 8 
᾿νΐῃι το ὑθ τὉΠ6 βΒδῖηθ 88 Φοῦδὺ Κίηρ οὗ 1ὸ ἙΔομῖιοβ (αοπ, χχχνὶ. 83.).» 1 8 ΘαΆ ΠΥ οἸ αι 
δῖ ΦοὉ νγαβ ποῖ βαθεῖ ἴο ΔΩΥ βογογοίρῃ ; ἴῸν ποῖ τποσ 6 ποῦ 18 ἔγί πὴ β ΠΙΆ ΚΟ ΔΗΥ͂ ΠΕ ΠΤ 
οἵ 818 δΔ!Ιορίαποο ἴὸ ΔΏΥ Κὶπρ ; ὁπ 1Π6 σΟΠΙΓαΓΥ, 6 6 Θητεγεὰ ἴΠ6 μαῖα οὗ [86 ΟἸἐΥ Ὑ ΠΙΟΤῸ 
106 τηλρδίγαι68 δῖ ἴῃ ἃ πα οἶα! σαραςῖγ, τς ἢγδὺ μ᾽δοθ νγὰ8 γεβαιγνϑὰ 10 ἶσα, δῃὰ [γ18 
οΡἰπίοη τ88 δϑίκοὰ τ ῖἢ τη6 υἱιηοδὺ ἀοίογοποθ. Ετοπὶ 411 [8686 οἰτγοι ηβίδηοοδ, ἐΒογείυγα, 
σουρ!οὰ ναι} Ηἶ8 ὀχτοηβῖνο ἔσο κ8 ἀπὰ δπιρ]6 μοβδβοβϑβίοῃβ, γχὸ οοποὶὰθ τ Ἡογάοθν, δαίλῃ, 
δια τ. αουά, ἐμαὶ πο τγα8 οπηΐτ, ργίποο, οὐ οἰήοΥ πηαρ βίγανα οἵ ἴΠ6 οἷν οὗἉ ὕς. 
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τοναγὰ ἄπο ἰο {πεῖν οἤἴδησ68; δηᾶ, ψὶ (ἢ τοραγα ἴο Εἰπηβο] ἢ, ἐπ ϊπηλίοϑ 
{παΐ, 1 6 6 ἱπποσϑηΐ, δηᾷᾶ 11} ΔΡΡΙΥ τὴ ΡΓΟΡΟΥ Βυμ Υ ἰο ἴῃς 
ἀϊνίηθ ΠΊΘΓΟΥ, 86 ΤΔΔΥῪ Ὀ6 τοβίοσϑα (Υ111.) ΤΠ {διγὰ ὉΡΌταΙἀβ ἢ) 
ΜΙ ἢ ἀυτόρϑηοθ, ΠῚ} σϑηϊῦγ, δηα ουθὴ Ὑ1 (Ἀ]ΒΘ Βοοά, Ὀδοδιιδα ἣδ ἢδ8 
Ρτοϑατηθα ἰὼ ἀοίθπα ἰπηβο] ἢ ἀραῖπδὺ {86 υπ͵)υδὲ δοσυββϑίϊομβ οἵ ἢ 
ΘΟ ΡΔΠΐο.8, ἀπ ἜΧμοσίβ μλτη ἴο ἃ ΒΟΠΔΘΥ τη0646 οὐἁὨ Γαδβοπίησ, δηὰ ἃ 
ΤΔΟΓΘ ΒΟΙΥ 116 (χ1.. ὉΠΟῪ 411, τ ἃ πιδπιΐοβῦ ὑπουρὮ ᾿ἱπάϊγοοὶ 8110- 
βίοῃ ἴο Ψοῦ, ἀἰβοουγβα ΨΘΥΥ͂ ΘΟΡΙΟἸΒΙΥ σΟμοογηῖπρ π6 αἸν1π6 Ἰπάσ- 
ταοῃΐθ, ἩὙΒ1ΟΝ ΓΘ ΔΙ ΑΥΒ ΟΡΘΗΪΥ αἰ] αγοα ἀραϊηδὺ {πΠ6 πιοϊκοά, δηὰ οἵ 
116 οογίαϊη ἀδοίσυοσίίοη οὗἨ ΒΥροοΥ 64] ργούδμοσβ ἴο υἱγίθπθ ἀπά γε} 
σου. [Ι͂πἢ σΘΡΙῪ “00 δῃηυτηθγαῦθθ ἢ18 βυ ἴση ρΡ 8, Πα σΟΠΊρΪδῖπβ Ὀϊοὴγ 
ΟΥ̓ τῃ6 ᾿πΠυΔΉΣΥ οὗὨ ἢ]18 ἔγίθπάβ, ἀπ οὗ ὑπὸ βενθσιν ὙΒ1Ο ἢ δα ἠδὲ 
Ἔσρουϊοπορά ἔγομι {πΠ6 Ββαπά οὗἩ οἄ : Πα 641]8 ἴο υλέπθδβ βοίῃ οὐ δι 
τηϑιι, ὑμαῦ Π6 18 ὉΠ] ΒΥ ΟΡ ΓΙ β86α : Πα Ἰῃ πηαΐοβ {πᾶ Π6 18 πολ ἰὴ 
σοι ρατίβοι ἢ (οά, {μαὺ [86 σοῃίοπίϊομ 'β, ΘΟμΒΘ αι ΘΠ Ε]γ, ἀποαυλί, 
δα ἐπαΐ, Ὀ6 ΠῚΒ σδ186 ΟΥ̓ΟΙ 80 τὶρῃίθουβ, 6 ὁλῃποί ΠΟρα ἴο ρῥγοναὶ 
(νι. ν.). Ηδ οχροβέυϊαίοβ στὰ (ἀοα ΠΙπη66 1} 8[}}} πλοσα νθμεπιοπίγ, 
ϑηα πὶ στοδίογ ἔγθοάομ, δ γπιῖηρ ὑπΠαὺ π6 ἀο68 ποῖ ἀἰδογιπιϊηδίς 
σδαγβοίθσβ, δαῦ δαι}ν Δ Π]|οἵβ {86 δὲ δηᾶ {πὸ πη]αδί (Χ. χ,Δ ΤῊ 
δχροβίυϊδίϊοηβ οὐ “οὉ βοῦν ΟἿΪΥ [τὸ ἱγτιαΐο 811} τλοσα {Π6 τοβοηίπιοπὶ 
οὗ 18 ρῥγοίοπαρά ἰπθηᾶβ: {Π6Ὺ ΓΟΡΤΌΔΟἢ Πλτὰ 1 ΒΟΥΘΙΘΙ ἴδγπηϑ πΠ 
ΡΥΪάα6, ᾿πιρὶ οὕ, ραΒ8101), Δ Πα ΤΩΔ6 688 : {Π6Ὺ Τερθδῦ [Π6 ΒΆΠ16 ἀΓριτηθηίϑ 
Γαδρθοίϊησ {πὸ )υδίϊοα οὗἩ ἀοά, {π6 Ῥυπίδηπχοηῦ οὗ ἴπΠ6 σίοκοά, δπὰ 
1Π6ὶν σογίδιῃ ἀαβίγασίοη ΔΙ͂ΟΣ δμοσὺ δρραγοηῦ ργοβρογιγ. Τ|νϑ 
βοι{ϊτηθηΐ [Π6Υ ΘΟ Θμ ΠΥ Ῥργομοῦηοθ ἴο Ὀ6 οΘοημβετησα Ὀοίδ ὉΥ͂ {δεν 
ΘΧΡΟσῖθηο6 δηα ὈγῪ ἰδαὶ οὗ [861 ἐἈΓ ΠΟΥ; δηὰ ἐΠ6ΘῪ τ] ]ΟΙ ΟΌΒΙΥ Ἔχαρ- 
δαοραίθ 1π6 ἀηρταίθ! ἰορῖο ὈΥ {86 ταοϑὺ βρ] μα ᾿πηΑΡΟΓΥ δὰ ἰδ 
τηοβύ ἔοσοῖθ]6 ἰαησαυαρα (χΧ1.). Οἱ {86 ραγῦ οὗ 0}, {Π6 σαηθαὶ ϑοομὰ 
οὗ {π6 ἀγρυιπιθηῦ 18 τσοὶ [πΠ6 βαῖὴθ δ8 ὑϑίογε ; θὰ Π6 ΘΧΡΓΟΘββίοη ἰ8 
ΘΟΠΒΙΔΟΥΔΌΪΥ Ποϊρμίοποᾶ: 10 σοπβὶδίϑ οὗ ἀρρθαὶβ ἴο {86 ΑἸπιρδίν, 

. ἀϑβανογα ]οῃ ΟὗὨ ἢ18 ΟΥ̓ ΣΠΠΟΟΘΏΟΘ, οδαγηοδί οχροβίδίϊοῃβ, οοπιρίδιηἰβ 
οὗὨ {π6 ογαογ οὗ δ ἔγϊθηβ, πη θ πο ΟῚ τοῆθοϊίομβ οὐ {Π6 γαπηῦ οἵ 
᾿υτηδη 116, δηἃ ΡοΠ ᾿ΐ8 ΟΥ̓ Β6 ΘΓ τα ϊβίοσί 68, οπᾶϊηρ ἴῃ ρτιεἴ δά 
ἀεθρογαίίοη : δ6 δϑίγιηβ, μονονοσ, (μα Πα Ρδοθθ ἢ18 υἱεἰπιαίδ ΒΟρῈ 
δηά οοπῆδοηοο ἱπ αοα; δπᾷ, [π6 τόσα νϑμθπιθηι]ν 18 δ νογθαγίο 
ἀτρθ {πᾶῦ (Π6 ψ]ο ΚΘ ΟΠ] ἅτ οδ͵θϑοίβ οὐ 1π6 ἀϊνῖπο πγδίὶι, ἀπά οὗ- 
ΠΟΧΊΙΟῸΒ [0 ῬαΠΙΒῃτηθηΐ, 80 τασοῖ {86 ΤΔΟΓ6 ΤΘΒΟ] αΐθ]Ὺ ἀοο8 «00 Δβϑεπὶ 
{ποῖν ρογρϑίῃδὶ ᾿ππραηἱεγ, ρσοθροσῖεγ, ἀμ μαρρίηθββ, θυϑη ἰο {δ6 ομ οἱ 
(μ61γ οχϊβίθῃθθ, ΤῈ ἔγϑὺ οὗ 8 ὁρροπϑηίβ, ΕἸ] ραΖ, ἱποθηβο Ὁγ [219 
αϑϑοσίΐοη, ἀθβοθηβ ἀἰγθοι Υ ὕο ορθῃ οσϊμυϊπαίίοη, 6 δοουβε8 60 οἵ 
[86 τηοϑὺ αἰγοοίουβ οὐΐπιββ, οὐ σαρίηθ δηᾶά ορργοββίοῃ, ἱῃηγεὶ 
δραϊηβὺ ἢΐπὶ 88 ἢ ἱπηρίουΒ ργδίθπαον ο νἱγίιθ, δηὰ σπῖτι ἃ Κιπὰ οἵ 
βατοδϑύϊο Βθμθυ  θποα ὀχμοσίβ Εἴτα ἰο ρθηϊΐθποθ. Υ δ ΘΓ  μΕγ αἰεοιοὰ 
ΜΠ} {818 τοργοοῖῦ, 700, ἴῃ ἃ 8111} τποσα δηϊτιαἰθα δηα οοπῇάοπὶ εἰγϑίῃ, 
ΔΡΡΘ418 ἴο ὑπ6 ἐσ θαπαὶ οὗ Α.}1-βϑοῖπρ πεῖς, δηὰ τ ϑῆι68 1ξ ττογὰ ον 
Ρουτηϊ θα ἶπὶ ἴο Ρ]θ [ῖ8 οασδα ἴῃ (π6 ργϑβθῃοθ οἵ οὐ μἰπιθοὶ 
Ηο Θομρ] αἰπβ 8.}}} πρόσθ ἱπίθπιρθγαίθιυ οὐ 186 ἀπθασδὶ ἐγεοαίπιοι οἵ 
Ῥχονίάεποθ, οχα β πὶ μἷβ οὐσπ ἱπίορυγ, ἀπα [μθἢ τλογα ὑβηδοίουθ 
ΤΆΣ Δ] 8 ἢ18 ΤΌΣ ΠΛΕΤ Ορ᾿ πο ΘΟΠΟοΘγΓηΐπρ; {π6 ἱπηραη Υ οὔ (δ0 ποκα, 
Τὸ {μὶ8 ἀποίθον οὐ {86 ἐσϊυτηνίγαίο, 1114, ΤΟρΡ] 68 ΌΥ ἃ. πβϑίεῇ 
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ἐπουρἢ σΟμοῖ86 αἰ Ἰββαυ δ Ο. ΟΠ {Π|6 πηΔ) ΘΒ Υ πα Βα ποι Υ οὗ {πΠ6 Πινὶπο 
Βοῖηρ;, ἱΠαΙ ΘΟΕ] Ὁ τορυκιηρ ὑΠπ6 ργαβυμπηρίίοη οὗ 00, γῆο πα8 ἀδγϑᾶ ἴο 
αρϑβίλομ 18 ἄθογθοθ. [Ι͂ἢ σΘρὶΥ ἴο Βι]αΔα, «οὐ ἀδτημομδβιγαίοβ Εἰτηβοὶ 
ΠΟ 1688 οχροσὺ αὖ ψ]θ]ῖηρ ὑπ 6 ΤΘΆΡΟΠΒ ΟΥ̓ βαγο δπα σοῦ ]α (ἤδη 
{Πποβ6 οὗἨ γϑᾶϑοῃ δηᾶ δυσυχηθηΐ; 8πᾶ, γσουογ πο [0 ἃ ΤΟΥ͂Θ ΒΟΙΙΟῸΒ ἴ0Π6, 
Πα ἀϊβρίανϑ {Π6 ᾿πθηϊ6 ΡΟΣ δπα τυ ]ϑάοπι οὗἉ (ἀοᾶ ΠΊΟΓΘ ΘΟΡΙΟΌΒΙΥ δηᾶ 
ΤΊΟΓΘ ῬΟΘΌΘΑΙΪΥ ἐπδη ὑπ ἔΌΣΤΔΟΣ Βρθδῖτοῦ (χχυ.). 16 {πιγὰ οὗἁὨ {86 
ἔσθ μα8 τα κηρὶ 0 τοί, δηὰ [Π6 ΟΥογΒ Υϑυωδι ηρ 5116 ηΐ, 00 δ 
Ἰδμρὶῃ ΟΡ ηΒ ὑπ6 γα βου ϊπηθηΐβ οὗ 18 μϑαγὺ Θοποοσηῖηρ {Π6 λἴ6 οὗ 
16 ψ]οκοα: Π6 8]|1οὐγ8 ὑμαὺ {ΠΕ} ῬΤΟΒΡΟΥΪΥ 18 ἀπηδίβ Ὁ]6, δηα ὑπαῦ {Π6 ν 
τπα {Π6}Ὶ ἀοβοθπαδηίθ 8Π8]} αὐ ἰαδῦ δβσρϑυΐθῆοα οἡ ἃ βυδάοῃ ἐμαὶ αοά 
18 1ῃ6 ΔΥΘΏσΟΙ οὗ ἱπϊαυ γ. [Ιπ 4}} {818, πβοσανοσ, ἢ6 σοηίομαϑ ἐπδΐ 
1Π6 ἀἰνίηθ οουη86}8 ἀο ποῦ δατῃϊ οὗ πυμηδη ᾿πνοδι σαῦοη, Ὀυὺ [μα (μ6 
οἴ ο ἢ τϊδάομ οὗ τη ΟΟὨΒΙδῖ8 10 {Π6 ἔδαγ οὐ αοά. Ηδθ Ὀαδυ αν 
ἀἰαβοδηΐβ ΠΡΟῚ ἢ18 ΤΟΥΤΩΘΣ ῬΓΟΒΡΟΥΙΥ͂, δηὰ ΘΧ ὮΣΙ (8 ἃ ΒΕ Κιπαρ σοηίγαβί 
βοΐμνθθη 1Ὁ δηὰ [8 ργαβθηὺ δ] οο δηα ἀθραβομθηῦ, 1,Δβί]γ, ἴῃ 
ΔΏΒΜΟΡ ἴο {Π6 ΟΥ̓ δύο οΟὗἨ Ε]ΡΏ42Ζ, δπα {86 Σαρ]Π]οδοηΒ οὗὨ {86 
οἴβοσβ, 6 σοϊαίθβθ {86 ὈΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ἐγ ΒδοΟἢ8 Οὗ ἢΪ8 ραβί 116: Πα δββογίβ 
818 1 ΟΡΥΙΥ 88 αἰδρίαγϑα ἴῃ 8}} (Π6 ἀπ168 οὗ 116, δηὰ πὶ {Π6 εἰσῃὺῦ οὗ 
ἀὐοοα «πὰ τηβῃ, δηὰ ἀρϑῖη ἀρρθα]5 ἴοὸ {Π6 }πϑ[1οα, δῃηά ομηηϊβοΐθποο οὗ 
(ὐοὰ ἴῃ αἰξοβίδίοη οὗ ἢ15 σϑγδοιυ (χχνιὶ.---- χχχλ.). 

ΠῚ (1686 οἰγουμπηβίδῃ 8 6.6 ἔΑΙΓΙΥ οΟἸ]] οἰ οα ἔγοτλ {Π6 σΌΠΘΓΑΙ ἴθηοῦ 
8Πα βουῖθβ οὐ {π6 τνουῦΐζ, 88 [ᾺΣ ἃ8 τ]ὰ ἃγα δ0]6 ἴο {τποα {π6πὶ τῆσουρῃ 
{Ππ6 Ῥ]δΙΏΘΓΥ Δ ΤἸΏΟΥΘ ΘΟΠΒΡΙΟΊΟΙΙΒ ΡΆ588068, 1ὕ Ὑ71}} Ὀ6. ὯῸ ψΟΥῪ ΑἸ ΒΙΟαΪῈ 
ἰδϑὶς ἴο Ἔσχρ απ δῃὰ ἀθῆπο {πὸ βυ]θού οὗ (818 ραγί οὗ [86 ροθῖω, σι ἢ] ἢ 
οοηΐαϊηβ πα αἰβραῖο Ὀοίνγθοη ἐ700 δπα ἢ18 τθπάβ. Τὴ ἀγρυμηθπΐ 
ΒΘΘΠῚΒ ΟΠΙΘΗ͂Υ ἴο τοϊαΐα ἴῸ {πΠ6 ῬΙΟΙΥ δηα ἱηἰορΡΥΥ οὗὁἨ “00, δηὰ ἰυγη8 
ὌΡΟΩ {818 ροϊηῦ, τυ ῦθοΣ Π6, 0 ὮὈΥ [86 ἀϊνηα ῥσχονϊάθῃσα δηα νἱβὶ ἰδ" 
ΤΟΙ 18 80 ΒΘΨΘΓΘΙΥ͂ ρα ΠΙΒῃ6α δηὰ «οί α, ουρεύ ἴο 6 δοοοπηΐρα ρῥίουβ 
πα Ἰπποοοηῦ. ὙΤΠ18 [6848 ᾿πΐο ἃ Τλοσο οχίθηβινο Β6]4 οὗἁ σοῃ ΓΟΝΘΙΒΥ, 
Ἰηΐο ἃ αἰδραίο, ᾿Ἰπἀθοα, τ οἢ 1688 δάμη οὗἨ Δὴγ ἀοβη: ΠΟ ΟΥ̓ ]1Π}1}, 
ΘΟὨΟΘΓΏΪΠρΡ ἴΠ6 παίατα οὗ {π6 αἰνῖπθ ΘΟ. 8618, ᾿ῃ {Π6 αἸΒρΡΟΏΒΑΙΟη8 οὗ 
ΠΑΡΡΙΠ 688 8πη 4 ΠΑΊΒΟΥΥ ἴῃ {818 16. Τῆ6 δηἰδροηϊδίβ οὗ ΦοὉ ἴῃ {μ18 415- 
Ρυΐθ, ΟὈβαυνίηρ τὰ Θχροβθα ἴο βοῃ βουνοῦ υνἱδι δίϊοηβ, οοποοὶνηρ 
{παῦ 1818 Δ τοῦο πιὰ [4]16 ἢ ἀΡομ ᾿ϊπὶ ποὺ Ὁπιηοτιίθα]γ, δοῦυβα Ἶτὰ 
Οὗ ὨΥΡοοΟσίθυ, πα [Ἀ]86]Ὺ δϑοσῖθθ ἴο ἢὶπὶ {86 συλ ΟΥ̓ βοηλθ δἰγοοῖοιβ 
Ὀυΐ οοποθαὶ θα οἴδηοθ «Ὁ, οὐ [Π6 ΘΟΠίΓΆΓΥ, οοπϑβοΐουβ οὗ ΠΟ οσΐτηθ, 
δα πουπαδα ὈΥ πον αηὐαδῦ βαβριοίομβ, ἀθίθηἀϑ ἢ18 ΟΠ ἸΠΠΟΘΘΠΟΘ 
Ὀοΐογο αοά νιϊὰ ταίποῦ τροσο οοηβάρησδο ἔπδῃ 18 ΘΟ 840 1]6, δοᾶ 
ΒΟ ΒίΣΘΠΠΟΌΒΙΥ οΟΠ 6618 ῸΣ [18 οὐγῃ ᾿πίορτὶΥ, Πμδὺ ἢ6 Θ6 618 νἱσίι αν 

᾿ἴο οἰαγρα ἀοἄ Πἰμπη86}} νι ἢ βοτλθ ἄθρτϑο οὔ ἢ) δες 6.: 
ΤΠ6 ἀγραπιοπὺ οὗ 7008 ἔσθ 8 πιδΥ, ἴῃ βυ ρδίδῃοθ, Ὀ6 οι ρσὶβοα ἴῃ 

{πΠ6 ἔΟ]]ονγηρ; 8γ]]ορ ἴδηι: 
Οὐ, τοῖο ἐ )μεέ, δεείοισα δἰεπδίπσα ἱροῦ ἰλε φοάΐν, δμὲ αΠ,οἰα (δε ιοἱολεά ; 
Βυΐ ὡ͵οῦ ἐξ πιοοὶ ἠραυϊίῳ αὐῶοίρά ὁν Οὐοά ; 
ὙΠογαοῖογο οὗ ἐς τοϊολοά, απα ἀενεγυει ἰλὲ ρυπίδἠπιεπὲ οΥΓ ἠϊδ δἰπα; δηὰ ἱπογοίοσο [ιὸ ἰ8 

Βομηᾷ τὸ σερεπί, τῃδὲ 8, ἐο οοη [288 ἀπά δεισαϊΐ διὲδ εἰνδ. 

Τὸ 1Π6 πιϑῖοσ ργοροβί οη “00 γϑρ 168 ὑπαὶ Οαυά αγΡ[.ιιἐς ποί οπῖψ ἐδιὸ 
ερϊολεα, διιὲ αἶδο ἐἦι6 ρίοιιβ, ῖπ ογάοσ {παὺ {πον ἔλα, ραξίθ ποθ, απὰ οἴ οΣ 

1 Ἰον, [κοίατοβ, ἰοςῖ. χαχὶ γο]. 1. κἱ, 0. 571 -- 378. 
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νἰχίαο8, ΔΎ ΡῈ ῥτοναᾶ, απ {παὺ {π6 σἴοτυ οὗ (ἀοᾶ παν ὈΘΟΟΠῚΘ ΠΊΟΙΘ 
σΟΠΒΡΙ ΟἸΙΟΠΒΙΥ τηπηϊξοβί ἐπ {ΠΣ ποηἀοΥα] ἀ 6] Ινοσάποθα, Βαϊ, ονοτ- 
Ὑ Βα ηρα τ} ἢ} ρτϊθῖ δηά (16 στο] βαβρι οἱ οἢ8 οὗ ἢ]8 ἔγι οηά8, 6 ἀοἴδπβ 
[18 οαῦβα 1 Ὠαγ ἀπ βοπλθιπλο8 πη ρϑ ηΐ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙΒ. 

ΤῊδ βίαία οἵ [8 ΘΟΠΊΓΟΥΘΥΒΥ 18 ΟΙΘΑΓΙΥ ΘΧΡΙ Αἰ μΠ6α ὈΥ ὙὙΠδὺ [Ὁ]]ΟῪ8 ; 
ἔον, σι ἤθη {π6 ἴγαα ἔσθ πϑ παᾶτα σοαβοα ἴο αἸἰβρυΐο τὴ Φ 00, δεσαῖιδε 
ἢ 8οοπιοίδι γιι8ὲ ἴπ δὶς οἵοπ εγ68 (ΧΧχὶϊ, 1.), ὑμαῦ 18, Ὀθόδιβα μ6 ἢδ8 
ὈΠΗΌΤΤΩΪΥ σοπίοπαρά {παῦ ἐμ γα τγᾶ8 ΠῸ Ν᾿ ἸΟἸΚΘ 688 ἴῃ Ὠἰ 861 τ ΒΔ. ἢ 
οου]ϊὰ ς8}} ἄονγη [86 ἤδανυ νϑθησθδηος οὗ (οά, ΕἸ οοιμ68 ἔογιγασά, 
Ἰυθγ οἰειμάοα ψῖῖ Βοΐ ραγθβ; σι 00, δεσαμδε ἧς 7μεί πε λἐπι- 
ϑεἰΓ ἱπ ρῬυοίγεπεε ἐο Οοα (χχχὶϊ. 2.. σορ. Χχχν. 2., Χ]. 8.), {πα΄ ἴε, 
Ὀοοδυβα ἰ6 ἀοξβηοα 80 νοι ΠΎ {π6 }υΒιοα οὗὨ ἢ]5 ΟὟ Οδιι86, [Πα 
ἢ6 Βροιηθα 1ῃ ΒΟΙῚΘ ΤηΘΆΒΌΓΕ (0 ἀγγαῖρῃ {Π6 )υδίϊοα οὗ (ἀοα ; ἀραϊπεί 
(Π6 τῇγοο ἔγιθη8, Ὀθοδιδβα, ἐλομσὴ ἐμόν ἰρεγα ἀπαῦδἷε ἰο ἀπϑιοοῦ “οῦ, ἐΐεν 
εεαδε ποῖ ἰο εοπάοηιπ ἐιέπι (ΧΧΧΙΙ. 8.}, {πῶ0 18, Ώ6Υ σοποϊαὐοά {παΐ 
00 νγγαβ ἱπιρίουβ Μ 8116, πονουίμο αβθ, {Π6Ὺ δα ποίμίηρ βρθοϊῆς ἰο 
οδ]δθοῦ αρϑιηδὺ 18 Ἀββου 08 Οὗ 18 ΟὟ ᾿ὩΠΟΟΘΏΘΘ, ΟΥ̓ ΡΟμ νοὶ 
1Π6Υ ταὶρῦ βαίο νυ στουηά {Π 61. ΔΟΟ ΒΑ ΓΊΟΙ, 

ΤΠ6 οοπαμποῦ οὗ ΕἸ ἀν] 6 ὨΤΠ]Υ σογγθϑροπθ 1} {818 δίαία οὗ {ΠῸ 
ΘΟΠΙΧΟΨΘΙΒΥ : 6 ῬὈΓχοΐδββθΒ, ΒΙ͂ΟΣ ἃ Β:σῃῦ Ργο δ ΙΟΥΥ τπηθηίϊοη οὗ ἢ: πο] , 
ἴο γτϑάδοῃ ΜΠ} “00, ἀπ] α886α δα. 8}}γ ΟΥ̓ ἈνΟῸΓ οἵ σοδαπίιηθηῖ. Ηδ 
{ΠοΓΟΙΌΥΘ ΓΟΡΓΟΥ 68 00 ἔγοπι ᾿18 οὐσῃ του, Ὀθοδιι86 ἢθ Πα αἰγὶ δυο 
ἴοο πιυοῖ ἴο Εἰπηβ6 ] ἢ; Ὀασοδυβα 6 Βοα αἴτημα Πιτη861} ἴο θ6 Δ] τοροίμοΓῦ 
ἔἴγϑο ἔγοπι ρσπ] ἀπᾶ ἀδθργαν τ ; Ὀθόδιθθ ἢ6 μδᾶ ῥγοϑυτηθα ἴο σοπίομά 
σι Οοα, δα πα ποὺ βογαρ]οα ἴο ᾿Ἰπβιπυδίο ἰμαῦ {πΠ6 ΤΟΙ πὰ8 
Ποβ}}6 ἴἰο τη. Ηδ δββοσγίβ {πα 10 18 ποῦ Πθοθββᾶτυ ἔου (ἀοα ἴο δχρ]δίη 
δηἀ ἀονοῖορα 18 ΘΟ η86}5 ἴο τηθῃ ; {μαί ἢ πθνουμ6 6858 ἐλ κ68 τ ϑην 
ΟΟΟΑΒΊΟΠΒ οὗ δἀπηοηϊβηϊηρ ἐμοῦ, ποῦ ΟὨΪΥ ὉΥ νἱβίοἢΒ ἀπ τον δ ηΒ, 
θυῦ ἀνθ Ὁγ {δ νἱβιίαύοηβ οὗ 818 Ῥσονκίθμποο, ὈΥ͂ βοῃάιηρ σΑ]βτα [168 
αηὰ ἀἰθοαβθ8 ἈΡΟῚ ἴπθια, ἴο ΣΟΡΓΘ88 {ΠΕΡ ΔΥΓΟρΆΠΟΘ δηᾶ γϑίοστη {ἢ ΘΓ 
οράυγδογ. Ηδ ποχύ σου ϊκα68 00, θοοδυβα 6 μα ῥγοπουπορα ἢϊπ- 
Β61Γ Ὁρεῖσμῖ, ἀπα δϑπχτηθὰ (μᾶὶ (ἀοα μαα δοίθα 1ηἸπ 108} γ, 1 ποί 
Ὁ) αΒί}γ, ὑονγαγάθ ἢϊπὰ, 101 Π6 Ῥγονα8 ἴο Ὧ6 ΠΟ [688 ἸΠΙΡΙΌΡΟΙ {πδῃ 
ἱπάδοθηῦ, [Ι͂ἢ {86 {μϊγὰ ρῥΐδοαθ, 6 οὐ]θοίβ ἴο Φοῦ {παΐ, ἔγοιι {6 
τ ῖβοῦῖεβ οὗ ἴπΠ6 ροοα δηά {Π6 ργοβρουῖυ οἵ [86 πιὶοῖκοα, μ6 ἢδ8 8186} 
Δηα ῬαοΥΎ ΒΟΥ σΟποϊ πα ρ64, ἐμαῦ {Π6 ΓΘ νγὰ8 Π0 δανδηΐαρα ἴο Ὀ6 ἀογινοα 
ἔγοτῃ [86 ργδοῖϊοα οὗ υἱσίαθ. Οὐ {16 ΘΟΠΊΧΆΓΥ, Βα ΔΗΓηΙ8 ἐμαί, τυ ο ἢ 
{86 αἰιούϊοπβ οὗ [86 7δὺ οοπίϊημθ, 1 185 Ὀδοδαβα {Π6Υ ἀο ποὺ ρΐδοθδ 8 
ΡΓΌΡΕΙ Θοηῆάρθμῃοβ ἴῃ (σοα, 88]ς τοὶ θῖ δ Β18 πδηᾶβ, ρδί ΠΥ οχρθοὶ 1, 
ΠΟΥ ἀδιγθδῃ ὑποιηβο νο8 Ὀθίοσγα πἷπὶ 1 Ὀαοογηληρ Πυχ ΠΥ δᾶ δ0Ὁ- 
τη ἰβδῖοηθ. Τ}18 ΟὈβασυδίϊοη δΙοηθ, δ6 8(.18 ΨΘΥΥ͂ ῬΥΟΡΘΙΪΥ, 18 αὖ ὁπ26 ἃ 
Βῃ ΠἸοΙοηῦ σαρσγοοῦ οὐ [Π6 δομίιτηδου οὗ “0Ὁ, 8πα ἃ [Ὁ}} τοδιϊδίίοη οὗ 
{π6 ἀπ᾿ δύ Βυβρίοιομβ οὗ ἢ18 ἔθ μάβ (χχχυ. 4.).. 1,ἈΒ017, μ6 Ὄχρ διηϑ 
1Π6 ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗ {86 1) Υ, ἴῃ ὁπαβίθηϊηρ᾽ 6} ; ΜΏΪΟΝ ἀγα ἐπ ρΘΏΘΓΑΙ 
[0 ὕΓΟΥ͂Σ ἃπα (0 Δηηθηα ἱπθτω, [0 ΓΘΡΓΘ88 {Π6} ἀυσόρδηδο, [0 αἴἴοτα ἢ]πὶ 
ἈΠ ΟΡΡοΥΠΙΥ οὗ δχθιαρ σγῖηρσ 18 756 166 ἀΡροη {π6 ορδβάϊπαϊα πὰ 
το 6 ]ΠἸοὰ8, Δπα οἵὨ βῃονίησ ἄνουν ἴο [86 Βυγαῦ]α ἀπᾶ οδϑάϊθης, Ηθ 
ΒΌΡΡοΟΒαΒ (ἀοα ἴο αν δοϊϑα ἴῃ (18 Δ ΠΏΣ ἰοναγὰβ 600 : οἡ ἐμαὶ 
ἀοοουηΐ Β6 Ἔχπογίβ Πΐπὶ ἰο πυγὉ]6 ἢ] π|861} Ὀοϑίογα Ὠἰβ τἰσῃίθουβ πάσα, 
ἴο θδνναγο οὗ Δρρολγίηρ οὐδίϊπαίο οὐ οοηἰυμηδοῖου8 ἴῃ 18 δἰρ]ιῦ, απὰ οἵ 
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ΤΟἰαρβίησ ᾿πίο ἃ σϑρουϊτομ οὗ ἢ8 8βῖ5ηῃ. Ηδ θηίγθαίβ Πῖπι, ἴγοση {86 
οομίοιρίαἰίοι οὗ π6 αἰνηθ ῬΟΥΤΘΥ δηα τηδ]θϑίυ, ο οπάθανοι ἰο σα- 
[Δ1η ἃ ὈΓΌΡΟΥ ΓΟ ΎΘΏ66 [0Υ [δ ΑἸταρὨγ. Τὸ ἴπ686 ἰγθαθθηον ᾿ηΐογ- 
τηϊ οα δηα οἴξοη σοροαΐθα δηοηϊ οηβ οὗ ΕΠ] ἢ, 00 τδῖκθ8 η0 γοϊυση. 
ΤῊ εἀὐάγοββ οὐ (ἀοα Πιγηβ6 7 [0] γ8 ἰῃδΐ οὗὁἁ ΕἸ λα, 1π τ ]οἢ, α18- 

ἀαϊπῖπρ ἴο ἀοβοοπᾷ ἴο ΔΗΥ ρδυίσι αν Ἔχρ]οδίϊου οὗ Η18 αἰ ν]π6 ΘΟΙΠΒ6]8, 
δυΐ ᾿ηϑίαποίηρ Βοπηθ οὗὁἨ [π6 βία ῃἤοιιβ οἰδοίβ οὗὅὨ ἢἷ8 ἸΏ ΠΕ πὶΐ ῬΡΟΎΤΟΙ, 
ἢ6 1πβ᾽δίβ ΡΟΣ 86 βαη6 ΤΟΡ1ο8 τ ἢ] ἢ ΕΠ μδα Ὀοΐοσο ἰουο θα ἀροη. 
Τη {Π6 ἢγϑί ρδοο, μβανιηρ τοργονϑα {86 ὑδιλουυ οὗ «00, 6 οοηνιοίβ 
Ηεἶπὶ οΥ̓ Ἰρπόγᾶποθ, ἴῃ ὈΘΙηρ ὉΠ8Ό]6 ὕο ΘΟ ρτ μο μα (μ6 σου οἵ (818 
ογϑδύϊοη, Ἡ ΊΟἢ ἡ τ οὐνίουβ [0 ΘΥΘΣΥ͂ ΟΥὙ6; {π6 παίυγα πα βίγιοίιγο 
οὗ (86 οαγίῃ, [Π6 868, ἔπ6 Πρ, δπα {Π6 δῃϊτηδὶ ἰησάοῃ. Ηδ τΠ6η 
ἀοπιομδίχαϊθβ ἢἴβ γα Κη 688, ὈΥ ΟΠΔ]]οηρίηρσ τὰ ἴο Ῥγονθ 818 ΟὟ 
ῬοΟνΟΥ ΟΥ̓ Θηλα!ηρ᾽ ΔΗΥ͂ ΠΕ: δσχουίοι οὗἨ [π6 αἰνπθ ΘΏΘΓΡΎ, δηᾶ 
ΤΠ 6} στοἔοσσιηρ τὴ ἴο 0ὁπ6 ΟΥ ὕτχο οὗἉὨ ὑπ6 Ὀσιΐθ ογθαίζοπ, τ ἢ ὙΠΟ Π6 
18 ἘΠ40]6 ἰο οοηϊοηα : ΠΟῪ το 688, ἐπογοίοσο, σὰ {86 Ομηη!ϊ- 
Ροΐθηῦ Οτγραΐον δηὰ 1ωογά οὗ 41} {πῖησβ, ψΠ0 18 ΟΥὁ ὁ8η δ ΔΟοσοΟυ 40 ]6 
ἴο πο θεϊπρ ψ αΐονον (Χ]}. 2, 8.}}} 
ΤῊ Βοορα οὗ (118 βρθϑοῖ 18. ἰο τ} ]6 Φ0Ὁ, δηα ἴο ἰοδοῦ οὔποτ ὈΥῪ 

[18 ὀχϑιρὶα ἴο δοαυΐϊθθοθ ἴῃ {86 αἰβρθηβδίϊοηβ οὗ “ 6ῃονδῇ, ἔγομη δὴ 
ὉΠΡουπάρά οοπβάσποσ. ῃ 8 δα ΟΥ̓, τ ]βάουῃ, Δηα σοοάη688; δὴ δπὰ 
{Πῖ8, ψ ῖοῖ (ὈΊθμοΡ ϑίοοϊς ἔσυν τοιιαγκ8) 18, ἰβαἀθοα, σουίῃυ οὗὨ {Πμ6 
Ἰηἰοσροβι δου οὗ ἴμ6 Ποῖῖγ. ὙΠα τηοίποα ρυτγβηθά ἴῃ Π6 Βρθϑοὶ ἴοὸ 
ΔΟΟΟΠΡ 8}. 118 ἀ6διρη 18 ἃ 86 7168 οὗὨ α 6 5010}8 Δηα ἀΘΒΟΥ ΡΓΟΠ8, ΓΟ δ 6 
ἴο πδίασαὶ {πῖησβ, δαἀγα ΓΆ}]} Πίϊοα ἴο οοηνίποα {Ππ|8 οοτηρ] δ ηδηΐ, δηα 
411 οἴμοτβ, οὗ {Π6ὶν ᾿ποαρδοὶἐυ ἴο Ἰυάρα οὗ (ἀοα δΒ τλοτα] δα πηϊηἰβίγαίίομι, 
Δα οὗ [6 ἀδηρονρ οὗ βίγί νη στὰ {Ποῦ Μακοσ. Νοίβιηρ, οδπ 
Θαυδὶ, τι όἢι 1688 ΒΌΓΡα88, {πΠ6 δι Ὁ] μα Υ οὗἉ {818 ἀἰνῖηο δά γθεβ (χχχ νι, 
-Σ]".). 
ἘΝ δοπο] βίου οὗ [6 βρϑϑοῖ οὗ Φϑονδῖῇ, 00 απ ]68 Ὠἰπβ6] 

Ῥοίοτο (ἀοά, δοκπον]θάσίησ ἢϊ18. οσσῃ ἱρηοσάηοα δηᾶ ἱπ θθοΣ γ, δηά 
“ὁ χρρροηΐϑ ἴῃ ἀιιβὲ πα 88}68. Ηδ {86ῃ ΟΠ υβ ββουιῆσα ἔοσ 18 ἐγ θη8, 
δηα 5 τοϑίογϑα ἰο γβάοι Ὁ]6α ργοβρουΥ, Βοπουτ, δηά οοπηξοτί. 

Ετοῖι ἃ ἀ16 οομβιογαίϊοη οὐ 811 [Π686 οἰτουμηβίαποοβ, δῖϑδορ Τότ ίἢ 
σομοϊά6β ὑπαὺ [6 Ῥτῖποῖραὶ οδ]οοί οὐ [Π6 ροδπὶ 18 (18 (Πἰγὰ δῃηα Ἰαϑὲ 
{Γ18] οὗ Φ 0} ἔγομῃ (Π6 1] 80106 Δηα ὩΠ ΚΙ Π4Π688 οὗἁὨ Π18 δοοιβίηρ, ΓΘ η68 ; 
186 ΘοΟπΒθάθποπο6 οὗ τ] Οἢ 18, ̓ ῃ {πο ἤγδῦ ρἴδοθ, {Π6 ΔηρΡΌΓ, ἱΠαΙ ρὨΔΙΟΠ, 
8Δηα οοπίιπηδον οὗ “0, δἀῃά, αἴοσυγαγάβ, 18 σοιροϑασγθ, Βα ΠἸ 8810}, 
δηα Ρϑηϊΐθποθ Τα ἀθβῖρη οὗ [Π6 ρόθῖὰ 18, ὑπαγείοσγα, ἴο ἰθδοῖ θη, 
τ:ηδΐ, Βανίηρ 4 ἄχ6 τοβρϑοῦ ἴο ὕπ6 δουτυρίϊοῃ, ᾿ΠΗΥΤΑΙΥ, πα Ἰρηοτϑησθ 
οὗ Βυτιδῃ ῃαίγθ, ἃ8 ὙΧ16}1] 88 ἴο {π6 1πβηϊία νυ ἰβάομη δηα πηἈ) ΒΥ οὗ 
αοά, {παν τὰ ἴο τοὐθοί 41} οοπῆάθῃσθ ἴῃ {ποῖγ οσσῃ βίγθηρίῃ, πὶ {πεῖν 
ΟΥ̓́Τ ΣῚΡ ΘΟ ΒΏ688, 8 ὕο ῥγΘΒΟΥΨΘ ΟἹ 811 ΟΟΟΒΒΙΟΏΒ 8ῃ ΠΥ ΔΥΘΥΙ σ᾽ 
Δα ἀπ80]]}16ἀ ἔα! ἢ, δηα ἰο βαῦταϊ τι Ὀδοοιηϊηρ γον υθημοα ἰο ἢῚ8 
ἄρογθοβ. [0 18, Βοσονοῦ ἴο Ὀ6 ΘΑΓΟ Πν ορβαγνοα τπδΐ {Π6 βυ]εοῖ οὗ 
Ἐπ6 ἀϊδβρυΐα θοΐσθοη ΨΦοὉ πα ἢβ ἔγιο μα β αὐ ἴδ β ἔτοσι {π6 βιι ]θοὺ οὗ 
ἔπ Ῥοδπὶ ἴῃ βΈΌΠΟΓΩΙ ; δηὰ {μπαῦ ἰῃ6 Θηά οὗ {πΠ6 ρορϑίϊοδὶ ραγί αἱ ΠΕΤΒ 
ἔγροια ἴδ ἀαδβίρῃ οὗ (πΠ6 παυγδίῖνο δὲ ἰαῦρθ. ΕὟγ, (ἢ ὈΙΒΠΟΡ Τοπλδυῖτβ, 

Σ Ἰοντ, 1,ροίαγοβ, ἰοςῖ, χχχὶϊ, νο]. 11. Ρρ. 378---385. 

νοΟΙ. Π.- ΥΥ͂ 
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ΔΙΓΠπουσῆι ἐμ6 ἀοδῖση ἀπά βαρ )θοῦ οὗ [ῃ6 ροθπὶ 6 ὀχϑοῖν δ8 Π6Ὺ δῖ 
αῦονε ἀεβπεά, 10 τηαγ, πανογίμ]θββ, θ6 σγδηΐοα {μδὺ [π6 γΠ016 Ὠϊδίογυ, 
14 Κα ἰοροίμοῦ, οοπίβι 8 δὴ ΘΧΘΠρ]6 οὗ ραῦθηοθ, ἰοροῖμαν τ} 118 
Το αΓ ; δηα 6 ΘΟμβί ἀογβ τηποῦ οὐὗἨ [Π6 ῬΘΥΡΙΟΧΙΥ ἴῃ ποῖ {π6 580}- 
Ἰθοῦ 88 Ῥθθὴ ἱηνοϊνθα 88 δυιβϑίηρ ὈΥΙΠΟΙΡΑΙῪΥ ἔγομῃ [ἢ]189 ροϊηῦ ποῖ 
μανίηρ θδθη ἰτοαίθα ψι} βυ βΠοϊοτῦ αἰδυϊποῖποββ ὈΥ͂ [86 Ἰδαγηθά. 

Γ[Ηδηρβίθηθοτρ, Ἀγραδδβ [μα “186 οὈ]θού οὗ [86 θΟΟΚ 18 {μ6 βοϊατ]οη 
οὔ {π6 φυοβίζοη, ἢον {Π6 Δ ΠΟ οη 8 οὗὨ [86 τἱρῃύθουβ δμα [Π6 ΡΥΟΒΡΟΓΗΥ 
οὗ 116 νν]οκοά οδῃ θ6 οοηβίβίθης τὴ (ἀοα ΒΒ )υθοο. ΒΒυΐῦ 10 Βπῃου]ὰ θ6 
οὐβεσνϑά," Βα ροβδ ου, “ (παὺ {π6 ἀϊγοοῦ ργοῦίθπι Ἔσο  αβῖνο Υ τοΐδγβ ἴο 
[6 ἢγϑὺ ροϊηῦ; {86 βοδοῃά Ὀαδὶηρ ΟὨΪΥ ποιά θηίδ!} ΠΥ ἀϊβουββοα Οἢ ΟΟσββῖοα 
οὗ 186 Ἰοδάϊπρ, [Βθπη6. 10 [818 18 ονθυϊοοκοά, (π6 δῖποῦ νου] Ἀρροᾶσ 
ἴο ἢανϑ βοϊνβῆ οὐἱ  οπθ [41 οὗ 18 ργοῦ]οῖα : [{Π|6 σα86 ἔγοτῃ συ βιοῦ [Π|6 
ψγΠο]6 ἀἰϑουββίοη Ῥγοσθθάβ ἢδ8 γϑίβγθῃοθ τη γον ἰο ἴΠ6 Ἰεδαϊησ ῥγο- 
Ὀ]6μ.." Ηδηρβίθηθονς, ἔτ ΠΥ, σοηβιουβ [Π086 1Π ΟΕΥΤῸΣ ὙΠῸ τοραγὰ 
{86 ἀοοίγϊπα οὗ τγοίσι θυϊίοη δέον ἀθα 88 δΙοῃθ οαδἱουϊαίοθα ἰο Ἰοδα ἰο 
8. ΒοϊΪαὐϊοη οὗἁὨ {18 ρῥγοῦ]οα. (οὐ δ τὶ ριίθουβηθββ ταυβῦ 6 τηδηϊξεβίθα 
ἴῃ {818 νου] 88. ὙγὙ6}1} 88 ἴῃ δῃοίποῦ; δηῃὰ [18 τηοσγὰὶ σΟΥΘγη θηΐ ἰδ 
ΑΙ ΤΆΥΒ 1 ΘΧΟΙΟΙΒα, δης 18 ποΐ ἴο Ὀ6 Βυρροβοα ᾿ηϑδοῖνε πον, 0 8 Κ6 
ὉΡ Βεογοαῖζοσ. Τῆαβο, {Π6, δ ροβιθϊοηϑ 1 οἢ ταυδβί Ὀ6 ἰαὰ ον, 
ἴῃ ΟΥ̓ΘΥ ἴο ΒΠΟΥ͂ ΠΟῪ ἰπ (86 ὈΟΟΚ φ,ΘΠΟΓΆΪΥ, δθα τηϑῖη]ν ἴῃ ΕἸ Β 
ΒΡΟΘΟ θα, 8 τὶρΐ βοϊυύϊου 18 ορίβδιπϑαᾶ: “(1.) (ὐδίδιαιυ 18 τη 6 οὐ 
ἍΆΥ ἰπαὶ 1οδἀβ ἴο 16 Κίπρσαοτῃ οὗ ἀοά. Ενοῃ {μ6 οοτιραγαθνεῖϊν - 
τσ δου ἀγα ποὲ στ βουΐ δ᾽η; ΒΟ οδπ Ὀ6 ογααιοαῦθα ΟὨΪῪ Ὁγ αῇῆϊο- 
[1οη9. Μία ογιιεῖς ε5ἰ υἱα εαἰμέϊδ. ΗἨδ ΨΠῸ τϑρϑηίβ Μ11] αἰΐδιπ ἴὸ 8 
οἰθασγοῦ ᾿ηβιρσης ᾿ηΐο {86 οἰ  ν 186- θοῦ νᾺγ8 οὗ (ἀοά. 786 αϑἔιο- 
ἰἰοη8 οὗ {π6 ρίοιιϑ ἰββδὰ αὖ οὔσθ ἔγοτῃ (ἀοα Β }υΒ[:.6 δηα Ιοσθ. 70 ἢίγη 
ὙὙὮΟ Θη ΟΓ 818 ἃ ὈΓΟΡΘΥ Β6η86 ΟὗἩὨ 1π6 Β᾽ πῇ ι] πε88 οὗ τλδῃ, Π0 δϑ]δι ον 
ἈΡΡΘΔΙΒ 80 στοαὶ 88 πού (ο θ6 ἀΘϑοσυϑα 88 ἃ ριυι ἰβῃχηθηΐ, ΟΥ υϑεΐιι] ἃ5 8 
ὀογγθοίνο, (2.) (ὐδδιην, ἃ8 (16 νϑι]θα στδαθ οὗ (ὐοά, 18 νι τΒς6 
Ῥίουδβ μανοῦ δἷοῃβδ; θυῦ τηδηϊοϑὶ ῥσγοοίβ οὗ (ῃ6 αἀἰνῖπο ἔα υο δοοοσα- 
ῬΔΩΥ͂ ΟΥ̓ ΤΌ]]ο 11. ὙΒουρῇ θύῃ ἴῃ τηΐβοσυ, ΜΕΥ 811} αγὸ ΠΑΡΡΊΘΥ 
ἴπ8π (6 ψἱοκοᾶ; δηᾷ, ἤθη 1 88 διἰδιηθα τ(8 οὈ]δοῖ, 1 18 ἰαγιηληδίοα 
Ὀγ (Πς Ιωοσὰ. ΤΠ παίυγο οὗ δοίβ οὗ ρσϑοθ αἴθ γβ ἀοοοσαάϊησ ἰο {86 
αὐδιν οὗ (ποθ οὐ ψμοῦὶ {Π6Υ ἀγα σομέθγγσθα, Τῇ ΘΟὨβοϊβίϊομβ 
οἴετγοα 1η ἴπΠ6 ΟἹα Τοβίδιηθηΐξ ΔγΘ, ἀρυθοϑῦὶυ ἴο μ6 ΘΑ ῦ Λυδσταρης 
οὗ 118 Ῥγοΐβββογβ, ἀθγι να μον ἔγομι ὄχύθγῃδ) οἰγοιυτηθίδῃσοθ; Ὑ 8116 
ἴῃ {86 Νὸνν Τοβίδιηθηῦ [ΠΥ ΔΓΘ ΤΔΙΏ]Υ βριγῖτι8), τ πομΐ, Βονγαυου, 
Θχοϊυάιησ {86 ΘΔ ηρ' αχίοσηαὶ μ61]ρ86. ΤΙΒ αἰ δσθποα 18 ηοὶ βββθῃίαὶ, 
ΠΟΡ 1Β ΔΩΥ͂ ΟΥΠΟΡ; [86 γερζίξμξίο ἵπ ἱπίεσγεπι Ὀδληρ ἴῃ ἴ16 ΟΙΪὰ Ταοβία- 
τηθηΐ ὈΓΙΠΟΙΡΑΙΪΥ οομβποα ἴο (ἢ]18 186, ψ Ἀ1}16 ἰὼ τΓῃ6 Νουνγ Ταβίδιηθηϊ 
{Π6 6γ6 18 ἀιγθοίβα βογομπά (μ6 ᾿ἱπλὶίβ οὗἩ {Π18 σου], } 
τ, ιτῖο, ἢ ἃ νυ Ὁ]6 ραρογ, οα {πὸ 1)οβίσῃ οὗ {π6 Βοοκ οἵ ΨΦο}5, 

[Ἀ1κ68 Β δίῃ θ14}}ν {Π6 Βα θ ὙἹ6 7, δηαὰ βϑῇονγβ δον ἴμ6 βι)]θοῖ 18 οὗ 
ΒΘΠΘΓΑΪ ργϑοῦ 8} υἴ]1γ. [0 “’ ἈρΡρθδῦβ ἴο Ὀ6 ομδ {μ8ὺ οΟηγ68 Ὠομη6 ἴο 
ἸΏ6η᾽5 Ὀ.Β᾽Π688 δα Ὀοβοη8. Εὔυθὴ ὑπάογ μ6 ἸΙρῃς οὗὨἩ ΟἸγΙ ΒΔ ΏΣΥ 
[Π6 ΓΘ 86, Ῥδυθδρ8, 6 ΏΟ πᾶν πού δὖ ραγ μου αν βθαθοηβ 6] 0 ἢθ 
βίσιθ Ὀδύν 6θὴ ἔδ ἢ ἴῃ ἐπ6 ραγέθοῦ σογογηιηδῃΐ οὗ μ6 ψου]ᾶ, ἀπά {89 

ΣΟ γο!. οὗἩ ΒΙὈ]. 1μὲ. ἀτε. σοῦ, 016 ΒοΟΚ οἵ. 
ἢ Μγ Βιῦ]ο ΠΙυκιγδιίομβ, Ενοηίηρ δοτγίοθ, ΕἾγεὶ θεῖ, ΕἸγοὶ ΠΑ. 
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γαγίουϑ [60] Ἰηρ8 Ἔχοι θα τὰ (16 ταϊηαὰ ὈῪ ψ μδὺ (ΠΟΥ πᾶνα Ἔχρϑυϊομοοεῖ 
οὔ υχαδη βυδσγιηρ.ὔ7}} 

Μο]άθηβαΟΥ ἀπά βοπλα οἶον ΟΣ 108 ἢανο σοηβιἀθγοα ὑπ6 ραββασθ 
ἴῃ Φοῦ χίχ. 2ὅ----27. 85 ἃ ργϑαϊοῦοῃ οὗ ὑπ Μίοβϑίδῃ. [Ὁ οδῃηοί, μον- 
δνϑῦ, θ6 οἰθαγν βῆοσνση ὑμαῦ {818 ῬΟΟΪς ΘΟη 818 ΔΗΥ͂ ΡΓΟΡὮΘΟΙ68, Βίγ Οὔ] Υ 
80 641164; Ὀδοδῦθθ ἰῃὴ6 Ῥδββαρθθ ὙΠΊΟΣ τὶσῃῦ 06 δἠδποοα 88 ργο- 
ΠΌΑ] πλαΥ͂ 4180 6 δΟηϑΙ 6 ρα 88 ἃ ῃγοίοδϑίοη οὗ ἔβϑι ἢ ἴῃ ἃ ργουλῖβοιὶ 
ἬΝ ἄρας δα δηα σοποογηΐηρ 8 ἑαΐατα σγοβυστθοίοηῃ. Α ᾿θαγμοὶ οοηι- 
τηθηΐαίοτ οὗἩὨ {πΠ6 ργοβαῃῦ ἀἍΥ Πὰ8 γϑιῃδυκοά, (μαῦ {ποτα ἀγα Ὀαΐ 6 
Ραγίβ οὗ {π6 ΟΙα Τδβίδιμθῦ ψ βιοῦ ἀδοΐαγα τλοτο ΘΧρ ΙΟΙΕἸγ {Π6 σταπὰ 
Οὐ] 1 π68 οὗ τον θα ὑγα, ΠΔῪ ἀνθ οὗ δνδηρθ] 108] ἀοοί τη ; 80 {πᾶ 
{ΠῸΥ ψ}Π0 ΒΡϑαΚ οὗἉὨ 10 848 οοῃβίβίϊηρ οἰοῆγ οὗἨ παέμγαί γοϊσίοη βϑθιὰ 
ΘΕΠΓΟΙΥ ἴο Ὦανα πλ!ϑίδ κθὴ 18 Β0ορ6. 
“Βα ομαγδοίθυ οὐ ϑαοῦ Ῥϑύβοῃ 18 ΜὙ86}} βυδίαϊποα {ΠτοῸρΡὮ {Π6 τ᾽ 8016 

θοοῖκ: {00, Θνουυ θσα σοπῃδβιϑίθης, ρίουβ, οοπβοίουβ οὗ [8 οὐ 
ὈΡρτγϊρὨΐπαββ, ὑὰΐ ΤΣ ΟΥ̓ Π.ΙΒΟΓῪ, Ὑ6Ισῃοα ἀονγῃ ὈΥ αἀἴδβθαβο, δπὰ 
᾿γγϊαϊοα ᾿ν {86 οἰδιμογουβ δοοιβαίζοῃβ οὗ ἢ18 ἔγι 6 μα8, 18 μαγσὶθα οὴ (ὸ 
ΤΆ ΚΘ ΒΟΙη6 Γαβῇ δβϑουίίοηβ. (οηβαθηΐ ἴῃ ἢῖθ ΟὟ ἸΠΠΟΘΘΏΘΘ6, ἢΪ8 
ΔΡρΘ418 ἰο (ἰὐοα ἅγθ ϑομηθίϊηθϑ ἴοο ὈοΪα, δπὰ 18 αἰίδοκβ ροη 18 
ἔγϊθηαα ἴοο μαγϑὰ, Ὀυΐ δα δἰνσαγϑ 648 10 ΘΟΙΙΡ] ΑΙ ΐ8, δθαἃ οχοῦβοβ [18 
γἤθμθῃοα οη δοοοπηΐ οὗἉ {88 πιαρη!υα9 οὗ [18 οαἰδιαϊγ. Η8 ))σπάε, 
411 βἴμοθσ ΨΟΥΒΕΙΡρΟΥΒ οὗ [Π6 ἔσταα οὐ, δῃὰ δαγηθϑύ δἀνοοαίΐεβ οὗ 
γἱσίιθ, ἄρστοα 1η [Π6 ΟρΡ᾿πίοῃ {μαὺ αἰγῖπα δία. ᾿νΑΓΙΔΌΙΥ ρα πΙβἢ 68 
1Π6 τιοῖκοά, δῃὰ τονγαγάβ (86 ροοὰ νὰ ργθβθηῦ μαρρίμθθθ, ΤΟΥ 
ΘΠἀΘΑΥΟῸΣ 0 ργονα {1Π18 ὈΥ ἈρΡρθ818 ἴο ἵογα δποϊθηΐ γουθἰδίοη8, [ο 
1.6 ΟρΙπΙοηΒ οὗ ῃο86 ψο δά ᾿νθα ἴῃ ΌΣΟΙ {1π168, Δηα ἴοΟ ἜΟΧρουΐίθησο, 
ΔΡρυθῃθηβῖνα ἰοδὲ [Π6 σΟὨ ΥΑΓΥ δϑθογοῃ οἵἨ «00 Βῃου]α μ᾽ γ6 ΤΌΤ ]8 
δηα τοὶρίοθ, ΤΠΘΥῪ 4]1 βρθαὶς οὗ δηροὶβ' Νονυθυίμοθθβ, ἔμ Ὺ ΑἸΠῈΓ 
ἔγοτα δδοῇ Οὔ σ ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΓ τηϑίίουθ. ΕΠΠΡἢΔΖ 18 Βρουου ἰοὸ {6 
οἴ μοῦϑ 'π ἀϊβοθγηϊηθηῦ δηά ἴῃ ἀδ᾽ σου. Ηφ Ὀδρὶηβ ὈΥ δαἀἀγοβδίηρ οὐ ἡ 
ΤΩ] ἶγ, δῃά τ 18 ποῦ ππ0}} ᾿γτϊ αἰαὶ ὈΥ Θοη γδα!ούου (μαῦ ἢ6 σθοϊκοῃβ 
τὰ διηοηρ (ἢ6 ψιοκοά. ΒιΠἀαῆ, 1688 ἀἸβοουῖπρ δηα 688 μο] βῃϑά, 
Ῥγθακϑ ουΐ αὖ ἢγβύ ἴῃ δοοιιβαίῖοηβ ἀσδιηϑὺ ὁ ο0Ὁ, ἀπ ἸΠΟΓΘΆΒ68 ᾿ῃ γϑὶ6- 
ΠΙΘΠΘΟ: ἴῃ {86 6η4, Πονγον ον, ἢ6 18 γα οσα ἴο ἃ πιθοῦ γαρϑυ θη οὗ ἢ18 
[ὈΓΠΊΘΡ ἈΓρυμ πΐθ. ΖΟρ ΔΓ 18 ἸΠ ΌΣΙΟΥ [0 ἢ18 ΘΟΠΙΡΔὨΙΟΏΒ ἴῃ Ὀοίδι {Π686 
ΓΟΔΡΘΟΙΒ: δὖ ἢγδύ, [ἶ8 ἀἸβοοῦσβα 18 ΟπαγοίθιΖοα ὈΥῪ τυβιοἱ νυ ; 8 

, ΒΘΟΟηά βἀάγαββ 8448 Ὀυὺ [1{{|6 ἴο {π6 ἢγβῦ; δηὰ 1π {π6 [πιτὰ ἀἸδ]οριιθ 
ἢ Πὰ8Β ΠΟ ΤΟΡΙΥ ἴο ΔΚ. ΕΠ τηδηϊδβίβ ἃ ἄθστοο οὗ νϑῃθγαίοη ἔῸῦ 
0} Ὧἀπὰ [ι18 ἔγιθπάβ, δι βρϑαῖκβ {π|κ6 δὴ ἰηβαίθα γουΐ, τιβηΐπσ ἴο 
οοηοθδ] ἢ18 86 πα ΠΟ ΠΟΥ ὑπάοῦ ἴπ6 ΔΡρΘΆΣΔΠΟΘ ΟΥ̓ Ἰηοἀοϑίγ.Σ ὙΟοὐ 
18 Ἰηἰγοδυσοά ἴῃ 81] ἷ8 πη] ϑίυ, βρθακίῃηρ' ἔγοπὶ ἃ ἰθιηροβίπουβ οἱοιά 
1ὴ {Π|6 8ῖγ]6 οὗ οὔθ νυ ἢ ΠοΒ6 ΒΟΠΟῺΓ 1 15 ποὺ οοπδβίϑίθην 0 ΤΌ ΠΟΥ 
Δ δοοουηΐῦ ὁΐ 18 ρονθσῃιηθηῦ, απ ἴο βούι16 {868 Πα αααδβίϊοη, 
γΓΒΙΟὮ 18 ἄρον {Π6 σοῦ οὗ Βυχηδη ᾿μίθ] θοῦ, Ηρ, ἐμογθίοσο, Πλ οὶ Ὺ 

Ἰ Ὠϊβουββίοηβ οὐ 1:6 ργοδίθτα οὔ (ἷ8 ὈΟῸΟΚ υν}}} Ὀ6 ἑουπὰ ἱπ Ηδνοτγηϊοκ, ΕΪπ]ο απ 
ὃ 289 ---291, 1Π|. ρΡ. 800---825. ; ὙΠΘΓΟ, 88 γ706}} 88 'η Ηθηρδίθηογρ 8 δγίὶςο]ο, [16 ποίΐϊοπ οἵ 
ὑννἈ 1, ἴΠδὺ [86 Ὀοοῖὶς νγδϑ ἱπιοη δὰ ἴο απίοϊά 186 ἀοοίγίπο οὗὨ [Π6 801] Β ἰτῃ πον} }γ, ἰΒ οχ- 

διηἰποα ἀπά ἀϊδργονοὰ. Οομιρ. οἷ], Εἰπϊεἰταηρ, ἃ 122. ΡΡ. 406---409. 
3. βδοῖ!"δδβ Ργοίβοο ἴ0 “οὉ. 
Ἶ Τἷς 8 Δ ΘΥΓΟΏΘΟΙΒ ΥἹΟῚ οὗἩἨὨ ΕἸ ; 48 ΤΩΔΥ ὕ6 σαι ποτοὰ ἔτοπι ᾿δὲ ἢδ8. Ὀδοι Πδίο ΓΘ 

8814. 
τυ 
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ΒἸθθθθθ 1π6 ἀϊδβραϊδηίθ. ΤῈ “οϊίποα οἵ (6 ᾿ηὐουοουΐογβθ, 88 ἷβ 
πϑίυτγαὶ, θεοοπθ ϑυ ἴῃ ἰἢ6 ρτόρτοβδ οὗ [π6 οομίσονοσβυ, πὰ θοῦ 
ΒΡΘΆΚΟΙ γοίγηβ ἴο {Π|6 βίαρϑ, γι ἢ δὴ ἱπογεαβοα ἄδρτϑο οὗ δϑασθγμβββ.᾽ 

ΥΠ1|. Αἱ ἐδ οπά οὔ [π6 ϑορίυαριπί νογϑίοη οὗ 018 Ὀοοΐ,, αἰτον [6 
αοοουπΐ οὗἩἨ 4008 ἀραίῃ (χ]1. 16.}, {ποτ 18. 1π6 [Ὁ] πρ δα τΈοη : 
Γέγραπται δὲ πάλιν ἀναστήσεσθαι αὐτὸν μεθ᾽ ὧν ἀνίστησιν ὁ Κύριος: 
Βιεὲ ἐξ ἐς ωοτἱξίεη ἐμαὶ ἣε δαὶ γἷεο ασαὶπ αἰοπφ εοἱέδλ ἐΐοδε τολοπὶ {{ε 
]ογά ταϊκείπ ὡρ. ὙΒΟτα τ γᾶ8 80 υχιύθῃ ΘΟποογηΪηρ 00 18 ποῖ 
ΘΆΒΙΪΥ ἴο δα ἔουπά, 1688 ἰῃ ἷ8 οὐσῃ οΟἸΘὈταϊθα οοηξεβϑβίου, 7 ἀποιο 
ἐπλαὲ τῖν ΒΕΡΕΕΜΕΒ ἐσείῇ, δια. (τις. 25ὅ---27.)., Τὸ σοιρδγκ, πον- 
ΟΥΘΥ, 18 80 (ὯΓ οΟὗὨ ᾿πηρογίδῃοθ 88 1 ἤσγοόῦθβθ [16 ρορυΐαγ ᾿6] τοῦ οὗ {6 
ἀοοίτίπα δείογο ἴμ6 οουῖηρ οὗἨἁ ΟἨ τἰδϑὺ, ἃ θο] τοῦ, ἤο τ οἢ {815 ᾿πϑϑεϊπι- 
ΔΌΪ6 ῬΟΟΚ, Μγ͵ἷῪπ ΤΏΔῪ Γαδ δϑϑυγοα, σου τ θαϊοα ποῦ 4 1{{16.Σ Τὸ {}18 
φἀἀ 084] ραββαρθ. {Π6Γ6 18 4180 δῃμοχϑα ἴῃ ἴπ6 ϑαρίυδριηὐ νογϑίοῃ ἃ 
ΒΕ ΒΟΥ ρ. ΟΠ ΟΥ ΔΡΡΘΠαΙχ, σοηΐαϊηϊηρ ἃ Ὀγιθῦ ρσοηθδιορῖοαὶ δοοοιπ οὗ 
[6 ρΡαϊγίαγοι,, ἀογινοα ἔγοῃ δπ ο]ἃ ὥὄυσὶδο γοσβίοη ἢ, δῃὰ 1Δθ πο σιησ 
πὰ ἢ Ψοραῦ, Κιηρ οὗ (6 ἘἀΔοιητίθβ, απ, ΘΟμΒοα ΠΥ, τπακίησ 
Ἡΐτὰ ΠΘΑΓΪΥ͂ ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΥΆΓΥ ΜῚ Μοβοθ. ΤῊ Βυ βου ρίοη )ὲ8 γοοοϊνοά 
δη4 ογοαιϊδα Ὀγ [86 ρβουάο-Ατὶϑίθαβ, ΡΆ1]οΟ, απα ῬΟΪΥ ΒΙβῦοΥ : 10 τγᾶβ 
4͵8ο Ὀα]ϊονοὰ 1 {Π6 {ἰπ|6 οὗἨ Οτίρϑη, δηὰ 18 ργϑογσνθαὰ Ὀγ ΤὨδοαοίϊοι 
αὖ {π6 δπά οὗ [18 νογϑίοῃ οὗ (86 Ὀοοῖκ οὗ “οὗ. 

ΤῊ8 ΘΠΘΔΙΟΟῪ 18 τοοοϊνοα Ὀγ Οδ]ιηοῦ δα Ἡθγάθγ" 88 σοπυΐῃο, δυΐ 
10 18 ΤΩ ΔῊ ΒΌΥ ΒρΡΌΓΙΟΙΙΒ. 

ΙΧ. Το ρῥγθοράϊησ νἱον οὐὗἔἹὨἉἁ ΤΠ Βοῦρα δῃᾶ δγριυμθηῦ Μ01}} ΘΟΏΨΘΥ͂ 
ἴο 1Π6 ΤΟΔΟΟΡ 8 δοσυγαίο 168 οὗὨ {Π18 ὙΘΓῪ δηοϊθηῦ Ὀυΐ 1 ΠΊΔΗΥ͂ 
Ῥδββασθβθ ΘΟΠ  ΒΒΘΘαΪΥ -οὐὔβουσο ρόθ. ΤΟΥ ΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ἀδο[] ἢ η.8 
ἴον {π6 τσῃξ πηαἀογβίδηαϊηρ οὗ 118 Θοπίοπίβ ἴῃ [Π6 Γ]68 ἰαἃ ἄοτα ΟΥ̓ 
Ὧγ. ομη Τάγίοσ, Βαΐ ἔοσ {[π686 (Π6 βίμαοηῦ τηυϑύ Ὀ6 τοίοσσοα ἰο Ὠγ. 
Ταν]οτ πρὶ 

Χ, Νοιβίηρ, ροσθδρβ, 888 οοπίσ θα θα τπογὸ ἴο τοθᾶοσ ἴἢ6 ροδὰ οὗ 
ο0Ὁ οὔβουγθ, ἴμ8ῃ (Π6 σουμτηοι αἰ ν:ϑίοη ᾿μο ΟΠαρΡίοΓΒ ἀπ ψΘγΒ6Β ; ὈΥ͂ 

1 Ῥτγοῦ. Τυτηοτ᾽ Β ἰγαηβί διΐοη οὐὗἁἨ 98 ῃη [πἰτοἀποίΐοῃ, Ρ. 468. 
3 Ὧγ. Ηα]θβ, Απμδ) γϑὶν οὐ ΟἘΓΣΟΏΟΙΟΡΎΥ, υοἱ], ἰϊ. θοοῖκ 1, Ρ. 102, οὗ ΡΡ. 91, 92. (οἀϊε. 1880). 
8 ΤΠ!8 Βι ϑοσὶ ρ[ἱο 18 4190 ἔοιιπὰ ἔπ τῃ6 Αταδὶς νογδίοῃ, ὑνἤοσο ἴδ 18. 1688 οἰγοιχηχαϊδηιίαὶ, 

δηὰ ἰπ [Π0 οὰ 1,διπ Ψυ μαῖα ἐγ β]διίοη οἵ ΦοὉ. ὙὍὙΠα Τοϊϊονγίηρ γοσβίοη ἰ8 σίνϑη ἔγοπι [6 
δορίαδριπι ἴῃ Ὀϊδορ ΥΥ̓ δἰτοη᾿ Β Ῥοϊγρίοιϊ, νοὶ]. 11}. Ρ. 86. : “ὙῊΪΒ ἰδ ἰγδηβ]διθα ουξ οὗ ἃ Ὀοοκ 
ἰη ἴ[π6 ϑγηδη ἰδηράδρο; ἴου 6 ἄννεὶς 'ῃ [Π6 Ιδηά οΥὨ Α αδ᾽τ8, ον τη σοηῆποδ οὔ [ἄυμηθθα δπὰ 
Αταρίβ. 8 ἢγβὶ ἤδπ)6 νν8ςὲ Φόῦδ8Ὁ ; πὰ, δανίηρ τη δῃ Αταδίδη ποπιδη, μῸ μὰ ΒΥ͂ 
ΒΕΓ ἃ 800) ὙΠΟδ6 ΠϑΙῺ6 γγ88 ὕπποῦ. Νον ἢδ Πἰπ]86}} νγ88 [ἢ 6 δο0η οἵ Ζανθ, οπὸ οἵ [6 δοῃϑ 
οὗἩἨ Ἑκδυς 80 1παὶ ΒΘ ννὰ8 ἴῃς ΗΝἢ ἰπ ἀσδοοης ἔτοπλ Αγ. Νον ἴΠ686 ογο (ἢ 6 Κίηρβ 
ὙΠῸ τεϊρηδᾶ ἰη Εδοι ; οὐϑγ ψνῆϊς ἢ! σου ΠΙΣΥ ἢ 4180 Ὀᾶγθ γη]ο, ΤΉ ἢγθὶ τν88 Βδίακ τἢ6 80η 
οὔ Βθοσ. ἀηὰ [ἢ Πδπη6 οὗ ἢΐ8 ΟἰΕΥ̓ νγὰ8 Πϑαημπδαῦδ ; δηᾶ, δἰ [βα]αῖκ, ΦουῦδΌ, νμὸ ἰδ σα] εά 
200 ; δηῃά, αἴζον μἰπη, Αϑοῃ, ννῖῖο νγἃ8 σθπογαὶ ουον ἴ86 τορίοη οὗ ΤὨδοηιλη ἰδ (Τ ΘἸη8η}; δὰ, 
δῇἴοσ ἢΐπι, Αἀδά, [Π6 βοη οἵ Βαγηὴ, νῆο βιδοῖ Μδάϊΐδιῃ ἱπῃ 6 δηὰ οἵ ΜοδῸ ; δηὰ {}:0ὸ πᾶῖθθ 
οἵ 8 εἰν τννι8 αο μα. Απὰ {86 ἐγίθηἀβ ὙΠῸ σϑίμθ ἴ0 Φοῦ γεγο ΕἸΙρθδζ οἵ 186 80π8 οἱ 
Εεδα, Κίηρ οὔὗἨ 16 ὙΠ δη 65; Βα] ἀδά, [Π6 βονογοῖζῃ οἵ [86 βδισμοδηβ (ΒΒ ἘΝ 1168); δηὰ 
ϑόρῆδγ (Ζορἤδγ), [μΠ6 Κίης οὗ [6 ΜΙηδίηΒ᾽, (Ν,ααγμαι ἢ 068), 
; 4 (δ πηϑιβ ΠὨΙΟΪ]ΟΏΔΓΥ͂, το]. 1, τὶ. ὅον; Ηογάθσ ου Ἡβῦγον ῬΟΘΕΙ͂Υ ἱπ Μ. ΒΕ. (0. 8.) τοὶ, 
ΧΧΧ. Ρ. 644. 

5. ΒΟΒθηια οὗ δογίρίαυγο Ὠἱν ΠΥ, οἤδρ. χχὶϊ!, ἴῃ Βίβιορ ὙΥ δίϑδοῃ β Οο]]Ἱοοϊΐοη οἵ Τῆθο- 
Ἰορίοαὶ Ὑσϑοῖβ, νοὶ], ἱ. ρρ. 97,98. Ὧγ, ΤΑγ]οὸσ οὗἩ Νογννῖοἢ νγα8 8ὴ ϑιηϊηθηὶ ἀἰϊνὶπο οἵ τὴ0 ἰδὲ 
ΟΘΏΪΟΓΥ ; ῺΟ 88 αἰδιϊηρ υἰδῃθα ῸΓ ΒΒ σοπιπιδηά οὗ ΘΠ ροῦ, Ὀοπονοϊθης ὕϑαϊηζ, δπὰ 
ἄθορ δοαυδίπίδηοο ννὴἢ ἴΠ6 Ηεῦτονν δηὰ ασθθκ ϑοτίρίαγοβ Ηἰθ ϑβοῆθηιθ οὔ 1λἰνίηνγ, ἰδ 
ἷβ. ἀΟΟΡΙΥ ἴο θῸ τοργοιῖοα, ννὰ8 Ασίδῃ, δὰ, (μογοίογθ, οδῆποὲ δ6 τοοοῃτμθηδοὰ τὸ δισάοιϊδ, 
μα ἰσογ ἢ Ἰαύοὶγ, 
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ΨΥ ΠΙΟἢ ποῦ ΟἾΪΥ {Π6 ὉΠΙΓΥ οὗὨ [πΠ6 σεηθγαὶ βυ]οοῦ, Ὀαΐ ἔγθαιθηιν ἐπαΐ 
Οὗ 8 βῖῃρὶθ ραγαρτΆρΡἢ οὐ οἴδαβθ, 18 ὕγόκθη. Τὴ Θοτημηθηίβίογϑ, 
οὐἰτο8, ἃηα δηλ γβίϑ, Ἰηἀθοα, ἀγα ποῦ ἀρτθϑα δ8 10 ἴΠπ6 δοχδοῖ ὩΌΩΌΟΥ 
οὗ ραγίβ οὗ ψῇϊοῖ 10 σοηβὶβὶϑ : ἴῃ ἩθΙ ἀαρσρῸΣ δηα Π6 δά ὕδγρζον 
Ἰηϑςαία ὕνο θδάϊηρ ἀϊν!βίοηβ, τ] ἃ τυ] τυ ἀ46. οὗὨ δβυ θα  ν]Β10}8 : 
δὴ ΤΊ] ἀϊνιά68 11 ἰηΐο ἔουγ ᾿οϑάϊηρ ραγίβ; Μο] ἀθηθαννοῦ ἴηΐο ἰῃγρα; 
δηὰ Μγ. Νογϑδβ ᾿Ἰηΐο (μγϑὲ, ψῖ ἃ δια θ6Γ οὗἩ Βυρογαϊηδίο μοαᾶϑ) : Ὦγ. 
(οοά ἀἰνιά68 10 ἰπίο βὶχ ὈΟΟΚΒ ΟΥ ραγίβ: δηὰ τ. Ἠδ]δββ ἴηΐο ἔνθ 
Ρατγίβ, ᾿πάθρ  μἀΘΠΠ]Υ οὗ {π6 ὁχογάϊατη δηα οομο βίο ἢ Ὀαΐ, 88. ὑΠ:686 
ΔΓ6 τοαυϊϑιίθ ἴο 186 ὉΠ1Υ οὗ {π6 ὈΟΟΚ, 10 ἀοθ8. ποῖ δρρϑδᾶγ {μαὺ {ὑπ Ὺ 
Βῃουά θ6 δχοϊυάορα σου (86 δυταπρσθιλθηῖ. Τη6 Ρόθπ,, {Π6Π, τηΔΥῪ Ὀ6 
Ομ ΘΏΙΘΉΟΥ ἀϊνιἀρα Ἰηἴο Βὶχ ραγίβ: {π6 ῃγβϑὺ οὗ {1686 οοῃίδιηβ {Π6 
δχογήϊιπι ΟΥ̓ ΠΑγταῦνα ραγῦ (1. 1..); [Π6 Β6οΟμα ΟΟΙΆΡΥΒ6Β {Π6 3γ8ὲ 
ἀοραίβ οὐ ἀϊαίοριο οἵ 900 δπὰ 118 ἔγιθ 8 (11}.----χὶν.): {Π6 {πιγτὰ 1η- 
οἰυᾶοβ {π6 βοοοπαῖ Β61168 οὗ ἀθθαΐθ Οὐ Θομίγου θυ (χν.---χχὶ.); [Π6 
Τουσίμ οοταργομθηᾶβ {Π6 ἐλίγα βοσῖθθ οὗἨ δοῃίσουθγδυ (Χ.ΣΙ".---- ΧΧΧΊ.) ; 
πη [Π6 6 ρατὶ ΕΠ] βυσὴβ ἀρ [6 ἀυρυχησηΐ (ΧΧΧΙ!.----ΧΧχν].); δᾶ 
1η 1ἢ6 δἰχίῃ ραγ 6 ονδῃ ἀδίοσγηϊπθβ {Π6 ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ͂ ; {00 Βυχῃ 68 
Β1πη86 1, 18 δοοαρίθα, διὰ σϑβίοσρα ὑο ἈθαΠ ἢ δπα Ῥγοβρ γι (ΧΧΧΙΙ, ---- 

ῬΑΕΤΙ. Τ7ῆο δτογάϊμπηι, σοπέαϊπίπο ἐδ παγγαΐίοη (7 υοδ᾽ξ εἰγοιπιδέαησος, 
απά ἐγϊαϊα (1. 11.}} τολϊοὶ ἐδ τογίξθη. ἵπ ᾿γΟ86. 
1. Το βἱὐαδίίοη ἀπά οἰγουτηβίδηςοβ οὗ “Ὁ (1. 1-6.). 
2. Το ,,χϑέ {γἷα] οὗ σοῦ ΌὉΥ ϑαίδῃη, νὴ αἰνῖπα ρογιι  ββίομ, ἴῃ {π6 1088 οὗ 

Β18 ΡΓΟΡΘΟΓΥ δηᾷ οὨ]άγοθη ; [Π6 πο ρ ΠΥ οὗ οὉ ἀροϊαγοὰ (1. 7---22.). 
8. ΤΏ δοοοπα ἰτῖ8] οὗ 00 ΌὈΥ ϑδίδῃ, ἴῃ [86 βϑνθῦθ δ] οἴοη οὗ ΗΪΒ ῬΡθσβοῃ 

(ἰ. 1--.10.), διὰ 89 νἱδβῖ} οἵ μ18 ἔγίθῃ 48. [0 Θ0Ώ8010 ιἴτα (]1.---18.). 

ΡΑΒΒΊ]. 7Τῆλο Βγϑὶ ἀἱαϊοσιι6 ΟΥ σοπίτουογεν δοίισεοη “οὗ απα ᾿ὲδ Κϊοπ δ 
(1}}.---πχῖν.). 
1. Τὴθ οοταρ]δἰηὐ οὗ 00 ΟἹ [118 οδ]δσηϊζου 8 δ ὑπ δύϊοη, νυ ἈΙΟἢ 18 [6 ρτουηᾶ- 

γνοΥΚ οὗ 186 0] οἱηρ ἀγρατηθηῖβ (111.). 
2. ΤΠ6 βρϑϑςῖὶ οὗ ΕἸΡΏΔΖ, ἴῃ νυ ΕΙσἢ ὮΘ ΓΟΡΓΌΟΥΟΒ [86 ᾿τηρδίζθησθ οὗ “0, 

δηἀ ἱπδὶπυδίοβ ὑπαὶ 18 Β ΒΌΓΙΠΡΒ ΟΥΘ {86 Ρυπὶβτηθηὺ οΥὗἨὨ βοιὴθ βθογοῖ 
Ἰηϊχαϊγ (ν. τι 

8. 00 ̓8 ΤΟΡΙγ, ἴπ ψ ἰοἢ ἢΘ ΔΡΟΪΟρΡΊΖΘ8 ἴοσ {86 ᾿ῃίθτηρογδηοθ οὗ 8 στίοῦ 
ὈγΥ [86 τιδρῃϊυθ οὗὁἨ Ὧ18 δ ΔΓ [168, ὈΓΆΥΒ [ὉΓ ΒρΡΘΟΘΑΥ ἀθαίἢ, βδοουβ88 ἢΐ9 
ΟΝ : ΟΓΟΘ] γ, δπα οχροβίυ]αίθβ ἢ (ἀοα, Τ ΠΟΒΘ ΤΠΘΓΟΥ͂ ἢ6 ΒΡ] οδίθ8 
γἱ. νἹ].). 
4, ΤὮθ ἀγρυτηθηΐ οὗὨἨ ΕἸ ΡΠΔΖ τοϑυτηθᾶ Ὀγ Β᾿] Δα, τγῆο τοργουθβ 900 τῖϊὰ 

Β.1}1 ρτϑδίβυ ΒΟΕΪΤΩΟΠΥ͂, δπα δοοι808 Ὠΐπ οὗἨ ἱγτϑ ρίοη ἀπὰ ᾿πηρίοίγ (ν111.). 
δ. 200 ̓8 Τα] οἰ πά6 Γ᾽, ἱπ ψ ΠΙοἢ, 8116 ἢ6 βοκηον θᾶροβ {πῃ6 υδύϊοθ. δπὰᾶ 

ΒΟνΘΓΟΙ ΡΥ οὗ αοά, Β6 γῦρύθβ ὑμδὺ [8 ΔἸ ΟὕΟ 8 ΔΓΘ πὸ ρῥγοοῦ οὗ ἢ ἶβ. 
Ὑν ΟΚοάΠ 688, δηἀ ἴῃ ἀθβρϑὶγ δρϑίῃ ὑγ18}168 [ὉΓ ἀθδίἢ (Ἰχ. χ.). ΤῊ ραϑϑιοηδίθ 
ΤΘΡΙΥ (4118 ἔοΓ ΙΒ, 

6. Ζορμδσ, συ ῥγοβοουίθθ ὑδθ δγρυσηθηΐ θορὰῃ ὉΥ ΕἸ ΡΖ, δηἀ οοη- 
ἰἰηπθἃ ὉγΥ ΒιΙΙἀΔ, νι 8.1}} ρτϑδίθσ βϑυθσῖγ, δηαἃ οχμοῦῖίβ πΐτὰ ἰο 
ΤΟρθηίδηοθ, 88 [86 ΟΠ]Υ͂ ΣΙΘΔΠΒ ΟΥ̓ ὙΈΙΟΝ [0 ΤΘΟΟΥΘΓ [18 ΦΟΓΊΩΘΙ ὈΓΟΒΡΟΓΙΥ͂ 
(χ1.). 

Ἴ. ΤῊΘ ΔΒΓ οὗἨ 4700, Πο τούογ8 ου ἢ8 ἔγθη 48, ΘθηβυΓηρ {Ποῦ ᾿σο- 

δ 8566 Π6 ϑιγπορβὶβ ὑγοῆχϑά ἴο ἢἷβ Απηθηἀεα Υ᾽ ογβίοη οὗ [6 Βοοκ οἵ Φ0Ὁ: (Οδηινογι ρο, 
Νουῖ Απι. 1827.) 

ττϑ 
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᾿δηβίοηβ ἰ0 βυρουοῦ Καον]οᾶρο, δπαἃ ομαγρίης ἱπθτὰ νυ τ{}1 ἴλ186 δηὰ ραγιϊαὶ 
Ρἰοδάϊηρ αρϑιηδὲ Εἶπ, πὰ δρρθδ]8 ἰο (ἀοά, ργοξοββίηρ [18 ΒΟρ6 ἴῃ ἃ δυΐα το 
ΓΟ στθοίοι (Χὶϊ.---χῖν.). 

ῬΑΒῚ 111. 7ῆε βεοοηά ἀϊαϊοσμε οὐ σοπίγουεγεν (ΧΥ.---Χχὶ,); ἐπ τολὲσἢ 
106 ἤανε, 

1, Τὴο δυρυμηθηΐ σοηθυγθᾶ, ΠΘΑΡΪΥ ἴῃ [6 ΒΆΠΠΘ ΙΏΒΠΠΘΥ 88 10 Βεᾶ Ὀδοη 
ΠΡΟΣ Υ ΕἸ ΡΔΖ, γο δοοῦβ68 900 οἵὨ ἱπιρί ον ἴῃ δ λγιηρ ΕἰτηΒο ἢ 
χν. 
2. 9008 ΓΟΡΙγ, γγῆο σοτρ δἰ πβ οὗ {Π6 ᾿πουθδβϑῖηρ υη Κ᾽ ππ 688 οὗ μῖ8 ἔγίθπαβ, 

Ῥγοίοβίβ ῃἷβ ᾿ἸΠΠΟΟΘΘΏΟΥ, δηά Ἰοοϊκα (0 ἀθαίδ 88 ἷβ ἰδδὶ γοϑοῦγοθ (ΧΥἹ. χυἹ].). 
8. ΒΙ]ΙἀΔ4, ροΐῃρ ΟΥ̓ΘΡ 8 ἴΌΓΙΩΘΓ ]1ΐη6 οὗ δύρυπιοπΐ, τῖ ἢ ᾿πογοαβρᾶ 

ἈΒΡΟΙΙΟΥ, ΔΡΡΙ168 1 ἰο ον, Βοβθ δρρταναίϑα βϑυ θυ πρ8, Πα υΓβ68, ΓΘ } 80}} 
1ἸηΠϊοιοα ἀροη πἷπὶ (χυ 1}.). 

.4. 9008 ἀρρϑαὶ ἴο 1Π6 βυρδίθυ οὗ [εἷῖ8 ἔγίθη 8, δηἀ ἔγοπι ἰἤθτὴ ἰο αοά : 
Ργοΐοββί πρ ἷ8 1810} ἴῃ ἃ Γαΐατο γοϑυγσοοίοη, ἢ6 σδα 08 5 ἔγΊ ΘΠ ἀ8 [ο οΘ8.56 
ἔγοτα ὑποῖν ἱηνθοίνθβ, 1οϑὲ σοά δῃμου]ᾷ οἢαβι156 (θὰ (χῖχ.). 

ὅ. “00 ̓5 ΔρΡρθ8] 18 τοϊογίϑα ἀροη ἰπη86 1 ΌΥ Ζορμδγ (Χχ.); ἴο σσοπὶ 6 
ΤΘΡ]168 ὈΥ αἰβουϑϑὶπρ αὖ ἰαγρθ ἰδ σοηάυοῦ οὗ (ἀοα᾽β ργονίθῃησθ, ἱπ ογάθγ 
ἴο Θνΐησθ {Π6 ἔΔΠ]ΔοΥ οὗ ΖΟρΡΠμΑΥΒ ἀγρυσαθηΐ οὗ (89 Βμογι-"νοα ἘΓΙΌΤΩΔΡΕ οὗἉ ἰμθ 
νἱοκοα (χχί.). 

ῬΑΒΤΊΙΝ. 77}ὲ {μϊτὰ ἀοδαΐε ογΥ σοπίτουεγϑεν (ΧΧΊΙ.--- χχχὶ.); ἐπ τιολίοἢ, 
1. ἘΠῚΡΗ8Ζ γϑβύσηθβ {86 σθδγρθ, ΓΟΡΓΘβθηἶηρ᾽ 008 ν]ηἀϊ σαι οη δη ἃ ΔρΡ 8 

88 ἀἸβρ᾽ϑαβίηρ ἰο αοἂ ; οοῃμίοπαβ ὑμδὲ οσοσιδίπ δηα υἱέον συΐη 18 [Π6 πηϊίοστη 
Ἰοΐ οὗ [86 τυὶοκϑά, 88 νγϑϑ ονὐνϊῃσϑά ἴῃ {86 ἀοβίγαοίίοη οὗὨ [86 οἸἃ νου] Ὀγ {80 
ἀοΙυρο ; δῃὰ οοποὶυθ8 τ ἢ τθηθυνθα δχμογίδιζοη 0 Γορθηίβῃηοθ δΠα ΡΥΔΥΟΣ 
ΧΧΙΪ.). ' 
: 2. 1π ΓΘΡΙΥ, 9200 ἀγάθῃυ νυ ἀθαῖγοβ ἴο ρ] δᾶ [18 οδι86 Ὀθέοσθ αοά, νυῇοεθ 
ΟΠ ΡΥΘΒΘΩΟΘ [6 ἀο] ποϑῖ68 ἰῇ 800] τ ἰδησύδρα, υγρὶηρ {πδὺ Μ18 δβαυΐ- 
ἔουρ8 ὙὙΟΙΘ ἀοδβίρηθα 848 ὑγ18}8 οὗ ἷ8 [411 δηά ἱπίθρσυΥ ; δπα ἢθ βῆονν8 
ἴῃ νδγὶοιβ ᾿πϑίβησοϑ (μδὺ [Π6 ψ]οΚοὰ ἔγοα ΘΠΕΥ ΘΒΟΔρΘ ρα Βῃτηθηΐ 1ῃ {1118 
16 (χχὶϊ!, χχὶν.). 

8. Τὴ τοὐοϊπᾶογ οὗἩ Βι] δ, γμο ταρϑδίβ δἷ8 ἴοστηοῦ ργοροβιίζοη, ὑμπδὲ, β' ποθ 
ΠΟ ΙΏ8Π 18 τιζπουΐ βίη ἴῃ ὑΠ6 β'ρῃῦ οὗὨἩ (ὐοα, σομβοα θη 0000 οδηποῦ Ὁθ 
)υδβιιβοα ᾿ῃ ΒΒ βρη (χχν.). : 

4, ΤῊΘ δῆβϑινον οὗ 900, ν ἢο, ανίηρ τοργου θᾶ {Π6 ΒΑΓΒἢ) οοηδιοί οὗ ΒΙΙ484, 
ΤοΟ- Πα σδί68 8 οὐνη σοηάυοσί 1 ἢ σγτϑδὺ Βηϊ τη ϑί0η, ΓΘΥΊΘΥΒ Ηἷ8 ΘὨΆΓΔΟΙΟΥ 
ἴῃ 1Π6 ΤΟΙ δῖ ἶνο δὶ ἰδ! 0η8 οὗἉ 11, 88 ἃ ὨυβὈΔηα, 88 ἃ τηθϑίου, δπα 83 ἃ τωδρ β- 
ἴταῖθ, δηῃὰ οοποϊυάθβ ΌΥ̓͂ Γαροδίϊης 18 ἀγάθηὐ υν 8 [ὉΣ δὴ ἱπηπμθαϊαῖο ὑγ]Α] 
ὙΠ ἷ8 οΔ] υπχηϊδίοῦ Ὀοΐοσθ (6 ὑσὶ θὰ η8] οὗ Οαοἀ (ΧΧΥΙΪ.--- ΧΧΧΙ.). 

ῬΑΒτ Υ. Οὐηέαϊης ἐδ ξιπιπιΐπς ἢρ 9 ἐλ τολοῖε αγσμπιοεπέ ὃν ΕἸδα ; 
εὐἦο, παυΐπ οοπάεηιποα {δε οοπάμοί 9} αἰ ἐδε αἰϊδριιίίαπέα, τολοδὲ 
γοαδοπίη 8 106 γ6 ποὲ οαἰοσμίαίοα ἐο ρὑγοάμοος εοπυϊεέϊον (ΧΧΧΙ].)ν »γο- 
οσοοας ἰο οοπίοβέ δοπιθ 0. οοδ᾽ 5 ροσέϊἴοπϑ, απά ἐο δἤοιο ἐλαὲ αοά 
εφιοπεῖῳ αὐάοεἰς ἐδιο ολιι ἄγετ 97 πιεη 07 ἐδα δεδὲ 9ΓΓ ραγροϑβεβ, απή 
ἐπαξ ἐπ ευογῳ ἱπδίαπες οἷν ἀμέψ 8 διιπιϊβδῖοπ. 1116 εὐπείμαεβ ιοἰῃ, α 
φγαπά ἀεδογὶρεϊοπ 9 ἐλ6 οπιπίροίοποο 9 {δε Ογδαίοῦ (χΧΧὶ]].--- 
ΧΧΧΥΊ].). 

ῬΑΚΥΥ͂Ι. 77:2 ἱογηιϊγιαΐίοπ ο7᾽ ἐλ σοπίγουονδν, απά ἐΐδ γτεϑίογαίίοπ ὁ 
«7υῦ ἰο ᾿ιὲ8 Κυγηιθν ργοβρον τῳ (ΧΧΧΥΔΊ.--- Χ}}}.}; οομξαϊπῖπφ, 

1. Τὴ δρρθδγάποο οὗ Φοβουδὲὴ ἴἰο ρσοπουηοα ἡυαριμοηΐ ; ψ]1Ὸ ἀάγοδθ68 
200, ουἱ οὗ ἃ ν»] γι νν πᾶ, ἴὰ ἃ ποϑὺ 8. Ὁ] 6 Βρόθο. [π1 ἃγὸ "Πυπϑιγαϊοα 



Οἡ ἔδιο Ποοΐ ς᾽ “οὗ. 696 

ΠπΠῸ οτληϊροίθῃςθ οὗἉ ἀοἂ, δηἀ πηϑη 8 υἱΐον ᾿σηοσδποθ οὗ 18 ὑγδΥ8, δηὰ νον κϑ 
οὗ οστοδαιίίζοη δηὰ ὑγονϊάθῃοο (ΧΧ συν !.---.Χ}1.). 

2. Το βυδτηϊβδβίοῃ οὗ “οὐ, τ Εἰς 18 δοσορίοά, 8 τοϑίογαι:οη ἴο [18 ἔΌΣΙΩΘΡ 
ῬΤΟΒΡΘΟΓΙΥ, δηὰ {ῃ6 ἸΠοΓθαδ86 οὗἉ μἷ8 δι δβίδησο ἰο ἀουδ]ο (χ 1]. 1---10.). 

3. Α τοῦθ μδυ  ουδῦ δοσουηὺ οὗ Φ00᾽8 τοβίοσϑιίοῃ δὰ Ῥγοϑρου 
(χ111. 11--17.).} 

ΣΧ]. Ιπαοροη θην οὗ ὑπ6 ᾿πιροτίδην ᾿πειγυσίοη δηα θοαὶ πῃ οἢ 
ΤΔΥ Ὀ6 ἀογίνοα ἴτομι 8 ἀἄδνουῦ ρογιβαὶ οὗ {π6 Ὀοοϊκς οὗ “00, {Π18 ἀϊνῖπο 
Ῥοόθῖ 18 οὗ 0 βιηδ}]ϊ να]ι6, 88 ἰγαηθιλιτηρ᾽ (Ο 18 ἃ [ΔΙ [Ὁ] ἀ 6] θαι οι 
ΟΥ̓ [μ6 ραίγδγομαὶ ἀοοίτγ!ηο8 οὗ το] σίου ; {μα΄ Θομγταβ δηὰ 1 βὑγαΐοδ 
1:8 ποί!ς68 οὗὨἍ ἐπαΐ το] σίοη σοηίδιη6α ἴῃ {Π6 ὈΟΟΚ οὗ (ἀομοϑὶβ, δῇ ουῦ- 
᾿1π6 οὗἉ νι βῖοῃ μα8 Ὀδθη ρίγθη 1 ἃ [ΟΥΤΏΘΙ γοϊαπιο. 2 Οἡ [18 δοσουηΐ, 
6 58Π}] ἴακ ἃ Ὀτιοῖ τοίγοθροοῦ οὗὐ {π6 ρδίγδγο αὶ ογθαα; ΙΏΟΤΘ 
ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ 848 ΒΟ ΥΟΤΥ ἰδασηθα τηθὴ ἤαγα ἀθηϊοα {παᾶΐ 10 σοηϊαϊηοά 
ΔΠΥ ΤΟΙΥΘΏΘ6 ΟἰἴΒ6Γ ἴο 1Ἀ]]6 ΔΉ 6110 Βρ Γι 8, ΟΥ ἴο ἃ [πῦαγα ΓΘΒΌΓΓΘΟ- 
Ὥοη οὗ τ86 ΒΟΑΥῪ ἔγοσω {86 στανθ, δα σοῃβοα ΠΥ το ἃ διΐαγα βίαϊθ 
οὗ εχιβίθῃσθ. Ι 

ΤΗΣ ὕνο στϑηα ὉτΈο168 οὗὨ ρβί ΓΙ Άτο 4] ἔΑ1, ἔσοια [Π6 δαυ] θδὺ ἄδυβ, 
δοοογάϊηρ ἰο δὲ, Ῥδὰ (Η60. χὶ. 6.), γογο, 1. 7) αὲ ἐλεγο ἐδ α Οοά, 
αη6, 2. Τλαὲ ὧδ ἴς α τεισαγάεγν 97 ἐλεπι ἐλαξ αἰ σοπέϊψ δεοῖ ἀΐπι. ΓΉΘ686 
ΘΓΓΙΟ16Β ΔΓΘ ΡΑΓΟΌ] Αγ οοπίβι 64 1ῃ «008 ἀδοϊδγαίοη, 

ΙΚηοιν τἢδὲ ΠΥ ἘράΘΟΠΙΟΥ ᾿ἰνθῖῃ, 
Απὰά ἐδιῖ Βα 5}8}} βίδη ἃ δὖ ὑπ6 ἰδίου ἄδΥ ὌΡΟΙ [86 δαυιῇ. 

Παῦ {ποῦ ἀΓ6 ΒΘΥΘΙΆΪ Οἶπασ ἱπιηρογίδην ροϊηΐβ οὗ ἀοοίσϊηθ οὐ ποσ 
ἀγθοῖυ βίαίθα, ΟΥΓ τ ΠΟ Τα Ὀ6 Ἰορτ τέο ᾿πίδστοα ἔγοπι αἰ οσεηῦ 
Ραγίβ οὗ {λ18 ὈΟῸΚ: (ΠΟΥ ΙΩΔΥ ὉθΘ τοαἀυοθα ἴο (86 [Ὁ] ΟΡ ὨϊΠ6 
ΔΓΌΟΪΩΒ : --- 

1. Τὴε οἯγεαΐζίοη ΟΥΓ ἐλε τρογϊὰ ὃψ οπε δωργοιπο, οπιμέρτεδεπέ, απα εἰογηαΐ 
ΜΒεΐπῳ, οἵ Ὀουη 1688 τυ Ίϑάοτῃ, ΓΤ ΒΒ 0106 ρονν οΣ, 1 ἀθβοῦ 8016 σΊΟΓΥ, ἱπΗοχὶθ]θ 
7υβ[ϊςο, δὰ ᾿πβηϊϊ8 σοοάηθββ. Τμ18 γϑὶ σγϑδὺ ργίποῖρ]θ οὗ τυβδῦ 18 ὕϑ 8 }} 
6416 παίυταὶ το] σίοη 18 Ἰαϊὰ ἄοννῃ ἱπγουσποῦς {89 8016 ὈοΟΐΚ 88 δῃ 1π- 
σοηὐθβίβ]6 ἰσατῃ ; δαῦ 10 18 ῬΑ ΓΙ ΟΟ] ΑΓ 1Πυδίγαιθα ἴῃ 086 ΒΡΟΘΟᾺ οὗ Φοβονυ δὴ 
ΒΙΤΏΒ61Γ ἴῃ ΨΦοὉ χΧΧν]]].---Χ]], 

2, Τῆἧο φουεγηπιοηπέ ὁ ἐλε τοογα ὃν {δὲ ρεγρεέμαϊ απὰ φμρετὶπέοπαϊΐπς ᾿γο- 
σἱάεποο 07 Οοά. 'Γ 18 αγίϊοϊθ οὗ {16 ρδύγ δυο ἢ 8] ογϑθὰ 18 ρμαγιλου αὐγὴν πουϊοοά 
1η ΦοὉ 1. 9, 21., 11... 10., ν. 8---27., ᾽χ. 4---18., δηα ἰῃ δἰτηοδῦ ΘΥΟΓῪ Οὐ ῸΓ 
ὁδδρίον οὗ ὑπὸ ὈΟΟΚ : ἴῃ ΘΨΘΣῪ ἰῃϑίδηςθ, {818 ἀοούγῖπθ 18 ρσγοροβϑά, ποῦ 88 8 
ταδίϊον οὗ Ὡϊ66 βροου ϑίϊοη, Ὀυὲ 848 ἸΑΥἹηρ τι Κἰ πὰ πηᾶον [}6 τπιοϑὲ ρονογέίυϊ 
ΟὈἸ  σαύοηβ ἴ0 ἔθ 8πὰ βογυϑ, 0 ϑυδιΐξ ἴο δηᾶ ἐγιδὺ ἰῃ ἐμοῖς Οσοδίοσ, οσά, . 
δηὰ Βυ]ογ. 

ὃ. 7)λαὲ δε ρτουϊάοπξαϊ σουεγηπιεηέ ΟΥ ἐδ Αἀϊηεισλίψ ἐδ σαντίεα ὁ» ὃν ἐδ 
ηεϊηϊδίγαίοη οὕ α λεαυεπῖν λέεταγοῪᾷ (ἰ. 6, 7., ἵν. 18, 19., ν. 1., χχχὶ!!. 22, 28.) 
ὙΠ Οἢ 18 οοιηροερά οἵὈ γϑγίουϑ ΓΆη ΚΒ δηᾶ ΟΥ̓ΘΙΒ, ροββθβδίῃηρ αἰ ΌΓΘἢ Ὁ ὨΔΠΊ68, 
ἀἰρηϊῶθδ, δηὰ οοοθβ. δ 

" Ὧγ. Ηδ]68 18 οὗ ορἰπίοη δαὶ [ἢ 1αϑὺ δῖ Χ υβῖβοβ οὗ {ἢ]18 σὨδρίου, 11]----17. (ἢ Ρασιῖςι- 
Ἰαγὶζο 116 ἱπογοβδο οὐ Φ0Ὁ᾽ Β ΒΓΑ, [Π6 ΠΑΠῚ6Β οὗ 6 ἀδυρηίογθ, γῆ, δοοογάϊηρ ἴο ῥγὶἰεῖνθ 
δΑζα, ὙΟΙΟ Πη86 60- οίΓ6 8868 τυ ἢ ἐμοὶ Ὀγοίδοτθ, τορεῖθοῦ 0 Γἢ6 ΠυτηΌοΥ οἵὨ γοαγβ ἀυτίηρ 
ὙΠ ὶοἢ 6 δηγνυίγοα 8 ἐγῖ8}}) ἔοστι δὴ δρρεπάϊχ ; νϊοῖ τα ῬγοΟΌΔΌΪΥ δἀἀδα πῃ ἰδίου εἰ π68 
ἔτοτα ἰγϑδάϊ τοι, ΘΠ Υ Ὁ Μοϑοβ, 80 τοδί δὰ δὸ Ἰοῃς ἴῃ δἷβ ποὶρῃθοῦγμοοά, οὐ ὈΥ βϑπηοὶ, 
ΟΥ Ὁγ ἴ80 Ῥοζβοὴ (ἡ βοθυοσῦ ἢθ6 1785) πδὺ ἱπιγοάιςοαὰ [6 Ὀοοῖκ ἰπῖο (Π6 βϑδογεὰ Ἵδῇοῃ. 
Ἀπδὶγεὶβ οὗ ΟΠ ΓΟ ΟΙΟΡΎ, νοὶ. ἰϊ. ὕυοοῖκ 1. Ρ. 101]., ΟΥ » 9]. (εἀϊτ. 1880.) 

3 ἔδδ ΨοΪ. [, ΡΡ. 8385---837. 
8.Α58 οδεάϊπι, βετυδῃΐβ ; πιαίαολίπι, Δτιροἷδ ; πιο ἐχίπε, ἸΠΕΘΓΟΘΒΘΟΥΙΒ; πιεπείξίπε, ἀ6 8:1} 168. ΟΥ̓ 

ἀοδίγουοῖβ ; αἰερ, ᾿μ6 τι ]ϊ6ἃ ος ᾿πουδαπὰ ; ἀεώοϑδέπι, ΒΑΧΟΤΙ, [86 ΠΟΔΥΘΗΪΥ͂ ΒΑΙΝῚΒ ΟΓ Πορὶϑ 
ΤΥ 4 



09ὉῸ “παϊγεῖς ὁ ἐδε Οἷά ΤεΞίαπιεηί, 

4. Απ αροείατῳ οΥ ἀείεοσξίοη ἴηι ϑοπιε γαπὰ ον ογάεν οΥ ἐἦεεε ροιρετε (ἷν. 18., 
χν. 1δὅ.); οὗ ψβῖο ϑαίΐδῃ βϑθϑῖὴϑ ἰὸ ἤδύθ Ὀθθῃ οὔθ, διὰ ρβοσίιδρβ οἰιοῦ 
(.. 6---12.., 11. ὙΠ} 

ὅ. 7.ε σοοά απὰ ευἱΐ ροῖοοτε οΥ ργὶποϊῖρίεδ, ἐσειαϊϊῳ ζογηιεα ὃν ἐλε Ογεαίον, 
δηἃ ᾿θη00 ΘαΌΔΙΥ ἀσποπιίηδίθα “ βοῃ8 οἵ (οὰ ; " ΟῚ οὗ ἰμθτῃ ϑπιρίογεά ὉΥ 
ἶπὰ 1 [86 δατῃϊηϊδίγαιϊοη οὗ ἢ 18 Ῥγονι ἄθηοθ; δηὰ Ὀοί διμθηδῦϊα ἰο [τ 
δῦ βίδίϑα οουγίβ, Π6]4 ἔογ ἐῆ0 ρυγροβθ οἵ σϑοοϊνίηρ δὴ δοοουηΐ οὐ ἐδοὶγ 
ΓΟΒρΘοΙγ6 τ 8810 Ὴ8 (). 6, 7., 1... 1.}.} 

6. Τλαέ Ζαδιαπέδηι, οΥ ἐδλε ἑαοἰαέγοι τοογϑλὲρ 0 (δὲ δίατε, ισας α ἠμαϊεϊαὶ 
οἥἥεπεοε, οοσπίζαδίε ὃν δὲ μεϊηι ον ἡυαρθ8; ψ.0 γογθ δι᾽ ἰσαύοσβ, σοηϑἱ βίη 
οὗἩ {π6 μοαάβ οὗἁ ὑγί θθ8. οὕ ἔἈ1}11168, δρροϊηϊθα ΟΥ̓ δΘοτητηοη σοπμϑθηΐ ἴο ἰτγγ 
οβδησθα δρδίηβὶ [Π6 ΠΟΙ ΠΙ(Υ, δηα ἰο αὐναγὰ Βυϊλ τ ΓῪ Ϊπ5ι1.06.Σ ϑυςσἢ 
γγᾺ8 116 6880 οὗ ἴπΠ6 ΤὙΔΠ8-) οΓἀδη 16 (ΥἸΌΘ6Β, τ 0 ΘΓ βυϑροοίοα οὗὨ δροβίδβυ, 
δηἃ ψοΓΟ ἰῃγοαίθηθα τῖτ ὀχ ὐγραίϊοι ὈΥ ἰδ9 6848 οὗὨἍ (86 ἴθῃ {χ1068 οὐ 19 
νγϑϑίθγῃ 8146 οἵ ογάβδη (908... χχὶϊ. 16---22.). 

Ἴ. Οτισίὶπαϊ εἶπ, ον “ ἐλαΐ οογτερέϊοπ ΟἹ ἐλ παΐμτα 9 οὐεγῃ πιαπ ἐλαΐ 
παίμταϊίν ἐδ οησεπαάετεή ὁ ἐλε γεγο ΟΥ̓ “Ἃαηἰ. 4 “1| 18 οογίαϊ πη," 848 
ΙἱϑοΡ Βυτποί 88 νν6}1] γειηαγκοα, “ τμδὶ ᾿π δογὶρίαγο {Π18 σΘΠΘΓΆΙ σοχταρ- 
(ἴοη οὗ ουὖῦ δίῃ 18 οἔἴϊθη πηθηοηθᾶ ὃ ;" πᾶ 1ὺ 18 ηοΐ ἰο Ὀ6 βιιρροδβοὰ ἐπεὶ 
{18 αὐ τὶς] οὐὗὁἨ ἀοοίγϊπο, Ἰιονσθνοῦ γορυσπδηΐ (0 (Π6 ῥγὶάθ οὗ πηδη, 8μοι)ὰ ὃΘ 
οπιἱ ρα ἱπῃ (86 ὈΟΟΙΚ οἵ Φο0Ὁ. ΑΑσοοτ ΡΥ γὸ βηᾷ 10 ΘΧΡΓΘΕΒΒΙΥ δϑϑογιϑα ἴῃ 
σἤδΡ. χίν. 4., χν. 14---]6., δα χχν. 4. 

8. 76 ρμγοριαέϊοη Γ᾽ ἐλα Οτεαίον ἴπ ἐδ οσαδε οΥ ἀππιαπ ἐγαπδρτοεδίοης ὃν 
βαοτίεοε (1. δ., ΧἸΪ!. 8.), απα ἐδλς πιεαϊαξίοι απὰ ἱπέεγοοβδίοη 9 α τισλέφοιις 
»εγϑοη (ΧΙ. 8, 9.). [πὸ ΒΙ8 Ἰηϊθγοθβϑίοη [ὉΓ ἢ18 ἔγί θη α8, 00 18 σΘΠΘΓΑΙΥ 
ΤΟρβδΓαΘα 88 8 ἴγρο οὗ δῖπ) “"Ὑ͵ἼΠπῸ ΘΥΟΡ ᾿Ἰνϑίῃ ἴο τη8 6 ἰπίογοθβδϑίοη ἢ [ῸΓ 
ἰΓΒΏΒρΎΘΒΒΟσΒ. [ΓΔ}Υ ον ἄθηοθ γγ τ ὙΔΠΠῺΡ ἴο ῬΓΟΥ͂Θ ΒΔΟΓ ἔςο68 οὗ ἀϊνὴπο 
Ἰηβιεϊαὐοη, (π6 ἀδοϊαΓαίϊίοη ἴῃ χὶὶ]. 8. δἴομθ ννου]ὰ Ὀθ βυβὲοϊοηί. 6 ' 

9. ΤἼαὲ ἕλετο εοἱϊ δὸ α ἄαν φΓ {μίωγο τοδιιγτεοίίοη (χῖν. Ἶ----1}. σἰτῃ 
νν. 12.---15. οὗ [86 Βαπιθ σμδρίθυ), ἡυαρτησηῦ (ΧΙΧ. 28---29.), δηἀ γοιγὶ θυ οὴ 
ἴο 811 πηιδηκίπὰ (χΧχνυὶϊ. 8., Χχχὶ. 18, 14.).ἴ 

ΤῊ Ραββαρθ, ἴῃ Ὑ ΒΙΟΝ 00 ἜΧΡΥΘ8868 [18 ἥστα (ἈΠ 1 ἃ ΒΘ ἀθθσηοῦ 
(εἰχ. 2ὅ---29.), δα Ὀθθῃ στθδῦΥ οοηὐθδίθα διηοηρ ΟΥ (168; Βοηθ οὗ 
ὙΠοτὰ ΓΟΙῸ ἰδ ΒΙΩΡΙΥ ἴο δ18 ἀ6] νοσαῃοο ΤΤΟμ 18 ἰθΏ ρΟΥΑΪ ἀἸΒΓΘΒ868, 
τηϑ᾽ ἰδ ἱηρ ἰμαῦ 10 ΠΔ8 50 Δ] δῖοι Ἡπδίθνου ἴο 8 ἔπΐυτα δίδίθ ; Ὑγ8}}6 
Οἰδοτβ υπάογβίδηα 10 ἴῃ Π6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ͂ Β6η86, Δηα ΘΟΠΒΙΔΘΥ 10 8 ΠΟΡ]6 
οοηξοβδίου οὗ ἔδεται ἴῃ [Π6 Βοάδοιηοσ. πο Ἰαὐΐοσ ορὶ πο ἢδ88 θ6θῃ 
ΔΌΪΥ δανοοσαίθα Ὀγ ῬΕοιδν, {π6 6] 6γ δομυ θη, ΜΠ ΟΠ 861}18. Ν ΘΙ ἢ δθη, 
Ἐλοβοιητ 1] 6γ, 1)γ. αοοά, δα {π6 ον. 1. τ8. Ηαἷοβ δηά 4. Ρ. ϑιωι. 
ΤΠ θ]]οσηρ 16 θγ. Η δ] θ᾽ Β νϑύβιοη οὗ [18 Ῥρϑββαρθ : 

ὩΘΏΘΓΑΙΙγ. ΟΘοοά, [πἰτοᾶ. Ὠ) 68. ἴο ἷ8 ογδίοῃ οἵ Φοῦ, Ὁ. Ιχν. 83.606 ἵν. 18., χχχίϊϊ. 32, 
28,, Υ. 1. χγ. 15. οὗὨἩ [18 1ΥΔ: 8] Δἤοη, οοπηρασγοὰ τ ἢ ῥ. ᾿χχὶν. οἵ 8 1) βδβοσίδιίοῃ, δὰ ἰδ 
Ὡοῖδϑ Οἡ ἴΠ6 Ῥαδδδροδ οἰϊοὰ, 

! (οοά, [ηϊτοά. 1)158. Ρ. Ιχγν. 
23 Ζοὺῦ χχχὶ. 26--28. Ὦτγ. Ηδ]οβ, ἴο ᾿νἤοδα τ δοαγοθοβ τὸ αγὸ ἱπἀεδιοα [ὉΓΣ {86 δἰχι ἢ 

ἉΣΙΪΟ]6 οὗ [Π6 Ῥδίγίγο 8] ογθαὰ, ἰγλ ἢ 8]αῖο8 ἴΠ6 281} γ σβα [ἢ8: ---α 

Εσγοη τΠ|8 που] 6 8 ἡμα οίαὶ ογέπιδ, 
ον 1) «λοιιά λαυε ἰϊεά ὠπίο ΟΟὉ ΑΒΟΥΕ. 

8. Ὧγ, Ηδ]οϑβ, Απαϊγεὶδ, υο]. ἰΐ. Ὀοοῖ ἱ, ΡΡ. 105, 106, οτ Ῥ. 96. (εὐϊὶ, 1880). 
4 Ληίοϊο ἰχ. οἵ το Οοπίοβδβίοη οὔ {ἰπὸ Απρ!ςαη σΠμγ οὶ, 
5 Βυτγποῖ οὐ Ατί, ἰχ. Ρ. 139. 
4 Αγ Ρ. Μαᾶροο [88 οοἰϊοςιδα 8}} 116 ονϊάδθποθ οἡ {{|8 ἱταροσίδης δα Ἶθοὶ τι στεδὲ 

ΔΌΪγ, Πἱνοοῦγδοδ οἡ ἴπ6 Αἰοποιηθηΐ, νοὶ. ἰΪ. μαγὶ ἱ. ὑῃ. 25--46. 
Γ δ8ὲθ 8120 ΟὝἌΓΟΥ, Τῆι. ΒΟΟΚ οὗ Φοῦ, 1) 158. ν. ὑρ. 31] -- 80. 

' β 
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ΙΚηον (πᾶ ΤΥ ἘΕΡΌΕΕΜΕΕ [2] Πἰνίηρ, 
Αηά τπδὶ δὲ [Π6 ἰδδὲ [ἀαν] 
ΗΘο Υ11}1 ατίβο [ἐπ 7μάσηιεμ ] ἀροη ἀπὲ [πιακπλίπα]. 
Απά, δἴζεγ ᾺΥ βκῖη Ὀ6 τηδηςίοἃ ἴδ .8, 
Ὑοῦ νύ ἴτοπὶ πὶν δεβὴ 8Π4}}] βοο αοά: 
ὝΠΟ 1 51|Ὰ}} 866 ἴῸΓ πι6 [ον πιν αἰ(ε], 
Απηᾷ πιῖηθ ογ68 8}}8}} 6 ῃο] ἃ Ὠΐπὶ ποῖ οδιγθηρο ; 
[ὙΤὐοιισὴ] ΤΥ τοὶπβ ὃ [ποιῦσ] οοπδαμιεα νυ ἱ 1 ἢ Τη6. 

Βυῖὺ γὰ βῃουά βϑυ, “ ὙῊΥ Ῥεγβεοαῖϊο νὸ δίπῃ [ἡισίλεγ 7} 
Βίποο 186 δίτοηρσίῃ οΥ̓́ΉὮ6 δύῇρυμηθηΐ 18 ἔοα πη ἴῃ πη6, 
ΕΘΆΣ γα [ὉΓ γοίΓΒΟΪν 8, τόσα ἴδ ἴδασ οὗἁ [Π6 δισογά ; 
Ἐὸγ [ἀϊνίηθ) νγδ [ραπηἰβῃθιῆ ἐπί αυ 168 [18 ἰδέ δισογά ; 

κασπιδηΐ, Τλαί γε πιαν ἄποιο λέγε ἃ α } 

ΝΟΥ ψγδδ {Π6 του] τυ οὗἁὨ 900 1688 ΘΧο οὶ ]οηῦ μδη ἢ18 ΠθοΪοργυ. Ηθ 
ΟΧΡΓΘΘΒ6Β 18 ἀπαονιαίϊηρ ΟὈΘάϊθπμοθ ἴο ἴΠ6 ἰαγγχϑ οὔ (ἀοά, ἀπά 1,18 
ἀο!σ ῦ ὉΠογϑῖῃ : 866 χχῖ!, 1], 12. 

Ετοπὶ {818 πα οὐποῦ ρᾶβϑβασϑβ, Ὠγ. Ηδ]οθ στ στοαῖ ρτορΔ ΡΠ Υ 
{πη Κ8 1Ὁ δνιαθηΐ ἰπαὺ {66 νγῶ88 ϑοηγθ οο]]θοίϊοη οὐἁἨ οογίδϊῃ ργθοθρίβ, 
ΟΥ συΪθ8 οἵ γϑ]ρ ΟΠ δ πα στρ ΥΆ] 1γ, ἰῃ 86 Δηοηρ' [86 ρΑ ΓΙ ΔΓΟὮΒ : Βυ ἢ 
66 {86 ῥγθοορίβ οὗἩ {Π6 Νοδοιϊἀδθ ΟΥ Β0η8 οἵ Νοβδὴ ; δπὰ {πργὰ ἰ8 
ϑτοδῦ ΓΟΑΒΟῚ ἴο Ὀαίϊογα, ὑΠπαῦ {πὸ βυ βίδῃοα αὖ ᾿ϑαϑῦ οἵ [π6 ἀδολίοραο, 
σίνθῃ δὖ 5΄1ηδὶι, γγχὰϑ οὗ ργμηϊᾶνο ἱπβαςαοη. Οομαρ. (θη. ἰχ. 1---θ. 
Ἧον Μ6}} [π6 νϑῆθσϑῦ]α ραίσιασοι οὐβοσνοα (6 ἀυίϊ68 οὐὗὁἨὨἁ ΤρογΆ ΕΥ̓ 
0111 ὍΘ τιδηϊδϑὺ ὕο ΘΥΘΥῪ ὁπ6 σγῆο Μ01)]1 (Δ Κ6 {π6 (του ]6 οὗὨ ρογιυβίηρ 
Οἴδρ. χχῖχ. 11----17. δηα χχχὶ. θ---22, 

ΤΏΘΓο 18 ἃ ΓΟ Ἀγ ΚΑΌ]6 τοΐογοποο 1π ἰἢ6 ὈΟΟΚ οὗ «οὐ, ἴο ἴῃ ΤΌΓΙΔΘΓ 
ἀοδίσιοίοι οὗ [Π6 που] ὈΥ σγαίοσ, δηα ἴο 118 ἔπαὶ αἸββοϊ θη ὉΥ Ετα; 
ὙΠΟ ἢ. γ88 ργορ 6816 Ὁ Εἰποοῦ Ὀοίοσα (μ6 ἄοίασε; ψἤθπο6 10 πηυδὶ 
αν θθθὴ Κπόνῃ ἰοὸ Νοδῆ, δπὰ πὸ ἀουδὺ ἰγαπβιιι6α ὈΥ Πῖτὰ ἴο δῖΒ 
[ἌΤΆΪΥ ; ἃπα 80 ταὶρῦ Ὀ6. Θοτασαυπηϊοαΐθα ἰοὸ 00 δπα ἢ]18 ἔτθπάβ. 1 
οὐὐδαγβ ἰῃ {Π6 ἰαδύ βρϑϑοῖ οὐ ΕἸ]ρμ4Ζ, [6 τοδί 106 ]]ΠἸἰσϑηῦ οὗὨἨ (86 
ἴῃγθθ. ὅθ χχὶϊ, 1ὅ---20. 

ΑΒ 1 Νοδὴ Βιδᾶ βα:ὰ, Ὑβουρὰ {πἰ8 Ἰυάρτησηῦ ὈΥ νγαΐδσ, ΠΟΤ ΟΥ 
ὈΠΊΨΘΙΒΑΙ, ΤΏΔΥῪ ποΐ 80 {ποσουρὮ }Υ ρυγρα ἴπ6 ϑαγίἢ, 88 ἐπαῦ Ἰπϊαυ 
8841} ποΐ βρυϊηρ' ὉΡ ἀρϑίῃ, δὰ ν]Ἱοϊκθα θη Δρουπὰ ; γοὺ Κπον {πα ἃ 
ἤπαὶ Ἰυσρτιηθηῦ ὈΥ ἤγα ν}}} ΟΥΟΥΪΥ οομδυσηθ {Π6 τοιμηδηΐ οὗὨ βυςῖ 
ΒΙΠΠΘΙΒ 8.8 888}} (Π6η 6 Τουηά αἰϊνο, δοπρ πῖῖ [π6 Θαγ 1{86}4.2 

ΒΕΟΤΙΟΝ 11. 

ΟΝἮ ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΣ ΒΑΓ, ΕΒ. 

Ι, Οτηπογαὶ ἐἐῖδ Υ̓ ἐλὶβ δοοΐ. ----11. διγεοίμτο οὐ ἐλε ρδβαΐπηιδ.----111. Τἠοὶγ 
οαποηπίσαΐϊ αμίλοτίγ. ----ἸΥ. Αμέλογβ ἐὸ τοῦοπι ἐλὲψ ατὸ αδογίδοα. ---- 
Ἰ. 2Μ4οε65.----2. αυϊα.----8. “45αρῆ.---4. Το δοπ8 οΥΓ ἸΚοταῖ, “εαμέδιει, 

1 Ὧγ. Ηδ]οβ, Απαὶγϑὶ5β, νοὶ. 1, Ρῃ. 88 ---86. οΥ ΡΡ. 76---Ἴ8. (οαϊξ, 1880). ἘῸΓ [Π6 ΥΕΟΓΥ͂ 
ΟΙαθογαῖθ ποῖδ8 ἢ τ] ἢ Πα ἢΔ8 δυρροτγίεὰ δηὰ υἱπάϊσαϊοα ἢΐ8 ᾿γα 5] Δι! 0Π, τνθ Πηιδὲ ΓΟΐῸΣ 
(Π6 Τοδοῦ ἰο 8 τγοσκ. Οὐδοῦ ἢ] πιδίγαϊί ΟΠ 8 ΟΥ̓ ἘᾺΪΒ ρῬαββᾶζα ΤΑΥ͂ Ὅδ Β66 ἢ ἴῃ Ῥ[οἰογ, θυ δῖα 
Μοχαϑία ϑβεγίριασε, Οδηϊυγία 1}. Νο. 89. Ορ. ἴοπ. ἱ, Ρῃ. 269---271.; δηὰ Ὦγ, ϑβπιιῃ, 
δοτίρίαγο ΤΟβ ΕἸ ΠΊΟΩΥ ἴο ἴπ6 Μοβείδῃ, νο]. 1. ὑρ. 199---21}1. 1π Ὁτ. Α. ΟἸαγκο᾿ β ΟοπητηθὨΤΆΓΥ, 
Π6ΓΟ 15 8 χζοοὰ {δ γαίίοη οὗἩ 700 χίχ. 235---29. [Οομρ. Κιείο, δῖ ϊγ ΒΙΌ]6 18. ΓΑ ΤΟΙ, 
Ἐνοπὶπρ βοτγίοβ, βίχι  ἐοκ, ϑοσοηὰ ὈΔΥ ; ΟἌγου, ΤῊς ΒοΟΟΚ οἵ Φοῦ, ΡΡ. 95, 264--- 271. 

Ὁ τ, Ηδ]οβ, Απαγϑἷ5 οὐ ΟΠ οΠΟΙΟΡΥ, νοὶ. 1ϊ. ρΡ. 111, 112.) ΟΥ̓ ΡΡ. 98---101]. (οἀϊε, 1880.) 
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Πόπιαπ, απ ΕἰλαΉ. ---α δ. ϑοϊοηιοΉ. --- ΘΟ. Αποπγηιομς Ρδβαΐπηι8. ----, Οἤτο- 
ποϊοσίοαἱ αγταηφεπιοηξ οΥ ἐλε ρεαΐγι5 ὃψ Οαἰπιοί. --- 1}. Οοἰἐοοέίοη οὶ ἐλε 
»ϑαΐνι5 ἱπέο α νυοἶμπιε.----Ψ 11. Τε ἐπδοτίρειοηϑ ον (ἰἶεα ὑτοβιεά ἰο ἐλε 
αἀἰβετοηέ ρεαΐ»ι.--- 1]. Τγοδαδῖε πιεαπὶπρ 9 ἐλε τρογτάὰ ϑ ἴβῇ. ----ἰχ' 
ϑοορε 9 ἐλε δοοὶ Γ᾽ Ρεβαΐπιδ. ----- , 7Ζηιρτεοσαίονν ρϑαΐπη. ---ΧΊ. Ἰμίες {ον 
δοίίον ὠπαετοέαπαίπρ ἐλε »δαίπι.--- 1]. Α ἰαδίε οΥΓ ἐλε »δαΐπι5 οἰαςεεά 
ασουτάϊηρ (0 ἐλεῖν ἰκριρ αἱ δεδ)εοέ 

Ι. ΤῪῊΙΒ ὈοοΪκ 18 δηο]6α ἴῃ {π6 ΗΘΌΓΘΥ ὉΠ ἽΒΡ, [Παὖ ἴ5, ἴπ Βοοΐ 
9 Ηψπιπβ οὐ ἔγαΐδες ; Ὀδοδῦβα (δ 6 ρτϑαίογ ρατί οὗ ἵποτῃ ἐγθαὶ οὗ (86 
Ῥγδῖβθβ οὔ ἀοα ; ψγἢ 116 1ῃ6 τοιηδῖ πΠά6ν οοπβὶδὺ οἰ μ6ὺ οὐἉ [Π6 σοπιρ δ ηΐβ 
οἵ δὴ δϑΈοίθα βου], οὐ οὔ ρϑπι θη) οιιβίοπα, οσ Οὗ {Π6 Ῥγαυθγδ οὗ ἃ 
Βοαιῖ ον οι ηοἃ ἢ στε [πα {π6 Βοιηδη βδαϊϊΐοη οὗ {86 
Βορίθαριηϊ νογβίοῃ, ργϊηϊθά ἴῃ 1687, ἡγοῦ ργοΐδββοθ ἴο ἔο ον {Π6 
γαιϊοδῃ τϑημβοῦρί, {Π18 θΟΟΚ 18 ΒΥ ἀοποιηηδίθα ΨΑΛΜΟΙ, ἐμ6 
Ρεαΐπιβ; δῃα ἴῃ ἴΠ6 ΑἸοχαπάγίδη τπδηιβογρί, ργαβογυϑα ἴῃ ἴπ6 ΒΡΙΠΒῃ 
Μιυδαῦπι, 10 15 σπορὰ ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΜΕΤ’ ΩΔΑΙΣ, τ[μ6 δ δραϊέον 
εοἱϊπ Οὐδεθ, ΟΥ Ὠγτμπθ.' Τὰ ΘΥΣΔῸ νουϑίοη, ἴῃ Ὀϊβῃορ ὟΝ αἰΐοῃ Β 
Ῥοϊγρ]οίῦ, ἀδποιηϊηαῖθβ 1 (μ6 δοοῖ 9} Τδαΐπια οΥ ])αυϊα, ἐλε ἀπ΄ απά 
»γορδεέ; δηὰ τπ6 Αγδρὶο νούβίοῃ οοσσηθησοβ ψὶῸ {π6.,3γεέ Βοοῖ Ὁ 
Ρεραΐηια 9 Ἰαυϊά ἐἦε ρ»γορῆεΐξ, ἀπ ὁ εἶδ δοπδ 9} ]βγαεῖ. 

Π. Αὐρυθῦ, 6 ζοίία, δμᾶὰ βοπὶθ οἴμαεν (ἀθιτῆδη οὔ 68, Πανθ 
(ογτθα {π6 ὈΟΟΚ οὗ Ῥβαϊπιβ 86 Ηδῦγονν δηίθοοσΎ, {πα 18, ἃ. 601166- 
τοι οὗ (Π6 ᾿ἰγτῖο, τηογα], ϊϑίογϊοαὶ, απὰ θ᾽ θρῖδο ροθίσυ οὗ [86 Ἡ ΌΤοντα. 
ΤῊῖ8 ὈΟΟΙΚς ᾿γθβθηΐθ ΘΥΘΥΥ ρΡοββὶ Ὁ] 6 ναγθυ οὗ ΗἩΘΌγον ροοίτγ. ΑἹ] 
{Π6 Ῥβδπ|8, ᾿πἀ 6641, τηΔΥ 6 ἰδσιαθα ροϑῃβ οὗ [86 ᾿γτῖο Κιηά, {πε 18, 
πἀαρίθα ἴο πλιδβῖο, θὰ πὴ ἢ στοαῦ γϑΓΙΘ Υ ἴῃ 086 δίγ]6 οὗ δοτηροβιοῃ. 
Ἴ 118 ΒΟΙῚΘ ΔΓΘ ΒΙΠΊΡΙΥ οὔθ8, “Ἀπ οἷθ 18 ἃ αἱρῃῇἔ[οα βογύ οὗ βοῃρ, 
ΠΔΓΓΑγΘ οὗ [Π6 ἔλοίβ, δον οὐὨ ΡΌΡ]1Ο Εἰδύοσυ, οὐ ρχίναίϊο 156, ἴῃ ἃ 
ΠΟ Ϊ γ-Δἀογηθα δηὰ ἤριγοα δἴγίθ. Βυΐ ἴΠ6 ρσιτο ἴπ [86 ῥβδ τα 18 
{παῦῷ Μ᾽ ΠΙΟἢ 18 ΡΘου ΑΓ ἰο {π6 Ηδῦτον Ἰἰδησπδρα, 1ῃ γΒΊΟἢ ἴΠ6 ἤσυγα 
σῖνοβ 118 πηϑδηϊησ ὙΥ 1 ἢ ἃ8. τηυοἷ ΡΟΥΒΡΙΟΘΌΣΟΥ 88 {Π6 μ]αϊηθβί βρθεοῇ. 
Οὐμογβ, ἀρϑῖη, ΑΓ οἐλίς οὐ ἀϊάαοίίο, ““ 46] Ἰνοσιηρ στ αν 6 ταδχῖτηβ οὗ Ἰτἴδ, 
ΟΓ {6 ῥγϑοορίβ οὔ το! ρίοῃ, ἴῃ βοϊϑαη, Ὀαΐ ἔῸΣ [86 τηοϑὲ ραγί βιτωρίθ, 
βίνδ η8. Τὸ {Π18 οἶα88θ ψγὸ ΤΔῪ τοί π6 πυπάγοα δηα πιποίθαπιβ, 
πᾶ {π6 οἴδμοσ αἱρλαδείίοαϊ ρβαΐπιβ, τ Ὦ]ΟΝ δ’Ὸ 80 οδ]] 6 Ὀοοαυβο [86 
1ηϊ01α] Ἰο ία ΓΒ οὐ ϑδοῦ 1116 ΟΣ βίβδῃζα [Ὁ]]0 ἴπ6 ογάοσ οἵ [6 Δἱρμαθοῖ, 

1 ΤΏΘδ0 Οὐδ68 ΟΓ ὨΥΠΙΠδ, νυ δἰ ἢ ἀγὸ (Πἰγίθθ ἰῺ ΠΌΤΟΥ, 8Γ6 ὑσϊπιοὰ ἰὰ Ὁγχ, τα οαϊ- 
τίοη οὗ [106 ϑορίπερίης: (ΠΟΥ ΔΓΘ {88 ΘΕ |6 4: --- 

ϊῖ, Τὸ Οὐθ οὗ Μοϑϑβ ἴῃ Εχοᾶυε (χν. 1. δος.) 
2. Το Οἀθ οἵ Μοβεβ ἰη θαυ ογοποῦΥ (χχχίῖϊ. 1. δα.) 
8. Το Ῥγδγοῦ οἵ Ηδηηῃδὴ, [ἢ6 ᾿ῃοΙ ΒΟΓ οὗἉ βαπλθοὶ (1 ὅδηι. ἰΐ. 1. δα.) 
4. ΤῊ ῬγΑΥοΥ οἵἁ Ιβαίδἢ (ἐπ δε πιαγσίπ, οἵ ΗοΖοκ18}}}, 184]. χχυὶ, 9. δις, 
ὅ. Το Ῥγαγοῦ οὗ Φοπδὴ (Φοηδῇ ἰΐ, 8. ὅζο.). 
6. ΤΊ Ῥγᾶγοῦ οὗ ΗΔΌΔΚΚυκ (βορῖ. Ατὐθακουτῃ), ΗδΌ. 11}. 2. ὅς. 
7. Το Ῥγδγοῦ οὗ Ηοζεκίδῃ (188]. χχχυῆ!. 10. ἄς.). 
8. Το Ῥγδγοσ οὔ Μδηδββθὴ (2 Οβγοῃ. χχχῖϊ. δοοοζάϊηρ ἴο δοσῖθ οορίθβ, ὑσὶ ὁη6 οὗἉ (δ 

ΔΡΟΟΥΡΙΔΙ ρίϑοαβ ἰῃ οὐ ὉΪ0]66). 
9. ΤΙιο Ῥγᾶγεγ οὗ Αζαγίδ (ΠΏ δη. 111. 26. 8.ο.). 

10. Τὸ Ηγτηη οὗ ουὖυῦ ἔιτἢεγβ (1) 8ιι. 111. ν. 62. δς.). 
11]. ΤΠο Ργαυοσ οὗ Μαγγυ, 186 τη οῖΒογ οὗ αοἀ ([μυΐκ ἱ, 46. δο.). 
12. Τα Ῥγδυοσ οὗ δίιπθοη ([μ0Κο ἰϊ, 29. δς.). 
18. Α Μογπῖης Ἡγιμῃ, ἴ[Π6 ἢγϑβί ρϑγὶ οὐ ν ῃϊς ἢ ΠΟΑΥΙΥ͂ ΘΟΥΤ ϑροη 58 ἩΠῈ [16 60] 1π|6 ὨΥτΔῺ 

ἴῃ 186 Ροβί-“οπηπλιηΐοη βούυϊοο οὔ ἴπ6 ἐπυτοῦ οἵ Επρ]δηά, 
5. Βίδιιορ Ηογδῖου, ἰγαπβιβιίοη οὗ [ἢ Ῥϑδ,ηι, νοὶ ἱ. ὑῃ. χὶν. χυ.. 



Οἡ ἐδε Βοοὶ Γ᾽ ̓ ξαΐζιηδ. 699 

ΝοαΥΪΥ ὑποστθονθηῖ ρᾶγ οὗ {Π6 ῬΡΒΑ]πὴ8 18 Θοιῃροθεα οὐ οἰοσέας οὗ 
ρδῖ ποῦς δον ροβι ἱοη8 ΟἹ Τ]ΟΌΓΗ ] δι ̓ )θοΐδ. βοιθθ δθ θηϊσηιαξῖο, 
ἀοϊνοσίησ [86 ἀοοίτί 68 οὗ το] σίοι ἰὼ δηϊστασία, βοηΐθηοοθ Θομ ΓΙν α 
ἴο βίσῖ κα {π6 ᾿πιαρὶπαύϊοη ἴογοι Ϊγ, δηα γϑῦ θαδὺ ἴο δ6 ὑπαογβίοοα : 
ΜΉΘ 4 ἴθ ΤΥ δα τοίογγθα [το [86 οἾ488 οὗἨ ἑάνψίβ, ΟΥ δῆογί ραβίογαὶ 
Ροθβ. Βυΐ {Π6 σταδίου ρασί, Ἡλϑόνεν νὰ ὈΙΒΒΟΡ ἨογΒΙΟΥ, 18 8 βογί 
οὗ ἀτατηδαίίὶο οἄθ, οοπβιϑῦηρ οὗ ἀἸαίορσυθβ Ὀθύνγθθῃ δογίδι ἢ ῬΘΥΒΟΏΒ 888- 
(αἰπίησ οογίαϊη οἰαγαοίθσθ. “1 {ποβθ αἀἸδ]οραθ-. Βα] πὴ8 (Π6 ῬΘΥ9ΟΠΒ 
ΔΥῸ θα ΠΥ [86 ῥβα] δῦ ἢΠἰπι86] ἢ, Οὐ τῆ6. οδοόγυβ οὗ ρῥγιθϑίθ δπὰ 
1μονῖῖ68, οΥὁ 16 Ἰαβου οὗ {86 1,ον]164] Ὀδηά, οραπὶηρ {Π6 οὧα ψ ΜΗ 8, 
Ῥτόθπιὶ ἀδοϊαγαίνο οὐ 6 βυ ]θοῖ, δῃηᾶ ὙθΥῪ οὔἴθη οἰοβίηρ (86 νγῃο]6 
ὙΠ 8. βοϊθιημη β πο] ΠΟ ἀσανγῃ τόσα ταύ 1Π6 ΟἾΠΘΥ ῬΘΙΒΟΏΒ ΒΆΥ. 
ΤῊΘ ΟΥΠΟΥ ῬΘΥΒΟΩΒ ἅγὸ «ϑῆονδῇ, βοιηθίϊπηθβ 88 ΟΠ6, ΒΟΙΊΘΕΪΠη68 88 
ΔΏΟΘΙΠΟΓ οὗ {86 ἴδγοα ρϑυβοῃϑ; ΟἸ σῖβὺ ἴῃ 18 ἱησαγηδίο βίδίθ, Βουλ . 68 
υοίογα, βου ῦ 68 δέου ἢ18 γοϑυσγθοίίου ; ἰῇ ἢυϊηδη βοὺ] οὗ (ΟἸ τιδῦ, 
ἃ38 αἸδυ προ ]Βμ θα ἔγομι {86 ἀἰνπθ θϑθθῆθθ. Οὐ γιϑί, ἴῃ [18 ᾿Ἰποδγηδῖθ 
εἰφίθ, 18 ρουβοηδίθα βοιλθῦ 68 88 ἃ ὈΥἹθϑῦ, ΒΟ 68 88 ἃ ΚΊηρ᾽, ΒοΙη6- 
{Ππ|68 8ἃ8 ἃ ΘΟΠ]ΈΌΘΓΟΥ ; 8Π6,, 1 {Π086 Ὀθαϊτηβ ἰὴ ὙυὨϊοἢ Βα ἴ6 ᾿πἰτοαυσοα 
ἃ8 8 ΘΟΠΟΈΌΘΙΟΓ, (ἢ 6 ΓΟΒΟΙΆΌΪΔΒΟΘ 18 ΨΘΥῪ ΤΟΙ ΔΓ ΚΑΌ]6 Ὀοίνγοθη (ἢ 18 
ΠΟΠΠΏΘΙΟΓ ἴῃ {Π6 ὈοοΪκς οὗ Βδ] 8, δῃὰ [16 ὙΤΑΥΤΊΟΣ οἡ {Π6 ψἘ16 ΠΟΥΒΘ 
η ἴπ6 Ὀοοῖκς οὗ Βδνοϊαἴίοη, νὰ ροθ8 ἔοσ ΒΒ τ ἢ 4 οτονη οἡ ἢ18 Ὠοδα 
Δηἀ ἃ ὈΟΜ ἴῃ 818 μια, σΟΠα ΠΟ ηρ ἀπά ἴο ΘΟ] ποσ. Απά {6 οοη- 
αυθϑῦ ἴῃ ἴ[Π6 Ῥβ4]τη8 18 0] ονσοά, 6 1Π6 σοπαπαβὺ ἴῃ ἴμ6 Βιανοϊδίίοη, 
υγ 186 πιαγγῖᾶρα οὗ ὑπ ΘοπαΌΘΓΟσ. ΤΉ686 ΔΓ6 ΟἸτουϊηβίδμοοϑ οὗ β᾽τῖ- 
[πᾶ 6, ὙΠ] ἢ ὕ0 ΔΩῪ ομ6 νογβϑα ἴῃ [πΠ6 ῥτορῃοῦο βῦγυ]6, ρον Ὀαεγοπά 
ἃ ἀουδὲ {παῖ ἔπ 6 ταν βίοι! ΘΟΠΟΑΊΘΙΟΣ 18 ἴΠ6 Βα ρουϑοηδσο ἴῃ Ὀοίἢ.᾽3 

111. Το τἱσμῖ οὗ [6 Ὀοοκ οὗ Ῥβδϊπιβ ἴο ἃ ρίδδα ἴῃ {πὸ βδοῦϑά σᾶποῃ 
ἢδ8 ΠΕΥ͂ΘΥ ὈΘ6ὴ αἰδβραίρα: {Π6Ὺ ἃγὰ ἰγϑαῦθη δἰ] υἀοα ἴο ᾿π {μα ΟἹά 
Τοβίδιμοηΐ, 8ηα ἀγῸ οἴὔθη οἰϊθα Ὁ ΟἿΣ Ιμογὰ δῃα [18 δροβί]68 88 (ἢ6 
ΜοΥϊς οὗ ἴπ6 ΗΟΙΥ ϑρισ. ΤΏΘΥ 8.6 σΘΏΘΓΑΙΥ ἰοτιμθα (86 Βα τ οὗ 
αν ; ἰμαῖ Ἡθθγον τηοπαγοῖὶ Ὀοῖπρ {μοῖχ ομϊοῦ δαυΐμοσ, Οτίρεῃ, 
ΟΠγγϑοβίοιῃ, Αυρσυδίπθ, Ατῦτγοβθ, ξυϊαγτοίαο", δηά οἰβοῖβ οὗ τῃ6 
δηοιοηῦ [ΔΊΒΘΙΒ, πα 664, ΤΟ γα οὗ ορὶ πο [δδῦ ἢ6 γγ8β ὑΠ|6}γ 8016 δαίδμοσυ; 
Ὀυΐ [ΠΟΥ γοσθ οΟρροβϑα Ὀγ ἩΔΎ, δπα Αἰδμαπδβίυδ (οσ [86 δυΐδον οὗ 
{16 ΟΥΠΟΡΒΙΒ αὐἰτγι αΐοα ἴο Βἴπι),  6γοῖμθ, Εὐυβο18", ἀπα οἵμον (ἈΠ 8 
οὗ φαᾳυδὶ] διηλμθηθθ. Απαά ᾿πᾶάβθοα {μ}8 ποίζοῃ 18 τρβῃ ΒΟ] Υ ΘΥΓΟΠΘΟῺΒ ; 
ἴῸ Ὁ δὴ δἰΐδηΐνο δχϑιληδίοη οὗὨ [ἢ Ρ881π)8 Ὑ11}} ἱτητηθαϊδίθὶ Υ ῥσονο 
[μοὶ ἴο 6 (Π6 Θοπηροβιλοπβ οὗὨ νϑγϊουβ δα ΥΒ, ἱπ νυ ουβ Ἀρ68, ΒΟΠ.Θ᾽ 
ΤΔῈΟἾ. ποτ ἀποϊθηῦ ἴμδη {Π6 ὕπλ6 οὗ Παν!, βοπηθ οὗ ἃ τηυοῖ ἰαύθγ ρα; 
Δηα οἴδοτθ 6 ΓΘ ΘΥΙἀΘΗΕΥ οοιωροθθα ἀυτίηρ [16 ΒΑΌΥ]Ο Ιθἢ οαρελνγ. 

᾿ ΤῊΘ δρβδθοιῖοδὶ Ῥδβδὶπὴβ δ΄Ὸ χχύ. χχχίν. χχχυῖῖἝ  οχί. οχὶΐ. Οχῖχ, δπὰ οχὶν. Οὐ 189 
ῬΘΟΌΪΑΓ βίγιιοίατο οὗ ἴδ ΗοΌγον δ᾽ ρμδῦθῖς 8] ροσπ)8, 606 ΡΡ. 876, 376, δεργα. 

2 Βίθῆορ Ηοχειουβ Ῥβαϊτηδβ, νυ]. 1. ρρ. χν. χυὶ. [Ἐοσβιο Β ποίου ἰμδῖ σταοδὲ οὗ δ, 
ῬΒΆΪΠ1Β δ.Ὸ ἀἰδ] οσυθ- Οὐ 68 ἰδ, ἴ0 ΒΑῪ ἴΠ6 Ἰοαδῖ, Ἄἐχασρογαῖοα. 

5. Οβγγβοβίοιω, ἰη Ῥββὶ. ἰ. [}βροβϑί Ὁ] Υ βρυγίουβ]; Ατηῦγοβο, Ῥυβίαι, ἴῃ 84]. ἱ.; Απρπδέΐης, 
ἄό Οἰνίταιο 1)οὶ, 110. χν!ΐ. ὁ. 14.: ΤὨοοάοτγοῖ, Ῥγεῖ, ἰη Κβαὶ].; Οδϑδιοίογιυβ, Ῥγοίοζ. ἰῃ Ῥβδὶ).; 
ἘΟΙγηηΐυδ, Ργρῖ. ἴῃ Ῥϑαὶ.; ῬΒ])αδίσγιθ, Ηξοσθδ. 102 ρμοδὺ Ομ γίδες; Ἠυοῖ, 1 οπι. Εἶν. ἰοηι. ἰ. 
ῬΓΟΡ. ἷν. Ρ. 880., οἵ Ρ. 182. (εὐϊε. 1679). 

4 ἩϊἸδείις, Ῥτγοΐος. ἴῃ 56). οἱ Τυδοῖδι. ἴῃ 84]. οχχχὶ.; Αὐρδηδβίαβ, ΘΚ ΥΠΟρβὶ8; Ηἰοτ- 
οπγηαδ, ΕΡίδι. δὲ ἘΞ ραγοριαν τι Επιβεῦϊ8 (ὐδεβασίπβὶβ, γθοῖ. ἰὴ Ῥδβδὶπιοϑ, ρρ. 7, 8. οἵ ἱπ 
1μδογῖρ. 1068], Ρ. 2. οἱ ἴῃ 0.88]. χ]ΐϊ, 1χ. [χὶϊ.; Οδ)ηεῖ, Ῥγθῖ, αὐπόγαϊα καρ 1ὸ8 Ῥβοδιη)εβ. 
(ὐπηπι. ΦΟΠ,. ἵν. ΡΡ. ἷν---Υῇ.; Ηποῖ, κέ δργα. 800 ΟἌΓΡσου, [πιτοὰ. δά. 1ἱὑτ. δηοη, Υ. Τ᾿ 
Ραζϑ. ἱν Ρ. 92. 



7100 Απαϊγεῖς ΟΥ ἐδλε Οἱ Τεείαπιοπί, 

ΘΟΙΏ6 ΤΟ ΘΓ ΘΟΙΩΤΩΘηἰαΐοΥΒ ἤν ο ουθη τοίεγγοα ἃ ἴδ ἴο {π6 ἔπη οὗ 
186 Μαοοδῦθαβ : Ὀυΐ ἴῸγ {818 ΟΡ! ὨΊ ΟΠ, 88 γγὰ 8041} δῇου ἴῃ 84 βι βθαπθηΐ 
Ραρϑ', ἔλθ γα ἀοθδβ ποῖ ρρῃϑδᾶῦ ἴο "6 δηΥ ἐουπάδίίοη. ΑἸ οροίποσ {πον 
ΘΙΩΌΥΔΟΘ 8 ΡοΥοα οὗ δϑουΐ πῖπθ πυπαγοα γθΆ 8. 

ΤΏςδ δαγ]οδί οοαροδοῦ οὗ βδογοα ΠΥΠΊἢΒ ἈΠῸ ΘΒ ΟΠ ΔΌΪ 18 Μοεθϑ 
Εχοά. χν.); {Π6 ποχί, ῆο 8.6 τωθῃη!οηθα ἴῃ {86 Θογιρίαγοθ, 816 
ΘὈογαὶ (δυάρ. ν.) ἀῃὰ Ἡδηηδῃ (1 ὅδ. 1}.); Ὀαὺ ᾿ξ τγδϑ Βανι Βῖπι- 

861}, δὴ δα πλῖγα Ὁ] 6 ΘΟ ρΡΟΒΟΓ δηά ρϑσίοιτωηθυ ἴῃ τηυδιο (1 ὅ8πι. χνὶ. 18.; 
ΑἴηοΒ ΥἹἱ. ὅ.), 0 ρᾷγα ἃ τορι αν Δηα ΠΟ0]6 ἔοστῃ ἴο {Π6 τηβῖοα] ραγὶ 
ΟΥ̓ [86 «6 ν 18} Βασνῖοθ, δηα οαγτιθα αἰνίπα ΡΟΘΙΓΥ 8πα ρβαϊπιοαγ ἰο ροτ- 
ἔδοϊΐοι ; δηᾶ {πογοίοσθ μα 159 οδ᾽ θᾶ {π6 βιϑνϑαῖ ρβδὶπηϊδὲ οὗ [βγδοΪ 
(2 ὅαπι. χχὶ!. 1.). Ηδο, ἀουθῦ]688 Ὁ ἀνα δ μου γ, Δρροϊπίοα {86 
ΒΙπρίηρ, ΟΥ̓ Ῥβαϊπηβ ὈῪ ἃ βο]θοῦ σοι ρδηΥ οὗ 8|{}1{π] ρϑυβοῦβ, ἰῃ {6 
ΒΟΪθ πη Οσβῖρ οὐὗὁἨ ἰμ6 ἰδρθγηδοὶβ (1 Οἤγοη. υἱ. 31., χνυ]. 4--- 8,)"; 
ὙΒΙΟἢ Θοϊοπιοι σοητπαδα ἴῃ {Π6 ἢγβὺ ἰθπιρ]6 (2 Οἤγοη. νυ. 12, 13.); 
ΔΗ 10 νν88 Τ6- Θβίδ ὉΠ15η6 8 ὈΥ ΕΖΙα, 88 ΒΟοὴ 88 δε ἔουπάφίϊοη οἵ (ἢ 6 
Βθοοπά ἰθι0]6 νγι8 ]α]α ( ΕἰΖτϑ 11}. 10,.11.}. Ἡθποθ {Π6 «6νν8 θθοδμηθ 
Ὑ6}1 δοατπαϊηθα ἢ 1Π686 Βοηρδ οὗ διοῃ, δπᾶ, πανίησ οοιηπ 64 
ὑπ 6 πὶ ἴ0 ΤΩΘΠΊΟΤΥ, ΘΓ ΘοἰοὈγα θα [ῸΓ {Π6ῚΓ τι ϑ]οαΐοιβ βι ρΊηρ᾽ ἈΠΙΟΠρ' 
{86 πεϊρῃθουσίηρ οουμπῃύσιθβ (ἘΒ8]. οσχχυῖ. 3.). ὙΤὴδ σοπίϊηυδηοθ 
οὗ (118 Ὀγαηοῖ οὗ αἀἰνὶπα ΟΣΒΕΙΡ 18 οοπῆγπιθα ὈΥ͂ {π6 ῥγδοιῖοα οὗ οὔγῦ 
Τιοτά, δηά {μ6 ᾿Ἰηϑ γα οοΒ οὗ δ. δὺ] (Μαῖίι. χχνὶ. 30.; Μαῖκ σῖν. 26.; 
ΕΗ. ν. 19.; (ο]. 111. 16.; Θοιηραγθᾶ στ ον. ν. 9., χῖν. 1, 2, 3.); δπὰ 
1Ππ6 ῥΡγδοίϊοα οὗ ἀϊνι μηδ ῥβδί ΟαΥ [188 βυ διϑιθα {πγοῦρἢ ον συ διιοοθθά- 
ἴηρ' ᾶ56 ἴο ΟἿΣ ΟΥΤῺ {1Π16, ποῦ ΙΩΟΓΘ ἴο {86 ἀ6Ιρ.ῦ ἔπδῃ ἰο {6 6ἀ1ῆἔοα- 
τίου οὗἹἩ 186 οὔτοι οὗ ΟΠ γιβύ. ““ θα ἅγθ, Ἰπάβεα, αὖ {118 ἔπλα ἢ ((ο 
186 {Π6 ψΟΣΒ οἵ ἃ 86}810]6 τγιύθυ 5), “Κ νΘΡῪ [6 ργοίοβϑίηρ ΟΠ ΓΙ βί Δ η8 
ΜΠη0 ἀο ποῦ δάἀορὶ ἴπ686 βαογθ ΥΤΔηΒ ἴῃ {Π6]} ΡῈ0]16 8π4 ργῖναϊθ 
ἀονοίϊομβ, δῦ ὈΥ τϑδάϊηρ ὑπ6πὶ, οοτηροδίηρ ἴπ6 πὶ 88 δηςΠΘ η8, ΟΥ 
ΒΙηρίηρ ΡοΘίϊ68] ἰγϑηβ Δ [10}}8 8η6 ᾿ταἸ ΓΑ Ό10Ὲ8 οὗ ἤθη. [π {Π18 ραγου αν 
ἴσο δυοῦ ἢἣ88 οχἰβίϑα, δῃᾷ {Π|γὰ 80}}} οχιβδίβ, αὶ Το ἀοΥ [Ὁ] δοιηγη ΙΟἢ 
ΟΥ̓ βαϊπίβ. ὙΠ ἰδησυᾶρο ἴῃ ΒΊΟΒ Μοδββθ, δμά 1 αν!α, δπα οϊοπιοι, 
Ηδδη, Αβαρῆ, δπαὰ “Ζ6ἀυῖμυμ, σουβῃρροα (ἀοά, 18 Δρρ] 1 8016 ἴο 
ΟἸγιβίδῃ Ὀθ]θνοσβ. ΤΉΘΥ ψΟΥΒὮ]Ρ {Π6 βαιηα (ἀὐοά, ἱπτουρῇ 16 βαπι6 
Θάογα 16 Ἐάθοϑιμθῦ ; [Π6ῪΥ ρσίνο {πδ} 8 [ῸΓ 81:Π1}18 τ ο τοὶ 8, Δηα του ἢ 
ὉΠΑ͂ΘΙ ΒΙΠΆΔΑΥ ΟΓὙ18]8; ὉΠΟῪ ἅτα Ἰοοκιηρ ἕο [Π6 βϑηηθ ὈΪ]68864 ἤορδ οὗ 
186 17 ΟΔΠΠπρ, οσθη νου] ϑίιπρ 116 δηα βαϊναίίομ, ἰπγουρῃ [86 ΡῬγονδὶ]- 
Ἰὴρ ἰπογοθβδίοη οὗ {86 Μρββιδῃ. Τὴ δποϊθηῦ Ὀθίθνοσβ, ἱπαθοῦ, 
ὙΟΥΒΕΙΡΡΘα τ 48 δρουῦ ἴο ἈρΡῬθδγ : Μὸ) 86ΟΓ6 ΠῚΤῚ 88 παυὶηρ δοίυ}}} }7 
ΔΡΡοαγϑά, δῃά ρυΐ αἸΑΥ βῖπ ὈΥ [Π6 Βδουιῆοο οὗ δίταβοῖ ΤΟΥ βαν, 
88 ὑῃσουρ ἃ ρἶδλϑβ ἀδγκὶγ ; θυΐ νὰ ἴδοθ ἴο ἴδο6.ἢ 

ΙΝ. 186 ΤΠ νι ὙΓΙΘΙΒ 88 Υ 06 ἰΠ6 ὈΟΟΚ οἵ ρΒ8] 18 ἴο ἐθη αἰ δγοηὶ 
δυίμοτθ, νἱΖ. Αἄδιη, ἴο βοὴ ΒΟΥ δβοῦῖρ6 {86 πἰμοῦυ- ΒΕΟΟΠα ΡΒΆΪ ; 

᾿ Ξδο ΡγΡ. 706, 707. ἐπ77γα. ᾿ 
5 ()π ἴδο βυδήεοὶς οὗἩἨ “6 νν 8} Ῥδαϊπιοάγ, τ πο ἢ ΟΌΤΙΟΌΒ ἸΠ ΟΠ ΙΪοη ͵ἰ8 οΟἸ]οοϊοά ἱπ ΤΟ 

ΤοτρΙῈ Μαβίς ; οἵ, δὴ ἘβΒΑΥ͂ σοποογηϊηρ [6 Μοιδοά οὗἉ δίηρίηρ τ86 Ῥβδ]πι8 οἵ αν ἰῃ 
10 Τοπιρῖς, Ὀοίοτο ἴπ6 ΒΑΌΥ]οη δ; Οδρυνγ. ΒῪ Ατιδυν Βοάΐϊογά. Ἰωπάοῃ, 1706. ΤῊΘ 
βοῃρ οἵ 6 οσδἢ 18 πλϊ παῖε} Υ οχδηιὶηϑα ἴῃ [6 ΒΙ] οί 6.6 ὅδογα, Δ} 1855, ΡΡ. 597---642. 

3 ΠῊ.ο ρἀϊίογ οὗ ἴῃ6 4ϊο. ΒΙΌΪ6 οἵ 1810, νὴ Ὦ τΠπ6 ποῖοβ οὐ θουογαὶ οἵ [6 Ὑ ΠΏ ΓΔΌΪΘ ΓΘ- 
ΤΟΥΠΙΘΥΙΒ. 

4. Βταποῖδο, Φαηΐαβ, Ῥγοΐορ. δὰ Γύργυπη ῬΒΑΙ Ογιπὶ, ὃ 2. 



Οὴ ἐλε Βοοκλ φΓ ἢ εαϊηιϑ. 10] 

ΜεΙοἢ ΙΖοᾶοῖς ; ΑἸ γΆμδη,, τ ἤοπὰ ὑπ 6 Ὺ 041}} ΕΠ Δη, δπα ρῖνα ἴο ᾿ἷπη 186 
εἰσ μυγ-Ὠῖητἢ ρβδίτα ; Μοβεβ, ὑπ ον ΗἩρδη, οἀπίπαη, δμα 186 ὑΏΓΘ6 
ΒΟη8 οὗ Κοτδῇ ; δπά {Π6Ὺ τῇᾶκα ᾿αυἹὰ ἴο Ὀ6 τη 6 ΓΟ]Ὺ {86 ΦΟἸ]θοίον οὗ 
{δὰ ᾿πΐο ὁη6 ψοϊαηθ οὐ ὕοοκΚ. Βυΐῦ {818 Ορ᾿πῖοπ 18 δυἹἀθηθ]ν ἴαθυ- 
Ἰουθ; ἴον, 1. Τῆθ πἰηθγ-βθοομα ρβδ]τα, ὙΠΙΟΒ 18 δϑουοα ἰο Αἄάδῃι, 
ΔΡΡρθδγβ ἔγοπι ἰΐβ 1ῃΐΘΣ ΠΑ] δἰγαοίυγα δηα βίγ]6 ο Ὀ6 οὗ ἃ ἰΔἴδν ἀαίε, 
{πουρῇ πὸ δυῦθοῦ 18 τηθηςοηθα ἴῃ 1[8 Ὁ016 ΟΥ Ἰπβογιρίϊοι : Ὀββί 468, 1 
Αἄδπι μαά Ἰ6 Ὁ ΔΩΥ βαογθά οἄθθ, 1Ὁ 18 τόσα ἴδῃ ῬΓΟΡΑΌ]6 {μαῦ Βοπλθ 
ποῖΐοο πουϊὰ μᾶγὰ θ66η ἰδκθη οὗ ποτὰ ἴῃ [Π6 ὈΟΟΚ οὗ (6 6818, Ἡ ΠΙοἢ 15 
ΦΟΙΔΙ]Υ 8᾽]θαῦ ΘΟποθγηϊηρ᾽ ΔΗΥ͂ Β ΟἿ ΘΟΙΏΡΟΒΙ [ΙΟη8. 2. Ταῦ (μ86 υπάγοα 
δηα ἐθηίῃ ῥβδ τὰ,  Ιοἢ 18 αὐτιά ἴο Μο]ο : Ζοά εἷς, τα8 Θογίδι]Ὺ 
να 7} ὃν Ἰανίά, 18 δυϊἀδθηΐ, ποῖ οἹἹ]ἹῪ ἔσοιι [86 {1016 τυ 16} οἰδῖτηβ Εΐτη 
ἴον 118 δυΐπον, θα 4180 ἴτομι 1.8 βίγ]6 δῃηα τη δῆπογ, γν οἢ ΟΥΓαβρομά 
ψ ἢ (86 δοκπον οάροά ρῥγοἀποίίοηβ οὗ ἴμ6 τογδαὶ ργορἢδῖ ; δπὰ 
ΘΒρθοΙ}]ν ἔγοσα [Π6 ἰθδυϊ τη ΟΥ̓ οὗ «688 (Ἰτῖδῦ ἀπά 1}18 δροβί!θ Ῥαδῖεσ 
(Μαῖι. χχῖ. 48 ---4ὅ.; Μαγκ χὶ!. 86.; ΓΚς χχ. 42.; Αοίβ 11. 34.). 
Απά, 8. 10 18. πιοβῦ οογίδιη {πΠαῦὺ Παν ἃ να [86 δαί ΠΟΥ οὗὨ ὙΘΣΥ͂ ΤΩΔΩΥ 
ῥα πη8, ποῦ ᾿ρ ΧΟ Υ οὗ (ποθ6 ψοἢ μᾶνθ Ὦ1Β Ὥδτὴθ 1 {Π|61} ΤΟΒΡΘΟΙ͂ΥΘ 
ε168, θα ΚΟ 186 οὗ βανοσαὶ οἴμοσβ, ἰο τ διοῦ πῖ8 ἤᾶπγ6 18 πού ργθῆχοά, 
ΘΒΡΘΟΙΔΠῪ οἵ Ῥβδ]πιβ 11. δῃα χουν. ; 88 6 8.6 δϑϑυγθὰ Ὀγ {πὸ Ἰηβριγοά 
Δροβίϊθβ (Αοίβ ἰν. 2ὅ,26; Ηδερ. ἱν. 7.» Τὸ πιδβκα 1)αν]α, ἐπογοίοσο, 
ΤΆΘΓΘΙΥ {Π6 σ6Ο]]θοίον δηὰ οαϊίον οἵ ὕδποβα ἀἰνη 6 ΘΟΙΩΡΟΒΙ ΠΙΟἢ8 18 ΔΚ 
ΘΟ γΔαἸοίΟΤΥ ἰο {86 οἰοαγοϑῦ εὐἱάθηοθ, ἀθσινθα ἴγομη ἴπΠ6 ὈΟῸΚ οὗ 
Ῥβδϊπηβ :ἰβοὶ ἢ, δπᾶὰ ἔγοιῃ {86 ἰθβ σαν οὗ ἴθ ἱπβρίγοὰ Ὑυίοσβ οὗ 
160 Νὸν ἸΤοδβίδιηθηϊξ, 8388 Μᾷ|611 88 ΘΟΠΟΆΤΥ ἰο ἰδ Ὑ0]6 ουχτοπί οὗ 
ΒΗΠΘΟΣΥ. 
Α οΑγοία] ἱηνοβι σαϊίοι οὗὨἨ [π686 ἀϊνίηθ οἄ68 Μ11}} Θ}8}]8 υ8 [0 ἔΌττα 

ἃ ὈΘΓΘΥ ΟΡ ΠΒΙΟῚ Θομοθσγηϊηρ; {πο ἷγ σοβρθοῦνα δι ΠΟΥ8, Ποῖα [Π6 το ΓῈ 
7678, ἀηα 81]1] τηοάθγῃ οοτηπγχοηίδίογθ, ὑπ οσβίδηα ἰο θ6 Μοββϑ, ᾿ανιά, 
ϑοϊοιηοι, Αβαρῆῃ, Ηρδιηδη, Εἴμδη, “6 παίμυη, δηα 186 ἰἤχοα βοῃβ οὗ 
Κογαῃ. ΟΥδορ δυΐμοτβ αν ὑδθϑθῃ οοηθούυγοα ΟΥ̓ Βοὴβ διαϊηθηΐ 
οὐ 108, οθα ὨΥΡροίμοβοθ τῦ}}} ργθβθηῦ νυ θ6 ποί!οθά, 

1. Τὸ Μοββϑβ [δ ἰδἰτυ οι] τυ ογβ ἀβοῦῖθα ἐδ ῥβα] 8, υἱζΖ. τόση 
ΧΟ, ἴο ΧΟΙ͂Χ. ἱποΙυδῖνθο. Τὴ6 πιηοίθί ῥβα]πι, ἰὼ {πΠ6 ΗΘΌΓΘΥ τηδηι- 
Βοσιρίβ, 18 ᾿ῃβοῦ 64 νυ] Β18 Πδτηθ ; δηά, ἔγοπλ 118 βΌπογαὶ οὶ ποι ἀθῆ66 
ἴῃ Βῦγ]6 δῃά πιϑῆποῦ ΜῊ [118 βαογοαὰ υτληβ ἴθ χοῦ, χν. " δηά 
Πδυΐ. χχχὶϊ, 10 18 σΘΏΘΓΆΙΥ δῃα ἴῃ 4}1 Ῥγοῦθα  Πν ἢ 1υδύϊ66. ὁοη- 
Βἀογοα 88 {π6 οοιηροβιθίοη οὗ {π6 στοαὶ ἰανρῖνοῦ οὗ {Π6 “608. 
[Π Θῃηπιοοῦ β οὐ]θοϊΐου ἐμαῦ (Π6 Ἰδηρτῃ οὗ 116 ἴῃ (ἢ 6 (ἰπι6 οὗ Μοβϑϑ 
788 ΔΌΟΥΘ [ὈπΓ-ΒΟΟσο υθᾶσβ, ἰ8 ποῦ Μγ06]]-[Ὀυσπάθα. Τῆδ τψΠ0]6 ροποῖ- 
ΔΟη οὗ [π6 Ἰαγδο ὕθβ ρϑυϊβῃθα αὖ ἃ Θοπιραγα νοὶ Υ - ΘΑ ]Ὺ ἀρ 1η {6 
ὙὙΠΔΘΓΏΘΒΒ ; 80 ἰμαΐ, τ ἤθη (ΠΟΥ οηἰογοα Ῥαἰθβίϊηθ, ἔδυν οὗ [ἤθλ 66 
ΒΙΧΙΥ ; δῃὰ 1 ἀοθβ ποῦ ἄρρϑαᾶγ (μδὺ 1 σΈΠΟΓΑΙ δέον ὑμαΐ ἐἶπλα {6 
αἀυγαίίοη οὗὨ ᾿πἴ8 νγα8 Ὀθγοπα (6 τηοάδσγῃ βίδπαδγα.}] Τῇ οὐμοὺ πἴπθ 
ὈΒ8]π|8, χοὶ. ὑο χοῖχ., αῦα δὐγιθυίεα ἴο Μίοβεβ ΟΥ̓ {Π6 «6νν8, ὈΥ νἱτίιθ 
ΟΥ̓ 8 σϑποη οὗ οὐ Ἰοίβεα ν᾽ Βιοἢ ἐΐοψ να ΘΒ 8 Ὁ] 18:64, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἰῃαΐ 4]]} 
ΒΩΟΒΥΤΩΟᾺΒ ΡΒΆΪΠῚ8 86 ἴο δ6 γοίουσα [ὁ {πᾶ διῖῃοῦ τ ἤΟΒ6 ΠδΙῺΘ 
οοουστοά ἴῃ {86 {016 ἰδὲ ργθοθάϊηρ ἐπϑὰ.2 Βυῦ ἔτ {818 στὰ]6 πὸ 

᾿ ΟοιρΡ. Ηδνετηίϊοεῖ, Εἰη]οϊπηρ, ὃ 285. ΠΠ. Ῥ. 150. 
3. ΤΠ9 ορἰηίοη 8 ΥὙΘΥΥῪ δησίοηϊ; ἰδ νὰ8 δἀορίοἂ ὃγ Οἰΐροπ, βοϊοοῖ, πῃ Ῥβαβλοβ, Ορ. 



702 “παϊγεὶς ὁΓ ἐδε Οἱὰ ἽΤοΞίαπιοηΐ. 

ἔουπάαϊϊου τ δύθυου αχὶϑίθ: 10 18 δογίδίη (παὶ [6 πἰποίγ -Ὠϊη τῆ ρβα]πὶ 
οου]Ἱὰ ποὲ λαῦο δεθη τογίίέεπ Ὁ ΜΌοδΒο8, ἴον 1ῃ [Π6 δἰ χίν γθῦβ6 τῃθηίοη 18 
τηλάς οὗ (86 ργορβμοί ϑαρμεῖ, χο νγὰδ ποῦ Ὀογη {1} ὕψο Βυηάγοα κπᾶ 
πἰποίγ- ἔνα ΟΥ̓ ΒΙΣ Υ68Γ8 αὔῦεν ἰῃ6 ἀδδίι οὐ Μοβεβ. [Ἡ]θΡαγά δβϑῖρτιβ 
αἶθο Ῥβαὶ. χοὶ. ἰο Μοβϑϑ;  Ὀυὺ Καὶ δἰ] μίδοθβ 10 ψ τ {Π6 ΤΟ] ον ίηρ ἴο ο. 
ἴῃ (6 ἤπηθ Ὀαί Θ ἢ ϑοϊομοῃ ἀηα (6 σΑΡΟν"γ.7] 

2. ΤῊ πδᾶῆηβ οὗ Πανὶ ἴδ ργεβχϑὰ [ο βϑυθηςυτοηθ ᾿58]πὴ8 ἴῃ {Π6 
Ἡδθτγοιν οορίδβ, ὕο τ ἢ ]οἢ (89 ὀλατονα ἐν νουϑίοη 836418 οἰ θσθὴ οἴδιϑυβ : 

, Βα ᾿ξ 186 αν!άοηΐ, ἔγοπι [ἢ 6 δίγ]6 δῃᾶ β] ούτηδίίον οἵ {π6 ἰαίίον, {πδΐ 
ΤΩΔΗΥ͂ οὗ (ῃδθπὰ οὁδηποί 6 86 οοπιροδίίίοῃ οὗ [αν] ά, ραγιϊουϊαγὶν {Π6 
Βυμπαγοά δηα Ββϑοομά, νι ῇϊοῦ 18 1 πὸ τοϑρθοῦ ψ δίθυοσ δρρἢ1640]6 ἰοὸ 
πὰ, Ὀυΐ ἔτοτα 118 80) οὐ -τδ οΥ πιδῦ Ὀ6 γοΐεσγεα ἴο βοιηθ ρίουβ 7610 
ὮΟ σοπιροδοα Ὁ αἴνδοσγ 116 τοΐασῃ ἔτοια ἴπ Βα υ]οηβἢ σαρ νιν, 
ΜΓ ἢ116 (Ππ6 [ΘΠ 016 γ͵88 1 ΓΒ, δηα {πΠ6 ΘΟΌΠΙΓΥ ἴῃ ἃ βίδίβ οἵ ἀθϑοϊαοη. 
Τῆς πυπάγρα δηά {π᾿ τγ-οἰσῇτἢ ρ84|π|, 4180, ἐποιιρἢ αὐγι θα θα ἱῃ {86 
ϑαριυαλριίηὶ το Πανὶ, οουἱὰ ποὺ αν ὕδθῃ Ὑχιθη ὈΥ δἰ; [ῸΓ 
ΤΟίΈΓΘΠΟ6 ἰδ πηλ6 ἴῃ 1Ὁ ἰο {π6 ἐσηιρίθ, ὨΙΟἢ γα8 ποῦ ογοοίθα 1{1}] αἴνοτ 
μἷθ ἀδδίῃ υγ βοϊοιοπ. [ΤὨΐβ 18 δὴ ἱπϑυββοϊθης ομἠθοίίοη : Ὁ 9} ἰδ 
βοιηδίλμηθβ πι864 οὗὨ (Π6 βλογρα ἱᾳθθγηδοΐθ Ὀθέοτο {π6 Ὀυ] ἀὴρ οὗ 188 
[60 ]6, 88 ἴῃ 1 ὅδπη). 1. 9., 11. 3.; Ῥβαὶ. ν. 8.7 Οἱ {Π6 Θομίσατσυ, 
8οπ16 οὗ (16 ρβδ] 8 ἴἢπι8 βου θοα ἴο ᾿δανια τῇ ἴπ6 δορίυδσιηῦ γουϑί θη 
ΔΓΘ ὉΠΟΑΙ ΘΒ ΟΠΔΌΪΥ ἢ]π, 88. γΧ6}} 88 βοῖθ ἡ 1Οἢ ΔΓ Δποηγτουϑ: οὗ 

[86 ἤοττηοΓ Οη88 18 ἴΠπ6 πιποίγ ἢ, πὰ οὗ [δα Ἰαῦ(οΣ {Π6 βεσοηῃά ρβαΐπι, 
Βοίδ οὗ σοῦ ἀγα οἰδθὰ 88 1λανια 8 ῥϑα]πλβ ὈΥ Π6 ἱπϑρίγοα τι β οὗ 
16 Νὸν Τοδίαπιθηί, Οὐομρ. Αοίδ ἵν. 28ὅ---28., χιῖ!. 38; ΗΘ}. 11]. 
ἡ----11., ἴν. 7-----ὄ18. : 
Μὴν οἵ {86 ρβδ]πηβ, ψν ῃοἢ Ῥθαγ {π6 τοΥα] Ῥγορῃθῦβ πΆπιθ, Ὑ6ΓΘ 

σοτροϑαιὶ οὐ ΟΟΟΑΒΙΟΏ ΟὗὨ ΤΟΠΙΔΥΪΔΌΪ6 ΟἸΓΟυτηδίδῃοοθ ἴῃ ἢ18 116, ἢ18 
ἀδηρογβ, ἢ18 ΔἸ οὕ πβ, ἢ18 ἀ 6] νθγαῆσθβ. ὅϑόπιθ ἩΣΙΟΥΒ ἀσῸ ἀϊδροδοά 
ἴο 866 ἃ Γοΐϑσοῃοα ἰο Μοββιίδῃ ἴῃ 4}} ὑμαὺ γγῶὰβ8 δχργϑββοα ὃν ᾿θανιὰ. 
Τηυ8 ΗογβοΥ βαυ8, “ ΟΥ ἴῃο86 ψῃϊοι τοΪαία ἴο {π6 ρα ]1ο Ὠϊβίογυ οὗ 
{Π6 παύιγα! 1ϑγαϑὶ, ὑπ τὰ ἂγθ ἔθιν ἴὴ τ 1 οἢ {Π6 ἰοτίιη68 οὗ [Π6 την 816] 
1βγδδὶ ἃγὸ ποὺ δἀυσηδγαίΐοα : παπᾶ, οὗ ἔμοβα νοῦ δ]1].ἀ6 ἴο ἐπα 186 οὗ 
Πανὶ, ΠΣ 6 ἃγὸ ποῆθ ἴῃ ΒΟ [86 οη οὗ [αν ἰ8 ποῖ {π6 ρτὶη- 
ΟἷΡ4] δῃηᾷ ἱτηπηθαϊδία δι δ] οί, αν} ̓ 5 Θομηρ αἰ ὐϑ Ἀραϊηϑύ ἢ1Β ΘΠ Θηλ168 
ΔΥ6 Μϑεβίδῃ ΒΒ σοπιρ]αϊπίβ, ἢγϑὶ οὔ ἪὉπ6 πῃθο]ονιηρ 9678, ἴπθη οὗ 
186 Ποδῖβθη ρογβθουΐουβ, δηα [86 ἀροβίαία ἔδούοη ἴῃ ἰδίασ ἀρθ8. 
Πανβ δἰιοίομβ δῖ Μοββίδμββ βυβοσιηρβ. [να ρϑηϊίθηίι 
ΒΕΡΡΙἸοδίοη8Β ἀγὸ ΝΜ θββιδ ἢ Β ὑπάθγ 1Π6 Ὀυγάδη οὗ {π6 ᾿πιρυτοδ σι] 
Οὗ ταδῃ. 1)Αν] 4 Ἐ ΒοηρΒ οὔ {Ὑρ ἢ πα ΓΠδη Κοσίνῖπρ ἀγ6 Μοββδἢ 
Βοηρ8 οὗ ὑγρὴ δηᾷ {ΠδηἸκϑρίνιησ ἔῸΓΣ Π8 νἹοί ΟΥ̓ ΟΥ̓ΣῚ 81η, δηα ἀδαίῃ, 
84 ἢ6}}.. [Ϊὴ ἃ νυ οσα, {Π6Γ6 ᾽ϑ πού ἃ ραρθδ ἴῃ {818 ὈοΟΚ οὗ Ῥβαὶπιβ, ἴῃ 
ὙΠῸ} [Π6 ρίουβ τοϑάθυ ν1}} ποῦ Βηά ᾿ϊ8 ϑανιουγ, 1 δα τοδὰβ ψ ἢ ἃ 
ΥἹΟῪ οΟὗἨ Βπάϊησ δἰπι.32 [18 μι }} θ6 ᾿πουρῦ ὈΥ τηοβὺ δῇ δχίγοιηβ 
Υἱο. [{ 18 σι (Πα ΤΩΔΠΥ {πηρδ τ ΒΙοἢ ΠΔρραποά ἴο αν! ὰ μδὰ ἃ 

ἴοτη. ἱΐ. Ρ. δ14. (οἀϊε. Βοπαάϊοι.), ἀπὰ Ὁγ Φοῖοπιο, Ερίϑι. οχχχὶχ δὰ Ουρτγίδηππι, Ρ. 388. 
(οἶς. ]Δδηείη.), νγῆο͵ ΒΔΥΒ ἰδ ττῶϑ ἀογίνοα ἴγοτα 8 ᾿γϑαϊτίοη γοοογάοα ὈΥ̓ [0}} 8, ΟΥ 1, }ΠΠπϑ, 
ἔρσενος οὗ ἴδ0 δονγβ. Αἀάνοσβ. Βυϑδῆη. 110. 1. σδρ. 8. Ρ. 385.; Βοδθῃμλ ον, δοδο δ ἰὴ 

ΑἸπιοθ, ἴοι. ἱ. Ὁ. χὶϊ. 
ι ΤΊ6 Ῥεαὶπὶβ ΟΠ γοποϊορίς γ Αὐἰτδηροῖ, Νοὸν Υογκ, 1857, ρατὶ ἱ. δοςῖ, ἰἱ. 
5 Ἐπηϊοϊδαηρ, ὃ 115. 8. Βίδίιορ Ηουβῖογ 5 168. 18, γοΐ. ἱ. ΡΡ. χ.. χί. 
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ἄδορ βἰρηϊβοαποο, δὰ σοῦ δραὶη ΓΟργθθθη θα τΟΣΘ ΘοΟπΊρ οἴου ἴῃ 
Πανὶ δ ρστοαῖθυ οη ; 80 ὑμαῦ ἴΠ6 ΓΘ γγὙὲβ συ οἢ τυ δη οὐἁὨ ἔπι ἴῃ [0 
ῬΡβ4]πὴ8 ἃ8 Ὑγ6}} 88 ἴῃ [86 ργορμῃϑίβ ; Ὀδυῦ Θαγο τυδὺ 6 ἰδκθη ποί ἴο 
ὈΓΘΒ88 8 σϑῆθγαὶ γα ἴοο ἔαγ.] 

Ετουὰ {π6 νυ ἐν οὗὨ οἰγουταβίβηοοβ δῃα δἰ δ ϊομβ ἴῃ ποῖ Πανιά 
ὙγὙ8Ὰ8 Π]δοοα αἱ αἰ ἴδγοηῦ {1π|68, πα {π6 ναγίουβ διἴδοιοηβ τυ ἢ οοη- 
ΒΘαΌΘΠΟΪΥ ΤΟΣ οΔ]]6 ἃ ̓ηῦο ΟΧΘΓΟΙΒΘ, Υ76 ΤΑΥ͂ ΤΟΔΑΠΥ ὁοποοῖγα {παὶ μὶ8 
βίγ!β 18 Θχοθθαϊηρὶν νᾶγῖουβ. ΤῊΘ τοραγῖ, ᾿πάἀ66α, 18 Δρρἢ Ομ ]6 ἴο 
106 δηδῖγα θοοὶς οὗ Ῥβαίπηβ, θυῦ ϑπλ ΠΘΏΓΥ 80 ἴὸ {86 οὔδα οὗ θαυ. 
ϑοιὴβ οὔ ᾿νιΒ ρβαϊ πη8 Ῥοβθθδ8 στϑαῦ βΒι Ὁ] ΠΥ, δ8. [Π6 οἱρῃύθοητῃ 
Ἀπα ὑπνϑηιγ-ουτί; Ὀὰΐ βοίηθδθ, ᾿Θμἀθτηθδβ, αμὰ ραΐμοβ, ἀγὸ {86} 
τον ηρ᾽ Ομαγπ οί ΓΙ Β0108. 

[Τὸ Τλαν!α ἀγα δβου θα δαυθηί -Ὦ ΓΘ ῥρϑαΐπιθ (ποῦ βουθηΐυ - ΟἿ, 88 
Πὲς ὙΥοίία δὰ Ὑποίμοῖ βίαϊθ ἢ ΠΟΥ ΒΟΥ ὨΓΥ -ΟΠ6, 88 τηοϑύ οἴποῦβ ἤν 
οοπηίθ4),᾽ ἥψ111.----ἶχ,, ΧΙ, ΧΧΧΙ,, ΧΧΧΙΊν.---Χ ]Σ,, 11, --οὶ]χν., χνἹ]].----ἸΧχ,, 
ΙΧΧΧΥ!., οἷ., 6111.» ΟΥ̓ΤΙ]. --- ΟΧ., ΟΧΧῚΙ., ΟΧΧῖν., ΟΧΧΧΙ., ΟΧΧΧΊΙ., ΟΧΧΧΥ 
---ποχὶν., ““ δῃὰ δἱ ἰϑαβδί δίνῃ οἴμοσβ ἴη (16 1 ΧΧ,, παρ ὶυ, χχχιῖ., 
ΧΙ... ΧΟΙ., ΧΟΙ͂Ρ.-- ΧΟΙΣ., οἷν.» ΟΧΧΧΥ,Ι.» ἴ0 ὙὙΠΙΟ τηΔΥ 6 δἀάρα Ῥβαὶ. 
Χ. ; 85 Ὁ ΓΒ μετ οὗ Ῥβδὶ]. 1χ. ἴῃ [μαΐ νογϑίοη. ΟΥ̓ 168 νΔΓῪ πιο ἢ 
ἴῃ {π6 πυῦοσ οὗ ρβδ 8 οὐ τ ῃῖοῦ αν δοίμδ! ν τγαθ [Π6 δυίθῃον. 
Εοσ, σι ἢ}}6 βανοσαὶ οὗ ἴμβοϑθ ἴο σι ιΐομ Β18 πδπιθ 18 ργθῆχοϑα ἄγὸ ποί 
ΤΘΆΪΥ ἔγοπιλ ἢὶβ Ῥθῃ, Ὀοΐὰ (μ0 βίγ]6 δἀπὰ αἷδο {86 οἱσουτηδβίδποαβ 
ΔΙ]υάοα ἴο Ὀοίσαγιηρ ἃ ἰαίοσ. ἀδίθ, οἴμοῖβ ὙΠΟ ἃγΘ ΔΠΟΉυτΊΟιι8 
τησδῦ Ὀ6 αἰγιυϊθα ἴο Ὠῖπι. (ὑδ] πιο δ δυταηρθιηθηῦ δβϑῖρτιθ Ὠΐτῃ ἰοτίγ- 
ἔνα ρβαϊπηϑ: Βοβθησαΐ ]οῦ ἀμα ἘΠἸΟΠἤοση ΔΙ]ΟΥ ᾿ὶπὶ ΒΟν ΠΥ -ΟὨ6 : 
ΜΉ16 ἩδηρΒίΘΩΌΘΓΡ 88γ8, ““ αν] 18 ἴΠπΠ6 δυΐμον οὗ οἰ ΕΥ ῥβΑ]πὶ8 ;" 
απ ΗΣραγα δβοσῖθα ἴο Ὠϊπὶ οἱριγ-ίουγ. Τηθ στουπάβ οἡ τ ΠΙοἢ 
ὑΠ686 σΟΠΟΙ ΠΒΊΟΏΒ ΕΥΘ ἰουτη α ἅτ ΟὗὨ ΘΟΌΓΒΘ ὙΘΓΥῪ πἀποογίδιῃ. Τῆι 
Ῥβαᾳ]. χῖν. 18 σϑηθγα!ν ἀδπιϑα ἰο Ὀ6 Πᾶν 48, ὈθοδΒ6 οὗ [π6 ΘΧΡτοββίοη, 
“«ἌΒοη {86 Ἰωογὰ ὑγιησοίῃ Ὀδοῖκ (ΠπΠ6 οαρυνιν οὗ ἷβ ρθορίδ; 
ὙΥ ΠΙΟἢ 18 Βα: ἃ οἰθαυὶν ἴο ροϊπῦ ἴο [Π6 {1π|6 οὗ {πὸ ΒΑΡΎ ]ΟΙ 8. 6Χ}]6; ἂπάὰ 
ΤΠΟΪΌΟΚ οδη Ηπὰ πὸ Ὀούϊοσ αν οὗ σοίπρ' οΥοσ {Π6 ΑἸ Ου] Υ {πᾶπ 
ἴο ΒΌΡΡοΒα {δεῖ ν. 7. 18. ἃ ᾿ἰϊαγρῖοαὶ δἀάιοη, γοῦ ἸΌΝ ΓλὩ ν᾽ ΠῚ Π᾽ ὩΟΆ 
8 ΟΥ̓͂ ΠΟ Τη68ῺΒ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΥ τοί (0 {π6 τούαση ἔοαὶ ΒδΌυ]οη. 
ΤΏ ὙΟΥΥ Β8Π16 ὙΟΓΒ ΟΟΟῸΣ [ἢ «700 ΧΙ. 10.; τ] οΓ [16 τηϑδηϊηρ᾽ 18 
ΟὨΪν ἀο᾽ νογαποα ἔτοπι δ] οη.} 

8. ἢ τῃ6 ἤδπια οὗ Αβαρῇ, ἃ ϑοσῪ οο]οταίθα 1,ον!6, δηὰ οἤϊοῖ 
οὗ 1π6 οδβοῖγβ οὗὁἩ ἴβγϑϑὶ 1ἴὴ {π6 ἔτη οὗ θανιὰ (1 Οἤτοη. χυὶ. 4, ὅδ.) 
ὕνγοῖνθ ῬΒΆΪΠ1Β ΓΘ ἸΠΒΟΥ 66, νἹΖ. ]., 1ΧΧΊ]].---ἸΧΧΧη!, Βαῦ [Π6 βαυθηΐυ- 
ἔουσ ἢ δηα ΒΟΥΘΗΟΥ-ΠΙΠ1 ῬΒΆΪ 8. ουἀθη} Υ σδηποῖ Ὀ6 ἢἴ8, Ὀδοδαβα 
πον ἀορίογο {16 ονοσίθγον οὐ  Θγυβαίθτῃ δπα {16 ΓΟ ΒΕΤΆΠΟΣ οὔ [86 
το ]6, δα τ᾿ ροϊηΐ οἵ βίγ]6 Ἀρργοδοῖὶ πραγοδὺ {0 {π6 Ἰμασαθηςα !οηβ 
οὗ “ογθιιδῃ. Επιμοτ, ἐπογθίογθ, ΠΟῪ Δ΄ΓΘ ΘΥΤΟΠΘΟΙΒΙΥ͂ δϑοσι θα [0 
Πΐτη, ΟΥ̓ ΘΓ ΘΟΙΩρΟΒΟα ΌΥ Δπούμοεγ Αβαρὰ, ψγ8ο ᾿νϑὰ ἀυγίηρ [Ππ6 Θαρ- 
εἰνγ. ὙὍΠΘ 580 ]θοίβ οὐ Αβαρῃ ρβ8|πὴ8 ἃγθ ἀοοίγιπδὶ ΟΥ ργθοθρίνο : 
{πεῖν βίγ]ο, ἱβουρᾷ 1688 δυγεοῦ ἱμδπ {παὺ οὗ Ταν!α, 18 τη ἢ τΟΓο γϑ- 
μαπιθηΐ, δηα [116 Ἰηβοσῖοῦ ἴο [π6 σταπάοβί ραγίϑ οὔ {π6 ργορῇθοὶθβ οὗ 
ἴβαίδῃ δῃὰ Ἡδρακκυκ. Τμὸ ΒΘ 0} ρεδὶπι, ἴῃ ραγίλου αν, 15 οἴαγαο- 

' Κιρο Ογοεϊ. οἵ ΒΙΌ]. 1μἱε. ἀτὶ. ῬΒα]πι8, Βοοῖς οἵ. 



7.4 “παϊγψεἰς 9 ἐῖε Οἱά Τεδίανιθηξ. 

τογΖεα ὈΥ ϑυοῖ ἃ ἄδθαρ νεϊη οὗἩ ἐδουρῇΐ δπα ἸΟῪ ἴοηα οὗἁὨἨ βοηξπηοηξ 
88 ὈΪἾδ66 ἔπη ἴῃ [π6 δυο Γ οὗ ροοίβ οὗ {π6 ΒΙσαβί ογάθσ. 1η Αβὰρῇ 
(ἢ6 ροοῦ απὰ {π6 ῥἈΣ]ΟΒΟΡὮΟΥ ΟΥΘ ΘΟ η6α, “Ηδ νγ88," δβαὺβ 
ἘΠΟΒἤογη, “ ομ6 οὗ ἔποδο δῃοϊθηῦ 1186 πηθη, ὙΠῸ [δ] Ὁ (Π6 1πΒυ ΠΟΙ ΘΏΟΥ 
οὗ οχίογῃμδὶ γϑ]!σίοιιϑ ἀβαρθθ, Ἀπ ὑτροα [Π6 ΠΘΟΘββι τυ οὗ συ]τναίϊησ 
νἱγίαθ Δηα ΡυΓΙΥ ΟΥ̓ πη." ΤῸ ΤΔΥ Ὀ6 Μ6]] βαϊα οἵ [ἴπι, 88 οὗ {Π6 
βουῦῖθα ἴῃ [86 ΝΟ Τοδβίαιηρηΐϊ, {παῖ λδ τοας ποὲ ἔαγ ὕγοπι ἐδο ἀϊπσάοηι 
97 Οοα." 

[ΟΥ̓ [6 ὕνοῖνα ρβδὶπηβ {παῦ Ὀθασ [π6 πδίῃθ οὗ Αβαρὶν, 61] βρϑοῖ- 
ἤεβ ΟὨΪΥ βαυθῃ, ΥἹΖ. ]., ΙΧΧἹ]]., ΙΧΧΥἹ].. ΙΧΧυἹ]., Ιχχχ.---Ἰχχχὶ!., {πα 
ῬΓΟΡΟΥΥ Ὀοϊοησ ἴο Ὠϊτὰ ; 8δῃα οἴμεὺ ὙσΊύοΙΒ που] 8.}}} ἔγ μ ον τοάποο 
{(Π6 1181. Κ 61} ρὈΙδοθα ἰχχχ"!. 1 {86 πη οὗἉ {6 οβμαρἢδῦ, Ιχχν. δπά 
Ιχχυΐ. ἴῃ {ῃ6 Αββυυίδη ρουϊοα υὑπάον Η6ζοϊδῃ, ᾿ἰχχῖν. πα ᾿χχῖχ. αἱ 
[26 Ὀορϊππίηρ οὗ {πΠ6 Βα ]οη ἢ οαρένιγ. Ηδ δοοουῃίβ ἔοσ {{1686 
Ῥϑαγίηρ [Π6 Ὠδπιθ οὗἩἨ Αϑαρῇ ὈΥ (06 Βυρροβιζοη {πα΄ ΤΠΘΥ ΤΟΥ Θοπ- 
Ροβθά ὈΥ βοὴ ἀθβοθηάδηίβ οὗ ἢ18 (ΆΤΩΣΪΥ, ὙΠῸ ὙγΟΥΘ 4180 βϑογρά 
τηϊηβίγοἶβ, δηα οὐἠἨ ὑῃο ΡΟ ΔΡΘ ΟΠ6 ΟΥ̓ ΔΠοΙ Υ τηϊρῃΐ Ποῖ ἘΠ ὶγ 

᾿ φρο ταῦθα ἀποθβίου Ἐ παπιο. [ΓΙΒ 18 ΟὗὁἨ ΘοΌΓΒΘ ΡΟΒ810]6:; Ὀυΐ 1ΐ 18 0 
ΤΆΟΣΟ {ΠΔῃ ἃ ἔδεε: ΗΣΡΡαγὰ 1πο]1π68 ἴο {16 Β8π16 Υἱθῦγ, δηὰ ΟὔΒΟΓν 68 
{πᾶ [6 διαὶϊγ οὐ Αβαρῇ γα ῬγΟσα  ΠΘΏΕῪ τηθηΠ] οΠΘα 88 τη 1816 18}8 ἴῃ 
Ἰαίδυ ἰἰθλθβ, 2 ἤσοη. χχ, 14. ; Νβῆ. νἱῖ. 44, ἨΦδ ᾿πηδρίηθ8 ἐμπαῦ βοϊῃθ 
οὗ 106 ΔηοηΥη Ο.8Β ῥϑα]πι8 ργοοθοαρά ἔγοτα [86 βδη16 ΒΟΊΓΟΘ, 84] ΒΆΥΒ 
οὗ 186 Αβαρῇϊο ροθῖηϑ 'π ρσθηθγαὶ {Ππαῦὺ ““ [Π6Ὺ πιο ΒΥ θοϊοηρ ἰο {Π6 
Ἰαΐοσ ρογῖοαβ οὗ {μ6 Κίηράοτῃ οὗ ΦΨυάδι, οὐ ἴο {1Π86 {ἰπι68 οὗἩ {868 οδρ- 
ἰνὶγ.᾽" 
Ξ ῬΒ88]118, ν]Ζ. ΧΙ]]., χ ῖν.----χ]χ., ᾿χχχῖν., ἰΙχχχν., ᾿χχχυῖ!., 

Δα ΙΧΧΧΡΗ]., ΔΥῸ ἸΠΒΟΥΓΙΡΘα, “ ΕῸΣ {16 βοηβ οὗ Κοσβδὴ: θυὶ ψῇο 
{Π686 ῬΟΥΒΟΩ8 ΜΟΙΘ 18 ποὺ δίορείμοσς οογίδιη; δῃᾶ βυοῃ 18 ἰδ6 
ὉΠΟΟΥΔΙηΥ οὗ {Π6 ῬΓΘροβιομδὶ ργϑῆχ, ὑμδὲ 1Π6 τηοβὲ δε ποηΐ οὐ (68 
Πᾶν ῃοΐ Ὀ66ῃ 80]6 ἰο ἀβοὶάθ ψμθίμογ {8686 Ῥβαΐπηβ σοῦ τσι θη ὅν 
{π6πλ, ΟΥἹ ΤΟΥ ΘΟΠροΟΒοα 7075 ἴπθηλ, δηα ἰο Ὀ6 ρασίουιηθα ὈΥ ἔβθηι 1} 
τ. 816 ἴῃ {π6 ἰθλρθ. Ῥτοίθββου δύυδγί {Π1η1κ8 16 ρσόῦδ]6 {παὲ {Π6Ὺ 
γογ {6 ἀοδβοοηάδηίθ οὗ ογδῃ, σὴ ρϑυιβῃθα ἴῃ ἰδ σϑθο] ]ο 
(Νυμρ. χνὶ.). [0 18 οογίδιη ὑμδΐ 411 18 ὁπ] άγοη αἸὰ ποῦ ρϑυῖβῃ συ ἢ 
ἴηι (ΝΌΠΙΡ. χχυὶ. 11.): 1Ὁ 18 οογίδίη αἰδο {Ππδΐ βοπια οὗ {μ6ὶν ἀθβοθπῆᾶς- 
δηΐθ ὝΟΥΘ ΔΙΊΟΠΟ ἰπο86 ὙΠῸ φγοβϑιαθὰ ονοῦ {ῃ6 ἰβθθγπδοὶα τηϊβὶο 
(1 Οἴγοη. νἹἱ. 22, 37.)». [1 ΟἌγου. ἰχ. 19. νγγ ἢπά Κ΄}! ]} πὶ, ἃ ἀ46- 
Ββοσῃπαἀδηΐ οὗ ογαϊ, θη ]Ἱοη θα 88 οη6 οὗ {ΐῸ ΤὌνϑύβθοῦβ οὗ (6 ἴδθογ- 
Ὡ80Ϊ6, δῃὰ 1ὖ ρρθδῦβ (παΐ πα Ὀοϊοησοα ἴο 8 δι ν ο8]16ἃ ογαλίέξος. 
ΤΏ686 ᾿αϑὲ ἀγ6 τη θη )ομοθα 8180 ἰῃ 1 Οἤγοη. χχνὶ. 1., δηὰ 2 (ἤτοη. χχ. 
19., 838 Ὀθῖηρ; δηχοηρ [Π0886 Θηραροα 1η Βδογθα τηυδῖθ. Ηρηςα 1 νου] 
ΔΌΡΘΑΣ Ὁμαὐ Π6ΓΘ 6͵ΓΘ Π.6 Οὗ διρίπθηοθ διιλοησ [πΠ6 ΟΥΑΙ 68, ἰη {6 
{ἶἴπι6 οὗ 1λαν!α δῃα δδοϊοπιοι ; δηά [86 ῥγορδὨ} ν 18 μαῦ [86 ΡὈ88] 18 
δθονα δηυτηογαίθα, ἡ 1 οὗ. ὑθὰγ ὉΠ6ῚΓ Ὡδηη68, θο]οτρ᾽ [0 [61 88 δ ΠΟΥΒ. 

1 ΝΟΥ͂6Β᾽8 ἰγϑηβἰδίίοῃ οὗἉ ἴπΠ0 ῬΒ8] Π|8, ἢ, ΧΙ]]., ΟΥ Ὁ. 22. (εἀϊ!, 1846). 
5. ἘΠπΙοἰταηρ, αὶ 114. Ρ. 398.; 866 αἷδο Ἡδνοσγηΐεῖϊ, Εϊη]εἰταηρ, ὃ 386. 11]. Ὁ. 314.; σῆο 

{γ68 ἰο τηϑοὶ ἴῃ6 οὈ͵δοϊίοη ἴδ κοη ἴγοι ἴΠ6 ἴᾳοϊ ἰΠδὺ οοτίδίπ Ρ881Π|8 δγΓῸ δϑοῦ θὰ ἴο {Π6 δοηϑ 
οἵ Κογδῃ, δηὰ ἐπδὶ, ἱβοσγοίογο, γα ταϊχῆϊ ἐχρϑοῖ ἴοὸ δηὰ ἴἴοδ80 οὗ ἃ ᾿δίο ἀδίθ, δϑογ θὰ ἴω 
Ἀξεδρίι, ποίθά δα ὈΥ͂ [Π6 δοῃ8 οὗ Αβδρῃ. αϑδρὶβΒ πβπ16 γ88 αἶχοά, ΗἩἄνυθγηίςκ βαγ8, ὃ6- 
ΟΔΌ86 Π6 ὙᾺΔΛΕ ῬΘΟΌΪΙΑΥΪ αἰδεϊ ρτιϊδηθά, πιοτὸ τπ8πῃ Ἡδιπδη δα οἠϊοΥ οἵ ἐπ6 Κογδίιθδ. 

5 Το Ῥμᾶδ]πὶ8 ΟἸγοποϊος κεῖ Λυγϑημοα, μαγί, 1. ϑ6οῖ, ἰἰ, 



ΟἩ ἐδ δοοὶ ὁ Τξαΐπιϑ. 706 

Τη βίυ]θ {Π6Ὺ ΑἸΠῸΣ ὙΘΤῪ ΒΘηΒΙὈ]Υ ἔγοπι (ἢ Θοτηροβιἐϊοηβ οὗ ΤΠ ανὶά : 
δηα Π6Υ δΓ6 βοπηθ οὗ {Π6 τηοβί Ἔδχαυ δια οὗ 8}1 {Π6 ᾿Ὑ7]Ὸ σΟΙΡΟΒ (0 ἢ 8 
Ὑ ΒΙοἢ [ἢ6 ὈΟΟΚ οὗ βδ]πηβ σομίϑ 8. Ὅ16 {1116 γγχα8, ργορδῦϊν, δ χϑα 
ὈΥ βοπιθ δάᾶϊίον οἵ ἃ ἰδΐδσ αρῷ8. ο ΚῆΘν ΟἾΪΥ ὑπ 6 βΘΠΘΓΙΑΙ γαροτί {παὶ 
{π6 ᾿βα]τὴβ ἴῃ συδδίοη δαϊοηροα ἰο {π6 βοῃϑ οὗ Κοσγδῖ, δηᾶ οου]ὰ 
οδίαϊη ποιμίηρ σογίβιη 8 ἴο {πὸ 1πα! νι ἀ.818 ὙΠῸ γ6Γα {86} τεβρθοῦνο. 
δυςπογα. ; 

[ΟΥ̓ 1Π6 ρβα]πιβ αὐϊσι θαϊθα ἴο [π6 βοὴβ οὗ Κοσαδῖῆ, Κι ε1] αϑϑίρῃβ Χ]]].» 
Χἧν., απ Ιχχχῖν. ἰο {π6 πιο οὗ Πανὶ: χὶν. ἴο {πα οὗ ϑοϊομιοῃ, 
ΣΧίν, δα χ]ν!]]., ἰο Ψ 6 οΒμαρμαῦ Β γοῖρῃ ; χὶνὶ. δηα ᾿Ιχχχυ, ἰοὸ (6 
ἄαγ8 οὔ Ἡοζοκιαῃ. [1ἢ χὶϊχ. 8πα Ιχχχν. ἢ6 οϑὴ Ηπα Ὧο ἢ ιϊδβίοσϊοαὶ. 
ΑἸ αϑίοι ἰο ἱηἀοαΐα [6 ἀαί6. Ῥβαὶ. ἰχχχυῖ, 1ἴ8 αὐὐγι θα 68 δοοογάϊησ 
ἴο 118 {Π|6 ἰο Ηδπιδη {πα ΕΖΙδμθ, ἐμαὶ 18 [86 ἀδβοθπαδηΐ οὗ Ζογδῇ οὗ 
{π6 ὑγῖθ6 οὗ υάδῇ, ψ}1ὸ γα ἱποογρογαίθα διηοηὴρ 186 1,ονιίο8, δηᾶ 
Ὀθοδηθ ἃ ἰϑδᾶθσς οἵ {6 βπρεῦβξ (1 ΟὨ στοῦ. 1]. 6., νἱ. 833.) ΤῊ18 
ΠΟ ΥΟσ, 18 ΥΘΙῪ ποοσίδιῃ : (μ6 Ἡρδη οὗ 1 Κιηρβ ἵν. 3]1., δπὰ 
1 ΟἼγοη. 11. 6., τῆν Ὀ6 ἃ αἴ δγοπῦ τηδη ἔγοσῃ {πὸ οπο οὗ (Πδῦ Πδπιθ ἴῃ 
1 Οἤγοη. νἱ. 38., δπῆ χχνυ. 1. ὅς. Ἡδηρβίθηρεγρ 18 ᾿Πο]]πο6α ἴο 1τλᾶ- 
σῖηο {πα Ηδπιδη δπα Εἰμδη ποτα 1 νιῖθβ ΟΥ̓ ἀοβοθηΐ, θυΐ τοοκομπθά 
ἴη {Π6 ἌΠ]Υ οὗ Ζογαῇ 88 ᾿ιανὶπρ ἀνν 6] δηιοηρ μοι. Τὸ Επἤδη, 
ΒΌΡΡοΒοα ὃν βοὴ ἴο ὑ6 {π6 βαπιθ τὶ τῇ «6ἀ ας πη δ, 15 βου θα Ῥ Βα]. 
Ιχχχῖίχ. [1{{ΠῸ πάτα 6 ΤΙΡΒΕΠΥ ρίνϑῃ, 10 ὁδῃ ὨΑΓαΪγ 6 {πΠ6 ΕΠδη οὗ 
1 Οἤτοη. νἱ. 42., χν. 17. ; δβ {Π18 ὑβδϊσα 18 θυ ἀθηί]ν οὗ {πὸ (ἰπη6 οὗ 
1η6 οαρανιν. ΚΚοὶ], μον ονοῦ, ΒΌΡΡροβϑϑ ὑπδῦ 10 ἀσβοσι 68 1Π6 ΟἸΓΟΌΤΩ- 
Βίδῃοαβ οὗ Αὐβδὶοπλ δ γθῦ}]] θη. Ἀμπα βὸ Ηδνοσμιοκ, 0 δύρο8 186 
τηδίίον αὖ ἰδ." 

ὅ. Τὸ ἴθ ΠΙΠΏΪΥ ργόθαῦ ]6 ἐμαῦ τϑαΥ οὗὨ [86 Ῥβδίηϑ οσο δοιηροβοά 
ἀυγσίηρ [06 ταῖσι οἵ. δοϊοιβοῃ, ψγῆο, τῦὋ ἰθᾶγῃ ἔγτοπι 1 Ειηρβ ἱν. 82, 
““ψτοῖθ ἃ ὑπουβαπα δπα ἔνθ βοηρβ,7 ΟΥ̓ΡΟΘΠΛΒ. 

ΤΠΘΓΘ ΑΓΘ ΟὨΪΥ το Ῥβαϊ μηδ, ονανοσ, νυ] ἢ 6 ΑΓ ἢ18 Π8ΠΊ6, ΥἹΖ. (ἢ 
Βουθη γ -Βθοοηά, δΔηἀ {86 Πυπαγοά ἀπ ἐνγθηΐυ -ϑανθηῖῃ ρῬ8α] 8. ΤῊΘ 
[1016 οὗ {π6 ἔΌσΠΊΟΥ τδΥ 6 ἰγαῃβίαίθα 700 ἃ5 νι }] 88 9.7 ϑοϊογηοῃ ; 
δηα, Ἰπηα 666, 1ὑ 18 ουἹἀοηΐ, ἴγοτλ οΟπβιἀοτιηρ 118 βίυ]6 δηά βιι]θοῦ- 
τηδίίογ, ὑῃαῦ 10 σου] ποὺ αν Ὀθθὴ σοτηροβοα ὮὉγ πῃ. Βιυῖῦ, 88 ἢ6 
48 Ἰηδλυρσοταῖθα 1υϑὺ Ὀοίογο ΠανἀΒ ἀθαῖῃ, 1 ψγ88, 1 411 ῬγοθΔὈ1γ, 
οηθ οὗ Πλαν δ ἰαίθϑί οάθβ. Τμθ υπατοα ἀπ ἐν θηΐν -βου ἢ ρθδ τὴ 
16. πηοϑῦ ΚΟΥ ΘΟΪΟΙΏΟΙ Ἐ, ΘΟΙΏΡΟΒΟαῖ αἱ 186 τη οὗ ἢ8 πυρίϊα]β: 10 
ΒἰΓΟΠΡῚΥ δηα ὈΘϑυ ΠΥ ἜΧΡγΘΒΒ68. ἃ βθη86 οὗ ἀδραπάθῃμοθ ὑροὴ «}6- 
Πονδὴ [ῸΓ δυθσῪ Ὁ] βϑίηρ, Θβρθοῖα! }ν ἃ πυπχογοῦβ Οὔ ρτίηρ, τ ἈΙΟἢ γα 
Κηονν ν᾽88 δῃ οδ͵ϑοῦ οὗ {Π6 τιοβὺ δγάθηϊ ἀθϑῖγα ἴο 1π6 [βγδϑὶ θα, [1 
Ῥβ}]. ὀχχν!]. να ΘοΟΪουηοη 8, 16 ὑγα8 ῬγΟΌΔΌΪΥ νυ ΥΙ θη ΟἹ ΟΟΟΑΒΙΟὴ οὗ 
Ὀ0Πάπηρ [Π6 ἐθπ:0}]6.Ύ ΗΟ Αγ αββὶρηβ ΟΧΧΥ ]. αἰδὸ ὕο ἢ1π.] 

6. Βοβι 468 [π6 ργθοθάϊηρ, 6 γ6 ἈΓῈ ὈΡΥΤΑΓαΒ οὗἁὨ {ΣΟΥ 88 1Π|8 νυν μἸοῆ 
1. (886 ΠΕῦτον ΒΙΌ]68 ἀγα δορί δῃηοηυτηοιβ; ΔΙ Πουρἢ {π6 
ϑαρίυδρτηΐ γΘυβῖου ρνοβ Π8Π16Β ὧο βοῖηδ οἵ ἴδποπι, ΟΠ] ΘΗ͂Υ, 1 Βδμου]ά 
8661, ΠΡΟῚ ΟΟΠ]ΘοίΌΓΘ, ΤῸΓ ὙΠΙΟῚ {Π6ΓΘ 18 0116 ΟΥ ὯΟῸ ἐουηἀδίοη. 

1 διιανγι᾿8 Ποῦνγον ΟΠ Γοδίοτη δ ὮΥ, Ρ. 206. 3 ἙΠη]εἰξιηρ, δὶ 114. 
5 8ὸ Ἡδνογηΐίοκ, Εἰηϊοϊλην ὃ 286. 111, ΡὑΡ. 243, 344. Οορ. 1 ΟἼγοη, χνὶ, 421, 42., ΧΧΥ, 

Ι,8. ἢ χυ, 17, 19. 
Ἅ Ῥν. 2344--247. 
ΥΟ!.. 11. Ζ2 ὁ 



7100 ᾿ς Απαϊγεὶς οΓ ἐἶε Οἱά Τεείαπιεηί. 

ΤῆυβΒ {Π6 ΑἸἹοχαπ γίδῃ ΟὝὑσθοκ ὑγβηβ᾽αίοσβ δϑοῦῖθα (86 Πυπάτοα ἀπά 
ἀπ τ γ τβονθηίῃ 8. 1πὶ ἴο « Θγα 8 ἢ ; σῆ0 ΘΟ] πο αν τυγιτίθη 1, [ὉΓ 
[6 ἀϊοα Βοΐοτα {π6 τούασῃ οὗ [π6 «“6ν)7]ᾶ8 ἔγομι [π6 ΒΑ Υ Ομ ϑῇ σαρεϊνι ἐν, 
ψν ΠΙΟἢ Ἰογοιῦβ ονθηῦ 18 πηοδῦ ρἰΘαϑιρῚΥ Θοπιπηθηιογαϊθα ἴῃ πὲ οἄ6. [π 
ἸἸΚ6 τρϑηποῦ [86 δυπατρα δα [οτγίγ-δῖχίῃῃ δηα Ὠυπαγρα δπα ἰογίγ- 
Βευθη ἢ ̓βαἶπι8 τὸ αἰγὶ θυ οα Ὀγ ἴθ το (π6 ργορῃοίβ Ηδσραὶ δπά 
ΖοοΠασίδῃ, [ῸΓ ἢο οἶποὺ σὑϑᾶβοῃ, 1 βου] βθοῖ, ἔπδη Ὀδοαιβα 84]. 
οχῖν!. 7--10. ἐγοδαίϑ οὗ {πὸ ἀδ] νοσάποο οὗ {(Ππ6 σαρίϊνοβ δηὰ ἔμοϑα ὙΠῸ 
ΘΓ ΟΡΡΓΘΒΕΘΩ͂, δηα οΟχ]νῖ!, οὗὨ {Ππ6 γϑϑίογδίίοι οὗ (π6 “ον δὴ οπυτοῇ. 
Ῥβαϊῃ)β 11. δα Χου. πούσα νον, 88 ΜῸ ἤανθ δἰγθδαυ σϑιῃδγκοα ', ἐῃουρῇ 
ΘΠΟΠΥΙΩΟΊΙΒ, 816 ΘΒΟΓΙ ΘΑ ὈΥ ἴΠ6 ᾿ὨΒΡΙΓΘΑ Δροβίϊθθ ἴο Πανὶ, ϑοπιθ 
τηοάσγη οὐ [68 αν ἱπιβσποα {πᾶὸ ἴΠοτῸ ἅγῸ ἃ 6 7 οὗ (ἢ6 πης]οὰ 
Ῥβι]πι8 Ἡν ΒΙοἢ ὑγ 6 ΘΟΙΡΟΒΘά 80 Ἰαῖο] Υ 88 {Π6 [1πλ6 οὗ {π6 Μβοσοδῦθαβ. 
ΤῊυΒ Επαῖηροῦ ἀβαῖρηϑ ἴο ἐπδὺ ρῥογοα Ῥβδ πηΒ 1., χὶτν., χὶνὶ., ἰχῖχ., δαὰ 
ον1].; Ησδτδη νοηᾶον Ηδταΐ, δα]. οχῖχ.  δηὰ Ὑρϑηριίηβ, ᾿βαὶ πηβ 
Ιχχχν., χοὶ!ὶ., δῃηα οὐἹἱ!]. 2 ὙὩΤὨ18 ἰαΐθ ἀδίθ, μοίσθνοσ, 18 ἱπῃροββίθ δ; 
1Π6 σαποη οὗ {πΠ6 ΟΙὰ Ταβίαπιθηῦ βοσιρίαγοβ Ὀοὶηρ οἰοβοα ὮὉγ ΕΖγα, 
ὨΘΑΡΪΥ ἰἴγθο οθηίυσῖθβ Ὀοίοστ ἴπ6 πα οὗ [86 Μβοοδθθθ. Βιυΐ 
“ ὙΠΘΙΠΟΥ Π ραν], ΟΥἩ ΔΩΥ ΟἾΠΘΥ Ῥγορἢ δῦ, τγ88 διηρὶ ογϑα δ8 [ῃ6 ᾿πβίσιι- 
ταϑηΐ οὗ σομπηηλπἰοϑί σ᾽ ἴο (Π6 ΘΠ ΤΟΝ, ΒΌΘὮ ΟΥ δαοῖι ἃ ρᾶΥ  ΟΌΪΑΓ ᾿ΘΑἾ πη, 
8 ἃ αἀυθβοι Μ᾽ ὨΙοἢ, 1Γ 10 οαπηοῦ Αἰγαυα Ὧδ6 Βα ΙΒ ο ΟΣ] δηβυγογοά, 
πο 8 ποῦ ἀἰβαυϊοῦ οὐγ τϊηᾶθ. Ὑ ΒΘη τα ἀἴΒοΘση, πὰ δη δρ δι16, {π6 
ψγ6}1-Κποινῃ Βαμα οὗἉ ἃ ἔθη, γγχὸ ΔγΘ ποῦ βο]]} οου8 δρουῦ 186 Ρ6ῃ 
ψἹΠ τ ΒΙ ἢ 11 τπτὰ8 πγι{6η.ἢ ὃ 

[611 ἀττδῆρθβ (Π6 ΕΓ ἈΠΟΠυΤΊΟ 8 ̓βα]π8 'π {6 Ὁ] Οἱ ηρ ΤΑΥ͂. 
Το {88 το οὗ αν! α Ὀο]οηρ 1., 11.» Χ., ΧΧΧΊΙ,, ΧΙ]. ; ἴο {π6 Αϑϑυσίλῃ 
μογιοᾶ ᾿Ιχνὶ. : ̓ἰχνἱϊ. 6 {8108 ᾿παϊοαῖθα ὈῪ πὸ οΠσοποϊορίοαὶ τρϑτῖ : 
Ιχχὶ. 18 δον ᾿λανια ἔλα; τυ ἢ116 χοὶ.---ο. θ6]οηρ ἴο {π6 ρεγὶοᾶ θ6- 
ὕσσθθῃ ϑο]οηοη δπά {π6 ΘΔρΕΪνΙΥ ; Οἷἱ, το {Π6 1480 ἄδΔγβ οὗὨἨ {μ6 οσχῖϊο; 
αἷν--τον], ΒΟ ΘΟ αὖ ἰαΐογ : ΟΥ]}. 88 ΥΘΥΥῪ [ΚΟ ]γ τὶ θη ἔοὸγ (ῃ6 ἢτβί 
οο]οτγαξίοη οὐ {Π6 ἔδαβί οὐ {ἈΌ ΡΠ86168 δέϊεν 1π6 τοίασγῃ ἔγοῃ Βαῦθγίοη 
([ὕζγα 111. 1. ὅζο.) : οΧΙ.---οχνὶ. θεϊοῃρ 4180 ἴο 186 δα υ]ν ἀδγ8 δἴξον ἐμ6 
τοί ΤΏ ; ΟΧΥἹΣ., ΟΧΥἹ. (0 {π6 ἰαγίηρ οὐ ἰδς ἰουπαδοη-ϑίομα οὐὗὨἩ {μ6 
ΠΟΘ θιηρὶα : ΟΧῖχ. ργοοθθαβ ἔτοπη ΕὔΖτα. ΟΥ {π6 ἴδῃ βῃηοηυπιοῦ8 
ΒΟΠΡΒ οὗ ἀορτθθβ, [Κα 6}} {ΠῚ} ΚΒ ΟΧΧ., ΟΧΣΙ., ΟΧΧῚΪ., ΕΧχν., οχχνΐ., ΟΧΧΥΪΙ. 
-ΟΧΧΧ., ΟΧΧχῖν. μροβί-οχ 8 η; ὑπουρῇ ΟΧΧΥΙ]., ΟΧΧχ., ἀπὰ οχχχὶῖν. 
ἤανο πὸ Πιβίοσγιοα] γοΐργθησα;; ΜἘ11|6 ΟΧΧΧΙΙ. ΘΧ 118 ὯΟ σογίδιη τΑΥΚ 
ἴο Βο.Υ ἩΠΟΙΠΟΥ 1ὖ τγᾶϑ Θομῃηροβοα Ὀθίογο οὐ δέθεσ {πΠ6 οαρε νυ. ΟΕ 
{π6 γϑϑὶ, οχχχυ., 8η οχχχυῦϊ., πγυϑύ [ΟἸ]ΟὟ οχν., δηα Ἔχ "}. : ΟΧΧΧΥῚΪ!. 
18 οὔ Π6 ἄπιο οὗ Παγῖυ8 Η γβίδβρεβ, αἴϊοσ {6 βεοοπᾷ ἰβκίηῃρ οῦ Βαγ οι ; 
ΟΧΙν]. ἃ ΒΌΠΩΔΥΥ οὗ {Π6 Πάν 16 δηα 6χὶ]6 ῬΑ] ΠῈ8 ; δηα, ἤπ4]}}γ, οχ]ν!]. 
--οαἰ., ἀγὸ υϑὺυ ἸΚοὶν ἴτοπι {πὸ βαῖγθ πδηά, οοἰ οσγαύπρ {Π6 οοταρί οἰ! οη 
οὗ {πΠ6 τν 8118 οἵ « δγυβδαίθυη Ὁ Νοι θη δῇ." 

ΗἸΡΡασἀ δ δυγαησοπιοηῦ αἰ" ΓΒ ἰὴ πηᾶπῪ ραγσυἶϊατθ. ΤΉ ἢδ οοη- 
διάοσβ Ῥβδ]. χ, 88 γι το θη {πΠ6 «6 .)}8 Πα γτϑοοϊνοα ἴδ6 ἄδογθο οὗ 

1 Θ66ΡΡ. 701, 702. δεργα. 
5 Ἠοβοησ ]]οσ, ϑό μοὶ α ἰη ῬβΑΙτηοΒ, Ῥτγοϊ ροπι. οαΡ. 2. ῬΡ. χὶ.--χῖχ, ἢο δάοριδβ ἴδ9 

ἀπο ΔΌ]0 ΒγροΙ 6818 οὗ Εἰ ηροῦ. 
3. Βἴβῆορ ογπο, (ὐοπηπιθῃ ΑΥΥ οἡ ἴΠ6 ῬΒδ]πιδ, νοὶ]. 1. Ῥτοῖ. Ρ. νυ. 
4 Εἰϊηϊοϊζαηρ, αὶ 115. ΡΡ. 390, 391]: οορ. Ηδνεγηϊοκ, Εἰπ]οίταης, ὃ 287. 1Π1. Ρρ. 348, δα 
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ΤἸΙαιδη.ἷ [Ὁ πᾶν 6 Ορβογνϑα ἢθγθ, ὑπαΐ {Π18 δι πον (αἴνον Αὐριδ81), 
ἰτωαρίηθθ ἐπαὺ Ῥβ8]. χὶν. σγὰβ σοιηροββά, Ὀγορϑῦϊυ ὈΥ Μογάοοαδὶ, [ο. 
οοἰοταίθ ΕἸ μου 8 τηδυγῖᾶσα πιὰ ΧοΥχοθ, ΤΠ σοη)]δοΐαγα 18 ηοῦ ἃ 
ΠΑΡΡΥ͂ οπ6, ΒΑΡ Ϊν τογ6 80 {Ππ8η (μαΐ οὗ ὕοη ΤΘηροσκθ, τ 0 ΚΒ 
10 δὴ δρ μα] αταΐυση οα ΑΒΑΡ᾽ 8 τηαγτῖαρα 1} “6ΖΘὈε]. 
ΤῊ ορϊπίοη οὗὨἩ {π6 ἰοϑὺ οὐ 1168 18 ἀθοι θά ν᾽ αραϊηϑὲ {π6 Ὀτγϊπρὶηρ 

ἄονη οἵ ΔηΥ οὗ [π6 Ῥβδϊπιβ ἰο (Πε Ἰαΐα ἀαίθ οὗ {ῃ6 Μαροδθθδῃ {ἰπ|68. 
ΤῊ ρϑα]πι8 χοῦ ἀϊδισιθυίοα, 48. Ὑ}}}} θ6 δου 8. ορβογνοά, ἱπίο 
ἔνε Ῥοοϊκβ; ΒΊΟΝ γα Το] οί σγδάπδ! νυ, (.6 ΘΑΓΠΙΘΥ Ῥβα]π8 Ὀοὶηρ; 
διγδησοα ἴῃ {Π6 Θαγ] ον ὈΟΟΪ8. ΝΟΥ͂ 10 18 ποῦ ΘΒΥῪ ἴὸ 866 ον δίαοσοι- 
θθδη ῥγοάιιοίϊοηβ, 16 [ΠΟΓΘ Ὑγ γ δὴν, Ββμου]α σού Ἰηΐο {Π6 δα υ 16 Ὁ ὈΟΟΪΚΘ, 
ἴῃ Ψ ΏΙΟἢ γ6 βηα βοχὴηβ οὗ μοβϑα δϑουιρθα ἴο (18 ἰαΐθ ρουὶοαᾶ, [10 18 
ΘαΌΔΙΠΥ βίγδηρα ὑπαὶ τοηρ {1168 Βμου]α Ὀ6 ῬγοΗΧοα ἴο σοΙμροβι [1 0}8 
ΤΟΔυοσοα ἃ [0016 16 Ὀεΐοσο Βοβϑιάθβ, ἴπ6 ἰαηριασθ ἀοθβ ποῖ 

Βριων Β0 ἰαίθ δῇ οὐἱσίῃ. 76 Βαρροβιθοη οδῃπηοῖ, ἰμογοΐογο, ὃὉθ 
δαπηἰ66,3] 

Υ. Τηο []ονὶπρ οΠγοπο]ορίοαὶ δυγαπροτηθηΐ οὗ (86 ῬΒ8]ΠπΊ8, αὔδα 
8 ΘΔΥΘΙ] δηα Ἰπάαϊοίοιιβ δχαταϊπαίϊοη, δ88 θη δαορίοα ὈΥ (αἸπλοι δ, 
80 [α8 γΙΠ6Γ Βροοιβοα {Π6 ΡγοθΔὉ]6 ΟΟΟδβίοηβ οἱ οὶ ΠΟΥ ΘΓ 
ΠΟΙΩΡΟΒΕΙ͂ :--- 

1, Ζρραΐπιβ8 9. ιολοῦ ἐμ ἀαΐοε ἐδ μποογίαϊπ. ΓΏΘΒΟ ΔΥῸ πΐπ6 ἴῃ 
ΠΌΤΟΥ ; ΥἹΖ. 

Ῥβ4]. 1. ΤῊ 15. 8 ργοῖδοθ ἰο ἐπ 6 συ. ]θ ὈΟΟΙ, δῃηᾶ 18 ΌΥ͂ ΒΟΤΩΘ ββογι δ6α ἰο 
θανὶά, ΌΥ οἰμοῦβ ἴο ΕΖγα, γ8ο 8 ΒῈ Ρροβϑα ἰο μᾶγθ δο] ]δοἰθα 0Π6 Ρ8411π|8 1η0 
8. νΟΪυ 26. 

Ῥβδ]. ν. ΤΏΘ δχργθββίοῃβ οὗ ἃ ἀἄδθυοιῦ ροσβοὴ διαϊὰ ὑπ6 σουγαρὺ ΤΔΏΠΘΓΒ 
οὗ τ1ὴ6 ᾶσθ. Αἡ δνϑηΐηρ ῬΥΒΥΘΓ. 

Ῥβ4]. νἱ}}]. ΤῊΘ ρῥγογορδῦϊνο8 οὗ τηδλη ; δηῃᾷᾶ {ΠῸ ρογυ οἵ 9681 ΟἾ γί 8. 
Ῥ584]. χίχ. Α θοβϑυῦ] ου]ΟσῪ οα {Π6 αν οὗ αοα. Α ρῥβδ]πὶ οὗ ργαΐῖϑθ ἴο 

1μ6 Ογθϑίου, Ἀγ βίηρ ἔγοτῃ ἃ οοπϑβι ἀθγαίίοη οὐ ἢ8 οσκ8, 88 ἀἸβρί γα ἴῃ 89 
ογθβίΐοῃ, ἰὴ [86 ἤθᾶνθηβ, δηἀ ἴῃ (ἢ 8818. 

ῬβΆ]. ἰΙχχχὶ. ᾿ΓΠ18. Ῥ881π|, 1 Οἢ 18 δὐὐγὶ συ οα 0 Αϑϑρῇ, νγ88 δυηρ᾽ ἰῃ (ἢ 6 
θη ρ]6, δὺ {ῃ6 ἔδαβὺ οὗ ὑγυτηροίβ, μοὶἃ ἴῃ ὑπ6 ορσὶ πηΐηρ οὗ {860 οἷν] γϑᾶγ οἵ 
{16 9678, δηα 8180 δὖ ἰὴ ἔδδαϑί οὗ ὑδ θυ 8068. 

54]. χοὶ. ΤᾺ Ϊ8 ΤΠΟΓΆ] Ρδδ]πὶ, ἐμοῦ ρ ἢ 5ϑϑὶσηθᾶ ἰο Μίοβϑβ, γγχ88 1 8}1 ῥτο"- 
ὈΔΌΙΥ οοταροβοα ἀυτίπρ' ΟΥ δῇον [16 σαρύϊνγ. [0 ὑγϑαῖβ οἡ {Π6 ὨδΔΡΡρ' ῃθ088 
ΟΥ̓ {18οβ0 γγ8ο ρῖδοθ ὑπ6ῖν 8016 οοηῆἥάθπορ ἱπ Οοά. 

Ῥβᾷ]. οχ. Το δανϑηΐ, Κίησάοῃ, δῃὰ σοπογϑίίοη οὗ ἴΠ9 Μοβϑί δῇ; δοτιροβθᾶ 
Ὁγ θανιά. 

Ῥβα]. οχχχῖχ. Α ρ881πὶ οὗ ργαΐβο ἰο ἀοὰ ἔοσ Ηἷ8 811-8ϑοΐηρ ρσονἱάθῃοθ πᾶ 
1η θη106 νυν Ἰβάοιμ. 

Ῥβμᾶὶ. οχὶν. Α η881]πὶ οὗ ἱμαπεβρίνίηρ. 

2. εαΐπι8β σοπιροδεά ὃψ αυϊά ἀπγίπο ἐΐθ ρεγβεοιίϊοπ 4 ϑαιιὶ, 
ΤΠ 686 ΓΘ Βθυθηίθθῃ ; ὨΘΙΊΘΙΪΥ, 

1 ΤΏ Ῥβα]π)β ΟΠ γοποϊορίοα!Υ Αὐταηροά, ΡΡ. δ44. ὅς. 
3. 866 δίυδτγι, ΟΥι, Ηἶδϑι, οὐ ΟΙὰ Τεδὶ. ὔδποι (εἀϊε, Πανὶ άβοη), βεοῖ. γν. Ρῃ. 126, 7.; 6 

ἵγεῖῖο, Εἰπ]οἰταηρ, ὃ. 270.; οὶ], ΕἸπΙοἰλαπς, 8. 115, δη ἃ δυῖῆοῦβ ἵμογ γοίεγγοα ἴ0. 
3 (οπηπιοηϊαῖγο Γτότα!, ἔοπι. ἦν. ΡρὈ. 1χ]].---ἰχνΐ, ΑΚ βοῃηθ οὗ [6 Ὀ881πὴ8 ἰη (ἢ Ψαυϊραίθ 

μαι νογβίοη, νὨΐοἢ νγα8 56 ΒΥ (ΑΙ πιοῖ, ἀγὸ ἀἰγ  ἀοἀ ἀπὰ τιπιδεγοὰ ἴῃ ἃ αἰ γθυ ὗ ΤΏΔΏΠΟΣ 
ἴτοπὶ {ἰιὰὶ ἴθ ΜΠΙοΝ ΠΥ ΔΡΡΘΑΓ ἱπ Οὐγ Ὁ 108, 6 πΑγθ δἀαριοα (86 τοίθγθηοοδ ἰὸ 1Δ0 
Ῥϑαίῃλϑ ἴο τ1πΠ6 Δι οσίζο ἃ Εὰπρ 119} νογβίοη. 
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108 Απαϊγεῖς 0 ἐλε Οἱὰ Τεείαριοηί. 

Ῥ54]. χί. αν, θοῖπσ οπίγοαίοα Ἢ 1.19 ἔγθη 8 ἴο τ  πάγανν ἔγοπι ε10 
οουτί οἴ 3.8], Ῥτγοΐθαβϑϑ [ἰ8 σοηβ ἄθηοθ ἴῃ οά. 

Ῥβα]. χχχὶ. αν, ψγοβοσί δοἃ ὮὈΥ 580], 18 ἰογοϑᾶ ἰο νι πάσαν ἔγομι Ἠΐ8 
σουνί. 

Ῥξ]. χχχῖν. Οοιηροβοᾶ ὃὉγ Πανὶ, στ θη, δὐ {π6 οουτγί οὗ ΑΟ 8 Κἰηρ οὗ 
σαι}, Β9 σοπηίδγίθ  ἰθὰ τηβάηθββ, Ἀπὰ νγ88 ρϑγιη! θα [0 ἀδραγί, 
ἀ Ῥαα, ἵνὶ. Οοιηροβοά ἴῃ {Π|ὸ σᾶγνο οὗὐἠἨ Αἄυ]]δπὶ, δος Παν 4  θβοᾶρθ ἔγοῃι 
ἢ 15}.᾿ 
Ῥβα]. χνυὶ. αν ρογβοου θα ὈΥ ὅδυ], δηὰ οδ]σοά ἴο ἰδΚο τοῖισϑ διροηρ 

116 Μοβθίίθβ δπᾶ ῬἈ1|301Π68. 
Ῥ534]. ᾿ν. αν! ἃ ρυγβυθὰ ὈΥ 8.8.1] ἴῃ 0Πη6 ἀθδβογὶ οὗ Ζ'ρὶι, βθποθ 848] 

Ὑγ88 ΟὈ] σα ἴο νυν πάσαν δηα τοροὶ ὑπὸ ῬΒΙ]Ιθύ1η08, αν Β {μη Καρὶνἱηρ, 
ἴογ ἢηἰ8 ἀθ] Συ γᾶ ποθ. 

Ῥβα]. 11}. Οοτηροβοᾶ Ὀγ Βανί δἴϊτον ὅδ] δᾶ βαοκοα {1 οἰἵγ οὗ Νοῦ, δηά 
Ραΐ 110 Ργίθϑίβ δηα 8}} 0μοἷγ ἔπ} } 168 [0 [Π6 βυνογά. " 

Ῥ58]. εἶχ. Οοαπιροβοᾶ ἀυγίπο 88.158 αη]υδβῦὺ ροσγβοου ίοη οὗ Πᾶνα, ΤῊΘ 
ῬΘΓΒΟῚ δρδίηϑὲ συ ποῦ) {118 ΡΒ ]πὶ νγ85 αἰγοοίθα νγ8ὲ8 τηοϑὺ ΡΓΟΌΔΌΙΥ Βοορ. 
ΒΊδΙοΡ ἨοΥΒΙΘΥ Θομβίἀθγβ 1ὺ ἃ8 ἃ Ῥτορμθίϊο τι] οαϊοίζοη ἀρδιηβὺ {6 “ νγ ]Βἢ 
Ὡδίϊοῃ. 

ῬΡ8Ὰ]. χυϊ, Α ῥγᾶγογ οἵ θεν ἀυγίηρ 58} Β Ὀϊὑογοϑὺ ραγβθουίίοη οὗ ἈΠῈ. 
Ῥβ84]. χχὶῖὶ, αν, ρογβοου θά Ὀγ ὅδ}, ρογβοῃδίθβ 80 ΝΜ 6ββίϑδῃ, ρογϑθουϊθά 

δηὴ ρυὺ ἴο ἀθι}} Ὁ {110 {6 1}08. 
Ῥ98]. χχχυ. Οοιηροβοὰ δρουΐ {86 β8ᾶ1η6 {ΐπγχ6, δπἃ ἀπᾶοῦ (Π 6 5816 ΡῈ σβ6- 

ουτίοη. 
Ραμ]. ἵν]. αν, τὰ {Π6 σἂνθ οὗὨἩ Ἐπ-ρ Θά, ᾿τρ]οσοβ ἀΐϊνίηθ ρῥτοίθοίοη, ἱπ 

Βυτ6 ρσοδρθϑοί οὗ νη ἢ ἢ 6 ὈΓΘΔΚ8 ἔοτ ἢ ἱπίο ρταίθιυ] ργαῖβο (1 ὅδ. χχὶν. 1.λ 
Ῥβα]. ἵν 11}. Α σοπππυδίίοη οὗἨ [6 δδῖιθ βιιῦ)]θοῖ, Οὐοιμρ δι δραϊηβὲ 

σα} Β τ οΚοα σου Π ΒΟ οΥϑ. 
Ῥβδ]. οχἹἹἹ. Πανὶ τη {86 δσᾶνο οὗ Επη-σοάϊ. 
ῬΡ88]. Ἂχ]. Ἂχ] Ῥανια, ὑπ άθν βανοῦθ ρογβθουίοη, ΣΡ] οτθ8 86]Ρ οὗ Οαοά. 
Ῥβ4]. νἱῖ. Τϑανί ἃ νἱο πεν ρεγβθουΐθα ὈΥ δα], 

8. εραΐηιδ δι ἐλ ὃν ραυϊά αἱ ἰΐε δεσὶππίπο ὁ} λΐδ τείφη, ἀπά 
αἴεν ἐδε ἀφαίΐ 9.06, ϑαμί, ΟΥ̓ 1118 ο1488 {Π6Γ6 δΓΘ βιχύίθϑη; ΥἹΖ. 

Ῥβ41]. 11, Ὑγγ θη Ὁγ Θανίά, αὔον Βο δὰ χϑά (89 βοδί οὗ ιεἷ8β ρονθγῃηπθηΐ 
αἱ ΘΓ Βδ]θιη, ποῦν ἐμ δίδηἀϊηρ [86 τ, Δ] σῃμαπῦ Ορροϑ᾿(ΐοη οἵ ΒΒ Θἤθσηῖ68. Τὶ 
18 ἃ τπηοϑύ ποῦΪΘ ργϑάϊοίϊοῃ οὗ {π6 Εἰπρσάοιμῃ οὗἉὨ ὑπ6 δῖθβϑβιδῃ. 

Ῥρδὶ. ᾿χυἱ. (ὑὐοτηροβϑᾶ οἡ οσοϑϑίοῃ οὗ οοῃάαοίϊηρ ὑπ6 ἃγκ ἔσγοιῃ ΕΚ "78 ἢ- 
θαῦμα ἴο “6Υ 58] 61. 

Ρβδ]. ἴχ. δᾶ χχὶν. δυηρ ὈὉγῪῚ Πᾶν οἡ ὑμθ τϑιρονδὶ οὗἉ ὑπΠ6 δκ ἔγοτῃ (9 
Βουδβθ οὗ Οὐοα-Θἄομ ἰο Μουπὲ ϑ΄΄᾽οη. 

588]. οἱ. Τανὶ ἃ ἀθβϑοσῖθθβ [Π6 Σϑηη6Γ ἴῃ τ ΒΟ Β6 συϊδοᾶ [18 ΡΘΟρΪα ἱῃ 
}υ 5166 δπα Θαυ {γ. 

Ῥβα]. χχῖχ. Α ϑ8οϊοσηη ἐπδηκϑρινησ ἴον (Π6 γαίῃ (8 δὲ [811] δέον εν: δά 
ανοηροα {86 (ΙΌΘΟὨ 68 οα (η6 Βουδβο οὗ ὅ8.}, ὈΥ ποῖ {ΠΟῪ δα Ὀθθα 
ὉΠ} ΒΥ ρογβοου θα. 2 ὅδ. χχὶ. δια. 

Ῥια]. χχ. Οοπιροβοὰ Ὀγ Πᾶν ὰ στ βοὴ 6 γὙὰ8 οἱ 6 Ῥοϊηὺ οὗἁ ΤΑ ΔΤ ΙΠρ' 
ἐδειπεῖ 1Π6 Απηοπὶῖθ8 δηᾶ Αγτίδη8 ὙΠῸ δὰ Ἰοδρσαθὰ ἰορ οί Ὁ ἃρδὶηβύ 11]. 
2 ὅδῃι. Χ. 

Ῥβ8]. χχὶ, Α οοπιϊηυδίϊοπ οὗὨ {86 ργϑοοάϊηρ βυδ͵εοῖ. δν β ὑμδηΚ8-. 
εἰνίπρ ἴον ᾿ἷ8 νἱοίουυ οὐϑῦ {110 ΑἸ πι ΟΠ 08, 

Ῥμα]. νἱ, χχχυῇ, ἀπά χχχίχ. Οοιπροβθάᾶ ὈΥ αν! ἀυγίπσ δἰ οΚπαϑ8: 
ΔΙ ΠΟῸΡΉ πὸ ποίϊοθ ἰδ ἐδ θῃ οὗἁ {818 βίοπθβϑδ ἴῃ [86 ἢ ΒΙΟΓΣΥ͂ οἵ Ἰανϊά, γοῦ 
18 ὕπο ορ᾿πίοη οὗ δ]τηοβύ θυθγῪ δοτητηθηϊδίοῦ ὑπαὺ [Π686 Ῥ581Ππ|8 γοῖοσ 0 δοπὴθ 
ἀμηρθγουβ 11 688 ἔγοπι τυ οἷ Ὠ18 ΓΘΘΟΥΘΓΥ νγ88 Ἰοηρς ἀομυὈι{]. 
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Ῥβε]. χ]. χὶΐ. Ῥβδ]τηβ οὗ ὑπδη κερί νίηρ [ῸΣ Ηΐ8 ΓΘΟΟΥΘΓΥΥ ἔγοπὶ 8[ ΚΠ 688. 
Ῥβαὶ. 11, χχχῖϊ. δῃὰ χχχί!. Ὑγ616 8] Θοπηροϑοά Ὀγ Βανί α αἴνοσς Νδίβδη δά 

σον ποοα δἷμα οὗὨ ἢ8Β βίη νὴ ἢ ΒΩ ΒΒΒΘΡα. 

4, ραΐπια ἀμγίπρ ἐδ6 τεδοϊοη ὁ Αδδαίοπι. ΤῊ8Β ο1488. δοταρυῖδβοϑ 
αἸρθῦ ρβδ]πη8 ; ΥἹΖ. 

Ῥβ4]. 11). 1ν. ἵν, Οοιηροβοὰ ψ θη αν ἃ νγὰ8 ἀγίνθῃ ἔγομῃ Φ γυβαὶθπὶ Υ͂ 
Αὐϑαίοι. 

Ῥβα]. [χὶ], Βανί ῥγοΐβββοβ 8 ἔσυδὺ ἰὴ ἀοὰ ἀπγίηρ [86 πμηδί ταὶ ΡΟ γΒ6- 
ουϊΐοη οἵ μἷΒ βοηῃ. : 

848]. Ιχχ. ἰΙχχί. Α ργδγογ οὗ αν ἃ σῇ θη ρυγδαθᾶ Ὁ ΑὈΒδ]οηι. 
ῬΡ58]. Ἔχ . ΥΥ τι τἴθπ ἀυτίηρ 0(ῃὴ6 νῶν 1} Α ὈϑΔΙ οΙ. 
Ῥ538]. οχ]ῖν. Α ὑμαηκδρίνίπρ ἴῸΣ Β18 νἱούογὶ 98 οΥ̓ϑσ Αθϑδίοιῃη, ὅβοθα, δηὰ 

οὗοῦ σϑθοὶβ. 2 ὅδ. χνἹ]ἱ. 20. 

᾿ς ὅ. Τῆε Ῥεαΐηιθ τογϊέθη δείισοθη ἔς ἀραίδ 9 «Αδεαΐοηι ἀπά ἐλι οαρ- 
ἐϊυϊέν ἅτ ἴθῃ ἴῃ Πα ΌΘΓ ; Υ]Ζ. 

Ῥ54]. χνὶ. Πᾶν] βοίϊθυλη ὑῃδη Κϑρίνίηρ, ῸΣ 811 [86 Ὀ]Θββίισθ μΒ6 δὰ 
τοοαϊνοά ἔτοιλ οά. ΟὐμρΡ. 2 ὅλη). ΧΧΙΪ. 

Ῥβα]. χχχ. Οοιιηροβϑά οἢ οδοββίοη οὗ ἀϑαϊοδίϊπρ ὑπο αἰ δι οἡ {π6 ἐμ γθβῖπρ- 
ἤοον οὗ Αγδυηδῃ. 2. ὅβϑιη. χχίν. 25. 

Ῥπ8]. χὶν. (οπιροββϑά ου {86 τηᾶγγίαρθ οὐ ϑοϊομαοῃ νυ τῆ ἃ Κι ηρ᾽5 ἀδυρ)ιίογ. 
1 ἴδ ἐγουρβουΐ ῥγορμοίοϑὶ οἵ ὑπμ6 νἱοίογίουϑ Μοββίδῃ. 

Ῥβᾳ]. Ιχχὶϊ. Πᾶν ΒΒ ὈΥΔΥΘΙ [ὉΓ ΒΟΪοΙηοη οα ἢΐ8 δασθβϑίου ἴο {110 ἐῃ ΓΟΠΘ. 
Ἀ ΡῥγοΟρΡ ΠΟΥ οὗ ᾽Π6 Μοϑβδίδῃ. , 

ῬΒ8]. ἰΙχχνἱ]]. Οομμηροβοᾶ οῃ ὁοσοαβίοη οὔ Α 888 υἱούογΥ οὐ Σ {86 [ὍΓΟΘΒ οὗ {116 
Κιηρ οὗ ἴϑγ89]. ὅδθθ 2 Οἤγοῃ. ΧΥ͂Ι. 4, 6. ᾿ 

Ῥβ8]. ἰχχχίϊ. Ιηβϑἰυυσοη8 ρσίνθη ἴὸ (Π6 υάρθ8, ἀυγίηρ {Π6 χοίσῃ οὗ 96- 
Βοβῆδρδδι Κιηρ οὗ δά. ὅ'6ο 2 ΟἸισοη. χίχ. ὅ, 6. 

Ῥ588). ᾿Ιχχχῖϊ, Α ὑγαρ Δ] οἄθ, σομροβθά οἱ οσοδβίοῃ οὗ ἐμ οβΒαρ αὶ Ὲ 
ὙἹΟΙΟΓΥ ΟΥΟΓ ὑῃ6 Απηοηϊθ8, ΜΟΔὈΙ 68, πα Οὐ ΘΓ ΘΉΘΙ168. δ6θ 2 ΟἸγοη. 
Χχ. 1., ὅτα. 

Ῥβα). Ιχχυἱ. Οοιηροδβεᾷ δέον {Π|0 ἀθβίγαούίου οὗ ΘοηπδΟΒΟΥΙ Ὀ Β ΔΏΥγ. 8.66 
2 ΟἼἴγοη. χχχὶϊ. 

Ῥβ8]. ᾿Ιχχῖν. δπὰ ᾿ἰχχίχ. Τωδιηθηϊδίϊοηβ ἔοσ ἐπθ ἀοβοϊαιίοη οὐ ἴθ ἰθρῖο 
οὗἨ Φογυβαίθια : ἐδ νν88 τηοϑῦ ῬΧΟΌΘΟΙΥ Θοϊῃροβθᾶ δ (ὴ6 Ὀορί πηὶπρ οὗὨ {11ὸ 
οδριϊνγ. 

θ. ραΐπιδ σοπιροδεά ἀπμτίηφ ἰἦό οσαρίϊυϊίῳ ; ἴῈ6 δυΐδποτβ οὐἁ ΒΊΟΝ γῸ 
ὉΠΚηονη. (ὐα]πηοῦ ἈΒΟΥθ68 [θὰ ΟΠ] ΘΗ͂γ ἴο [6 ἀδβοθηάδηϊβ οὗ Αϑαρῇ 
8ηα Κογδῆῇ. 

ΤΒΘΙ͂Ρ Βα δ] Θοίβ ἅτε  ΒΟ]]Υ οὗ ἃ Ἰηουτ ] πδίυγθ, ᾿Ἰδπηθη πη ρ {Π6 σα ρ ν᾿ ἐγ, 
τη] οσῖηρ ἀθ! σθγαμοο, δη ἃ σοΙ!Ρ αἰ ηἴπρ οὗ [Π6 Ορργδβϑβϑίοῃ οὔ πΠ6 Βαδγ!οηίϑηβ. 
ἼΠ686 ῥβ8 πιβ8, ἔογυ ἴῃ ΠΌΡΟΥ, 8.6 88 [ὍΪΠονν : Χ. χὶΐ. χὶ!, χῖν. χν. χχν. 
Χχνΐ. ΧΧΥΊΪ. ΧΧΥ]Ϊ ΧΧΧΥΪ. ΧΧχυ]!. ΧΙ], Χ]Σ]. χΧΊ ῖν. Χ] χ. 1. 1111. [χ. ᾿χῖν. Ἰχὶχ. 
Ιχχῆ!. Ιχχυ-΄ Ιχχυὶ. ἰΙχχχ. ἰχχχίν. ἰχχχυΐ. ᾿χχχυὶϊ. ᾿ΧΧΧΙΧ. Χο. ΧΟΙΪ. ΧΟΙΙ. 
ΧΟΙ͂Υ, ΧΟΥ͂. ΟΧΙΧ. ΟΧΧ. ΟΧΧὶ, ΟΧΧΙΪΙ. ΟΧΧΧ, ΟΧΧΧΙ, ΟΧΧΧΙΪ, 

ἐ Ὧγ. Ηχ]οβ τϑίοιβ τὸ 1π18 ροσί οα Ῥ881πὶ οἱἱ!., νυ πο ἢ 18 ἃ ὑβδίσῃ οὗ [παπκδρίνίπρ. Ηθ οοη- 
Β' ἀοΥ5 ἰς 88 Ὠαυϊ 8 δυο  βεῖσαὶ οὐθ, αἴτος ἀοα δά ρμαγάοῃθα ἢΪ8 σγοδῖ 83:5. ἊΑηδ γϑὶβ οὗ 
ΟΠ γοπΟΪοργ, νοὶ]. 1Ϊ. Ρρ. 376, 8377, οὕ ΡρΡ. 542, 8.8 (εὐϊι. 1880). [Πουδῖ8 ἢανα Ὀσθη εηίοτο 
ἰδλίπθὰ ἃ5 ἴο Ῥβαὶ. 1. Οοσίδιἰγ νν. 18, 19. διὸ ρογρὶ οχίηρ ; διὰ ὙΠΟ ιο κ᾿ 8 ποίίοη {Πδὲ 
ΠΟΥ ΔΓΘ 8 ἰδῖδ δρρθιιἶχ 8 πιοϑὲ υπεδιἰββιοῖοσυ. [{ ἰδ ἴγτὰθ τῃδιὲ νὸ ἥπὰ Βοϊοιηοη (ἰ ἰηρϑ 
Χ. 156.) Ὀυ ]ἀϊηρ ΟΥ Ροτδαρ8 το- υΠἀἴηρ 1ῃ}6 τν8}}8 οὔ Φογαβαίοπι; Ὀιῦ 1Π6 ῬΓΔΥΘΓ, 1Ὶ. 18.. 
Μ ΟΠ] βοθπι ταῖθποῦ τὸ ἀοηοίθ ἃ τἶπηο τνῆοη Φ6Γι δ᾽ πὶ νν88 νναβῖο, ἃ5 αὖ δηα αἰτοῦ (ἢ ἐλ ρ- 
νιν. Απὰ γεὶ {86 οαΥ]οΥ ματὶ οὐἉ {{}18 ρϑεῖπὶ 18. ρΡοσΌ ἰΑΥΙῪ δρροβίϊο ἴο Πδν 8 τερομίηςθ 
αἴτεῦ 1ιἰ8 σγοδὺ 511}. ᾿ 

2 2 ἃ 
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7. ΤΡεαΐπις σοπιροβεά αἴἴεν Ογτγιιδ ἱδδιιοά ἠδ εὐἀϊοΐ, αἰϊοιοΐηφ ἐλς «ἴεισε 
ἐο γεΐίμγη ἤγοηι ἐλεεῖν σαρέϊυϊέψ. 

ΤῊΪΐ5. οἶα88 οο δ᾽ βίβ οὗ ἐμπαηκαρίνηρ οὔδ8 (ὉΣ {Ποῖ σοΐθαβθ, δῃηᾶ 8130 οἢ 
Ὁσοδδβίοη οὗ ἀράϊοδύϊηρ, [86 τνῦ8}}8 οὗὨ [86 οἱ (Υ͂, 88 τν9}] 88 οὗ [86 Βοσοῃά ἴθπυρ]θ 
ΤΊΠΟΥ δϑουπὰ γὙγῖ ἢ ἐμ τηοϑὺ ΠἸΥΘΙΥ ΟΧΡΓΘΒβίοἢΒ οὗ ἀθνοίΐοη δηὰ ργαιτιᾶθ, 
δηά διηουηΐὶ ἰο ΕΓ ; ΥἱΖ. ΟΧΧΙΪ. Ιχὶ. ᾿χ!]ἱ. οχχῖν. χχῆϊ!. ΙχχχυἹ!. Ιχχχν. 
ΧΙν!. ΧΙΥ]. ΧΙΥἹ]. ΧΟΥΪ.---ο. Οἷ].-τ ον}, ΟΧὶ, ΟΧΥΣ . ΟΧΧΥΪ. ΟΧΧΧΊΙΙ]--- 
Ἔχχχνὶὶ. ΟΧΙΧ. 6]. οχ]νὶ. ΟΧ]νἹ]. ΟΣ]. ΠΧ. χυ. ᾿ἰχνΐ, ΙΧΥἹ]. ΟΧΥ 1]. οΧχν. 
ΟΧΧΥ. ΟΧΧΥΪ]. ΟΧΧΙΧ, ΟΧΧΧΥΙΪ. 

Αοοογάϊηρ ἴο {18 αἰδίγι θα οη οὗἨ (ὑὐαἰπλθί, ον ογίγ- νο οὐ 8686 
ῬΒΆΪτ28 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΠΙΡΟΒΘΟΩ ὈγΥ Π)αγ!ά. 

ΥΙ. Αὐ νῇμδϑῦ {1π|6 ἀπα ὈΥ τ Βοπὶ (Π6 ὈΟΟΚ οὗἁὨ Ῥδα]π}8 τυ88 οο]]δθοίθα 
Ἰηΐο οὔθ νοἱυπηθ, 7αὲ βᾶγα πὸ οογίδίῃ Ἰῃξογτηδίίΐοθ. ΜϑηΥ δγα οὔ 
ορ᾿πίοῃ {παὶ Ταν! ἃ οοἸ]οοίοα δυο 88 σοῦ οχίδηϊ ἰῃ 818. {ϊπη6 ἰηἴο 8 
ὍΟΟΚ ἴον [86 86 οὗ (Π6 παίϊομαὶ ἡ ΟΥΒΠΡ : {Π|8 18 ποῦ ἈΠ] Καὶν ; Ὀαΐ 1{ 
18 τηδηϊεβὺ {πδ΄ βυιοἢ ἃ οοἸ]θοϊίοη οου]Ἱα ἠοῦ ποθ αἰ [Π6 ρ88] 18, 
Ὀδοδιβθ ΣΩΔΩΥ Οὗ 1 αν] Οὐδ8 ἃζὸ βοαίίογοα {πγουρῃουῦ [Π6 Θηθγα 
ΒΟΥΪ686, ϑοῦχα ἢδνο δϑοσι θα ὴ6 σοηογαὶ σοο]] οἴου ἰὼ {86 ἔγθπα 
ΟΥ βοσνδηΐίβ οἵ ΗθΖθιδ Ὀοΐοσα {Π6 σαρθνν ; Ὀαΐ {Π1|8 οου]ά οἷν 
ΔΡΡΙΥ ἴο ῃ6 ῥβδ]ηιβ ἐλεπ οχίδης ; [ὉΓ τὸ σϑαὰ {παὶ Ἡ 6Ζα κῃ οαυβοαᾶ 
186 εὐογαβ ΟΥ̓Ρ84]π)8 οὗ αν! ἃ ἰοὸ Ὀ6 βυηρ ἴῃ 186 ἰθιηρὶθ θη ἢ6 
ταβίογοα [86 Ὑουβῃρ οὗὨ 6 μόνῃ {ποτ (2 Οἤγοη. χχῖχ. 28ὅ--- 80.) : 
{π6 οΟἸ]οοίϊοη ΟΥ̓ {Π6 ταθὴ οὐ ἩθΖεκίδῃ οου]ὰ ποῖ Θοτηργῖβα δΩγ {παὶ 
ὝΟΙΘ ΘΟΠΙΡΟΒΘΑ ΟἸἿΠΘΓ ἸΠάΘΓ ΟΥ δι ρβοαποηΐ ἴο [86 οσαρυϊνιγ. ὙΤβαΐὶ 
16 ῬΒΆ]1}8 ΤῸ ΘΟ] ]οοἰοα ἰοροίμοῦ αὖ αἰ δγοπῦ {68 πᾶ Ὁ ἀἰογοηΐς 
ΡῬΘΙΒΟΩΒ 18 ΥΕΘΥῪ ονἹάθηΐ ἴγτοπὶ 8η Θχϑηηδίϊοη οὗὁὨ {πο ῖγ οδοηίοῃΐβ. 
ΑσοογΙΠρ]γ, ἴῃ {πΠ6 Μαβογθίϊο οορὶθβϑ (πα 4180 ἴῃ {86 ϑυσίδο γϑ- 
Β100.} ΠΟΥ͂ ἃγὸ αϊνι θα 1τηΐο ἔνθ ὈοΟΚΒ ; νΥἹΖ. 

1. Τα ἢγβί ὈΟΟΚ 18 θυ ]οα ἽΠΙΣ ΒΡ : 10 σοΙηρτῖβοθ Ῥβδίτῃβ 1. ἰο 
ΧΙΙ., 8η4 οοποϊαάοθβ ἔπὰ8: ᾿Βίεβϑοα δα ἐδο ΟΒ Οοὐ Ὁ ]βγαοῖ, ξὍηι 
ουεγϊαείίπο ἰο ευογίαδέϊπσ. “πιοη απά Απιεη (Χὶϊ. 13.). 10 18 σουίῃνυ οὗ 
Το Αγ, {Παῦ [86 {1168 οὗὨ 411 ([Π686 ῥϑαϊτὴ8 (Ἔχοθρίϊηρ 1. 1.1 χ, χχχὶὶ.) 
ΘΒΟΥθ6 Ποῖ ἴο Πᾳανὶα : Βοποα 1ὖ ἢδ8 Ὀθ6η ΒρΡΡοΒεα {παὲ (18 ἢγδϑῖ 
ὈοοΪκ οὗ ῥϑαϊπιβ νγϑβ οο]Ἱδθοϊθα Ὀγ [πὸ ΗΠ οῦγονν ΤΟ ΠΆΓΟ ἢ, 

2. ΤΏ βοοοῃᾷ δοοῖς 18 ἑδυτηθα ")) ἽΒΡ : 10 Ἰηο] 468 Ῥβδϊτηβ χἱ!!. ἴο 
Ιχχὶϊ. δῃά οπάβ: Δ ίοδβδβεα Ὅ6 {πΠ6 08} Οοά 9} ]εγαοῖ, ιοῆο οπῖν 
ἀοείᾳ τυοπάγοι5 ἐπίπορϑ. Αἠπα δίοβδοα δ ᾿ὲβ σίογίομβ παπιθ ΚῸΓ οὐδ ; 
απά ἰοὲ ἐδδ ιολοῖο εαγίδ ὅὸ Μ|ϊοα αὶϊῃ ἀϊα σίογψ. ΑΑπιεη απαὰὶ Απιεη. 
7116 ῥἈγανογβ ΟΥΓἹ Τραυϊὰ ἐδλε 8οπ 9. ῳε886 αγὸ ἐπαεαά (ἰχχὶϊ. 18---20.). 
Ετοιῃ {Π18 [οστηϊπαίίοη οὗ 1ῃ6 βθοοῃα ὈΟΟΙ ΟΥ̓ Ρ88] 18, ϑοῖηθ βανθ Θοῃ- 
7οοίυγοα {παὲ Τλαν!α 4180 ϑο]]οοίδα 1ἴ, 88 η:πϑίθρη ουΐ οὗὨ [Π6 {Π|γύγ το 6 
Ῥθαγ ΗΒ ἤϑιηθ; δαί 1ξ 18 ηογα Πκοὶγ (Παὲ [Π6 σοποϊυαϊηρ δοηΐθησο οὗ 
Ῥβαᾳ]. ᾿ἰχχὶϊ. βαρ τηθᾶῃβ {Π6 Ῥ88]πη8 οὔ ᾿)ανα ἴῃ {πᾶ θοΟΪΚ, ὈΘοδιιβ6 
ΒΟΥΘΙΆΪ οΟὗὨ Π18 ΘΟΠΊΡΟΒΙ Π]ΟΏ8 ἃΓ6 ἴο ὃ6 ἔουπα 1π (Π6 [Ὁ]]οντηρ ὈΟΟΚΒ ΟΣ 
ΘΟ]] ΘΟ ΟΏ8Β. 

8. ΤῊ ἰπἰγὰ ῬοΟΙ ἰ8 οα]]οα ον ἼΒ5: 6 σοπιρτθμθηᾷβ Ῥβαϊΐπιθ 
Ιχχὶϊ!. ἰο Ιχχχῖχ, ὙΔΒΙΟΝ 18 {ἢπ8 οοποϊυάοά: 2 ͵ εδ5οὦ Ὀ6 ἐδε 1,0 ΒΡ 

1 ΤΉ φϑοοοηὰ ΡῬεδίῃλ, ΠΟΎΘΥΟΣ, 88 Ὀσίοσο ΟὈδοσυο, ἰ8 ΘΧΡΓΟΒΘΙΥ ἀροϊαγοὰ (0 6 Ὠανὶκ᾽ 8 
ἰῃ Αοἰϑβ ἰν. 25, 236. 
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17ῦγ φυεγηιογ. Απιθη απ Δνποη (ἰχχχῖχ, δ2.). ΟΥ̓ με βονβηΐβῃ 
Ῥθ81πι8 πο θα 1η {{||8 ὈΟΟΪΚ, οΠ6 ΟἿΪΥῪ 18 Ἀβουι θα ἰο ])ανϊα ; ομδ ἴο 
Ἡδδη; δηᾶ ομο ἴο Εἴδμαῃ; [ἤχοα οὗἩ {1Π6 οὐπουβ ἄγ αἰγθοίθα ἰο {Π6 
Β0η8 οὗ Κογδῇ, νι πουῦ Βροοϊστησ [86 ΔΆ ΠΟΥ Β ἤδη ; δηά οἰθνθὴ ὈΘᾺΓ 
([Π6 πδιῃβ οὗ Αβαρῇ, γγᾷο πδ8 ἤθη βυῃρροδϑα ἴο θ6 (16 οΟ]]θοίον οὗἉ (118 
Ὀοοῖκ. 

4, ὙΒ6 ἐουγί ὈοΟΪς 18 ᾿᾿πβουῖρθοα 'γ'3 ἼΡΏ, δῃηὰ 880 οομπίβ 8 
Βουθῃΐθθῃ ρβΆ]τΏ8, Υ]Ζ. ἴσοιῃ Χο. ἴο οὐ. 1Τὴ18 Ὀοοῖς δοποϊαθ8θ. ἢ 
16 Ὁ] ονσῖπρ; ἀοχο]ορῪ : “Βιεβϑεά ὅθ ἐδε ἸΟΒῸ Οοά 97 ]εταεῖ, ["θηὶ 
ευογαδίϊηρ ἰο ευετίαδέϊπφ ; απὰ ἰοὲ αἰΐ ἐΐ6 Ρ εορίε δαγ, “πιοπ. γαῖδε 
ψο ἐμ ΘῈ (ον!. 48.) Ομ οἵ ἴΠ686 ρβδίταϑ ἰ8 δϑου θὰ ἴο Μοβββ:; 
δηα ὕνο αν {πΠ6 πδηθ οὗ Ἰ)ανια ἴῃ {ποῖ 016, ΤῈ τοδὲ ἴδνθ πὸ 
ΘΌ ΠΟΥΒ᾽ ὨΔΏ168, ΟΥ {1168 ργεήΧοα ἴο μοι. Τα οΟἸ]]θοίογ οὗ [818 ὈοοΚ 
15. ΠΠΚΏΟΨΙ. 

ὅ. Το ΒΠΠ απα ᾿αϑὺ Ὀοοὶς 18 οδ] θα "ὉΠ ἼὭ2, δηᾶ οομβιϑίβ οὗ 
[ουυ -ἔουγ ρβα]μμβ, νἱΖ. ἔἴγοπιὶ Ῥβ88]. ον. (ὁ {π6 δπά οὗ οἱ. [{ ετ- 
τοϊηδίθϑ {1|6ὸ πο] 6 ὈοΟΙ οὗ Ῥβαϊπιβ 8: 1.οὲ ευογγέλέπρ ἐδσέ λαέι 
ὀγοαύι ργαῖβο ἐλ ΤΟ ΒῸ. ΟΕ Υαΐδο γε ἐδ ἸΦΟΒΡ (οἷ. 6.).. ΟΥ̓ ἔπ686 ἔοτγίγ- 
ΟΣ ῥβαϊη)β, βθοη αὺθ δϑουϊ θα ἴο 1)ανιὰ : {ῃ6 ταϑὺ πᾶνα [ὉΓ {6 
Ιηοϑὺ ρασῇ πῸ {1168 αὖ 41}, δη ἀΥῸ ΔῃΟΩΥ πΊο8. ΤῊ]18 ὈΟΟΚ 18 Βαρροδοά 
ἴο αν Ὀθθῃ οο]]βθοίθα ἴῃ {86 {1π|6 οὗ 7 υἀλ8 Μασολρθυβ, θαῦ ὈΥ ΒΟοΩλ 
γγὸ6ὸ σδηηοῦ σοπ]οοίαχαβ. 

[10 ψου]α βθοῖὰ ᾿πρΟΒ810]6 ἴο ΟΟΙη6 ἴ0 ΔΩΥ Βα ἰβίβοίουυ οοπο βίοι 
88 ἴο {π6 Ῥγιποῖρῖα ν οἢ ρσονουποα ἴπΠ6 αὐτιιηρομλθηΐ οὔ [Π6 μ881ΠῚ8 ; 
γοῦ 6 δὴ ὨΆΓΟΪΥ ΒΌΡΡΟΒΘ {Ππαὶ (ἢ6 ΟΟἰ]δοίοσϑ, ΟΠ6. ΟΥ̓ ΠΊΟΓΘ, ΡΓῸ- 
οοοαβα δ ταπάοῃ. Τμ6 αἰβδγοησα ἴῃ {μ6 ἀ86 οὗἨ ἁ{Π6 αἰ νη 6 ὨδΠΙ6Β 18 
ΤΟΙ ΓΚ ]6. [Ὁ ἀρΡρθᾶγβ {μδύ 6ῃοναῖί. ὁσουγβ 272 {π|68 ἴῃ {πΠ6 ἤγϑῦ 
Ὀοοῖ, ΕἸοΐπλ (υδοα ΔΟβοϊαΐο]γ) 1ὅ ἄπηθθ; ἴῃ {6 ββοοπὰ Ὄοοκ, 
ον 30 Δπ|68, ΠΟΙ 164 {Ἰπ68: 1ἢ {π6 {πιγὰ, Φ6μονδῃ 44 
[1π|η68,Θ Ε]ομὰ 43 {ἰπ|68: τὼ {ῃ6 ἔουγί ἢ δηά ΑΓ ὈοοκΒ ἰδῖκθι 
ἰοροίδον,  οιονδῃ 339 {ἰπ168, ἀηα ΤΠ]Ο τὴ 7 ταθβ. ΤΉ ΘΓ ἅΓ6 βανοσαὶ 
[ΠΘΟΓΙ68 0 δοοομηΐ [ὉΓ {118 αἰνογβιῖγ. [)6 Ὑ εἰΐβ ψου]ὰ εὐὐἰγιθαΐα 10 
ἰο {π6 αἰτοῦ ἀρθ8 οἵ [Π6 ρϑαϊτὴβ: [)6}1{Ζβοὶ {Π10}κ8 10 νγ88 ἴῃ ᾿πη108- 
ἰἴοη οὗ [86 Ῥεπίδίθιοι : 1. 61] ἔΆπο168 10 γγχὰ5 Ἰῃ θη 6 ἰο σουπίογαδοϊ 
1Π6 τρἰβοδιϑῦ (παῦ ταῖροῦ ον ἴῃ ἴγοα ἋτπΠ6 ποὶσῃθουτγίηρ; μοαίμθη 
ΓΒ ΡΡΙηρ᾽ Ἰοοαὶ σοα δ, ποθ [6 1Βγαθ 1068 ταῖρσ ας δάση ἰο τορατιὶ 
δ] Θἤονδ ἢ 88 ΤΊ ΓΟ ΙῪ ἃ Παίοη8] ἀοῖγ.2 Βαΐ ποὺ οπα οὗἩ {π686 ἢγρο- 
{6868 18 βα(βίλούογυ. 511} βουχθ πἰπῦ τᾶν Ὀ6 ραίμαγθα ἤθηοα ἴοσ 
{86 ἀϊδίγ θα ἴοη οὗ {λ6 ῥβαίτηβ. 61] βρροβθβ {παῦ 10 νγχα8 πηδάθ ὉΥ͂ 
ἃ 81η5]6 ΡΘΥΒΟΠ, 8π4 οἡ ὈΥϊπο 68 {1 {π6 [Ὁ]]οἷπρ. [π [86 γαῖ 
ἴἤγαθ ὈΟΟΚΒ {86 σομηροβλύοηβ οἵ Πανὶ δπα 18 σοῃ θιιρογαγιθβ ἑοαπᾶ 
{π61ν Ρΐἷδοα; νἱΖ. 1ὴ {η6 ἢγβί, {π6 ᾿ανιάϊο “6 μονα - ρα] τη ; ἴῃ [6 
Βοοοπά, {μ6 ΕἸ]Ο Ἰπ.- Βα τη οὗ [π6 Ἰζογδῃϊθδβ, Αβαρη, Πᾶν, βοϊοσηομ, 
ἈΠ 8Δῃ ΒΏΟΠΥΠΙΟΙΒ τιίοῦ; τὰ (86 {πϊτὰ, [π6 ΟΥΠ6Γ ρϑα]πὶ8 οὐ Αδβδρῇ, 
Δη4 {[Π6 Κογα 68, ΡΑΥΓΎ τὴ χα, ἀπ ρΑΓΠΥ Ρυχοὶν «6πουϊθῦ. μη 
(π686 ἴἤγεθ θοοκβ ἃ σογίδιπ ὁγάοσ οὗ αδιγδηρσοιαθηῦ 18 ορβοσγυθα ; δῃᾷ 
ἈΒδΙ ΓΒ ἃσ6 ρασδα ἐοσθίμοῦ 88 Θοπῃροβϑα οἱ ἴΠ68 {6 ὀοοδϑίομ, ΟΣ πανὶ ῃρ' 

1 Βοβεππιὰ ον, 5 ἢ] 14 τη Ῥθδ]πιοβ, Ῥτοϊορ. ΡΡ. Χχχ.---χχίῖν. οαρ. 3. ἀς Ῥρβαϊιβογαπι Ου]- 
ἰοουίοπο, ἸΡαγε τἴοπο, οἱ Νιπογο ; Βοδοτίβ, Οἰανὶς ΒΙΌΠ ογαιπ, Ρ. 166. 
"ΚΟ, Εἰπ]οϊταπ μα. δ 116. 

22 ὲ 



112 “παϊγεῖ8 οὗ ἐλ. Οἷα Τεδίαπιοηί. 

Ὁ ΘΟΙΩΠΊΟΙ 116, ΟΥ 88 ΟΥποῖησ οογίδιη ΟΣ Ῥοϊηΐθ οὗ δργοοπχθηΐ, 
ΤΊ ταῦ οὗ (86 οοἸ]θοοη 18 4180 τβ866 οἢ ἃ Θῃγοποϊορίοαὶ ὈυϊποΙρὶο: 
ταῦ ὈΥ Μοβεβ (χο.) βίδπαϊηρ ἔγεῖ  πθὴ ἃ ἀθοδάβ οὗ Ὡποηγτηουβ 
ὈΒ4]πὴ8 ΧοΊ.--- ο. ἔγομλ ΘΟ]οθοη ΒΒ ἔθ {0 [86 Ἔχ]; {μ6ῃ βδνυοσαὶ 
Οὔ6ΓΒ, 6].---ΟΧΊΧ,, Ἔχ θηαϊησ ποτα [86 6Χ1]6 ἰο ΕὐΖγα᾿β {1π|6; παχῦ {Π6 
ΡἸ]στῖπι-ΒΟΠΡΒ, ΟΧΧ.--οΧχχῖν.; δηα {Π6ῃ {Π6 ο]οβίηρ, σΥΟῸΡ οὗἨ [θα ρ]θ 
δηὰ ΗΔ]16] υ]αῖ Ῥ841π}8, Οχχχνυ.---οἱ. ἢ [86 ᾿αϑί ἴπγθθ στοὰρΒβ ἱποϊυιηρ 
Βοῖηθ ΒΥ͂ [αν], νι βοὴ Πα βαεσνθαὰ δ8 ραϊΐζοσῃβ ἴο ἰδίου ροϑίβ, οὐ μαὰ 
ΒΟΙΏΘ ῬΘΟΌΪ] Δ. Ῥσορμοῦϊο τοίθγθῃοα ἰοὸ {Π6 αΐαγα δβίσυρρ θ8θ δηα υἱοίο- 
τὶοβ οὗ ἀοα Κιπσάοτη.! 

ΤΠῚΒ {ΠΘΟΤῪ 18 ἹΠρΡΘΠΙΟΤΒ; Ὀαύ 1 Ὑ7}}} Βοδυοοὶυ θθᾶγ {Π6 [α8ὲ οὗ βίχιοὺ 
χδηληδίίοη. [{ ἀοο8 ποῦ δοοοιηΐ [ὉΣ οὐν Βπάϊηρ {ἢ 6 ΒΔ Π16 Ρ88] 1, ΟΥ̓ 
ῬΟΓΓΟΠΒ οὗ {Π6 β8116, ργαβουνϑα ἴῃ τόσα ἔπη Οὴδ6 ὈοοΪς. [0 18 Το 
ῬγΓΟΌΔΌΪΘ {πα {π6 ΟΟ]] ΘΟ 0 η8 ΓΘ ἔοσιηθα ρυδάμα! ]γ, ἀπ ὈΥ αἰξ- 
ἔοσοηῦ δαπηάβ; Ὀπΐ δὖ μαῦ ΠἸΠ]68 18 ἃ αυδδϑίιοη, ϑοπια βᾶγθ ΒῈΡ- 
ΡΟΒΘΩ͂ ὑπαύ {π6 ἢγβὺ θοοὶς νγα8 ποῖ τηδᾶθ ρ {1}} αἴτογ {Π6 ΒΥ ]οη ἰ5ἢ 
σΔρΓνΥ, θθσδιβ6 1ὑ ᾿ποΙ 468 84]. χὶν. (Ὑ δι οἢ 185 ταρθιϊθα τ 11{{]6 
ΤΟ Αγ ο (ἤδη 1ῃ {Π6 πῆμα οὗ αοα, 84]. 1}111.). Βαῖ, α(8 θδϑίοτε 
βῃον, ἴΠ6 ρα 18 ποῦ Θοποίαβινα ἴον {86 ]αἴα ἀαία οἵ [15 ρβ88] 1.3 
Απά, 1 16 ἢγβῦ ὈΟΟΚ τγογο ποΐ οὐ] ]δοϊϑά {1}] αἴνον [Π6 6χὶ]θ, Βο βῃοσί δὴ 
1πίουνα] σου] Ταπιδῖη ΤῸΡ {6 γοβί, ὑπαῦ νγα τηϊσηῦ δἰπηοδί 48 τυ 6 ]} 
ΔἸ]ονν {πᾶῦ ΟΠ6 Ρϑύβοῃ δίομθ τηδα6 ἴΠ6 αἸϑ γα 0 η. [Ὁ 18 ᾿ροββ Ὁ] 6. 
ἴο ποί!οθ ἤθγα 4}} {πμ6 ἐῃμϑουῖθβ ψ οὶ αν ὈθΘη ἀΘν]βθα : στη οἢ ταϑὲ 
ΠΘΟΘΒΕΔΙΪΥ 6 Ἰοἵ τη ἀποογίδιηίγ.] 

ΤῊ18 ἀϊνιβίοη Οὗ π6 Ῥδβαίτωβ ᾿ηΐο ἤν Ὀοοκβ γὰ8Β ἴῃ οχἰβέθηοθ 
Ὀεΐογα {[π6 δορίυαριη τοῖς νϑυβίοη γᾶ οχοουϊθα.δ Βαυΐ, νΠαΐθνοσ 
Βα ογἀἰμαΐα αν] 8108 ΣΏΔΥ ἤᾶνο οχ! βία, 10 18 οοσίδιη {παὺ {6 ῬβΑ]πὴ5 
οοΟμηροβοα θυ οπα Ὀοοῖς ἱπ {Π6 Θδποι ; ὉΓ ΠΟΥ ἀγα οἱΐθα ὈΥ Οὐκ 
Τιογὰ οο]] θοῦ νον 48 1πΠ6 Ζραίπιδ (Κα χχῖν. 44.), δα 4180 88 ἠδ 
ΔΒουΐ 9 βαΐηιϑ (κα χχ, 42.) : ΕΥ̓ Ὑ ΠΙΘἢ Ἰαϑὺ {{||6 ΠΥ ἀγα οἰϊδα ὈΥ 
δὲ. Ῥοίοσ ἴῃ Δοίβ .. 20. ; δπὰ {Π6Υ ΔΓ6 ΓΘΟΚΟΠΟΘΩ͂ ἃ8 ΟὨΪΥ οη6 ῬΟΟΚ ἴῃ 
411 δι ρβοααθηΐῦ οηυηδγαίϊοηβ οὐ {π6 δοτρίαγοβ, θοῦ ΕΥ̓͂ “6788 δηὰ 
ΟἸ τ β 18. 

[Πιδγθηῦ οἰ βϑὶ οαύοηβ μανθ Ὀ6Θ ΠῚ ῬΓΟΡΟΒΘΩ, βιιοὶ ἃ8 1)6 ὙΥ οὐδ Β᾽ 

Ι. Ἡγμβ ἰο (σα. 
11. Ναίίομαὶ ρβδ] πη8. 
111. Ῥβαϊηβ οἵ Ζίοῃ δηὰ οἵ {π6 ἐδθῃ}ρ]6. 
ΤΥ. Ῥβαϊπηβ γϑἰδίϊπρ' (ο {Π6 Κίηρ. 
Υ. Ῥβαΐίπηβ οἔ βυρρ]οδίϊοη ἀπ σοιαρ] απ, 
ΥἹΙ. Βοἰρίουβ ἀπα τηογαὶ Ρ881π|8. 

[Ὑπάογ τποβὲ οὗ (0686 Ποδβ ἃσγα βαυϑσαὶ βυ αϊνιϑοηβ." 

λ ΚοΙ], υδὲ ϑιργχα. Οοτὴρ Ηδνοσγηΐοκ, ΕἸπ]ο παρ, ὃ 288. 1Π.. ΡΡ. 271, ἄς. 
3. 866 Βοίογο, Ρ. 7038. ὙΠΟΓΟ 18 ΡΟΓΏ Δ 08 ἴοο στοδὶ ἃ ὑθη ΠΟΥ͂ ἴο ροδί-ἀ6ῖ6 ρβδ]π|8. Τῆι, 

ἴι ϑρ᾽16 οὔ τ1π6 ΔΌΓΠΟΥΥ οὗ 1 Οἤγϑη. χν]., δοπθ Μν}}} αν τἢς ῥδϑ]πὶ ποτ γτοοογά δα (ον. ν ἢ 
δοπὶ6 δ ἀἰτοη 8) τη ποῦ Ἰδῖον [ἢ 8η 16 {ἰπ|6 οὗ Πανὶ ἃ, Ὀδοϑβα 8 ἀοΧοΟΪΟΡΎ 8 Βα δ) οἰ πο δ᾽ ΠΥ 
ἴο τῃο86 νυ ἢ Οἢ οἸοθ8 ποσὰ [μ8π οη6 οὔ Π6 ἔνθ θοοΚΒ. ϑΘΌΓΕΙΥ βυ ἢ ἃ Γαβδοη ἷΒ οὗἉ ἢ{{6 τνεῖσῃι, 

8. Ἐπμιβοδῖι5 αηα ὙΒοοάοτεῖ, ἰῃ ΤΠ οἷν τοβροοῖῖνο Ῥγοίδοοβ ἴο 8. Βοὺκ οὗὨ βδϊπι|8, σοηβι ἄς ῦ 
ε] 5. ὈΟΟΙΪΚ 88 γα κίη ποχῦ ἴῃ γί οΥΥ το εἰ Ῥοηιδιθαοῇ ; οα ΜΒΐοδ βοοοιηῦ ἐδ τνν88 αἰν  ἀφὰ 
ἰμο ἦνο ρδγίβ οὐ ὈρΟΚβ, κὸ τη6 ττηρ8 οἵὗἨ Μοβδεβ. 

4 ΕιμἸοαν, 8 267. 
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Τη τοΐθγθποο ἴο ἐΐ| ἄδρτοο οἵ ἱπβρίγαίϊϊου δὰ Κιπᾶ οὗ οοπιροβϊζΐοπ, 
[ἢὴ6 βαχθ οὔἰἴϊο ἢδ8 δηοίῃοΥ οἰδδβι ΠΟΔΊ ; 88 

Ι. Ἡγιηβ δηα οὐθδβ. 
11. Ῥοριλβ. 
111. ΕἸ6Ο 68. 
ΙΥ. Τθιαάδοῦϊο 841 πλ8.} 
ἩδηρβίθηθοΥσ, ὙΠῸ 18 [Ὁ] ον Ὁ ΓΚ 611, Ῥγόροϑθθ ἃ β'πιρίον δηᾶ 

Ῥούίοσ αἰν βίο : 
1. Ῥβαὶπηβ οὗἨ ρῥγαῖβα πᾶ {πα κβοϊνιηρ; 88 ΥἹΙΪ. ΧΥΪ], χῖχ, Χχὶϊὶ, 

ΧΧῖχ., ὅζο. 
ΤΠ. Ῥβαῖτη8 δβχργεββῖνθ οὗ ρϑῃϊθῃοθ, ΒΟΥΤΟΥ͂,, Δα ΟΟΙΏΡ] ΑΙ ηΐ ; 88 111.---ς 

γἱ., ὅς, 
11. Ἰθιάδοί!ο ῥβα] 18, 88 1. χῖν. χν. χχχὶὶ χχχυ!!,, ὅτο.3] 
ΤΠ6 πυμδοῦ οὗ [π6 σαηοηΐοϑὶ ᾿βαπη8 18 οὔθ Ὠυπάγοα δηά ΒΙ͂Υ : 

Ὀὼξ ἴῃ {Π6 δεορίπαρ!ην τογβίοῃ, ἃ8 γ00}} ἂϑ ἴῃ (Π6 ϑσῖδο, Ασδθὶο, δηά 
ἘΜΠΙορῖο χα ϑιδίϊομβ, ὕπο 185 δχίδην ὩΠΟΙΠΟ Ὑν Ὦ]Οἢ 18 πυμηρογοᾶ 
οἷ, [18 βιδ]θοῦ 18 {π6 οοπιραΐ οἵὁἨ αν νὰ (ΔΟ] Δ ἢ (τοϊαίθα ἴῃ 
1. ϑιδμη. χϑ!.); δα 10 18 ΘΥΙΔΘΠΟΥ βρυτίοιιβ, ἴοσ, βοϑιάθθ {παὶ 1 
ῬΟΒβθβ8868 ποὺ ἃ ρδγίιο1]6 οὗ 1λαν δ ρϑηϊὰ8 πα βέυ]θ, 1Ἢ ΠΘΥ͂ΘΥ γ7Ὰ8 
οχίδπῦ ἴῃ {86 Ηδθρτον, δπα ἢὰ8 Ὀδθθὴ ὑπιξοσιν χο]θοίθα γ {Π6 
ἐΑΊΠοΥβ, δα ΟΥ̓ ΘΥΘΥΥ σοῦη011 {πᾶὺ π88 θθθη πο ἱπ (ῃ6 ΟἸγιβιίδῃ 
οἤυγοῦ, [ΠῸ 18 σογίδι ΪΥ ὙΘΥΥ Δηοιθηΐ, 88 1Ὁ 18 ἔοπμα ἴῃ {μΠ6 Οοάοχ 
ΑἸ χδπαγϊπ8. 

ΑἸΙΠουρἢ (Π6 πυτηθογ οὗἉὨ [86 Ῥ881π|8 888 {π8 θ6 θη δϑοοσίδι πο δηῇ 
ἔχοα, γοῖ, θούνϑοῃ {π6 Ηδῦτγον οτἱρῖηα]8 ἀῃὰ (6 Οτεοκ δηὰ ὰυ]- 
σαΐθ [μαϊ! νογβίοἢΒ, ὕΠ6 γα 18 ΘΟΠΒΙ ἀΟΓΆ 01] 6 αἰνουβιῦν ἴῃ {Π6 δυταηρσα- 
τηρηῦ δηά ἰδία ςΙοη. [ἢ {π6 Ἰαΐίογ, [ῸΓ Ἰηδίδποο, γῆδὺ 15 πα ογοά 
88 (86 κίηέδν Ῥ881πὴ ἔὈΓΠῚΒ ὕνγο αἰβίϊ ποῦ Ῥβ8] 18, ὨδιηΟΪ Υ, ἰχ. δπᾶ χ. ἴῃ 
{η6 ΗοΡτεν ; 186 6 η.ἢ ρβαὶτα σοπηπηθποῖὶηρ αὖ νοσβα 22. οὗ (Π6 Οτοεοϊς 
Πα 1,αἴπ ἰγϑηβίδίουϑ; 80 [Π81, ἔγοτα Π18 ρἷδοβ ἴο {86 πυπατοά 
δηα {π|γίθθη ἢ ῥβα]πλ ἐποίμδῖυο, [ἢ6 αυοίδι!οηβ δῃα πη γ5 οὗ {Π6 
Ἡδῦτον ἅγὸ ἀΠθγοηῦ ἔγοπι [ῃ686 σνϑυϑίοηϑ. ἄρϑιη, Ῥβα]πὶ)8 οχὶν. δηά 
αχν. οὗἩ τῃ6 Ηθρτγον ἔοττη θαῦ οπ6 ρῥβαῖπι 1 ὑπ6 ασθοκ δπά 1,αἰϊη, ἴῃ 
γῇ οἢ} [η6 Πυπατγτοα πα Βιχίθοη ἢ ρβαΐγα 18 αν θα τηΐο ἔσο. [ἢ {Π6 
τρεῖς ἀπὰ 1μαἴϊῃ ΘΟρ168 80, [π6 πυπαγοα ἀπὰ ΟΣ -βανθηί ρβά]ηι 18 

᾿ ἘΠηϊοϊτπηρ, αὶ 267. 3 ΚΟΙ], Εἰπ]εϊπηρ, ὃ 112.Ψ 
5. ΠΟ Το]]οννίηρ, '8 ἃ ἰγαπβϊδεϊοη οὔ [ἢ ἷ8 ργθίθη ἀοἀ Ῥβϑῖσυ, ἕγοιῃ [86 ϑαρίυδρίηϊ, πδά6 κα 

ἘΟΠΡ τα Ἢ Ροθϑ1 016 Ὀγ τ, Α. ΟἸαγίκο, το ἴθ αἰ δγθηξ γεγβϑίοηβ. 8.66 Ὠἷ8 Οὐσα ΘΠ ΣΥ͂ 
οὐ ῬΒ8]. οἰ]. . 

“4 ρκαΐπι ἵπ ἰδε λαπα-ιοτε πο οΥ Ἰ)αυϊά, δεγοπα (δ πωπιῦον 97 (δδ »εαΐπιδ, οοπιροδοα ὧν 
Τ)ραυϊά, ιοΐδδπ ἠδ Τομσὴϊ ἵπ δἰποίε οοπιδαὲ το (ἡ Οοἰϊαιλ.᾽ 

“1.1 να8 1Π6 Ἰοαδὲ δΙΠΟΏΡ ΤΩΥ Ὀτοίγθη, δηα ἰμ6 γουηροδὶ ἴῃ ΤῊΥ [αι ΠΟΤ᾽ 5 ὨοῦδΒΟ; 8η4 1 
“Κορ δἰδὸ ΤΥ [Δ ΠΟΥ 8 58ῆθορ. 2. ΜΥ πδηάβ τηδάδ ἴῃ οὔσῃ; δηὰ πὶν ἤπροτγβ )οϊηϊοά [Π6 
“ ρβδ ἴοσγ. 83. Αηὰ ν}ὸ ἰο]ά ἰξ ἴὸ πὶ [τὶ ᾽ [Αἀγαὐ. Δῃὰ νῆο 5 6 νγῆο ἱδυρσῆῦ πιὸ ἢ] 
“Τῆς ΓᾺΡ Εἰπηβοῖ: ἢ 18 ΤΥ ΠηϑΒίοΓ, δηὰ [6 ἤραΓΟΓ ΟΥ̓ ΔἸ} {Ππαὶ 6811} ἁροη ἢΐπι. 4. Ηυ 
“861 ἢ15 Δ ΡΟ], Δπ ΤΟΟΪ ΠΊ6 ΑΥΤΕΥ ΓΟ ΣΩΥ̓ ἔλΊΠ6Σ Β ΒΏ6 ΟΡ, δηὰὲ εἐποϊηϊοιὶ τὴς ἢ (πα οἱ] 
“ οΥ[᾿ 18 δηοϊμτίηρ." [Οἰὐδογα λαῦο ἴ᾿ὰ ΟἹ] οὗὁὨ ἷ8 τηθτογ.} 5. “ ΜΥ Ὀτγοι ΓΘ ὙΟΓΟ [Ἀ]10Γ 
“ ΔηἋ τηογα δοδυοια] (μη 1: Ὡδνογ 6 1655, [86 ΤῸΝ ας] ρηϊοα ποῖ ἴῃ τποιη. 6. 1 οι 
“ουξ ἴο τηοοῖ ἴῃ ῬΒΠβεῖπ6 ; δηὰ ἢ συγεοᾶ τηο ὈΥ͂ [118 ἰά015ὅ. 7, [1 τ1Ππὲ βιγοη σῇ οὗ τΠ6 
“Ἰιοτὰ 1 οσαδῦ [ἤτοο 5Ι0η68 αὲ πἰπι. 7, 5πιοίες Ὦΐϊπ) ἴῃ Τῆ6 [Ὀγοῆοδ, 84 (ὉΠ16 ὦ }ἶπὶ τὸ τῃ0 

- Φ ραγῃ, Αἀγαδ. 8. Απά 1 ἄγον οι Ϊ8 ὀὌνγὴ βυγογα ἔγυϊη 15 Βῃ δ}, δικὶ σαϊ ΟΠ }}15 πολι], 
“ δηἀ τοοὸῖκ ἀννὰν [πὸ τορτγολοῖ ἔσομι ἴπο ΤΠ] άτοη οἵὗὨ [δγὰ6]."-- Ηἢοιν ναρῖὰ ον απ |κὸ 
18 δοιρϑ οὗ δῖοι), σοιημοβοά ὈΥ͂ [86 δινοθῦ ῥβα] πη) ἰδὲ οἵ [δγϑε]] 



714 “παϊρψεὶς οΥ ἐδε Οἰά Τεξίαπιεηξ. 

ἀϊνιἀοα ἱπίο ἔτο, (8 σοπηρίοίϊηρ, {86 πα οΣ οὗ ομο δυηάγοά ἀπά 
δγ. Τῇ ῥτγο(δδίδηῦ οπυγοῆθβ, δα ΟΣ Δα ΠΟΥΙΖοα ΕἸ ρ ] ἢ γουβίοη, 
Δάμοτο ἴο {6 Ἡφῦγον ποίδιϊοη, ἡ βΙΟἢ ἢδ8 6 ΘῺ ᾿μναγ Δ] [Ὁ] ον θα 
ἴῃ {Π6 ρῬγοβϑηΐ σψ υϊς. 

7 παν 6 Ορβογυϑα, {παῦ βοτῃδ οὐ 108 [Ὁ] ον ηρ {π6 ΤΠ Χ Χ, που]ά 
ππιίο Ῥβδ]πλ8 1χ. δηἀ χ. ; αἶβο Χἕ!. δηα χἑ τ]. : ῸΓ τ} 18 ἰαπῷ ἐΠο γα 18 {Π8 
ΔΟΓ ΒΟΥ οὗ {διγίγτβονθῃ οοαϊοθβ οο]]οοίοα Ὀγ ΙΚοηπϊοοίί απὰ 6 
Ἐοβϑὶ. Αραΐη, Ῥβαὶ]. χῖχ. 18 ὈῪ βοῖηβ ἀϊνἹ ἀθα ᾿ηἴο ἔννο, δ 86 δπὰ οἵ 
γ. 6. ; 48 4180 χχῖγν., γν μ1οῖ. 18 δἰ σα]αυ]ν οαὐ αν. 6.}} 

ΤῊ [Ὁ] ον τηρ [40]6 Ἔχ ἢ 118 δὖ οπ6 νἱϑν 186 αἰ ταῦ Πυ ΓΑ 08 
ἴη {Π6 ΗΘΌΥΤΘΥ δηα ἴῃ {π6 Θορίυδριηῦ νϑγΒΊοὴ : ---- 

Ῥβ4]ηλ8 1.---ν }. ἴῃ (86 ΗΟΌΓΟΥ ἅτ ᾿Β8]1}8 1.----Ὑ . ἰὴ ΤΧΧ, 
ῬΡβδ] 8 ἰχ. χ.. ὶ τ : ῬβΆ8]. ’ἴχ. ᾿η  ΠΧΧ. 
ῬβΒ81πὶ5 χὶ.---- οχὶ! δ, ἷ : ῬΡΞΆ]1Ὼ8 χ.---ΟΧ ] 1 ΤΧΧ, 
ῬΡβΆ]1ὴ8 οχῖγν. οσχν. . ᾿ ἦ ῬΑ]. Ἔχ! δ. Δ ΠΧΧ. 
Ῥβ84]. οχυ. -: : : : βΆ] 5 οχὶν. οχν. ἢ ΧΧ, 
ῬΡΒΑΪῺΒ ΟΧΥΊ!.----οχὶ]ν].. ᾿ ῬΡβΆ]1Ὼ8 οχν].---οχὶν. ἰη  ΤΧΧ. 
ῬΑ]. οσ]νὶ.. ὶ : ᾿ Ῥβδ]5 αχῖνὶ. οχὶνὶϊ. ἰὴ ΠΧΧ. 
ῬΡβαΪπι8 σχἹν[Ἕ.----ο]. ᾿ β Ῥβδὶη8 οχὶν ])Ἕ[.-----Ο]. 1 ΟΧΧ. 

Τὸ ψὨιοῆ 18 δα ἀρὰ ᾿ ᾿ Ῥβᾳὶ]. οἷ}. ἢ ΠΟΠΧΧ. 

ΥΙΠ1. Τὸ πιοβί οὗ {Π6 ρβα]πι83 ἃγα ῥυβῆχρα ᾿ῃβου (08 ΟΥ̓{1|165 ; 
οοποοσπίηρ; [Π6 πηροτῦ οὗἨἁ ΒΊΟΝ ΘΧροβιουβ δηα Ἰηξουργοίθιβ ἃ ὈΥ 
ΠῸ Ιη68}8 ἃρτοοᾶ, δϑοπιθ Βο]α {μοι ἴῃ {π6 ῥγοίουπάοβί γθνθῦθσθ, 
σοηβι Δοσϊηρ [πο πὰ ἃ8 8ῃ ΟΥΡΊη4] ραγ οἵ {686 αἰνίηθ οἱ, δηα α08ο- 
Ἰυΐθ]  ὩΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 {πΠ6 τὴσῃῦ πηαογβίδπαϊηρ οὗ {μοὰ; Ὑ 8116 ΟΥΠΘΙΒ 
Τοσαγα {Π6 0}1168 88 Βι δβοαιθηΐ Δ "108, πα οὗὁ πο ἱπηρογίδποθ ν᾽ Βαῖ- 
νοῦ, [1}ἢ οδθ {π|πρ ΟὨΪΥ 86 ὉΠΟῪ 8}} ὉπδΔηϊΠλΟΙ.8, ΠΔΠΊΟΙΪΥ, ἴῃ [86 οὉ- 
ΒΟΌΤΙΥ οὗἁἨ [Π686 {11]68. 

Τμαΐ αἰΐ [Π6 ποῦ μέ ]ο8 οὗὨἍ {π6 ῥδαῖ πι8 ΔΓ6 σᾶποηοαὶ Δ πα ἱπβριγοα, 
Ὸ Πᾶνα πῸ δυΐου υ ἰο αἴῆττα. Αυρσυδίιηα, Ηϊατγ, ἸΠοοασοτοί, 
(ὐλββιοάοσιιβ, ἀπ ΤΔΩΥ ΟἾΠΟΓ ἀποϊθηῦ ἔλίμογθ, δαταϊῦ ὑπαὺ {Π6Υ Ἰιᾶνο 
ΠῸ τοϊδίϊοη ἰο {πΠ6 Ὀοάγ οὗ {π6 ρβαΐὶπι, δῃᾷ {πα {Π6Ὺ σοπίγιθαΐα 
ποίΒηρ ἰο ὑπ 6 Βθη86. Πα δοριπᾶσϊηΐ δηα οἴμοῦ σοῖς νϑσβίοηϑ πᾶνα 
Δἀα ρα 1168 ἴο βοὴ οὗ {86 ρβϑαϊμαβ, γι οἢ αν ποθ τη 1η6 Ηδῦτον : 
ἴπΠ6 ῥγοϊοδίαμε δα Βομϑ ἢ μα γο 8. ἤᾶνο ἀοίογιϊηθα ποίμιηρ οοῃ- 
σοῖς πο. [1 (6 {168 οὗ [π6 ῥβαϊπιβ βαἀ Ὀθϑῃ αδβίθοιηρα 
ΟΘΏΟΏΪΟΔΙ, νου] 10 παν θ6θὴ ρου 64. ἴο ΑἸ(6 . {Βϑτὰ, ὕ0 ΒΌΡΡΓΘΒΒ 
ΤΠ 61, οΥ ἰο δαὰ ἰο ἐΠοπὶ  ΥΥ̓ ΒΙΟΒ οὗ (86 οοτητηθηίαζοσβ, 6 18ἢ ΟΥ 
Ομ τβαη, Βοιηδη- Δ. ]10}16 οὐ ᾿γοϊοβίδην, {1 ηἰκβ 16 που ρθοπέ Ὡροῃ 
δῖπλ ἴο ἔΌ]]ονν {πὸ {1116 οὗἨ ἴπ6 ρβαίτα ἴῃ ἢϊ8 δομηηθηίατυ ἢ Απᾶ γοί 
Ὀο 68 δπὰ ΟΠ γι βῦαμβ σθοοῖνα {1|6 θοοΪς οὐὗἨ Ῥβα] 8 ἃ8 δὴ ἱπίβρτγαὶ 
Ραγί οὗ μοΙΥ τι. ΑἸΤΠουσῇ, {που ογο, τρλὴγ οὗ ἰμ6 1168 ρῥγο- 

1 εΙϊ, ΕϊηἸεϊαηρ, ὶ 112. 
2 ΤῊΘ πυπιῦοῦ οὗἨ ρ5841π|8 ψ τ οαὶ Ε11166 ἴῃ 1η6 Ηοῦτονν βοσίρίυτοθ 8 ἔπ ΘΗ -ἴοασ, νἱζ. 

ἱ. 1ἴ, χ. Χχχῆΐ, ΧΙ, ᾿χχὶ, χοὶ, χοῖ. ἴο ΧΟΡ. ἱποϊαβῖνα, χοῖχ. οἷν. ον, ονἱῖ. οχὶν. ἴο οχῖχ. 
ἱποϊαδῖνο, οχχχνὶ. δῃὰ Ἴχχχυ ΟΥ̓ [ῃ6 τΑἸτυ ἀ10 8] Ἡυτ 6.8 ΠΟΥ τὸ ἑοστηθα ογρλαη μεαίπιδ. 
ΤΙ ἀητ|ς ἃ ρ581Π|8 'π οὐγ Ἐπ 5} νογβϑίοῃ δηουηῦ ἴο {Πγιγ-οἴουγ; θὰ ΤηΔΏΥ Οὗ [Π680 ΔΓΘ 
ἩΙ]Ο] αὐ ἢ ρβαϊπιε, ν ἢ οἢ ἤδνο ἰοδὺ τΠοῖν ἱπδοσὶ ριοΠ8, Ὀδσοϑαβ6 ἴΠ6. θη γΆ Ὁ Ϊ6. {ΓΜ Π5]ἴοΓϑ 
ἤν σοηογοὰ τπ6 ΗΠ οῦτον ννογὰ ΗᾺ]]611}4}} ΟΥ̓ (Π6 οχργοβδίοη “ Ῥγαΐβα τη 1οτὰ," νοι 
πεν ὑὸς τηλς ἃ μαχὶ οὗ (Πὸ Ρέδ]μι, ποιῇ ἴῃ τΓ86 δεριυαρσίηϊ γοσγείοη ἰδ δίδηκ 8 ἃ8Β ἃ αἰδ- 
(ἰοῦ Ἐς. 



Οἡ ἐδιο Βοοκ 90 βαΐηι8. ἡ 11ὃ 

Βχοὰ ἰο {86 Ρβ881π|8 ἃγ6 οὐ ὙΟΥῪ αὐ ΘΒ ομΔὉ]6 δ ΠΟΥ, 48 ποὺ Ὀοίησ 
οχίϑης ἴῃ ΗΘΌΓΘΥ τηλπ ϑοτρίδβ, 8ηα βογθ οὗ [ποῖ 8.6 ὑπαουθίθα! Υ 
ποῖ οὗἩἨἁ θ408] Δηθαυν Ι 086 ἰοχί, ὈΘληρ,, ἴῃ 81} ργοθδὈ} 1 γ, δοη- 
Ἰοσίαγαὶ δἀα! 108, πλδάθ ὈῪ {Π6 οΟἸ]Θοΐοτβ οὗἩ [Π6 ρβαίτηϑβ, δὖ ἀπξἔἔδγοηΐ 
Ῥουιοάβ, πο ἀπαογίοοϊς ἴο ΒΌΡΡΙΥ ἴπ6 ἀοβοίθπου οὗ 0}0168 ἔγοιῃ {Π6]γ 
ΟΥ̓ υἀρτηθηΐ ΟΥὉὨ βπονυ, σιςποὰῦ ἃ ἀὰ ΓοραΓα [0 τηβη βοΓΙρΡίβ, γοῦ 6 
ἢανΘ ΠΟ ΓΘΆΒ0η ἴο ΒΌΡΡΟΒα ἰῃμαῦ ΨΘΥΥ ΤΏΔΩΥ Οὗ (Πθη τα οὐ οἈποη οδὶ 
Ρατγίβ οὗ 1ῃ6 ρβδίμηβ ; Ὀθοδυβα (ΠΟΥ͂ ἃΓ6 ῬϑυΘΟΥΥ ἢ ἀῃῖβο 1} (Π6 
ΟΥΙΘηἴαΪ τη ῦ οὗἹἨ ρσίνιησ {1168 ἴο ὈθοΟΚΒ δηα ΡοθπΊβ. 

[ΟἸ]αυ88, Τποίποῖ,, Η ηρβίθηρογς, 16} 10Ζϑοῖ, ΚΕ δἰ], δηα βοίγβ οἵδὺ 
Τηοάσγηῃ οὐ 108, τηπ ἰδ (Πδὶ {Π6 {1{{168 8.6. οὐ ρῖ πα] ρογίϊοηβ οὗ [86 
Ἀϑ8] 118. Τηον ρρθαὶ ἰο {π6 ουϑίοτῃη διιμοηρ ΗἩΘΌΤΘΟΥ ἀπα Αὐϑθὶς 
Ῥοοίβ οὗ ργοῆχιησ {Π61Ὁ ἤδηθ8. Νυμπῦ. χχῖν. 3.; 2 ὅδῃ). 1. 17, 18.; 
2 ὅδ, χχὶν. 1.; 188]. χχχν. 9.; ΗδΔ6. 11]. 1., ἅγ {μι βοσιρίῃσε 6χ- 
ΔΙΏΡΪ68 τηοβὺ ἴο ὃ6 Το]16α οη. 170 18 α|80 ἀγσϑᾶ (μαΐ ἸὭΔηΥ ἀγὸ ἱπουΐ 
{11168, ἀπᾶ 1 15 ἤθῆσ6 τη ογγοα {Ππ8ὸὃὸ Ὧ0 086 ργδβαμηρᾷ ἴῃ ἰδίθυ Εἰπλθδ ἴὸ 
τηλ τα βοῃ δαάἀϊτοηΒ. Ἦδὰ {πον Ὀθθη δἰζογνναγβ ρῥγεῆχρα, 10 18 
Βαϊ, [6 γα σου] να Ὀθθὴ σγθαίον ἀπ: ουϊν. 1568: 465, Ὡ0 τη 8108] 
πΟΙδ68Β ἈΧ6 δίίδομθα ἴο ΔΩΥ͂ ρ884.π|8, δχοδορύ ἴο ἰμοβ οὗ αν πη ἢ18 
ΒΙΏΡΟΥΒ, ΔΠπα {ποὺ Ὀδοϑιηθ ἴῃ ἰοῦ {1π|68 πη] η.6]]1σ] 0 ]6. ΑἾβο (6 
σοπίθηϊβ οὗ {Π6 ΡΒ] τὴ8 ἔπ ΓΩΙΒἢῃ δὴ Δα! θη] ργοο Τὴδ ποίθβ πᾶ 
οἴδβηῃ ἱπήθροπάθηςξ σογγοδογαύοη ἴῃ ὕΠπ6 ἢΙΒίοσο8] ὈΟΟΚΚΒ, δηα ἄρτθα 
νὑγ6}} τ ἢ τῃ6 Βα] οὐ-τδίοτ. ἢ ς 

ΓΉ686 ἈΓρυτηΘηΐβ, ΠΟΘ ΘΓ, ἅΓ6 πού ΟΠ 8ῖν6 ; δηα {Π6 ᾿ΠΒΟΓΙΡ.ΟΠΒ 
816 οὗ ΠΑγΪΥ ρτγϑαίου δα Που! τυ ὑμδη {Π6 80 ὈΒοῦ ρυο9 ἴο (Π6 ἀροβίο- 
[το] Θρ:81168, [ἢ βομθ οὗ {π6 οἱ ὑγϑῃβίθύϊομβ [π6 Ε10168 ὙΆΓΥ ; 88 ἴῃ 
1η6 (ὐτοοῖκ δηὰ ϑυγίδο γϑυβιίοῃβ; [86 Ηρῦγον ᾿πβουρίϊοη, 88. ἴῃ 
Ῥχᾳ]. χχυἹ]., θδὶπρ' βοπηθίϊπιθβ οἤδηραά, ἀπά Ποδαϊποβ Ὀοὶπρ' Βοτιθ ΠΊ68 
Δααε6α, 48 1ῃ ΧΟΙ]1- ΧΟ !., ΠΟΥ 1 1Π6 ΟΥΡῚΠΑ] {Π6ΓΘ ΔΥῸ ἤθη6. Α8 
ἴο ἴΠ6 ψϑηΐ Οὗ ὉΠΙΟΣΙΏΥ, 10 18 ποῦ ΠΠ|Κο]γ ὑπαῦ 411 [ῃ6 {1||68 ρχοοθοάρα 
ἴτομι οὴ6 δηα : {πΠ6 0 ταϊριῦ θ6 δχοϑαά δἱ αἀἰδγθπύ {1πη68, ἀπ, 88. ἴῃ 
ΒΟΠῚ6 Ο8868 ἱπθγα σοῦ Ὀ6 ΠΟ γϑαβϑοηδῦ]α στουπηα [0Γ ἀδν:β᾽ηρ' ἃ ΡΓΟΡΘΓ 
16, ΠΟΘ νν88 ρίνθῃ. 681:468, 10 16 νγ611- πιῇ ἀδτμοηβίσγα]α ἐπα οο- 
ΟΑΒΙΟΠΔΙΪν ΠΟῪ ΔΓ ΤΟΠΡῚΥ σίνοη, [μαὶ {Π6Ὺ : ποῦ Δἰνναυ8 Ἀρτοα Μ1(ἢ 
ἴΠ6 Βυ)] οὐ-ταα ου οἵ {Π6 ρβαΐπ), δῃὰ ἐμαὶ (6 πϑῖὴθ οὗ δὴ δυΐμοῦ 15 
Ργοῖῆχϑα ἴο ἃ σοιῃροβι τοι σοὶ σου] ποῖ ἤᾶνθ ργοσοραρα ἴτοπι ἢ}8 
Ῥθῃῆ. [{158 θυΐ 8ῃ Θδνδβίοῃ ἴο μηδ πα ἐπαὺ ἰαίον δα ς!1ῸΠ8 ἤᾶνα 6 θη 
Τη866 [0 Βυοἢ ρβαίτηβ.Σ ΤΉ686 δπά ΟΥΠΘΙ δἰ τη]. ΘΟ: Β᾽ ἀγα 08 ΒΟΥ 
{πΠαὖῦ 1π6 δυϊμουι οὗ [Π6 (0168 18 σϑῦυ ἀουδια]. ὙΠΘΥ οὐρμΐ ποῖ 
ΠΘΘΟ]ΘΒΒΙΥ (ο θ6 οαϑί δϑιθ: θυΐ ᾿πρ]1οἱ Ὁ ἀδρθηάθησα 15 ΕΥ̓͂ ΠΟ θη 8 
ἴο Ὀ6 ρἰδοβα ἀροι {Β6η.7 

70 18 νγ6}} Κποσσῃ ἐπαῦ [Π6 βθυθῆ ρῬοθῇγϑ, Θοτῃροβϑᾶ ἴῃ Ατσδδὶο ὈΥ͂ 88 
ΤΏΔΠΥ οἱἨἩ {Π6 τηοϑῦ δχοθ δῦ Αταθίδη Ὀαγὰβ (νυ ῖ ἢ, ἴσοι Ὀοϊηρ 
ΟΥΘΊ ΠΑ] δυβροηἀθα δγοαπα ὑῃ6 σλᾶθα οὐ θα ρ]6 δὖ Μίθοοδ, ψ6γ6 
οΔ] ρα ἡΜοαϊαλαξ, οΥ διιϑρεπαφθα), Τόσα ο4]16ἀ αἱ Μοαλα΄λοδαΐ, οὐ 16 
βο] θη νϑῦβθβ, Ὀθοδιϑα [ΠΟΥ͂ ΟΓΘ τσ 6 ἢ ἴῃ ΟΠαγδοίειβ οἵ ροϊὰ ὁπ 
᾿ὐσγρίίδη ράρυτυϑ. 
Μιρῦ ποῦ {π6 81Χ ρβαϊτηδ ψῖο θοΩΥ {π6 {116 οὗ “ιολέαπι, οΥ 

1 ΚΟ], Εἰϊπ]οίταπρ, 8.118, 
2. 866 ΕἰτιοΒ Ογε!], οἵ ΒΙ0],. 1ωμ1ϊ, γί. Ῥδα]π)8, Βοοκ οὗ 



7116 «παϊγϑεὶς 0 ἐὴδε Οἷά Τεείαπιεηΐ, 

δ. ] θη, 6 80 041164 οῃ δοδσοιπηί οὗἩ {πεῖν Βανίηρ θ6θῃ ΟἹ Βοῖηθ ο068- 
βίοῃ οὐ Οἴαὺ γι θη ἴῃ Ἰοίίθσβ οἵ ρο]ά δηᾶ ἤπηρ Ἂρ ἴῃ [86 βαποίυδγῃ ἢ 
[Α πιοτὸ ὑγο 816 δχρ᾽απδέϊοη οὗ [ἢ ποσὰ 18 ἐμαί, ὃν [π6 Ἰπέθγομϑησθ 
οὗ Ὁ δῃηά 3, 10 16 δαυϊναϊθηΐ ἴο 2.39, ἃ στιν, τ Β1Οἢ 18 ἔουπα ρνεῆχοά 
ἴο Η6ΖοΚΙΑ ΒΒ Ἰδπιθηίδ αι ΟΥ̓ ΡΓΆΥΘΓ, δα]. ΧΧχν!. 9.; Ηδηρβίθηθοτσ, 
Βονονοσ, οὈ]θοίθ ἰο {8184.] Π᾽ Ηεγθεϊοί, ο γγυοιῃ τ δὰ πάθια Ὸγ 
1{πΠ6 ῥτγοοθάϊηρ ἴδοϊ, 4180 σαοϊδίθα ἰμαΐ μοί απ αἱ Βαυββισὶ, δὴ 
Ατδθϊδη ροοῦ, 041164 οὁπ6 οὗἁ ΙΒ ΡΟΘΙΏΒ, 'ῃ ργαΐβα οὔ Μοβμαπιιηθᾶ (8, 
δ αἰξτνταβά, Πδα οσυγοα Πίτη οὗὨ 8. ῬΑΓΑΪΥ [6 ἀἰβογάθυ ἴῃ Ὦ1Β 8166ρ0), 76 
Ἡαδῖϊ οῦ α 1εγυοεβῖι ; πὰ, Ὀθοϑιδθ μ6 18 {Π6γθ οἰ ταιθα ἴον μανΐπησ 
(48 1Ὁ ἴ6 ργϑίθπαοα) ρίνϑη βίσῃξ ἴο 4 Ὀ]1Πα ρϑύβοῃ, {818 ροϑίῃ 18 8480 
1πῸ 164 ὈΥ 118 δαῖμον 71λτ6 δτίσλξέ δέίαγ."3Ξ Ὁ Ἡουθοϊοὶ ἔαγίΠοΣ [6]]8 
18 {πα ἃ ΟΟἸ]θοίΐοη οὗἁἨ τρογὰ] δββαύβ γγὰἃ8 παηηθὰ 76 Οααγάεπ οὐ 
“πεπιοηϊέξ. 

Τῆι δηοϊθηῦ «6 ᾽ν 8}; ἰαϑία, Μτ, ΗλυτηΟΥ ΤΟΙΏΔΥ ΚΒ, ΤΑΥ͂ ΤΟΑΒΟΠΘΟΙΪΥ 
Ὅ6 ΒυΡΡοΒβᾶ ἴο ᾶνθ Ὀθθῃ οἵ [π6 βαπιθ Κη ; δηα ἀρτθθϑῦ]6 ἰο {18 18 
{86 Θχρ  απδίϊομ σίνθῃ ΟΥ̓ βοῖῃθ ᾿δαγηβα τηθῃ οὗ [αν Β Θομηηδ Πα] ηρ; 
{Π6 ὅοιο ἴο Ὀ6 ἰδισπύ [Π6 ΘΟ] άτοη οὗ [βγϑθ] (2 ὅὅδπι. 1. 18.}; σι ῖο, 
ΠΥ ΔΡΡγθῃθηά, αἸά ποὺ τοϊαΐθ ἴο {ῃ6 υ86 οὗ {πμαΐ σγδάροι ἴῃ ψψαγ, Ὀαΐ 
ἴο {π6 γιῖῃ ψὨΙοΝ ᾿6 ΘοΟιηροβοα οἢ οσοβίοῃ οὗ 1η6 ἀθαίῃ οὐ ϑ.ὰ] 
84 «οπαίμδῃ ; δηά ἴτοτῃ ἡ μοἢ {π6 γ {π1ης {παῦ Π6 ᾿π 0166 (818 ο]εσγ 
{πΠ6 Βοισ. ΤΠ6 ὑπγϑηυ -ϑοοοπα ρβα]πὶ πὰρ Ἴη 116 ΤΏ ΠΟΓ 6 641164 
716 Ηϊπα 9.7 ἰδλε Μογηΐπο (“Α4οϊοίθ ϑδήὴαλαγ); [6 ΔΙ γ-ϑιχίῃ, 71 λ6 
Τοιωηιδ ἔπ αϊδίαπέ ίασεβ (“οποίἠ-οἰοπι-γολποκέπι); 16 δβιχίθ, ΖΔ 6 
1 φΓ ἰλε Τεεέϊπιοπψ ( ϑλοειαπ-οἀμέλ); ἴ6 εἰρη, 76 1165 ὁ 
εἶιο 7 εείϊπιοηψ ( ϑιοσμαππῖηι- κα μεν), ἴὰ [86 Ρ] ΓΑΙ] παπιθοῦ ; ἀπά {π6 
ον υ- ἢ, ϑιρὶν Τὴ 7,166 ( δϑἰιοσλαππῖπι). ΤΠαΐ [ἢ686 Δρρο]]αϊλοιϑ 
ἄἀο ποῖ ἀδθῃοΐθ τηυβῖο8] 1:ῃβίγατηθηΐβ, Μγ, ΗἩδυτηοσ 18 οὗ ορἰπίομ, 18 
ον ἀθηῦ ἴγουα [ἢ 6 Ὡδιηθ8 οἵ ἰγυταροῦ, {ἰπλΌ τ ], Παγρ, ρῥβδαὶΐθσν, δῃηὰ 
Οὔ] ᾿πϑυγατηθηΐβ τι στ ]οἢ Ῥϑαὶ 8 ΨΟΥΘ ϑαηρ,, θοΐπρ; αὐδεπὲ ἔγοιη 
{πο86 {Π||686. 1 πον βιρῃ ρα ἐππηε8 (48 μ6 18 ἀϊβροβθα ἴο {μη Κ), 
ΠΟΥ τιυϑὺ δ {π6 ἴὰπ68 ἴο ψὨΙΟἢ Βα ΒΟΠΡῈ ΟΥ ΠΥΠΊΏΒ ὙΟΓΘ 
ΒΌΠΡ᾽ 8ἃ8 ὍΘΙ αἰΒι Πρ  ΒΠ64 ὈΥ ὕπ686 ΠδΙη68Β; 8Ππ4 80 (16 πα Υ Μ0}}} 
[ογταϊπαίθ ἴῃ {Π|8 ροιηΐ, ψΥΠ ΠΟΥ [Π6 ρβαϊμηβ ἴο ὑϊοῖ [Π686 {1065 ἀγα 
ΔΒ χοα σγογο οα]16α Ὀγ {Π|688 Πδηη68, ΟΥ Ὑ ΠΟΙΠΟΥ {ΠΥ ἡ 6ΓΘ Βοῖλθ Οἵ Γ 
ὈΒΆΪΠῚΒ ΟΥ̓ ΒΟΏ58, ἴ0 {π6 ὕχσπθ οὗὨ γγΒ 10} [Π686 6 γὸ ἴο Ὀ6 βπῃρ. ΝΟΥ͂, 
88 6 ἋΟ ποὺ πᾶ {Π6 ΟΝ τοξοστοα ἴο, ποὺ {8 βδιὴθ πϑιηθ ἔνγὶοθ 
Ἰ846 86 οἷ, 80 [ἌΓ 88 ΟἿΤ ἸΠ ΟΓΙΠΔΌΪΟη ρΌΘ68, ἰῦ Β66Π18 τηοβῦ ῬΓΟΌ80]6 
{πᾶὶ {8686 ἃ [Π6 πϑιηθβ οὗ {Πῃ6 ὙΘΙΥ͂ ρβαϊπηβ ἢ ὙὨΙΟὮ ΤΠ6Υ͂ ΔΥῸ 
ῥγεῆχοα. ὃ 

Βεβιθβ 1π6 ρϑαίγηβ Ὑοβϑα {1608 πᾶν [ἢ Ὀθθη σοηβι ογρα δᾶ 
ΘΧρ αἰ μοά, {μβογα ἃτὸ ,)ογίψ-υθ οα116α ῆξδπιου οὐ ρϑβαίπιδ; νἱὰ, 1}. ἰγν. 

1 ῬρΑΙῺΒ χυὶ. ἱνἱ. [νἱΐ, νυ}. ἰχ. ΙχΌ Ὠ΄ Πογθοῖοῦ, ΒΙδΙοἰβὸχαθ Οτθηίαὶο, γὙοΐ, 1. 
. 624. 
Ῥ ὨΉΉετθοϊοι, Βιδιοίβὸαιι Οτϑηΐαϊο, νοὶ. ἱ. ΡΌ. 388. 415. 10 ὝΤΟΓΟ ΘΔΕΥ͂ ἴ0 τη ΠΙΡῚΥ οΧ- 
ΔΙΏΊΡΪΟ5 οὔ (8 Κι ὰ ἔγοτιῃ [πὸ ὑγογκβ οὗ οὐδ ηῖ8] τσ τοῦθ, ὙΠαΒ 6 Ομἐϊ9- ἄπ, Βεά 07 οΞεε, οἵ 
ΤΊοιοεν Οαγάοη οὗ τὸ Ῥογβίαπ ροοὶ ὅδ νυ, τ ῖοἢ ἢλ5 Ὀδοπ ἐγαπϑαἰοὰ ἱπῖο Πρ 90} ὉΣ ΜΓ. 
ΟἸαάνίη ; δηὰ τ1π6 δαλαν ]απιεῖ, ον ααγάώοπ οΥΓ ἹΚποιοίοάηο, οἵ τῆς Ῥετγοίδη Ὀαγὰ Εἰπαῦυι- 
Οὐ] δὴ, Ὁ Μτ. ὅσοις, [1)γ. 4. ΟἸαγκο ἢδ8 ςο]δοῖοά βοπις δι ἀἰτίομαὶ ἰηϑίϑηςοβ ἰῃ πἷδ ὥσθαι- 
τ ΠΓΥ οὐ ἴῃ6 ΒΙ0Ϊο. 8.6 Γβη]πὶ χχὶϊ. ΤΊι]6. 

" διπλοῦ 8 Οὐϑοσγνιίοηε, νο], ἢ. ὑρ. 141----12.6, (οἀϊδ. 1810. 
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ν. νἱ. 11]. 1Χ. ΧΙ, ΧΙ, Χν. ΧΙΧ, ΧΧ. ΧΧΙ, ΧΧΙΪ, ΧΧΙΪ, Χχῖν. ΧΧῖχ. ΧΧΧΙ. 
ΧΧΧΥΙΙ ΧΧΧΙΧ, Χ], ΧΙΙ, χὶν!. ΧΙ ΙΧ, ἰ. ἢ. [χῖϊ. 1Χ}}]. Ιχῖν, ᾿ἰχχὶϊ, ΙΧχχνυ. 
Ιχχν, ἰΙχχῖχ. Ιχχχ, ἰχχχῖϊ. ἰχχχῖν. ἰχχχν. ΧΟΥΪ1], ὁ. οἱ. οἷχ. οχ, οσχὶχ, 
ΟΧ]. ΟΣ]. δηα οχ]. (πο 18 οδ]]οα ϑλέίγ, οὐ ϑοπς νἱΖ. χῖν!. ; εἰσῃῃϊ ἃγθ 
σα] οα ΜΜίέβπιον- δὴ, οὐ ῥβαΐπι σοηφβ; νἱΖ. χχχ. ἰχν, ᾿ἰχν]] [Χν}]]. ΙΧχν, 
Ιχχν!. ΙχχχυἹϊ. δηά χοῖ!. ; δηα ἔνθ ἀγὸ σα] 16] δλίτ- ίδπιον, ΟΥ δοπφ-ρϑβαΐηιϑ, 
χΧΊν!. ᾿Ιχν]. ΙΧΧ ΧΙ}. ΙχΧχχν]. ἀηα ΟΥ}}}. [Ιἢ Ποῦ τοβρθοίβ 686. {1|168 
αἰβογοα, 11 18 ΠΟῪ ᾿πιροββιῦ]θ ἴο αβοουίαϊη, ἃ8 σαι [ΚΠ πο ἢ, μα οὗ 
186 τηοϑὺ ἰεαγηθα «618, Ἰησ ΠΟ ΙΒ} Ὁ ΔΟΚπον]οάραβ; Ὁ τὴ 6 ΤΩΔῪ ΠΥ 
{μ4ὺ {Π6Υ σοι θ᾽ π64 Ὀοίῃ τηπβῖ. πα βιηρὶρ, Υ ΠΊΟἢ ἄγ ἐπα Ἰοα οα ὈΥ 
[η68 τοβρϑοίϊνο ψογάβ ρβαῖπὶ πα βοπρ, νὰ βοιὴθ το Ἰπολίίοηβ. [1 
[η6 ϑορίπαρτϊην νούϑίοη {Π686 ἃγ6 08164 ἃ ρβαΐπι ΟΥ̓ απ οάο, αἰνὰ απ οὐδ 
97 α »βαἴηι. ΑΖ ἴυθ ἃτὸ οὐ] ΖΤερλιὶϊαΐ, ΟΥ ὑγαψοῦβ, πιαπλαὶν, Χυ]]. 
Ιχχχυῖ. χο. οἷ!. δηα ΟΧ]1), ; ἀπὰ ἴπ6 πυπαγοα πα ἐογίγ- ἢ ρεδὶπὶ 18 
ο4]]ο4 Τελ ϊαΐ, οΥ Ῥγαΐδε. ὅ8δο Ἂχοβὶ]θηΐ, πα θθα, νγα8 [Π18 σοι ροβ τ οη 
ΔΙ ΑΥ 8 δοοοιηΐαα, ὑπαὺ [886 [116 οὗ 1π6 ψμο]6 ΒοοΙς οὗ Ῥβδϊπιβ, ϑθρλεν 
ΤΕ εἰ ἔπι, οὐ τ1π6 ΒοΟῖ οὗ ῬΓβίβθδ, γγὰ8 ἰδίκθπ ἔγσομῃ 11. [10 18. ὙΠΟ] 
81. νι [16 Ῥγϑῖ8δο8 οὗ (ἀοά, Ἔχργαββοα ψ|} βυοἢ δἀπλίγα θα ἀονο- 
οη {μαῦ ἴΠ6 ἀποϊθηΐ «6078 864 ἴο Β6Υ, ““Ηδ οου]ὰ ποί [41] οὐὗἩ Ὀοϊηρ 
8ῃ ᾿πμαθιδπὺ οὗὈ [Π6 ΒΘΆνΘΏΪΥ σπμδδῃ, 80 τορϑαϊθα {18 ρϑα]τα [ἢ Γ66 
πιο 8 ἀδγ.ἢ 

ΕἸ δοη ρῥβδϊηι8, οχσχ, ἴο οχχχῖν., δῦ 1π0Π6 4 δλὶγ- Παπιπιααϊοέϊ, 

[πῃ ΟΧΧΙ. (86 ψοχὰ 18 ΑΙ. ἸΠΈΘΓΆΙΪΥ ϑόοπφϑ οΥΓ ἐΐιε δίέερε (Ἰῃ ον 
Ὠσ] δ γϑσβίοη, ΘΟΠΩΡΒ οὗ Ἰου 668); ΟΥ, 845 ΒΙβῃορ [ον (ἢ ἰογτὴΒ 

{ῃ6π|, Οα5 9. “4δβοοπβῖοπ ΤΏΉΘΥ ἀγα βυρροξοά [ο ἢᾶνο ἀογινοα {}18 
δη6 ἔγοιῃ ἱμοὶς Ὀοίηρ ϑιησ,  ΏΘη Π6 ῬΘορὶθ σαπὶθ μ0 οἰ 6Σ ἴο 
ὙΟΣΒΏΙΡ ἴῃ «6Γυβδ θη), αὖ ὑΠ6 Δπι8] ἔθβῦναβ, ΟΥ̓ ῬδυΝΆΡ8 ἔγστη [ἢ 6 
ΒΟΥ] Ομ ϑἢ οαρνιγ. [Ι}ἢ ΕΖτα υἱῖ. 9, {16 γεέμγπ ἔγοῖ σΑΡΌΥΥ 
18. σοσί Ὡ]Υ οδ]]οα ἐλ αβοοηϑίοη Οὐ σοπιΐπο Ὡρ ὕγοπι δα γίοπ. Τ]ι6 
Βυπαγοα δηα ἐν η Υ-ΒΙΧ τ Ῥβδὶπὶ ἔνουσβ ἴμ6 Ἰαία. Ὠυροίοβ18; Ὀαΐ, 
88 ΒΟΙῺΘ Οὗ [8686 οὐδ8 66 οοιῃροβοα δεΐογε ἴπ6 σρε νιν, (86. {116 
ΤΑΔῪ ΤΟΙῸΥ ἴο ΟἸΥΠ6Γ οὗ [π686 Τοοδβίοηβ, μη Π6 «(6078 τοοπέ πρ ἴο 
7 ΘΓ Β4] 6, τ μι οῖ,, [0 Μ|11} θ6 τϑοο]]οοῖοα, βίοοα οἢ ἃ βίθαερ χοοῖψ αδοοηΐ, 
ἴῃ ἰΆγρα ΘΟΙΏΡΔΠΙ6Β, ἰοῦ [16 οΥἹδηΐα! ΠΆΠΠΟΥ, δηα ΡΟ δρ8 ἔς πεῖ 
ὍΠΘΙΓ ὙΆΥ͂ ΟΥ̓ ΒΙΠρΊηρ; [Π 6886 ρῥβ8] 8. ΕῸΓΡ βοῖ Δῃ Τὁσοδδίοῃ, δ Γ6- 
ἸΏΔΙΚΒ, {Π6 Δρροὶϊαἰοη ΟΥἮἨ ΔβοθῃΒΊΟῺΒ νγ88 βί σου ϊαγ]Υ δἀαρίεοα, 88 [88 
ἸΠ Δ Δ η18 οἵ {πΠ6 Εἰαδί, νυ] θὴ βρβακίηρ οὗ ἃ ἸΟΌΓΠΟΥ ἴο {Π6 τηθίγο ΡΟ ]18 
οὗ {1Π6ῖγ οοπηΐγυ, ἀοἸ σὺ ἤο 86 {Π6 σοτγα ἀϑοοπά.3 

[1 16 ἀ που! ἴο Θχραῖη νμγ {Π686 ΠΟΘ ἢ ρβα]π8 θθαΥ ἐμ ῖγ 0116. 
Α νδυϊθῖν οὐὗὁἨ γϑΆβοηβ ἤανθ Ὀθ6η Βυρροβθα. ὙὙμ6 εν θοίτονο {πδὺ 
{Π6Υ ὙΟΓΘ Βιιησ Ὁ {Π6 1μανιῖο8 οἡ ἴΠ6 Β θΘη βύθρβ τ ΠΟ βοραγαί θα 
1η6 τη δ  σουγί ἔγοτὰ {Π6 νομλΘμ Β 1η {π6 θα ρ]6. (ἀαβθηϊυβ κυρσεδϑίθα 
[Πδὺ [Π6γ6 γα8 8. Κιπά οὗ ρτγοργοββίου ἴῃ {π6 {πουρἢῦ ἀπα ΡὨγαβθοίοσυ : 

1 ΒίδθοΡ Ἰρδιτίοκ, ἐπ ἰἴοοσ. Απὰ ἐδογοίοτο μ6 [ἈΠ ΚΒ ἰξ νγ88 οοπιροβοὰ δ ρῃΑ ΘΕ ΟΑΪ]Υ, ἑ. 6. 
ΘΥΘΤΥ͂ σοΓβα δορί πηΐηρ ψἱτἢ ἃ Ἰοιτο Ὁ οὗ τμ6 ΗΘΌΤΟΥ αἰ ρμδδδέ, ἰὰ ογάογ ἴμαὶ ἷξ το ἢν Ὀ6 [86 
ΤΏΟΓΘ ΓΟΔΟΣΪΥ οοπιηὶ τς ἴο ΤΔΟΙΏΟΥΤΥ͂. 

9 Βίβδορ ον, Ῥιϑίεςϊ, χχν. ἐπὶ πο. -- 
8. Τῃιτοᾶ. κὰ γεῖ. Εωά. ρΡΡ. 471], 472. Οαϊπηοῖ δπᾷ Ὧγ. Τ. Α. ΟἸαγίβϑο ἀγα οἵ ορϊηΐοη τπδὲ 

186 “ΠΟΪ6 οὗὨἨ Τῃ6 Ῥ5Α]π|8 οὐ Αβοθῃβί ἢ 5 Ἴγο γα ΒΌ Πρ; δὲ ἴῃ {ἰπ|6 ΟΥ̓ {πὸ τοίυση ἤγοπι (ἢ6 σαρ- 
εἰν γ. Τ᾿ ββοτῖ, ξὰγ 1.8 Ῥβοδιτηος αυΐηζὸ ργπίιι05, 1)᾽6δοτῇ, ἴΟΙη, 1]. ματι 11, ΡΡ. 8328, 824.; 
ΟἸγίεδο, Ῥβαὶ! Οἱ ἀφοὶπιλ Ηαπηπλλδ]οιῃ, Ρ. 28. 
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(86 Ἰαϑὲ τροθογ οὗ ἃ γϑῦβθ, ΟΥὁ ραγί οὗ τὖ, θοϊηρ ἴδκοπ ὕρ, Τοροδίοά, 
ϑηα δια ρ]}Π6ἀ ἴῃ {Π6 ποχύ γ6γ86 : {888,--- 

41 ψ|}} 1 ἊΡ τηΐηθ Ογ68 ππῖο ἴμ6 1115 
Ετοπὶ ΠΘησ6 ΠΟΠΊΘΙΝ τὴν λείρ. 
Ἦν δλεῖρ σοτμοῖὰ ἔγομι (ἢ 1,ογά, 
ὙΥΒίοὴ δά μοδυθη δηὰ φαγί. 

Ῥεαδὶ. Ἴοχχὶ. 1, 2. 

Βυΐ {π|5 βίσισίωτο σαπποῦ Ὀ6 ἀοίοοίοα ἴῃ 411 οὗ ἴἤθτω. Ηθηρβίθηθογρ 
ΒΌΡΡΟΒΟΒ [δὲ {ΠπῸΥ 6.6 “΄ ΠΟΥ. -ΒΟΏΡΒ,᾽ ομαηοα Ὀγ ἴποβα ψῆο νϑηΐ 
ὉΡ ἴο «6γβα θη αὖ [Π6 Βοϊοπηη ἔβαβίβιυ Ηδνογηῖοκ δπα [ζ61] ἄστθα ἴῃ 
(18. πούϊου.; Α ψτῖοῦ ἴῃ ἰΠ6 Φουγπδὶ οὗ ϑ'δογθα 1ωογαΐατο 6χ- 
ΔΙΏΪΠ68 {ῃ6 ΔΥσαπιοηίβ [Ὁ Ὁ 1 τηϊηαῦθ ΟΔΓΘ, 8Δηα ΘΟΠΟ]υαθ8 {πὶ 
{ΠΟΥ ἅγα ἱπβυβηοιθηῦ ον {Π6 [Ο]]οντῖρ' ΓθάβοπΒ : “1. ΠΡΗΘ τηθδῃβ ῥγο- 
ῬΘΙΙΥ 8 βίβρ, 8πᾶ 18 πδυϑῦ βρὰ ἴο ἀδβιρπαῖθ [Π6 δῃπιιδὶ ΡΠ] ρτΊτηαρθβ ἰο 
“οτγάβαϊθα. 2. Τὴ6 ΠΊΡΗΘΩ ὙΨ δῦ 1ὴ τ! ΠΥ ποῖ ομαγαοίουϊζϑα ὈΥ 
βιιβηοϊοδηῦ ῥγομπιϊποπὶ Του ποθ 10 ψ]στίηδροβ. 8. Ηδαᾶ ρἱ]ρτίπι- 
ΒΟηρ5 Ὀ6θῃ σΘΆ]Υ στϑαυϊγοα 88 βυοῖ, [ΠΟΥ ΔΓΘ ΤΩΔΠΥ͂ ΠΛ ΘΟ ΠΊΟΓΘ Βιι1ῦ- 
ΑΌ]6 ον 1η6 ρύγροβα ὑπᾶπῃ ἴῃο86 δοίια! γ θιρίογεα. 4. Τὴ ἐυπε οὗ 
[Πο86 δὐἀδαρίβα ἔογ ρ]]ρΥ ΒΟ ρΒ 18. ἀἰΠδγθηΐ ἔγομι {μα οὔ {Π6 στοαΐ 
πΙἈ) ΟΣ Υ οὔ (86 Γῆρυθα Ὑϑ, δ. ὙΠ δἰϊοιηρὺ ἰο ἀδβίγτου (μ6 ἱπάϊνὶ- 
ἀυ} 1γ οὗὨ [8686 ρβαὶπιβὲ 18 ἃ ργοσοθάυγα ἴῃ 1186] αι θϑ 0 }80]6, δπᾶ ἴῃ 
[ἢ 6 ργαβθηῦ οαβα ῃοὺ 8|1Ο 806. 

ΤῊϊ8 τυῖΐοῦ Πἰπι86 1} ρσοροι 48 ἃ νΟΥΥ͂ ἱηρθηϊοὰΒ ΒΘ. Ηδ οὔ- 
ΒΟΙΎΕΒ, 88 Ηρδηρβίθηθοσρ πδα ροϊηίοα ουΐ, {πα {ἢ686 ᾿βδίτηβ ἃ.Θ 
βυβίθιηδίο  }γ ἀστδηρεα, Ὀεϊηρ στουροά δγοππηα Βαϊ. οχ χυὶὶ., οοτηροβοά 
ὈΥ ϑοϊοπιοῃ, ψθϊοἢ {ὈΓΏΒΠ.68 ἃ Κογ-ηοίθ 1 ὙὙΠΙΟἢ {Π6 τοϑῦ ἅτ ἴῃ 
Ὡΐ8οη. ““ ΕΛΟΥῪ ποίδ οἵ ἸΟΥ͂ 8πα οὗ Βοστον, οὗ ἤορε δπὰ οὗ ἔδασ, δπά 
οὗ οοπηἥάαηοο ἴῃ οὐ," ἢ {Π1η ΚΒ, “ς ἢδ8 18 Θοἢο 1 [Π6 Ῥοοϊς οὗ Νοἢθ- 
τηἶδῃ. Ηδ {Π|6ῃ ΘΧΆΠΊ 68 6801} Βα γϑὶ ρ881πὶ, απ βῆονγβ ἃ βίυικίησ 
οοἰποϊάοποθ οὐ τπουρἢῦ, ᾿Ππ ΤΩΔΗΥ͂ ολ868 ἃ γογῦδὶ γοβοιθίαποο, ἴο Πα 
γγ)6 τεϑα ἴῃ Νοῃοιιίδῃ οὐ {παὶ ρου β νυ] οτ᾿Β Δ θΟῸ ἴῃ το- δ] αἀΐηρ (Π6 
γν8}]8 οὐ Φογυαξαίθη. Τῆυδ, 8 |κ6 85 Δἢ χα} ]6 Ῥβδ]. οχχ. : ν. 1. 18 
ἸΠυδίταϊοα ὈγῪ Νεῖῆ. 11, 17., 4180 1. 8---11., 1Ιχ. 37. [Ιῃ νυ. 2, 3. (Π6 
᾿Ιγίπσ 1108, ὅζο., ἀοσυγΑ οΙ Υ ἀθβοῦῖ ρα ϑαῃὈΑ]]αῦ ἀπα οἴμον ἔοοβ, Νϑῇ. 1}. 
19., νἱ. 2, 6, 8, 9, 10, 12, 18. Υ. 7., [Π6 Ῥβαὶπηὶβὺ νγἋ8 [Ὁ γδδδα :; 
ΝΟ ΘΔ ἢ} 8 ΘηΘμλϊ68. ΟΥΘ ΑἸ 8 ΡΙΟΚΙπρ αύδγτοὶθ, Νοῇ, ἢ. 19., 
ἷν. 7, 8., ν]. 12. Τῆδ συϊογ, {γῖΠοσ, σοηηθοῖβ [686 ρβ8]π|8 ἢ 
[η6 δίθρβ ψῃιοἢ, ἔγοπι {πὸ παίαγα] ροϑιοη οὗ “6 γβα θα) πᾶ 1Π6 
ΤΘΙΏΡ]6, 6 ΒΌΡΡοβΘβ τηυδῦ ἤανα θθαπ οὗ ἔγεαιθηΐξ ὁσσυγγθησα {Π6τα. 
Ῥίιουβ Φονγχ8 ψουϊὰ οἴδη δὲ [ἰκοὶν ἴο τορϑαῦ Ῥβ8]. Ἔχ ]]., 88. {ΠΥ 
ρϑορά {Π6 ΠυμηθΓοιΒ βία!σθ θϑ]οηρίησ ἴο [Π6 [Θτρ]6. Απα Πα οὔβογνεβ 
ὌΡΟΣ 1Π6 Ἔχίγοιηθ Δρροβὶΐβηθβϑ οὔ 88]. οχχὶ. ἴο (μϊ8 ἰάθβα. ΕῸΣ {86 
ι}] οἱ αοϊἀείίοι οὗ 18 {Πθοῦυ, [86 βίυἀθηῦ τησϑὲ 6 Τοΐοσγοα ἴἰοὸ {π6 
ΟΥ̓ΡΊ ΠΑ] ραροΥ; [6 σΟΠΟ] βίο ΟὨ]Υ͂ ὁ8 6 δα ἀβὰ ποῦ: “786 ἤδνβ 
ἰγ]ϑἀ ἴο ροϊηΐ ουῦ ἃ τπιϊησΐα οογγοβροηάθποθ δούνθθη [ῃ6 8016 οὗ {86 
“ δοηρϑ οὗὨἩ Παργθοβ, δῃα {Π6 ῬοοΚ οὗ Νεμοιρίδῃ, τορδγαϊηρ {Π6 ἸαςοΓ 

" Ηβδνογηίοκ, ΕἸΠ]οἰταη, 8. 28]. 1Π| ΡΡ. 91---94.; ὙΠΟΥΘ ΒΕΥΟΓΑΙ ΠΥΡΟΙΉΘΒοΒ ἃγὸ Ὧ118- 
σιικδοά. 

:. Οεἰ, 1854, ΡΡ. 39---δ3. 
5. Ποηρβίοηθοῦ αὶ Βα οποαυουγαᾷ ἴ0 5ῆον (ἢδΐ, Ὀοΐπς 10Γ ΡΥ] 8 οἵ βυσσοβϑῖγο ζΟπογἃ- 

ΕΟ 5, ἴΠ666 Ῥδα]τηδ τη 15ϊ Πανὸ ἃ σΟΏΘΓΑΙ σΠαγβοίυγ ψἰτἢ 0 ἱπάϊνί 14] τοΐδγοηοσ. 
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ἴῃ ἔβοϊ 88 [86 ργοββ ποίβϑ βαρ δῃαίοσυ οὗ {π6 ἔοσιηθσ, Τἢ18 Ὀγουρθί 
08 ἴπ βισιὺ οὗ {π6 ὑννο- 0] οὐ]θοῦ οὗ {1μ6 οοἸ]οίϊοη, νῖΖ. (].) δηὴ Δΐξ- 
ἐογίσαϊ γπεπιογίαΐ οὗ δὴ Ἱπηροτίδηΐ ρατί οὗ ἴπ6 παίίοῃδὶ ᾿ϊβίοσυ οὗἨ {Π6 
ενβ ; δηᾶ (2.} (μ6 ρμοβιύϊοη τὶ ἢ [πΠ6 ΒοΠρΒ οοουρὶοα ἴῃ 1Π6 ἐθῃηρ}6- 
ΒΟΓΥΙΘΘ Τοπἀογοα {Π6ηὶ ᾿πϑίγατηθηίαὶ ἰὴ Κορ πρ ῸὉΡ 8 ρεγρεξμαὶ ἐμαπκδ- 
φίυσίησ ἴο οἄ ἴον 18 ροοάῃθββ ἱπ γταραγα ἴο ὑπαῦ δίῃ] ογὰ.ἢ 

Τοβ τίου μ88 τηληϊβοβίθα στοαῦ ΔΌΠΠΥ ; Ὀαΐ 1ἴ 185 Παγὰ [9 ἀ6ο146 
διΏ Ωρ {86 ναυΐουβ ἢν ρούμθβ68 ργορουπᾶθα : ποηθ οὗὨ ὑδπθηὶ Ὑ1}} οοπι- 
ΤΩ 6 σΘΠΘΓΑΙ ββθηϊ.}] 

Τὸ ἴδῃ ρβαῖπιβ, νἱΖ. οὐ]. οἽχὶ. οχ!, ΟΧΙ, ΟΧΧΧΥ. ΟΧ]ν!. ἰο ο]. 1η- 
οἰ υϑῖνο, 186 ργῆχϑα {86 {116 Η]]6] γαῖ, νυ μῖ ἢ, 88 δἰγοδαγ ᾿πεϊπιαίοα, 
ἔοστηβ ραγί οὔ {π6 βγεῖ νϑῦβα ἴῃ οὐγ 1 πο] ἸΒῃ} ὑγδηβίδίοη, δηα 18 σθῃ- 
ἀογοα, ῥγαΐξο ἐλε 7 οτά. 

ΤἼΘ 16 “Μαβολεϊ ἰΒ ργοῆχοα ἰο Ῥβδὶ πιβ χχχὶὶ. Χ 1]. χ]ῖν. χὶν. 11]. 111]. 
[ῖν. 1ν. ᾿χχῖν. ἰΙχχυἹ]. Ιχχχνὶ. Ιχχχῖχ. δπᾶ οΧ]]]. ; δηα, 88 1{ 18 ΘΥἸΔΘΠΕΥ͂ 
ἀοτινοα ἔγοτα (6 Ηθῦτον τοοῦ 9}, ἰο Β6 νυῖβ8, ἴο θθῆδνθ ν ΒΘ] Υ ΟΥ 
Ῥγυ θη, ΟαἸπιοῖ {πη 10 ΤΔΘΓΟΙΥ Βιρπ 68 [0 σῖγα ᾿πβίγυ σοι, δηα 
1Πδὲ {86 Ῥ84|πὶ8 ἰο σι οὶ 1Ὁ 15 ργῆχϑα δῦθ ρθου Δ Υ]Υ δαἀδρίθα ἰο {Παΐ 
Ῥύτροβε: Εοβθηη ον οοἰη 468 τυ τη, 88 ΓᾺΡ 88 ἢ18 σειραῖς ἂρ- 
Ῥ 68 ἰο 88]. χχχὶϊ,, θυῦ γαίμον (Β1Ώ]κ8 11 ἃ σ'ΘΏΘΥΙΟ ὨΒΠῚ6 [ὉΓ 8. ρᾶγ- 
οὐἶΐαν Κη οὗ ρυθπι. [10 ΡΟ ΔΌΙΥ ΒΙ ΠΊΡΙῪ τηοδπ8 ἃ Ρόθῖῃ : Μ)ὰὸ ἤπα 10 
1π {πὸ Ἰαχὶ Ῥβαὶ]. χ]νἹ. 7. Η 6. 8.] 

10 ΟἿΪΥ τοπλαΐπβ ἰπαΐ γα ὈΥΙΘΗ͂Υ ποίΐοβ {Π686 ρβα]τηβ τ ἤοβθ {1168 
ΔΥΘ σΘΏΘΓΑΙΥ σομβίἀογθα 88 ΠΆΠ168 οἰ ΓΠ6Γ ΟΥ̓ πλυι8ῖ0 4} 1ΠΒ γα πη ἢ 8 ΟΥ̓ οὗ 
ΤΠ 68. 

1. ΤΊιο ἢγϑὲ οὐ {π686 18 διεσίποίδ, (Γ΄), ΟΥ̓ ΤῊΝ} 59), ψ βῖοῖ ἴβ ρσθ- 
χοᾶ ἰο Ῥβδίπηβ ἰν. τσὶ. 1ἰν. ἵν. 1χὶ. ἰχυἱἱ, ᾿Ιχχυΐ. : [Ὁ βρη 1ῆἔθβ βίγπροᾶ 
᾿πδίσυμηθηίβ οὗ τησβὶς (0 δ6 ρἰαγοά οὐ ΒΥ {16 ἤπροτγβ [τ ἢ δ Ἰηδβίσι- 
τπθηΐδὶ δοσοιημαηίμηθηῦ}] (ὐαἰπιοῖ ῥτΌρΡοΒβοβ ἴο ἐγαπβίαίθ {π6 {1168 οὗ 
{πο86 ρβδίτηβ ψἤθσα ΔΝ ιεσίποίδ, 1 ἴο ΡῈ ἔουπά, ἴῃ {{|6 [Ὁ]]ΟΥ ἸΠρ᾽ ΤαΔΠΠΘΥ, 
ΑΙ Ριαΐηι 9 Τραυϊά, ἰο ἐδ πιαδίογ 9. πιμιδὶς τοὐο ργεδίθ5 οὐδῦ ἐδέ 
βἰγϊηφεα ἴηι γι πιθηΐ8. 

2. Νεϊιϊϊοίδ, αι αἰοῖ 18 ἴὰ (π6 616 οὗ ῬΡβα]. ν., 18 βαρροβθα ἴο μᾶνθ 

Ῥδρη ἃ υἰπᾷ ἱπβίσυπηεηί; θυΐ ψΠΘΙμΟΡ οὗἩ {Π6 ογρδη πα δ8 Ποβοη- 

τα ϊ 116 ἐπῖηκα, οὐ οὐἁἩ {π6 θυΐα Κἰπᾶ δ8 (ὐαϊπιθὺ βιρροβϑβ, 1Ὁ 18. πόν 
ἸΠΩΡΟΒΒΙ]6 ἴο ἀδίθστηϊῃβ. 

ἃ, δλεπιίπϊιλ, (ῬΞαϊπιβ νἱ. ἀπὰ χὶ!.) πλαῦ μαγα Ὀθθη 8 ΘΟ ΟΟ ΠΟΙᾺ, ΟΥ̓ 

ΒδΥρ οὗὨἩ εἰρξεὺ βίσίηρϑ: ἴτοπὶ 118 Ὀθίησ ἀπο σι {Π|6 Ναρίμοίῃ 1π 

{86 {116 οὗ Ῥπαὶ. νἱἷ., 1Ὁ 15 βυρροβοά ἴο πᾶν Ὀθθὴ δὴ δοσομηραῃιπηθηῦ 

ἰο {86 Ἰαϊΐον ᾿πβίσαπιθί. [ὖἷ᾽ 1 τπᾶὺ τοίου ἴο (86 ἰΐπμθ, Ἀροη 1116 
οἸσῃ οὐ οοΐανϑ. 

4, δΙιέσφαίοη (Ῥ 54]. νυἱϊ.), δοοογάϊηρ ἴο Ἡουθίρδηί, Ῥαγκιαγϑί, δηὰᾶ 

οἰδοσθ, τπϑδη8 ἃ ψϑηάθγίηρ Ββοηρ ; 80 ς8164 Ὀεοαιβο 1 ψ᾽88 οοταροδοά 

θυ αν! ὰ ψβθη ἃ ἔυρίῆνα ἔγοπι ὑΠπΠ6 ρογβθουζοῃ οὗ 55]. αΐ Οα!- 

πιαῖ Βαγ8 {παν 10 βἰρῃ 68 8 βοῃρ' οὗ Θοπβοϊδίϊοη ἴῃ ἀἰβίγεββ, ΒΥ ΠΟΠΥΤΏΟΙΙΒ 

ὙΠ} ἀἢ οἶοσῳ: ας Βΐπι οοἰποῖάς Ὁτ. Κϑππϊοοίν δπὰ Βοβθητα]|6υ, 

σψἢὸ ἀοτῖνο ἐμ ποσὰ ἔγομι δὴ Ασδθῖο τοοῦ, ππροτϊπρ {παὖὺ [Π6 Ὑτιῦοῦ 

1 Οοπιρ. Ογοὶ. οἵ ΒΙδ]. 1ἦτ. ατῖ, ῬβαΙπιβ, Βοοῖ οὔ; Ἡϊυυδγά, Τῆς Ῥβαϊγηβ ΟΒγοποϊορ  α] ] 

Ατταηροά, [πἰγοὰ, ΡρΡ. 40 --- 42, 



720 “παϊγεῖς οΥ ἐν Οἱά Τεείαπιεπί. 

ΟΥ̓ {Ππ18 Ῥβ πὶ τν88 οὐ τ ΠοΪπχοᾶ τ ῖΓἢ ΒΟΥΤΟῪ αὖ (86 {1π|6 πο σοιηργοεσᾶ 
11. ᾿ 

δ. αἰ (Ῥ Βα] τὴβ υἱῖ}. Ιχχχὶ. ᾿χχχῖν.), δοοοτγαάϊηρ ἰο ταὶ Φαγοῆὶ, 
ΒΙρῃΠ68. 8. τηϊδβίοαὶ ἱπβίσγυπιθπῦ Ὀγουρῃΐ ἴτοπὶ ἀδίῃ; Ὀυΐ, 88 186 
οΥἹρῖηαὶ Ηρ τον ἀσμοίθβ τοΐνθ-Ῥγ68ε68, (ΑἸταθί {ΠῚ κ8 (παὺ 10 ρτο δ Ὀ]Υ 
18 8 81Γ ΟΥ̓ ΒΟῚΡ Ὑ ΒΙΟἢ νγἃ8 ΒΌΠΡ' εἴ [Π6 ὕπη6 οὗ νἱηΐασο. Ἐλοβοῃ 16 Ὁ 
ῬΓοίουβ {86 ἔοστηοσ ἀογϊναίοη : Ὀοῖῃ, ΠΟΥΘΝΟΥ, ΤΑΥ͂ Ὀ6 ἴτι6. ΤΒ6 
Ἰηβίτυτηθηΐ τϊρἢῦ ᾿αν θθθη 8664 ὈΥ {Π6 ροορΐα οὗ αἰ, αηᾶ ἔγοση 
{1Π6 πὶ ταῖρι αν Ὀ66η δαοριοα ὃγ ἴδ 968, ψ τ ἢ νου 11 δἴζου ν γα 5 
ὈΘΟΔΠ16 ἃ ᾿ πὐάτις Ἰηβίσγαμηθηῦ ἀυγηρ {Π6 ἔοδυϊνν οὗ {πΠ6 νἱηίαρο. 
ΓΡουμαρ8 {16 αἱγ, ρῦ δπα ογοῦβ, γαῦμοσ ἱμᾶὴ δὴ ᾿Ἰηβίσαπηρηΐ, 18 
τπηθϑηΐ. 

6. Εὸν Μπέϊιϊαδοη, ν᾽ 1 ἢ ΡΡΟΔΓΒ ἴῃ {π6 {1{Π|6 οὗ Ῥ 84]. 1χ.. ρτγαγάθ 
οὗ ὑπ ΕΥ̓ τηδηυδβοτὶρίβ οὗ τ. ϑπηὶοοῦΒ σο]]αϊίομ, ἀπᾶ τόσο ἰπδῃ 
(ΟΥἿῪ οἵ )ὲ ΒλοΒβὶ Β, τοδα αἰπιμέι, νυ ἢ Βιρση ῆο8 νἱγρίηβ. Οαϊπιοῖ 
{1} Κ8 ἐπαῦ 8. σῃοτιβ οὗ ν᾽γρῖηβ 18 ᾿ηἰθηαθά, δηα ἰπαΐ 1,6 Βϑη, {παῦ 18 
ἐο Βεη, τοίδτβ ἰο Βθὴ οὔ Βϑιδιδῃ, ὙΠῸ τῦδβ {Π6ῚΣ Ὀγθοθηΐοσ, πᾶ πο 
18 τηϑῃςοηθα ἴῃ 1 ΟἼτοη. χνυ. 18, 20. 

7. Μαλαϊαίᾳ (ῬΒΑ]. 111.) ἀδποίθβ ἃ ἄβῃσθ, βιοῖ 88 τὺ υδοα βἱ 
ΒΟΠῚ6 ῬΘΟΌΪΙ ΑΓ ἔδβιϊνα δ (οορ. Εὐχοά. χνυ. 20. ; υάᾶρ΄. χχὶ. 21.; 1 βδπι. 
χυὶ, 6.).», Αοοοτγαϊηρ ἴο Οὐδ] πλοῦ, {π6 ὉΠ16 οὗὨ {Π18 οάδ 18, “" Απ ἴη- 
δίσιιοελνα Ρ881πὶ οὗ 1λανιἃ ἔῸν [86 οἰ! οὕ τπηαβίογ οὗ ἀδποίηρ ; ογ, ον {Π6 
ΘΠΟΥΒ Οὗ ΒῃσοΥΒ δηα ἀδῃοογβ. ίηαλαία(}ι-7,σαπποίλ (Ῥ 84]. ἸΙχχχὶχ.Ὰ) 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ τλθ8ῃ8 ἃ ΥΘΒροῃβῖν 6 ρϑαΐτῃ οὗ [Π6 βατὴθ ἀοβουριοη. 

[ΤΠ6 616 ΠΥ 18 ΡΥ χα ἴο την (66) ρβαϊπιβι [ἐ 18 ἀοιθε 1688 
[Π6 ραγορ]6 οὗ ΠΥ), ἴο ουθῦβθθ, Οὐ Ῥγθϑι 46 ΟΥ̓Θσ, Ὑ ΒΙΟἢ ὁσσυγ8 1 Ὁ χοη." 
χν. 21. [ἢ ἃ Π18108] Β6ὴ86.Ύ ἤθηοδ 1Ὁ ΔρΡΡΘΔΙΒ ἴο ἀοδίσῃαία [μ6 οἰϊοῦ 
τοὶ οἶαη. Απά {μ6 ργϑῆχ ἢ, που ρῇ ἴδ ἐγθαιθ μη γ ἀθπούθβ δα μοσβῃΐρ, 
Δ ΠΑΙῸΪΥ ἀο 80 ἤθσθ.0 Ἂἀοοογαϊησὶ)ν 6 ἅΓ6 ἴο ἀπαογβίαπα ποί ἃ 
ἀοδισηϑίοη οὔ ἢ6 δυῦποῦ οὗὨἨ {Π6 Ττωυβι. 81] δοσοπιρδηϊμηθηΐ (οΣ οὗ {86 
Ρβ881π2}, θυῦ 1Π6 ρ᾽νίηρ οὗ {π6 ροθπὶ ουαὖ ἴο {π6 οἰϊοῦ πιαβιοίδη, ““ ΤῊΘ 
ψΟΓΣα 18 βοιμούτηρβ ᾿ηβουίθα 1 1[Π6 πα οὗ {Π6 διιίμοῦ, 848 “ Τὸ {16 
ΟΠ Ε, πη βιοῖδῃ : 8 ρβαί οὗ ραν, χὶ. χὶϊ, χῖν, ΧυΠ].---χχὶ. χχχὶ, 
ΧΧΧΥ͂Ι. χ]. χ]ὶ. χ ". χὶῖν. χ νυ, Χ  χ. 11. 111. Ἰχῖν.--- ἸΧΤῚ. ᾿χν!. ΙΧχ. Ιχχχν. 
οΟἶχ. Ἔχχχῖχ. οχὶ. Θοιηθ!πι68 10 185 ρας ἢ ὑΠ6 παῖ οὗ {π6 ἰπβίγα- 
τηρηΐ ; 88 " Τὸ {86 οἰϊοῦ τηυβιοίδη οὐ Νερίποι,᾽ ἀν. νἱ. 1ἴν. 1ν. ᾿χυἹ]. 
Ιχχυ!. ; “ρου ΕἸ}, ν1}}. Ιχχχὶ. Ιχχχῖν. ἢ “ ἀροη ΘΠοθμαπηϊηι, χὶν. 
Ἰχῖχ. Ιχχχ. ; “ὑροὴ Νοἢ]]ΟΙἢ,᾽ γ. ; “ἀροη ΜΆΠΑΪα ",᾽ 1. Οὖὐ ψ 1} τΠ6 
ἢτβὲ ψόοσάβ οὗ {Π6 Βοῃρ' ΟΥ̓ ΤΠΘ]ΟΟΥ ἴῃ Μϊοΐ [Π6 βοηρ 18 ἴο 6 βιηρ: 
Β66 ΧΧΊΪ. 1ν].---Ἰχ. Ιχχυ.Ό Ομ μα] ν, τι ἢ 4 πτογά τραγκίησ {π6 ἰοη6 
ΟΥ ΚΟΥ,  ΠΘΙΠ ΟΣ ἸΟΥΘΥ ΟΥ ΠΙΡΉΘΓΙ, 88.. ΤῸ {π6 σὨΙ6Ε τηπβιοϊδῃ ἀροη 
ΑἸδτλοί,᾽ χὶν.; ρου {π6 ΘΠ ΘμλΏ1}},᾽ χὶὶ, οιηϑύμτηθβ {Π6 Ὡδπ16 οὔ [ἢ6 
οἤοῦ τιυβιοίαη ΠἰπΊβ6 ἢ 15 ἱμβουίθα, 88 “Τὸ {Π6 οὨϊοῦ τηυδβιοίβη, ἴο 64 υ- 
τ8δυπ,᾽ χχχῖχ. ᾿χὶ}. ΙχχυἹ.2 Η νΟΓΠΙΟΚ ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΓΟ Υγϑα ἴο ῸΓ ἃ ἀειδ]οὰ 

1 Οαϊπιοξ, Οοτηπιοπίδϊῖγο Γπτέγα]ο, ἴοτο. ἴν. ΡΡ. χὶ.-ςχὶν. 111 1ἴν. , Ποβοημ ον, β΄ ἢ ο] 
ἧη Ῥβαϊπιοϑ, ἴοσῃ. ἱ. οδρ. 4: [)6 Ῥβδὶηόσιηι [ηβοΥρη]οηἶ δι, οἱ Ἐχριισδῖῖο ὨΙοτοπ απ ἴπ 
Ῥβαϊπόσυτῃ ΤΊϊ}18 ΟὈΥαγαπ,, ῬΓΟΪορ. ΡΡ. χχνυ.---ἰν! Ὁ, [Οοπιρ. Καὶ}, ΕἸη]οϊταηρ, ὃ. 118. 
ῬΡ. 384, 885. ; Ηἰυϑαγά, Το Ῥβα]τηβ ΟΒγοποϊορ  ς ΠΥ ἀγγιηροί, Τηϊτοά, δβοοῖ. ἱν. ΡΡ. 39 -- 
45 

2 ἩϊΪυϑαγά, ΤΏ Ῥβαϊτλβ Ογοηποϊορ σα} }γ Αὐγαησοὰ Ιηϊγοά, βοοὶ ἵν. Ὁ. 38. 
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δχαταϊηδίίοη οὗ 1Π6 Ρ]λοαβ τυ ΓΘ ἈΡΣΡ, οσσαγϑ, ὙΠ (6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῚΒ 

οοπ]οϊηοα πὴ 16} ΤΉΝ δχ, “ὁ ἀοβίγου ποῖ, 8ὴ δοοοιηρβῃϊμηθηΐ οὗ 
ΠΡ ἴῃ ῬΒαϊπιβ 1νἱϊ. 1ν 11}. 11χ. Ιχχν., [8 Ῥθθῃ Βρροβεά Ὀγ Ηδηρδβίεη- 
Ῥοτρ ἰο τοίενς ἕο {π6 βαδ)οοῦ οὗ ἴπ6 ρβαΐη. Ηδνεγπίοϊς, μουῦθυοσ, 
Δ]Ποὐνηρ {παὺ (ἢ 18 τηλὺ ρΟΒΒΙ ὈΪΥ θ6 0Π6 οα86 ψ Ὦ ῬΈΑ] Ππι8 1ν]1, ἀπα [1χ., 
σοηδίἀοσβ {π6 ποίΐοῃ δἰ τοροίμοῦ ἸΏΑΡΡΙΙΟΔ0]6 ἴο ᾿ν1}}. Ιχχν. 
ΣΙΩΝ δά ἼΦΟΡ ἀγθ Πουπα γοβρθοίϊνο ἴῃ Ῥβαὶπιβ χχχυ!, δηᾶ ἴχχ. 

δηᾷ ἴῃ ἰχψ. Τῇ ἢγδῦ, βισῃι γιηρ 3 γοηπισπιόταποο, ντὰ8Β τηοϑῦ γον 
Ἰπτοη ρα ἴο βυρρεδὺ [86 τϑοο]]θοίίοη οὗ (ἀοα᾽β πο ΓῸΥ ὃ; {Π6 ἰαίθγ, ἐο 
ἐφαοῖ,, ταὶσῦ Ἰηὐοπᾷ {παῦ [Π 6 ̓βαῖίτα βῃου]α 06 σοπηγαλ 6 0 ΤΩΘΙΠΊΟΓΥ. 
Οομρ. Ώρδιυΐ. χχχὶ. 19. ; 2 βατι. 1. 18.]} 

ΝΙΠ. Οὔτε νογά ϑ'ϑϊδι, νηοῦ ὁσουγβ Βονθῃ “Ὅ0)6 ἰπλθ8 ἴῃ {ἢ 6 
ὍΟΟΚ οὗἉἨ Ῥεβαϊπλᾶ, δηα [ἢ γ66 ὑϊπη|68 ἴῃ {Π6 ΡγορἤΘοΥ οὗ ΗΌΑΚΚΟΚ, 1 18 
ποῦ ΘΕΒΥ ἴο ἀδίογιηϊπα {Π6 τπθαπῖηρ: ἴῃ [η6 δαρίαδριηῦ 1ἴ ΟΟΘΌΤΒ 5811]}] 
Τῆοτ6 ἔγοαυθηῖν, Ὀεϊπρ' Ρ]ΔοΘα ΠΟΤ 10 18 ποῦ ἴῃ {π6 ΗΘ γον οτὶρὶπαὶ, 
δῃςὶ γοηἀογοα ὃν διάψαλμα, τ ΠΙΟἢ ΒΙρΏ 1868 ἃ τϑεῦ οὐ Ῥϑ1186, οὐ, δοοογά- 
ἵπρ' ἴο ϑιυ1άαΒ, ἃ οἴδπρα οὗ [Π6 Βοηρ' ΟΥ πηοαιιϊδίοη. ϑοπλθ ᾿τηδρῖηθ 
{πα Χ1{ ἀΙγοοϊοα {π6 {ϊπι|6 οὗὨ [Π6 τηιϑιο, δηαὰ τῦαδϑ ρϑυθδρ8 δαυϊνα] θη ἴο 
ΟΡ Μογὰ οι, οὐ, δοοοσάϊηρ [0 βοῆδ οὗἨ ΟἿΓ Ῥγον Ποῖα] αἰ] α]θοῖβ, 
δίαιο; ΜΙ ΉΏΙΟΝ, ἴθ ἃ ΓΑΡΙα Ῥγοηυποϊϑοη, ταῖϊρῦ ΘΑΒΙ]Υ͂ Ὀ6 ἴα] ἴον 
6]. Ὦγτ, ΥΝ 411 δοη)]δθοίαγοθ {πᾶὸ 10 18. ἃ ποίβ, ἀἰγοοῦπρ ὑπαὶ ἐπ 
]αϑύ οσάβ ἴο νιοὶ 10 18 Δα ἀοα βῃου]ά 6 ταροδαϊθα ὈΥ {μ6 οδβογιβ, 
Δηἃ οΟὔβογνοβ {πε 1 18 ΔΙ ΥΒ ραΐ δ᾽ ϑοῖὴθ σϑιμαυϊα Ὁ ]6. οὐ ρδιποῖ ὁ 
οἶδιιβθ. Ῥαγκηυχδῦ ἀπα ΟἸ ΒΟΥ ἅτ οὗἉ ορί πίοι (παῦ Ὁ τγὰ8 Ἰη θη 66 1ὸ 
ἀϊγθοῖ [ῃ6 του ΒΒ ρδγΈ οαϊαῦ δὐίθηθοι ἰοὸ [π6 Ραββαρο;: οἴποῦθ, (ῃδὺ 1Ὁ 
ΤΩΔΥΪΚΒ ἃ. ὨΘ 56Π86 ΟΥ̓́ΘΠδησα οὗ [Π6 τηθίγο, «Γ6γΓΟΠΊ 6 5408 [Πδὺ δ δ 
οομπθοῖβ ψἢδΐ [Ὁ] 8 τ ἢ τ Παῇ τοῦ Ὀοίοτο, απα ἔασίμοΥ ΟΧΡΊΘβ868 
{πᾶὺ {86 ννογάβ ἴο 1 ἢ 11 18 ΘΠ χοα ἀγα οὐ οἴθγῃδὶ τηοπηθηΐ; {παῖ 18, 
ΔΓΘ ποῦ ΔΡΡΙΙΟΔΌΪ6 ἴο ΔηΥ μαγίϊο δ Υ ῬΘΥΒΟῚ ΟΥ ὑΘΠΊΡΟΓΆΓΥ ΟἸΓΟΙ Πηεί Δ ΠΟΘΒ, 
Ὀυΐ οὐσπῦ ἴο Ὀ6 τοιμοιογθα ὈΥ͂ ἃ}} τηϑθη, ἀπὰ ἴθ δνοῦ; ψίθποθ {Π6 
ΟΠμιαϊάβθα ραγαρίιγαϑέ τοπηᾶάθγβ 1Ὁ “"1ῸΓ δυϑῖ.") Ασα, τα Δ 8, 
ἀεἰον, Εουβίον, Βυχίοσγί, δμὰ οἴποσβ, δα οὗ ορί που {πα ἢ Πμα8 ἢῸ 
βισῃηοαίίοι, δαὶ {παῦ 10 18 ἃ ποία οὗὨ [Π6 δποϊθηΐ τημβίο, (ἢ6 86 οὗ 
ΨΒΙΟΝ 18 ΠΟῪ ἰοσ. Αθθῃ ΕΖγα δδυ8 {πδὺ 10 18 {1 [Π6 σοποϊ οι οὗ 
Ὁ ῬΓΆΥΘΙ, ΒΗΒΟΙΙΩΡ ΠΘΑΡΪΥ ἴο δίῆθῃ. Νθιδομηῖιβ, πα δἴοσ ᾿ϊπὶ 
“4 π, (ϊπὶκς {Π8Ὁ τὖ τη η8 ἃ τοροδί, δηὰ {πᾶὺ 10 18 Θαυϊναϊθηΐ ἴο {Π6 
Τα] 22 (αρο. (ὐαϊτιοῦ 18 οὗἩ ορϊπίοη ὑπαὶ {π6 δποϊθηὶ ΗθΌγον 
ΤῊ ΙΒ1ΟΙΔ 8 Βοτηθίϊπηθβ ρα ϑοαῃ ἴῃ {Π6 τηλγρίη οὗὨ {μοὶνγ ρβα]ίευβ, ἰο 
ΒΏΟΥ ὙΠΘΓΘ ἃ τηιδῖοα] ρᾶῦιβα ψγἃ8 0 Ὀ6 τηλΔά6, δΔη4 ψΠ6ΓῈ {Π6 6 
Θπαρα; 88 ἴῃ {Π6 ΘΟΡΙ6Β οὗ (6 (ἀοβμεα]β 5, Βο] μΪΥ γτοδα ἴῃ {Π6 
ΘΑΥΪΥ ἀρθ8 οὗ [ῃ6 ΟἸγβδη ομυτοῦ, {Π6 ΟὙθοὶς νοστὰ τέλος, οὐ {Π|Ὸ 
Ταῦ νογὰ ,ηὲ5, ννδθ υυυι θη ἸΏ (Π| τπαγρίη, ἴο τᾶ ῖκ τ Ποσο {Π6 
ἀρδθοη τὴῦαλβϑ ἰο επά ἴμ6 ᾿θββοῃ; {Π6 αἰ νἸϑίοηβ οὗ ομαρίογβ πὰ γουβο8 
Βαῖηρ ἀρ κπον δὺ {Ππαὺ {1π16; ΟΥ̓ 686 μα {π| 0 Κ8, (86 δποϊθηΐ ΗΌτονϑ 
ΒΔΠΡ ΠΟΑΙΪΥ ἴῃ (Π6 ΒΔΠ16 ΤΏΒΠΠΘΙ 88 ἴπ6 τηοάογῃ Αὐδθῖδηβ 40 4, ψῖῇ 

ἐ Ἐϊηϊοϊυηρ, ὃ 283. 111. Ρρ. 109---120. 
3 Ἡϊδθαρα, Βοινουοῦ, βι ρῬΟβ68 {πὶ [6 ῬΟΓΒΟΠ το Ὀ6 Ρᾳϊ ἴῃ ΤΟΙΩΘΙΓΔΠςΠΘ 8 ποὶ 186 Ρ88]- 

τηΐδῖ, θαϊ αοἷ, ψγῇο0 δρροαγοᾶ ἴο ἢανθ ἑογροίίθῃ ἢΪπ). Ρ. 82, 
3. δίπποη, Ηἰπιοῖτα Οὐχ ἀὰ Τοχῖς Νουν. Τοβι. ἘΒΡ 
4 Π’Ατνγνοχ᾿ 8 Ττάνο]8 ἴῃ Αὐαρία ἴῃς ΠὨοδβατί, ᾿. 52. 

ΟῚ, 11. 24Α 

ΧΧΧΊΠ, Ρ. 429. 
Ἡγ 58} ἰγϑηϑδίίοη. 1718. 19 πηυ. 
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Ἰοπρ Ραιβ68, Θῃα ηρ' 811 αἱ οπσθθ, δπὰ Ῥοριηπηϊηρ 81] δ ὁποο; ἀπᾶ {Β6γὸ- 
ἴογβ 10 τταϑ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ, 1η πΠ6 ΡΌ]1Ο ΒΟΓΨΙΟΘΒ, ὕο τραυὶς ἴῃ [Π6 ΤηλΥρὶῃ 
ΟΥ̓ {π6 ρβαῖπὶ 88 Ὑ76}} (Π6 ρΐδοα οὐ {π6 ραιβα δ8 {π6 δπά, ἴῃ ογάΐοσ 
{Παὐ (ἢ 6 τ ο]6 ΠΟΙ ταῖρηῦ βυβρθηα {Π61Σ νΟἹ668, ΟΥ̓́ΤΘ- ΟΠ ΘΠ Πα ῖγ 
Βησίηρ αὖ {Π6 βαη6 [ἴπ6. Ἀοβθηχαΐ] 6 γ, ας Ηοσγάοσ ἀπά Α, Ἐ᾿, 
ῬίοιἝον, ἀθοϊαγοβ 'π ἕανουν οὗ δϑίδῃ θοϊηρ ἃ σοβῦ ΟΥὐὁ Ῥβϑιι6, ὍΣ {Πμ6 
γΌΟΘΔΙ ΡΥ ΟΣ 6.8, ἀυσιηρ' Χο {Π6 ἐμ ΕῚ ἸΠΒΕΓ τ ΘΒ ΟὨΪΥ ΟΓΘ ἴο 
θεὲ οατὰ, Μίνυ. Ηδθν]θίῦ {πη Κ8 10 τϑβοι ἃ οὐγ οοποϊυάϊηρ βυτα- 
ῬΒοηΐθθ, Τὴ βϑῃηθπιοπύ οὗἩ ταῦῦϊ Κίπηοιι πα8 θθθῃ δάορίθαᾷ ᾿γ 
Ατούϊαβ δηα οἴμβοσβΊ ὙΤηδὺ δηνηθηῦ «6 18} ἰθϑοθοῦ βαγβ ἐπαῦ 56] δῇ 
18. θοἢ ἃ πιιβῖοαὶ ποΐβ δῃά ἃ ποίβ οὗ δι ρῃ8818 ἴῃ {Π6 Βθηβθ, ὈΥ̓ ΒΊΟΝ 
6 ἅγα οΔ]]6α ἴο οΟΌβεγνθ βοπηοί πρὶ ΔΟΓ6 {Πδῃ ϑιΆ ΠΥ ΤΟΙ ΆΓΚΑΌΪΘ. 
Τὰ 18 ἀογῖνϑα ἔγοπι [μ6 Ηθῦγονν πογὰ δῦ, ἡ ΙΟἢ βἰση ῆθβ λε σαΐδοά οὐ 
εἰευαίεα, ἀπὰ ἀδηοίοβ {86 οἰθναίίοη οὗ 1μ6 νοϊοθ ἴῃ βἰῃρίηρ, δῃα δὲ 
[Π6 βΒ8π|6 {ππ6 16 ᾿πρ' ἃρ οὗ ἴπς ᾿δατί, {Π6 Βουϊουβ δοηϑιἀθσυίηρ δὰ 
τηρα!αἰϊησ Ροὰ {86 {πτπρ {παξ 18 Βρο κῃ. 

ὙΠαῦ {Π18 ϑγογα νγ88 οὗἨ 188 ἴῃ πη υ816 δΔηα Βιησίηρ 18 ουἹἀθηΐ ἔγοσῃ {ἢ 6 
ΤΔΏΠΟΘΓ ἴῃ ΨΥ Π]Οἢ, 16 ἤᾶνΘ ΔΙΤΘΔΑῪ τοιηδγκοά, 1 88 τοπαογοα ὈΥ {π6 
Θαρίαπασ!ηὐ ὑταηβίδϊοτθ ; δηἀ [Πδὺ 10 18 4180 8 τηδυῦὶς οὗ ουβευυδίίοῃ δηὰ 
τη ατζδίοη, τ ΔΥ δδ6 ᾿πέογγθα ἔγοτῃ 118 Ὀδϊησ' Ἰοϊποά ἴῃ Ῥβ8]. 'χ. 16. τ ἢ 
ἴπ6 νοτὰ ΤΙ σφαΐοπ, ΜΙ ἈΪΟΝ. ΒΊσ 1 68 τηρα! ἰατοη. Νον, που ρἢ ἰῃ βοπιθ 
Ῥαβϑασεβ δῇ ΤΏΔΥ ἈΡΡΘΌΓ ἴο Ὀ6 υδοᾶὰ ὙΠΟΓῈ ὕΠ6γΘ 18 ΠΟ ΘιρἢδΕ]ο 
ΜΟΓα ΟΥ̓ΒΘΏΒΘ, γοῦ 1ὖ ΙηΔΥ 6 ΔΡΡΙΙΘα ποῖ οη]γν ἰο {86 ᾿πηπηθ 6] 6 }γ- 
Ρτοοοαϊηρ του ΟΥ γΘΥΒ6, Ὀὰὺ 4180 ἴο ἐπ6 ὙΠ0]6 βϑσῖθβ οὔ γϑῦβθβ Οὐ 

τὶοάβ ἰο ψ οὶ 10 18 Βυ ]οποα, Απά, 1 11 ΡῈ [8 σοπϑιἀοταα, ν 6 
5[.4}} Βπὰ {παὺ 1Ὁ 18 αβθα ψ 1 ρτοδῦ ρσοργιοῖυ, νἱΖ. ἰο ροϊηΐ ουὖῦ ἴο ἃ8 
Βοιηθ Πρ γΥ06}1 ΟΥΤΏΥ οὗ ΟἿΓ τηοβὺ δἰζθηθνο ορβογυδῆοῃ ; ἃπα {δὲ 
10 6818 ΡΟ ἃ ἴο τανοΐνα ἰῇ ΟἿΓ Ππλ1η618, ἢ στοαὶ ΒΟΥ Ο 5 η688, {Π|6 
τηδίϊον μ]δοραᾶ Ὀαΐογα ἀ8.] 

[ϑουλμλ ον [88 τη αἴο!]ν Ἰπυθδιραίοα {Π6 τηθαπὶηρ οὗἨ 6 ἢ. Απά 
Ἰζ 61} 88 λἀορίοα δηα 1] πϑἰταιοα Ὠ18 Ορηοη. ΤΉΘΥ ΒΌΡΡΟΒΘ 10 ἀδῃοῦθβ 
{8Π6 (Πρ ἴῃ οὗὁἩ [π6 βοιπά οὗὨ {Π6 ῥγιθδίβ᾽ ἰγυτηροίβ πο [η6 1μϑυὶρ8᾽ 
Ῥ581π|-ϑ:ηρίηρ 8ηἃ Ρ]αυῖηρ ΟὨ βίγησθά ᾿πϑίσυμηθηΐβι [Ι}0 ΟσΟυΣΒ 

1 Οἱαϊπιοῖ, ΤΠ ββογίδίῖοπ βὰῦ 614, (ΠῚ πι ΘἢἰΔΊΓΘ, ἴοπ. ἶν. ΡΡ. χυὶ.--χΎϊ],.; Η ον ]οῖς οὐ 88]. 
11. ;. 2. Ἐοδβοητη ἢ 16 γ, 50 }0}18 ᾽πὶ Ῥβδ  πηο8, Ῥτοϊορ. ἴομ. ἱ. ΡΡ. 11Χ.--Ἰ χη. , Ὦγ. δοδη ΕΔ αγάβ, 
οὐ ἴῃς ΑὐτδβογΥ. ϑύγ]ςο, δη ἃ Ῥοτγίθοϊίοη οὗ ϑογίρίατο, νο]. 11}. ρ. 378.; Δαϊιη, Ιηϊτοά, δὰ οι. 
Ἑαὰά. ρΡ.471.; Βί6] ἀηἃ βομουβηον, Γοχίοοη ἰη υΧΧ, νοος Διάψαλμα 1 δαἀάϊίοη ἴο τῆ οὔ- 
ΒΟΓΥΔΙΟΠΒ δ γοδαν οἤεγοα, ᾿ς ΤΩΔΥ 6 δίδιοα μας Ῥτγοίδββογ ΤΥ ]δοὴ ἢ88 δηποπησθα [ἢ6 [Ὁ]]ον- 
ἴῃς ἱηροηΐουϑ σοη͵θογο Γοδρθοϊίηρ [86 ἀογι ναϊίοη δηὰ ἱπιροτῖ οὔ ἐπ τγοσὰ δεϊδῃ: ΤῺ τοοῖ 
ΟὔΒ6 νγυογὰ, ἢ ΣΟΙΊΑΓΚΘ, ΔΡΡΟΔΙΒ οΥἹΔΘΠΕΙΥ ἴο 116 ἴῃ 186 ἴντο γδι Ἰθιὕο 5 ὑρ, νἸο ἢ 8ΓΟ ἴῃ σ0ῃ- 

ἘΥΒΟΙΊΟΙ [ῸΓ ὑδρ, ίο γαΐδε, ἰο ἐταϊί, ἰο πιασπὶψ. ΤὨθ ΠῚ Ὠ6 σοῃδίογβ ἃ5 δὴ δυθγονυϊδιίοη 

ἴον ΠΝ; 80 {παῖ ἴδ ποτὰ πο 8 ἃ ςοηϊΓαοϊοά ἔογηι οὗ ΠΗ ΡΌ, οεἶοῦταίε ψνε “ελουαΐ, οΥ ἐταϊὲ 
ἐδο Ζοτγά, νἱ2. ἱπ βοηρ8 οὐ ργᾷ 86 δοσοιηραηϊεα τι (ἢ πγαδίοι! ἐπε Γατη  ηῖ8, ἀπά 8 ἈΘΑΥΪΥ οὗ 

16 δα π|6 ἱπιροτὶ ὑ ἢ ΠΡΌΣ, ἴπ ουτ ΟΠ ΔΥΘΟΙΟτΒ Ἡαϊεϊμ)αἦ, πὰ ασεοκ Ἰοίίοτα ᾿Αλληλούια, 
ἐπαΐ ἰ8, Ῥγαΐδα γε τῇς Ἰωογά. ὙΠ Πΐ8 οοπ͵θείυτα τεοοῖνοβ βίγοη ρ' σοη βγτηιοι ἴγοπι 6Π6 ἰδεῖοῦ 
Ρατί οὗ δα ἴουγι ἢ σογθο οὐ Ῥβαὶ], ᾿ἰχνὶ], τυ δῖοι 18. (ἢ Τγϑηδ᾽αἰεα, Εἰ σίοἱ λὲπι ἰλαί τἱάει ἢ 

ἐδὲ λοαυόηα ὑν (μ6 παπιὲ σλῃ. [τ 15 ὨΙΖΏΪΥ Ργοῦδο]ς ἰδὲ 1π6 τπηδϑπίηρ Βαγα δββι ρει 
ἴο 86 [ἢ ἰ8 116 1Γ6 ΟΠΘ, 88 ᾽ὕ σΟΥΤΟΒΡΟΠ 8 ἴο ἴΠ6 αἰ ΝΥ δη ἃ οἰϊοῖ οηὰ οὗἩ ἀενοϊζίοηδὶ πηαβὶς, 
πη ψΠΙΟΣ [ἢ6 δἰ ρΟΓΒ δπὰ ῥἰδύουδ ΤΟΤῸ ΓΘ ΘΠΕΥ τοτηϊη ἀοὰ οὗὨἉ τὴ6 βδοτοὰ ἱπίθηςίοη οὗ ἘΠ ΕἿγ 
ΒΟΪΘΙΏΠ ῬΓΔΥΕΥΒ, ΡΓαΐδ65, δηὰ δἀογαῖίοη. 41} σσοτε ἀδδίρποαᾶ ἴο τηαρη" ἴΠ0 πδῃ,6, [86 
πδίιυγο, ἴΠ6 Ρογδοιοη8, Ἔχ οθ!]θηςο8, δηἃ νου κα οὐὁἨὨἁ Φοπονδῃ τΠ6 οη]ν ἴτας αοἷ. Ιη 1818 
ἘᾺ] πιο οχογςοῖθο [86 σμαγοἢ ΟἹ ΘΑ γα [Ὁ ]ονν - ΓΒ ΡΡοΥΒ, ἰπ ρογίοο! σοποογὰ ἢ [ἢ 0 
στο ἰπ Ὠδανοη. θα ΒΟΥ. χὶχ, 1--, ὙἾ Ἰ90η 8 Ε]οπιθηῖβ οἵ ΗἩΘΌΤΕΥ τδιμλαν, ΡΡ. 315, 
416 ἐδεἶι οὐδι.). 
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ἐμπογθίογθ ΒΘ ΓΘ ὙΘΓΥ͂ ὙΥΑΥΠῚ ΘΙ Οὐ 08 ἤᾶνθ Ὀ6θη ΘΧρτθββα. Ηρηρ.- 
βίθηθοτσ οδήθοίβ ἰο {18 σῖθνν. ,.}1, 7οἰ πο σὴ οδῃ, 8], ἰχ. 17., 
18 Βῃρροδβοα Ὀγ (ἀδβϑϑῃὶὰβ ἴο ΒΙΡΏΠΥ ἃ ἰομάον βἰγαῖΐπ; ὙΥἈ1]8 ΚΚ 61] 6] ον οΒ 
1Παὐ 10 τπιθδῃ8 ρίαπο.] 

ΙΧ. “76 Πραγίβ οὐ {π6 ρίουβ ἴῃ 41} αρεβ αν ἴδ]: ἔπ ναϊυα οὔ 
[86 Ῥ881Ππ|8 88 [6]08 ἴο ἀθνούιοη ; ἃπα τ Δ ΠΥ ἤν ἰαδουγοα [ῸΓ Θχργθβ- 
8Ί0η8, ἴῃ ΜΒϊοΝ (0 βοὺ ἴογίῃ {ΠΟῚΓ Ῥγβὶβα. Α1]1 {π6 ἔδίμοσβ οὗ {86 
ΘοἤυΤΟἢ ΔΓΘ ὩΠΔΩΪΙΠΟΌΒΙΥ δ]οα ποπὶ ἴῃ ὑπ 6 }γ οοτησαθπάαϊζίοη οὗ {Π6 Ρ58] 8. 
ΑἸΒαηαβιι8 δίγ]68 {Ππ6 πὶ 8η δριΐοσαο οὗ {π6 ψνΠ0]6 βου ρίασοθ; 481], ἃ 
σΟΙΏΡΘΠἸὰπὶ οὗ 4}1} {πο συ; 1μαᾺΒ6γ, ἃ 116{16 Ὁ10]6, ἀπ {Π6 Θυμ ΑΓ 
οὔ (Π6 ΟἹα Τοβίαπηθηΐ ; δπα Μοδμοδίμοι, [86 τηοϑὲ δ θρδηΐ τυ ηρ ἴῃ 
{Π6 τ 8016 σου, ον διρμὶγ [86 Ῥβαὶ θυ νγαβ νδὶῃθα δ Βθα ΠΥ 
ἴο {86 τοίογιμλδίίοη, ἷ ΤΩΔΥ͂ ΘΑΒΙΪΥ ΘΟποοῖνα ΌΥ͂ {Π6 ὙΘΓΥ͂ ΠΠΙΘΓΟῸΒ 
δα ἰοηβ οὗ 10 νυ] οἢ 6 γα οχθουΐθα ἢ {86 ᾿ΠΙΆΠΟΥ Οὗ ρὈΥϊητηρ, δηθὰ ὃν 
(η6 πυροῦ οὗὨἨ σοπηπηθηίαίοσβ γπ0 αν ὑπάογίδκοη ἰοὸ ἈΠ πδίγαΐθ 118 
βαογοὶ ρασθθ, ὕλγρζΖον, ψ]10 πυτοίθ ἃ ΘΘΏΓΟΤΥ ὩρΡῸ, Θπυτηθγαίθβ ὑρ- 
ΑΓΒ οὗὁ οὔθ δυπαγοα δηα ΒΙΧΙΥ ; δηᾶ οὗ {π6 βυθβοηπθηΐ τη γὩ 
ΘΧΡοβι(ουβ οὗ (818 θοοῖκ 1ὖ ψου]ὰ ροθαρβ Ὀ6 αἰβηου]Σ ἴο ῥγοσυγο 8 
οογγθοῦ δοοουπῦ ““ΤΏ6 Ρῥβ88]118,7 8δ8 Π6 1 ᾿οδὺ ᾿ἱῃίδυργδίοῦ ἴῃ ΟἿΓ 
ἰδησυδσο 88 ΤΟΙ ΥΚΘά, να Θαυδ] ΡῥΙογ πα Ὀδθδαΐυ ἢ, ““4γ6 8} 6}1- 
ἴομαθ οὗ {ΐ6 1016, δἀαρίοα ἴο 1Π6 ῬυγΡοΟΒο8 οὗ ἀδνοίϊου. μον ἰγϑδὶ 
ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙΪΥ οὗἁ {Π6 οὐθδ οη δηα οστηδίϊοι οὗ [6 σου] ; {Π6 ἀἸΒρθη- 
Βα ]ΟΠ8 ΟὗἩ ῬΓΧοΟνΊ θη, δηα [Π6 ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂ οὗ ρτϑσο; (Π6 ὑχαηβδοί!οηβ οὗ 
1Ππ6 Ῥαί ΓΟ ἢ ; (Π6 Θχοάμβ οὗ {π6 ΟΠ] άσοη οὗὨ Ιβγϑβθὶ; {Π6}} ἸΟΌΓΣΤΙΘΥ 
{Βγοῦρα ὑπ 6 τ] ΘΓ 688, δηα βου ]οπχθηῦ ᾿π ὕσπδδη ; ὑμῖν αν, ργιθδὺ- 
Ποοά, δη4 τῖΐια] ; {Π6 Ἔχρίοἱίβ οὗ {πϑὶγ ργϑδαῖ τθῃ, σουρμύ (Ὠγουρἢ 
ἴα ; {Π6ῚῚ 818 δΔηα ΟΡ "168 ; {Π6ΙΓ ΤΟΡΘηἴΔ 668 8 Πα Γαβύογ 0}8 ; 
{86 Βιι ἔοσϊηρΒ δῃμα υἹοίουϊθβ οὗ 1 αν] : {Π6 ρϑδοθίι! δηα ΒΔΡΡΥ τοῖρῃ 
οὗ ϑοϊοιγοῃ; {86 δάνοπί οὗ Μοββίδῃ, στ 15 οἴδοῖβ ἀηα ΘΟ ΒΘαΊΘΠΟΒΒ :; 
ἢ18. ᾿πολγηδίϊοη, ὈιγίΒ, 116, ραβδίοη, ἀθδίῃ, γϑβυσγθοίο, ἈΒΟΘΏΒΙΟΠ, 
ἰπηράοπι, πα ρῥγϊθβιμοοά ; {π6 οἴαβίοι οὗ {86 ϑρ᾽τιῦ; 1η6 σοηνψθυβϑίοπ 
οὗ 186 παίϊοῃβ; {Π6 το]θοίϊοι οὗἩ {π6 «6τῦ8; {Π6 ΘΒ Δ ὉΠ 8 θηΐ, ἸΠΟΥΘΔΒΘ, 
δηά ρογροία τυ οὗ πὸ ΟἸσιβίύίδη οδυγοῦ ; (Π6 πὰ οὗ (Π6 ψοῦ]ὰ; {86 
ΒΟΠΘΓΆΙ Ἰυαρτηοηΐ : (πΠ6 Θοπαοιηπαύϊοη οὗ {π6 υνἱοϊκοα, δπὰ {Π6 Ηπαὶ 
ΤΥ ρΡἢ οὗ {Π6 τἱρ] δουβ τ Ὲ {πεῖν 1οτὰ δηα Κη, Τῆθθθ γα 186 
ΒΌ) 6 οἴβ ἤ6γα ργθβθηϊθα ἴο ΟἿἋ τη 8 010Ππ8.. . [ἢ {Π6 ἰδηρτιαρο οὗἉ {18 
αἰνῖπα ὈοΟΚ, ἐπογοῖοσο, [Π6 ῬγΆΎΟΥΒ ἃπα ῥγαῖβθθ οἵ 186 σμυγοι ἢδγνθ 
Ὀδθῃ οὔἶδεγθα ἋΡ 10 {π6 ῃγοπθ οὗ σύδϑδθ, ἔτοῖη ἂρ ἰο ᾶσρθβ.0 Αἀμά [1ὲ 
ἈΡΡΘαΓΒ (0 αν 66 [86 ΤἸη8η.8] οὗ τὰς δου οὗ (οά, ἴῃ {πΠ6 ἀδγ8 οὗ 
[18 ἤςβἢ ; σῇπο, αἵ (86 Θοποϊαβίοη οὗ ἢ18 ἰαϑὲ βυρρϑγ, 18 σϑῇδγα! υ 8ὰρ0- 
Ροββά, απὰ {παῦὺ Ὡροὴ ροοᾶ στοιμαᾶβ, ἴο ἤᾶνθ βυπρ' Δὲ γπῃ ἰδκοα 
ἔγομῃ 1 ὃ; το ῥγοηοιηοοά, οἡ {Π|6 ογοββ, [π6 Ὀοριηπὶηρ οὗ ἴΠ6 ὑνγοηίγ- 
βθοοπα ρβδ]πι, " Μυ Οοά, τγ οὐ, ψὮΥ παβύ ὑμου ἔογβα θη τὴς ἢ᾽ δὰ 
Ἔχριγοά, σι ἃ ρατῦ οὗἁὨ {Π6 {μπιγίγ- σὺ Ῥβα]τ 1ῃ ἢἷ8 πηουίῃ, “ [ηἴο ΤὨΥ 
Βδηᾶβ 1 δοτημηθῃα τὰῪ Βρ γἰΐ.᾽ Τμυε Πα, γΠλοὸ δᾶ ποὺ (6 δριγιῦ ὮΥ 
ΤΩΘΑΒΌΓΟ, ἴῃ ὙΠοΙὴ ἡγοῦ Ὠἰἀἄση 411 ἐῃ6 ἰγθαϑιγοβ οὗ τ Ἰϑάοιῃ δηὰ Κποΐ- 

1 Κεῖ, Εἰπ]οἰταπρ, 8 118. Ρ. 8385. ; δῃὰ ἰῃ Ηδνογηῖοκ, ΕΪη]οἰταηρ, ὃ 288. 1710 Ρ᾽. 122, ἄς. 
2 ΤΠ Ἰαῦο Ὀίβορ ΠΟΙ. 
" 85ε6 Μαῖϊ. χχυΐ. 80.: ἐπ ἈΥΤῚΠ ἀβΌ ΔΙ Ὁ δαηρ ὈΥ [86 ζϑνβ. ἀροη (μαὲ ΟοσΑβίοη, ψτϑ8 “ (9 

τοδί ΗΔ]16],᾿ σοπαίβιίηρ οἵ τῃ16 Ῥβδί τη ἴγοπι [6 σχὶ ἢ ἴο ἐΠ6 σαν! ἰο] αδῖνο, 
3.Α 3 
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Ἰεᾶσο, ἀπά ὙὯῸ ΒΡ 88 Πθνοὺ τῆδῃ βρᾷκθ, γϑὺ Ἵοβθ ἰο δοῃοϊθ 18 
116, ὕο δοΪδοα Ἀΐταβοὶ ἢ ̓π 8 στοαΐαθδί ἄροπΥ, δηά αἱ ἰαδύ ἴο ὑσϑδαίδα οαΐ 
18 βου], ἴπ (86 ρ58]πι18ι 8 ἔοσια οἵὗἠἨ ἁ ὡτόγάβ, γαΐπου {πδὴ ἢ18 οὐση. Νὸο 
ἰοηραδ οὗ πηδὴ Οὐ δησαεὶ, 18 γ. ΗἩδπιοηα 150} ΟΌΒΘγν 8, ολἢ ΘΟΠΥΘΥ͂ 
ἃ ΒΙσΠΟΣ Ἰάοθα οὗ ΔὩΥ ὈΟΟΚ, δηὰ οὗ {π6]γ ἔθ] οἱ ὙΠῸ 186 10 ἀΥῖσῃ!.᾽}"} 

ΤῊδ πυμηθογ οὗὨ ρβα]πη8, σοὶ ἀγὸ ζήγομσίοιἑ ΤΟΥ͂Θ ΘΠλ  ΠΘΏΥ ἀπά 
ἀἸἰγθοῦν ργορμοῦϊοαὶ οὗ Ὁπ6 Μίφββία!, 15 ᾿παάθοα δοιῃραγαί νου 81}8]] ; 
Ὀιῦ {86 ρΡαββασϑδ οὗ ραγέϊσμίατ᾽ Η541π|8 τ ΒΙΟἢ ἀγα ργθάϊοῦνα οὗ μῖπ ᾿π 
ὙΔΙΓΙΟῸΒ ὙΑΥΒ ΒΓ6 ΨΘΓΥ͂ ΠΠΙΠΊΘΓΟΌΒ, Π0 ραγί οὔ ({π6 ΟΙά Τοθίαταθηΐ Ὀαϊησ 
οἰϊρά ἰῃ {0 Νοτν 8ὸ γα θην 48 [8 ὈοοΚ. ὙΤμαῦ ὑΠπο86 ῥβαϊγηβ 
ΜΠΙΟΝ ποτ σοιηροβοά ὈΥ νι ὮΙ πι86}}  γῸ ῥγορμοῖϊο, τὰ πᾶνθ 
ΤΠ ανιβ οὐσῃ Δα ΠΟΥ ; “ψΒΙοἢ,᾽ ὈΙΒῃορ ΗΥΒΙΘΥ τϑιηδυϊκα, Ἰηδ "6 
Δ] ον α ἴο ΟνΟΥΡΟΥΟΣ ἃ μοδβὲ οὗ τηόοάθσῃ δχροβιίοσα. ΕῸΓ ἰῃυ8 Κιὴρ 
ανὶά, αὖ {μ6 οἰοβα οἵ 18 16, ἀ6βογι 68 ὨΙπη86}} ἀπα ἢ͵8 βδογθα βοηρδ: 
]αυϊά διὸ 8οπ 9} ψ.ε886 βαϊά, ἀπά ἐἠ᾿6 πιαῃ τοῖο τρα8 ταϊξο τ᾿ οπ ᾿ΐσλι, 
ἐλο αποϊπίοα 4 ἐλ Οοἀ ς «“αςοῦ, απὰ {ἦι ξισοοΐ ρμβαϊπιϊδέ οΥ ]εγαεὶ, ξατά, 
7Τὴς δρίτὶἐ 9 ελουαὴι δραλε ὃν πιὲ ; απα ἢΐβ τοοτὰ ισαϑ ἐπ πὶν ἰοπσιε 
2 ὅϑαη. ΧΧἹ. 1, 2.). [ὑ σψᾶϑ ἴπ6 πογά, {πογοΐογα, οὗἨ “6ῇῃονυδ 
οἶτῦ ΒΊΟΝ. νγγαβ υἱναγοα Ὀγ 1λαν αΒ ἴοηριθ. Βαΐ, 10 Βῃου]α βϑϑιη, 

16 ϑριγὶῦ οὗ 6 ονδῇ που]ὰ ποῦ Ὀ6 γαημύϊηρ ἴο ΘηιὉΪ6 ἃ ΤΙΔΟΓΘ τη8} (0 
τ] 8 Κα σοτηρίαἰηῦ οὗ λὲς οἱση ἐποηιῖοβ, ἴο ἀοβοῦθα δὲ οἵη 8) εγίπφε 7μδέ 
α8 ὧδό [εἰέ ἐλόπι, αι ᾿ϊϑ οἱσπ ἐβοαρεβ 7ι8ὲ α8 δεν παρρεπεά. Ἔαυϊ 186 
ριτῖῦ οὐ 6ἤονδὴ ἀδβοσι θά, Ὁ Πλαν ἀΒ αὐΐογαποο, τ μαΐ ψγ8ἃ8 αο τα 
ἴο {πδὲ ΘρΙ τύ ΟὨΪΥ, δηὰ τυ μα ὑπᾶῦ Θριγιῦ ομἱυ οου]α ἀθβοῦϊῦθ. ὅο {δ δΐ, 
1 Πᾶνα ΡῈ δῇ!ον α ἴο ἴᾶνὰ μιδὰ ΔῃΥ Κπον]θῖσα οὗ {πὸ ἔγια βα)οοῖ οἔἁ 
ἢ15 ΟΥ̓ ΘΟΙΩΡΟΒΙ 1018, 16 γγα8 πο] ηρ᾽ ἸῺ ἢ1Β οὐ 116, θὰ βοιηοίῃιησ 
Ρυΐ ᾿πίο Ἠΐβ ταϊηα Ὀγ [86 Ηοἱν ϑριγι οὗ ἀοα ; ἀπά {Π6 πιβαρρ] οαίοπ 
οὗὨἨ (Π6 ῥβ881π8 ἴο {π6 116 γα] Πλανιαὰ πα8 ἀοῃθ ΠΊΟΥΘ τη ]Βο ἢ! Γ τπδὴ (ἢ 6 
τ βαρ] ]οδίϊοη οὗ ΔΠΥ͂ Οἴ 6 Υ ραγίβ οὗ [6 βοτ ρύυγαβ, διηοησ {086 80 
Ργοΐδθββ 1η6 6] 16 οὐ [ῃ6 ΟΝ γιβθδη σοὶ ριοη.᾽ 3 

ΕἘῸΣ ἃ [40]6 οὗ [ποβα ρογί!οῃβ οὗ [ῃ6 ΕΔ] πλ8 ἡ ΠΊΟἢ ΓΟ δ γι ΟἹΥ ῥσο- 
ΡΠ οίοαὶ οὗ {π6 Μαεββίβδῃ, 860 Ὀθίοσβ, ρ. 189.: οορ. ρρ. 190, 192, 19ὅ. 

ΓΧ, Τῆς απαβίιοη οὗ σῃδΐ 81τὰ δ᾽] θα ὅπ ᾿πηργθοδίουυ ρ88Π|8 18 
Θ Χο ϊηρὶν ρου] χὴν. [{ υϑὺ Ὀ6 ἀρργόδομδα νυν ἢ αἰβίάαποσ, δπὰ 
ἀϊδουβϑοαὰ τ ἱἢ τηοάἀογαίίου. Α ἀδοϊάρα ροβϑιοι πχαϑὲ Ἰπάθοα Ὀ6 
ΤΆ κ6 πη δρδιηβῦ {Π086 ΨΠ0, ἱπρυϊίπρ' τηοϑῦ ὉΠ) υ801Η40]6 [66] 1ησθ ἰο {πο 
ὈΒΔΙϑί8, αὐίδοῖϊ, ἴῃ ΘΟΠΒΘαΌ ΠΟΘ, ἴΠ6 Δυ ΠΟΥ ΟΥ̓ (Π6 ΠΟΙ ὈοοΪ, 
ἃη ἃ ἤΘΠΟΘ, ὈΥ 1ΠΡ0]1]οαὕοη, οἤἴδγρο οἰἴμον (ἀοα πιἢ σγιι6] Ἰπ)αβίϊοθ, ΟΥ 
ἴΠο86 ΨῆΟ Ῥγοίθββ ἴο Ὀ6 ἢ18 πηθββαηρσοῦβ 1 ΒΠ8Π161688 ᾿πηροβίαγο. 
θυῦ {π6γὸ 18 τιθῇ νϑγὶ οἱ οὗἨ οριῃΐοη διοηρ ΒΟ ἢ 8 τοσθσθηςα (ἢ 6 
ὈῈΡ]6 : ΠΟΥ 'ἴ8 (18 σψόμάοτ!. ἘΕαγτιθδῦ θη 10} ΘΥΘΥῪ ἀρβῖσο 
ῬΑ ΘΏΟΥ ἴο ᾿ηνοϑί!σαῖθ, δὴ ὁπ ἴο βοοορί {πῸ ἰγαςἢ, Πᾶνα 
Αἰ ΔΥ8, ΒΆΟΘΝ 18 {π6 {8110 1π|ν} οὗἁ παπιδῃ Ἰυαστηθηῦ, ρίνοη ραΐθηΐ ρσοοῦ 
οὗ ἀϊβοογάδῃου. Τθοσα μᾶ8 Ὀθθὴ ὯῸ ἘΠΙΆΙΚΏΘΒ8, ἰἤθγο Πὰ8 66 Π ΠῸ 
Τοὐοοῦοη οὗ ἔδοίϊβ ; δῃὰ γού {ΠῈῪ πᾶν ποὺ δρτοοὰ. ΘΌΓΕΪΥ δδοὶ 

Σ ΒΙθδορ Ἠογηθ οὐ ἴμο Ἐβδ]π)8, νοὶ. ἱ. Ῥχοίδος, Ρὑρ. ἰ.----᾽ἶν. : σοσὰρ. Ηοοκογ, Ἐμοὶ. ῬΟΙΠΥ͂, 
ὈοοΚ ν. βοςῖ. 87. 

2. 8560 Ηἰδθαγά, ΤῆΘ Ῥβδ]η8 ΟὨτοποϊορίς αν Ατγαηχοᾶ, [πίγοὰᾶ. εοςῖ. χ, ΡΡ. 132 ---180. 
᾽ Βίβῃορ Ηογβί θυ 8 Ῥβδἰ πῃ8, νοἱ. ἱ. ρρ. χὶ!. χῖν. ΟδἸπιοῖ [88 ἃ νΓΥ ὅπ ρμαβϑαρθ οὐ [Π8 

Β0ορε οἵ ἔε ῬοοΪ οἱ ῬΑ] ΠΊ8, 85 ροϊπιῖῃρ το 6 Μοβδίδῃ, 5.60 ἢἷ8 Οὐπιπιθηϊαῖγα, νοὶ. ἱν. ΡΡ 
νἱ, Ὑἱ]., οὐ Ὀἰδβογίδι θη, ἰοα,. ἰϊ. Ρρ}. 197---199. 
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βου ἃ ἀϊδίγαβε ᾿η 861, πα ἔοτῦθαν ἀορτηδίσα! Υ ἴο σΘηδασα [086 
ΜΜΏΟ ΠΙΔΥ ποῦ ΘΧΛΟΙΥ {Π|η}ς τυιυἢ Π1π}. 
7 48 Ὀ66 ἢ βοπιδίϊπηθ8 ἀγσοά {πα {ποτα 18. ἃ ἔδλυϊξ ἴῃ Οὔτ [γϑ1588- 

ἰἴοη, {παῦ [Π6 ΘΧΡΓΘβϑίομ8 ἀγ6 ποῦ [0 θ6 ᾿ηἰογργοίθα 88 τυῖϑῃθβ, θαῦ 88 
Ῥτορμοίϊοαὶ ἀθοϊαγαίοηβ οἵ σι μαῦ βῃοι]ὰ θθ}}} [86 ψίοκαιὶ. Βα {818 
ΔΥσαμπηοθηΐ 18 ἰηϑυβῆοϊοηῦ. [{ ἸΠ βοῖλθ οΆ868 [Π6Υ πλϊρσῃΐϊ Ὀ6 50 πηοα!] 66, 
10 18 δου ἀδηῦ, οἡ 8}} ρτδιωτηδίοαὶ ὈΥΪΠΟ1 0168, (μαῦ 1Π ἸΏΔΩΥ ποτα {Π6 
νΟΓὰβ ἀγα ΔΟβο αὔθ᾽ ᾿μἰγδοίδ Ὁ] 6. ὥὅθθ [0 δχδιρὶα 'βα]. Ἴχχχυῖ, 
7---.} 
0 88 ἀσαΐη Ὀθθὴ δρυθά {πᾶῦ {π6 αἰβρθηβαῖοπ οὗ [886 ἰδ νγ8 

᾿ππρογίοςϊ, (μαὉ ὈΥΐηο 0168 6 γ6 δοϊθα θη, ἈΠ τἸηογα] ἔθ] ηρβ ᾿πἀυϊσοᾶ 
Ὀγ ἰῦ, ν]οἢ 0Π6 ΡΌΓΟΓ βριγιῦ οὐἩἨ [Π6 ροβρθὶ δοπαβιηπθα δηὰ σαπιουθϑά. 
Τ1ι τυυβί σου ]Υ θ6 οοποραρα {πᾶ {π6 6] 46 ν ομυσοι βαῖν αἰ ΠΥ ΠΊΔΏΥ 
{τ 8 τ οι δίαπα οαὐδ ἴο ἃ8 ἴῃ {Π6 οΟἷοαν Πριΐ οὗ ἄγ. Ηρηοο {Π|6 
᾿οἸ16ϑὺ βογνδηΐβ οἵ (ἀσοα ἀϊὰ ῃοΐ σοιαργαμαπα ἢ] τδὴν οὔ (16 στϑο68 
ὙὙΠΙΟΝ ἅτ ΠΟῪ ἴἰο δάοσῃ {π6 Ὀ6]θνοσ, ὙΠοΥ αἸοα ἴῃ 811}; θὺῦ [ἢ 6 
οὐ]οοῦ οὗἁὨ {Ππ͵π1ν διττὰ ΙΔῪ 1 Βηδαᾶον : ΤΠῸῪ δὰ ΠΟρΡ6 ἴο οἤοοῦ (Π6ηὶ: 
Ὀαΐ 10 ἀϊά ποῖ γεῖ οδηΐοῦ Ἰηΐο (μδ΄ πὶ μῖη {Π6 γ6}}, ἀμ τὴα8 ναριιθ δά 
ὉΠ ΔΗ πο, [018 πὸ ΤΌΠΟΣ 1 {Π6ῚΣ ἰονθ νγὯ8 σου ραγα νον οὨ]]]6 
δηᾶ οοπίγαοίεα, Βαΐ {818 [118 ἴο βοῖνα {πμ6 ἀ συ] ἐγ. [Ιἐ 8 οπ6 
τπϊηρ ΓῸΓ πλθῃ ἰο [Ὁ]] βῃοτῦ: Ὁ 18 Δποίθοσ ἴοὸγ (ἀοά ἴοὸ βαποίΐοῃ [86 
Ἰπηραγίβοιιοη. (ὐδγμδὶ τανθηρα ᾿α8 αἰ γανβϑ Ὀ6Θη Οὐΐοι5 ἰῃ 15 βἰσῃί; 
αηὰ {μι πγδη [ὰ8 ΒΌΓΕΪΥ ποῦ τοδα {86 «6 18} ἰδνὺ δυὶρ ιν, ὙΠῸ Πα8 ποῖ 
ἀϊβοονοσοα {παΐ 118 ῬγΓΟΥ 81 00}8 γοηΐῦ 0 ΟυΓὉ βοῇ 6ν}] Τθιηροσθ. ἀπά 
τ ἢ δυο ἢ οἴἴδοιῖ, (παῖ, ἀνθα ἰῃ [16 ἀροβίαϊβ Κἰῃσάοιῃ οὗ {86 ἴδῃ ἐγ 68, 
Γυ]οα ὈΥ ἃ τὰρθβ οὗ υῃσοΑ Ϊ Υ ΤΩΟΠΆΓΟΪ ΙΒ, 80}}} {Π6 ὈΥΠΟΙ 0168 οὗὨ {16 ΠοΙΥ 
αν δὰ πού θ6θὴ δἰ ορϑίμον σσότῃ ουξ, ἀπά (Π6 8γ 6} } 18} Βον θυ 8 
ΌΓΘ ποίρα δηιοπρ [Π6 ποδί ο πα 88 ““ ΤΩΘΓΟΙ 1] Κίησβ ᾽" (1 ΙΧἱπσβ χχ. 
31.). [1018 θαβιάθ ἴΠ6 τηδτῖκ ἴο 4|16σ6 [π΄ Γοία] Πα 1 νγα8 ργθβουθοα, 
Τχοά. χχὶ. 23 ---25., οΥἹ ἴο γον Ὡροι [86 Ἰἰσδποα ρίνθη [0 {Π86 ΔΥΘΗΡῸΓ 
οὗ ηἰοοά, Νυιῦ. χχχυ. 19.: [π686 πα ἴο ἀο νυ] 4 ]οἷα] ργοσαββθβ.Ἔ 
ΤΠη6 Ἰανν οὐὁὨἨἁ γοίδ] δ ϊοη ΒΙΠΊΡΙΥ Ρῥγοϑου ροα {ΠῚ γ]Βῃ πιο πὲ νι Ιοἢ, 
ΑἸ ΌΟΓ ἃ ῬΓΟΡΟΥ ᾿πν ϑι  σ Γοπ, γγχ88 ἴο Ὀ6 1πΗϊοίοα οἢ ἃ Ομ 6γ ; Ἰυᾶρο8 
ΜΠῸ ΜΟΥ ἴο ἀδίογιηϊηα {18 Ὀοὶπρ' ἀἸΒΌΠΟΟΪΥ παπχοί, ᾿ὐχοά, χχὶ, 22. 
Αμα, ἃ8 ἴο {π6 οα86 οὗἉ [π6 ἀνϑῆσοτ οὗἉ Ὀ]οοί,, [86 τηοεῦ σατο} ρσον βίοη 
Ὑγ88 Π1816 ἔογ ργοϊθοίηρ' Δῃ Ἰπποσθηῦ Ποιηϊοϊάθ ἔτοτῃ {Π6 Ἰαϑίγ πυγϑῖ 
ΟΥ̓ {1Π6 τοϊατίνεβ οὗ ἴπ6 ἀβοθαβεᾶ (866 ειυΐ. χὶχ. 4---7.). [ΙΓ δὰ 
ΔΥΘΏΡΟΥ ἀἸα ΚΙΠ ἃ πηδηβίαυθ, 1Ὁ νγὰ8 {ΠΟΓΘΙΌΥΘ ΟὨΪΥ ΠάΟΥ οἰγοιιη- 
ϑίδηοοϑ νι οἢ ἢ σου]α 80} ἴο {π6 Δα ΠΟΥ 168 6186 ; ἢ τνομ]ὰ Ὠϊη- 
56] βου ραπΙβηπιθηῦ: 7080 ἃ8 διχοησ Ουγβοῖνοθ {πο γ6 Δ΄ΓΘ σα868 ἴῃ 
ὙΥΒΙΘὮ ἃ μϑύβοῃ 18 Π6]4 ὈΪδιη6 1688 ἔον ἰδ κῖηρ [86 ἴανν ᾿ηΐο 18 οὐσ Παηα8 ; 
Ὀυΐ {ΠΟΥ πιαδὲ Ὀ6 64568, 116 Παοθβϑιῦυ οὐ Μ᾽ βίο ἢ6 σᾶ ρου Ὀοίοσα ἃ 
ῬΙΌΡΟΥ (τἰδαπα]. Απά, ψθη οὐσ Ἰωογὰ γοίοστοα τὸ {π6 ἰδ οἵ το - 
ἰαΠ!Δοη (λήδι,. ν. 838, 839.), 10. 18. Θῃηου ἢ [0 ΒΑΥ, πα Ταῦτα ποῦ ἃ 
βρθοῖαὶ ῥσοοῦ βοσο, (μαῦ 6 ἀϊὰ πού ἰουομ {Ὧ6 αιοϑίϊοη οὗἨ [Π6 οεἷγ!]]} 

" 8566, Πονονοῦ, Ῥτοῦ, [.κ6, ψἢι0 848, “ Πανὶα 18 ποῖ πἰίογίης ἱπργοοβίίοηβ, δαϊ ΒΊΟΥ 
Ἰπου!]οδιης; [Π6 ΠΙΟΓΔῚ ἰᾶνν πὰ [18 σομβοαϊιθηοο.᾽ 5Γ᾽Χ ϑογπηοηδβ οὴ 6 διιγ οἵ (πὸ ΗΟΪΥ͂ 
οι ρίυΓοΒ, ΒΟΓΠ,. ἱ, Ρ. ΧΙΧ. ποῖθ. 1.26 σομβίἠογβ [ἢ ΟΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ 80 ἃ 88 δ᾽ ΣὨ ΠΥ ΩΡ ΠΏΘΤΘΙΥ, 
Ἰλοσιτγὰ τὸ (Ὠΐπν;Σ 858 ἄοπο, ἰοοῖ οἷ 1ἴ ἃ5 [Ὁ] Π]16ἀ. 

8. δορ δύογνα Ρ. 419. 
2 
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δἀτωϊπἰδίσαϊου οὗ }ιβίς6, θα νγ88 σοσγθοῖπρ [Π6 ποίζοηβ οὗ (ῃοβα ψῸ 
ὙΓΟῈ]Α {γδηβαΐθ ἃ ᾿υα]ο4] δπδοίμηοπΐ ᾿ηΐο [Π6 ἀϑαρθ8 οὗὨ ργῖναία [1[8. 

ΘΙ 648 θ6θῃ ἴῃ 411 ασθϑ ΟὐοΥΪΥ αἰβρ᾽θαβιησ ἴο 116 Ηοὶγ Ομα; 
δηα Βα [48 (δίκῃ οαγα 80 ἴο τὺ 1. [{ 18 ποῦ ᾿ἰκοὶν, ἐμπογοίογε, 
τ8δ ἴῃ 8185 σόογὰ δ6 σουϊα Θηβῆσιμθ αἰξαγδησθθ, [Π6 βριγιῦ οὗ ψῃϊοἢ 
Ὑ6 ΔΓ6 ΠΟῪ ἴο σΟΠα6ηηη ; 1ὖ 18 ποῖ ΠΚοὶγ {παῦ δα σπου] Δ]]ονν δοπι- 
ῬοΒιΓοπα, ΜΏ1οΪ ΟΠ ΓΒ ΘΠ 18 0 ταρυάϊαΐθ, ἴο δᾶγθ ἃ ΡΪδδθ 
διωοπρ᾽ [6 βοηρβ οὗ Ζίοῃ. ἘΕὍὉΥ, Οὔβθσυθ, 1 [πΠ6 ᾿πργϑοδίοῃβ οαῃποί 
"Ὲ 7.8: 1864, 10 18 ποῦ ΤρΘΓΘΙΥ βοσμθίμιηρ ᾿πδαάδαυαῦθ, Ὁ δοπλθι προ 
ΡοΟΒΙ νον γοηρ ὑμαῦ 18 ἴῃ [86 ῥβδὶπιβ: 6 τηϊσῃῃξ χροοῦ {μδῦ {Π6 
ΤΩΥΒίοΣΥ Οὗ ρΟΟ]1η688 ποι] ποῖ 6 ἔ}}Υ ἀδναϊοροά ἴῃ ἰμθ; ΜΔ ἅγὰ 
βίαγι]ϑα δἱ {π6 Ιατρα ἀδνϑὶοριηβθηί οὗ 6υ]], 

ΤΠ6 τηαίζοσ 185 γί τηοσο δηδηρ]οα ἤθη Μ͵ὸ Ηπαά, 848 18 ποῖ ὑη- 
γα ΠΘΩΉΥ {16 σα86, ΡΓΔΥΘΥΒ ἕο {86 ἀδβίσυοίοη οἵ θῆθτμῖοθθ ἴῃ [86 
ΨΟΓΙῪ οἰοβοδὺ οοηίδοῦ τὶ {(Π6 τηοϑί ἀδνούοηδὶ οχργαβϑῖίομβ. Τακθ 
ἴου θβχδίρ]8 Ῥβαὶ. ν. 7---10.: “ Βαϊ 88 ἴου πι6, 1 ψ1}} οοβθ ἱπίο {Ἐγ 
Ποῦβθ ἴῃ {π6 τα π4 6 οὗὨ ΓΠῪ ΤΔΘΓΟΥ͂ ; δηᾶ ἴπ {ΠΥ ἴθαν Μψ1}} 1 ΟσΒ ΒΡ 
Τουγαγαὰ ΠΥ ΠΟΙῪ ἰθρ]6. [,μ68Δα τη6, Ο 1ωμοχὰ, 1π ΤΠΥ τἰσβίθουβηθβϑ 
Ὀασϑιι8θ οὗ τοϊηθ ΘΠΘΙΏ16Β; ΙΏΔΪΚ6 {ΠΥ ὙΑΥ δίσγαιρμί Ὀδίοσα ΤΥ ἴλοσ. 
Ἐὸτ {86 Γ6 18 πο ἐλ] ῸΪ]Π685 ἴῃ (Πποῖγ τη ἢ : {πο ὶγ μη ψαγὰ ραγύ 18 ΨΟΥΥ 
ὙΠΟΚΘάΠΘ6ΕΒ: {Ποῦ ἰῃγοδῦ 18 8Π ΟΡΘἢ ΒΕρΌΪΟὮΓα : (Π6Ὺ ἢλίοῦ 1 ἢ 
Ὑπεῖγ Τοησαθ. οβίσου (μοὰ πο, Ο αοα :᾽ ὅζς. [0 18 οἶϑαν {παὺ 1ΐ 
18 ΠΟ βοϊυθίοη οὗὨ [86 ΑἸ ΟΟ]ΟΥ ἴο ΒΑΥ ὑμαῦὺ ὑΠ6 ἱπιργθοαίοσυ ραββᾶρθ8 
ΔΓ ΤαΟΟΣΘα ἴῃ βουρίαγα, 1.8ὺ 48 [Π6 ΒρΘθοβοβ οὗ δαίδῃ, [π6 []βεῃμοοῦ 
οὗ ὐβῇαζὶ, οὐ [86 υπβουπα ἀγσυσηθηΐδβ οὗ 00 ἔτ θηάβ. ΤΠ οἰσουπ)- 
Βίδῃοθβ ἃσὸ αυὺθ (ἸΒ81}.11ΑΓ. 

[018 ματά, [6 πη, ἴο Ὀ6ἰϊονα {πα {Ππ6 ῥβαϊσα δίβ Βροῖκα 88 ὈΪδιμδῦϊα τηθῃ, 
δοίπαίοα ὈΥ ὉΠΠΟΙΪΥ ῬαΒΒΊΟηΒ: 80 ὑμαῦ 6 ἃγθ ἴο βϑοῦ ουγβαῖνοθ 88 
υάσοβ ονϑσ {πὸ βουιρίασα, πὰ ὑγὺ ἴο ἀἰβοονοσ Ὀγ {86 ρσμῦ οὗ ὁπ6 
Ραγί οὗ 10 ψμδὲ 15 οὐ) οι λομΔ Ὁ]6 ἴῃ δηοῖθοΥ ; δηα {Π6 τλογα 80, ὕδολιβ6 
10 Μ}}} 6 δθϑὴ {πᾶῦ ουθὴ {πὸ Νὸν Τδβίδιηθηῦ ὙσΊΟΓβ τηιιϑῦ ΘοπηῸ 
ΤΊΟΣΘ ΟΥ 1688 ὉΠ6 ΘΓ (6 ΒΔ Π16 ΘΘΟΠΒΌΓΘ. 

Ἀποίποῦ τηοᾶδ οὗ ὀχρδηδίίομ ἢδβ ἱμογοίοσα θη δαἀορίθ. Τὰ 
ὃ ΤΠ ΘΓ ἴῃ Ὠγτ, υυοΒ Ογοϊοραάϊα οὗὨἩ ΒΙΌ]104] 1ω11ογαϊαγοὶ βαυ8 (ῃαὶ 
[8686 ῬΒ8]π18 "" 1 ΥΘΔ ΣΟΥ ΓΘ ποῦ Ορροβϑοα ἴο {Π6 βρι!τιῦ οἵὁἩ [Π6 ροΒβρεϊ, 
ΟΥ ἴο {πᾶῦῷ ἴον οὗ θῃθῆλθ ψῃϊο ΟἾ σι δπ)οϊηθα, Βιδβθηϊμηθηῦ 
Δρδὶηβύ θυ Ἱ] ΟΘΥΒ 18 80 [ὯΣ ἔγοιῃ θοΐηρ βιηΐαὶ, (μβαῦ 6 Βηά 10 δχϑῃλ- 
ΡΙΠβΘα ἴῃ {16 τπηρ6 1 δπα βροί]οβα Βδάθοπιοσ ῃἰπι561} (5866 Μαδγκ 11]. δ.) 
1 6 οδιποῦοη δηα 118 υὐΐοσαποθ ΘΓ 6ββθη 4} δια αι], μον οου]ὰ 
Ῥαδὺ] (1 Οογ. χνὶ. 22.) νιδὴ 1Π6 Θηθαυ οὗ ΟΝ γιϑῦ ἴο δ6 δοσιγβοα 
(ἀνάθεμα), οΥ ΒΑΥ οὗὁὨ ᾿ὶ8 ΟὟ ΘΠΘΩΛΥ͂, ΑΙἸεχαηᾶον ὑἢ6 σΟρροσϑγ ἢ, 
ἼΒΟ Ἰωογὰ σϑνγαγ ᾿ἷπὶ δοοογαϊησ ἴο [118 γον κΒ᾽ (29 ΤΊ). ἵν. 14.}); 
Δη4, ΘΒρθοῖδ}]ν, μον σου] {Π6 βριγὶῖβ οὐ 116 }ιδῦ ἴῃ ἤθᾶνθῃ 68]] οπ 
(οά ἔογ νϑθηρϑᾶποθ (Βν. νἱ. 10.}}" ὙΠιῖδβ νἱϑν ἢὰ8 Ὀθθῃ βιρροτίοα 
ὙΥἹ τηυοἢ ἰΌτοο οὗὨ γϑαβϑοῃίηρ Ὁ ΡῬτοῖ, Β. Β. Εάιναγάβ.5 [0 νγὰβ 
δάορίοα ὈγΥ Ὁγν. Κιείο, ψῆο δοκπονυ]οᾶροα {πὸ (Ὁ ἃ σΟμΒΙἀθγαῦ]ο 
τἴτ6 πα δάμοσεά ο {π6 ἱΠΘΟΥΥ͂ ῬΓΟΥἹΟΙΒΙΥ τηθηι]οηθά, θαῦ [εἰ Ὁ οοη- 
ν]οοα ΔΕΘΓ ταδύυτα οομβιἀογαύίοη (παΐὲ 10 νγ8ἃ8 τη Π80 6. 

᾿Ατὶ Ῥραΐιηβ, Βοοκ οἵ 5. ΒΙΡΙΠοῖΠοσα ϑὅδογα, ΕτΌ. 1844. 
5 ΔΙῪ ΒΙΌ]ο Π]Πυδιγατοηκ, Βϑασοπὰ Βοτγῖοδ, Τ με} ΛΥ οεκ, ϑεοοηα αηά ΤΗϊγὰ Πγ5. 
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ΘΟΠΊΘ δ ἰοαϑὺ οὐὔἩὁ {Π6 ᾿Ωργθοδίοσυ Ῥβαΐσηϑ οτθ συ ίθη Ὀγ Παν]ά. 
1 νὰ Ἰοοῖκ δ [18 σμαγδοῦδυ θγ {86 ᾿ἱσῃῦ οὗ ΠἰΒίΟΣΥ, νγθ 8ἢ4}} βα6 {παῖ 
ἰα γαϑ πού πδίθγ  Υ τονθησθία!, θυΐ ταῖμον οὗὨ δ ἔοσσίνι σ᾽ ἴθ 6Υ. 
118 σὰς ὑπαῦ οπσδθ, ργονοκοα ὃν ΝαῦΑ]} Β ομ αυ]]Ἰβῆπθϑβ, 6 νγα8 αθοαΐ ἴο 
ΑοΒΊΓΟΥ 818 βοῦϑθ. Βυΐ {Π|8 νγὰϑ ἃ βιαϑίυ σχϑβοϊ αὔοη ἴγοτχ νυ 1 οἢ ἢ6 
Ὑγ88 ΘΆΒΙΪΥ αἰβϑιιδθα Ὀγ ΑὈ σα]; ἀπ, ἤθη 6 Πδὰ Παᾶ 4 110{16 {Ἰπλ6 
ἴον γτοβοοίοη, μα {πηκοα (οὐ τιδῇ μα Βδα ἠοΐ θδθϑὴ ἰδὲ ἴο ἱπάυ]σα ἢΪ8 
Ῥαββίοῃ (1 ὅϑδιη. χχν. 832, 33.). Βϑιρδγκαῦϊα ᾿Ἰηβίδησοθ {86 γ0 γα οὗ 
1.18 Ῥ]ΔΟΔ Ὁ] γν. Ὑνοα πα δα 8 ΘΠΘΙΩΥ͂ σ8.] ἴῃπ ἢ8 Ῥόοοῦ δηᾶ 
ΒΡΑΓϑα πὶπὶ (1 ὅδ. χχὶν. 1---Ἴ., χχνὶ. ὅ--- 12.}: Βα νου]Ἱὰ ποῖ 8100 
ὙΘΏΡΘΆΠΟΘ ἴο Ὀ6 ἴΔκδη οὐ ϑιῃϊμμοὶ (2 ὅδ, χνὶ. ὅ---18., χῖχ, 23.): 
αἰτοῦ Αὐβα τα Β αἰγοοίουϑ οοηᾶιιοὶ μα ἀδϑιγθα ἰο παν 8 116 ργϑ- 
Βοσνϑὰ (2 ὅδῃι. χνἹ]. ὅ.). ΝΟΥ͂ [Ὁ 18 Δρϑοϊ ἴον Ἰποοησαίνϑῦ]α {Πα 8 
ἸΏΔΠ, ἴῃ ἢ]18 ΟΥ̓ ΠΑΓΥ ὈΘΔνΙΟΟΓΣ ἔγοο ἔστοτΩ ΤἈΠΟΟΌΓ, Βῃου]α θ6 ροββϑβεϑα 
1 ἃ γουθησθἔμῃ! ὑθιηρογῦ }.8ὲ ἤθη ἢ6 νγ88 Θηρεσοα [ἢ ΒΌΪΘ ΠῚ ὈΓΔΥΟΥ 
δηα ῥγαῖβα ἰο (οὰ. μογα που]Ἱὰ δα {π6 τϑιλαγκαῦ]α ΡΠ θποσαθποῦ οὗ 
86 ουηίδϊη ΟΠΪΥ ΒΘ ὑπᾶθὺ ἃ οογίαιηῃ ἄϊνια ἱπβαθηοα ρουτίησ 
ἔοσι ἢ βυγοαῖ νίοσ δῃὰ Ὀἱογ, {86 του αὐίογίησ αὖ οηΟο ----[ῸΓ γ78 
Βᾶνθ βθθῃ ΒΟΥ οἷοδα [86 ᾿υχίδ-.ροβι10η. ΒοταΘ 68 18 ---- Ὀο ἢ. Ὀ] οβϑίηρ' 
δηά ουγδίηρ. 

Βυΐ 1λαν!ὰ 18 ποῦ ἃ βιπρυϊασ δχδαρὶθ. Τὸ ρδ88 οὐδϑὺ μα ταϊσῃΐ 
Ὀα ρΡγοαμπορα ἔγοσα βονοσαὶ οὗ 186 ργορῃθίβ, δροϑίϊθβ, νγὰ πα, υὐἱεγοά 
ΒΙΠΆΠΪΔΓ ΘΧΡΥΘΒΒΊΟη8. ϑόπηθ Οὗ ἴΠ686 ἤᾶύβ δἰγσθδαν θθη σαϑἔογγοα ἴο. 
ἈΑπᾶ τροσα στρ ΘΆ5}}γ 6 ργοάμπορα, 6. φ. (α]. 1. 9.. ν. 12. ᾿βέϊπο- 
τἰοη8 ἢᾶνα ἰηἀοοα Ὀδδη πηδα6: δι] ἀ1α ποῖ, 10 18 8414, ἀοβϑοσῖ δα ψ ἢ 
Βιιοἢ οἰγουταβίδ 18} }ὺ 1Π6 τ Ἰβομιοῦ συμ μ6 τυ ϊβῃθὰ τὸ Ὀ6,4}} [18 
ΘΏΘΙΏΪΟ8, [Ὁ 18 τι: δα αΙα ποῖ, πΚ6 ἃ ροσδῖ, δια ρ! ν 18 υἱογάησα ; 
θυΐ ΤΠοχα 11 ϑίδηαβ, οοηοοηΐϊγαίοα δηα ζ1}}] οἵ ἔογοο, ἃ βουϊυιβ βοϊθῆμῃ 
8} (ΠαὉ (86 του] 6.8 οὗ ἴΠ6 σου γο βου 6 ουἱ οἵ, (μαὶ ἰποβα 
ὙΠ Ἰονοα ποῦ ἔῃ6 Ἰωμοτὰ «6808 δῃουϊἀ 6 δοσιιγβοα, ἰῃαὺ ΑἰἸδχαηάογ 
ὙΠῸ Βδα ορροββα Βα (ΤἸΘΟ Βα ποτ γοΐδῖπϑ {Π6 ορίδθνο) βῃου ἃ Ὀ6 
ΤΟΥ Υἀοα Δοοογάϊηρ ὕο ἢ18 ννοσκβ. ὅὸ μ]αίῃ 15. {π6 πηαίῦον, [παι ΜΓ. 
Μδοηδυρῆῦ δοΐυα! νυ ὈυηρΒ 10 88 ἃ ῥῬγοοῦ δραϊηβὲ δι} ἸΒρΊ γα! οη, 
{π4ὺ 6 νψδδ νἱπάϊοῖϊνα, {παῦὺ 6 νγαϑ ἴῃ τηοσαὶ ἔδυ. Απά, 88 ἴο νυ. 
υἱ. 10., ἴπΠ6 ἔοτοθ οὗ 188 ραβϑβαρθ 18 ποῖ ἴδκθῃ οἱ ὈΥ 108 θεὶπρ' Βα] (ο 
θ6 βυιαθο οι], Του 0688 ΒΥ Ο] 18 18 804, θαΐ βοιηα ὑγατἢ 18 8ὶσ- 
πη 64 Ὁγ 1; δῃᾷ {μα΄ {γα ἢ 18 7.ϑὺ ννμαῦ να Βπὰ ἴῃ Ῥ8α], 1ν1}}. 10. : 
“Πα χτισπίθοιιβ 5Π.4}} γοὐοῖοα σβθη ἢ6 βοδί 1π6 σϑησθδηοα. 
᾿Α Βυγῃηίπρ ἱπα!ρηδίο ἀσαϊπϑὺ δίγοοϊ ουβ οὐ θθ Πα δῇ ᾿ηϑ0 1 ΠΟΥ 6 

ἄἀσβῖτα ἴμαῦ [Π6 οἴἑμπάον βῃουἹὰ ἀπάογρο Ἴςομπάϊσῃ. ρα ηἰϑῃιηθηῖ, ΠΥ. 
ΙΚἴο ἢα8 Ἔσπάθανουγϑα ἰο δον, πυϑὲ θ6 ρῬϑυίδου Υ 1.90 840 ]6. Απὰ 
Μυ. Ηρθαγὰ 1] υβέγαϊοβ [118 ῥγῖποῖρ] 6 ὈΥ͂ ἴπ6 [Ὁ] τὶ ησ ΠαΥγαῦγνα : 
“1 Βαρραβηρά ἴο Ὀ6 σθδάϊπρ' ὁπ6 οὗ [6 ᾿τη ργθοδίοσυ Ὀβδ πὶ; 8Π4,88.] 
Ραυδβοά ἔο πιβῖκα ἃ γϑιμδγκ, ΠΥ ἢ {{16 ὈΟΥ, ἃ ἰδ οὗἉ ἴδῃ ὑθᾶγβ, ΔβΚαά τὴθ 
ὙΠ ΒΟΙΩΒ ΘαΓΏΘϑίη688, “ ΕἈΓΠΕΓ, ἄο γουῦ {Π1η]ς 10 στῖρθῦ ἔοτ ἃ σοοά τηδῃ 
ἴο ΡΓΔΥ ἴον {π6 ἀαοβίσιοίοη οὗἩ 8 δῃοιηΐθϑ {Κὸ {πα δ᾽ ἀπὰ αὐ [86 Ββδῖηθ 
{τ6 Ταίοστοα πὰ ἰο ΟΠ τῖδῦ 88 ρσαυὶπρ ἴῸΓ Π18 Θῃμθλ1θ8. [ραιββὰ ἃ 
τηοιμηθηΐ, ἰο Κπονῦ ΠΟΥ ἰὸ βῇαρα {86 ΓΘΡΙῪ 80 88 ἴο ΓᾺΠΥ πιθοῦ δηά 

δ Το Ὠοοίτίης οἵἉ Ιηβρ᾿ταιϊίοπ, (2 πὰ οἀϊι,} Ὀοοῖς ἱ. οὨΔΡ. ἦν. Ρ. 47. 
35... 
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βαι θεν 18. σα ΌἾΓΥ, πὰ {θη Βα], “ ΜΥ βοῃ, 1 δὴ δεβαβαῖη εβου]ὰ 
δηΐου [86 ἤουδα ὈΥ πρῦ, ἀπ τη ΤΟΥ γοὺ τποίῃογ, δηἃ [ἤθη οϑοᾶρςε, 
δηα (Π6 ΒῃοτΗ δηά οἰ Ζθηβ 66 411 ουὐδ ἴῃ ρμυτγδαϊῦ, ἰΓγὶπσ [0 ολἰκὰ 
ἴτω, σου] γοῦν ποῦ γὑγαῦ ἰο (ἀοα {παῦ {Π6Υ τηϊσμὲ δυισςθοθὰ δηᾷ αγτοεὶ 
Ὠΐπλ, ἀπά {πᾶῦ Π6 τσ 6 Ὀτουρσῃῦ ἴο ᾿υβῦοο ἢ ̓ “Ο γεε, βαιά δε, 
“Ῥυΐ 1 πανϑῦ ΒΔ}. 10 80 Ὀοΐίοσθ. [Ια πού ἱπονν ἐπαΐ {πᾶν νγδϑ ἴῃς 
τηθδηϊηρ οὗ {Π 686 ρβαϊτηβ.᾽ “68, 8814 1, “ ΤῊΥ 80}, {Π6 τηδῃ ϑσαϊπεί 
βοτὰ ἰρανὶ ἃ ργᾶγβ ὑψοῦτο ὈΪΟΟΟΥ τηθῃ, τηθη οὗ ἰαἰβεποοα δηά ἐτπιο, 
ΘΠΘΠ168 ἴο ἴῃ6 Ρ6806 οὗ δΒοοϊθίυ, βθακίηρ 818 ονῃ 11ξδ ; δῃά, πηΐεθ 
ΤΠ6Υ ᾿ τα ἀγγοδίθα δηᾶ {ποῦ ψἹοΚοα ἀθνιοεβ ἀθἔραϊοα, τδην Ἰπποορηὶ 
ῬΘΙΓΒΟΩΒ χαλιϑὺ δι ξοσ.᾽ ΤὨδ οχρίδηδίίομ ρου θοε Υ δα 88 ϑα ἢ18 τϊηὰ.""} 

51 18 8η ᾿ηῆπηῖῖθ ον]. [0 18 8ὸ νἱϑν δα πον ὈΥῪ ἃ μοὶν οα; πῇ, 
Ὑπουρὴ κ 8 σίνθη {Π6 τοοϑὺ δϑίοῃβῃϊηρ ρῥγοοῦ οἵ ΡΥ ἔοτ ἃ ἰοεὶ 
ὙγΟΙ]α, ἀπ 185 σοδαν πὰ ὈοΟυΠα1688 ἴον ο τγοσοῖνα ὑμοδα (δαὶ δῷ- 
ῬΓΟΔΘΒ δἷπὶ ὈΥ ἐδ ἴῃ ΟἸγ]ϑῖ, δπὰ ἤο ὈΪοῦ ουνδ {Πεῖγ ἐγαηβστεββιομὶ, 
Ψ11} γαῖ ἴπ στ] ᾿υϑος ἴα Κ6 σθηρθδᾶποθ οἡ δοβο {πὲ Βὲνα ἱπηρεη!- 
[6 ΠΕΥ τοὐοοίοα τ. Απά {Π6 ΒΙΏΠΟΥΒ ἢ ἢδ8 βανϑα υν0}}} 866 [πδί( δἰ 
ΟἼΟΓΥ Β}π68 ἴῃ {818 ἢ18 δῦ ἱπαϊρσηδίοῃ, βηα [ΠΟΥ͂ γΥ}}} Πᾶνα θθδη 
ἰδυσας ἴο μαῖα βῖῃ 88 6 ᾿αίθϑ 10, [{ 18 μαναὰ, ψ Ὦ116 Ὠαπιδη δβδοίοῃ9 
Ἰηἤμυθηοθ 8, ἴο Ὡπάογδίαπα [818 ; ΠΟΙ 88}} νγγα ροσίβοι Υ υπάογαβίαῃα καὶ 
611 16 δα] 88}8}} ἤᾶνα ραββϑὰ δύγᾶυ, δηα δυθῦῪ ἔθ ησ 58.}8}} δὲ 
δοβοσροα ἴῃ ἴον ἰο αοά, δῃὰ δἀογαίϊοη δηὰ 7ΟΥ ἴῃ ταῦ ἢ6 [28 ἀοῃο. 
Η!5 υϑύϊοα ν7}}} 6 τγο]οϊοθᾶ 1π. 

Νον, 1 (σοά νγ88 ἰὸ σῖνθ δηυτππρ' πὸ ἃ {Γ6 ΘΟΡΥ ΟΥ̓ 18 σμαγδοίεγ 
10. 18 ψογχά, [8686 ἔδαϊοσοβ πλυδύ πού 6 ᾿οΐδ ουὐῦ. Τῆδ υἱΐοτγαποοβ οἱ 
ἢ18 Βούυϑῃΐβ σηυϑί ἄθοϊαγα ποθ, Ὑ ΘηρΘΙα] ΟΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ΤΩΔΥ͂ ὃδ6 δηίω! 
ΟΥ ποῖ, δοοογάϊηρ ἰο [Π6 Βριτῖς ὙΒΊΟΝ ργοιηρίβ (ῃθη. [1 {Π6Υ̓ ἅγὲ ἰδε 
5688} ΘΡ.]] 108 οὗ ἃ πη ἢ Β ΟὝΤῚ ἰθΙΆ ΟΣ, [ΠΘῪ ἀΓ6 ἴο Ὀ6 ΘΟ ἀο μη 66; ποί 
Β0 ὙΠ Θη [ΠΘΥῪ ΔΓ6 {Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ οὗὨ δῃ]Πρμίθηοα Ζοαὶ ἕο (ἀοδ'Β ρίοττ. 
ΕἸονίηρ ἴσοι Πανια {π6 ῥσῖναίθ ἱπαϊν! άϊια], τνα παρ οὈ]οοῦ ἴο ἴδεπι: 
ἴῃ Πανιὰ [π6 ᾿παριγθα τδῃ ΠΟῪ δῦ ἴῃ6 ἀδπιποίϊδιοηβ οὐ (ἀοα δ 66- 
βουνὰ τυδίῃ.3 ἴῃ ὯῸ ΟἾΒΟΓ ΨΔΥ͂ 80 Ὑ76}] σου] 10 Ὀ6 βδῆοννῃ {μδὺ ἴδε 
τ ροηϊΘηΐ ΒΙΠηΘΓ {11 06 ἀγίνθῃ ἴο βῆδπηβ δα θνθυϊαβδίύμησ οοπίομρί, 
{μας ἢ τηυβὺ θθοοπη ἴῸΣ νοῦ {Π6 οδ͵]θού οὗ υπυῤίθσαῦ]α Ἰοδιίηρ ἰὸ 
1Π6 ἀπῖνο ΓΒ6. 

“ Ὑ7ς Βο]ΐονα {παξ τνϑ Βανθ πον, βαγβ Ὦγ. Οσσθη ἴῃ δῇ 8016 βαρεῖ 
οὐ {818 βυ )]θοῦδ, ἴῃ τ ΙΟἢ μ6 ϑι]ορίβ (Π6 νἱονν 7υ8ὲ ρσίνδη δηα προ 
186 ΟὈ]Θοίοη8 ἰο 10, ““τϑίογγοα ἴο {π6 ῥυϊῃοῖραὶ οΟὈ] οἰ ο.8 “Ότουρὶί 
ΔρΘΪπδὺ {Π686 ρογίϊομβ οὗ (Δοά ΒΒ πψογά, Ηούγονοῦ ν 6 ΤΩΔΥ ἤδγα Το- 
Ἰιονεὰ {86 ταϊπἀ8 οὗ οἴμουβ, ὈΥ̓͂ 186 τηοὰθ ἴῃ ἢ ]οἢ γα Βᾶνο αἰδβροβοὶ 
οὗ {π656 οΟὈ] οἴ! Π8, γγχ8 ΘΟΥΙΔΙΗΪΥ δα] οὐ γβοῖνοβ σοη στ θα 1ῃ {Π6 στοαὶ 
ὑτυτἢ οὗ [86 Ρ]ΘΠΑΓΥ ᾿πβρίγαίϊίοη οὗἉ [86 Ὀ16]6, ἀμ πλοσα δπα τηΟΓῈ 00- 

1 ΤΠΏΘ Ῥβαὶπλβ ΟΠ γοποίορ οδ!}Π} 7 Ατγδηροᾶ, ραγί 1. βοςῖ. ἴχ. Ρ. 120. 
3. “Ἰ6ὴ (θανία) βροκο οὗἉ ἢἰβ οὐνηι τηϊη ἃ δηὰ Ποαγῖ, δηὰ τοϊηρ] θὰ πρ ἢἷ8 τη ργθοδίοῃδ, Ὁ 

ε Ὧ ΒΟΙΊΘΙΠΠΊ68 ἢπὰ τΠπ6πὶ, τ] ἢ [6 Βἰρἠμαϑὲ κἰγαὶῃ5 οὗ ἀδνοιίοπαὶ [6] ἢ’, [ἢ 16 ΘΟΥΔΙΠΙΥ τὴῖϑ 
ὙΟΙΥ͂ δἴταησα. [0 8 ἀπβοσουηῖδῦ]6. Βαῖ,  Ποη π 6 τοιγαγὰ ᾿λὲπὶ 848 δὴ ἱπβρίγεὰ ργορδεῖ οἵ 
αοὐ, διαπαϊηρ ἴῃ [86 ρίαςς οὗ αο4, 16 νἱδὶ0]9 οδὰ οὐ [116 ᾿πδοῦγαον πάθος Οοά, δηὰ ὑδ- 
ποπποίης, ΌΥ ἀἰϊνῖπα ἱηϑρίγαϊίοη, ἴ[Π6 γυάμηηθηῖθ οὗ αοἀ ἀραΐπϑὲ ἴῃ οποιηΐοδ οὗ ἰδ εδυπὶ 
δηά Ῥθορίθ, [08 οβ8θ 88: Π|68 8 ΥΘΙῪ αἰβδγθηΐ αϑροοῖ. Ὅὴι6 τηγδίοτυ οὐἁἨ ἰδ 18 ἴῃ γτο 
ΤΩΘΑΒΊΓΕ τοτηονοα," τοί. Ροπὰ ἴῃ ΒΙι ]οῖμβοοα ὅδογα, 58η. 1858, ρρῃ. 5], 52. 

5 ΒΙΒΙοΙΒοςα ὅδογα, 711} 1856. 
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Ροββϑᾶ ἰο 81] αἰϊθιιρίβ ἴο τϑσιονο αἰ υ [168, ὈΥ αἀορέπρ ον Τμθοτῖθ8 
ΟΥ̓ ᾿Ἰπβριγαύϊοη, οὐ ἔγιουϊηρ ἀοσῃ (ΛΟ Β ογαὰ ἴῃ Ογάθσ [0 πλᾶκο 108 
{τυ ῃ8 1688 οἴδβηιβῖνα ἴο {π6 υπσορθηοσγαῖθ ἤθατί. ὙΥ̓ΒΘα στρ] ]γ ἴη- 
τογργοίθα, 1μ6 ἔδοίϑ οὗ Τϑυθϊδί!οη ἃγα Ὠδστοηίοιιβ, σοηϑιδίθηϊ, ΓΟ ΠΑ], 
ἀαΐδηϑι 6. ὍΤΠα οἷοβοῦ γὰ δάδθοσθ ἴο ἴδοι, δα (Π6 τόσα οὔ] ἢ ἶκ6 
(π6 βρὶτῦ σὴ} τ ΒΙΟ τγ͵ὸ σοοοῖνα ἵμοῖα, [Π6 ἸΏΟσ ἰυταϊποῦβ δηά 
ΠΟ ΗΪΥ 4Ὧὁ ΠΟΥ ἀρρθᾶσ. Βυΐ, 1, ἰγοῦλ πα Ὀϊ18. οὗἨ νβϑῖ βρϑουϊδίϊοπ, 
δηἀ δὴ δἰδοίαίίοπ οἵ ΒΙΡΘΓΙΟΥ 5] γαυγάμ 688 δηα αἀἰδοθσητηθηΐ ἴῃ Βπάϊηρ 
ἀπο ου 168, να οοτηα ἰο τοραιαὰ [86 βδογϑα ρᾶσθ Ὑ1{} αἰδίγυβῦ 88 ἴο 108 
αἰνῖπα οὐἹρίη, δηα ἃ ἀϊβίαβῖθ ἴὺγ 108 σγϑαῦ Τὰ παδιηθηΐαὶ ὑγιι ἢ 8, Ὑ7 6 ΤΩΑΥ͂ 
Γοβύ δββιιγοα (Πδῦ γ76 8Π.8}} Ἰῆνοϊγα οἱιγβοῖν 8 ἴῃ ἀου 8 πα ροΥρ] ΣΧ 168, 
ΜΠ θη66 ποίμίηρ Ραῦ {πΠ6 στδοο οὗ (ἀοά, ἴῃ βιιθάπϊπρ' οὐ ρῥτγῖὰθ δὰ ἴῃ 
ἘΠΠΡΑΓΕΠΟ [0 018 ἃ ΤοΔΟΠΔ]6 ΒρΙ γι, οδπ Ἔχίγιοδίθ τ18.ὔ.}} 

ΧῚ. ὙΠ ὈοΟΚ οὗ Ῥβαϊιηβ, Ὀθιηρ σοιηροβθα ἴῃ ΗΘΌΓΣΘΙ γ6Υγ86, τηϊϑὶ 
ἘΤΈΡ 6 βιπα!οα ἀπὰ ᾿τηνοδίραῖδα ἈΟΊΘΘΆΡΙΥ ἴο {π6 δβίγυοίαγα οὗ 
οὔτε ροοίγυ ; ὑαΐ, ἴῃ Δα! οι ἴο {86 ΓΤΘΙΏΔΓΚΒ Ἰγοδαν οἴἴδγοθα οὴ 

{Π18 β])] θοῦ 5, {Ππ6γ6 δα ἃ ἔδνν αἰ γθοίϊοηβ ΠΟΤ ῬΑΓΟΌ]ΑΥΥ Δρρὶ!]- 
ΟΑ0]6 ἴο [μ686 βοηρβ οὗ δίή'᾽οῃ, νι βοῇ νΥ1}}} ΘΔ Ὁ]6 {μ6 τοϑᾶθσ 0 δῃηΐδσ 
ΤΉΟΓΘ ἐὉΠ]Υ τηὔο {ΠΕῚΓ ἔοτοα ἀπα πθδηϊηρ, 

1. ]ηνεκέισαέε ἐλε ατρμηιοηπὲ 0} εαοἢ ρμεαΐηι. 
2. Ἡρτιλ ἐλὲθ υἱειο, ἐχαπιῖπο ἐδό ἀϊδίοτίοαϊ οτσίπ οὗ ἐδλο »βαΐπι, οὐ {ἦε οἷγ- 

ομπιδίαποος ἐλαΐ ἰοα ἐλ6 βασγεα ροοὲ ἰο ουπρο86 τέ. 
8. «Αξοεγίαϊη ἐλ αμέλογΥ οὗ ἐλο ρδαΐηι. 
4, Αμεπα ἐο δε ολοταῖ δἰγιοίμτο ΟΥ ἐς Ρβαΐηι. 

ΧΙἼἠ]. Υα 8}|4}} οοῃοϊαάθ [818 βθοοῃ ψῖ {π6 ΤΟ] ΟΥ ρ ΘΟΙαμιοα 
δυῦ νΘΓῪ υδοῖι} 

ΤΑΒΙῈ ΟΕ ΤῊΗΕ ΒΑ. ΜΗ, 

οἰαϑβθα δοοογάϊηρ, ἰο {Πι6 11 Βεύϑγαὶ β δ) θοίβ, δῃα δἀδρίθα (0 [1:8 βΌΓΡΟΒΟϑ 
οὗ ρῥχϊναΐε ἀδνοίιοῃ. 

1, Τγαγψοτϑ. 
Ἰ. ῬΓΔΥΘΓΒ ΟΣ Ραγάοῃ οὗ 8ῖη, Ῥβδὶπι8 Υἱ, χχυ. χχχυἝῖ. 1. ΟΧχχ, Ῥβ8 118 δι Υ]6 ἃ Ρεηϊ θη 14], 

Υἱ. χχῖϊ, χχχυῖὶ. 11. οἷϊ, οχχχ. 6Χ}}1]. 
2. ῬΥΔΥΘΥΒ σοΟΙΠροΟΒοα ὑγῇθηῃ [Π0 Ὀ88] π)}δὲ 88 ἀθργι νὰ οἵ δῇ ὁρρουίπη Υ οὗἨ [06 Ρυ]1ς 

ΘΧΟΓγοΐϑο οὗ τγοὶρίοη, Ῥβδ] πη8 χὶ τ, χ ἱ, ΧῚ]. Ιχχχὶῖν. 
8. ῬΓΑΥΘΙΒ ἴῃ Μ]Οἢ ἴΠ6 Ρ68]Ππ|ϊβὺ Β6θ[}8 Θχίσοιηο  Υ ἀε)οοϊεα, ᾿Βουῦρἢ τοὶ τοί 411} ἀορτίγοὰ 

οἵ σοπδοϊβδιίοη, ππάᾶοσ ἢΪ5 8.ΠἸςτΙοη 8, ῬΒ81πὶ8 χῖ]!]. χχὶ, ᾿χῖχ. Ιχχυῖ. ᾿χχχυ . ΟΧΠ 
4. ῬΓΔΥΘΓΒ ἴῃ ΜΟΙ [Π 6 ῥΒΑΙ πιΐϑὲ 8518 Πεὶρ οὗ αοά, ἰη οοπϑίἀδγδίοῃ οὗ ΗΪ8 οὐσῃ ἱπίθ ρα τ Υ, 

δηὰ (Π6 Ὀρτὶ ἢ Π 688 οὗὨ Πἷβ οϑι186, ῬΒ8] 18 Υἱῖ, χυΐὶ, χχυΐ. χχχνυ. 
ὅ. ῬΓΔΥΟΙ͂Β ΟΧΡΓΟΑδίπρ ἴΠ|6 βγπηοβὲ ἰγαβὲ δα οοηβάξδηςο ἴῃ αοἄ πηᾶογ ΔΕ ἰοτ]οηδ, Ῥ881Πὶ8 

111, χυΐϊ, χχυῖ χχχίὶ, ᾿ἰν. Ἰνὶ. [ν1}. Ιχὶ. [χὶ], Ιχχὶ, Ἰχχχνὶ. 
6. ῬΓΔΥΘΙΒ ΘΟΙΏΡΟΒΟα ννἢδη [ἢ 6 ΡΘΟΡΪΘ οἵ ἀοἀ ψογὸ ὑπᾶοσ 8 Ἰο.ἸΟἢ ΟΥ Ρεσγβοσιϊίοῃ, Ῥβαϊπὴϑ 

χΙΐν, ἰχ. ἰχχὶν. ἰχχίχ. Ιχχχ, Ἰχχχὶ!, ἰχχχίχ. χοῖν. οἰ, Ἔχ ΧῖΣ, ΟΧΧΧνΥΙΙ, 
7. ΤΠ6 ΤΟ]ονπρ ἀγο Πἶ ον ἰδ ῬΓΑγογβ ἴπ ἐἶπια οὗἉὨ Ἰγου]6 δηὰ δ]! οιίοη, ῬΒΑ]π|5 1γ. γ᾿ χὶ. 

ΧΧΥΙΙΪ, ΧΙ, Ἰν. ᾿ἰχ. ἰχῖν. Ιχχ. εἶχ. οχχ. Ἵχὶ]. Ἵχὶ. Ἔχ 
8. ῬΓΔΥΘΙΒ Οὗ ᾿ ΟΣ ββίοη, ῬΒϑ 8 χχ. ᾿ἰχνὶϊ. Ἔχ ΧῚ], ΟΧΧ χὶϊ. ΟΧΙΪΥ. 

11. 2 εαΐπις 9 ἐπαπλδεσίυΐησ. 
1. ΤἼδη Κϑρίνίπρβ ΓῸΓ πιογοὶθβ νουοῃβαίθα ἴὸ ραγιςυ]αῦ ῬΟΥΒΟΠΒ, ῬΒΑΙΠῚ8Β ἰχ. χυὶὶ!, χχὶὶ, 

Χχχ. χχχὶν. χ]. Ιχχν. οἰϊί, ον}. οχνΐ. ΟΧῪ}, ΟΧΧΧΥΪ. ΟΧΊΙΥ. 
2. ΤΕ ΔΗ ΚΒρίνη 8 ἔου τπθγοῖοϑ νουοῃβαίεα ἴο τῃ6 [5Γ86]1168 πῃ ΖΘΠΕΓΑΙ, ῬΕα]π|8 Χ͵νΐ, χ νυ 1, 

Ἰχν. ᾿χνΐὶ. Ἰχνῆ, ΙΧΧΎΐ. Ιχχχὶ. Ιχχχν. χουϊὶ ον. οχχῖν. ΟΧΧΥ͂Ϊ. ΟΧΧΙΧ. ΟΧΧΧΥ. ΟΧΥΧΥΐ, ΟΧΙΧ. 
- 

λ΄ ΟὈὨΙΡ. δοῃ6 γ᾽ ι80]6 Γοχη τκ 8 ὉΥ 1)γ. Ψ ιρ)α:, Βεῖι. Ουδτο, ον. Οὐ. 1857. 
2. δ'εθ Ρ. 377. ϑέργα. 
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111. 2 »αΐπιδ οὗ ῥγαΐδε απά αὐἀοταίϊοπ, ἀϊερίαψίπφ ἰδὲ αἰἐγίψαίος οΓ Οοά, 
1. δῆοσαὶ δοκπον)εροιηθηῖβ οὐὁἨ οὐ ροοάῃεδ8δ ἀπὰ τηογοΥ, δη ἃ ρδγις ἰδεῖν δι" οδεε 

δηὰ ῥσοίξοϊοῃ οἵ ροοά πλοη, Ῥβδίτῃβ χχ δὶ, χχχῖν. ΧΧχυ!. χοὶ, 6. οἰϊὶ. ΟΥ̓, σχ υῖ, οχχὶ. εαὶν.. 
ΕΣΙνὶ. 

2. Ῥβαίτηβ ἀἰβρίδυίηρ [86 ΡΟΥνΕΓ, τη] ΟΕ Υ, ΡἸΟΣΥ͂, δηὰ οἴοΓ διιτίθαιεβ οὗ ἴῃς Ὠίνιης Βεῖπνς, 
ῬΡΒΔΙτΩ8 Υἱϊδ. χὶχ. χχῖν. χχῖίχ. χχχῆϊ, χὶνὶ. 1. Ιχνς ἰχυϊ. Ιχχνΐ. ᾿χχυΐ. χοεοΐϊ. χεν. χεονϊ. χεγῇ, 
ΧΟΙΣ. οἷν. ΟΧὶ, ΟΧῚΙ. οχὶν. οχν. οἼχχχίν. οσχχίχ. Οσ ν!. οχ νι, ο]. 

ΓΥ. Ζιείγιοζυο ρεαϊπι. 
1. ΤΠὸ ἀἰδογθηΐ Ἄομδγδοῖογβ οὗ ροοὰ δπὰ "δα τηθῃ, ἴπῸ Βδρρίηθαβ οὗ ἴῃε οὔε βοὰ ὃς 

ΤΩΐΘΟΓΥ οὗ ἴῃ ΟἾΠΟΓ, δ8΄ΥῸ σγαργοβθηῖθὶ ἴῃ ἴῃ6 [Ὁ] ον ἴῃς Ρδ8]618 : ἰ. νυ. υἱΐ, 'χ. χ.. σχὶ, χῖϊ. σχίτ. 
Χν. χΥϊ!ἱ. χχὶν. χχυ. χχχὶϊ. χχχίν. χχχνὶ. χχχυῖ ἰ. ᾿}}. 111. ᾿γ1}, Ιχχῖϊ, ἰχχνυ. ᾿χχχῖν. χεὶ. χοῦ, 
χοῖν. Οχὶϊ. οχῖχ. οχχὶ. ΟΧΧΥ. ΟΧΧυ  ΟΧΧΥῊΪ, ΟΧΧΧΙΝ. 

2, ΤΏ Ἔχοο]]οησο οὗ (οὐ Β ἰδιν8, Ῥϑδαϊπηβ χίχ. Ἵχῖχ. 
8. Τὴο υδηΐυ οἵ πυπηδη ΠΠἴἔπ, Ῥπ5δὶπιβ χχχίῖχ, χὶὶχ χα. 
4. Αἀνῖοοθ ἴο στρὰρ ειγαῖθβ, ῬδΑ πὶ ΙΧΧΧΙΐ, οἷ, 
ὅδ. ΤὮο νἱγῖαο οὗ πυπα  γ, Ῥρα τα οχχχὶ, 

Υ. δ ραΐπιβ πιογο οπιϊπεπέϊν απά αϊγεοίϊν ρὑγορλεέϊεαϊ, 
ῬΆΆ]1}}8 ἰϊ, ΧΥ͂Ϊ. χχὶ!. χὶ. χὶν. ἰχνἹ, ΙΧΧΙ, ᾿ἰχχχυῖδ, ΟΧχ. οχ υἱὲ. 

ΥἹΙ. Δι είογίοαὶ »βαΐηι. 
ῬΡΒΑΪΤῺ8 ἰχχυ δ. ον. οΥἱ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΠΙ|. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΙ ΟΣ ῬΒΟΥΕΕΒΒ, 

Ι. Το, αμίλοτ, απα σαποπίοαϊ απλοτίέῳ.---Τ|,. δοορε. --- ΤΠ. δγπορδὶ οὗ ὦ 
οοπέοηίξ.---ἼΥ7. Οὐδογυαζίοηδ οἡ ἐΐ8 δίψίε, μιδο, απα ἐπιρογέαποο. ---- ΔοΥοε 
9Γ ἐδε ἀοδοετίρέϊοπ οἵ τοϊδάοπι ἐπι ΘΟ. ΔΡ. ν]]}. 

1. [ἸΏ Ηδξρτθιν παᾶπηθ οὐ {18 θΟΟΚ ἴ8 προς νο, ΤῬγουεγδε ὁ ϑοῖο- 
ἸΟΠ, ΟΥ ἴπ δὰ ἈΡ γανίαὐθα ἤοσπι φ. [Ὁ 18. αἰβὸ εἰγ]δὰ ἴῃ 186 Βαδὲ 
Βαίθγα ΠΌΞΠ ἽἢῬΡ. Ηρδποα Ὀγ {πὸ ΟἸ γι ϑιϊδη ἔἈΊΠογθ 1Ὁ 18 ποὺ υὑπίτο- 
Δ ΘΠΕΪΥ οΔ]]6α σοφία, οΥ ἡ πανάρετος σοφία, ἈΡΡΕΙ]Δ.Οἢ8 σίνθῃ δἶβὸ ἰὸ 
186 ΔΡΟΟΥΎΡ ΑΙ ὈοΟΚΒ οὗ Εὐοο  οβἰαβίϊουβ απα Ὑ Ἰβάοιῃ, δπα δυρροϑβαά ἰο 
αν οὐἹρι παίθα δηοηρ {πΠ6 Εἰσγρίίδη “6ν8.} Ὑα ἤδποα βπά 5 
θοοΪΚ ἴῃ ΜοΙ οἷ οαίαϊοσιο (ΤΕ π8. Η]β0. Εοοὶ. 110. ἱν. 26.), Σολομῶντος 
Παροιμίαι ἥ καὶ Σοφία.] Τδδ Ὀοοὶς οὗ Ῥτονογὺβ μα8 αἰναῦνβ Ὀδεῃ 
ΔΒΟΣῚ 64 ἴο ϑο]ομιοη, 086 πδηγ6 ᾿ῦ ὈθΑγ8, (ποι σὶ, ἔγοπη [Π6 ἔγθαυθηὶ 
ΤΟρου 0 ΟΥἩἨ (ἢ6 βδ1ὴη6 βθηΐθῃοοϑϑ, 48 γ06}} 8 ἴγοτι Βοῆ6 γδΥΪΔ ΟΠ ἰπ 
βίγϊα σῇομ ἤν Ὀδοη αἰβοονογοά, ἀοιιίβ ἤᾶνα Ὀθοπ φηΐογίδιηοά 
ΥΠΟΙΠοΥ 6 ψ͵α8 16 δυΐποῦ οὗ ΘΥ̓ΘΥΥ τάχιστ 1ζ ΘΟΙΆΡΙΊΒ68α., “ ΤῊΣ 
Ἰαϊίου ραγῦ οὔ 1, ἔγοια ἴπ6 Ὀοσιπηϊηρσ οὗ {π6 ὑγθηΐυ - ΕΠ Ἄπαρίοτ, 
ογιηΐηρ δου ἀθ]Υ ΔῈ ΒΡΡΟΠΑΙΧ, τνᾶ8 οο]]θοῖοα αἰ ἢ18 ἀδαῖῃ, δηΐ 
8464 ἴο ὙΠ αῦ ἀρρθδγβ ἴο ἴᾶνθ Ὀθθ τ οσα ἱπητη ἀϊδίου ἀγγαηρσοὰ ὃγ 
ΒΙπ1861{.2 ὙὝΠ6 ρῥγονογθϑ ἴη [86 {πγὉ]6 ἢ ΟΠΑΡΊΘΥ ΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ σα] οά 
7Τὴλὸ τρογάς 0. σμγ ἐλ βοπ 0} Ψακλοῖ ; δμὰ 86 {πιτίγ-ῆγϑί σΠΑΡίοσ 18 
1πηῚ164 7 λε τοογά 5 97} ἀΐηρ ,οηυϊιοῖ, Τὺ βθοῖηϑ οοσίαϊῃ {παῦ [86 (0]]60- 

δ ὅι6 Ἡβνεγηίςκ, ΕἸπΙοἰταπρ, ὃ 801. 1Π]. ΡΡ. 88:1---387. 
2 Ἐχιίγδοῖ το Ὦγσ, Μηβοὴ Οοοά Β ηρυ] βιθὰ ἰΣαιδ]διίοη οὐὨἩ {π6 Βοοῖ οἵ Ργυγεσϑε, ἃ 

τ. ΟτορογγΒ Μοηιοῖσγβ οὐ δἰ 1106, Ρ. 289. 
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(ἴοη ὁΔ]16ἃ {πΠ6 Ῥτονοτθβ οὐὗὨἨ ϑοϊοπλοῃῃ τ'α8 ἀγγδησοᾶ ἴῃ [6 οὐδ ἴῃ 
ὙΠΟ ν6 ΠΟῪ δάνα 1ἴ, ὈΥ αἸδγοηῦ ἤδηαβ: Βυΐ 1ὕ 18 πού ἐμογϑίοσα ἴο 
Ὀ6 οοποϊυάοα {μπαῦ {μ6Ὺ ἃγὰ ποῖ {π6 ργοάιιοίοηβ οἵ δοϊοιηοῃ, το, νγ6 
ΔΓ ἰπέογτηθά, Βροῖκα ' πο 1688 (δδη ἴπγοο ὑπουβαπα ρσόυοῦθβ (1 ΚΕ πρβ ἷν. 
32.). 810 18 ΠΟ ΒΘΓΟ βα1α {Ππαᾶὖ ϑοϊοπιοη ΠΣ πη561} πηδα8 ἃ σο]]δοίϊοπ οὗ 
ῬΓΟΥΘΓΌΒ δηᾶ βϑηΐθμοθβ, [πΠ6 σθηθΓΑὶ ΟΡ Ὠϊοη 18 {πα΄ ΒΘΥΘΙΆΙ] ΡΘΓΒΟῺΒ 
τηϑάθ ἃ οΟἸ]θοίίοη οὗὨἨ {6 π, ρδυμαρβ ἃΒ ΠΟῪ ΜΈ͵Θ αἰξογοά ὈΥ ἢ ἴῃ). 
Ἡ δ Ζοκια, διηοηρ ΟἾΠΟΥΒ, ἃ8 τῃθηΠοηθα ἴῃ {π6 ὑπ οηίγ- ΕΠ οΠαρίογ: 
Αρυγ, ᾿βαίδῃ, δῃὰ ΕὔΖγα τηϊσῃῦ ἤᾶνθ ἀοηθ {ἢ6 δαῖηθ. ὍΤμα “6188 
τΥ .Β δἤγηα ὑπαὶ Θοϊοιηοη πυσοίθ {π6 (ὐδη16168, οὐ ϑοπρ θϑδυιηρ; Εἷ8 
ΠΆΓ26, ἴῃ ἢ18 γουΐ, [Π6 Ῥ͵ΟΥΘΓΌΒ ἴῃ ἢ]8 ΤἹΡΟΙ γθᾶγβ, δα ΤΠ οΟἸ οϑιαβύθβ 
1 ἢ]18 οΪα δσα. 

ΜΊΟΝΔ 6118 μα8 Ὀρβογνοα {πδῦ [ῃ6 Ῥοοῖκς οὗ Ῥγονθγθβ 18 ΤΥθαυ ΘΠ Υ 
οἰἰθα ὈΥ {π6 δροβίϊθβϑ, νὴο σΟΠΒΙ ἀογΘα 10 ἃ8 ἃ γδαϑασα οὗ σγϑνϑα]οᾶ 
ΤΩ ΟΣ Υ, τ θηδα Ὁ γϑθδηβ ἡγοῦ ἴο ἀθσῖνο Π61γ τὰ]68 οὗ οοπάμποῦ: 
δηαἃ {88 σΑΠΟΙΪΟ8] δα ΠΟΥ οὗὨ πὸ ὈοΟΚ οὗἩ (μ6 ΟἸ]ὰ Ταβίαμηθηῦ 18 8ὸ 
γ06}} γα ῇοα ὈγΥ {π6 νι άθμοα οὗ αυοίδίϊοῃβ 88 ὑπδΐ οὗὨἉ [πὸ Ῥσονοσθβ 3: 
6 ΠΟ δα }80}γ ᾿πἴογβ ὑπαῦ ΘΥΘΓῪ Θοτμτηδηΐδίοῦ οα ἴπ6 ατοοῖς Τοβία- 
τηθπῦ οὐρῆΐ ἰο 6 ᾿μυϊπηαίο  Υ δοαπδιηΐοα νχῖτἢ (η6 δερίπαρίπς νουβίοη 
οὗ τπ6 Ὀοοκ οὗ Ῥγονοσῦϑ, δηα {μαῦὺ δνθσγ ΟΠ τβίδη ἀϊνὶπα βμου ά 
ΘΟΏΒΙΘΥ 1 88 {π6 ΟΒ16 Βουτοθ οὗἁ βουιρίμγαὶ του] {γ. 

11. Τὸ ὅΐσορε οὗ {π|8 θοῸκ 18 “" ἴο ᾿ηϑίσαοῦ τθη ἴῃ {π6 ἀοαραβί 
ΤΥ ϑίθυίθϑ οὗ {στα ὑγΙβάομι πα πη ἀογβίδπαϊηρ;, {π6 Παῖρῃΐ ἀπὰ ρογίβο- 
τοη οὗἨ ὑὩΟΝ 18 {π6 ἔσθ Κηοσ]οᾶσοα οὗ 1ὴ6 αἀϊνίηθ ν}1}}}, ἀπα {86 
ΒΊΠΟΘΥΘ ἔδαῦ οὗ 186 1ωμογτὰ (τον. ἱ. 2---Ἴ., ἰχ. 10.).4 Τὸ {τΠϊ18 επᾶ, 
186 ὈοοΪΚ 18 8]]6ἃ τὴ {86 ομοϊοαβί βοηἐθηίϊουβ ΔΡΠΟΥΊΒΙΩ8Β, η Βηἰτ6}Ὺ 
ΒΌΓΡΑΒβιησ 81} {Π6 6ἴ 10] βαυῖησβ οὗ [Π6 δῃποϊθπῦ βαρ 68, ΔΠ4 ΘΟΙ ΡΥ δίησ 
1η {ποιωβοῖνοβ ἀἰβθποι ἀοοίσιη68, ἀ 168, ὅτα., οὗἁὨ ΡΙΕΙΥ ᾿ονγαγάβ (ἀοά, οὗ 
ΘΑ. Υ δηᾶ θθηθνόΐθησα ὑονγα 8 τηδη, ἃ ηα οὗ ΒΟΌΤΙοὐΥ 86 ΤΟΙ ΡΟ ΥΆΠΟΘ ; 
ἰοσθϑίμοῦ 1 ρῥγοοθρίδβ ἔον {π6 σὶρ οἀποεδίοη οὗἔὨἉἍ ΘΠ ἄγοη, δηα ἔοσ {Π 8 
τ ἰαίνο β᾽ δι οη8 οὗ δι δ] οἴβ, τηδοϊδίγαίθβ, Δα ΒΟνΘΥΘΙΘΏΒ. 

1Π. ὙΠ ὕοοκ οὗ Ῥυονοσθβ 1β ἀϊν θα Ὀγ Μοϊἀδημανον δμὰ Ηδ6]- 

Δ Τὸ ἷβ τοὶ βαϊὰ τπδὺ 18:686 ῬΓΟΥΘΥΌΒ ὝΟΘΓΣΟ 07 ἐἐέεη σοηροβίζίοης, αὶ Β' ΤΆ ΡΙΥ τηδὲ ϑοϊοπιοη 
δραΐε (θη. Ηδποο Ηοϊάσοη {πὴ ΚΒ ἰδ ηοΐ ἐπ ργοῦθ 16 ἴπᾶὶ 116 ἩΘΌΓΘΥΥ τῃοπδυο ἢ ΒΡΟΚΟ 
τοῖα ἴῃ Θββοιη Ὁ}168 οΟἸ]οοἰοἃ ἔοσς 1606 Ῥᾶτροξο οὗ δεδγίηρ, πὶ ἀἰδοοῦγϑθο. Αἰϊοιηρὶ το 1|05- 
ἴγαϊο τ1π6 Βοοῖκ οὗ Εἰς] ο8᾽88ῖἴ65, ΡὈ. χὶϊν., χὶν. 

2. ΜΙοδδοΙ 5, [ηἰτοάδαυςιίοη ἴο ἴἢ6 Νοιν Τοβρίδηπηοηῖ, νο]. ἰ. ῬΡ. 207, 208. 
3 ΤΒὸ [Ὁ]ονίην ἴδὺϊθ οὗ [Π6 φαοίϊδιϊοηβ ἔγοηι ἴῃ. ΒΟΟΚ οὗ Ῥτγονεγὺβ ἰπ τπ6 Νονν 1 ϑβίδιποης 

18 σίνθι ἔγοθΒ Μοϊἀθηδανοῦ, Τπιτγοάποίίο ἰη ΤιῦγοΒ Οδποηςοβ Ν᾽ εῖ. εἰ Νον. Τοβί. ῥ. 98.; 
δὴ ἃ ἔγοπιλ ὕδγρζον, [πιτυάυςῖῖο δὰ Γὐῦγοβ Οδῃοπίοοβ  εῖ, Τεδβῖ, ᾿. 184. 
Ῥγον. Ἰ. 16... : ὁ . αἰτοά!ϊη οι, 11]. 10, 15. 
Ῥγον. 111. 7... . ὁ Δ. τὰ . Ἐοα,, χὶϊ. 16.. 
Ῥχον. 11.111, 12... Β ᾿ Ηοῦ. χὶ!, 5, 6.;. ἴδον. ᾿ἰϊ. 19. 
Ἴσον. 11}. 834. ὁ π ὃ ς : δηη68 ἰν. θ. 
ῬτοΥ. χ, 12. ὸ ὃ ᾿ 1 7)" εῖ, ἱν. 8. 
Ῥτχγον. χὶ, 31. ὲ ᾿ 1 Ῥεῖ. ἵν. 18. 
Ῥγον. χυΐΐ!. 13. ὲ Ἑοπι. χὶϊ. 17.; 1 ΤΏΘ8Β8. ν. 15.; 1 Ῥοῖ, 111, 9. 
Ῥτχγον. χυΐ! 27. ὸ απο 1]. 19. 
Ῥγον. χχ. 9. ᾿ ὸ : : : 1 σοΒη :. 8. 
Ῥτον. χχ. 90. : Ε Ε ᾿ Ε Μαῖῖ. χυ. 4.;: Ματυῖς νἱ}. 10. 
Ῥγου. χχ. 92. Η β ᾽ : Ε Ἐοπι. χὶΐ. 17. 
Ῥτον. χχν. 21, 22. : ς- ᾿ Βοπι. χὶϊ. 20. 
Ῥγονυ. χχυὶ. 1]. : ᾿ ς ᾿ 9 Ῥοῖ. 11. 22, 
Ῥγον. χχν]! 1. . . διηοδ 'ν. 19, 14. 

ὁ Βοβετγῖδ, ΟἸανία ΒΙΌΠογῃ, 1. 600 



732 Απαϊγεὶς οΓ ἰλε Οἱὼ Τεείαπιεηΐ. 

ἄορσοῦ (Μ]1086 ΔΥγδηρεπηθηῦ τγ88 ἐοϊογοα 1ῃ ΤΌΣΟ Θα! ]0η5 οὗὨ {85 
γΟΥΚ) Ἰηΐο ἔνα μαγίβ; Ὀυὺ Ὅτ. 4. Μ. (ἀοοᾶ μαβ ἀν! 6α 10 Ἰηΐο ἔΟΌΡ 
αἰδυϊηοῦ ραγίβ, “" ϑδοἢ οὗ ψβιοῦ," μα ΟΌΒογυβΒ, “18 ἀἸβρο β θα Ὀοία 
ὈΥ δὴ οὔγυϊουβ ᾿ηἰτοἀποίίζοη δηα 4 οπαηρα οὗἉ βίγ]6 δηα ταδηηθν, ἱπουρἢ 
118 Γ68] τχθίμοα πα δγγδηρθιγθηΐ βθϑῖῃ, δι Ππαγίο, ἴο παν Θβϑολρεα ἧς 
ΔΓ μΠο οὗ Οὔτ Θοτητηθηΐδίοσβ 8ηα ἱπίογργοίοσβ.ὔ" 

ῬΑΒΤΙ. 7ῆε ρχγοεπι οὐ ἐσογάϊΐμπι (1.----ἹΧ.). 
Τῃ {Π18 Ῥαγί ΠΘΆΥΘΗΪΥ τϊβάοπιὶ δπᾶὰ (86 γὰο Κπον]οᾶσα οὗἨὁ Οἀοἄ ἅτε βοῖ 

ἔοι ἢ} στοδὶ οορίουβηθ688 ἈΠπα νΑγ οἰυ οὗ δαργθββίοῃ, 88 6 ΟΠ]Υ Βοῦγοθ 
δη4 ἰουηάαίϊοη οὗ ἔγυθ νἱγίυθ δηά μαρρίπθββ. Τμΐδ ρογίΐοη οὗ ὑμ6 ὈΟΟΚ οἵ 
Ῥγονογθ8, βαγ5 ὈΙβῆορ [ον (ἢ, “18 ναγίοα, ο᾽ορ αηῦ, Β0] τη6, δηα γα ]γ ΡΟΘ 1ο 8]: 
1Π| ΟΥΘΓ οὗἉὨ ὑπ6 Βα )οσί 18, 'π σθηΘΓΆΙ, ΟΧΟΘ]]Θ ΠΟΥ ῬΓΟβογυ α ; δηα {6 μαγίβ 
ἈΤΘ ΥΟΓΥῪ ΔΡ.Ϊγ σοπποοιοά. {18 ου 61}18Π6Ἁ ννΣ 1 ΤΩΔΩΥ Ὀοϑυ 1] ἀοβογ Ρ ]Οἢ8Β 
8παὰ Ρογβοῃ  βοιλί]οηΒ: ὑΠ6 ἀϊοίίοπ 18 ΡΟ] βῃοά, δῃὰ δουπάβ τὶ 4}} {πο 
ΟΥ̓ΠΘμΘηἰδ Οὗ ΡΟΘίΓΥ, 80 (Πλῦ 1Ὁ ΒΟΔΓΟΘΙΥ γί ο] 45 1ῃ οἰθρδποθ δηα βρίθημάουγ ἰο 
ΔῺΥ οἵ 1Π6 βδογρὰ νυ] ηρ8.᾽ 2 

ῬΑΕΤ 1. 7ΤῸ ιολίολ ἐξ ρ»γεοῆεοά δε εἰ 9.,Γ Τλε Τγουεγὸς ὁ, 
͵ϑοίοπιοη, σοπιρτῖδος δἤογί ςοπίθηπίϊοις ἀεξοϊαγαξίοηδ ΚΟΥ ἐἠι6 τι86 0 Ῥετϑοὴς 
τοῖο ἦαυε αἀεαποοά ἔγοπι ψομίλ ἰο πιαπ]ιοοά (Χ.---Χχὶ!. 16.) 

ΤἬΏ686 Βοη 6 [1008 ἀροἸα [108 ΔΓΘ σΟΠΘΓΔΙΠΥ υποοπποοίθα, ΔΙ ΠΟ ΡὮ βοταθ- 
{Ππ|65 ἃ σοππθοίΐοη ὙΥ} ἢ ἰἢ6 Ρτοοθάϊηρ, βοηΐθῃοθ ΣΩΔΥ Ὀ6 ἀϊβοονογοα. ΤΉΘΥ͂ 
ἰγοϑὺ οἡ {86 ν δῇ οι 5 ἀπ (165 οὗἩἍ τη8ῃ ἰονγαγὰβ ἀοἄ, δηὰ ἰοναγάβ [15 6] ] ον Ἰλ αι 
Ϊῃ ΘΥΘΓΥῪ δβίβίοη οὗ [6.3 

ῬΑΕΤ 11. Οὐηίαϊπ α πιϊδοοϊϊαπεοιις οσοἰϊοοίίοπ ΟΥ̓ ὑγουογῦϑ, ργίπεϊραϊὶᾳψ 
τοϊαξίπρ ἕο γίοΐ πιοπ ἀπά ποδίο5 (ΧΧΙΙ. 17.----Χχῖν.). 

ῬΑΒΤΊ ΙΝ. “π ἀρροπαϊὰ, συπιδίδέϊπρ 07 νατίουδ ναγαδοῖϊο σοπιροείἐϊοηδ 
(χχν.--- χχχὶ.). 

1. ΑΑ οοἰϊοοίίοη οἵ δοϊοτηοπ᾿β ργονθγ 8, τ ΠἰΘἢ (88 ὑπὸ {116 βονγβ, χχν. 1.) 
νᾶ 8 πηδῆρ ὈΥ {Π6 ἰρατῃθᾶ υη 6. [Π6 τοῖρῃ οὗ ΗοΖοκίδῃ (Χχν.----χχῖχ) ΤὨΘ 
ΡΙΌΥΘΓΌΒ ἴῃ }}18 βϑοίΐοῃ ἃγα ποοηηῃθοίθα ; δῃη4 ΒΟΠῚ6 οὗ {ΠἸ|6 Τὰ δγὸ γορϑί ] 05 
ε 0:0 ΣΠΟΓΆΪ ἈΡ]ΠΟΥΙΒΙ8 Ὑ || ἄγ ἀθ]  νογοὰ ἴῃ {86 ογποΣ Ραγὺ οὗ (6 
οΟΚ. 
2. ΤῊΘ 6ι]}}6 8] ργεσορίϑ ἀθ] νογοὰ ὈῪ “ Αγρὺγ (πὸ δοὴ οὗ “416]1" ἰο ἢ18 

{τη ἀ8 1Τ{Π|16] πὰ ἴ0ςΑ]. 
ΤΠδῦ Αρραν, δά Κο]., ΠῚ}16], ἀπ α Τ7σΑ], ΓΘ ῬΓΟΡΘΓ πδτη68, Δ τι ῖ8 οἵ πο 60ῃ- 
{να ] οἰἴοη. «ΘγΌΤΩ6 τη ϑίοοκ [Π6 ῬΓΌΡΘΟΥ πϑηθ ΑΡῸΓ [ὉΓ 8ῃ Δρροϊ]δίνο, δῃπὰ 
ἴῃ [Π0 Τα Ψυϊσαία Πα8 ὑγαηϑιαὐθα {η6 αχργοθβϑαΐοη ἴΒυ8, τ τ ουϊ ΔΩΥ 
ΤΉΘΔΠΪηΡ: “ἴουθα Οὐηστορδηί15, ΗΠ} Μοπιθη 8, ν ῖοῃ, ἴῃ {π6 Απρὶο- 
Του 5 ἢ νϑυβίοη ἔγοπι {116 Ὑ υϊσαία, ᾿5. νι Θααλ] ἀπὶη 611} 1 ὈΠῚῚ  τοπάἀογοα, 
“ΤΠ6 νψοτγὰβ οἵ (ἀδίμογοσ, [16 δοη οὐὗἉ γοπιίίοσ." ὅβοῃηθ 8.6 οὗ ορϊπίοῃ, (δῖ, 
ὈΥ ΦΦἌΚοἢ, Πενία 18 τηθδπί, Ἀπᾶ ὈΥ Αρυγ, ϑοϊοπιοῃ ; δῃηᾶὰ βοῦϊθ ἔβη] 
Θχροβιΐοῦβ {81 ὴΚ ὑπαὺ ΤΠ 16] δηα ἴ7ςΆ] πϑαη ΟἸγῖϑὺ; Ὀυῦ {Π|686 Ἀγ Ρού 6 868 
ἈΓῸ τοίυϊοα ὉΥ Ηοϊάοη.4 Τῆθ βϑπιὸ οἴοδθ οὐβογυδίίοῃ οὗ πλίυγο, δηὰ 
δοῃ θηϊίουβ ἔοσγῃ), νν ΒΟ οἰ αγβοίθσίζο ὑη6 ρῥγϑοορίβ οἵ ϑοϊοπιομ, ἃγθ ἴο ὕθ 
ἔουηά ἴῃ (Π6 Ῥτγονθγθ8 οὗ Αρυτγ, τυοβο δασα! γα Ὁ ]6 ὈΓΆΥΟΡ (ΧΧΧ. 7---9.} 1} 
ΘΥοσ Ὀ6 705} γ δἀηιίγοα [ὉΓ 118 μἱοίν, δῃηὰ ἔογ ἐῃθ οσοηίθηίθα δρὶτῖῦ νν Ὠἰ οἢ ἐξ 

᾿ Ἰυϊββογίδιοηβ ου ἰἢς Βοοκ οἵ Ῥγουθυθδβ, ἰπ Ὦγχ. ατοροσγ᾽β Μοπιοίγβ οὗ 1)7. ἀοοί, ρρὑ. 
292, 293. ; 

3 Ἰ,οσίιγοβ οη Ἡοῦτγον Ῥυεῖτν, ΒΥ Ὧν. αὙΟΡΌΓΥ, νοΐ, ἱϊ. Ρ. 164. 
5. 8566 Οτοροιγ δ Μοπιοῖγβ οὗ 1)γ. αουὰ, Ρ. 298. [π μγν. 299---8308. 1)γ. Ε΄. [5 οἸαςϊα οὰ 

(Π|ὸ Ὀοδιι {1 οἰ δηρο8Β οὗἉ 51}]6 'π τπΠ6 δοσοπεὶ ρατγὶ οὗ {ἰ6 θοοΚ οὗ Ῥγονογῦβ. 
4 Τυαμεϊαιίοη οὐ το ΒΟΟΚ οἵ Τγονοσθβ, ΡΡ. χυ ,χχυ. 366, 867. 
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τοδί. [0 ΘΧΔΟΙΥ σΟΥΤΘΒΡΟΙ 8 τὶ ἢ (Πμ6 ῬΟΟΣοη ἴῃ {116 ΟΣ 8 ὈΓΆΥΘΥ : 
Οἷυε τις ἐλὶ8 αν τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον ---- ποῦ ομν' ἀαἱΐν ὈτοδΑ ---- Ὀὰἐ 
ὑγεοαά ον [οὐ εεῇὲεϊοπί ΚῸ7 τι8. 

8. Οοηϊαϊηβ [06 δάπηοη! οη8 σίνοῃ ἰο Είηρ Τωϑυλυ6] 3 ὈΥ͂ 18 τηοίμοσ, ἃ 
αυθθὴ (Χχχὶ. 1--9.). 

ΤΉΘΒΘ Βα ΟΥΥ͂ ΨΘΓΒΘΒ “ΔΙῸ 8η ἱΠἰΠ Δ ̓]Ϊ6 Ργοάμποίϊοη, 848 γνῶ }] ἴῃ 
ΤΟΕΡοοῦ ἴο {π6ὶ} δοίυ δ] τηϑίθσα]β, 88 {π9 ἀ6] ἸΔΟΥ͂ τὶ τ ΠΟ (ΠΟΥ͂ 8ΔΓΘ 
βοϊεοιο. . .. ὙΤΠ6 ἀοσβογὶριίοη, ᾿Ἰβουρσῇ ΒΓ] ΟἿΥ ἴῃ σοηβοηαηοθ τ 10} (6 
ἀοιποβίϊο ΘοοποιηῦΥ οἵ ἴΠ6 Πρ θδὺ βρῆθγο οὗ ᾿1ἴθ, 1. 1116 ΘΓ ρδγὶοά γοξοιτοα 
ἴο, ἈΠ4 ΘΘρθοΐδ γ ἴῃ {π6 Εἰαβῖ, 18 οὗ υπίνουβαὶ δρρ]οδίϊοη, δηὰ οδηηοῦ ὃθ 
βίυ ἀϊ αὶ ἴοο οἰοβθὶυ. ὃ 

4. ἜΠο ἀσβοσίρίϊοη οἵ δ νἱγίσουβ ποχηδη, χχχὶ. 10---8].; τόσο (ἢ 1η1014] 
Ἰοιίογβ οὗ 16 ψ γβ68 {Ὁ]]ονγ [86 ογάθσ οὗ [μ6 ἩθΌγονν ΔΙρἢαὈθί. 

[ΤῸ σοπθγαὶ {116 δηᾶ ρῥγοίδοα (1. 1----7.} πὸ ἀουδί Ὀαοϊοπρ ἰο ἐπ 
Ὀοοΐκ 88 4 μοὶ. Βαυΐ 10 18 αυοβᾷβοποα ἩΒοίμοΥ τἢ6 ρογίίοῃ 1.----ἰχ, 18 
{86 ρτοάυςσίίοη οὗ ϑοϊογμθοη. ΕῸΣ 6 Βᾶνο ἃ ΠΟῪ {1|16, χ, 1. ; ὙΒΙΟΝ 
τη]ρὴῦ βθοῖὴ ἴο Ὀ6 ἘΠΗΘΟΘΒΒΑΤῪ 11 {Π6Γ6 γ͵ὼῚπ8 πο ἃ οῆδηρο οὗ Δ ΒΟΥΒΠΙΡ. 
ῬογΒαρ8, βόσανοσ, {Π6 αἴ γοπὺ ΤΌστῃ οὗ οοιηροβιίίοη οὗ [86 βαννεῦι ἃ 
Ἰηρ᾽ ῬΟΥΓΟΩ Βυ ΠΟΙ ΘΠΤΥ δοοοιιηῖϑ ο γ᾽ {Π6 ἔλθ ᾿πβου ρου. [06 ΥΥ̓ οἰΐθ 
{Π|0|κ8 {παΐ {Π6 ἴοπα οἵ 1.----ἰχ, 18 τῆοτα {κὸ {μδΐ οἵ ἃ ἰϑδοθοῦ οὗ γουίῃ, 
ἃ Ῥτορδμοῦ οὐ ρῥγιϑβί, ἔῃδῃ οἵ ἃ Κίῃρ ; δπὰ σγοΐδυϑβ ἴο νυ. 10., γἱ. 26----31., 
8.8 ἸΠ]σΔ ηρ᾽ ἃ ργυϊναΐθ τηδὴ 1ηβίοδα οὗ ἃ. ρῃ Ὁ]16 οπαταοίοσ,͵ Αὐραμπηθηΐβ 
ΟΥ̓ 118 Κἰῃά ἃγθ ποῦ οὗ τους σοῖσι. [Ὁ 18 δατηϊ6α (μαὺ ϑΟ]οχοῃ 
Βιπ861[ αἸα ποῦ ςο]]οοῦ {π6 Ὀοοὶς Ἰπΐο 118 ῥσαβοηῦ ἔοστωη. [Ὁ 8 ργο- 
ὈΑΌΪΥ ἔουπιθα ὈΥ ἀσρτθθδ: να ββου]ᾶ βασαάὶυ αἶϑ αν ἐουπᾶ (μ6 
ΡῬγουθγῦβ ψῃϊοῦ ΗΘ Ζο ΚΔ ΒΒ ταϑῇ οορ!δα οι, χχν. 1., ὅζο., ρΙδορα κ8 δὴ 
ΒΡΡΟΠαΙχ, ΤῊΪΒ 866 118 ἴο ργθτϑιρροβα {μπαῦὺ {πο γα τῦαβ ἃ [ΌΣΠΊΘΓ ΘΟπ.- 
ΡΠ αοπ; τι ἢ πγυϑῦ παν Ὀ66ὴ τηϑθ δοῦν [ἢ6 {ππη6 οὗἩἨ ϑοϊοπιοῃ 
Δηἃ {παῖ οὗ ἩοΖοκίδῃ, ἃ ρουϊοα οὐ βοιμν δῦ τόσα μδη 260 γρδγβ. 
1 σππϊη (818 πι {16 οΟἸ]δοίΐοη θασδη ἰο Βα ἰοσιηϑα, 10 18 ΓΘΑΘΟΏ80]6 
ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ὑδαὺ ϑοϊοσμοη ΒΒ Ἰοῆροὺ δηα τοῦθ σοηπθοίθα δατηοη 018 
τησηῦ θ6 ρμἰδοθα Ῥεϑίογθ ἢ18 ὈΓΙΘΙ͂ΘΓ τπαχιηβ: 1ῦ 18 ποῦ ΤΘΔΒΟΠΔΡ]6 ἴο 
ἸΤΩΔρῚ 6 (Παΐ ἃ ὈΟΟΚ, ὙΠῸ ὈΟΓΘ ρΘΠΘΓΆΪΥ ϑοϊομοπβ ἤδηιθ, που] ὰ 
6 τηϑδάθ ἴο Ὀερίη σι ἰοδοῃληρβ ἔτοπὶ Ἀποίμο μδηᾶ. [10 18 ὑγροᾶ, 
Ποσανον, [Πᾶὲ οἤδρ8. 1.---ἶχ, ἀν ἰὴ βίγ]θ ἔγοτα {π6 βῃοοθθαϊηρ; 
ΟΠμαρίθσβ, πὰ μη {μοπιβοῖνεθ, Ῥοϊηρ ἀποοηπθοοίθα ρϑγαστΆρ8. 
Βοβϑιάβθβ, ἴΠ6 ροθίϊοαὶ ροῦγοῦ 18 ζγθδίθσ ἴῃ {π6 ἢγβὺ ρατί {πδη αεἶβο- 
ΠΟΘ ἴῃ {Π6 Ὀοοῖϊς : {Π6 γ ΥΒ68 δ'80 8τ6 ΒΥΒΟΏΥΙΩΟΙΒ ΡΆΓ8}}6]8, 8116 
Αἰτογιναγὰβ δηΠ Π ι]Ο. ῬάγΆ}} 618. ῥσαναὶ] ; {μ6 αἰ ἴδγθηΐ 86, ἰοο, οὗἁὨ [86 
ὨΔΙΏ6Β οὗ Ποῖ Ἰηἀἰσαῖαβ ἃ αἰ δγεηΐ δυο ρΡ.Ό. Αὐτὸ {Ππ656 σθαβοῃβ 
Β. Ποἰοηὐ το ονογί γον {Π|6 ΓΟαΞο Δ 0]6 ργεϑαπιρίίοη ὑπαῦ ϑΟ]οιηοη τγ88 
[26 δ ΠΟΥ οὗ {π6 Ὑ Π0]6 οἵ 1.--- χχῖχ. 

Τὸ πηυδὺ 06 8]]ονγϑὰ τῃδὲ {Π|6 Ῥαγῖβ οοη δι ηα ἴῃ 1.---ἰχ, ἃγὸ ποῦ ὙΘΥΥῪ 
οἰοβδὶγ οοπηθοίοα, {πᾶΐ ἃ δι δ]εοί 18 ἰΆ Κη ἀρ, Ἰα]ἃ ἀονη, ἀπά ἰαῖκθη ἀρ 
δα; θυΐ ΜῈΥ Βῃου]α {118 τα ταΐ6 ἀρϑιηδῦ τ[ῃ6 γμο]6 Ὀοὶηρ ἔγοιη 
οη6 ϑυίῃον--- Δηα {Πα ΔΊ Ποῦ ϑοϊομιοι ὃ ΠΧΔΏΡ] 68 οἵ β᾽π}}}8 νγαπῦ 

 ὙΓδῃδδίΐοη οὔ τς Βοοῖ οὔ Ῥγογοσῦβ, ὑ. 872. 
5. ὅόπιθ οΥεἰς8 Ὦανο σοπ]θοίατοα ται 1οπη6] 18 ΠΟΙ ΘΓ πδπὶο [ὉΓ ϑοϊοσλοη ; Ὀαϊ (δ ]9 

ἢνροῖῃεϑβϑὶβ ἰβ δ {]8[δοίουγ τοί αἴθ Ὁγ Μγ. Ἠοϊάςη, ἰῃ Ὠΐ8 Αἰἱειηρὶ τον ατὰδ δη ἰτργονθὰ 
Τγαπϑ δου οὔ 6 Βυοῖ οὗἩ Ῥγονογθβ, ῬΥθ  ΠΠΑΣΥ Π Ἰ5ϑ6 ΓΑ 110, ΡΡ. ΧΥΊ]].---αχν. 

5 Ὧτγ. σοοά᾽ν Ὠ ἰϑεςτιαιίοη οἷ 126 ΒΟΟΚ οἵ Ῥτονοσθβ, πΠ τ. ατοροῦ Β Μομιοΐσα οὗ 18 
15, Ῥ. 805. 

4 ΕἸΩ]εί πῆρ, 8 281. ὅς Κιιο᾽5 Ογοὶ. οἱ ΒΙΡ. 111. τί, Ῥτγονογῦθ, Τπὸ Βοοκ οἔ, 



734 “παϊγεὶς ὁ ἐλε Οἱά Τεεδίαπιοηξ. 

ΟΥ̓ δοΠ ΘΟ ΟΠ ΟΟΟαν ἔγΘα ἈΘΠΕΪΥ ἴῃ ᾿ξαγαίγθ, δηα ἄγ ποῦ ἱβουσῆ ΒΗ 
βίτοηρ ῥγοοῦ [μαΐ ὁΠ6 τπηδῃ νν88 ποῦ (Π6 δυῖθποῦ οὔδη οπἶτο Ὀοοϊ.. ἴ7π|688 
Ὑγ6 ἅΓ6 ἴο ἱπηαρῖηθ {πα ϑοΟ]οιλοῃ βαῦ ἀουγη ἴο υυτϊίθ δ οηο6 ἃ Β6.168 οὗ 
ἸηΒ ΓΟ 08 ΟἹ ΟἿΘ 'ραγ(Ἰουϊαν (οριο, {Π6 οΟὈ])οοίοη 18. τυιηβδ βίδοίοσγ. 
ΤΊ ρου θη 8 Μγ6Γ6 σοῃροδοά αἱ αἰ γθηΐ {1Π165, ΔΟσΟΙ ρ ὕο ΟΟΟΆΒΊΟΠ, 
84 ννγοὸ οοἰ]οοῖοθα, ποῖ, 10 ἢα8 Ὀ6θὴ ͵ι8ὲ δἀηγ6ἀ, ὈΥ δ] ρτη δϊπ- 
Β6} ἢ, θυῦ ὈΥ βοπλα σοι! ον δέου ἢ. Ὑμδῖ σγθδίου Ῥοθῦοα] ΡΟΥΤΟΓ 
Βῃου ἃ Ὀ6 ονιπορά ἤογο 18 ηδλίαγαὶ. δαΐ ΔΗΥ͂ ροϑῖ ἴο ψτιῖθ ἃ οοπηθοῖρα 
ΡΆΓΔΟΤΆΡΙ, Θβογιρῦνα οὗὨ νυ ]βάοπ,, ἴῸΓ δχδηρ] (866 11]. 18---20., ν11}. 
1---360.)., Ἰοηρ  Υ ΟΥ̓ Βῃπογίδσ, δῃα ὑἤθη ἴο 6π0 1086 ργεσῃϑηῦ που ρ 8 ΟΥ 
ΤΩΆΧΊΙΩΒ ἴῃ ὈΓΙΘΙ Βοηΐθῃσ68, 8ηἃ 866 ὙΠ6Γ6 [118 ροϑῦ] 8] ΡΟΥΘΥ γ7}}} πχοβὲ 
ἀδνοῖορα 1861. Α.8 ἴο ἃ ἀιβἜδγεποθ ἴῃ {Π6 Κιηαβ οὗ ρϑγ8}16]18}}, 10 νυν 
ἴο 6 Ἔχρϑοίθα: ἃ ἀϊβοοῦυγβα πηυϑῦ ὩΘΟΘΑΒΆΓΠΥ ἔΓΩϑἢ. ΒΟΟΡΟ [ὉΓ ΒΥ Π0- 
ΠΥ̓ΤΊΟΙ8 ΟΥ̓ ΡΥΔαΔΙΙΟΠΑ] ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΠΒ, ἃ ΒΟΙΊ68 ΟὗὨ Βῃογί τη ΧὶΠῚ8Β ἴῸΓ 8ῃ- 
{Π6 06 ομθ8.} Απὰ ἢ τοβρϑοῦ το {6 π86 οἵ (Δοα Β ὨΔη168, ἴγοιῃ ΒΊΟΝ 
10 ἢὰ8 Ὀδ6θὴ βαϊα ἰῃαῦ οῃδρ. 11. ργοδοθϑᾶβ ἔγομῃ δῇ Ε]Ο ϊθῖ, ([Π6 ψΠο0]6 οὉ- 
76 οὕοη 18 νἹΒΙΟΠΆΓΥ. ΕΓ {Ππ|68 8Ι0}6 ἔγοτῃ ἱ. ἴο χχῖχ, 27. ἀοθβ Ε]ο 
οὐσυγ; ἤγϑῖ, ἴῃ ΟἤΔρΡ. 11. ὅ., ΤΠδτο 6 ῃονδῇ Πδα ᾿τητηθα!αίοὶν ργοοραεά, 
8Πα ΘΓ ΘΟὨΒΟαΌΘΠΓΪΥ [Π6 ταροοη οὗ ὑἐπαῦ σοσχὰ σσου]ὰ αν ὈΘΘἢ 
ΘΟΌ ΙΑΥΪΥ ἂν Κατα ; ΒΟσΟΠΩ͂ΪΥ, ἴῃ σἤΔΡ. 1]. 17., τ ογο ΕΠ] ἢ τηυδέ 
ἐς υ864,Ὰ, θδοδιι86 ἃ ΒΕ ΠΣ τῦδ8 ἰο Ὀ6 αἰἰλοηθα: “ς ΠΟΥ 6 ῃμουδὴ 7 πουἱὰ 
ανα θη ᾿ηβιδγδθ]α; {ΠγάΪγ, ᾿ὰ οἤάρ. 111. 4., τβογα {μοῦ 18 {868 
ΔηΓΠ|6818 οὗ “ (ἀοά δηά πηδῃ; ᾽ ἔουγί γ, ἴῃ χχν. 2., ὮΘΓΘ ΠΟΤῈ 18 ἃ 
Βἰ τα] Υ ἀπ μοϑῖ8β, ταοσθ ργουιϊηθηῦ ἴῃ (86 οτρῖπαὶ ὉΠ Σ 29, πᾶ 
ὈΣῸ Ἴ33, (μα ἴῃ ΟἿΣ ἐγδηβαιίοη, “ (μ6 σίογυ οὗ αοἂ,᾽ “188 Βοποὺγ 
οὔ Κῖηρ 8." Τὺ που]ὰ ἴα βοπηθ ἱπρ ΠΥ [0 τηακα ἃ γαρθοίβ]6 δγρὰ- 
τηδηΐ ου οὗ [686 ποΐβ ; 8248 6180 ουὔῦύ οὗ [06 «ϑϑογίζοη ὑπαὺ (86 αἀάγοββ 
“ἐ ΤΑΥ͂ ΒΟ. ἢ ΟΟΟΌΓΒ ἔΓΘΑΌΘΏΥ ἴῃ 1.---ἰχ., δπα Ὀαῦ οη66, ΧΙχ, 27., ἰὴ (ἢ6 
Βοοοηά ραγί. Ο οουζβθ. 

ΟῚ] Ἔχ ἃ ΠυθοΣ οὐὗἁἩἨὨ ψογβ δηα ῬΡὮΓΆΒΟΒ ἔγθα ΠΕ υδοα ἴῃ 
ΟἤΆΡΒ. 1.---ΧΧΊΧ,, δ πα ΓΆΓΟΙΥ, ΟΥἩ (βοπ16 οὗ {Ππ61π} ον ἤθ γα 688 ὁσουστίηρ,. 
ΕῸΣ {ῃ686 {π6 βίυἀοηϊ ΤΑΥ͂ σοηβα ἢ18 ὈοοκΚ. ὍΠΟΥ {ὈγΠΪΞἢ 8 
βίσοηρ ῥτοοῖῦ 1Παῇ [π6 ψ 016 ργοοθοασα ἔτοπι οη6 ᾿δπᾶ, 

Τηα {μιγτά ραγί, χχὶὶ, 17.---- χχῖν., 10 18 Ὑῃουσιῦ ὈΥ Βοπη6, 18 ποῦ [ἢ6 
Ρτοάιυοίοη οὗἩἨ ϑοϊοπιίοῦ. πὸ βίγϊα οὔδηρεθ δσδίῃ: [ἢ 6 Ῥᾶγα } } 6} 151 
ΑἸ ῸΓΒ ΟΥ Δἰπιοϑί ἀἰβαρ ΘΑ Β : {Π6 Δα ΓΘ88 “Τὴν 80} [ΓΘαῸΘΏΠΥ ΓΘΟῸΓΒ ; 
δΔηα ἴῃ ΧΧΙ!. 17. Δηα χχὶῖν. 23. ἃ αἸθγθησα οὗ δι βουβἢρ 18 Ἰηπαϊοδίοα, 
88 1,1 1Γπ686 ψογα {86 ψοτάβ, ποὺ οἵ δὴ ᾿πάϊνι πὶ, θυΐ οὗ “16 ν186 ἢ 
(Ρ]ὰγ.) Τῆθβ6 στϑαϑοὴβ μαναὰ ὑγαῖρῃῦ; δηᾶ 1Ὁ 18 ΤΙΏΟΥΘ ΥΘΑΒΟΏΔΌ]6 [0 
᾿τηδρὶπα πα {Π|6 ᾿πβιγαοἴοηΒ οὗ οὔπιοσ βαρθδ πιῖρῃῦ θ6 δρροῃαρᾷ ἰο {8 
ςΟ]]ΘοΙοη8 οὗὨ ϑβοϊογμοῃ, {πῃ ΡΓΘΗ͂ΧΟΑ, 88 ἴῃ 1.---ἰχσ ὙΥ̓́ΒΟΙΠοΥ, ποτ - 
δνοῦ, {Π6 ΓθαβοΩΒ ἃγῸ Δ] ΟΠ Υ σΟμΟ] αβῖνθ, ΟΥἸ[108 Ὑ011] ποῦ 6 ΠΟῪ 
ἴο ἄρτϑθ ζ 61} δϑου 68 [818 ραγῦ 848 ν7086]} ἃ8 [Π6 ἔογΤΊΘΥ ἴο {86 [Βγα ] 18ἢ 
ΤΩΟΏΔΙΟἢ. "ἢ 

ΑΒ ἴο χχυ.----σχῖχ., (δ πγϑῃ οὗ ΗΠ οζοκίδῃ σοῦα πο {86 χβὲ ἴο δσομ)- 
ταὶ {686 ᾿χΟΥΘΥΌΒ 0 ττιπρ, θυ που! βθοῖὼ ἰο αν ἰγδῃβοσιθο 

δ ἙδΔΟΝ συοσβο οὗ ἴΠ6 βοοοῃὰ μαζί, 875. ἰπ αἱὶ, 18 οότῃ ]είθ ἰῃ 1861, δινιὰ οδοὴ Ἵοοῃδίϑὶ οἵ 
ἔντο τη ΕΓΒ οχοορῖ Χίχ. 7. 

3 8.6 Βογίδοδυ, Ὠ]6 ϑργάςμο ϑαϊδιηοβ, ΕἸη] οἰ απρ, ΡΡ. χὶϊὶ. χὶν. χχὶ., ὅς. 
5. ἙΪη]εϊτπης, ἃ 119. 4 Τυϊα, 

. 



Οπἡ ἐδμο ουκ 90, Ῥγονοτὺς. 85 

[6πὶ ἔγομῃ Οἵ. Βοιγοθθ. θυθυαὶ ὈΓΟσΟΥΌΒ ἀγὰ ἢ6γὸ τορϑαΐθα : ΘΟσΩ.Ν. 
Χχχυ. 24. ψ 1 χχὶ. 9.; χχυϊ. 3. ὙΠ χ. 183.; χχυϊ. 13. τ χχὶ]. 18.; 
χχνυῖὶ. 15. τι χῖχ. 24.: χχνυϊ. 22. ψ τ χυὶ!. 8.: ΧΧΥΪ!. 12. ψ ἢ χχὶὶ. 
3.; Χχνυ], 13. τ χχ. 16.; χχυ]. 15. ἢ χῖχ. 13.; χχυῖὶ. 21. ψιτῇ 
ΧΥΪΙ, 3.; ΧΧΥΊΣ. 6. νυνἱἱὐῃ χῖχ. 1.; ΧΧΥΪ. 19, ΙΓ ΧΙ]. 1]1.; ΧΧΥΙΣ. 24. 
Ὑ{10 χυῖ. 9.: χχὶχ. 13. ψ 1 χΧχὶ. 2.: χχῖχ. 22. ψ ἢ χν. 18.: Ψ Π1]6 
ΟἸΪΥ οΠς6, 10 ἈΡΡΘΆΓΒ, 18. ἃ Ῥγόυοτῦ οἵ {π6 (λιτὰ ραγῦ τερϑαΐθα ἤοτα: 
σΟΙΏΡ. ΧΧνἹ. 21. ἢ χχῖν, 23, [Ὁ πα8 Ὀθθη ᾿πίογγρα {παῦ {Π6 πηθη οὗ 
Ἡεζοκίαῃ πδοα {π6 βᾶπη6 ΒΟΊΓΟΘΒ 88 ἴΠ6 σοιρι]ον οὗ [Π6 δθοοηα ραγῦ. 

ὙΥ1Ὲ τοβροϑοὺ ἴο {πΠ6 Δρρϑπάϊχ, χχχ., χχχὶ., 1{{|16 απ 6 8814, ἯΒο 
ἈΑρυτγ τγ88, Δηα τ 8 [μοῃλι6], πηιϑὺ Ὀ6 ἃ ΠπιΥΒίοσυ. ἔϑοπῃθ, ὈΥ ἃ αἰ δγθηῦ 
Ῥοϊπίληρ; δῃᾺ ὑγαηβίδίϊοη, τλᾶῖζα 1μΘπλιι6] {86 Βοη οὗ ἃ ᾳφιδϑῃ οὗ Μδβββδ ; 
Ὀυΐ {818 18 σοῃ)]θοῦιγα. Ὧν. οδῃ ΟἾΪΥ ΒΌΡΡροΟΒα {πᾶὺ {{|18 ΔΡρϑπαὶχ 
τγᾶϑ τηϑᾶθ Βαίογα {116 οαρίϊνιγ.] 

ΙΝ. ΤΠ Ῥτγονοσθβ οἵ ϑοϊοσαοῃ πο] 8. οομπβρίοιιοιβ ΓΆΠΪς διμοηρ [ἢ8 
πιοίτῖοα! θΟΟΚ8 οὗ {πα ΟἹ Τεδίδιηθηί. Νοῦ ΟἿΪΥ δτὰ {π6 Ὺ δάμγὈΪΥῪ 
Βαδρίθα ἴο ΘΟΠΥΘΥ͂ ἱπβίγαοίίυη ὈΥ {π6 ἰγεαβαγθθ οὗ ργβϑοίϊςαὶ τπυϊβάοιῃ 
Μ ΒΙΟ. (Π6Υ ΟΡΘ ἴο τι.ι8, δυΐ ΠΟΥ͂ αἶϑδο αἴογαὰ 8 ἃ ποῦ]α βρϑοίωθῃ οὗ 
{μ6 ἀϊάδλοί!ο ροοίγυ οἵ [π6ὸ Η ΟΌτΘΥΒ ; [86 παΐαγα οὗἁὨ πΒΙΘΙ ΠΟΥ ὁΏΔ016 
18 ἴ0 πηαεογβίαμα ὈΥ πλθδῃ8 οὗ ὑπ6 δι 616 ρΆΓΆ1]618 τυ ἢ τ ΒΙοἢ ΤΠΟΥ͂ 
Δρουμά.; ΜυοΆ, ἱπ4664, οὗ [6 οἰαρᾷπορ, δοιίθμθβυ, δηα ἔοτοα, τ βοὴ 
ΔΘ (ἀἸΒΟΘΙΤΏΙΌ]6 [ἢ ΘΟΪΟΙΏΟΗ Β ὙΥ156 ΒΑΥ]ΏΚΒ, 18 ἀογινϑα ἔγοσα {μ6 δ Πδίϊο 
ἔοστη, {86 ορροδβιίίοι οὗ ἀϊοίίΐοη πὰ βοηθπδηί. Ηδηοα ἃ οαγοία] 

᾿ αἰζο πο ἰο ἴΠ6 ῬάΓΑ]] 6] 1βτὴ οὗ ποτα 6 ΓΒ (Υ ΒΙΟἢ τορὶο Πδ8 ΔΙσοδαΥ Ὀθθῃ 
ἀϊβουιββθα) ν1}} οοπίσιθαΐα ἴο τϑίμονο {ΠαὉ ΟὈΒΟΌΤΙΥ ἴῃ ΒΟ βοπλθ οὗ 
{86 ΡτουογΒ ἈΡροαΣ ἰο 6 ᾿ῃηνοϊγοά. 'ϑομμθίϊπηθβ, 4180, ὁῃ}6 τῃθι 6 Ὁ 
ΟΥ ρματί οὗ ἃ ῥγόυθγῦ τημδῦ θ6 ΒΌΡΡ]164 ἔγοσα {π6 οἵα; οἵ, 85 (ὑ]δ8811:8 
Βια8 Ἔβχργοββϑα 10 ἴῃ οἵμὺ ὑυογβ, βοπιθίϊτηθβ ομα {πἴπρ 18 Ἐχργθαβϑϑὰ ἴῃ 
ΟἿΘ ΤΩΘΙΏΌΘΓ, ἃπα ἈΠοίΠοΡ ἰῃ {Ππ6 οΟἴμοΣ, δα γοῖ οί δῦ ἴο 6 υπάροτ- 
βίοοα :ῃ Ὀοίϊι Ἰλοσαρθοσθ.Ό ΤὮι8β, 'η Ῥχον. χ. 14. νγνὰ σοϑί, 

ὙΝ 86 τηθῃ ΑΥ̓͂ ἋΡ Κηονϊοάρο ; 
Βαϊ 186 του οὗ [Π6 100] δὴ 18 Ποδσ ἀδβίσιιοιϊ ἢ, 

ΤΠ τηθδῃϊηρ οὗ ΠΟ 15 {πᾶῦ 186 τηθῃ σοΙαπ)πϊοαίθ, ἔου {π6 Βαποῆς 
οὗ οἴβοσβ, [πΠ6 ψΊβάομῃ ὙΠῸῪ μανὸ δοαυϊγοα απ ργοβοσνϑᾶ; ψ 8116 100]8, 
Ὀοϊηρ ἀοϑταξο οὗ ἐπαῦ Κπον]θᾶρα, ϑοοὺῦ οχμαυδὺ {μος ΒΟΔΏΤΥ βίοοκ, 
ΔΑ υὐίου ποῦ ΤΔΘΓΘΙΥ 1.861688 Βαΐ ουθὴ ᾿π]ασουβ ἐμῖηρθ, Αραΐῃ, 

Α νῖβθ Βοὴ τ δ κοι ἃ ρἰδὰ (ΔΊ ΠοΥ ; 
Βιυϊ 8 [0] 18 ϑοῃ 18 ἴῃ 6 Πεοδυ 688 οὗ ἰδ χη ΠΟΥ. ---- Ῥτον. χ, 1. 

Βοίῃ {π6 ἔδίμοσ ἀπᾶ τροῖποῦ ἀγα ἰο θ6 υπάογβίοοα ἴῃ {86 ἔτῦχο τηθιη- 
θ6γ8 οὗἁἨ 1818 ραββαρθ ; δἰ ὑβουρσῃ ἴῃ {μ6 ἢγδι [Π6 ἔμ Υ ΟΠΪ]Ὺ 18 ποιϊοοᾶ, 
Δα ἴῃ πὸ ΒΘΟΟΠα {π6 τηοΐῃοῦ ΟὨΪΥ͂ 18 πιθηϊϊοηθά. 1,85801γ., ΤΩ ΔΗΥ͂ 
{πη 8 ψ ΠΙΟἢ ΔΓΘ Βροκθη βΘΠΘΓΑΙΥ ἅτ ἴο Ὀ6 γοβίσζαι πϑα ἴο ραγίοι δῦ 
Σπα νἀν418 δηα οἰγοιιπηβίδμοοθ: 88, ΒΟ ΥΟσ, [Π18 σῦ]6 88 ΔΙΓοδαυ 
Ὀδθη ΠΠυδίταϊοα αὐ Ἰδησίῖ, 16 Μ}}] ποῦ Ὀ6 πΘΟΟΒΒΆΤΥ 0 του] Πρ] Υ 
Δα ΠΟ η)4] Θχδι ]68.2 ἴμο Δα μοσ, τὰ τυσοῦ Ρ]Θάδαγα, γοΐουβ Π18 
ΤΟΔάΘΙΒ (0 {π6 ον. Μίγ, ΗἩοϊἀθηβ Αἰίοτηρὺ ἰονγαγὰβ δὲ ᾿πρτονοα 
Τυδηβιδίίου οὗ {86 Ῥτονογθβ οὗ βοϊοιμοη, ψὐ ἢ ποῦθβ, 48 [86 Ὀαβί 

Δ Οη [δὰ πδίυγο οὗ ἴπ6 βογίρίαγε ργοναγῦθ, 8686 ὈΡ. 8356. δεργα. Οορ. ΕΚἰϊίο, ΤΠ αἱγ 
ΒΙὉ]5 ΠῚ αϑυταιίοηβ, Εν πῖης βου 68, Τοηἢ εκ, ΕὈΌΣΝ 1) 8γ. 

2 566 ΡΡ. 421] ---428. δερτα. 
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οὐ θοδὶ Βοῖρ ἰο Δπ οχδοῦ υπογβίβπαϊησ οὗ {π18 ἤηο δοιαροπάϊαηι οὗ 
οἰ ἢ1ςο8. [μα 18 ὀχίαπῇ ἱπ (Π6 ΕΠ ΡΠ] Βῃ ἰδησιασα. 
[ὟΝ ὁ Βπὰ ἴῃ Ῥγονυ. νἱῖϊϊ. 4. σϑιραγκαῦ}]6 ἀαϑοτιρίϊοη οὗὨἨ πἰβάοω. Τὸ 

οχρίαΐη {Π18 ομαρίου 18 [Π6 γουΐηοθ γαῖμα οὗἨ 8 ΘΟΠ]ΘΠΙΔΤῪ ἵπ8η οὗ 
8. ΨΟΙΚ ΠΠΚὸ {π6 ργθβθηί. Νονθγίῃ6]8ββ, 88 [Π6 βιιθ]εοῦ 88 θθθη τηυοῇ 
σοπίγονοτίθα, {πὸ βία ἀδπῦ πισῃς Ὀ6 ἀἰβαρροϊηίοα 1 10 γοσα Ραββα ὈγῪ 
τυ ουῦ πούϊοα ἴῃ [8686 ρᾶσο8. 

ἼΠ6 οἤϊεῖ ααθδβίϊοῃ 18 θοῦ Μγ͵ὸ ἀγὸ ἴο 866 Β6ΓΘ ΒΙΡΙΥ 8 ροσίϊς 
Ῥατβοηιβοδίοη οὗ {π6 ᾿θββοηβ ἱπου]οδίθα ὈΥ {π6 ογάθγ οὗ παίατε δηάὰ 
1μ6 σουγδβα οὗ ἀἰνὶπο ὑγουϊἄθηςθ, οὐ ὙΠΟΙΠΟΡ γα ἀγα ἴο ὑπαογβίαπα ὈΥ 
τυ Ἰβάουῃ {Π 6 Ἰωοτὰ “΄6δι1 (ἢ γῖβῦ 1ῃ 18 Ῥουβοηδὶ ρύθβθηοα 8π4 τρϊηϊβίτυ. 
ΤΉ 686 ἃγὰ {6 ἔπτο οχίγοιηθ, νη τ οἷ [16 ΟἿΟΣ πόσο τχοαϊδοή 
ΘΟΠΟΘΡΙΊΟΠΒ. 

10 16 δἰ]εσβά {παῤ {Π6ΓΘ 18 ἃ εἰσὶ Ῥγοργι ον ἴῃ ῬΘυβοηϊ τ ηρ ὁπ οὔ 
“ ἐμοναὶΒ αἰἰγ θαίοβ, ὑπαῦ ὕΠογα 18 ποίπηρ ἰῃ {16 ἀοβουιρίίοη ᾿Ἰποου- 
ϑϑίθηϊ 1 τ βαῦ τῖρῦ δα ῥγοαϊοαϊθα οὐ δὴ δἰἰγιθυΐθ, δὰ {παΐ νν. 
22, 24. Ἀγ6 Ἰπδρρ] σα ῦ]6 0 ἃ Ρογβοῃ οὗ {μ6 ΤΥ ; ̓ ΠΑβηλ ἢ 85 Πλ 
τασδὺ ἤαγο ἤθγα {86 τηδαηϊηρσ οὗὨ ογεαΐο, ἀπ ποὺ οὗ ροϑδε85, 8 ἴῃ ΟἿΓ 
ψΘΓΒοη, δηα {Π6 Θχργθβδίοη ὄγομσ)ιέ γοτίλ ἰ8 δαυϊναϊθηῦ ἴο Ὀοίηῃρ 
ογοδίβα, 

ἼΠΟΓΘ 18 δὴ 8016 ἀἸβαυ δ᾽ ἴοη ἴῃ [μῃ6 ΒΙΒΠοίμθοα ὅδοσγα ἔογ Αρτῇ] 
1868: ὈὉγ Ῥτοῦ, Βαγγονϑ, οὔ ἀπάονοσ, 7. 8., ἴὴ ᾿ Βι ἢ Π6 Θπἀθαο γα 
ἴο Ῥύονε {παῖ “" [ῃ6 ἀϊνίπα νιϑάομ, (μαὺ Δ Γ68868 πη θὴ ἴῃ {Π6 μαββαρεβ 
ΠΟΙ͂ ὍΠΟΥ ΘΟΠΒΙ ἀοσαῦοη, 18 ποῦ {π βοη οὗ θαυ “ δοοογαϊησ ἴο τῃ8 
ἤοβἢ,᾽ Ὀὰΐ Πᾶν Β 1ωογὰ “ δοοοσγάϊηρ ἴο {π6 βρὶγιῦ οὗὨ μοΙ 1688 :᾿ ποῦ {6 
Μ6ββϑι8}) ἴῃ [18 β' Π1|016 ῬΘΥΒΟΠΆΪ ΡΥΘΒΘΠΟΘ, 88 “86 Υ ογὰά τηδᾶβ 8|68}},᾽ 
θὰ {86 δἴοσμαὶ Ῥογὰ ϊταβοὶ ἢ, μβοθα Ὀοὶπρ δηα δοῦ ΥἹὙ ἀγα τοί 
᾿π 64 ὈΥ {πη6, νι ἢο, ὈθοΓἢ Ὀοΐοσα δηᾶ βίῃδθ 18 ἸΠΟΔΓΏΔΙΟΩ, 18 ΑΙ νΑΥ8 
Ῥγοθβθῃῦ υἱτἢ 818 Ομ υγοῖ, 48 ἴἢ6 οδηΐγο δηα βουτοθ οὗὨ Π6ὺ βρι τ 8] 
Ἰρμῦ ἀπά [1ἴ6, νο βρακα ἔσγες ὈΥ " Μοβϑβ δηὰ {ῃ6 ρῥγορῃοίβ,᾽ δπά 
ΔΓΕ ΑΤἀβ 'ἢ Ὦ1Β ΟὟ ῬΘΙΒΟΏ, 88 “ ἴπ6 ταδὴ ΟἸγιϑῦ ἐ}68118, Δηὰ ὙΠΟ, 
Πανιηρ χοϊυγηθα ἴο {86 ΕΑΙΒΟΥ ΒΒ θοβοῖλ ψβθποα [6 οϑπιθ, ΘΟ Ἰηι θά 
ἴο ΒΡΘδΚ Ὀγ {Πα 1108 οὗ Π᾿8 ροβί]θβ, δηα ΠΟῪ βΒρθῆκβ ὈΥ̓͂ Π18 ψογὰ δηά 
ΤῊΪΠΙΒΙΣΥ “ΜΠ (86 ΗοΪγ (ἀὐποβὲ βουῦ ἀοόσῃ ΠῸΠπι μοάνθη, ψνἢ0 185 στ ἢ 
ἢ18. οἰνιγοῖ Αἰνγαγβ, ἔσοπλ Α6] ἴο (86 ἰσὰπὴρ οὗὨ 186 δἀτομβιδηροὶ, πὰ 18 
αἰναυ 8 ΟΔΠ]ΠἸηρ [6 Ομ] άσθῃ οὗ πγθπ ἴο Π1π18618. Α νϑγὺ Ὀσιοῦ βἰκοιοα 
ΟὨΪΥ οδῃ Ὀ6 ἤθτα σίνθῃ οὗ 186 δυραπχαπίβ ΟΥ̓ οι Ῥ τοί, ΒΆγΓΟν8 
ΒΌΡΡοτίβ 18 ροϑι 10 Ὲ, 

Ης οοπηθοΐβ οἤΔρ. 1. 20---28. ὙΠ νὴ. 1-- ἰχ. 12. ; ἴον {Ππουρᾷ 
Βεγίμοδα δπα ϑπαγί χοῦ] βου θα {Π|686 ραββαροδ ο αἰ γθηῦ Δα ΠΟΥ, 
γοῦ Εν] σὶρ γ ἀθοϊάθ8 {παῦ ὉΠΟῪ Αγ ἔγοτα οὔθ βαπά. Νον ἱπ 
ΟὔΔΡ. 1. ὙΠ6γῸ 18 ΘΥΙἀΘὨ ΠΥ βοσμοίμιησ τότ ὑμᾶῃ ἃ προσ αὐ θαΐθ 
Ἰητθηἀ6α. 6 τηϊψῖ οομοοῖνα (ἀὐο δ τ ]βάομη ρϑυβοη θα υδίησ {Π6 
Ἰδαησιαρα οὗ ν. 22., Ὀυΐ, ὙΠ6ὴ ψ͵ὸ ῥτοοθϑα ἴο νυ. 23---28., “3 ΜΘ δΓἃ 
ἸΓΓΘΒΙΒΌΪν 6 ἴο {πῖη]κς, πο οὗ 8 ροϑῦϊο ρογβοηϊβοδίίοι, θυ οὗ {Π6 
Ῥοσβοηδὶ (ἀοα Ὠἰμηδ6] ἢ, ̓ἴπ ἢ18 διν ει} πηλ)οϑίυ δηα ΠΟΙ ποθθ. Τῇ 
“ ΒρΡΙΓΙ,᾽ 10} ὙΝ Ἰβάοτ ῬγΌσ Ϊβ68 ἴο ρουτ οαὖΐ ὌΡΟῚ ἴπο86 ΨῈΏΟ ἰδίῃ 
ἴο ποὺ νοΐςθ, ἰβ Ῥαυοπα 4}1} αποβίϊοπ ἐπ Ἡοὶν ϑριτιῦ; ἴο Ῥαβίον, 

ΝΟ. ᾿ν!!. ΡΡ. 393---981]. 
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Ὑν ΒΊῸ ἢ 18 (86 ΡΘΟΙ ΑΓ δηα Ἱποοχωμητιηῖοαθ]α ρῥγεγοσαῖνα οὗ οὐ [χϊπ|- 
561. Οοπρ. ΝΡ. χὶ. 25. ; 1 ὅϑατω. χ, 10. ; 188]. χ]ῖν. 8. 

ΝΟΥ, ραββίησ ἴο υἱ}}. 22---83]., ὅ͵7ἷα οδπποῦ δυοϊὰ βϑοϊηρ ΘσΘ 8 
ΤΟΓΛΆΣΚΑΡΙ6 ἀρτοοηθηῦ 1} (μο86 ραββαρθβθ οὐ ἰδ Νὸνν Τοβία- 
ταθηῦΐ ὙΠΙΟΩ Βροαῖκ οὗ ΟΡ 1ωογα δ ργϑ-οχιϑίθης βίδίθ;; 80 {δμαῦ 10 ΤὩΔΥ͂ 
Ὑγ6}} δ τεραγαθα 85 δὴ δαυμγαϊΐοη ὈΥ {π6 ῥτορμοῦο ϑριγι οὗ 
106 στοαῦ ““τυυϑίοσυ οὗ ροα]πο88. Απὰ δ8 ἰο {π6 ψογάᾶβ, ν, 22. 
ἸΞῚΞ ΓΝ 3) ΠῚ), πᾶ ν. 24. ρρῖπ, τμογ ΤΊΔΥ 6 υπαεγϑίοοα ἴῃ ἢδγ- 
ΣΩΟΏΥΨΥ͂, 88 ΡΟΙΠἰησ᾽ [0 ἴΠ6 ““ οἴδ μα] σοπογαίοι οὐὗἩἨ {Π6 ἸωορῸβ ἔγοτῃ ἰἢ6 ᾿ 
Ἐ δίμοσ, 1 ϑυοἢ ἃ β6η8β6 ἰπαΐ 6 18 Β}Πη8617 οὗὨ (Π6 βαπχα βυϊβίδῃησα τῇ 
τς ΕΔ Βοτ, δηα οο-ϑίθγηδὶ τ ἢ Βἰτη.ἢ [Ὁ 18 σπια ὑπαῦ ΤΩΘΔΩΥ δμιϊηοπὶ 
ΒΟΒΟΪΑΓΒ 8η4 τηοδὲ οϑίθοῃμθα νΘΥΒΊ 08 ἰσχϑηβίδία ΠῚ ἴῃ (π6 β6η8β6 οὗ 
ογεαξε; διὰ διυαγί ρΌ6Β 80 [ΔΓ δ8 10 βαὺ {μαΐ “ἐπα βιὰ} ]6 βθηβ86 οὗ 
»οϑεεαϊαδ, ἃ8 σίνθῃ ὈγΥ {π6 υϊραία, λαβ πὸ 7ζοοζίγφ ἐπ ἐδο Ἡοὖτειο.᾽ 
Βυῖ Ῥτοῖ. Βαγτοῖνβ βίιονγβ {παῦ, ουξ οὗ οἱριγ-ῦνο Θᾶ868 1η ν ἢ οἢ [ἢ 6 
ὙΠΟ ἈΡΡΘΆΪΒ ἴῃ ἴἢ86 ΗΠ ΘΌΓΘΥ ΒοΟΣΙΡίΌΓΘΒ, 1Ὁ 16, Ὀν σΈΠΘΓΑΙ ΔοΚπον]οασ- 
τηθηΐ, υδ64 ἴῃ {Π6 8686 οὗ φοξέϊπφ ΟΥ̓ ἀσημίγῖηῷ ΒΟΥΘΗΤΥ -81Χ {1Π|68. 
ΤΠ6 Γοιηδί ησ ΟΆ868 ἄγ (Ἴδη. χῖν. 19, 22.;: ΠὨοαΐ. χχχὶϊ. 6.; αὶ. 
ΟΧχχῖχ. 13.; ἵμἱ, :. 8., δὰ {π6 ραββαρθ Ὀοίοσα ὑ8:; δηά, μανίηρ' 
ΟΣ ΌΟΔΙΠΥ Θχαυποα Θδοὴ οὗὁὨ ἴποβθ, ἢ6 βαὺβ μαὺ ““{π6 ΤΘοποἰυδίοπ ἴο 
ὙΥΒΙΟὮ νν 6 οδπ16, ΟΠ ΒΙΓΙΟΪΥ ρῥἢ]]Ο]ορ θοαὶ στουπάβ, 18 ὑπαῦ {μ6 ἰσι6 Ἰά6α 
ΟΥ̓ ΠΣ 18 ἐο σεέ, ρο58685 οποβοί οὗ, ̓ ἰΏ6Π, ΙΏΟΓΘ ΒρΡΘΟΙβ δ γ, ἐο μεν; {μπᾶ 
1η 8 ἴον Ῥδββαρϑβδ (86 1468 οὗ »γεβεπὲ ροϑββεβδίοη ἰδ τηοϑῦ ῥχοταϊηθηΐ, 88 
ἴῃ τἰπ6 ατοοῖκ κέκτημαι, γοῦ ΠΕΨΘῚ 80 88 ΠΟΙ ἰο Ἔχοίπαα {86 Ιά68 οὗ 
Ῥαβί δοαυϊβιοη ; δῃᾶ {πδ ἴῃ ΠΟ Ἰπβίδποθ ἄοϑβ 1 ΒΙρ ΪΕΥ ἐο σγοαΐο, ΔᾺΥ 
ΤΟ Βδη ἐο ὕχίπρ γοτίν; ὑπουρἧι ἴῃ βοσα ραββᾶσϑϑ {Π6 τηδῇποῦ οὗ 80- 
αυϊδι θη 18 δδοτῃ ὈΥ (π6 οοπίοχὺ ἴο παν θ6θὴ {παὺ οὗ ογθδίπρ', οΓ, 
(1π ομδ ραββᾶρβ δὖ ἰϑαϑί, ἀβη. ἴν. 1.) Ὀυϊηρίησ γί." 

Ῥτοῦ, ΒΑσΓΟΥΒ ΧΙ] η68 [δ οσοῃίοχί ᾿η ἀδί8}}, δηα 185 Θοηνηοοα {παΐ 
186 ὙἘ0]6 ἀββουῖθθθ ὙϊΒάομπι 88 8ῃ δοῦϊνθ ῬΟΥΤΟΥ, δα ποὺ ἃ ρϑϑ8ῖγ9 
δροοίαίουσ. Ηδ ἀγανδ δἰΐθητοη ἴο {Π6 ΓΘΙΙΆΣΚΑΌ]6 δἰ τα ]αυἹ Ὑ ἴῃ {Π6 
ἀοβου ρου μογα ἰὸ τ ῇμδΐῇ 18 βα]α οὗ {π6 ἸωορὸῸβ ἴῃ [1πΠ6ὸ Νὸνν Τοβίδιηθηΐ, 
ἴο ποτὰ {86 ἰδστηβ, ὁ μονογενὴς υἱός, ρα προτότοκος πάσης κτίσεωρι 
ΔΓῸ ΔρΡΡ 164, “18 ὙἸβάοιῃ βεύ ἔουίἢ 858 ἃ ρούβοῃ, ἀν της [τότ οὐδ ΣΟ. 
σὴ αἀοα ἢ ΤΠα αἰνῖπο οσα, 4]80, " νγὰβ ἴῃ 1π6 Ὀορὶπηϊηρ 1 ἀοα;,; 
88 ἃ ἴΓ16 ῬΘΥΒΟΠΔΙΠ ΠΥ (Φοδη 1.1, 2.) Ηδ ἀπο} ἴῃ σου ἢ (ἀοά 
Ῥοΐογα ἴῃ6 Τουπάδίοη οὔ (86 ποῦ]ὰ (Φομη χυὶ!. 24.) [8 ΥΥβάοπι 
μείοτα 411 (ῖηρβῦ 8.0 4180 18 Ομ γῖβὲ (( 0]. ἱ. 17.).» 18 Υ Ἰβάοτα [Π6 
ο] ἀοϑὲ οἢἹ]α οἵ οα, ὈτουρἊς ἔοσί Βεοίοτο {πὸ δχϊβίθμος οὗ 4]] ογοαϊβθα 
{πἰησϑ ῦ 50. 480 ΑἸ σῖϑῇ 18 " {ῃ6 οπἰγ-ροσοίζοη οὗ {πὸ Εδίμον᾽ (δομη 
'. 14.), Δῃα “τς βτβί-θοσῃ οὗ [86 016 ογοδοη ᾽ ((ο]. 1. 1ὅ.).. Υῇα3 
ὙΥΙβάομῃ ρτεβοπὲ αὖ π6 ἔοστωδίίου οἵ {π6 ϑασίῃ δηα πϑάνθῃβ, 485 (οἀ Β 
ΘΟΌΏΒΘΙΙΟΥ δηα οο- που κοῦ ΤῈ Νὸν Τοβίδπιθηῦ ἀσνοίοραβ Πα 1ά6α, 
Πογο οοπίαϊ θα ἴῃ [86 ρόττη, ἴῃ 411 118 Ὁ] 688, ἐβδοῃπρ ι.8 [Παὺ ὈΥ [86 
Υγυτὰ “411 {πΐπρβ χὰ τηδᾶβ, ὅζο. (Φολη 1. 3.), 1παῦ ὁ ὈΥ ἢἴτὰ 6 τα 8]} 
{πηρβ ογϑαίοα, ἕο, (Ὁ ο]. 1. 16, 17.) 158 ὙΊβάοπι {πὸ ἀο] σὺ οὗ αοά, 
ἀπε πα ΑἸ Υ8 ὙΠῈ Εἴτα, πὰ χα! πρ' ΑἸ γαγ8 Ὀθίοσγο αὶ ἢ ΟἸγὶβὶ 

Ὁ" ὙΠ 6 δθηβο οὗ ογϑδίίηρ 6 τηδϊβίδιηδὰ, δπὰ τυϊβάοπι Ὁ60 τοραγἀο ἃ 88 ἃ μουβοη θά δίιγί- 
Ὀαυίδ οἵ αοά, δυτγεῖγ [ῃ6 ἰάοα ποιὰ ὃδ6 ΥΕΙῪ ἱποοηστυο.--- οἷ οτοδιϊης οη6 οἵ 8 ονῇ 
διιτιδπ65. 

ΥΟΙ͂. 11’ 38 



738 “Απαϊγψεὶς 2 1λ6ὲ Οἷά Τεςρίαπιοηί, 

18 ἢ18 νν6}1-θο]ονθα ὅοη, ἴῃ ποῖ Π6 18 ψ16}]- ο]ϑαβδοὰ (Μαι. 11, 17.) 
δηὰ ψ8ὸ ἀνγ6 118 τη μἷ8 Ῥοβοῖὴ (0 ἢη 1. 18.). μα (ἀοά «ϑδοοϊδίθ ψτ 
Ὠϊπλ8 61} ὙΥ̓ ἸΒάομὰ 88 ἢ18 ἀδυ]ηρ οἢ] ἃ ἴῃ {Π6 τοτκ οὗ ογοδίϊοη ; δο {μαῦ 
Βῃ6 88 ργϑβοηΐ αὖ {Π6 στ οἷ6, βὰν 1.6 τ ΒοΪ6, ἀπἀογϑίοοα {π6 τ ο]6, 
αηῃὰ δα ἃ ρμαγί ἴῃ {Π6 πο] 6 Ὁ ὙΠΘΟΓΘ 18 ἃ ΣΘΙΔΆΣΚΑΌΪΘ σΟΥΤΟΒΡΟηἄθμ68 
δεούμνοοα {118 δπᾶ [86 [Ὁ] οσηρ ογάβ οὐ οὐγῦ 1ωοχὰ : “ ΤΊ} βὅΐοῃῃ Ἵδῃ 
ἀο ποίμϊηρ οἵ Β᾿πηβ 11, Βαϊ ψ μδὶ ἢ6 βϑϑί {π6 Εδίμοσ ἀο; ἔοσ, τυ ῆδέ 
{Ππϊηρβ βοοῦσ 6 ἀοορίϊι, [Π 686 4ἰ8δοὸ ἀοϑίῃ (86 ὅοῃ ΠΠ|Κουσῖδ6. ἘὸῸσ {86 
ἘΔΙΠοΣ Ἰογοῖ (86 δὅοῃ, δηὰ βῃονγοῖδ Ὦὶπὶ 411 {πηρα ἰῃαΐ ὨΙπβοΙ ῖ" 
ἀοοίμ᾽ (Φοδα ν. 19,20.) Απά, βπλ}]ν, 18 ΥΥ̓ ἸδαουῃΒ ἀο σμὺ τ 186 
ΒΟΠ8 ΟὗὨ Π16Π, 8παἃ ἢδ48 δῃ6 θθθὴ δοῃβίβη ΠΥ ἰαθουτγίησ ἴο Τ668}} {Πϑ τὰ 
ἴο [Π6 ρῥδίββ οὗ δοϊϊηθθβ πα Βαρρίποθβὴ Τἢδ Ποατί οὗ Ομ γῖβί 88 
Ὀδθῃ βού ου {Ππ6 βαϊ νδοῃ οὗ τηϑθῃ ἔγτοτῃ {π6 Ὀδρὶ πη. ΤΏΘΥ ἅΓ6, ἴῃ 
8 ῬΘΟυΪ ΑΣ δηα οι ρΠδίϊο Β6η86, [Π6 ΟὈ]δοίβ οὗ 18 ἀἰνῖηθ ἴον; δὰ ἔγοσῃ 
186 [}] οὗ Αάδῃὰ ἰο {πΠ6 Ῥγαβϑηῦ ὨΟῸΣ 6 [88 βρόκθῃ ἴῃ ΘΥΘΥῪ ΘΟμ- 
ΤῸ ἰοαύϊοη ἴγοτα (ἀοὰ ἴο τηδῃ, ο8]]1πρ᾽ ΒΙΏΠΟΥΒ ἴο ταρϑηΐίβηοθ δηά β8]- 
γαδίϊοη.ἢ 

Ετοιὰ 411 {π18 16 σου] βϑθηλ τηοϑὺ σΣΟαβΟ 80 ]6 (0 θείαν {μαὲ να 
ἢανο βοι}θί ΒΙηρ᾽ ΤΟΥ [Β8η ““ ροοίϊο ἀγαρ τυ," δπὰ (μαὺ {ποσγὰ 18 ἱηδϑοά, 
Δα Ὀγαύθα ΟΥ̓ ϑοϊοσθοι, [86 Πγροδίαίο ροσβοη οὗ [86 Ἰωοροθ.] 

ἀμ 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΡ 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ' ΕΟΟΙ ΕΒΙΑΒΤΈΒ, 

1. Τάεϊε, αἰόλον, απα οαποηπίοαὶ αμίλοτὶίῳ.---11., δοορε απαὰ Ἐγπορεῖξ. τα 
11. Οδεονγυαξιοηδ. 

Ι, ΤῊΞ {16 οΥὗἨὨ (818 ὈΟΟΙ ἴῃ οἂν Ὀ10168 18 ἀογι να ἔγοτα [πΠ6 δαρίυδ» 
σἰηῦ γνογβίου, ᾿Εκκλησιαστής 55. γηρ ἃ ψγεασλοῦ, ΟΥ̓ ΟΠ6 ὙΠῸ 
Βαγδηρι68 ἃ ρα ]16 σοηστοσαῖοπ. [ἴῃ ἩΘΌΓΟΥ 10 18 ἰοττηθά, ἔγοση {88 
1π|1148] ποτὰ γρΏΡ, “86 ῬΓΘδΟδΟΓ: ἢ ΟΥ̓ ὙΏΟΙΆ ΤΩΔΥ 6 ἱΙηἰοπαρα 
οἰἴπον [86 ῬΟΥΒΟῚ ΘΒΒΘΙ]πρ [πΠ6 ΡΘΟΡΪ]6, ΟΥ [6 ὅὙο δάἀάγθβδβθ {ῃθ 
ψΠ6η οοηνοηθά, ΑἸΠΠουρὮ {18 Ὀοοὶς 4065 ποῦ Ὀδασ ἴῃ6 πδηηδ οὗ 
Θοϊογηοῃ, 10 16 αυἀθηΐ ἔγοσω Βαν ΤᾺ] ραββᾶρθϑ ὑπαὶ ἢθ τγχαὰϑ (86 δὐ τοῦ 
οὔ. Οὐοἴραγο ἱ. 12, 16., 11. 4---9., δῃὰ χὶὶ, 9, 10.: Τἢα οο]6- 
Ὀτγαΐθα γϑ] ΚΊΠλοθὶ, ΠΟΎΟΥΟΥ, ΒΟΥ 68 1Ὁ [0 {86 Ῥχορμοῖ 1βδῖδῇ ; 
δηα [86 ΑἸ] 104] Ἡυγϊΐογβ ὑο Ἡ οζοκίδῃ. Αὐτοῦ, ἔοτι ϑοῦλα ἴοταῖρτι 
ἜΧΡΥΘΒΒΊΟΩΒ ΨΥ Π1ΟΩ 6 ΠῚ ΚΒ ΔΓΘ αἰβοονθυα ]8 ἴῃ 1, Θοποοῖνϑβ {μα ἢ 
Μγὰ8 ΘοΙηροβοα ὈΥ οὐὰον οὗ Ζογυθραθοὶ ἔου πἷ8 βοὴ Αδιμυὰ; «({48η, 
ΕἿΟΣ βοηθ ἰδίοσ. (ὐϑυιθδη οὐἹίοβ, ὉΓ [86 βαῖηθ γϑάβοῃ, {81 }κ8 1 τγαϑ 
τὶ θη ἴον (86 ΒΑΟΥ]ο 8ἢ σΑρΡΟ ΠΥ ; δηα Ζιγκοὶ ᾿πιαρῖπθδ {μα 1ὖ 

1 Ὧν. Βυσμαπδη, Το Βοοῖκ οὗὁἩ Ἐφοϊοδβίβείθ, [8 Μοδηίηρ δηὰ 118 1,.βββθοηβ, 1859, τοζασὰδ 
τῆ Βοϊοταοηΐς ΔΌΠΟΥΒἢΡ 88 ππαπθδιϊ Δ ὉΪθ6. “ ΑἸΠΟΌΡἢ ἷ8 Πδῖμθ ἷ5 ποῖ ἜΧΌΓΘΒΘΙΥ ἰῃ- 

. βογδοὰ ἀροη 126 Ὀοοῖς, ἐνΘἢ 6 ὙΠ ΓΌΠΒ ΤῊΔΥ τοϑα [Ππδὺ ΠΒΏ)Θ ἱπ ΤΏΔΩΥ 8] 15 οη8 νυ ῃλοῖ ταοδέ 
τποααϊΐγοοδ!!  Ῥγοοϊδίτα ἴδ... .« ἴῃ γ ΓΙ Ου 8 ῬΑΒΒαρ.8 ἢ6 ἀοδοσίθεβ ἢ Π186] ἴῃ ἴοΓπια, τυ ΙΓ ἢ, 88 
ἴδε ΔΗΒΜΘΤΘΙΙ ἴο ἴδοο ἰῇ 8 αἶδββ, ργεδϑηΐ [Π6 ὙΘΣΥῪ Ῥἰοίαχα οὐὗἩἨἉ ἐδδι ΤΟΙ ΒΥ ΌΪα ΓΔ ὙΠῸ 
εἰἈπὴβ οὔ οἢ [6 Ραβθ οὗὨ δοσϊρίαγα ἘἸΘΙΟΥΥ͂ 88 δὲ Ὁπο6 1Π6 νῖβοδῖ απὰ ποεῖ βρἰοπάϊὰ οἵ 
}6γ 018 Κίηρ 8. ΡρΡ. 12, 18. 
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γγ88 σοιηροθοα δρουῦ [Πα ἰἴαα οὗ Απιϊοοῆυβ ΕΡΙΡ Δ Π68, ἔγοπλ ΒΟΙῺΘ 
ἴγϑοθβ οὗ (ῃΠ6 ποίϊοῃβ οὗ {π6 ῬΒΔΥΒ668Β δηα βαάάμοθθθ ΥΒ1ΟΒ ἢ6 σοη- 
οοἶγαβ ἢ ᾽δ88 ἀϊβοονογθα ἴῃ {818 ὈοοΙς, ἀπά δραϊηβί τυ βίο ἢ ΒΌΡΡροΒβϑβ 
10 ἴο θ6 αἰγοοιβα.! Βυῦ 10 18 ποΐ ΠΚΟΙγ [Πδὺ [Βο86 «6 18} βοοῖβ σου]Ἱά 
Ροτταϊ ἃ ψοσκ Ἰον ]]οα ἀσαϊηδί (μϑυλβοῖνοβ ἰο Ὀ6 ᾿πηβογίθα ἴῃ {86 βαογοά 
ΟΔΏΟΩ ; 8η8, ψ τ τοραγὰ το [Π6 ἔογοῖρτι ΟΣ ΡΥ Β510η8 Ἀ]Ποροα Ὀγ τοῦ 
(ϑυρροδβίηρ αἱ] οὗ τοὶ ἴο Β6 γϑϑ!ν ἔοτοῖρη ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΏ8, ΜΓ Ὠ1Οδ, μον - 
ΘΥ̓ΘΥ, 18 ποῦ [86 6486), {Π6]Γ ΔΟΡΘΆΓΔΠΟΘ ΤΑΥ͂ Ὀ6 δοοοιιηίθα [ὉΓ ὃγ {Π6 
οἰγοιπχδίδηοο οὗἨ δοϊοπιομ  δανίησ ἱπάυϊροα 1 βιηα! 1ηοΣΟΟ ΒΘ 
“«Ὑ1{} βίγαηρο σποιμθῃ (1 Κίηρβ σι. 1, 2.). ἤοβ6 ἰδηρίαρα 6 ργοῦ- 
ΘΌΪΥ δοαυγοα. 

Τῆ6 θοαυ ἢ] ἀοβοσιρύϊοηβ τ οἢ (18 ὈΟΟΪ οομίδίηβ οὗὨἨ [86 ρῇθπο- 
τηθᾷ ἴῃ {π6 παίυγαϊ ψουἹα, δπα {861} οαυδ68, οὗ [π6 οἰγοιϊδίϊοη οὗ {16 
Β]οοά (48 [Π6 ἰαΐθ ὈΙβῆορ Ηοσγβίου ὑμουρμῦ3), δηὰ οὗἩ 186 Θοοποόυ οὗ 
[Π6 ήδη ἔγατμθ, 81] βου τὖ ἰο Ὀ6 {86 “ΟΥΚ οὗ ἃ ρμ)]οβορμοσ. [16 ἰβ 
ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ Βυρροβοα ἴο βανθ θθθη τσὶ θη ὈΥ Θοϊοιηοῃ ἴῃ ἢϊ8 ο]ά σα, 
αἴταν Ἀ6 δα χερϑηΐϊθα οὗ ἢΪ8 8:6] ργϑοίζοαθ, δῃα ΤΠ θη, βαῦηρ Θη]ογϑα 
δνοσυτηρ {μαΐ π6 σου] τ 18ι, ἢ6 ψ 88 ἔᾺ}}Υ οοπνϊπορὰ οὗ ἰδο ΥΔΏΪΥ 
οὗἨ νου ηρ ὀχοθρὺ ρου ἰονγαγὰβ αοα. Τη6 γα 108] τυὶ θ 8 
ἸΠΙΌΤΤα 18, Δηα {ποὶῦ δοοοιηΐ 18 σουτοθογαίθα ὈΥ͂ «“6γοῖηθ, ἐπὶ [8 
“76τῦ8, ὙΠ0, ἴον π6 οαρονι, οοἸ]οοίο ἃ {π6 ᾿πβρίτοα τυ ηρθ ᾿πίο 
186 σδπου, δ γϑί το βϑοα ἴο δἀταϊῦ [818 ὈοΟΐΚ, ἴῃ ΘΟηΒΘΑΏΘΠΟΘ Οὗ Βοσὴθ 
ΘΓ β68 δη σοη γα] οοηβ ὙΏΙΟΝ {ΠΟΥ ᾿πηλρίποα [0 οχὶβί ἴῃ 1ἴ, 
Βαῖΐ, Δέοσ σοῃβι ἀθυῖπρ [Π6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΩΒ 10 ΘΟΠΙΔΙη8 ἰονγαγὰβ [Π6 Ο]086, 
Τοἰδῦνθ ἰο {86 ἔδρα οὗ αοα δηᾷ {π6 ορβογνδίΐοῃ οὗ [8 ἴανγβ, {Π6 Ὺ 
ΘοποΙ θα ἴο τοοεῖνα ἴῦ : δῃᾷ 118 σϑῃοπίοαδὶ δας μουν Πα8 6 θη σθοορ- 
ΠΙΖΟ ΟΥΩΓ βΒῖησθ, Τῆοτο οδῃ, ᾿ἱπάρθοά, θ6 πὸ ἀουῤλὺ οὗ 18 Ἐ0|6 ἴο 
ΔΑ ΒΒ: 0. : ΘΟ]ΟΥΊΟἢ Ὑγ88 ΘΠ  ΠΘΉΕῪ ἀἰβυ συ ϊβηθα ὈΥ [Ἐ6 1]υταϊ παι! θη 
οἵ {πὸ ἀϊνίπο ϑρὶ τ, πὰ δα ὄνθη ὑνοα τι 8864 [ἢ 6 αἰ! 6 ΡΓΟΒΘΠΟα 
(1 Κίηρβ 1]. ὅ., ἰχ. 2., χὶ, 9). Τὴδ ἰϑηάθηου οὗ {Π6 ὈΟΟΚ 18 6χοο]- 
Ἰθηῦ ἤθη τσ ππαογβίοοα ; δα ϑοϊοσηοη βρϑαῖκβ ἴῃ 1 τὴ στοῦ 
ΟἸΘΑΥ 688 οὗ [η6 τουϑϑὶ θα ὑτατ}8 οὗ ἃ ξαΐατο 116 ἀπὰ οὗ ἃ υΐατα 7υἀρ- 
τηθηί. 

ΒΊΒπορ μοί δ88 οἰαββοᾶ (818 ῬΟΟΚ διποὴρ {μ6 ἀϊάδοίο Ῥοδίσυ οὗ 
7106 Ἡοῦγονβ; Ρυὺ Μγ, 1.68 ὕοθυχ’ σΟΙΒΙΘΥΒ 1Ὁ 89 8. ὈΠ]Οβορῖοαὶ 
ἀϊβοοῦγβα τυ θη ἰπ ἃ τβοίοσοαὶ βίυ]6, δῃᾶα ᾿ηίθυβροσβοα 1} σοΥβθδ, 
τ ΠΊΟἢ ἀγα Ἰπἰτοαυοθα 88 οσσδϑίοη βογνρᾶ : ψῆθμοα 10 οὈίαϊηοα 8. ρΪδοα 
ἘΠΟΠΕ [86 μοσρίϊοαὶ ὈοοῖθΊ. Τὸ {μ8 ορϊηΐου Ὀίβμορ μοί βυ086- 
αυθητν ἀροϊαγοα ἢ18 αββϑηΐ. ; 

[ΤῊ.6 ϑοϊοπιοπίο δι βοσβῃῖρ οὗ Εἰοοϊ οβίαβίθβ 18 ἀθηϊθα ὈΥ ὙΘΤΥ͂ ΤΩΘΗΥ͂ 
ΤΩΟΔΘΥΏ ΟΥ̓ 68. [10 18 ΠΟΎΒΘΓΘ, ἴῃ 80 ΤΩΔΠΥ͂ ΟΓΩ͂Β, αϑβογίθα ἴῃ {Π|6 

θΟΟΪ 1861} {παῷ Θοϊοπιοι πζοίδ Ὁ; δα {86 Δρρε]]αίζοη ΠΟΏΡ ἴθ υδοᾶ, 
Ἰπἰθπ664, 1{ 18 ΒΙΡΡΟΒΟΑ, ἴο 1πάϊοαία ρυθδοβληρ Ἡ]Βάοτα --- ἃ ΡΟ σβοπ ἢ- 

. ΤΒ6 ορίηΐοπ8 οὗὨ {π686 δηὰ οὗ ΟἾΒΟΥ ὙΤΙ ΟΓΒ 8ΓῸ 8858 ο ΟΥ̓ τεΐαϊοα ΕΥ̓͂ [πΠ6 ον. Μτ. 
Ἡοϊάθη, ἱπ δὶβ Αἰίζδιηρὶ ἴο 1] υβέγαῖο 186 Βοοὶ οἵ Εἰοϊοδίασιοβ. (8νο. [οθάοη, 1822.) Ῥ͵Ὸ 
ΠἸΠΙ ΠΑΡῪ Π᾿θοΟΟΌΓΒΘ, ὈΡ. ν.---ΧΧΥ !. 

3 Βρ. Ηογεῖθυ, θυ ΟΠ 8, βοῖτη. χχχῖχ. γο]. 1}. Ρῃ. 189, 190. Μίν. Ηοϊάθῃ 88 τεζαϊθὰ 
8ἷ8 ΒΥΡοι εϑἷ8, Εἰσς]οβίδϑίθδβ, ρῃὉ. 178, 174. 

8. ΟδΥρΖΟΥ, [πιτοὰ, δὰ 1ἰῦτοβ εἴ. Ταδι. Ρ6ΓΒ ἱϊ. ρΡῃ. 222, 223.; Βρ. τυ, Καογ, ἢ. 292. 
4 ]ὴ μἰθ ῬΗΠοΟθορμΐοαὶ δηὰ Οὐ εἶσαὶ Ἐδβδαυ οἱ ε᾿ὸ ΒοῸκ οἵ ἘοΙοϑἰαβιοβ, 410. Ἰωυπάο!!, 

1700. 
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740 «παϊγεῖς ΟΥΓ ἐδ Οἷα Τεείαπιεηί, 

οδίϊου οὗ (πΠαὺ Βιρἢ ἱπίο]] οί! ἐΔοΌ ΕΥ τ ΒἸΟἢ γᾶ8 Ὀαϑί τἈ] 1 Ζοὰ ἴῃ ἰἶγ 
οἰβιοα βοῃ οὗ αν, Τ1ι ᾿β ἔσαβ {πα γα ἤπά με ἀφοϊαγϑίίοη (ἰ. 12.) 
“1 (Π6 ῬΓΘΘΟΠΟΥ νγὰ8 ΚΙηρ ΟΥ̓ΟΥ [βγϑαὶ 1ῃ «6συβδ θα, Βαυὶ {πὸ 
ὙΟΓΤΒ 816 [ΔἸΚΘῺ 88 80 ΔΥραμοη --- [ῃ6 ψετὺ Ὀαϊησ ἴῃ {86 Ῥαβί ἔδῃβς 
-- [μαὺ [6 τυϊῦοσ οουἹα ποῦ βᾶνο θθθη ϑοϊοσηου [ τησξί, βόποτοι, 
Ὀ6 τϑρ]οὰ, ἐμπαῦ πο βοῃ οἵ Π)αυἹα (1. 1.) νγᾶβ ᾿ηρ᾽ ΟΥΘΣ [β8γ86] ἴῃ δεπι 
ΒαΙθὴ δχοορὶ ϑοϊοπιοη; δηα {παὺ ΟἿΟΣ ραββαρθβ (1. 16., 11. 4., ἄς, 
ΧΙ, 9, 10.) ἰΘμά ἴο ΒΟΥ {δαὶ {86 τιον τ] Βα ἴο Σαργαβθης 8 ἀ,9- Ὁ 
ΟΟΌΓΒ6 48 βονίπρ ἔγοτῃ {Π6 Ὑ186 ΒΟΥ σΕΙΡΏ. 1] δὴ δροίοργ ὶ: 
ΘΟΠΒΙ ἀοσδίθ Υ ταδᾶθ ἔου πΐτα, [Π8ὺ ῬαΥΠΔΡ8 Β6 βοιηθίϊπηθϑ ἔοσροῖ ἢ πῶ 
ὙΓΣΙ ΠΡ ΠΟ ΥΤΩΟΌΒΙΥ, ΘΌΟΓ᾽ 8ὴ ΘΥ̓δϑῖου ὁδηποῦ 6 δοοορίοα ; δηὰ ἴδε 
οομοϊμυβίοῃ χταυσδὲ ὃ6 οἰΠ6Υ ἐπαΐ (Π6 δυίδθοσ του]Ἱά ᾿πὐϊπλαῖο (Πα ἢο παι 
ΤΘΆΠΥ ΘοΪοιηοῃ, οὐ ἰμαῦ, ο δια ΟΑΥ͂ {86 βθῃςἸπηθπῖβ ἢ δηθὰ ἴὸ ἐὰο 
ΡΓΘ88, ἢ8 [88 δϑϑυγηθα ΟΪΟσΔΟΩ 88 {Π6 Βρθδίκασ, βοιῃθνμδὶ δῆεγ ἰδὲ 
ἸΩΔΏΠΘΥ Οὗ [Π6 ῬΑγΔΌ]68 οὗ βου ρίαγα, ΟΥ̓ ἸΏΟΤΘ ΘΧΔΟΙΪΥ Δοσογάϊπρ ἰο (δε 
Ρτϑοίίοα ποῦ υηΐγοαυσηῦ ἴῃ σΘΠΟΓΑΙ [ἰογαΐιγα ΟἿ 1η ΓΟΘ οἱ ἢρ βοπιὲ 
δια ηθηΐ ῬΘΥΒΟῊ --- 6 Οαΐο Μα]οσ οὗ ΟἿοθοσο 18 δὴ δ ΧΆΠ)Ρ|Ἐ --- ἢ 
ὙΠο86 του ἢ {86 βοηαθηΐβ ΘΧΡΥΘβΒοα ποῦ ἃ 6 ΡΘΟυΪΙΑΓΙΥ ἀρρτο- 
Ρτγῖδίθ. ὙΒΙΟΒ οὗ [Π686 ΒΡΡΟΒΙΓΟΏΒ 18 86 τόσο ῬσΟ 8016 (π6 διμάραι 
τηδῦ δ6 Ἰοἵς ὕο ἀφοϊα6. 

[18 υτροᾶ δραϊπβὲ (Π6 ϑοϊοιποπῖο δα μουβἢρ ἐμαὶ τγα τθαὶ τι} ἀθ- 
ΒΟΥΊΡΈΟΏΒ ΟὗὨ ἸΩΒΏΠΘΙΒ, δΔπἃ οοτηρ]δἰηΐβ οὗὁὨἨ ΟΡ ΥΘΒΒΊΟΙ, ΤΩΙ ΒΟΌΨΘΓΠμοπ 
δο., τ ΒΙΟἢ οου]ᾷ ποὺ ὈαΕς ϑοϊοσαομ, ψ βοῇ που ]ά, πὶ ἔβοῖ, ματα Βοος 
8 Βα. Γ6 ροῖ Πὶβ οὐ Δατηϊηϊβίσαίου, ΗἩΘΏρΒίθὈΟΥΡ ΨΟΙΥ ΡΓΟρογ 
Το͵θοίβ οδ)θοίϊοηβ οὗ [818 Κιπᾶ, Ταῦ ἀθυΒο8 αἸ4 Ῥγαναὶ! ἴῃ βϑοϊοπιοηῖ 
Ταῖρη, ἰμαὺ ΗΒ οσα οομάποῦ τγ88 ὈΪαμοσοσίθυ, ὑπαῦ ΘΟμβοαθεηὴν 
{τοῦ 168 οατὴθ Ὁροη δῖπὶ, ΔΠα {παὺ ὑΠογ6 γγχὰ8 146 -ΒρΥ δα ἀἰβοοηίεηι 
ΘΙΉΟΠρ᾽ 18 Βυ 0] οἰθ, {Π6 ΒΔοχθα ΠΙΒΟΟΣΥ Βυ ΠΟΙ ΘΜ ΕΥ βἤονσβ, ΒΟ εμ4}} 
ΒΑΥ͂ ἐπα ϑοϊοιηοῃ ἴῃ [18 ἰαι το. ἀδΥ8 --- δηᾶ, 16 (86 θΟΟΙ πογαὰ ὉΥ͂ δϊῃ, 
10 τηυδὲ αν θδϑὴ τυ θη ἰονταγαβ {Π6 οἷοβα οὗ ἢ18 γοῖρτ --- ἀἀ ποὶ 
Ὀθοουη6 80} ΠΟ ΘΗ ]Υ ινασα οὗ {86 ἔδυ] οὗ μ18 Ῥϑσβοῃ δῃα 18 βούεπο 
τηοπῦ [0 ΣΘΟΟΓα 18 ΘΧΡΘΙΊΘΏΟΘ ὃ 

Ῥαυζτηρ δδὶ46 δγρυχηθηΐβ οὗ (818 Κὶπά 88 οὗ 1116 τ οἰσὶ!, τγὰ πιιεί 
866 Μ ΠΘΙΒΟΙ (Π6 βίγ]α δὰ ἰδηρυαρα 6 βυςὶ 88 ἴω πγαῖο 16 ρτοθαθὶο 
{πὲ 6 θοοκ οουἱὰ πανα θθθη οοτμροεθα ὈΥ ϑοϊομιο, οὐ ἴῃ ἢ]8 ΡῈ. 
Μοῦ οὐ [ῖοβ δάτηϊῦ 8 χρασικοα αἰ βοσοησθ ἴὴ (ἢ 18 τοϑρθοῦ Ὀοίναθῃ ἕρ- 
οἰοβϑιαϑίθβ δηὰ Ῥγονοσῦβ. Αἀπα 1 τηυϑὲ ὃ6 ορβογνϑά ἐπμαΐ [86 ΔΏΘΚΕΙ 
ΒΟΙΩΘΟΙ6Β τΏ816 [0 βοι Οὐδοσνοα ψαυϊδίϊοηβ 18 ποῦ δρρ]οαθα δες. 
ΒΥ} Ὀοοῖκα ἀγα ἀϊἀδοίο: [86 8) 6οῦθ ἀγα βίτωαῦ: [86 ἰδηστδλρο, 
ἴτομι [86 Βδ1ὴ6 Ρ6ῃ, ταϊραῦ Ὀ6 Ἔχρθϑοϊθα ἰο 6 Β' σα] αἶβο. 

Καὶ] μαθ ρίνθη πυπηθσΟῸΒ ΘΧΘΠΊΡ]68 οὐ ἰαΐβ Αταμηαίβῃ,ϑ, 8 ὅξ, 1’ 
γ]. 6. ; οομρ. Εἰδιἢ. νυἱἱ. 4. ; ΘῺΞ, ἴο 66486, ἴο χαβί, χὶϊ. 3.; ΕΖτὰ ἵ. 
24.; 3, ἴο ἔσϑίαθ!α, χὶὶ, 8.; Εὐβίἢ. ν. 9.; Πδη. ν. 19.; [Ὁ], (ἄχη6, 1.1. 
ΝΘ}. 11, 6.; δι, ἰχ. 27,31. ; ὝΨ, ἴο 6 ἐογίιαπαίθ οὐ ΒΆΡΡΥ͂, Σ, 10. 
ΧΙ, 6.; Εβίῃ. υἱ]], δ. ; ΠΟ Φ, ἃ ῬΓΟΥΠΟΘ, 11. 8.» ν. 7. ; ὈΦΠΒ, 8 ἀθοτθο, 
Ὑ1}. 11.; ΕΒΓ Π. 1, 20. ; ΠΔη. 111. 16.; 8, ταὐογρσοίδίίου, νἱϊ], 1.; λα, 

}1. ὅ., δα. ; οὗν), ἴο ΤΌΪ6., 1). 19., ν. 18.; Νοῖὶ. νυ. 1δ.; Ἐδβίμ. ἸΣ, 1.: 

ἡ, ἃ σταΐοσ, νὴ, 4, 8.; Πδη. 11. 2, 8.; ΡΒ, ἴο Β6 βίγαϊ ρα, 1, 16, 
ν1}, 13., χὶὶ, 9.; Τδη. ἦν. 38.; ἩῬΠΙ, ταὶ σμγ, νἹ. 10.; Ῥδη, 11. 40, 42. 



Οηἡ ἐλο Δοοῖΐ 9 Ἐξ εοἰοδιαϑέε8. 74) 

1, 838.; Ἴ33, ΑἸγοδάγ, Ἰοπρ' αρὸ, 1. 10.. 1. 12,16.; φῦ "ΠΌ, (δαῦ τ ΒΟ Β, 
1. 9.,ὄ 1. 1ὅ, ὙΠΟΤΘ ἀγὸ ῥμιἰοβορῖοαὶ ΘΧργθββιοηβ, ὅν), (6 οχἰβύθῃοα 
οΥ Βοΐηρ; οὗ ἃ ἰμίηρ, 11. 21., νἱϊ. 14.; ΠΛ), 21, ῥζγ, ᾿ϑι Ὁ), ΓΑΡῚ, ἤν, 
διη( ΤηΔΥ ΟἾΒΟΥ δοβίσαοῦ [ΌΥΤΏΒ, ἃ8 τ ΌΠ, τηράμοββ, χ. 13.; προ, ΟΪΥ, 

1, 17., 1... 8.; Πηηην, χὶ. 10.; λον, ΒΙο Βα] π 688, χ. 18.} 
ΤΠ686. ῥθου Αγ [168 ΒΘ 8ίσο ΡΥ [0 ἱπαϊοαία ἃ ἰαΐα σοι ρΟΒ᾽ [1 0Ὲ, 

Βαΐ, οπ {ἢ οἴμοσ μαηά, Ρτγοΐθββον Ῥγοβίοῃ, σβοβα δυϊποῦιυ ἴῃ Ποῦτον 
᾿ογαΐασθ 18 ποῦ ΙσΒ ΠΥ ἰο Ὀ6 Ββοὺ αϑιθ, ΟΌΒασνββ: “186 ΟΠα]άθο, 
Ατδθῖο, δηά Ηθρσαν;, μαυϊηρ᾽ 411 οταδηδίθα ἔγοιῃ [86 βαπχα ΒΟΌΓΟΘ, 10 18 
ΤῊΔΠ ΒΟΥ ἹπΊρΟΒ810]6 ἴο Ῥγοποῦμοθ }ὰ ΟΟΥΔΙ ΠΟΥ ΟἿ 8 ψογα οσουΓ- 
ΤΊ ΩΡ ἴῃ 80 σοηξεββοάϊυ δὴ δποϊθηῦ ὈΟΟΪΚ 88 ΕἸ ο] ββιαϑίθϑ, {παὖ 10 Β6]Ο ΡΒ 
ο οἰΐποσ οὐ {μ6 ἐνγο ἔοσιμοῦ δηὰ ποΐ ἴο {Ππ6 ἰαΐϊίθγ; θδθοδυβο, {86 ἔτ ΠΟ Γ 
ν6 ἴγϑοθ (8686 ἀἸα]οοῦδ Ὀδοῖκ, [μ6 στοδύοσ ψ111}} Ὀ6 ΤΠ6ῚΓ Β: ΠὩΠΑΥΙΥ͂ ; δηᾶ, 
ΟΥ̓ ἢ Βαρροβίῃηρ βοῖῃθ οὗ {π6 ψογβ.. . . ἴο Ὀ6 ἔοτοῖρῃ δηᾶ Ατδτηδῖο.... 
ΘΟΪΟΙΏΟΙΠ ΙΩΔΥ͂ ΘΔΒΙΪΥ μανα ἀοαυϊγοα {Ππ6πὶ {Πγουρ ἢ ἢ18 οοπϑίδηῦ Ἰηΐογ- 
σοῦγβο τ 8 {π6 ποὶσῃθουσίησ παῦϊομβ, ΟΥὁἨΎ ἔγοπι ἢΐ8 ἔυγοὶρ Ἢ ὙΨ1068; 
ΘΒΡΘΟΙ8}}]ν 848 0}18 ὈοοΪς 88 τ σιθη ἰδίθ 1 |116.ἢ 
0 τηυβί 4130 Ὀ6 δατηϊ6α {παῦ ΟΧΡΥΙΘΒΒΙΟΠΒ ΟΟΟῸΓ ἴῃ {Π18 ὈΟΟΚ ψΒΙΟΝ 

ΔΓ6 ἔουπά ἴῃ Ῥτοσοῦρθθ. δοτῃβ Μ1}] (κα {118 ἔβοῦ [0 ῥσονϑ δὴ Ἰδἀθι γ 
ΟΥ̓ ΔΌΓΠΟΥΒΕΙΡ : Μν Π116 ΟἸΠΟΥΒ 11} 866. ΟΠΪῪ ἃ σΑΓΘΙὉ] βίαν οὗὁὨ ο]ομλοη Β 
Ὑυτὶηρ8 ὈΥ ἐμα δυΐδον οὗ {86 Ὀοο. [1161] τηθῃοηθ {Π6 [Ὁ] ον : 
2 Ὁγ3, ἃ δϊγᾶ, χ. 20.; Ρχον. ἱ. 17.; ὨΝῚ ΡΠ, ἴο [014 ἴη6 Παπαᾶβ ( 
ΤΥ οὗ ]42Ζ1}688), 111. ὅ,, ἴν. ὅ.; Ῥτον. γἹ. 10., χχῖν. 858.; (86 ἔνουγιῖθ 
ΟΣ 23}, νδηϊγ, σον. ΧΙ. 1]., χχὶ, 6., χχχὶ. 830. ; ΝΒ, ΘΑ] ΠΏ 688, 
Ρϑίδηοθρ, Χ. 4. ; Ῥγον. χῖν. 30., χυ. 4.; δῦ, ἃ βίγοϑί, χὶὶ 4, ὅ.; Ῥσονυ. 
Υἱ], 8.; Οδηΐϊ. 11. 2.; ὝΨΩΣΑ ΒΟ Πα] 688, χὶ 18.; σον. σχῖὶχ. 15.; 
ΓΘ, (6 ἀοΠ ρ 8 οὗ ἰονς, 1). 8. ; Ῥτον. χῖχ. 10.; (ὑδηΐ, νἱ}. 7.; [86 
ΡΙΩΥ ὍΡΟΙ ἴπ6 νοσβ Ὁ Δηα ρ΄, νἱ}. 1. ; Οδηί. 1. 8. 

0 18 Ὡοΐ ΘαδΥ ἴο ἀβθοϊάθ ἀροη {π6 δυϊπουβῃὶρ: αἰ δγθηῦ τηϊηβ μ}}]} 
ΑΥΤΙγ 6 δὖὺ αἰ ογθηΐ οοποϊ υδοπθ.Ό ΤῊ ΓΘΑΘΟῺΒ Ὑ ΒΙΟἢ μάνα Ὀθθη σίνθη 
108Κ6 Ηρηρδβίοηθογρῆ δηα 6116, 845 γγυ8}} 838 οἰοσ οὐἹ1οβ, 6] αν ἐμὲ 
{Π6 Ὀοοΐκ 18 ποὺ ἔγομι δοϊοιχοῦ, [1 {18 Ὀ6 Θοποραρά, {Π6 βαηθ ρῥγοοῦ 
Ὑ111 ΒΟΥ (αὶ [86 ἀφία οὗὨ 118 σοτῃροβι 0 πχπϑὺ θ6 ρ]αοθὰ ποῖ δυο γ 
δὴ {μ6 Ἔχ!θ, )ὲ γΥ εἴϊο, 1πά664, πουϊὰ τίη τὸ ἀοτῃ ἴο {86 Μ8» 
σΘαἀοπίδῃ μετα; δηα ἢθ 8]]6ρθβ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΣΡΥΘΒΒΙΟΠΒ ἃ8 ΠΟΆΣ]Υ ΤΟΒοΙη- 
ὈΠΙηρ; ἰαϊτηαϊο ἔυσμΒ; 88. ἸῺΝ ἃ (πϊηρ, ὈυΒΙΠ688, 1, 18., 11, 20., ν. 8., 
νυν. 18,, ὅχο. ; ΠῚ Ὀοθβίαθβ, χῆογα (88ῃ, 11. 2δ. ; ΟΠ ἰο Παβίρῃ, χοίοσγοα 
ἴο {π6 ἀρρϑϊο, 1), 26., ζο.5 Βαυΐ {818 ορϊπίοη ἴ8 ποῦ ἐβῃβῦ]68. [0 ἴ8 
ἴΔΠΟΙᾺ] ἴο βᾶῪ {μαΐ, δ {868 Ῥαδσγβίδῃῃ σονθγηχηθηΐ, ΡγΓΟΌΘΌΪΥ ᾿η 18 ἰδ ́α 
Δατηϊ Ἰδίγαίίοη, Ὀθολτη6 Ορργαββῖνθ, δ᾽ πβίοῃ 18 τη86 6 ἴο 1 ; 41] (μαὺ ὁδὴ 
ἔα Ὀ6 Βαρροβαϑα 18 ἐπαΐ [μ6 Ἰδησίαρο ταῖρῃῦ ρῥΐδοο τ ἀρουῦ {Π6 {ἰπὰ6 
οὗ Νοδθυδῃ οὐ Μαίβδονὶ, ἰο σοῦ ργορῃοῦβ ὈοΟΙ Εὔα] ἃ ΘΟ; ΒΊ 618 
ΤΟ οΙ οβϑιαβϑίθϑ ἕο ὈΘΆΓ 8. τρλυϊκοα γβοιι πο.) 

1 ἙΠη]οϊαης, ὃ 182. 
3 ΠΡ, τ186 Ἡοῦτον ἰοχὲ δηὰ 8 1.Διἱη νογβίοη οἵ ἴδ 6 Βοοῖκ οὗ ϑοϊοϊμου ς᾽] Εἰοϊοβἰδβίθα, 

1845, Ῥτοϊορ. Ρρ. 7, 8. Οὐοιρ. Κιιίο, Ταὲϊγ ΒΙ016 ΠΙυδιγαϊοβ, Ενοηΐηρ ϑοσίοβ, Ε]ονθηῖἢ 
ὙΝ εεἷς, βου Παγ. 3 Κιτιοβ Ογοϊ. οἵ ΒΙΌ]. Τὰϊ, ἀγί. ἘςοΙοβἰαδῖοϑ. 
8 ἘΠη]οϊταηρ, ὃ 135, 866 80 Ηδνοτηίοϊ, ἘΠ] οἰ, ἃ 809. 1Π|. Ρρ. 456---464. 

5 ἘΠη]οϊζαι, ἜΝ 
5 8ε6 ΚαοΙ], Εἰπ]εἰϊπηρ, ὃ 182. Οομιρ. διθαγι, Ηἰβί. οὐ Ὁ]ὰ Ταβι, Οδῃ, βεοί. ν᾿ Ρρ. 128--- Ἴ 80, 

8858 



742 «παϊψεὶς οΥ ἐδε Οἰά Τεεέαηιεηί. 

11. Τίιο ὅΟΟΡΕ οἱ {818 ὈΟΟΚ 18 Ὄχρ οὐ Υ δπηουποοᾶ ἴῃ ἱ, 3, 
δηᾷ χὶϊ. 18., νἱΖ. ἰο ἀδιπηοηβίσαϊθ [Π 6 υδη τὺ οὗ 41} φαγί! γ οδ]οςοίβ, δηά 
ἴο ἀγα ΟΥ̓ τηθη ἔγοπι {π6 ρυγδβυϊ οὗὨἩ (μϑῖμ, 88 δὴ ἀρραγεπὲ ροοά, ἰο 
(6 ἔδαγ οὗ αοά, ἀπά σοι ηΐοη τ 1 Ὠϊηλ, 88 ἴο [86 Εἰρμοδβὲ δπα οε]γ 
»εγπιαπερέ σοοά ἴῃ {Π18 11|8, δηα ἴο βῇον ἰπᾶῦ τλθὴ τα υϑὺ Β6 6 ἔῸΣ Βδρ- 
ἴπ6β8 Ὀθγομπα {{Ππ στάᾶνθ. ΥΥ 6 ΠΙΔΥ, {ΠΥ ΌΓΘ, ΘΟ ΒΙ ἀογ 10 88 Δ ᾿ΠΑΌΪΓΥ 

τηΐο {παΐ τηοϑὺ πηρογίδης δηᾶ ἀϊβρυίοα αἰιοδίλοη, ΤΥ αὶ 19 186 5οσε- 
γεῖσπι φοοά οὗ ταᾶῃ, [δαὶ ὙΠΟ Ὦ 18. ὉΠ πηαίοἰ Υ ρσοοά, δηα τ μιο ἢ 1 4]} 
118 το δ! οη8 18 σοηαἀποῖνο ἴο {86 Ὀθοϑὺ Ἰπίογοϑίβ οὗ δὴ Ὁ λαξ 18 ἐλαί 
φοοὰ [ογ ἐλ 5οπ8 ὁ πιόπ, τιοϊέοΐ ἐδεν δλομία ἀο πάν ἐδε ἤἄδαυοπ αἰΐ ἐἰιε 
ἄανε 90 ἐλεὶν ἰξε (11. 3.)2 ““ὙἼΒ18. 18 (86 οὈ]θοῦ οὗἁἨἁ [86 ρὑγθδοβοῦβ 
ἸΠΑΌΪΓΥ ; δπά, δέίοσ αἰβουββι πρὶ νΆΓΙΟῚΒ ΘΥΓΟΠΘΟῸΒ ΟΡΙΠΙΟΉ8, [16 ΗΠ Α]]Υ 
ἀεοίογαϊμθθ ἐμαῦ 1{ ΔΟΙΒΙβί5 18 ἰσὰθ ψιϑάομη. Τπ6 βοορα οὗ ἰδὲ 
ὙΠοΪ6 ἀγρυιμθηῦ, {μογοίοσθ, 18. {Π6 ῥγδῖβα δῃὰ γθοοιηπηθηάδίϊοη οἵ 
ἩΠΙΒάοΙΩ, Ὧἃ8 ἴΠ6 ΒΌρΡΥΘΙΩΘ ρσοοά ἴο ογθιῦισοβ ΤΟ ΒρΟ ΒΒ 016 ἔογ {δμεὶγ 
Θοίοη8. [Ι͂ἢ {Π18 ὙΒάοτα ἰβ ποὺ ἱπουἀθα ἃ βῖηρ]α ραγίο]ο οἱἁἨ {δαὶ 
ὙΒΙΟΪ 18 τ ου]αγ δηα σαὶ, 80 ἔγθα πα ΠΕΥ μοβδβοββθα ὈΥ τχθη δααϊοϊο 
ἴο νἱοθ, [86 ταὶ] 0 η8 οὗὁὨ ἀνδσῖοθ, ἀπά {Ππ6 βίανοβ οὐ {πον ραββίοῃϑ: δυΐ 
{παΐ νΥΒΙΟἢ 18 ἔγοπι αῦονο, [μδ΄ τν ὨΙΟΒ 18. ΠΟΙγ, βρίγιῦαδὶ, ὑπ 664, δηὰ 
ὙΥΔΙΟὮ, ἴῃ (ἢ νει πρβ οὐἨ δοϊοταμοη, 18 ὈὰΓ ΔποίΠοΥ ὑυογὰ ἔργ το] σίομ. 
Αυϊάοα ὈΥ {818 οἷαα, γ7ἷαε οδπ Θαβιν γάνοσβο {πὸ ᾿πίγιοαίθ τϊπά]ηρθ 
Δ τηλΖοθ 1 ὙΈΙΟΝ 80 ΤΩΔΗΥ͂ ΘΟΠπηοηἰδίοτβ ρου {π6 ΕἰοοΙ οβαβίθϑ 
Βαν δὴ ᾿ἰοβὺ δῃα ον} άογοα, ΒΥ Καοριηρ βίθδαν ἴῃ νἱονν [ἢ6 
ῬΓΘΔΟΠΟΓΒ οδ]θοΐ, ἴο ου]ορ!Ζα ΠοΔύθΪΥ τ ϊβάουῃ, [86 016 δάμη 5 οἵ 
δ. ΘΆδΥ ἀηα παίυγαὶ ᾿πίοσργθίδοη. , 

“Ἡρποθ ἢ6 Θοιηθμοθβ 18 {86 ἀφοϊαγαίίοη {παῖ αἷΐ 5 υαπέϊψ', 
ΠΊΟΝΙ ἰ8 ηοῦ 0 6 υῃάἀογβίοοα 88 ᾿τυρ Υἱοὶ ΔΩΥ͂ ΘΟΠΒΌΓΘ ὌΡΟῚ [86 
γογΚΒ οὗ ογθαίίοη, ἕο (ἀὐοα ἀοε8 ἀὐρκι ἴη ψϑῖῃ, οὐδυυ τ ῖηρ Ὀαϊησ 
ῬΓΟΡΘΙ͂Υ δααρίεοα ἴο 118 6π4, δπᾶ δχοβιἰθηιν Βἰθα ἰὸ ἀἸβρίαν {86 
ῬΟΥΤΘΙ, ]Βάοϊη, πα ροοάπθββ οὗ ἴπ6 ΑἸ σμίγ. ΥὙοῖ, νβθὰ τ 
ΨΠΙῺρΡΒ οὗὨ {Π18 νοῦ] ἀγὸ ΔΡρ]16α ἴο ᾿ΤΩΡΓΟΡΟΥ Ρυγροβοδ; θη ἘΠ 6Υ 
ΔΙΘ ΟΠ ἀογοὰ 88 {Π6 δπᾶ, ψ Ὦ}16 ὙΠΘΥ͂ ΓΘ ΟὨΪΥῪ ἱπίθπαρὶ τὸ Ὀ6 [Π6 
ΤΏΘ68}8, Δηα 416 γοβίϑα ἴῃ 88 ὑπ 6 ΒΟΌΓΟΘ οὗἁἨ ΠδΡΡΊη688 νυ] ἢ (ΠΟΥ͂ ἬΤΘΓΘ 
ποί ἀοδίσποά ἴο δῇογά, νϑῃὶῦν 18 ἀϊβοονογοά ἴο 6 {πο ῖν οπαγαοίοσ. ... 
ΝΟΣ ἄοθβϑ 86 80 ἀθηοζηϊπαίθ 411 {Π]1ὴρ8 ὉΠΊΥΘΥΒΑΙΙΥ δα μου ΔΩΥ 
Ἵχοοροη, Ὀαῦ ΟἿΪΥ 8}1} οαγέλίν [Ὠϊηρ8, 88. σθα! ἢ, ρΡ]θαϑαγθ, ρόοτῃρ, 
ἸΌΧΌΓΣΥ, ΡΟΥΘΓ, δηα ὙΒΑΙΘΥΘΓ 18 τ ΘΥΟΪΥ Βυαπηδη δηά ἜΡΜΟ ἢ 
{1.686 ἅτ ρῥΙδοθα 1η δοτηροίοη ὙΠ ἀἰνίπθ δηα ΠοανΘηΪΥ {Π|ηρΒ, ΟΥ 
ΔΓ ΤΓὉΟ]ΙΒΆΪΥ γουγ θα 85 1[Π6 πλθδ8β οὐὗἨ σϑϑὶ ὨΔρΡΊΏ688, [Π6Υ Ὀθοοιηθ 
11801658 δηἀ ἀῃργοβίμθ 6, θθοαυδθ ΤΠΘΥ ἀγα ἀποδοίη 8δηα ἰγΔΠΒ᾽ ΟΓΥ, 
ὭΘγΟΡ ΠΥ βαςιβέγιησ ἰπ6 ἀ6Β|γΓ68 οἵ [π6 βοιιΐ, Ποὺ ρσχοάιοϊηρ ροτ- 
τηαηοηΐ [6]1οἱν...... Βαΐ, 1 ΤΠΘΥ͂ 8Γ6 ρυγδβιιθὰ 88 {Π.6 ΟὨΪΥ “ ρογίίου ἴα 
115 118, 28 σοῃβε τας ηρ (ἢ6 ΒΑΡΡΊΊΘ68Β οὗ βϑίησδ ἔοστηθα [ῸΓ Ἰτητηοτ- 
14}}Υ, [Π6Υ 46 ποῦ Θϑίιπχαίθα οἡ τἱρῇῃΐ ῬυϊῃοΙ ρ͵68; ἀπά {86 σϑβυ]ὲ νν1}} 
ΡῈ νεχαίΐίοη δῃηᾶ αἰβαρροϊηίμηθῖ. ΤΉΘΙΡ νϑηϊΐυ, {86}, ΔΥ1868. ἔγοπι 

) Τὰ ἢηοβὲ σοΙ ΠΟ ΠΙΔΥΥ Οἡ {Π|8 ἀρ ογίϑι, Ῥωπέίν 97) Ὀαπ ζεα, αἰ ἐς υαπὶίν, ταβ απ πητοη- 
ἐἰοη ΠΥ Γαγη διε ὈΥ [86 ἰκῖ6 σε ευταιοα 6ΑΣ] οὗ ΟὨΘβιθγῆο!α, ἴῃ οὐ οὔ 1ι}8 ροδι πυαταυυδ Ἰείζοτε. 
566. ἴπ6 μᾶδββασα δἱ ᾿δηρτῃ ἴῃ Ὀΐδῆορ Ἡογη θ᾽ 8 γον κα, νοὶ. ν. ἀἰδοεοῦγδβα χα]. Ρρ. 185---187..; 
ὙΠεῦο τη6 ΠΣ Πια] ρἱοῖιγο, Θχ πιδἰτοὰ ΟΥ̓ ἃ ἀγΐπρ τηλη οὗἉὨ τἢ6 ννογ] ἃ, 5 δια ΓΑΌΙΥ ἐργονει 
ἴω τἰῖς οὐϊδικιίοη οὗ τΠτὸ τοϑάου, 



᾿Θη ἐδό δουΐ 9.0} Ἐοοϊοειαϑίε8. , 748 

16 [ὉΠ] δῃα Ῥαβθῆθββ οὗ πγθῃ, Ὑ80, ἴῃ ΤΟυρου Ὁ] 688 ΟΥἁ ΘΓ Υ, 810 
ἴοο δρῦ ἴο τορατα [818 ψγουϊὰ 848 {ποῖ 8016 ἁπα πα] δροᾶθ, δπὰ ἴο οχ- 
Ῥοοῦ {παὺ βαϊιϑίδοϊοι ἔσοτη {πθηὶ τ οἢ ὉΠΟῪ οδηηοΐῖ σῖνθ. ΝῸΓ 816 
{πον ἴο Ὀ6 δοπἀοιηπθα οἡ {18 δοοοιπί. Ὑπαῦ {ΠΟΥ ΔΓ ᾿πβαβηοϊθηΐ 
ἴο ΓΟ ΠΟΥ Ττηλῃ ἈΔΡΡΥ 18 166} {Π6 ογαϊπδίίοη οὗ 1ηῆπιῖα πϊβάοιω, δηά, 
ΦΟΒΒΘΑΌΘΗΙΪΝ, Ὀοδί βυϊ 6 ἴο 8 Ρτγορδί ΟὨΔΓΥ δἰαί ; Μ]1Β6ΙΥ οδ]ου]αίοα 
ἴου (6 {γ14] οὗἩ τρδὴβ νἱτίπο, δηά, ὈῪ νϑδπῖησ Στὰ ἔσγοτα ἰοὺ ἔοπά 
Δὐϊδοιταθηῦ ἰο (ἰησϑ ὁπ ΘαΥ, ἰ0 βύϊμαυϊαῦθ Β18 ἀθ 9 γ68 8ηα Θχθυ 0 ἢ 8 
αἴτον [Π6 Ὀ]οβθθάμπαβθ οὗ δποίμοσ 11ξ8. 

“7η Ῥγοβθουςπρ' 18 ἸΠΑΊΙΤΥ ἴῃ 1ῃ6 ἰοῦ ροοᾶ, βοϊοσηοῃ [88 
αἰνὰ ἢ18 νοῦς Ἰηἴο ἔνο ρασίβιυ Ὑηὸ ἢγϑί, τ] ἢ οχίθη 8 ἐὸ {Ππ|Η6 
ἰθηῖἢ γοῦϑα οἵ {μπ6 βίχίῃ ομαρίθγ, 18 ἰδβκϑῃ ἂρ ἴῃ ἀοιηοπδίχαϊπρ {110 
ὙΔΏΪΥ οὗὨ 811 δασύμ]ν σομά 0 η8, ΟσΟι ραίοηΒ, δηα Ὀ]ΘαβυσοΒ: {86 
βοοοπά ραγί, ἡγΒ ον ᾿Πο] 668 [Π6 τοι ογ οὗ [6 ΟΟΚ,, ἰΒ οοοαρὶοα 1η 
Θυ]ορΊ Ζιηρ ΜΒ Ομ), απ ἴῃ ἀδβοσι Ὀηρ 118 δίχα, 118 ΘΧΟΘΙ]ΊΘη66, 108 
Ὀοηϑἤοῖαὶ οβθοίβΌ ΤῊϊβ αἰνιβῖομ, Πα 668, 15 ποῦ δάμιεγθὰ ἰο ἱβγουρἘ- 
ουαῦ τι Ἰορῖσαὶ ΔΟσΌΓΔΟΥ. .. . Βαΐ, [Βουρἢ {π6 τηοἰ μοάϊοαὶ ἀἸβροβι τοι 
οὗ με υυιουΒ 1688 18 ΟΟΟΑΔΒΙΟΠΔΙ]Υ ᾿ηἰογγιρίοα, 18. Ρ]δῃ 18 8(1}} ἀ18- 
ΟΟΓΪΌ]6 ; Δ ηα Ῥϑσθαρβ ἢ6 ΠΟΥΘΥ Δ ΠαΘΓΒ ΤΔΟΓΘ ἴσγομλ Π18 ᾿υϊποῖραὶ οΌ- 
766ὺ (ΠδΔῃ τηοϑύ οὗ {π6 οὐμοῦ Ὑσιῦθσβ 1 [Π6 ββογθα νοϊατηρ. 

ΕῸΡ {π6 Ργθοβαϊηρ υἹ Ὁ οὗ {86 ΒΟΟρα οὗ {818 Ὀοοϊκ, [86 δυῦδμοσ 18 
Ἰπαἀορίθα ἰο Μτ. Ηοϊ θη οἰαρογαίθ Αἰοιηρέ ἰο 1]]υβίγαία 1.1} ΤῊΘ 
[Ὁ] Ωρ ΒΥΠΟΡΒῚ8 (ΒΟ 18 4]8δο Ὀογχγουθα ἔγοτα Μσυ. Ἠο]άθη) {1}} 
σὶνα 186 ΤΟΔΩΘΥ 8 ΟἶθαΣ ΥἹΘῪ οὗ 18 ἀΘΕΙΡῊ : ---- 

ῬΑΕΤῚ. 71λὲ υαπίὶΐν 9 αἰϊ φαγέλίψ οοπαάϊέϊοπδ, οοδωραΐίοπδ, απὰ 
»ἰθαδιγ 68. 

1, ΤΠο σϑη ΠΥ οὗ 8}1} ϑαγίμ]ν (μΐπρ5 (ἰ. 2.). 
᾿ὴ ΤΗΘ ἐεὐνορν νας οὗ υχηδη ἸΔΌΟΙΓΣ, δη4 {16 ὑγΔηΒ᾽ ὑοσ Π688 Οὗ Βυτηδη 

116 ((. 8---11.). 
8. ΤΏΘ νϑῃηγ οὗὁἨ ἸΔΡΟΓΙΟῸΒ ἱπαῦ 68 ᾿πΐο (80 γγγ8 δηᾷ ὑγοσ Κ8 οὗἩ τπδῃ 

(1. 12----18.). 
4. ΤλΑΧΌΓΣΥ δπὰ Ρ]θάβυγθ ἃΓΘ ΟὨ]Υ δ Υ δηἃ νϑχδίϊοη οἱ βρίγὶἐ (ἰΪ, 1---11.). 
ὅ. Τπουρὰ ὑΠ6 γΥ186 ΘΧΟΒ] [00]8, γοί, 85 ἀθϑίβ ΡΒ ἰο ἴῃϑτι Ὀοί, Βυτηδῃ 

Ἰρδγηϊηρ 18 θαΐ νΔΠ1Υ (Ἰ]. 12---17.λ 
6. ΤΠ σδηὶΥ οὗ Βυπηδη Ἰδθουτ, ἰῃ ᾿ϑανίηρ ἰῦ {Π6Υ ΚπΟΥ ποὲ ἰο ὙΒΟΤΑ 

11, 18---28.}. 
7. ΤΘ ϑπιρ ϊπ688 οὗὨ Β6η881 Θη)ογταθηίβ (ἰϊ. 24---26.). 
8. Τπουρὶ ὑπογθ 18 8 ῬΓΌΡΟΙ ἰΐθ ἔῸΓ ἐδ οχϑουζοη οὗ 411 Βυπηδπῃ 

ῬΌΓΡΟΒΟΒ, γοῦ 8ΓΘ {Π6Υ͂ 1561688 Δηὰ ναΐη; [86 ἀϊνίηθ ΘΟ. 8618, ΠοΥνΘΥ ΟΣ, ὉΓΘ 
πη α 816 (11]. 1 ---14.). 

9. ΓΘ νηΐ οὗ μυϊηδὴ ρυγβυΐῖ8 ργονθᾶ ἔγομι {86 νυ οκοάπθβθ ργου δ] ηρ 
ἴῃ ϑέτὰν οὗ αδίϊςθ, σοπίγαϑίθα τ λτ {Π6 τὶρίθουβ ἡυδρταοπί οὗἨ Οοά ([]. 
1ὅ----1}7. 

10. Τπουρ]ῖ ΠΠ|{8, οοπβίδογοά ἴῃ 1 86] 18 ὙϑηΥ, [ῸΓ τηθῃ ἀϊθ 88 Ὑ76}} 88 
Ὀοαϑίϑ, γϑί, ἴῃ {Π8 Θηᾶ, 16 νν}}} Β6 νϑγ ἀἰδθγθηὶ τι τ [Π6 βρίγὶῦ οὗ τηδὴ διὰ 
ὑπαί οὗὁὨ Ὀθαβίβ (11). 18.----22.). 

11. ΨΑΠΙΟΥ ἰδ ἱπογθαβθα ἀηΐο τη ΕΥ̓͂ ΟΡρτοββίου (ν. 1--.λ. 
12. Τὴδ νϑη οὗἨ Ῥγοβρογ υ (ἰν. 4.) 
18, ΤΏ νϑηϊ τυ οὗὨἨ [ὉΠ], οὐ οὗἨ ργοίοσγίπρ {06 που] ἰο τὰ τίβάοιῃ 

(ἰν. ὅ, 6.). 

δ Ῥγρ], 1)188. ΡΡ. ἰχν., ἰχνὶ., ἰχυ}}.--π]χχῆ, 
884 
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44 “παϊγεὶς 7 ἐλὲ Οἰά Τεείαπιεηξ. 

14, ΤῊΘ νδῃηΐὺ οἵ σονοίουβηθ88 (ἶν. 7, 8. 
16. Τπουρὰ βοοϊοὶν [85 1:8 δάνδηΐδρο, γϑὶ ἀοτῃϊηΐοῃ δῃ ἃ ΘἸΏΡΙΓΟ ΔΤ αὶ 

νη γ (ἰν. 9---16.). 
16. ΕὙΤΟΥΒ ἴῃ (86 ῬΟΥΟΥΤΏΔΠη06 οὗ αἰἱνηθ τοσβῃῖρ, ὙΠΟ ΤοηάοΥ 1ὲ τδὶβ 

Δ Πα ὉΠρΡΓΟΗ (8016 (ν. 1---.). 
17. ΤὨΘ νδητῦ οὗὨ τισι τηρ' αὐ 1π] α80166 ; ἔῸΓ, (Βουρἢ {89 ΟρΡργαβδβίου οἵ 

[860 ΡοοΥ δῃηὰ {60 ρογνθγβίοη οὗ παρτηθηΐ ΚΡ ΊΘΔΓΥ ρσϑυδὶ!, [ΒΟΥ ἀο οί ἐϑεδρε 
1ῃ6 ποίϊεθ οὗἉ {6 ΑἸ ἰγ (ν. 8, 9.λ 

18. ΤῊΘ υδηΐϊ οὗἉ γσῃ68; τὴ δη Δατηο! ]ΊΟἢ 88 ἰο {80 τηοάογδία 6Π}0γ- 
τησηΐ οὗἁὨἯ ἵπ6πὶ (ν. 10---20.). 

19. ΤῈΘ νδη ῦ οὗ δυδσγίοθ (ΥἹἱ. ]--9.). 

ῬΑΒΤ 1]. 7716 παΐμγο, ἐχοείΐοποο, απα δεποπείαϊ εἴεοίς 0} τοϊράσοι 
ΟΥ̓ τεϊ σίοη. 

20. δῖποο 811 Ὠυπηδη ἀθϑισηδ, ΒΌΟΌΓΒ, δΔπα ΘΠ) ΟΥτ ἢ 8 ἈΓΘ υδίη, 1 ἷ8 
πϑίυτΆ] ἰο ἱπαυΐτο, δὶ 18 ροοά [ὉΓ δὴ Ὑδὲ 18 818 βυρσζθιο ροοὰῦ 
(ΥἹἱ. 10--12.) ὙΠΘ δβυγον 18 σοη δὶ θα ἴῃ {Π6 Γοτμδ πάθουν οὗ {86 θοοΚκ, 

21. Το ργαΐβα οὗ σπαγδοίδσ εδιὰ γσορυϊδιίοη (νἱὶ. 1.). 
22. ΑΠ]οΙοη ἱπργονθβ {16 Βοαγί, δπα θχϑὶβ 86 οἰιαγβοίοσ οὗ {86 τοῖβε 

Υἱἱ. 2---10.). 
( 28. ΤΏΘ δχοϑι]θποθ οὗ υυϊϑάομι (Υ]}. 1] ---14.). 

24. Αἢ οδ]οίίοη, υγὲυ [86 δῆδιγοσ (Υἱὶ. 1ὅ----ντ. 7.}. 
25. Το 601] οὗ νυ]οκοάμο88 Βμονϑ (Π6 δἀνδηίΐδρθ οὗ γι τυϊβάοι (ΥἹΙΣ, 8 

- -:18.. 
26. Αη οδ]θοοίΐου, πεῖ [86 δῆβυγορ (ΥἹ]]. 14---ἰὶχ. 1.). 
27. Απ οδ]εοοίϊοη, τὶ τ [0 ΔΏΒΥΤΘΡ (Χ. 2---Σ. 17.).Ψ 
28. Τὴ ὈδηΘ]Πη688 οὗ 8] οἱ (Χχ. 18.) 
29. ΤΏ ΡΟΥΘΣ οὗ θα] ἢ (Σ. 19.). 
80. Αἡ οχδογίβιίίοη σαὶ πδύ βρϑδκίηρ οΥἹ] οὗ ἀϊσητθβ (χ. 20.) 
81. Ἐχδογίδιοη 0 ΠΑΡ Υ δπαὰ Ὀθηθνοΐθῃοο (ΧΙ. 1----10.). 
82. Αἡ οὀσχβογίδιίοη ἰο [86 ϑαγὶγ οὐ] ον δίίοη οὗ σοὶ] σίουβ μδ 8 (Σ]]. 1--7. 
83. ΤὮο οοποϊαβίοη (ΧΙΪ. 8----14.}.} 

Ῥογμαρβ {Π18 θοοῖς Μ11 θ6 Ὀεβὺ υηδοτγβίοοα 1 6 δοῃϑιογ ἴξ δὲ 
ἀϊν!Δοα ἰηΐο ἔουν ἀἸβογοηῦ ἀϊδοουσβοθ. Τα γϑί σοι ργ ΒΘ 48 οδλρα, 
1, 1,» 8π4 ΘχΠ 18 ᾿π ΟὨΔΡ. 1. [Π6 ὙΔ ΒΥ οἵἨ Τμϑοσϑίϊοβὶ νυ Ἰϑάοσῃ αἰγθοίοὰ 
ἴο 116 Κπον]οᾶρο οὗ [1 ΏρΈΒ, δηᾶ, οὔδρ. 11.. [Π6 ποίβίηρτιε88 οὗ ργδοίολὶ 
ὙΥΙΒ6Οπι, ὙΥ ΒΙ ΟἿ 8118 αὖ δῃ)ουϊηρ ᾿6; ῃθησθ [Π6 του] 18 {πδὲ πιδη, 
Ὑ 411 Β8 δι σ νρ;, οΔ ἢ δἰίδῖ πο ἰαϑίϊηρ σοοά, Τῇ δοοομά ἀἸβοοῦγρε 
ΘΟ ΡΥΒ68 Οἤ808. 111.--ν. ΕὌΪΙ ον ὴρ {π6 1άθα ἰγονι ουΐ, 11, 21, 26., 
10 ΒΘρΊΏΒ 1} ἃ ἀοβοσιρίίοη (1. 1 --- 8.) οὗ τηϑὴ β θη γα ἀθροπμάθησο ου 
ἃ ΠΊΡΒΘΥ Ὁποβδηρσθαθῖο ρσγουϊάθῃοθ, διά, ἴῃ τ ρὶν ἴο {πΠ6 απο οὗὨἉ πὸ 
οἤιοῦ ροοά, βῆονγβ [Πδὺ {Π6 76 ὁπ θ6 πὸ Πίρον (1}. 9---22.} {πδῃ ἴογ ἃ 
ΤΆΔ} ἴο ΘΗ]ΟΥ͂ Ἀἰπη861} δῃὰ ἀο ροοῦ ; ψ ποῖ, Πούσονοῦ (1ν.), 10 ἰ8 ποί 
ΘΑΒΥ (0 ἰἴβ:η:; 801}1 ἃ τηϑδη τηιδῦ, ᾿η [Π6 ἴδασ οὐ Ο(, δῃὰ ἃ ὀοηϑοϊθητουβ 
ἔα] Β] πηοηΐ οὗἉ ἀμ, 8β66 ῖκ ὑγαβι ΡῚΥ πα οος θη θα] Υ ἴο '56 [6 ΘΑΥΠΥ 
ΒΌΟΩΒ ρηἰτυδβίοα ἴο εἶτα (ν.). [ἢ {π6 {πιγτὰ ἀἸβοοῦγβα (Υ]. ] ---ὙἹ}}. 16.) 
18 ϑῆόοψψῃ [Π6 νἈ 1 οὗ στγαβρίηρ αἱ τ ἢ 68 (ν1,}; {Ππ6ὴ ὈΥΘΟΙΟΑΙ νι βάοα 
18 ἀθβοσι δα (ν]}}, 1---22.), δηὰ [Π6 τηοάθ οἵ 118 δὐἰαϊηγτηθηΐ ᾿Ἰηἀ]οαίοά ἴῃ 

1 Ῥγοὶπ), Ὠ 88. ῬΡ. οἶχ. εχ. Μτγ. ε8 Ψοθυχ τγδδ οἵ ορίῃηϊοῃ ἰδὲ δε δυϊποσεἾε ἀεξίσῃ 
ὙΨᾺ8 ἴο ΡΓΟΥΘ {86 ἱπηπη οΥΊ ΔΙ ΠΥ οὗ [86 Βοπ], ΟΥ ΤΑΙ οΓ [Π6 ΠΕΟΘΒΒΙΥ Οὗ Δηοῖ ας δίδίθ δε (δε 
Ἰ"Π6, ὈΥ Βυ ἢ δι πλΘ 8 88 ΤΠΔΥῪ 6 ἀδάιιορὰ ἔγομλ γθάδοη δηὰ οχροτγίοηοθ Βαὶ Μγ, Ηοϊάτῃ 
ἮΔ5 βαἰ 8 Δ Ο ΟΥῪ ΒΒονγη [Πδὲὶ [818 18 ποέ [ἢ ᾿ΓΠΑΥΥ ἀοδίρτ οἵ 16 Ὀοοὶς ἰῃ αποδίου; τΒουρὰ 
ἀήρ ϑς ΒΟΠῚΘ δίΓΟΠΡ᾽ ἈΓΟΟΙ͂Β οὗὁ [5 ΔΈ Οἷα οΥ̓͂ το] ἐστίου 5 ἔα ἢ. 8.6. ἢἷ8 Ἀγοϊίπη. Ὠ155. ΡῈ. 
ΧΙΝΊ. -ἷἰχ. 



Οἡ {16 δοπῳ ὦ ϑοϊοπιοπ. τ 40 

Βρ᾽[6 οὗ 411 (π6 Ἰποοηρστυῖοβ οὐὗὨ ϑαγίῃ]ν 116 (νἹ}, 28----ν, 16... ΤΠθ 
[ουσί ἀἰβοοῦγβο γοδοῦθβ ἔγοτα γ11}}. 16. ἴο χ), 7. [1 βασίμοΣ ἀἰβουβδοϑ 
1Π:686 ᾿ποοηστ 168, 8ηα ἰαγ8 ἀονγη σὰ ]68 ἔογ (Π6 οοπάποῦ οὗἩ ἃ ΒΑΡΡΥ 
1ἴ6 ΒΟ. ΤΑΥ͂ Ρΐθαβο (ὐοά, δἀπα σοπάμποίβ ἴο [6 σοποϊαβῖοπ οὗ {16 
ψ Π0]6, χὶϊ, 8---14., {παῦ Οοα᾽ ἔχίατα Ἰυάρτηθηΐ γ71}} ΟΙθαγ ἊΡ 811] ργαβαπὲ 
ΤΥ Βίθυϊοβ δπα ἰσγορΌϊαγ168.:}: ΤὨ8 18 {πΠ6 στοῦ οδ]θοὺ ΒΟ [868 
ΌΟΟΚ ᾿ηΐθηβ ἴο ἄονοϊορο, θυΐ σοὶ 18 ποὺ αἸΒοΙ οβθα Ὁ]] σου α] Υ τϑὰ- 
ΒΟΠΙΏΡΒ 8Γ6 Βῃονῃ ἴο Ὀ6 ᾿πΒυ Π)οἰοηΐ, ΕὟΓ, δἴΈΟΥ Θ80 ἢ ΒΘυΈΓᾺὶ αἰ ΒΟ Β81 0}, 
8 ἀΙΒΠΟΌΪΟΥ 58.1}}1} τουλαῖηβ, γῇ Ὧ88 σαὶ ἴο Ὀ6 ἴδίθηῃ ἃρ, 811 {86 
ΤΟΔΘΣ Β ΥἹ ΟὟ 18 Σαὶβοα αἱ ἰαϑὺ ἰο τ8δὺ Βιρὰ Ἰυαρτησηῦ-Βοδαῦ θαίοσο τ ΒΘ ἢ 
ΘΥ̓ΘΥΥ͂ ὙΤΟΙΡ Ὑ111 Ὀ6 ΓΕαΓΘΒΒΘΑ, 

ΤὮϊθ 48 βοταϑίϊπλθθ 66} τηϊβυπαογβίοοα - δηᾶ, Ὀθοδυβα {πΠ6 ὙΣΙΟΡ 
ΔΥΡ 68 γθὺ οἡ ἸΟΥΤΟΥ ὈΣΙΠΟΙΡ]68, ἴῃ ογοΥ ἴ0 ργονα {ΠΟ ᾿ρογδοίίοῃ, 
ἢ 48 θθθὴ δοοιβϑᾶ ὃγ })6 ὙΥ οἴΐθ δῃα οἴδοσβ, οὗ ἔδίδ! βηα, βοθριοίβιη, 
δριουγϑδηΐβιη. Εὔνθη Ἡθηρβίθηθοτρ 2 18 ᾿Ἰμο]]η6ἀ [0 τηϑαοΐ {86 σι ειῶς 
αραϊηδὺ 111, 2]. 88 1 ἃ ἀουδύ γογ6 Θχργβββϑα οὗ [86 800} Β ̓πητιοσίδ! ἶν, 
ὉΥ τηδϊηἰδϊπῖηρ ὑπαὶ {86 ΓΤ οδηποῦ 6 ἴδῖκθη ᾿πίθστορδῦνοὶγ. Α ΣΟΥ 
Β ΠΟΙ οηῦ ΔΏΘΥΟΙ 18 ἰΠαῦ ἃ αἰδιϊηοῦ ϑβουοη Πογα οὗ ἃ ἕαΐαζο 16 ψου]ά 
μανα Ὀ66η ργοιηδίασθ : ἐλαέ [86 ΔυῦποΣ τοβασνϑα ἔῸΓ ἢ18 ΘΟὨΟ] 810}. 

ΠΙ. Βιβῆορ μοχίμ Ῥσοποῦμοθδ {Π6. δίγ]6 οὗ {818 θΟΟΚ ἴο 6 β]η- 
σαϊαΥ : 118 ἰδηραδρα 18 σΘ ΠΟΙΆ Υ ον, ἰΓοα ΘΒ ΕΪΥ Ιο086 δηα ἀποοπηθοίοα, 
ΔΡΡΓγοδοδιησ ἴο [6 ἱποογγθοίηθϑθθβ οὗ δοῃνθγβδίίοη ; 8ηα 1Ὁ Ῥοββοββ88 
ὙΘΤῪ [11{{|6 ῬοΘῦοΑ] οπαγαοῦοσ, ονθὴ πὰ [86 ΘΟΙΡΟΒΙ ΟῚ δηα βίχισίιγα 
οὗ [186 ρογίοαάβ; ὑΒιο ῬΘΟΙ ]ΑΥΟΥ, Β6 {ΠῚΠΚΒ, ΤΑΥ͂ Ὧ6 δοσομηίοα [ῸΓ 
ἴτοτῃ {86 παίατο οὗ [Π6 β 07 6οῖ, [1,6 βάθη ΒΔ γ8 ὑμαῦ ἴῃ 18 {πιὸ ((Π6 
οἷἶοβα οἵ [86 βονθηΐθθητῃ σθηίαγυ) [μ6 ὈοΟΚ οὗἁὨ ΕἸ ΘΟ] ββιαβίθβ γγῶ8β τϑδά 
ἴῃ {π6 “6 18} Βυπαροριθδ αὖ {86 ἔδαβί οὗ ἱδθθγΏ8 0168; Ὀδόδβθ, 88 
{παῦ ἔδαβῇ οοτωπμθπιοσαίθϑ {πὸ σ᾽ δ η 688 δα δοηΐθηΐς τ ἡ ΙΟἢ {Ποῦ 
ογϑίδί μου ἄνγοὶς ἴῃ ὑθηΐβ, 80 0818 θοοΪκ, Ἀ1]6 10 Βονγβ [86 Ὑϑηϊγ οὗ 
4}1 δαγίδ!γ ἐπῆρ, που ]οαίθβ ΟἹ ΘΘΡΥ ὁπ6 {86 αἀυΐγ οὗὨ το)οϊοίπρ' απὰ 
ῬΕΙΡΕ οοηΐοηῦ ΜΠ δυο ἐΠὶπρΒ 48 (Δοά ἴῃ Ἀ18 ργουϊάθμοθ {πη }κ8 δὲ ἴο 
ΘΒΙΟΥ͂. 

ΒΕΟΤΙΟΚΙ͂ Υ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΧα ΟΥ ΒΟΙΟΜΟΝ. 

Ι, Ακίλον. ---11. Ο(αποπῖσαϊ αμέλονὶέν. ---- 111. Βέγμοέωνε 9 ἐδα Ροορι. ---- 78 
ϑμδ)εοί «πὰ ξ00ρο. --- Τὴε ϑοηρ 9} ϑοίοπιοπ α διεδίϊηιε πιψείσαΐ αἰϊοσοτν. 

ἘῈΨ Ροθιῃη8β Βανα δχοϊ θα τόσο δἰὐθηίοη, ΟΥ Βᾶνα ἔουπα τποσὰ ἰγδη8- 
Ἰαΐοσβ 8η4 σοπηηηθηίδίουβ, μὰ (86 δϑοηρ 9.Γ ϑόοπφε; Ὀαὺ {86 ᾿δαγηθα 
8Γ6 ποΐ γοῖ ἀρτγοθα γθβρθοῦπρ; 18 τἰλρλ ἄμθ οι Δηα ἀοβϑῖση, ΤΠ6 τηᾶ- 
ἸΟΥΙΥ σομϑίάθν 16 88 δὴ ἱπβρὶγοα Ὀοοῖζ, ἃπα οουΐδι ]Υ ομ ἴμ6 θαδβὲ 
ουἹάθηοο ; ΜἈ116 Οἴ ΒΘ Β αϑέττη 1ὖ το Ὀ6 ἬΕΥ ἃ ἢυτηλη ΘΟΙΠΡΟΒΙΠΟΩ : 
{Π6 ΤΌΓΤΔΟΣ ΤΟ ΑΓΙα 10 88 ἃ ΒΔΟΓΘα ΔΙ]ΘΡΟΓΥ; [6 Ἰαύζ ΟΣ, 88 ἃ ΤῈ .6 δηλ ΟΓΥ͂ 
οἰ δ: 0. 

" ΚΟΙ], ΕἸη]οἰλυης, 8 181]. 3. Κιερίο Ογοεὶ. οὗ ΒΙΌ]. 11, ατὶ, ΕΟ δι αϑίοβ 
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Ι. Τὰ αἀάϊιίοη ἰο οἴποσ αἰνὶηθ Θοταροβι ΠΟη8 οὗἨ ΟΪοσλΟη, γ76 810 
Ἰη οστηθα ΑΙ ΚΊηρβ ἵν. 32.) ὑπαὶ δὲ 8οηφ8 τοῦτο α ἰλοιϑαπά απά ἤῖῦε, 
οὗ σι ἢ [λ6 ργθβοηΐ ὈΟΟΚ 18 Βαρροβθᾶ ἴο Ὀ6 οὔθ. ἴη (μ6 βγδὶ νϑῦββ 
10 18 6816}, ΌΥ ψΑΥ οὗἁ διϊηθηοα δηα αἰβυ ποῖοι, δοσοχάϊηρ ἴο [Π6 
Ἡδῦγον Ἰάἀϊοτα Ὁ ὙΨ᾽, (Πμαὺ 186, 4 ϑόπρ 977 ϑόοηρϑβ, οὐ, ἐδ πιοϑέ ὅεαι- 
ἐϊξεὶ ϑδοῆσφ. Οἵ {818 δποϊθῃηΐ ροθῖὶ [86 Δ ΠΟΥ 18 δϑϑβοσίθα, ὮὈγ (δ6 
ἸΠΠΔΗΪΟῈΒ νΟ]66 Οὗ ΔηΠ]αυἱγ, ἴο μανα θθθη ϑΟ]ομηοη ; 8η4 (818 ὑγαᾶὶ- 
Ὅσοι 18 Θοστοδογαίθα ΌὈΥ͂ ΤΆ ΠΥ͂ ᾿πίθγηδὶ τλϑυβ οὗ δα πη οἱΐγὶ [Ιη [86 
ὙΨΟΥ͂ ἢγβϑῦ γϑῦβο 10 18 Ὡβουιρεα ἴο {πΠ6 ἩΘΌΓΟΥ Τηομαγο ΟΥ̓ ΠδΠ16: 6 
18 ἐπ βυθ᾽θοῦ οὗ 186 ρίθοθ, δῃὰ {Π6 ὑυϊπμοῖραὶ δοΐοσ ἢ {86 οοπά οὶ οἵ 
1. ΑἸ]υδβίομβ ἃγα τηλάθ ἴο {Π6 τ οἢ {πγπιίασο οὗὨ ἢ]8 ρδ]δοθ (1. ὅ.); (ὁ 
16 ΒοΥΒ68 ἀπά οπαγίοβ ἡ ΠΟ ἢ Βα ρυτοῃαβοα οὗ ῬΒΑγδΟῦ Κίηρ οὗ ᾿ργρί 
(,. 9. οομιμρατοὰ ψὰ} 1 Κίηρβ χ, 28, 29.); ἤο Αἰηπιηδαιθ ὙἼ8Ὸ γγ88 
δηλ πϑηΐ ἔῸΓ ϑυο ἢ Ἔμαγιοίθ, Δηαἃ 80 τηδυτι α ὁπ6 οὗ ΘοΙ]οπηοἢ Β ἀδὰρ ΐοΓβ 
(νὶ. 12. νὰ 1 Κίηρβ ἵν. 11.323); ἴο 818 ὈυΠ]Παϊησ οὗ [π6 ἴθίαρ]θ πᾶ γ 
186 ἔσυγα οὗ ἃ ρααπαῦϊῃ οΥὁ δοδοῖ ἔονυ 818 Ὀσιάθ (111. 9, 10.}; ἴο 188 
ταϑύθυδ]8 οὗ ψ ἈΙΟΙ 1Ὁ νγ88 ἔσθ, [}Ὦἢ βδοσγί, 411 {π6 Ἰολάϊπσ οἰγουπι- 
Βίϑῃοοβ ἴῃ ΘΟΪ]οπΊοΠ Β [Πἴδ, Ἰῃ 8 σϑ]ριοῦβ μοϊηῦ οἵ νἱϑῦν, ΔρΡρϑδσ ἴο ὃ 
ΘἰΠον δι υἀοα ἴο οὐ ᾿πρ]164 1η 1118 δποϊθηῦ ροθπὶ, δηά, ὑμαγθίοσο, 
Το Ποῦ 16 ῥγοθαὈ]6 ὑπαὶ 10 νγὰ8 [86 Ῥγοάἀιοίοη οὗ βοιηθ ψσιίοῦ 1η ἢ 
ασα, 1 1 ογα ποῦ ἢΐ8 ΟὟ ΘΟΙΏΡΟΒιΠοη. ΕἾΟΙΣ [Π6 ὁσοίγγθηςο, μου - 
6Υ υ, οἷα ἴδνν Αγαηϑδῃ ΟΣΑ͂β, ΒΟΙ.6 ἰαύθυ οὐἹ 108 πᾶνο ἱτηαρὶηρα {μΠδι 
{18 θοοΪς ψγα8 σι υ6η ἴῃ {Π6 Ἰδαίου γθδΓΒ ΟΥ̓ 186 «6 νν18}} ΤΩ ΟΠΘΓΟΒΥ, 
ποῦ Ἰοηρ; Ὀοίογα {π6 σαρΟ τ ; Ὀαΐ {Π18 σοπ)δοΐαχα 18 χοροὶ δα Ὀγ {86 
1ηζοτηὰ] αὐἹάθησθϑ αθονα οἰἱρα ἴῃ ἔλνουσ οὐ ϑοϊοηοη: δπὰ {86 οὐοδ» 
ΒΙΟΠ8] ΔρΡρδθάγαησα οἵ Ασγαγηθαη ΟΣ Β Ὑ71}} 6 8818 Δ Υ] Υ δοσοπηϊοά 
ἴοΥ θη ὑγα σοῦ] θοῦ [π6 οχύθηβινα δου σοί! ἱπίαγοουσβα ἐπαΐ 
οχιβίθα θούνθθη ϑοϊουμοη δηα {Π6 ποῖρσῃθουτηρ παύϊομβ. Ὦζγ. Κι θπηὶ- 
οοὔδ γνγαϑ οὗ ορί πο ὑπαῦ {18 ροΘπλ 18 ΤΏΔΠΥ͂ ἃσ68 ἰαίοσ [ἢ 'ϑο]οϊηοῃ, 
ἴτοτα {86 τἰηἱοστ ᾿πβογοῃ οὗ {6 ψοά 1ῃ 41} ΘΟρΙ68, ἴῃ βρο!]ηρ {86 
ὩΔ16 οὗ Ὠανιά : Ὀαΐ {118 Γουλασὶς 18 ποὺ σοῃο] αδῖνα, ἔοσ {ΠπΠ6 πδγλθ οἵ 
Ἰραν!α οοσιτβ θα οποα (ἰν. 4.): δια, αἰτοῦ 10 πδα Ὀδθὴ Ὑσὶ 8 ΘΥΤΟΠ6- 
ΟἸΒΙΥ ὈΥ 8 βΒοῦῖθ6 ἴῃ (868 {1π|6 οὗ ΕῦΖγα, 1 ταῖϊρς μαναὰ Ὀ66Ὼ ᾿πδανογί Εν 
σοΟρΙΘα ὈΥ βυθβθαπθηῦ ἐγ βου 6 ΥΒ.ὃ 

11. 1{ τὰ6 οαποη οὗ 6 Ηδθρτον βουιρίασοβ γᾶ8 βου ]οα Ὀγ Εἰσγ 
(τ πιο 6 μᾶνο Δἰγαδαν Βθθὴ ΜὙῸ8 τηοϑῦ ργΟΡΌΪΥ {816 6886), ἰΠ6 Γ6 οϑῃ 
6 δὸ ἀουδύ Ὀυΐὺ {παὺ [Π6 ϑοπρ οὗἩἨ δοϊοιηοῃ 18 8 βδογϑᾶ Ῥοοΐ ; ἔοσ, ἴο 
186 [6 Βίγοῃσ' ἰδηρταρα οὗ ὈΐΪθΠορ ΥΥ̓ Δ υιγίομη, “ Εἶτα στοΐθ, δηα τγϑ 
ΤΏΔΥ Ὀ6]Ίθνα δοῖθα, “ ὈΥ͂ {π6 Ἰηβριγαύίοη οὗ 6 Μοδὺ ΗἸσῃ, δια {86 
Ιαϑύ ὈΪ4Ζα ᾿πα 664, γοῦ τῇ {Π6 1} Ἰαβίγο οὗ ἜὌχρίγιηρ ργόορῆθου. ἀπά 
ΒΟ ἃ τη Μου]α ποῦ πᾶνε ρίδοθα δὴν ὈΟΟΙ ἰπαῦ νγα8 ποὺ βϑογϑα ἰπ 
{86 βατὴθ σοϊυσαα 1 (86 ἰανὺ ἀπ [86 Ργορῃοίβ. ὁ. Τὴ δααϊίϊου ἴο 
{π18 ονιάθησα, [6 [Ὁ] ρ' ΘΟΠΒ: ἀΘΓΑΓΙΟῺ 5 νν1}} Δα ΠΟΥΖΘ ὰ8 ἴο 1ῃῈῈΓ 
18 [Π6 δοηρ οἵ ϑοϊοιηοη νγ88, ἔγοπι [6 ταοϑύ δαῦὶυ ρουϊοᾶ, ἀσδιηρά 8 
ΒΔΟΓΘΑ ΡοοΪκ, δῃα σγαηκοὰ σι} [πΠ6 ΗδσΊΟσΤΑΡἢἃ ΟΥ ΠΟΙΥ ψυιηρ8 οἵ 

1 ΟαΪπιοὶ δβίδιοβ ὑπαὶ βοῖηθ οὔ ἴῃ ΓΘΌΡΙ 8 Ἀϑου Ὀθἃ {18 Ῥοδῖὰ ἴο 1βαίδῃ; πὶ [818 ορὶ πίοι 
}ὰ8 Ἰοπρ βίησθ Ὀοθὴ σε)θοι ἃ, (ΟὐΟτἴηη. ἴομ,. Υ. Ρ. 67., Ὠίβϑοσί. ἴοι. ἰϊ. Ρ. 358. 

3 [Τῇ πϑηλθ8 ἦπ Π68686 ὉΪ]Δ668 81:6 ἀἰ ἔογθηϊ. 7 
5 νυ. Καεπηϊουῖε, 1) 188. ͵. ΡΡ. 20---22.,; ἩΘν]ο 5 ΟΟΙΩΠΙΘΏΪΑΙΥ οὐ ἴδ 6 ϑοης οὗ ϑοϊοχμοη, 
ΘΌΡΡΙ πη ΟΠΙΆΤΥ ΟὈΒΟΥ ἈΠ ΟηΒ, ἐπ ἤπε. 

4 Βίαμορ Αἰεὶκ᾿Β οὐϊιίοη οἵ διδοκῆουδα, νοὶ], ἱ. Ρ. χχιὶὶ, 
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{86 7618, δηᾷ ἔβθῆοθ ᾿γ88 γϑοοι γα διιοηρ {Π6 σΔΠΟΙΪΟ4] θΟΟΪ8 οὗὨ [19 
ΟΙα Ταβίδηιθηΐ. 
Α Οτοοὶκς ἐνδηβίδοη οὗ 1 18 οχίδηϊ, ψ ῃῖοῦ νι πουῦ Θοη γδαϊοίοη 18 

Δϑουὶ θα ἴο 186 “οὐ ]88 δυΐμοσβ οὗ {πΠ6 Θερίυαριπηῦ, πὸ βουγὶϑηρα 
Δρουΐ ἔνο σομίυτῖοθ θοΐογα ΟἸσιθῖ, ἀπα νυ Βιοἢ 801} ἔΌΣΠῚΒ ἃ ρασύ οὗ [Π6 
ΑἸαχδηγίδη νοσβίοῃ. ὙΥ̓Ὦ {Π6 βαηγὸ δσομνϊοίίοη οἵἩ [86 Βδογοᾶ ομδ- 
γδοῖου οὔ {Π| σοσῖκ, ᾿ὖ γγ88 γοηἀογαα Ἰηΐο ατϑοῖ ἴῃ {Ππ6 βοοοπά σϑηΐ 
οὗ ἰῃ6 ΟἸ γιβίίδῃ γα, ΥῪ ἄαχυα, δγιμημιδοῆιβ, δὰ ἸΤμοοασοίϊοη, 
Οτίσοη, σοὺ ψτοῖθ ΘαΥΪῪ ἴῃ {π6 {Π|γὰ σαπίαγΥ, οα [ἢ6 ΔΟΪΒΟΥΙΥ οὗ 
ἴποβα ἰθαγπϑα 96} ὙΠ0 νν6Γ6 ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΆΓΥ τ ἢ Ὠ1η), ἀμ ΠΟτὰ ἢΘ 
88 ἴη {μ6 Παριὺ οὗ σομβυ]ηρ τοβρϑοίϊηρ {πΠ6 Δα ΠΟΥ Υ δηα 116 γ8] 
Ἰτωροστί οὗ {Π6ῚΡ βδογθα Ὀοοῖβ, Ἰηβοσῖοα 1{ 1ῃ ἢ18 Ηοχϑρία, δμα τσοΐθ 
ΒΟΠῚ6 ΠΟΙΏΣ 1168 ὍΡΟΙ 10, ΘΧΡΙΔΙπηρ 118 τη Βα] βθη86, ]]Οἢ πᾶν ἴῃ 
Ῥαγῦ Ὀδθθη ἰγαπϑίαιθα ἱπίο μα ὈΥ «“ατοθθ. Εὐγίπον, ἐπαῦ {88 
δηοϊοηύ 678, τι πουῦ ΘΧοορίῖοη, οΟηβιἀογθα τ 48 ἃ αν: πο] Υ-ἰπβριγοα 
Ῥτοάιυοίίοῃ, Ἀρρθδγβ ἔγοτα [Π6 δ᾽] 6ρΌΓΙΟ8] βρη! βοαίοη δηποχϑα (0 1Ὁ ἴῃ 
186 Ομαϊἄβθ ραγδρῆγαβθθ. «οβθρῇαβ, πῃ 18 ΒηΒοΥ ἴο Αρίοῃ, ρῖγνοβ 8 
οαἰδίορσαο οὗ (μ6 ὁ Ἔν 88 ὈΟΟΪΚΒ, δπα 1η [86 {ΠΧ ο[488 οὗὨ Βυ6ἢ 88 γο]δίϑα 
ἴο ΤΊΟΓΆ] 1πβίγοὕοη ᾿πομἀ68 {Π6 δοηρ οἵ ϑοηρβὶ ἘΕἼοτλ (μ6 618} 
ΒΥΒΑΡΌρΡἝἊΘ {818 ὈΟΟΪς γᾶ Γθοοϊνϑα πο {μ6 Ὁ γιβύδῃ ομυγοῖ τ δουῦ 
ΔΩΥ ἀουβθὶ οὗ 118 ἀινιπα δα ΒΟΓΙΓΥ : 10 ΟΟΟΌΓΒ ἴῃ 086 σαϊα]ορτια οὗὨ ὈοΟΪΚΒ 
οὗ {μ6 ΟΙα Τοβίαμηθηΐ τηδάθ Ὀγ Μα]ϊῖο, ὈΙΒοΡ οὗ ϑαγ!β 1 ων άϊα, 
ὙΠῸ 18 ρἰαορα Ὀγ ὅδνϑ δρουῦ {6 γϑᾶγ 170, ψῃο ἰγαυθ]]θα ᾿Ἰηἴο Ῥα]θϑ- 
{|π6 ΟἹ ΡΌΓΡΟΒΘ ἰο ἰθᾶγῃ ἴἢ6 πυγῦογ οὗἁἨ ἰμοβα ὈοοΚβ8, δῃὰ ψῆο τηδᾶὰ8 
{6 ἢτϑῦ οδἰδίοραθ οὗ ἴμ6 ΗἩῦτον βου ρίυγοβ." [18 οἱὐθα Ὀγ Ιρῃαίιδ5, 
ὙΠῸ δᾶ 66} ἃ αἰβοῖρὶθ οὗ [86 ἀροβίϊα δι. “ομη, δρουΐ [6 Ὀαρὶπηϊηρ; 
οὗ 1π6 Βοοοπα ΘΘηΓΌΓΥ, 88 ἃ οοΪς οὗὨ δι ΒΟΥΣῚ ἴῃ [6 Ομ γΟΙ αὖ Απίϊοοὶι. 
70 18 δηυπηογαῖθα 1π (Π6 11ϑὺ οΥὁἨ σδμοηῖοα] ὈΟΟΪΚΒ ὁσουγγρ ἴῃ {Π6 δγ- 
πορϑὶβ αἰὐγθαϊοα ἴο ΑΥὐπαπαβῖαβ, ῃο Πουγ 5Π 6 ἴῃ (ἢ 6 ἔοασίἢ σοηίΓΥ, 
δηα ἴῃ {86 οαἰα]οριιθ8 οἵ  ὀγοσηθ δῃὰ Βυβημκ, ἰονγαγάβ {Π6 οἷοβα οὗ {16 
ἔοατο ΘομέΆΤΥ ; ἴῃ ΜΓ ΙΟΒ α]80 γὸ πὰ 1 οἱϊοά ἴῃ {16 Αροϑβίοϊοδὶ (οη- 
Β τὰ ἢ 8, Πα 4͵80 πὶ {μ6 Αροβίοϊοαὶ (ὐαποῃβό; βίποθ ψ ΒΙοἢ 6 1Π6 
ϑοηρ οὗ ϑοηρβ 88 τηδἱ ἰδ πα 118 ρ]δοα ἴῃ {86 ΒδοΓθα σϑμοη. 

Βυΐ, [Βουρσὰ {π6 ϑοπρ οὗἨ δοῃρβ 88 ὁοῆθ ἀἄόνγῃ 0 8 (Ππ18 ΒΙΓΟΏΡΊΥ 
Τϑοοιητηθηᾶοα ὈΥ {πα νοϊοο οὗ δηθδαυϊίν, 118 αν δα ΠΟΥ Υ δ88 ὈΘΘη 
αυαδίϊοπθα ἴῃ τπιοάθγη ἀαγβ. ὙΒθοάοσθ, Ὀῖβμορ οὗ Μορβιυοβδίϊα, ἃ Ὀο]ά 
οὐ 16, πα ἃ ἀθθγιϊπϑα ἴθ ἴο 4] Θροτῖολὶ ᾿ητουρτοίδοηβ, ἴῃ 186 ἔουτ 
δηα ΒΕ ΘΘηζΟΣΊ6Β, 18 δαϊα ἴο αν βρόκϑθὴ ἴῃ ἀἰβγθβρθοῦα} ἴδυπβ οὗ 
{Π|18 Ῥοόδι, ἃ8 νγ6}] ἃ8 οὐ {86 Ὀοοκ οὐ 900: Ὀαΐ, 835 ἴο86 δοοοιῃΐβ 
ΔΡΡΘΔΓ διηοησ [6 ομαγροβ οὗ 18 δπθιαϊθθ, Ὀσ. μάσάμοσ ἀουδῖβ {86 

1 Φοβορία8, Οοηὶ. Αρίοη, 110. ;ἴ. σαρ. 8. Ἐπβοῦϊπβ, [Ὁ] ον [86 Φ ον 8 ̓ νἰδεογίαῃ, πλαῖκ6θ 
[8060 ϑοηρ οἵὁὨ βοηρβ ἴδ δέθοητῃ οὐὗὁἩ ἐὴ6 Ὡυπιῦογ οὗ οβποιΐοαὶ Ὀοοκ8. Εοοὶ, Η ἰδ, ᾿1Ό. νἱ. 
ἐΔΡ. 25. [1π τὸ ΜΙβῆπα ἰδ 18 βαϊὰ ἴοὸ “ ῬοΪ] ἴθ ἐΠ6 μαπά5,᾽ ἐ, 6. ἴο 6 σδηυηΐςαὶ. 8560, (ὉΣ 
8 ΘΧΡΙδηδιίοη οὗ τμὶ8 ρῆταδο, ΟἸΒΡαΣρ 8 ϑοηρ οὗ δοηρθ, 1857. [Ιηϊτοί, 866ῖ. ἐν, ἢ. 8. 
ποῖθ. 

3 Ἐυθονίαν Ἀ88 ργοβογγοὰ 1:18 οδέδίορτιο οὗ Μο)}ο ἴῃ ἢἷ8 Ἐο]. Ηἰδβι. 110. ἦν. οδρ. 936. 
[ἢ ὙΏογα 8. ἃ οἰιδιίοη οἵ Οδηΐ, ὶ. 8, 4. ἰπ [π6 ἱπίογροϊαϊθα Ερίβι:16 ἴο ἴῃ6 ΕΡ ιεβίϑῃβ ἰπ 

ΒΙΌ]οΙἢ. οι, Ῥαῖγ. τ, [μδὲ. Ῥαγυ. 1624. ἴοτμ. ἱ. ῥ. 4δ.; Ὀυϊ ἴξ 18. ποῖ Γοιιηὰ ἰῃ [86 8ΠΟΥΙΕΥ 
δηἃ ΠΊΟΓΟ σΘηιη9 ἰο Ὁ Γ ὅ566 Ρδίγ, Αροβί. δὰϊ. Φδοοῦδοῃ, 1888. ἱοπι. ἰϊ. Ρ. 288.] 

4 Οοηβίῖς, ΑΡοΒβίο]. 110. νἱ. σδρρ. 18, 18. ἴοτῃ. ἷ. ρΡρ. 345, 851. (εἀϊο. Ατηβὶ. 1724.}; Οδπουὴ 
Ἀροβιοὶ. Νο. ᾿ἰχχνί. 1δ]4. Ρ. 453. Βοῖδ 1[μ8686 ρῥτγοαποῖίοπϑβ, ᾿Ἐπουρὴ ῥγοϊθηάίης ἴο ὃς οὗ 
ἈΡΟΒΙΟ]1ς8) οτἰμὶπ, ΓΟ Βριιτοῦ 5 σοτηρ αι οἢ 8. οὗ Ὁ}16Ὲ γχυω ἐἠ σοί. ὅ66 [χ. [αὐτί η 8 
ΟΣ Κ5, νο], ἵν. μρ. 520 ---854, δνο,., 410. ν0], ἰΐ. ΡΡ. 421-- -44]. 



1.18 «παϊγδὶ 9. ἐλε Οἷά Τεείαπιεπί. 

ΔΟΘΌΓΠΟΥ ΟΥ̓ ΒΌΟΝ τορταβθηΐδίοῃ. [ἢ {Π6 οαυ]ν ραγῦ οὗ [ῃς Ἰαβί οοπίατγς, 
αοη δπᾶ 1,6 ΟἸοσο αυοβοποα 108 Δ ΠΟ ΠΟΙ Υ, Ὀαὺ ἡ Ἰ6γὰ τοίαϊοά ὃν 
{π6 Θ᾽ ἀογ ΟἌΓΡΖΟΥ͂ ; 8η4, β δβθαθην, ΥΥ Βιβίοῃ ὈΟ]ΪῪ δῇδπστηοϑά ἰἰ ἰὸ 
6 ἃ ἀϊββοϊαΐθ Ἰουθ-ϑοηρ,, ΘΟ ΡΟΒΘα ΟΥ̓ ϑΟΪοηοη ἤθη δανδηοαᾷ ἴῃ 
γΘαΥΒ δηΩ αἰββο] αὖθ ἴῃ Ῥγδοῦιοο, πα {μαῦ, ΘΟΒΒΟαΙΘΏΙΥ, 1 οὐρβι ἴο ὃ6 
Θχοϊυάοα ἔγοι ἴπ6 ὁαποη. ΤῊ18 ργαροβίθγουβ ποίου πδ8, γΓ ἢ βομα 
δ! σπὺ πιο! οαίοι, θθ θη δἀορίθα Ὀγ βϑνϑγαὶ Ἰαίεσ ὙσΊΕΓΒ; δηα ὅβθποτ, 
δηλΟηρ' ΟἴΠΘΓΒ, ἄἀθο] 68 ὑπ Κίηρ᾽ ΔΠΥ͂ ποίς6 ΟΥ̓ 10, 88 ἃ ΟΕ τρδη  οΒ.}γ 
Βρυτγίουβ.2 ὙΤῆοβα οὔ) θοἴϊοη8, ΠΟΥΤΘΥΘΓ, 8.6 ϑυ ἸΘῪ οοιπηίογδοίδὰ 
ΌΥ {86 βίγοηρ; ᾿Ἰῃίθγπαὶ δου! ἀθποθβ οὗ [Π6 δυο μον οὗ {Π6 Οὐβηίεϊεε, 
88 Ὑ6]1 ἃ8 ὈῚ {π6 υπϊηϊοχγυρίθα ουττοπῦ οὗ “6 18} δηα Ομ γιβίδη 
ΔηαυϊίΥ. 

ΠΙ. Τμαῦ (818 ὈοΟΪΚ 18 ἃ ῬόΟθτι, 811 οὐ [168 Δα Ἔχ ροβδι οσΒ ἃΓθ ἀρτϑοί; 
Τπουσὴ (ΠΟΥ ἅτ ὈΥ̓͂ ΠΟ Τη68Πη8 ὉΠπδηΠηΟὰΒ (0 ὙὙΒδύ 6]488 οὗ Ἠδῦτγεν 
Ῥοθδίγυ ἰΐ 18 ο Ὀ6 τείοιτοα. ΜΜ|ΟΠ86118, ἴο Ποδα ργοίου πα Γοβθᾶγο ιοβ 
Ὀ1Ρ]1οΑ] βία ἀθηῖβ ἀγα 80 ἀθαρὶν ᾿παθυθίρα, 18 οὗ οΟρίπῖοπ [Βαῦ {πε οδ]οεὶ 
ΟΣ [818 Ῥοδϑι νγἃ8 ΒΡ ῚῪ ἴο ἱπουϊοδία ἐπ6 αἰνίηθ δρργοβδύοη οὗὨ πηδγ- 
Τᾶσο : δηαἃ Μομπαϊθββομῃ, ἃ ᾿ἰθασηθα (ὐθγηδῃ “67, σΟΠΒΙ ἀ6ΓΒ ἰΐ 88 ἃ 
ταργαβθηζδαίϊοη, ὈΥ ϑοϊΪοσλοῃ Β ΒΟῃ, οὗ ἃ ὑγ1α] οὗ 681.1}] θούνυ δθῃ ἃ ββερμεγά 
δη4 ἐπα ρμοσάθββ; αΐ {Π6 Ιάοι8 οὗ Μτγ. Ἡδιτωοσδ ἈΡΡΘΑΣ πιυοῖ τποῖο 
ΤΑΤΊΟΏΔΙ, ν᾿ ἢο, Γπουρἢ ἀν 1]]1ηρ’ ἴο σὶνο 10 [6 πδτησ οἵ 8 Ἔρ ἢ ΠΑ] απ υπιὶ 
ΟΥ ΠΌΡ[14] ἀἸδοσιιθ, ΘΟΏΒΙἀ6ΓΒ 10 ἴο θ6 ἃ ὨΡ[14] βοηρ, ἡΥΒΙΟΝ ψ1}}]} δεβὶ 
θ6 Θχρ διποα ὈΥ σοιηροβὶ [Ἰ0η8 Οὗ ἃ ΒΙΠΉ]ΩΣ παίατα ἢ Θαβίοσ ΘΟΙΠΙΠ68Δ, 
ΘΙρΩοΣ Εδνα ἴδ οὗ ορίπίοη {πῶ 1Ὁ 18 δὴ ““ΕΡΙ μα άταῖο ὈΓΑπη8,᾽ Θοπβδί- 
ἴηρ οὗ βαυύθῃ βοθῆββ. Βοββιδί, Ὀΐβῃορ οὗ Μίθαιχ, γοραγαβϑ [ἢ18 βοὴν 
88 8 ΓασῸΪΓ ἀγάπη, τ᾽ βιοἢ 18 ἰο 6 Ἔσχρίαἰ πϑα ὈΥ 1Π6 σομβι ἀθγϑίοη (δὶ 
116 9 6}ν8 γοσο ψοηῦ ἰο0 σα]οὈγαΐθ (ΠΘῚΣ ΠῸΡ(18418 ἴῸΣ βονθὴ ἀΑγ8 ἴορο- 
{Πογ, ἀἰβυ ρα Βῃ θα ὈΥ ῬΘΟΌΪΙΑΡ ΒΟ] 6 μη 165. Ηδ ΔοοοΣα ΡΥ ἀἰν Ἃο 
λῦ 1ὰ {Π6 [Ὁ]]ΟἸΠρ᾿ ΤΏΔΏΠΟΣ : -- 

ῬΑΥ] : 5 ὲ ΟΒΑΡ. 1.----"1. 6. 
2 5 Ξ ; 1.. 7-17. 
8 : : ᾿ 111. --ῆν. 1. 
4 ᾿ ὶ : εν, 2ῶ---γὶ. 9. 
δ Ξ ; ᾿ : νἱ. 10.-.--νἱΪ. 11. 
6 Ξ : " ᾿ γἱὶ. 12.----νἱἱ!. 8. 
ἤ ᾿ 5 Ε Ψ111. 4.---1 4, 

ΟαἸπιοίδ, ΒΙβπορ Ῥογουδ, δῃᾶὰ Μτν. ὙΠ] π 87 ἀρτοθ τ ἢ Βοδϑαεί. 
Ββῃορ Ιοντὰ, ᾿πάἀβοά, τὸ 48 ἀδνοίθα ὕὑνο Ἰθοΐαγαβ ἤο 8ῃ θχϑηπα- 
ΤΙοη οὗὨ {Π18 ρόθσω, δαορίβ 1ῃ6 Ορ᾿πῖοη οὗ Βοββιιοῖ, 85 ἃ ὙΘΓῪ ᾿ΠρΘΠΙΟΙΒ 
ΔΠἃ ῥγόραὈ]6 δοπ͵θοίασα ΡΟ 80 Ὄσίγθι οὶ γτ-ο βοῦγα βυθ)]οο. Ηθ 

1 Ψψογιίη, Βδπιατκβ οα ἘΠΕ]. ΗΐΪδί. νοὶ]. ἱ. ἢ. 157. ϑηὰ οἀϊι,, Ρ. 297. (ὕογῖε, δΐε. 1810); 
Ὁ τ. Τιαγάηον, Τ οσκα, ϑνο. νοἱ. ἷν. ρΡῃ. 509, 5610., 4ϊο. νοὶ]. 1ϊ. Ρ. 628. 

2. Αρρεγεῖυ δὰ 1 θα θη Ὑ εῖ. Τοβί. Ἰπιογργοίδι ποτ, ΡΡ. 2909---214. 
8. Οὐ] ἴη68 οὗἔὨ ἃ Νίανν (ὐοτ τ ὨΓΑΤΥ οὐ ϑοϊοιμου β δοῦρ. (ϑνο. 1ωῃάοῃ, 1768, τοργίπβοά 

ἐπ 1775.) 
4 1, (δπιῖοα ἄς.}16 Οδηιίομο, οδροβίδ.. .. ἀδ ΑὩροῖο ἕνα. Μιϊδηο, 1840. 8γο. 
δ (ἰδ]ηγεῖ, Οοτητηθηϊαῖσο Τὐιόγα!, ἴοπι. γΥ. ΡΡ. 68, 69., ΟΥ Ὠἰδϑοτίδιίοηβ, ἴοσα. 1, ΡΡ. 260 

.--.Ὡ262. 
4 ἴῃ ἢἰβ ϑοηρ οὗἨ ϑοϊοτῃοῃ, ΠΟΥ ἰγϑηβ]αίοα ἴσοι {86 οτἱχίηδὶ ΗοΌσον,, τι ἢ ἃ Οομπιθι» 

ΔΙ δηα Απποιδίίοηβ, 121η0. 1764. 
Ἶ Ιῃ ΤΒο ϑοηρ οὗ δοηρδβ, νῃΐοὶι 18 ὈῪ ΞΞΟΪΟ ΘΙ ; 8 ὩΘῪΓ ΤΤΔΠδβ  δίίοη, τὴ ἢ ἃ (ὐΟπιολε; 277 

τηὰ Νοῖςε, ϑνο. 1801. 
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ΩΥ 2 Ὑν -πς πὸ 

νωμ»"»»““ᾳ-.-ο..  4ΠΡ᾿-, ,α«ὦ- ἐαεοδν οτος ἘΠ Π οἱ .ὡνδ Ε -- αὸσς- .- - 

Ὅλ ἐδ δοηφ 07 ϑοϊοπιοπ. 719 

ὑπογοίογο ἀθίθσιαι 68 10 ἰο Ὀ6 ἃ δαογοά ραϑβέίογαϊΐ ἄγαπια, ᾿πουρσῇ ἀοβοϊοης 
10 ΒΟΙ16 ΟΥ̓ {ἢ6 ΘΒΒΟ 14] τοαυϊδιίθβ οὗ ἃ γεσιίαγ ἀγδυμδίλο σοιηροβι οη.} 
Τνδα οομβί ἀθῦβ 1 [ο Ὀ6 ἃ ἀγϑιηδ ἴῃ ἔθου γ δοίβ.3 

Βαδυθυ, Βού νοῦ, ΔϑγΩβ 818 ροθῖ [ὁ δθ 8ὴ 140] ὃ: {Π6 βδῖηβ 
ΟΡ πίοη 1Β ᾿πὐϊπηαίοα ὈΥ͂ 28π, ἼῸ τη 68 10 σομβὶβύ οὗ εἰρῃύὺ 1ἅγ]8"; 
Ὀυῦ {μ686 διαϊηθηΐ οὐτο8 ἀο ποῖ δββῖζτηι ΔΗΥ͂ ΤΟΔΘΟΠΒ [ὉΓ ὑπ6ὶγ 
ΟΡΙπίοη. ῬΥΟΡΔΌΪ [Π6Υ ἀογῖνοα Ὁ ἔγοιλ δὲν ΥΥ̓ΠΠ Πᾶσα οη68, ΠΟ, 
Βανίηρ ΘΟΙΙΡΕΓΘα [18 ροθῦλ ψ 1 δοιὰ οὗὈ [Π6 σαβδί68 οὐ 14γ]8 οὗ [6 
Ατγδρίδη ροϑίβ, Θοῃο 68 γι ἜΧργθββίηρ' 18 ἡυαάρηηοηΐ {Πα [818 Βοηρ; 
οὐυρῇῦ ἰο Ὀ6 οἰαββθα διηοηρ (Π6 ΗΘῦγον 14 γ]8.ὅ 
ΑΒ ἀετόν; Ὀγ {86 Βιρὴ δυϊμοῦῖΥ οὐἁ {18 αἰβιιηρ  Βη 64 βομοϊαν, Ὦτζ. 

ἀοοαδ, αἴἴοσ ϑΊρποσ ΝΠ Ὶο ὀμεῦῖο (ἃ Ἰθαγηθα 1{8]18ῃ ὑγϑηβαίοσ οὗ {818 
ῬΟΘΙῺ), σομβί ἀοσβ {π6 ϑοῃρ οὗὁἨ ΒΟΠΟΒ 88 ἔοστηϊηρ ποῖ οὔδ οοηϊπυρᾷ 
Θηα ᾿παϊνιάυδὶ ροθλ, θαῦ 8 Β6γῚ 68 ΟΥ̓ ῬΟΘΙΊΒ, οδοῖ αἰδβίληοί δηά ἰηᾶθ- 
Ρθηῃάθηΐ οὗἩ [86 οἴπου. Τθθβο ἢ6 ἀοβιρηδίθβ ϑαογοά ]άψίβ, διὰ τρλκοβ 
Β6ὰ ἴο Ὀ6 ξεσοίυο 10. ὩὨΏΣΩΒΟΙ ; ΥἱΖ. 

ΡΥ, 1 ᾿ ἃ : ΟΗΑΡ. Ἱ. ]---.8. 
2 ᾿ ἴ . : ἱ, 9.----1. 7. 
8 Σ ὲ Ε 5 11. 8---17. 
4 ᾿ ᾿ }]. 1---5. 
ὅ ὶ ὃ 11. 6 ---ἶν. 7. 
6 ἐ ᾿ Ξ : ἦν. 8----ν. 1]. 
γι : ὺ γ. 2----γὶ. 10. 
8 ᾿ Ρ νἱ. 11.---.-.18. 

ὶ : υἹἱὶ. 1---9. 
10 β : Ἵ ; ὙἹἹ]. 10---ὧν]. 4. 
11 ὃ Ε Ἶ ᾿ ψ 11}. ὅ---.7. 
12 ᾿ ᾿ ᾿ ᾿ ΥἹ]. 8----14, 

Τὴ βυρροτύ οὗὨ {Π18 τηοᾶθ οὗ διτδηροιηθηΐ, Ὀγ. (σοοά τϑιραγκβ {παξ 
186 ϑοπρ; οὗἨἁ ΒοΪοσθοῃ οδῃποῦ θ6 οὔθ οοῃηθοίβα ροδζω, βίῃθθ {88 ἰγϑδῃ- 

δ ὙΒοΓΘ :8, ΒΟΎΤ ΟΣ, ὁΠ6 ΟἰΓο Πϑίδπο6 ἴῃ Ἡ]ἱοἷ Ὀίκμορ Ιον ἢ ὉΠ ΚΒ τμ6 βοὴ οὗὨ Βοηρβ 
ΌΘΑΓΒ ἃ ὙΘΓΥ͂ ΒιΓἰ Κίηρ ΔΙ ΠΙΟΥ ἴῸ 1η6 Οτθθκ ἀγαπᾶ: [80 ἌὉμογαβ Οὗ Υἱτρὶπβ δο 6 Π18 ἰπ ΟΥ̓ΘΓΥ͂ 
Σοβρθοὺ σοηρθηΐαὶ τὸ [Π6 ἰγαρὶο οἰοτγαϑ οὔ τ86 αγϑοκβ. ὅπ οὗ ἴδ6 Ἰεδαγηθὰ ἤἢδυθ Ἵοοη- 
)θειαγεὰ (μὲ ὙοοοΓ 8, γΥ0 γγ88 σΟΠΥΘΙΩΡΟΓΘΑΓΥ ὙΠ} [Π6 δου πίῦ Οτοοκ ὑγδηβιδίουβ οὔ [80 
Βοσ ρίαγοβ, ἀπὰ ᾿ἰνθὰ τνῖ ἢ τΠ6πὶ ἴῃ [Π6 οουγὶ οὗὁἨ ῬιοΪδΥ ΡΜ δἀοἸ ΡΒ 8, νγὰβ ποῖ ὑπη80- 
ααυδίηνοά τὴ (πὸ Ὀαδυ 68 οὐὗὨ (ἷ8 ροθηι, δῃα [πὲ ἢ6 888 δἰπιοβὶ ΠΠΠΘΓΆΙΥ ἱπισοάοοα Βοπιθ 
ῬΆΒΒΑΡΕΒ ἴγοτῃ ἰδ ἰηΐο ἢΠίδ οἰερσδηὶ ἰάγ]8, (Οοπιραγο Οδηΐ. ἱ. 9., νἱ. 10. ψιὶτ ΤΉθοο. χυ ιὶ, 
50, 26.; Οδηΐ. ἧν. 11. τ ἼΠοος. χχ, 26.; Οδπί, νἱϊ]. 6, 7. στὰ ὙΠ θος. χχἕ!!. 938---26.) 
Ῥτωϊεςῖ. χχχ. ἐπ ἥπε, οὐ νοὶ. ἰϊ. ῬΡρ. 807, 308. οἵ τ. αὐτο σου Β ἐγδηβαιίοη. 

2. 1))λ8 Ἠομβοϊεὰ ϑδ᾽οιηο᾿ β ἀθογθεῖζι τ Εἰη]οἰξαηρ, Απιρεγκπηρθη, υπὰ οἴποῖλ ΑΠΉ ΒΩ 
ὕδθεῦ ἀογ Ῥγοάΐζον, Ὁσ. α. Η, Α. Ἐναιὰ. Αοἰάηροῃ, 1826, ὃνο. 

5 Ἡργῃ. ὅδογ. Ὁ. 8386. . 
4 Ἰηϊγοὰ, δὰ ΤΙ ῦτοβ βδογοβ Ὑ οἰδσὶϑ Ειυβάοσίβ, Ρῃ. δ06---δ08. ὅαβη ἀϊνί 468 186 Ρόθῖῃ ἰῃ 

ὅδ 10]ονίπρ Τηβπποῦ : --- ᾿ 
δοκα 1 ΟΕΔΑΡ. ὶ. 1---ἰ], 7. 

ἰϊ, 8----ἰΣ], δ, 
11, 6-ὀὶκυς 1. 
Υ. 2---γὶ, 9. 

ΥἹ. 10---ν] ]. 8. 
ΥἹἹ], 4---Ἴ. 
Υ111. 8--- 13. 

. . ψἢΠ]ι 18,14. 
8 Ῥοδδβεοοῦ Αδίδιϊοδο (στ θη δγὶΐ, οδρ. 111, Ὑ οτ Κ8, γο]. ἱν., οὐ ΥἹἱ, ἢ. 71. (ϑνυο. οἀϊι.) 
5 Ἷῃ 8 ϑδοηρ οὗ βοηρδ5, οὐ, ϑδἼογοὰ [ἀγ]8, ζγϑηβ]αἱθὰ ἴγοπὶ 6 ΗἩεῦγον, ἢ Νοΐοθ, 8γο. 

1808. ΤΟ ΗοΥ. ΜΓΥ. ΕἾ. 88 δβἀοριοὰ γ. αοοὐ ΒΒ διτδηρθιηθηΐ οὗ [86 Οδῃιὶο]160 ἰηΐο ἐποῖνο 
ἐάν], ἰῃ ἰδ ἰγϑηϑ)διίίοη οὗὈ [μΐ8 ῬοΟΚ. Τωοηάοτ, 1811]. ϑ8γο. 

Οὐ “2 δὴ δι ἂν ὁ Ὁ 



7δ0ὺ Απαϊγοὶε 9 ἐλε Οἱὰ Τεείαπιεηίΐ. 

ΒΙ[ἸΟΏ8 δῇ ἴοο δοτυρύ ἴοσ 186 νὴ] ἀεβὶ ΝἸρη 8 οὗἩ {86 οτθηΐαὶ πλιιβα, 
Δα ον] ΘΟ ὨΕΥ ἸΩΡΙΥ ἃ να  οἰΥ Οὐ ΟρΘὨΙ ΡΒ δη ἃ ΘΟΠΟΙ ΒΊΟΩΒ: Ὑ{{1]6, 88 
8 ΤαρΌΪΑΡ ἀγα, 1{ 18 ἀ6βοϊθηῦ 1ῃ αἰπιοδῦ ΘΥΘΡῪ ΓΘ 8106 {πε΄ οου]ά 
σῖνα 1ὖ βυοῇ ἃ οἰαβϑι ἥοαίίου ; Βαυϊηρ' ΘΙ ὑΠ6Γ ἀγαιηϑίιο [4016 ΠΟΥ ΔΟΌΟΙ, 
Δ γΟΪ ΠΟ ΠΟΥ ΘΔ ΑΒΧΌΡΠΘ, πα Ὀαϊηρ ψιπουῦ ὈορΊ πη ηρ,, τι] 4}6, ΟΥ 
6η4.} Βυΐ 'π Ορροβιίοη ἰο [ἢ 686 ΒΓ] ΓΕΒ 1 ΤΩΔΥ Ὅδ6 ΟὈΒοΓνοα (δδὲ 
Ῥο]α ἰγϑδηβὶ 008 16 80 τυ οἢ {Π6 Ομδσδοίοσ οὗ θαβύθγῃ ροοίσυ, {μδῖ 
{18 οἰγουπηβίδησθ δόμα οδηποῦ ἀθοϊάθ ἀρδιηδὲ {Π6 Ἰπα νἀ Δ} οὗ 
[6 ῬοΟΘΠ,. 

Εὰγίμοῦ, {π6 δ] θεῖ οὗἹἁἉ [16 ροϑῖι ἐβ ἐλθ βαπιθ ὕγοηι δεσίππίηρ ἰο ἐπά ; 
1Π6 Ῥογβοηδροδ ἸηἸΣΟΔυ θα 88 ΒΡΘΆΪΚΟΥΒ γα {Π6 δᾶπι6:; δηᾶ, που ρἢ ἰο 
8 ΤΠ ΘΓ ΓΟΘΟΘΓ [ἢ 6 ἘΓΘΠΒΙΠ]ΟΠΒ 1 ἢ ΤΊΔΗΥ͂ ὈΪΆ 668 ΤΩΔΥ͂ ΒΘοΙᾺ ΔΟΤυρῖ, δπὰ 
{186 Τ1πουρσ δ πποοπηθοίθα, γοὶ [86 οοπαᾳοῦ οὗ {πΠ6 ΡῥΊ606 18 Ὡοῦ Βυ8- 
Ῥεπαοά, Ὀὰΐ 18 σαυτὶθα ο ὉΠ οΥ ἃ Δ 016 σορΌ ΑΥΥ σοηϑίγαοίοα, δηά 
Τουτὶ ϑίϊηρ᾽ 'ῃ ἃ ΘΟΠΟΙ αΒΊΟῺ. Ση ΘΓ ΒΕ Πρ πα ὑποχρθοίοα. 

ὙΥῈ} {π6 δμιϊπϑηῦ οὐλ1ο8 ΔΌονα οἰζθα τὸ ΘΟΠΟῸΣ 1 ΘΟΠΒΙ ἀοτὶηρ {86 
Θοησ᾽ ΟΥἹ ΒΟΙΟΙΏΟΠ 88 ἃ Β6.168 οὗ ΗἩδῦγον 1΄ν]8, {Πὸ [ἢ6 οαΒ81468 οὗ [6 
Ροοίβ οὗ Ασγαῦδῖα, ὙΠ τοραγα ἰο ἴδ6 ἔδιν Ὀτια6 ἴἢ ψῃοΒ6 ΠΟΠΟῺΓ {Π18 
οοΟἸ]δοῦου οὗ Θχαυϊβιῖθ ροθι8 νγ88 ὈΣΙΩΔΥΪΥῪ σοΙροΟΒοα, Βοβδϑιοῖ, (ὑα]- 
τηοί, Ηδυτηογ 3, ὈΙΒΒΟΡΒ ῬΘΓΟΥ δᾶ Ἰον τ, 8πα ἃ ταῦ] ἰὰ46 οὗὨ ᾿Ἰοά 6ΓᾺ 
σοτμτηθηΐδίοσϑ, ἤν ΒΌΡΡΟΒΘα {Π6 οὐ)εοῖ οὗ ϑοϊουμομ᾿ αἰἰδοβηηθηΐ ἴο 
6 16 τογὰ] ἀδυρίον οὐ ῬΠΏΔΥΔΟΣ Κὶηρ οὗ Εσγρί. Ὦγτ. (οοά, μον- 
ΟΥ̓́ΘΣ, οΘοῃίθηαβ, δπα τὰ (μη παιθούξε ηγ, {πδὺ 856 νγᾶ8 ἃ ἡδίϊνα οὗ 
Ῥα]οβίύϊηθ, πα Θβρουβϑα βοϊὴθ ὙθαγΒ ἰδίῃ : [Ὁ 18 ποῦ ΘΑΒΥ [0 θα ῖῖονα 
{Παΐ 80 1 ρα ββι Ομ α ἃ. ΘΟΙΩΡΟΒΙ 0. 88 {86 δοηρ οὗ δοηρβ βου) ἤδνθ 
τ δα θα ἔγομι ἃ δίαέο αἰϊίαποε. 

ΑποΟΙΠΟΥ νον δ88 Ὀ6Θῃ ρΊνΘΠ ΟΥ̓ Δ} ἸΏΟΘΏΙΟΙΒ τΥΙΘΡ ἴῃ τ. ΕΙΘΟΒ Ἐ 
Νοὸν Ογοϊορφαϊα, ἡ Β1Οἢ ΔρΡΡΘΑΓΒ ἴο Ὀ6 ἃ τιοα!βοδίίοη οὗ Μίγ. Ηδυιηο  Β 
ΟΡΙ ΠΟ Δρονο ποίϊϊοοθα. δ γΓΟρΑΓῸβΒ 10 88 ἃ ρΆΓΆ0]6, ἰπὰ ἴπ6 ἴογῃ οὗ 8 
«ἀγατὴδ ; ἴῃ 1 ἢ {Ππ6 Ὀγα6 ΤΟΡγ βοηίβ ἔγιι6 στο] ρίοη ; [Π6 ΤΟΥ͂Δ] ἰΟΥΘΓ 
[6 9 Θνν 88 ΡΘΟρΙΘ ; (80 γουΏρῸΓ βἰϑίου {Π6 ρΌΒρο] ἀϊβρεπβδίίοθ. ΤῈ 
δτδάυ8] Ἔχρδηβίοη οὗ ᾿ἰ, ἴστοιῃ 118 γϑί ἀασῃ ἴῃ Εάθη, ἴο 118 πιο! ἢ 
οἰ] σοηοα ρῥγοαασοα ὈΥ [Π6 ἀφαί δπα σϑβυγγθούοη οὐὨ Ογβὺ, 18 δὰ - 
ΡῬοβθα ἴἰο Ὀ6 ρογχαυθα ἴῃ ἴμε8β6 ψογάβ:; “ ΥἾΠο 18 δῃ6 {παΐ Ἰοοϊκοίῃ 
[ογ ἢ 88 {Π6 τροσῃῖηρ, ἴΔ1Γ 88 [86 τηοοπ, ὈγΙσῦ 88 [86 8ιη, δηἃ Β6σθ ἢ 
8 1Π86 ΒίδιτΥ μοβύ}᾽" (8366 νἱ. 10.). ὙΤθ δριίοσια ἴῃ Παρ. υἹῖ]. 
Το Αρθούρ ἴπ6 γὙοΟΌΠΡΟ Ὀγοίμοῦ δπα βἱβίοσ, ἰμὸ ἔαΣΠΟΣ ΘΟΏΘΘΙΥΘΒ, 
ἀδιηοηδίγαίοβ (μδ΄ 1[8 Ὑ]Θ6ΥΒ ἰϑγγηϊηδίθ ἴῃ {Πμ6 (δηλ ρ6- ΒΟ Ύ 166 ; Μ}1]6, 
αὖ {16 Βα116 (ΐτηθ, [Π6 81} 8] 0 αὖ {Ππ6 οἰοβα ἴο {πῸ σῖβα οὔ {π6 ροϑβϑροὶ 
δηα 186 σομνοσβίοῃ οὗ 86 (ἀδῃ]6β ῥγονοβ ἰμαὺ ὑῃ6 δυΐμου στοίβ 
Ὁποῦ ἀἰνιπα ἱπβριγαύίοη. Τῇ τηϑίδρδοσῖοαὶ βθηβ6, {ἢ 8 ΘΑ Ρ80]6 οὗ 
Ὀεϊηρ Ραῦ ὉΡΟῺ ΘΥΟσΥ ραγὺ οὗ {Ππ6 ροθζῃ, {Π6 ΔΠΟΣΥΠΊΟΙΒ ὙΥΙΌΟΣ ἈΡΡΓΟ- 
᾿οηα8, }.5018.68 1Π6 ΒΙΡ Δρρβ]]αίΐοῃ οὐ [86 ϑοῃρ οὗ ϑοηρβ, ψῃϊοὶ Ἠδ8 
Ὀδοη σίνθῃ ἴο ᾿ξ ; ἃπα αἶδο δοοοιηΐβ ἔογ 18 Ὀδῖησ Γοραγαρα, ΒΥ 6.8 
πα ΟἸ γιδίίαμβ, 88. 8. Βδοσϑα σοτῃροβι 0, 8ηα Ὁ 18 σϑοδρίΐοῃ γϑὲ 
Ἰηῖο [86 “αν 88 δπα ἐπθη ᾿αΐο (86 (γτβαδῃ σμυγο ὃ 

1 Θοοὐ δ ϑοηρ οὗ ϑοηρβ. Ῥτοίαϊο, Ὁ. ἦν. 
2. (δ 186 βυρροβί(οῃ ἴπδἱ δοϊοσηοῃ ταυτί 8ὴ ΕσΥΡ ΐδ ῬΥΙηΟΟ88. (ἢ 8 τοῦ σΟμ δ᾽ ἀ6Γ8 

1η6 ϑοηρ' οἵ ϑοϊοϊηοῃ 88 8 ᾿ἰν } οι δ] εῖηῃ οὗἨ ἴΠ6 Μοββίδῃβ δά πὶ εἰης ἴ[π6 θη. 1198 ἴο δ4μαὶ 
Ῥυϊνι!οχζοα ἢ {Π6 768. Οὐ] ΪΠ68 οὗἩἨ αὶ πονν ΟΠ ΟΠ ΔΓ, ΡΡ. 74---84. 

3. Ὧγ. Βδοβδ᾽ε Ὑγοϊορβαία, νοὶ. υΥἱ. γί, Οὐδηις]ο8. 
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Γ[ΟἸμδθθυτο Οχρ αΐηϑ (86 ἀοβῖρῃ δηᾶ ταοίμοα οὔ {μϊ8 ῬΟΟΚ ἰπ ἐμ6 
ξΟ]]ονσίπρ' Τῆϑηποσ, [Ὁ ΘΧΠΙΡΙ[8 “Δ Θχϑρ]6 οὗ νἱτίαθ ἴῃ ἃ γουησ 
ὙΟΙΏ8η ὙΠῸ δποουπίογρα δηα οοπαποχοὰ ἰδ ρτοαίοδὺ ἰδτηρίδί οηΕ, 
Δα γγᾶβ ουθηῃΐυδ! ν τον ασγάθα," ΑἸ ἀρτιου υΓΑὶ ἔΆΠΆ1]Υ, ΘΟΠΒιϑίϊηρ᾽ οὗ 
8 ὙΙΔΟΘα τοῦθ σ, 86 678} ΒΟΠΒ, 8η4 8. ἀδυρδίου, ᾿ἰνθα αὖ ϑμυ]θπ. 
ΤΟ ἀδυρμίοσ, 8116 ἰθηάϊηρσ Ποὺ ἤοοϊκ, ταθῦ ἀπᾶθὺ ἃ {γα δ΄ ποθὴ ἃ 
Βῃδρβογᾷ ἴἰο σοῦ Βῆ6 δίψογυσαγαθ νγ88 βδβρουβθάᾶ. 8.6 νγᾶϑ ᾿ῃυτοα ὮῪ 
Ηἶτὰ ΟὯ6 ΒΡΥΪῺρΡ ΤΔΟΤΏΪΠσ 0 ΒΟΘΟΙΏΡΘΗΥ͂ Ὠΐπὰ ἰο ἰμ6 ἢ6]4 ; θυΐ ΠΟΥ 
Ὀγοίπογθ, ἴο ρσονοηῦ {6 τηθοίϊηρ, βοηῦ ΠΟΥ ἴο δα οᾶγα οὗ {86 νἱπθ- 
γαγάβ. 81:6 σοῃβοϊθα μοσ θοϊονθα σὰ (86 ΑΒΒΌσαποα οὗ ΠῈῚ αἴδοίοη, 
ΒΡΡοΪπἰ6α ἃ τηϑϑίϊηρ ἴοσ 186 αυθηϊηρ, 8Π4, 88 ἢ ἀἸα ποὺ δοιηδ, νγϑηῦ 
ἴο Β66Κ ἔοσ πἴτα δηά ἔουπα πη. ποθ 6 ϑη σὶρ 4 ραγάθηῃ 886 
δποουηίεογοα Κῖπρ ϑοϊοσμο, τν 0 δϑβιβίβα ὈΥ δ18 οουγύ- 168 ἰσϊϑα 1.- 
οἰϑοίΐυδ!!ν ἴο σαὶ μοῦ Ιου. οϊθαβϑα ἔσοτῃ [Π6 Κίῃρ Β Ῥγθβθῆοθ, 8ῃ6 
ΒΟ Ως δὴ ἰηΐουνι ἢ (Π6 ΒΒ ΡΠ τα, δϑοϊοιωοῃ, Βονανοσ, ἰοοῖς 
ΒΓ ἰο ἷὶθ οδρὶΐα] ; θαΐ ὄνθπ ὑμ6Γ6 βῆὴ6 σοηίγνοα ἴο 8β66 {86 Βῃμορμογα, 
Μ}0 δα [0] ον μου, δῃὰ βῃονθα ον το 5Π6 Ἰοηροα ῸΓ ΠΕ Ποηα. 
ΤΠ6 δἰοοιϊομαῖθ οοπδίδπου οὗἨ {π6 ῥα οΥΘΔΌΥ πιονθα {π6 οουγί- 
Ἰλάϊθθ ψοὸ τιπθβϑοα 10. ὙΠ6 Κιπρ, 8.}}} Βορίηρ ἴο ψῖη ΠΟΙ, τηϑαθ 
ΠΟΙ ΙΑΓρΘ ῬΓΟΙΏΪΒΟΒ; Ὀαΐ Βῃ6 τοΐιβοα ἢ18 ἐτοποβ [9 ου [6 στουπά οὗ 
ΒοΣ δδοομβ Ὀοῖηρ οηρασοά; Π6 γγχὴβ {βοσγοίοσα οὔ] θα ἰὸ αἾΒ1})188 
ΒΟΥ; δῃα 886 ἴῃ ΘΟΙΆΡΘΏΥ 1} {86 ΒΒΘΡΒΟγα σαύυσηθα ἰο ΠῸΓ ὨΟΙΏΘ, 
ΤΟΠΘΥΣΩρ ὑΠ6] σον 8 ὑπᾶογ. [86 ἰγθθ ΠΟΘ {Π6Υ ἢγχβὺ πιοί. ΤῈ6 
ἀδπι86} 8 Ὀσούμουβ ἰμθὴ στ δ  τουγασαθα ἤΠοῚ ΕΓ ΠῸῚ υἱγίμουβ ὁ0η- 
βίδπογ. 

Τὴ δοοοσάδῃοο σὴ ἢ ἐμ18 νῖϑνν, Μτ. ΟἸπδρυγρ ἀἰνἀ68 ἔμ6 ϑοπρ ἰμίο 
ἤγο βθοί:0η8, τηδγ Κοα, ΒΘ ΒΌΡΡΟΒΘΒ, ΟΥ̓ οοσίδιπ Γοουσγπρ' ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙΒ. 

(1.) 1. 2.--:-0. 7. Τὴο Β'Βα] δῖ 18 ἴῃ [Π|0 ΓΟΥ Δ] ἰθηΐ, ΘΧ ργθββίηρ ΒῸΓ ἀθβίσθ 
ἔον {86 Βδοριογά, δῃὰ υητηονοθᾶ ὈΥ [Π6 Κι πρ᾽Ἐ δάνδῃσθβ. 

(2.) 11. 8---ἜἸἰ, δ. 586 το δίθϑ ΠΟῪ 886 δά ἤθθη βού (0 Κϑὸρ {86 νἱῃθ- 
γαγᾶβ, ἰο δοοουηὺ ἔοσ {86 ἀδυπθβ οὐὁ ὮΙ ΘΟΙΏΒΙΘΧΊΟΣ, 8Π ἃ ΡΥ δὔθϑ 8010 
αἰΓουτηϑίϑῃὁ8 ΟΥ̓ ΠΟΙῺΡ ΠΟΡ αἰἰδοιτηθῃῖ, τ᾽ ΙΟἢ 806 ΟὨΔΓροϑ (Π6 οουγί-1Δ 168 
Ὡοὺ ἴο ἀϊβία τ. 

(8.) 111. 6 -τ. 1. ΤῊΘ Κίηρ τοτῆονθϑ ἐδ ἀδηηβ6ὶ ὕο (86 τηθίσορο ἶβ; Ὀαΐ 
ἴΠπ6 76 80 848 8ὴ ἰηίογυϊονν Ὑἱ ΠΟΙ Ὀοϊονοά, δῃᾶὰ ἐμοὶ; βχργθββίοηβ οὗ 
δ οί ο. πη6}ῦ [86 σουγί-]8168. 

(4.) ν. 2---ὐ}]. 4. ΤῊΘ ΒΒ ρἤ ΘΓ 688 ἀθβοῦὶ 068 ΠῈΣ Βῃθρβογά, δῃὰ 18 δηχίουθ 
ἴο 800 Κ ἴῃ. 'ΓΒ6 Κἰπρ' {μ6π ῥγῖβ08 ΒῸΡ Ὀθδαϊυ, δ Πα το Κ6 8 ΒΓ βρ θα ϊὰ 
οἴἴἶδυβ, νν ἰσ ἢ 8.6 ΓΘ 1568. 

(8.) ν}}}. ὅ----14. 588 18 ρογτηϊ ἰθα ἴο αυϊί [86 οουτγί, τοί τη, δῃ ἃ σοοοῖνθβ 
1:0 τουγαγὰ οὗ νἱγίαο.3 

1’ 0.18 Ὀ6 ἃ οοστϑοῦ υἱὸν οὗ {πΠ6 ϑοηρ, 1ὺ νου] βθοπὶ ἱπιργοῦ 8016 
{πα δοϊομιοη τγαβ {μ6 ττιίοσ. Ηδ που]ά ποὺ να ρυ] βμ6α ᾿ἷ8 οὐ 
αἸβδρροϊππηθηΐ, δηα ποτα 18 πψοῖσῃῦ ἵπ ΗΖ Β δββογίίοη ἰμαὺ {86 
ΔΌΓΠΟΥΒΏΙΡ ἸΠΨΟΙΥ͂ΘΒ ἃ ρβυοθοϊορίοαὶ πῃ ρΟΒΒι Ὁ] ΠΥ. Βαῦ ΒυΓΟὶΥ {6 γα 
ἃ: ΑἸ ου 168 ᾿π {Π6 ΑΥ οὗ δυο} 8ῃ ᾿πίοσργοίδθοη. [Ὁ 18 ποῖ οἶθᾶῦ 
ΨΥ [86 Βιρροδβϑα Ὀσοίμοσβ οὐ {89 ΠΡ ΊΘΕ εε Βῃου]α δὖ βγϑὺ ἀ188Ρ- 
Ῥῖουθ οὗ μὸσ δδοϊοῃ ἴοῦ (086 βῃορβδογά, σι βῖομ ΠΟΥ ΓΘ Ταργθβοηϊθα 

1 ΎΒο βοης οὗ βοηρϑ, ἰχϑηδι αἴθ, τ ἢ ἃ Οοματ ΘΠ ΪΔΙΥ, 1857, Ιηἰγοᾶ, δβοοῖ, 111, ΡΡ. 4--- 6. 
2 Τρϊά., ΡΡ. 7-}}. 



752 Απαϊγεὶβ Υ ἐδιο Οἱά Τεείαπιεηί. 

88 Οἱ ὐπιαίεϊν τϑυγαγάϊηρ. Νοιμοσ 1θ 10 οοπβιϑίθηϊ, 17 58:8 ν᾽88 β ὩΣ ὮΥ 
δηᾶ βυη-Βαγηῦ ((. ὅ, θ6.), (μαὉ 818 ΒΒοι] 80 ϑοὸῦ 6 Ἵδ δὰ, διὰ Ὦγ 

οουγί-ἰΔ4168 ἴοο, 86. “ ἔαϊγαδῦ διηοηρ γοσηθῃ ἢ (1. 8., ν. 9.» νἱ, 1.}. οτ 
ἐμαὶ ϑοϊοηοῃ βῃου]ὰ ἀδριοῦ Ποὺ “ ἔδὶῦ ἂθ [ῃ6 Ἰβόοθῃ, ΟΙΘΆΓ 88 ἴδ βπῃἢ 
(νυνὶ. 10.). ΑἾβο 10 οδῃ παγάϊν Ὀ6 σοποοϊγοᾶ ἐμαὺ {86 βθρμογά σου]ά 
6 δϊα ἴο ἴδανυϑ δὴ ἰπίδθγνί θην σι ΒΟΥ, ΒΘ 856 ψ8Ἃ8 σαστῖθα 1πίο (δε 
Κιπσβ ραΐδοα 'π {μ6 οαρὶῖ4]. ΕἸγίμογ, ἔμογα 18 Βοὴθ ᾿ΠΟΟΏΡΤΙΥ ἴῃ 
(η6 αἄάτεββ, υἱῖ. 1. (Η60. 2.): “ον Ὀεδδυθ αι] ἀγα (δ γ ἔδεϊ πῆὶ 
βῆορβ, Ο ρῥυϊποθβ ἀδρῃίον} [0 18 ἔτ {πα Μῖγ. (ἸΒΌγρ᾽ ὑγαηβίδιες 
“Ὁ ποῦ ]6 τιδί θη," 83)η4 δρρ]168β 373 ἴο {π6 Βῖρἢ υλ]τῖοβ οὗ (δε 
τηϊπᾷ γαίμοῦ ὑμδη ἰο γτϑηῖκ ; δυΐ {86 ὈτΟΡΣΊΘΟΥ οὗἁὨ (818 18 αι ο δῇ πδθῖε. 
ΤῊ6 τπογρ υἀδυ8] βρη δοδίίοπ οὗὨ {16 οτάβ 18 “(6 ἀδυρδίεον οἵ ἃ 
ΤΌ ]οΥ ; ἢ δηᾷᾶ ἴ0 18 1016 ΠΚοὶν ἐμαὺ ἃ Κιηρ που] δἀάγθββ 6 Ἰον-θοπι 
τηδϊάδη ἴῃ ἰδσιηβ ἡ  ] οἷ, 1 ποῦ Ἰη απ ρα ἴο ἀοβοῦῖθα ποθ} ΠΥ οἵὨ ἀσϑβοραὶ, 
πιΐσλε Ὅ6 80 ἱπίεγργοίθαά, ἀπ ἰμβ ἈρΡρθαΣ βαγοδβδίῖθο. ἘΘΟΌΪΙΔΓ Ἄγε 
σουἹὰ ἤανα θη ἰδ κϑη ἴο ἀνοϊὰ δαυΐϊνοοδὶ ἰδῆσυασθ. ΠΠΠοΌ]68 οἱ 
{18 ΚΙπα ἀγα ποῖ θδϑι]} Υ γθπιονϑα.) 

Τὶ [88 Ὀδθῃ ἃ απθβίϊοῃ ἱπ 81} ασθβ, υυβϑίμον {86 ᾿ἴοτγα] δπα οὗυϊοῦ 
τηρδηΐηρ' οὗ {π6 δοηρ οὗ δοϊοιωοῃ Ὧθ {π6 ψ’Β0]6 ἐμαὶ νσαβ δνεσ ἱπίεπαοὰ 
Ὀγ {π6 τογαὶ θαγὰά ; οὐ ψβθίμον 1 ἀοο8 ποῖ, δ΄ [Π6 δβαπιὶθ [2π|6, αῇοτὰ 
16 γ61} οὗ ἃ βυθ]ηθ 8πη4 ταγβίϊοαὶ ΔἸ] ρΌΤΥ ἀοἸ ποδί (Π6 Ὀτμάλὶ 
υπίοη δούνθοῃ 6 μονὴ δηά δΐβ ρυγο δηά πιοοττυρίοα οδατεβ. 
Μ|ο86]18 ἀπα τηοϑὲ οὗ [86 τηοάθγῃ οὔ το οα [ἢ6 οοῃπθϊηοπξ δαἀνοοσλῖε 
16 ἔοστηθσ ορϊπίοη ; ἴῃ σοῦ (ΠΥ ὅγὸ [Ὁ] α ΟΥ̓ Βοτηα δμηϊηθηὶ 
ΟΥΙ [168 ἢ ΟἿΣ ΟὟ ΟΟΙΠΈΓΥ. 

Απλοηρ' ἰμο86 ψ8ο Βο]ά 1 ἴο Β6 δ] οροτῖσαὶ, ἐμογο 18 Αἰ8Ὸ ταυοὶ ἀϊ8- 
ΔρΥοοθηΐ ; ΒΟ. 6 ΘΟΠΟΘΙ νΙηρ; 10 (0 Ὀ6 ΠΟ τοχῸ ἴπδῃ 8 81Π10]6 Δ᾽ ΙΘροτυ ; 
ψὮ116 ὈΙδδορ [οσίῃ δηά οΟἰποσβ ΘΟ ΒΊΟΣ Σὺ 848 ἃ τηγβίοαὶ δἰ] ρΌΙΥ ', 
Δ γα ΟΥ̓ ορϊπίοι {παῦ ὑπᾶρσ (86 ἤρυγα οὗ ἃ πιδυτῖαρα 18 ἐγρίβοὶ 
{86 πε πηγαΐα οοημηθοίίΐοη Ὀοίτγθθη (οὐ «πα ἢ18 οδυγοῦ, οΥ̓ ἢ 10 ἃ 
ΤΩΟΥΘ ΘΟΠΟἾΒ6 τη0416] νγ88 ΓὈΓΠΙΒΗΘα τη {Π6 ἔοτγ -Ε ἢ ῥ8Ά1π|. 

ΤῊ18 ἤρυγο 18 ποῦ ἴῃ (Π6 ᾿ἰδαβί ργοάποίινθ οὗἩ ΟὈΒΟΌΓΙΥ : [86 Ὠδίυτο 
οὗ 10 16 θοίίοσ υπαεγβίοοα {Π8η (Παΐ οὗ τηοβὲ οἴ μασβ; δηά, δἰ ποαυρ ἐἰ 
18 ἜΧΠΙ ιἰοα ἴῃ ἃ ναγιοτυ οὗ Πρ ἴβ, 10 ΘΟΠΒίδ ΠΥ ῬΥΘΒΌυν 8. 1[8 ΠΑΠΤῸ 
Ρουβρισαϊγ. Α Ρϑοῦ αΣ ρ6ομρ]6, οὗὨἩ 186 ροβίοσιυ οὗ ΑὈτγδἤδπι, γἼ8 
Ββοϊθοίθα Ὁγ (ἀοὰ ἔτομι διμοηρ; [Π6 παίϊοῃβ ; δῃηὰ πα σδίϊβοά ἢ18 οἢοῖοβ 
ΌΥ ἃ βοϊθιηη δσονθηϑηΐ, 7118 οονθηδηΐ γ͵1ἃ8 ἔουπάθα ἀροη σοοϊρτοαὶ 
ΘΟΠΑΙΠΙΟΏΒ ; ΟἹ {π6 ὁπ6 ραγί, ἰονε, ργοίθοϊοη, δηα βυρροτί ; οἡ ἴδε 
οἴβοσ, ἔδυ, ορϑάϊθηοθ, πα ψΟΥΒ ΒΡ ρυτα δῃα ἄδνουῖί. ΤᾺ 18 (δαὶ 
ΘΟ) παραὶ ἀπο Ὀούνγοοη (σοα Δηα [18 ομυγοι, (μαῦ βοϊθυμῃ οοπιραζί 
ΒΟ Τγθαθ θη ]γ οΟ] γαΐθα ὈΥ αἰπιοϑύ 411} 106 βδογϑα τὶ ίασβ πάθον ἰδ 
᾿Ἰπηᾶρθ. [Γἐ 18, Ἰπα 666, 8 ΓΟΙΊΑΓΚΑὈ]6 ᾿ηδίδποα οὗ {μπαὺ Βρθοῖοβ οὗ πιοία- 
ῬΒοΣ ψ ϊοὴ Αὐἱβύοι]θ 98}18 ἀμ] ορίοαὶ ὃ; (μα 18 ΒΘ, ἴῃ ἃ ῥσχοροδίξοπ 
ΘΟΣΒΙ ΒΙηρ; οὗ ἔουσ 1688, {μ6 Βγβί ὕθδαγβ (Π6 βαὴδ γοϊδίζοη ἴο {8 βοοοιὰ 
88 1Π6 {πιγα ἀο68 ἴο {86 ἰουχίι, δῃαὰ {π6 οοσσοβρομαϊησ ἡγοσβ μη] 
ΟΟΘΟΘΒΙΟΠΔΙΥ σἤδηρο {μον Ρ]δοθΒ νι μπουῦ ΒΥ ἸΠΊΌΥΥ ἴο {{|6 56η86. 
Τῆυ8, ἴῃ {118 ἔοττω οὗ Ἂσργοββίοη, αοὰ 18 βυρροβθα ἴο Ῥθᾶσ δχδϑοί 
186 βϑίὴθ σϑϊαϊου ἰὁὸ 186 σμυσος 88 86 μυβραῃμᾷ [0 «ὁ υὶξ : (οὐ 5 

δ Οη [860 παξασο οὗ (ἢ]8 ϑρβοΐβϑ οὔ δ᾽] ἘρΌΓΥ, 866 Ὀθίοσο, ὑῃ. 838, 339. 
Ῥοθϑῖ. σδρ. χχίϊΐ, δηὰ ΒΠοί, 11. 8, 10. 
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σοργαβθηἰθα 8 [π6 βρουβο οὗ {π6 ομαγοῖ, δηα (86 σμυτοῖν ἰΒ Βοιγοι μοᾶ 
ἴο αοὦ. ἘΤδὺβ ἐδ6 ρῥἱϑῖυ οὔ [86 ρθορῖίθ, {π8ὶῚ ἱπηριοῦγ, ὑποὶν 
ἸΔο]αίτγν, δπα γοὐθοίζοῃ, βίδῃα 1η {88 βαιηθ τοϊαίϊοη πεῖ γαβρθοῦ ἴο {Π6 
Βδογοα οονθηδηΐ, 88 ομαβϑυιυ, το οβίυ, ἱπητηοαοδίυ, Δα] 6ΓΥ, αἀἴνογοθ, 
ΜΠ ταϑρθοῦ ἴο {Π6 τηλυ]λρσα-οοηίγαοί. Ηδθησρα ἴΠ6 σογὰ δα] 6 ΣῪ 
(ογ νυ βυγβάοιῃ) 18 σοιωμηοη  Υ δρᾶ ἰο ἀδῃοία ἸΔο]ίτουβ ψόοσβῃρ. ΟΥ 
118 τάδ οὗὨ βρϑακίηρ', [Π6 ΒΔΟΥΘα ὙτΙΘΥΒ ΕΠ ΓΏΒΉ 18 τ ἢ ΔΟυπάδηοθ 
οἵ δχϑιηρῖθβ. ΟΡ. [84]. 1ἴν. ὅ, 6., [χ]]. δ.; «767. 11, 2., 111. 1, ὅζο. ; 
Ἐ ΖΕ. χυὶ., ΧχυἹ]. 

ΝΟΙΒοΣ ουρμῦ Μὰ ἴο Τογρού ἐπαὺ [Π6 τ ϊίοτβ οὗ [86 Νὸην Τδβίδιηθηΐ 
᾿ανο ἴσο! υ διἀπιιτ64 {86 ΒαΠγ6 ᾿τη8ρ6 1η [Π6 ΒΑ116 ΔΙ] ΘΟΌΓΙΟΔΙ Β6η86 18 
{Π6ῖν ῥγθθοθββουθ, ἀπ ἤᾶγθ ΠΠΛΠΥ οοηβοογαίθα 1 ΟΥ̓ {Π6 1 δα ΠΟΥ Υ. 
Τῆυβ Ψ“ομη {πὸ Βαρ[ϊϑί γοργθβοηΐβ ΟἾσιδὲ 88 {π6 Ὀγιἀθρτόοση ; πϊτα- 
861}, 85 818 ἔτἰθπμα οὐ Ὀγ ἀθβδιηδη; δηά {Π6 οἰνυτο 88 18 βροῦβο  (ΦΟΒη 
1, 28.) Οὐ Ιμογά αἷβο δάορίβ {π6 {{π|6 οὗὁἨ Βυιάθρτοοια ἱπ Μαίί, ἴχ. 
1ὅ. : οοηρ. δίκαι, χχν. 1. “Ἴῃο [δ ΒΒ νῖΐ ἢ αἷβο, ὑπ δμυτοῦ 5, 
18 ΓΟργαβθηΐθα 88 ἃ “" ὑγιάβ δαοσποᾶ ἴοσ ποῦ μυβραπά ᾽" (Εν. χχίὶ. 2 --- 
9.), γχβο οὐρᾷί ἴο Ὀ6 ““πιπουΐ βροῖ " (Ερ!!. ν. 27.); δβ 1η6 Θ'ῃυ]αταλίθ 
18 Σοργθβϑηίοα ἰο Ὀ6 (δοηρ ἵν. 7.) Απά, Βυχοῖγ, 16 1}Π18 τηοϑὲ Ὀθδαι- 
ἔᾺ] ραϑίογα, ροθπὶ δὰ ποῦ Ῥθθὴ πὑπαθγϑίοοα ἴῃ ἃ βριγιίυαὶ! βθ6η86, ἢ 
νου] πού πανα Ὀθ6η δἀτηϊ6α Ἰηΐο {86 Βδογθα οἄποη ὈΥ͂ {Π6 δησὶθηΐ 
ΘΒ ομγοἢ.5 ΝῸΓ 18 {818 Ἰποσοηβίβίθηῦ τ} {Π6 οριμϊοηβ οὗ (Π8 
δηοιθηῦ 68, ὙΠΟ, 88 γ7ὺ06 1} 48 δί, Ῥαὺὶ δπᾶ οἴμον ΟἸ σιβίδη νι ΥΙ ἴοΓθ, 
ἔουπὰ {π6 Μοβϑιδῆ δἰπιοδὲ θυθυυβοσα ἴῃ {Π6 Βογιρίασοθ, [η4666, 
(ΠΟΥ 8] νᾶ γ8 Ὀ6] ον α {Π|61} ΘΟΟΠΟΙΩΥ ἴὼ Ὀ6 ῬΘου ΔΙ ὑπᾶοσ {86 ρῥτγοὸ- 
ἰοσίοη οὗ {π6 Μή οββϑιαῃ, ἴῃ ΒΟΙ6 ΟΠ6 ΟΥ̓ ΟἶΠΟΥ οὐ 18 Ομαγϑοίοσθ, 88 [1886 
ατοαῦ ΑὩρο] οὗ (86 οονοπδηΐ, {π6 Κιπρ οὗὨἉ Ιβγδοὶ, οὐ ἴπ6 ὅοη οὗἁἩ ἀοά, 
1 ραγίζουϊαν, {ΠΥ δρρ]16α ἴο κἴπι ᾿βαὶ. χὶν. (πο ἢ, οἱ 4}1 βογιρέυχο, 
τηοϑί ΓΒ} 0168 [86 δοηρ Οὗ Βοηρ8); ἰοῦ {π6 Οβδὶἄθθ ραγαρῆγαβθ οἡ 
[86 Βεοοπα ΥΘΥΒ6 ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ΒΑΥ͂Β, “ΤΥ ἔδίσηθββ, Ο Αἴπο λήεβείαλι,, 
δχοθοάρίῃ [μ6 Βοηβ οὗ τβϑη," ᾿Ξ 1Π6 ΒΆΠ16 ἸΏΔΠΠΟΡ (ΠΟΥ͂ ἈΡΡ]16α {Π6 
βθυθηϊυ -βοοοηά, Ὠυηαγρα δηᾶ ἰθηίῃ, ἀηα νϑυϊουβ οὐ Ὺ 88 τη, ἃ8 γ708]] 
88 ΤΩΔΠΥ͂ ΡΆββασαβ οὐ (86 ῥτγορμοίβ. 

Βίβῆορ Ἰμοτσίβ γοδίγϊοΐβ {Π18 δ Ὁ] πη ΔΙΙΘΡΌΣΥ ο {Π6 υπΐνουβαὶ 
σοἰυγοῖ, αηὰ οοπορῖγοθ ἰμαὺ 1 Ὧδ8 πὸ χοίθσθῃοθο Ὑπαίουοσ ἴο ἐπ6 
ΒΡ ΓΙΑ] ϑίαίθ οὗὁἨ Ἰπαϊν: 418; [μ8ῃ ψ]οἢ 6 οοηοοῖναβ ποίπίπρ οδῃ 
6 πόσα Ἰποοῃβίβίθηϊ τ] [86 παίατο δπα στουπᾶ- οτΚ οὗ {86 4116- 
ΒΟΥ 1861, 88. νγ68}} δ8 τ ὉΠ σΘΏΘΓᾺ] ρσαοίΐοα οὗἩ [η6 Ηδθῦτγον ροσίϑ. 
1 γτοραγὰ ἰο (Π6 ρῥβαίτῃηβϑ, δίβῃορ Ηογηα (τὸ {81}}.) 88 ἀθιηοῃ- 

βίγαίθα {Π 6} Βρ᾽ γι [8] ΔρΡΡ]Ποδίοη πού ΟὨΪΥ͂ ἰο 1π6 ΟὨΌΓΟΙ ΘΌΠΟΙΑΙΪΥ, 

1 860 ΒΙδΠοΡ ΗουβὶοΥ, ϑοσιηοηϑ, 86 γη}. γ. γοΐ. ἱ. ἡ. 78. 2ηἀ οἀϊί. 
3. (οτηπηοηΐδίοσβ ἴῃ σομληηΐοη τε [ἢ6 οἶδ οπυτοῦ, ποῖ σοηϊοηΐ τὰ οοπδί ἀοτίη 

80 ϑοηρ οΥ̓ ϑοϊοπιοῃ 88 δἀ αι θγδίηρ ἐδ 6 ππΐοη οὗ (Ἰσὶδί δηὰ δἷβ ομυτοῖ, οχίθηὰ ἰΐ 4180 
ἴο {π8 υηΐοηῃ οὗἉ ΟἸγῖβὲ ἢ τμ6 Υἱγρίη Μαγνς. βοἢ ἰδ8ῖ}6 ποιίοῃ οὔ [ἢ οἸορδηῖϊ ΠΑ] η ἔσῃ 8- 
Ἰαίοσ, Μεϊεδβίφοπίο. οοά Β βοηρ οὗ βοϊοιβοῃ, Ρὶ «ἢ, ρρ. χχχίν. χχχν. ἴΙ͂π ἴθ βῃογί ῥγϑῖδεθ 
Ῥτοβχαοά τὸ [δϊ8 ὈοΟΚ ἐπ τπ6 ὨαὈ]η οαϊίοη οὐὗἨ τὍ6 Απρ]ο- οι δὴ ΒΊΌ]6 (1825, ρᾶρο 6596.) 
1ι ἰ8 ΔΙ Πττηοὰ πα “ π6 Βροῦβο οἵ ΟἸἾ γὶβὲ 8 [16 σμυτοῦ, τλοτο Θβρθο ΠΥ 88 ἴο ἴΠ6 Παρρίθδβι 
Ῥαγὶ οὗὨ ἰξ, νἷζΖ. ρεγγδοί δοΌ]8, ΘΥΘΥΥ͂ οη6 οὗὨ νγυιΐοϊ ἰ8 ἢΐ8 Ὀοϊογοὰ ; Ὀιιῦ, ἀθοΥΘ 811 ΟἰΒΟΤΒ, [80 
ἐπητηδοῦΪδῖο δηᾶ ουοῦ ὈΪοςΒβοὰ υἱγσίη-πιοίλεν 13" 

3 Ὧγ, Ηδβ]65, ΑΙ] γδ18, γο], 13. Ὁ. 400., οΥ Ρ. 8366. εὐϊ(. 1830. 
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7δ4 «παΐγεις ὁ ἐϊιε Οἰἱά Τεείαπιεηΐ. 

Βυΐ αἰδο ἴο δ ̓ϊονοσβ ὙΠῸ οοιροβα {86 ἱπαϊνι ἀμπαϊ ταθιιθοσβ οὐἁ δαὶ 
Ομυτοῖ ; απ (μαῦ {πὸ βοπρ οὗὨ δοϊοζηοῃ 18 ἴο δα ἸοριτηδίοὶΥ δηά 
δούογῖν Ἰαϊογργοίθα ἴῃ ἔμ βᾶσηθ ΨΥ, 1ζ 18 Δρρυβῃεῃαρα, ὙΜ11] βΒαδ- 
(ΔΟΙΟΥΙΪΥ ἈΡΡΘΑΡ ἔγοσῃ {Π6 [Ὁ] ον ηρ Δ΄! ἰοπαὶ ΟὈΒΟΓν Δ 0 Ώ8 : -- 

ΤῊο σΠυγχοὶ 18 ἴο Ὀ6 ΘΟ ΒΙΔΟΓΙΘα 88 σοΙηροΒοα οὗ Ἰπᾶιν: 8] Ὀ6] Ἔν σβ; 
δηᾶ {παὐ [Π6γ6 18 Δ ΔηΔΙΟΟΎ Ὀοΐνοοη ἴπΠ6 οοπαποί οὗ (ἀοα ἰονγαΓαβ ἢ18 
οἰ αΤΟἢ πη ρόπογαὶ, δηα ἢ18 οοπάποΐ ἰοννγβ ᾿Πα] γ]}8]8, 18 Ρ ΘΙ Ώ]Ὺ ἴη- 
ἀϊοδίοα ἴῃ τϑὴγ ρᾶτίβ οὗ [6 Νονν Τοβίδιηθης, Τα, Βοιμοπη6θ {Π6 
ΒΒΟΓΘΑ͂ ὙΥΣ ΟΣ Θοηρασο {86 ἡ μο]6 Ὀοάγ οὗἁὨ Ὀδιιονοῦβ ἴο 8 θιρ]6, ἴῃ 
ΜΠΙΘὮ {ΠΥ ἔογιι ᾿νίηρ βίομθθ, Ὀθῖηρ θα}]Ὁ ἡ {π6 ΟἸΪΥ ἐουπάαϊίοι, 
Ομ γτῖϑὺ 9 6808: αὖ οἴμαυ {ἴπ|68, {ΠΟῪ σΟΠΒΙ ον Πα Ιν] 8] ΘΙ ΥΟσΒ 48 
[6 }1068 οὗ (ς ΗοΪὶγν ϑριγι (1 Οὐγ. 1.16, 17.; ΕΗ. 1.. 20---23.). 8.0, 
α͵8ο, [ΠΥ Βοπλθ 68 Βροακ οὗ [πΠ6 σμτοἢ 88. οηθ, [86 Ὀτιάθ ἰΠ6 1 μαμὰ 
ὙΠ ; δηὰ δ οὐμοσ ἔπι68, οὗ ἀϊδποί ΟΠ ΓΟ 68 ΟΥἉ πα! ν ἀυ.8] 6] 1 ΘΓ, 
8.8 ΒΕΥΘΓΆΙ]Υ τηδυτϊοα ἴο {π6 Τιογὰ (ον. χχι, 9. ; 2 Οὐογ. χὶ. 2.) Τὰ {818 
ΤΠ Π6Γ, δί. δι] 8]]6ρΌ ]Ζθ8 {Π6 ὨΙΒίογυ οὗ Ηδλσαῦ δηα ΠΟΥ τη! βίσββ, 
γοίοστίηρ ἴο [Π6 ὕννο ἀἸΒρθηβαί:οη8, Ὑ Π116 δὖ {Π|6 δᾶ {πὸ ἢ6 τ 8 68 
ἃ Ῥγδ οί 8] Δρρ] σαθοη οὗὨ 10 ἴο {Π6 σοπβοίθηςοβ οὗ {μ6 (ὐδ]αἰϊδῃβ (Ὁ δ]. 
ἵν. 22---81.}). 
παπὰς Ἢ σοηβίαογ (86 Δ]]ΘΡΌΓΥ 88 ἀοβισῃθα ἔοσ [Π6 ρυγροβοβ οὗ 

ΡΙΘΟΥ δηὰ ἀδνοίίοη, τ ΒΙοἢ οδηποῖῦ Ὀ6 80 νν0}] αηβυγογοαά ψὴ που Βα ἢ 8η 
ΔΌΡ Ιοαοη. ὙΒΟῸρΡὮᾺ (818 ἀγραπιοηῦ ΤηΔΥ, αὖ ἢγδὺ ΥὙἹΟΥ, ρΡθαγ ΘΚ, 
10 ψ“1}}} Ὀ6 δ γσθηρίποηθα τ Β6Ὲ γ)͵χἴα ΤΘΟΟ]]οοῦ ὑπ6 ἀοοίχπα οἵ {μ6ὲ Νὰ 
Τοβίαιηθηΐ, ἐμαῦ ““ νη αίβοουθσ (ϊηρβ 6γ6 ψτιίθη Δἰογο 6. πὶ ΘΓῸ 
τι θη [ῸΣ οὐσ Ἰθασηηρ; 7 δα ἰῃαῦ {Ππ6ῚΓ σταηα ἀσβιρῃ 18 ““ἴ0 τῇβ Κα ὺ8 
Ὑγ186 πηΐο βαϊναίίοη, ἐπγουρἢ ἐλ ἢ Ἡ ΔΙΟΝ 18 ᾿πὰ ΟἸγιϑῦ “688. ΤῊϊ]8 
βῇονβ ὈοΓ, {6 ΡγΟΡΥΙΘΙΥ͂ δηα ᾿προσχίδῃοο οὗ ἃ ργΠ ΟῚ ΔΡΡἢΠοΔ ἴοι οὗ 
βου ρίαγαὶ γα ἢ 8 ὕο (Π6 ΟἸγΟυΓηβϑύδποοϑ ἀπ ὄχροσῖθποα οὗ ἱπαϊ ν] 18]. 
ἘΙΙρίοη 15. ἃ ρογβοηαὶ ὑμῖηρ᾽ ; ἀπᾶ (παῦ ᾿γοΐδββου 18 8 Πυροογιίθ, ἐμὲ 
δ ]ηρβ οὗ ψβοβο μοασί δγὸ ποὺ ᾿πῆαθηοσρα ὈΥ 1, 88 γν6]] ἃ8 [86 ΔΟΌΙΟἢΒ 
οὗ μ18 {6.1} 
ΤῺ [δοΐ 18, [δύ ταυοῦ οὗὨ {π6 ἰδηραλρο οὗ [818 Ῥοθῖὰ 88 Ὀ6θὴ τηΐθ- 

ὉΠαοΓβίοοα ὈΥ͂ ΕΧΡΟΒΙΓΟΓΒ ; ΒΟΙΏ6.Οὗ ἡ Ποπὶ, ποῦ δηΐοσῖπρ' Ἰπῖο [86 Βρὶτις 
Δηα τηϑδηϊηρ οὗ οὐἱθηΐαὶ θΟΘΒΥ, αν οαιβοα ραγ Ποῦ αΓ Ῥαββαρθβ ἴο θ8 
ΘΟΠΒΙἀοΣΘα 88 οοᾶγβα αηα 1η66]1σα΄θ, ψ μ1οἷ, ἴῃ {86 οΥἹρΊ ΠΑ], ἄγ αἰ ΐορθ- 

᾿ ὙΠ Δπ8᾽ 8 ὑγδηβιδιϊοη οὗ (86 βδοηρ οὗ ϑοόπρβ, ρρ. 118--- 1156. [ἡ ἔαγῖθου σοπβγτηδιΐου 
οἵ (86 Ῥγϑοθάϊπρ υἱεν οὐ [86 δρί γί] ἀθοῖρη οἵἁ [Πϊ8 Ββαοσοά οσίθη! δ] βοβῃ), 6 ΤΙΔΥ͂ ΟὔΘΟΓΥΟ 
1πδῖ [18 4] ροτίο τηοᾶθ οὗἩ ἀοδβοσγίδηρ (86 5βδογεὰ ππίοη οι σὴ Τηδη Κι πὰ δῇ ἰδυρο, οἵ δὴ 
ἰπαϊνάυ4] δηὰ ῥίοῦβ 8ο0], ἀπά τῃ6 ργεδὶ Οτϑδίοσ, 18 σοσζπιοι ἴο αἰπηοϑὶ 81} θαϑίθγη ροεῖ 
ἤτοσα 186 Θαυ οδὺ ἀοννῃ ἴο 1πΠ6 Ργοδοηῖ αροὌ.0 ὙΠ Βοῦϊ δυο δὴ Θβοιουὶο ΟΥ δρὶ γ [8] ἰηΐϊοῖ- 
Ῥγοίδιίοη, ἰδ ἰ8 ἱτη ροβδϑὶ Ὁ1]Ϊ 06 ἴο πηἀογϑίαπμ ἃ ΤΊΔΏΥ͂ Ῥδββᾶροδ οὗ ἴη6 Ῥογβίδῃ ροϑὶβ ϑαὰὶ δηὰ 
Ηδῇζ; δοὰ {1Π6 Τυγκιβῃ σοτϊητηθη δίουβ οα ὕμοῖὰ ΔΥΘ ὉΠΙΓΟΣΙΩΙΥ͂ 1ἘΠῸ5 ἸηϊοΥργοῖοα ἐδοῖι ; 
που ἢ ἴῃ ΠΊΔΏΥ ᾿ηδίΔΠΟ68 ΠΟΥ ΑΥΘ ρΡυτγθαρά ΓΠΟἿΤ τηγδῖὶς τποδηΐηρ ἴο δὴ ππάμα Ἰοαρδ. 
Α ΒΙσ 8 Ὁ οτὰ ὈΪΟ πηδιῖς τ γ8[1οἴβῃ 18 ΘΑΌΔΙΠΥ͂ σοπδβρίουουβ ἰῃ [6 Ὀαγὰβ οὗ Ια; δηὰ τδς 
Ὑροάδηϊ οΥγ ΗΪη 400 σοϊητηθῃζδίογβ ἢδνο 'π {Κα ΤΠ ΔΉΠΟΥ δι δυϊοαᾶ 84 ἀοιιῦ]ο, ἰπδὲ 15, 8. ᾿ἐτοταὶ 
δηὰ ϑρίγ[.4] τηοδηΐηρ ἴο {πε ῖγ σοπιροβί τοη8, ΤῊ Ϊδ5 18 ῬΑΥ ΓΙ ΌΪΑΥΪΥ τῃ6 σ886 Ὑυἱτἢ ἴδ 6 Οἰῶώ- 
δονϊηαά, οὐ ϑοηρδβ οὗ Φαγδάόνεα, τῆς δι )εςς οὗ ν»Ἐ ἢ 18 τῃ6 ἸονεΒ οὗὁἩἨὨ ΟὨγβῆηδ δὰ Ηδάμα, 
ΟΥ [Π6 τοοσϊρτγοσαὶ αἰἰτδοϊοη δοΐνθοη ἴπῸ ἀἰνίηθ σοοάποβ8 δηὰ {86 δου] οὗ τηδη ; πὰ ἴδε 
Βῖγ]6 ἀηἃ ᾿ΤΛΆΡΌΓΥ οὗἉ ψηϊςῖ, Ἦἶκα ἴΏοβα οὗ της τουδὶ ΗἩθῦχεν Ροοῖ, ἀγὸ ἰὴ τ86 πἰρῆοβιὶ ἄορτοο 
ΒΟΝΟΓΥ δηὰ διηδίοσΥ. Οοοῦβ ϑοπρ οὗ βοῆβρβ, ὈΡ. ΧΧ.--- ΧΧΊΪ. ; Καὶ Ἰδιοτηδίςοσ, Οδητσαα, (δη- 
υἱοογαπ 11 υ8ῖ. ὁχ ΗΪγορταρῆῖα Οὐ οηϊαὶ πὶ Μοηδβῖ., ΡΡ. 2383---40. δὲν ὙΥ1Πἴ πὶ Φομοα [μ895 
Εἴνοη βόνογα! οχϑιηρ]οδ οὗ [Π6 ΤΥ [108] ΟΥ̓ Δ᾽Ιαροσχίςδὶ ἰδησαδαρὸ οὗὨ 16 Ἑοο]εγΓαῖθα Ῥογείδη 
Ροεῖ, ΗμῆζΖ, ἰῃ ἢ15 Ὠἰδδβογίδιίοπ οἡ ἴῃ Μγϑίϊοι! ῬοΟθίσΥ οὗ ἴδπο Ῥογβίδηβ δῃὰ Ηἱηάοοβ. 
νουκ8, νο]. ἱν: Ρ. 227. ϑνο. 



τ Οπ ἐλο ϑοὴῆρ 9} ϑοϊοηιοπ. 1δὅ 

Θἴ ον [86 ΤΟΥΘΓΒΟ; Μ Ἀ116 ΟΥ̓ 6.8 (48 {π6 Ἰδατποα Ὦγ. (1]] ἔογ ᾿πϑίδῃοο) 
ΑΥ̓͂Θ 80 ΘΟ ουπασα {86 ᾿Ἰΐοτα] δα 4]]Θροτιοαὶ Β6 868, 88 [0 ρίῖνο ΠΟΙ ΠΟΥ 
αἀἰβει πο Ό]Υ οὐ σοι ρ]οίοϊυ; αὖ {86 βαῖμθ {π|6, {Π6Ὺ δανγθ δρρ]ϊεα {Π6 
ἤρυγοβ ἴο βοἢ ἃ ναυϊοῖυ οἵ οὐ͵θοΐβ, 88 ὑο ἰθᾶνβ [ἢ86 σϑδᾶθυ 8{}}} ἰο 
Ββϑεῖκ {π6 τρί, δηα, Ὀγ (μοὶγ ταϊπαίςα ἀἰββοούίοη οὗ 86 δ] θροσυ, {Β6Ὺ 
Πᾶνα ποῦ ΟὨ]Υ ἀρδβίγογοα 1.8 ΘΟΠΒΙΒύΘΠΟΥ δηα Ὀοδαΐγ, θα ἢανα αἶβο 
δχροβϑά {πΠ6 ροϑιὰ ἴο [6 υππηογι δα τἹα]οαΐθ οὗ ργοΐδῃθ ταϊη48.}] “Βα 
{πΠ6 σταηᾷ οὐἰ] 168, δοδογῖν ἑηϊογργοίθα, ἴῃ (ἢ 6 ΟὈΥΙΟΙΒ ταθδηϊηρ οὗ {Π6 
ΔΙΙΘΡΌΓΥ, 80 Δοοοτ πὶ {π6 Δ ο. 08 ἃπα οχρογῖθποθ οὗ {μα ᾿᾿νοΥ 
ΟὨγιβεδη, ἰμαῦ μ6 ψ1]] ὨγαΪν οΥ̓ῸΣ τοδα δηα τηϑαϊίαΐθ Ὡρορ {ἢ 6 πὶ, 
1 ἃ Βρ: γιῦ οὗὁἨ δα 0}]6 ἀσνοίίοη, τ ὶτπουΐ ἔδο]ηρ' ἃ οοπνιοίίΐοῃ (μαῦ ὯΟ 
ΟἰΠΟΓ ροϑῖῃ οὗ {π6 βδλθ Ἰκἰπᾶ, οχίδηῦ ἰἴη {η6 σψουῦ]ᾶ, οουἹά, ψιβουΐ 
τηοϑί ΠΏ} 1 686 ν] 0] 6 η06, 6 80 Θχρίαϊμθα 88 ἴο ἀδθβοσῖρα (86 βίϑδίθ οὗ 
Ὦ18 Ὠοατύ αἱ αἰ" Πδγθηῦ {1π|68, πα ἴἤ0 δχοιία δατηϊσιηρ, Δἀοτγίπρ,, σταίθ ] 
Ἰονο ἰο ἀοά οἂἦν ϑανιουγ, 88 [18 ἀοββ. 3 
1 τορσαγὰ ἴο {π6 8έγ]6, βαᾶυβ Ὀῖβῃορ μοί, (818 ροθῃ 18 οὗ {π6 

Ραϑίογαὶ Κιπά, βίῃοθ [Π6 {0 ὈΓΙΠΟΙΡΑΙ ρθγβοηδρο 8 ἃγα σοργαβοηίθα 1π 
[Π6 ομαγδοίος οὗ βῃρβογάβ. Τα οἰγουμπιϑίδηοα 18 ΟΥ̓ ὩῸ Ι68}8 1ῃ- 
ΘΟΠΡΤΙΟῺΒ ἴο0 {Π6 Τ]ΔΏ 618 οἵ {86 ΗΘ ΌΓΟΥΤΒ, μο86 ὈΓΙΠΟΙΡα] οοουρδ- 
ΦἸοη Θοηϑιϑίθα ἴῃ ὍΠ6 οαγα οὗ οαἰ6 ((ἀη. χῖνὶ, 32---8ὃ4.); ποὺ αἰά 
ΤΠΘΥ ΟΠΒΙ ΘΓ (ἢ]18 δα ρ] ουτθηΐ 88 ραπθαίῃ {16 ἀἱρηΣυ οὗὨ {μ6 Βιρῃμοϑέ 
οδαγϑοίοσθ, [1ωραϑὺ οἵ 411, οου]ὰ 10 6 Ββιιρροβοά ἴο Ὀ6 ᾿ποοηβίβίβηξ 
ἢ [η6 ΟΠΑγδοίοσ οὐὔὨ ϑοϊοηοη, 086 ἔδίμου τγχ88 ταϊβοά ἔγοσῃ {π6 
βμθθρ-ἴ0]4 ἰο {16 ἐπγοηθ οὗ [β8γϑ6]. [1Ἃπ {πΠ18 ροϑῖὰ {86 ραβίογδὶ 18 18 
Δἀογηθα σελ 411 {π6 ομοϊοθβὶ οοϊουτίηρ οὐὗἩἨ ἰαπρυαρθ, σι 411 [86 
δἰθρθῃοθ ἃπα νδυοὺυ οὗ {Π6 τηοβῦ βαϊθοῦ ᾿πηΆ  Θ Υ .ὅ 

ΤΠ6 ρτοαῦ αιαρβίοη τι τοραγὰ ἰοὸ {π6 δοὴρ οὗ ϑβοϊοιῃοῃ ἴδ 
Πού ΠοΥ 1 θ6 Βυτηδη ΟΥ ΒρΙ σι] ἰόν {Ππαΐ 10 18 Ἰη6 Πα 6α ἴο ἀφβοσῖθο, 
Ὑ Ββοί μι ν, ἴῃ ροϊηῦ οὗ ἔδοί, 16 μᾶνα ἃ 1106 γὰ] ΟΥ ἃ βριγιυα] τηθδπηρ. 
Μτ. ΟἸπβρυτρ μα8 ρίνϑῃ, δ δοῃβι θυ ]α Ἰθηρί, ἃ Βιϑίοσυ οὗ {88 
τη 0468 πη ὙὮΙΟὮ (818 θοοΙς ἢΔ8 Ῥθθῃ δχρουπᾶάθᾷ, Ηδ οἽχαϊωϊηθβ (6 
γον οὗ Ὀοίμ 9618 δηα ΟἸ γι βίίδη νυ ΐοσβ, πα οοηβι ἄοσβ, ἐμβουρὶ 
ΘΟΥΙΆΪΩΪΥ ΒΟΙΉ6 τγ6ῃ οὗ ργϑαῦ σθποσῃ 8.1} τοραγαὰ (86 ϑοὴρ 88 8ῃ 
ΑἸΙΘΡΌΓΥ, γοῦ {πᾶῦ [Π6 116 γᾺ} ὙἹΘῊ 18 ΠΟΥ ΤΩΟΤΘ ΖΘΠΘΓΑΙΪΥ οπίογίδι 6," 
νυ. δίονε 18 οὔθ οὔ ἰῃοβ ψῈῸ τηδϊπίδϊῃ (6 βριγιίυδ] δ; δηα ἢΪ8 
ΔΓΡατΘηΐΒ ἤαγα ὕθθη δαορίοα Ὀγ Ὁγ. Κιτίο δ Ὑη6 [Ὁ] ονσίηρ; οοπϑὶ- 
θυ .8 ἃΓ6 σϑ] δα οἢ :--- ' 

1 Το οἤίοΥ ΟΥ̓ΤΟΓ οὗὨ 811 [Π6 τρϑηβ᾽δίουβ οὗ (818 θοοκ, Ὦγ. ἀοοὰ οὔβετνοβ ννἤἢ στοδὶ ἐγ, 
“ΤοΒ0}18 ἔτοη] ΓΠΘῚΓ Βανίηρ σίνοη συεγδαΐ τοπἀεγίηρβ οὗ 16 ΗΘΌΓΟΥ ἴογτη8 δηά ἰάϊοπηΒ, τ ϊς ἢ 
οὐρὶς ΤΠΘΤΟΙΥ͂ ἴο ἢᾶνο Ὀσθθη ἰγδηδἰαιθαὰ ἐφείναϊοηπεϊ ; ἃ τπειῃοὰ Ὁ Ἡν ἰσἢ ΔῊΥ ἰδηριασο ἴῃ 
[π6 νον], ἤθη ἱπιογργοίθἃ ἰηΐο δηοίΠ σ, ΤΏΔῪ τοῦ ΟἾ]Υ ΟςΟΕΒΒΙΟΠΔΙΪΥ͂ ΘΟΏΥΘΥ 8 ΓΙΘΑΠΙΠΣ 
δΙτοροῖπον αἰ ογοηῦ ἔσοηι δὴ τ6 Δυῖθοσ ἱπτοη ἀοᾶ, δῖ σοηνογῦ 8 ὕΘΓΠῚ ΟΥ Ῥἤγαϑο οὗ ρεσίοος 
ῬΟΠΙΥ δηά ἀφ] 80γ, ἴῃ 115 οτἱρίπδὶ ἱτηροτῖ, ἱπῖο οπὸ δἰ ορεῖ 6 Γ ̓πἀο]σαῖο πὰ πησθαδιθ."» 
ϑοηρ οὗἩ ϑοπρβ, Ρ. χχνὶ. ἢῦγ. αοοά ᾿]]ιβίγαῖοβ Γἢ}]8 γοιραυκ ὉΥ Βοπι6 76]. Οἤοβθ ἢ ΘΧΘΙΏΡΪ68. 
᾿πουρῆ ἴη Ηἷ8 ὙΟΣῪ οἰορσαηῦ δηὰ ἀδ]οδίθ νογβίοπ μ6 ΔΘ γῈΒ 580] 6 }}Ὺ ἴὸ [86 1 ΕΓᾺ] 86 η86, 
γαῖ 6 ἀφο ἀΘ]Υ ΘΧΡγοβδ68. Ἀἰπι50 1 (Ρ. χΥἱ].) ἴῃ ανοῦν οὐ 1.6 τιν δῦϊοδὶ τηθδηΐης οἵ [Π6 
ῬΟΘΠΙ. 

2. δοοίξ, Ῥγεῖ, ἰο 80]. ϑοῃρ. 
3. Οοτρ. Βοββιοῖ, Ῥγεῦ, ἰῃ Οδηξ, Οδπιίοοσ,, Οὔ νγοβ, ἴοπι. ἱ. Ρ. 467. 4ἴο οἀϊὲ, 
4“ Τίις ϑοηρ οἵ δοηρβ, [πιγοᾶ. βοςῦ, νυ. ὑρ. 20 --102. 
5 Τῃ {πὸ Απιουΐοδη ΒΙΡΙ1ο 4] Ἐροδίζουυ, Αρτγί!, 1847, τοῦ τἱπίθᾷ ἰπ τΠ6 Φοιιγηλὶ οὗ ϑ'αογοὰ 

ΤΔιογαῖανο, ἤδη. 1852. γνο]. '. Ρρ. 320, ὅσ. 
“ λΆΠΥ ΒΊ016 ΠῚ Γαιίοηβ, ὐνοπὶπρ βογοδ, ΤΊ γιο (ἢ ἐκ, ΕἸγβὶ 1) ΑΥ, 

8652 



7186 «Απαϊγεὶ9 οΥ ἐλ. Οἱά Τεείαπιεηῖ. 

“Ἰ0 ΤΠ6 πϑηλθβ οὗ [86 ὕτγο ῥγΙΠΟΙΡΆ] ομαγαοΐθυβ, πδιη ον, ΘΠ] σοι 
δηἃ ΒΒ] ἢ, ἀγ, ἴῃ ἰἢ6 οΥἱρίηαὶ, αὐ 848 δ σπιβοδηΐῖ δ «“οδη 
Βυηγϑηβ ΟἸγιϑάδη δηᾶ ΟΠ σιβύδηδ, Ορβπαίς απὰ Ρ]δΌ]ς, ΕἈΠμυὶ 
δα Ηοροίῃ!, ὅτο. 

“2, ΤῊς βυάδάδη οὔἴδηροδ ἔγοτη Π6 β' ρΊ ΑΓ ἰοὸ {Π6 ρἷαγαὶ παπιθετ, 
ἴπ ἴπ6 ρατί οὗὨ [86 ἀϊαϊοριι βιιβίαιϊπηϑα ὈγῚ ΘΒυ] δι, ᾿παϊοαῖς {πδῖ ΠΟΥ 
ΠΆΙῚ6 18 ὅο Ὀ6 (Δ κϑῃ ἴῃ ἃ ΘΟ] δοῖνα β6η86. “ΓΑ πιὸ: τὲ Μ1}} στὰῃ 
αἴνον [Π66.᾽ “ΤΒα Κίηρ Βαῖδ Ὀτουρμῦ πιὸ ᾿πίο Ἀ18 ΟΒαπι 6 ΓΒ: τος πὶ} 
Ρ6 ρ]αά, ὅχο., 1. 4. ; ἀῃαὰ ΤΔΠΥ ΟΥΠΘΙ Ρ] 4668, , 

“8, 5'ΒΟΪΑτ ἢ 18 ρἰδοοα ἴῃ δι (τας 1 008 ἀηα τηϑθ ἰο υἱε τ Ἔχρτγοβ- 
Εἴοη8 ΜΟΙ, 1 ΣΘΑΙ Υ ἀπαογβίοοα, ΓΘ 80 ΘΠ ΓΟ ΔΌΒΠΟΓΤοπί ἴο 
οΥθηΐδὶ τη ΠΏ 6 18, ἰμδῦὺ ὯῸ Β8Π6 ὙΤΙΘΙ, ΠΟΥΙΔΙΗΪΥ ΠΟ ὙΓΤΙΓΟΓ 80 δε δι 
88 ἴἢ6 δυΐμον οὗὨ [818 ροϑιῃ βῃονγβ Ὠἰπλβο] ἰο Ὀ6, σου] ὄνογ Ρμαῦ (ΤΠ 6) 
Ἰηἴο 8 ᾿ἰΐογαὶ Ἰονθ-βοηρ ; ὑπουρῇ ΤΠΘΥ ἅγ6 41} σογῪ Ὀθϑα 1} ἀπά ἀρρτο- 
ῥτϊδίθ θη ἀπαἀογβίοοα 8]]ΘσΌ !ΟΑ}} γ. δυο ἃ, 111. 1 ---4., ν. 7., νη, 
1,2. βιυίοἢ Βοθῆθβ 8Πα ΘΧργ βϑΊΟηΒ ΔΓ6 Ὡοῦὺ ὉΠΟΟΙΏΠΙΟΠ 'π ἴδε 41}6- 
δουῖοαὶ ΡΟΘ ΤΥ οὗ [86 Εἰαβῦ, θυ ἴῃ {Πρὶν ἴθ γα] ἀτηαίουυ βοῦσϑ {ΠΥ οϑὰ 
ΠΟΘΙ Οὐ. [ω10}6ΓᾺ]}}Ὺ ὑπάοτγδίοοά, {86 Υ σψου]ὰ ἀοοιὰ ἐπ ὶγ ΒΟσοῖπεΒ 
[(ο Θνου αϑίϊπρ ΩΙΆΠΩΥ ; δηα ΟΘΣΙΔΙΠΪΥ πὸ ροδί δυὐοσ ἰδ ἐγοδαὶδ [8 
[ἀνουσιίε8. 

“4, Τῇ δηὔγο δθβοησα οὗ δυθσυίπιηρ {6 76 οῦβΥ, ἴῃ δι ΔΈ οὩ8 
ὙΠΟΓΘ {Παὺ ρῬαβδίοη τηπδῦ ἈΡΡΘΆΥ 1ἢ ἃ [6 γὰ] Ἰονθ-ϑοηρ,, 18 ὑγοοῖ οὗ ἴδε 
ΔΙ]ΘσΌΥοαὶ οδδγδοίοσ οὗ [86 ρίθοθβ.. 66 1. 4., ν. 1.» ΥἹ. 8, 9. 

“δ, Το ἀγϑαμιγ, δπα ἰαποῖθι!, δηὰ ονθῃ ἱταροββ1 0 ]6 οδμαγβοῖοσ οἱ 
ΤΩΔΗΥ͂ οὗ [Π6 Βο6 68, ΒΟ 8 (Πδῦ {ΠΥ οαπηοῦ Ὀ6 ὑπάογδίοοα [}ἴΟ γα] ]γ. 
ΟΒδρ. 11. 14---16., ΒΒ. ]αμλ ἢ 18 ἴθ {π6 ο]οἵν οὗ (16 τοοῖϑ, Ἰὼ ἴδ οου- 
οθδἰ θη ΐβ οὗ μ6 ῥγθοὶρῖοθϑ; πὰ ΘῃΘΙοσΊΟ ὙΠ ΊΒ68 ἴο 866 ΠΟΥ διὰ ἴο 
ἤθδΡ ΠΟΥ Βρθᾶῖ. Ηδ [18 ἴῃ [86 ραγάθδη δὲ πιρῃξ; δῃᾶ δ!6 (6118 Βῖπὶ ἴο 
οαΐοιι (86 840 Κα]8 (μαΐ ἂγὸ ἀδϑίσογιηρ ἴ[Π6 νἱπθ8. 886 Β6ι5 Πὶπα ζδϑάϊησ 
ἢ18 ἤοοκβ ἴῃ ἃ αἀἰβίδηῦ 8.6] οὗ δῃθίβθομββ. ὅἢ:6 8668 δϊπὶ ὑθυοπά {δὲ 
ΤΟΙ Δ]η8 Ὁ ΒΙΟἢ βοραγαΐθ {μθυὰ, δηα 0418 ἸΡροὰ Ὠΐτ ἴο 1680 ΟΥ̓ΘΥ {Βοπὶ 
{τ 116 σ42Ζ6}1]6 δπὰ {μη6 Πδοίϊηρ ἔν, [0 Το)οΐῃ ΠῈσ αἱ ανθηΐησ. ΑἹ] 
{Π686 ὑπὶπρΒ οοοαν ἰοροίδμοῦ αὖ [16 Βαλα ὑτη6 δπα μ]αοθ. ΟΒδρ. ᾿ν. 8., 
ΘΠ ΘΙΟμΔΟἢ 04118 ἀροη ΘΒ Δαν [0 σὸ ἢ πὶ ἴο [Π6 ΒΟΥ ΡΘΆΚϑ 
οὗ Ἰμϑθδηοη δηὰ Ηογηοη, δϑιμοησ ἴμ6 1ἸοΠη8᾽ ἀδηβ δῃὰ {π6 ᾿θομαγώ θ᾽ 
Ἰαῖγβ, 8ηἃ Θη)ΟΥ ἰδ6 ἤπθ ρῥγοβρθοῖ οὐ {86 ρ]αῖῃβ οὔ απηαβοῦκ 
ΝΠΊΘΓΟῺΒ ἱταροΒ81 0111{168. οὗὨ {818 ἰκϊ πα ν71}}} ὁοΟῸ ἴο ΘΥ̓ΘΕΥ ᾿πίο! Πσοαὶ 
ΓΟΔΟΣ οὗ [86 ρΡοσμι.᾽ 

Τὸ ἰδ6 οδ]θοῦίοι ἰδ οι ἔγοτα {86 ΑἸΠΟΌΪΓΥ δηα γαυιοῖν οὐἁ {δα 4116- 
βοτῖοδὶ ἱπίογργοίδοη, θγ. βίον σϑ)οΐῃβ (Παὺ ““ (118 οὈ]δοίίοη Δρρ]1668 
ὙΓΙ ἢ ταῦ στοαῖοσ ἔοσοθ ἴο 186 ᾿ἰἴοτὰ] ἴΠδη ἰο {π6 Δ]! Θροσὶοαδὶ σποιδοά, 
ΑἸπιοβὲ 411} (Π6 Δ᾽] Θρογῖοαὶ ᾿η ογργοίδομβ, [Ὁ] ον [Π6 ΔΗ ΔΙΟΡΎ οὗ (δ 
Ὀ1016 δῃα οὐιθηΐαὶ ὑβᾶρθ, Ργοσθθα οἢ ὁπ6 δηᾶ [86 βδτηβ 1468, ΠδΠΊΟΪγ, 
186 ταυΐαδ] ἴον ροΐψθοη (ἀοά δηὰ δ]8 οἤοβθῃ ρθορὶα; Ὑ81]6 [δὲ 
᾿ῦογαὶ ΘΧΡΟΒι ἢ 8, μανὶηρ ΠΟΙΓΠΟΡ σι 6 ΠΟΥ 11Πλϊῦ, ποι Υ νγαγοιλγκ 
ΔῊ ὈΟυΠΑΑΙΎ, Δ.6 δἰπμοδὺ 1ΠΠ 116] αν γΒ 64, ΘΠ ΒΟΒΓΟΟΙΥ ΔΩΥ ἵπῸ 

Ὶ ᾳ.᾽ 

Τὸ {π6 4]]ορδα 86] ββῆθββ οὗ [μ6 ΔΙ]ΡΌΣΥ, μΒ6 το)οΐϊηβ ὑμδὲ ἰο ἴδε 
ΟΥΘΩΪΆ] τηϊπα 00 ἢ Δ]]ΘΡΌΓΙ6Β γα ἰπ {88 ΒΙσιοβὲ ἄθρτϑο ἱπβίσιιονα διά 
Ρ]Θαϑυγα]α ἢ δηᾷ ἐμαὶ ΒΘΥΘΏ-ΟἸσἈΓ88 οὗἩ (06 ρΡϑύβοηβ ἐμδὺ δυὸ ᾿νοὰ 



: Οπ ἐδε ϑοπῳ 9 δοοπιοπ. 7δὴ 

ὅτου δὰ τοιῦϊὰ παν Ὀδθη οὐἱθηίβ]θ, ν ἢ116 ο6- 81 46 80 πον. Ηδθ 
ἘΧΝΕΙΙΏ 3128, 8180, ἰπαῦ [0 ὙΘΤῪ ΤΩΔΩΥ͂ βίδίοδβ οὗ {π6 οοοϊἀοηΐαϊ τη βυοἢ 
ξὰτὰ Ἀ]]ΘΡΌΓΥ 18 ποῦ υπϑιοα, δηα 1πϑίδησοθθ {ΠΟ ] ορ Δ η8 0 μαναὰ μ8α 
ττεαῖ ἀοσῃΐ ἴῃ (Π6 δρὶ τα] ᾿πἰογργοϊδιζου οὗ ([μΠ6 ϑοῃρ. 

Μτ. ΟἸμδρυγρ υγρα8 [86 [Ο]]ον ίηρ ἀΥρυχλθηΐβ ἀραϊηβί {Π6 Βρισγιίααι 
Ἐτεἐογργοίδίϊοη :-- 

“1, Τῃ ΘΥΘΣΥ͂ ΔΙΙΘΡΌΤΥ, ΟΥ ΡΑΓΘΌΪΕ, δι ρ]ογοα ἱπ ἰμ6 βογϊρίαγο, ΟΥ 
Ὧτι ΒΥ σοοά Βυπιδη ΘΟΙΏΡΟΒΙ 00, Βοιηθί μι ηρ; 16 πτουρῦ 1πἴο 118 ἰαχί ΓΘ 
ἴο 1ηα!᾽οαΐο τηοδὺ ὉΠτΩΙΒίΆΚΑΡΪΥ 118 Α]]ΘΟΌΓΙΟΑΙ ἀΘβίρη, μα΄ ἀποὺ {Π6 
τ αὐῷὸ οὗ δὴ ᾿πηηδαϊαΐα γοργθθοηςδ θη 18 ΘΟ γου θα Οη6 ΤΟΓΟ χοιηοΐθ. 
ἘΠῚ ργοάυοορβ ΘΧ ΤΏΡ ]68 οἵ (818 ἔγοσα βοσιρύασγθ, δῃα βαγ8: ““.Α.8 {Π6Γ6 18 
τιοῦ 186 Β΄ 1. ιὐοϑὺ ᾿η ἰπηδίου 1 {π6 ΜΟΪ6 οΟΥἩἨ (818 ἸΘΩΡΊΠΥ ρόδα ἰμδ 
χὲ 15 νὴ ἀν ἴο Ὀ6 ΔΙἸαροτγῖοδὶ, 76 Δ΄Υ6 ὉΠ υΓΔΥυδη αὶ [0 ἀΒΒΌσαΘ 11. 

““2, ΤΠ ἰοίαὶ 81] 6 η66 οὗἉ οὖν Ἰμοτὰ δπὰ ᾿ϊ8 ἀροβί]88 σαϑρϑοίϊηρ [818 
ὍΟΟΚ 18 ἀρϑιηβί 18 Δ] ρσοτγίοαὶ που ργίδεοη. ἢ 

“48. 18 δοϊογηοῃ [86 πιδὴ ἴτοτῃ μοὶ 8 ῥτγοαιποίΐου οὐ βυιο ἢ ὑγο- 
Θεαϊηθῃίΐ Βριυ] υ}Π } Δπα ονδηρθ] 108] γα οου]α αν ῬθΘη γΘΘΒΟΏΔΌΪΥ 
Θχρϑοῖοαῦ . . . ΥΥα δᾶνθ ποῦ ΟὨΪΥ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ϑϑοϊοϊῃοῃ ἴο πᾶῦθ 
ῬΘΘΩ τΩΟΓΘ Βρ᾿ ΓΙ 8] γ-Ἰὴϊη6α {ΠπᾶΠπ ΔΠΥ ὑπᾶθν {π6 «}6 718} ΘΟΟΠΟΙΩΥ͂, 
θυ ἴο μᾶνθ βίοοα ὕροπ 8 ἰθυ6] νυ τ (86 τχοδῦ ΘΕ] σοηρά δπὰ ΟΠ γὶδί- 
Ἰονϊηρ ὑΠ66 Σ᾽ [16 Ρῥγοβοῃΐ αἰβρθηβδίίοῃ, ἴῃ ΟΥΟΣ ἴο ἩΓΙῚ6 ἴῃ βυο ἢ 8 
δίγαϊῃ. ὙΥ̓ΒΘΓΘ 18 ΔῺΥ δυο ἢ αὐδ] βοδίοη ἴῃ Ῥο οσοη οὐ ἢ ΣΘΠΛΟίΟΙΥ 
τη Ἰπηδίδα 1Π ΔΩΥ ραχί οὗ βουιρίυσο ἢ ᾿ 

“4, ΕῸΣ [86 βδῖὴθ γθΆβουῃ γ[ὸ Οδπηοῦ ΘΟΠΟΘΙΥΘ (δαὶ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΣ 
ὙΓΓΙΓΟΥ που] γοργοβοηῦ {Π6 Μοββιδῃ 88 βυταρο 1Ζ6α ΟΥ̓ Βο]οιηοη,᾽ 

“ὅ, ἴπ 186 Δ]]6ροῦῖοαὶ Ἰηἰογργοίδ θη, ἰδηρυαρθ 18 αὐτὶ θυϊοα ἰο 
ΟἸ σιϑὺ ἱποομπβίβίοης τ ἢ Ὦ1Β αἸΡΉΣΟΥ δηα ῬυΣΙΥ : Ὑἱ}. 2, 8, 7, 8. 

“6, Τη6 ἰδοί (δαὶ ἐΐγοο Ἰπαϊνι υ8}8 ἀγα ἴΠ6 ΡΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ ῬΘΥΒΟΙΘ 
τορσοβοηΐοα ἴῃ {18 ϑοηρ, δπα ῃοὶ ἕϊσο, 18 Βυ γογδῖνο οὗ {16 δ] Θροσῖοαὶ 
1Βοοσυ.ἢ 

71 οδηποί θ6 ἀδηϊοα ἰμαὐὺ {πο γὸ ἰ8 στοαὺ οὶ ἸΏ ΒΟ ΘΓ οὗἁὨ {86 
ΔΓΡΌτηΘηΐθ. Απάα, 11 Ὀ6 ΘΟμϑΙΘγοα 88 ργονθα (πδῦ (γθ6 ῥυϊποῖραὶ 
ῬΘΙΒΟῺΒ 876 Ἰπαϊσαίοά, δηὰ ὑπαὺ ΘΟΙοσλοπ Β ἰΙονα 18 σα)θοίοα, Π6 Βρ!τὶ- 
ἴδ] 1ηἰογργοίδοη οδὴ ΠΑγαΪν Ὧ6 πιδιηἰδιηοα, Βα ΤΩΔΗΥ͂ Θμϊηθηΐ 
ΟΥΙΓΟΒ ἀο ποὺ ἀἰδιϊηρη ἢ}: {Πγθ 6 ροΥΒοΩΒ:; 8π6, 16 ΘοΟΪοθοῃ γγχὰ8β ἴὸ Ὀ6 
αἸβαρροϊηίθά, 10 18 μοῦ δᾶϑυ ἴο 866 ΨΥ ἴΠ6 ἀδηη861 8 ΠπδΙὴ6 τῦδϑ τηδάθ 
ΒΔ πλ 1.52 [118 1016 τῆογο [Β8ῃ ἃ ργθδβυμηρίίζοη ἴο βρϑδῖκ οὗ ἃ δι} 
᾿νιηρ δὲ Θηυ]θπ), ἃ ρίδοθ ΟἿΪῪ ἰουπα ΟΥ̓ Βαυρροδίῃρ 10 ἰο Ρ6 ΙΔἀδηςοαὶ 
σι Βδαπαιι. 

Μυοἢ ᾿πηροχίβηοθ 4180 αἰΐδομθϑ ἰο {π6 ἡπαρστηοηύ οὗ ἰδοβα Ὀοϑὶ δο- 
αυδιηΐοα τ τἢ οτἱθηίδὶ ουβίοηβ. Νοῦν, 6 βιιοἢ τη6 ἢ 885 Μτ. 1,8ΔΠ6, 
ἽἍΜα)ον ϑ'οοίι Ὑ αὐίηρ, δῃα γ. το, το πᾶν γοϑι δα ἴῃ {Π6 Εὐαβί, δπὰ 
ΔΓ͵ΓΘ Ιηλϑίοσϑ οὗ οδδίϑγηῃ ᾿ἰἰογαΐίωυσθ, δηα ἔδυ αν τ ἢ δαβίοσῃ Βα Ὀ115 δηὰ 
ἔδοηρβ, ργοάιοθ ροθβ οὗ 84. 51:18 ΟΠαγδοίου, ἀπα ἰ6}} 8 (δαΐ 
ΠΟΥ 8.6 ὉΠ ο.8 ἴο Βαγα ἃ τυ β[104] τηθδηϊηρ, ἀπὰ {παΐ πῸ οὐθηίαὶ 
ἀουθίδ οὗ {86 4]]6ροτῖολ] Ἰπθητοη οὗἨ οϊουλομ ΒΒ ϑοηρ, Ββιιοἢ ΟΡ᾿ ΠΙΟῚΒ 
Δ.6 πού ἴο ΡῈ ΠρΉ ἐν βοΐ δδῖα6. Απῃηὰ 1Ὁ 18 ἃ ουγίουθ ἴδοῦ μαὺ 1Πο86 

δ ΤΏο βοης οἵ ϑοηρδ, ηἰγοά. βαοῖ, νΥἱ. Ρῃ. 119, ἄς. 
ΣῈ ἴδ ἴγαϑ δαὶ ἴμ9 πογὰ [88 ἴΠ6 δγίίς]6; ἀπά Μυ. ΟἸπδαγρ σουίοη δ (δδύ (86 ἔεγαὶ- 

αίωο οἵ ΠΙσ τ᾽ που]ὰ "6 Προ τὺ, 8061 Οἤγοη. ἰἢ, 19, 
808 
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ὙΠῸ ἰοστηθα ὑπ σλΠΟ 816 ΒΙΙΡΡΟΒοαά, οὐθὴ ὉΥ βοῖῖβ Ὑῶῆο ἀθηγ ([6 
βρὶ γῖτυδὶ Ἰπέογρσγϑίαίλοη, ἴο αν θο]]αν θα ̓ ξ, σομίγατυ ἕο [ἢ 6 ῬΌΓΡΟΙΟ 
οὔ 186 υτιίου ϑυγο ον (18 18 ἴο (Ὦτον ρσγάνα ἀουδῖ8 οα (Π6 δα ΒΟ ΓΙ 
οὗ {πὸ οσᾶποῃ. ΒοΟΪκΒ ἡ τ ποῖ τοοοϊνοα ἱπογοῖῃ ὈΥ͂ ΔΩΥ ἴΆΠΟΥ οἵ {6 
τη [παὺ οοΟἸ]οοοα το; Ὀαΐῦ Ὀασδιβθ (ΠΟΥ͂ Το Γ6 ἸΠΒρΙγοα Ὀγ (οὐ, 
Ῥδοδιιβο ΠΟΥ͂ πα δἰναγθ Ὀ6θη 80 δοκηον)οαρσοα, ἀπὰ Ὀδοδῦβε ἰἢο 
στο, 18 “8 1 Π688 δηα ἃ θοροσ οὗ ΠΟΙΥ υυσὶΐ,7 ποῦ ἰο ἀδοϊάα οἱ 
Βοσβοὶῖ, θὰΐ ἴο ἜΧΡτΘ88 Ποὺ δοϊηον]οάρτηοηί οὗὨ ψῇῃϑὶ (οὐ Πδ8 ἀφοϊάεύ, 
10 18 ποῦ ᾿ἸΚΟΙΥ ὑπαΐ {π6 ρυτγροτί οὗ ἃ Ὀοοΐς οου]α ματα θδ6θη ταὶβίβκοῃ, 

ΤῸ 18 ὩὨΘΟΘΒΘΑΓΥ [0 Οὔδογνα, (Πδὺ 8 ΡῬΓΌΡΟΙΥ ΧΑ δἰ οη οὗ {6 ϑοηΐ 
ῬΓΟν6Β {πα΄ βοσηθ οὗ [π6 ΟὈ) οὕ Οη8 τγροα αμαϊηδβί 118 ἀθβογι Ρ 1018 ἅτ 
Ὀάβ6]θβα, τ. δίονο β] }}}ν βῃονβ ἐπαὺ 0η6 Ῥαββαρα 1η {86 ΗΠῚ 
Θπαρίον (10---16.). ν ΑΙοΘἢ 18. ἀβυα! ! (ΔἸζοη ἴο ἀδθοσῖθα (86 πποϊοιμοά 
ῬΘΥΒΟΙ, ἢδ8 ΥΌΔΠῪ γοΐθγοησα ἴο {86 ἀγοββ. ““ ΤΠοΒα ρασίβ οὗ (ἢ ρεῖ- 
ΒΟ. ὙὙΠΊΟὮ Ομδίομιη ΘΧΡΟΒΘΒ ἴο νοῦν ἃΤ6 ἱπᾶάθοα ἀθβοῦιθοα : Ὀαΐ, 88 ἴο 
{πο86 ραγίβ πίοι ουδέομμ ΘΟΏΘΘΑΪ8, 10 15 [Π6 ἄγϑβϑ, δηα πού 6 βίῃ, 
ὙΠΙΟΝ 18 ἰη οηἀθα. ἘΕΌΓ Ἔσχϑηθ]6, " Η18 Ὠοδα 18 88 6 τηοδβὺ πο ρο]ά; 
8Π4 18 ΠΑΙΡ 18 οὐτ] 66, δα ὈΪΔΟΪκ 88 ἴπ6 τανθη.᾽ ΥΥ Παί 18 {πΠ18 Ὀαΐ [16 
τ γΌ8η, ρο]4-Οο]οιιγθα οΥ οὐπαιηθη θα τ] ρο]α, πα {π6 τανθη- ]δοκ 
Τρ] οἴβ ἀρρϑασιηρ θοὸν 2 ΗΟ οἶβα οου]ὰ [18 μοϑα 6 γϑί]ον δὰ 
Ὧϊ8 μαὶν ὈΙδοκὴ . . . Αραΐῃ, ἴῃ νοσβα 14. “ΗΒ Ὀ6]}Υ 18 88 Ὀτίσὶ 
ἸΨΟΣΥ͂ ρ᾽γαάοα τ τ Βαρρ ἶτοβ.᾽ Ηον δ} ΓΆΎῪ (818 ΘΟΥΓΘΒΡΟΠα8 σῖ 
{Π6 Βῃον - 16 χοῦρθ, δπα ριτά]ς βοῦ (1}] οὗ 76 ν᾽ 618, 8 γγὙχῪάα 866 Ὁ ἴῃ ΙΓ 
Ἐοβδοτὶ ον Ῥοσίθγ Β ρογίχγαὶϊ οἵ {π6 ἰδία κίπσ οὗ Ῥογβίαΐ Βαῦΐῦ ψ}δὶ 
18 ἴμογθ, 1 ῥσαὺ χοῦ, ἢ 1[Π6 πποϊοιῃεα θοᾶν {πα Ἰοοίκθ 11Κ6 ἃ σῖγα] οὗ 
ΒΒΡΡὮΙΓΟΒ 2 ΤΙΒ βαιίὴθ Ῥγιποῖρ]6 νν}}} ΡΡΪΥ ἰο {π6 ἀοϑουιρίίοι ἴῃ {π6 
ΒΟΥ ΩΤ ΟΒαρίου ἢ ψ τ τορᾶτα ἴο τ οἢ τ, Κι ο βαυβ, “ ΤΉΘΓΘ οδη 
6 ΠΟ ᾿ΙΩΡΓΟΡΙΊΘΟΥ ἴῃ ἀοβουθῖπρ {πΠο086 ραγίβ οὗ [86 Ῥϑύβϑοῃ ὙΠΟ ἅτε 
ΔΙ ΑΥ8 ἜΧΡΟΒΟα ἴο νἱθυῦ, 88 {π6 ἴλοοα, βαμβ, 6. ΝΟΥ͂ 8] {π6 τηοπυ- 
τηθη δ 8η4 ρῥ᾽οίαγ68 οὗ αποϊοηΐ Εσγρῦ βιοῦν τ (μαι (ἢ6 δῃροϊθηῦ οτἹϑηίαὶ 
Ἰ.4168 ἀγθββθᾶ 8δὸ 88 ἴο ἰθαν {π6 Ὀυδβίβ ΠΥ ρθη [ο νἱϑν ; δπά οὗ 
σοῦγδα ἴΠ6γα οου]ᾶ τΠ6η θ6 ΠΟ ᾿ΩΡΓΟΡΥΙΘΙΥ ἴῃ Δ] Ἰηρ; [0 ΟΥ ἀαβϑουι θίησ 
{μα ραγύ οὗ [86 Ρούβοῆ. [Τὺ τὺ 6 δἀάοϑά ὑμαῦ {Π18 18 186 ουδέοτῃ οἵ 
τηοάσδγῃ οὐὔἱοηΐδὶ 45 ΜῈ}} 88 οὗ δῃοϊθηΐ οὔϑηΐδὶ ἀγοδβ; δηἃ νγθ ἤδῦθ 
ΟΌΓΣΒΟΙγ6Β Β6ΘῺ ΜΟΙΏΘΏ ὙΠΟ γΟυ]α Βοομοῦ αἀ16 ΤΏδῃ Δ]1οὐν {ΠῸ61} ἔβοοϑ τὸ 
μ6 νἱονϑα ὈΥ̓͂ ΒΙΓΒΏΡΌΓΒ, ΔΠα ΒΟΟΠΟΥ Ὀ6 Πεαγοα αἰἶνα ῃδη Ὀ6 δθϑὴ σὴ 
{186 ἴον οὗ {π6 ποδα πποονοσγοθά, ψῆὸ που] δ [π6 βᾶπηθ ἰΐπὴθ 6 ῥδῖ- 
ἔβοι νυ ̓πα! ἔδγθηΐ 88 [0 ἃ ἀἰβρίαν οὗ ἃ ραγύ οἵ {μοῖγ Ῥϑύβοιβ ὙΒΊΟὮ 18 ἴῃ 
ἘΌΓΟΡΘ ΠΟΤῈ ΟΑΓΘ ΠΥ γς1}164.᾽2 

Οὐ {π6 τ 016 βυ]θοὺ 1Ὁ 18 νυν ΑἸ ο]  ἰο οοτηθ ἰο ἃ Θομο] βίοη. 
Ποῦ 168 Ὀοβοὺ Ὀοΐἢ ΠΥΡοίμοΒοβ; δῃὰ ψγὸ οδὴ ΠαυΪΥ οχρθοὶ {πα 
ΠΟΥ Μ111 νοῦ Ὀ6 δητγοὶυ οἰθαγοά, ΕΓ ΠΟΥ ορὶ πο (Κα ΠῚ ἀρ βΒου]ά 
6 ομλταοοα ὙΠῚῈῊ οδαίίοη, ἀπά ταδὶ πίαϊ πο πὶ} τπηοἀοβίγυ. Απά, 
[86 ΥΘΆΒΟῚΒ [ὉΓ δὴ 8]]ρΌΓΣΙΟΔΙ Ἰη ΤΟΥ ργ ἰδ 0. ἈΡΡΘδΥ (88 ΤΠ6Υ ἀο ἰο [διὸ 
Ργοβοηύ υυγιῖ6γ) [86 τόσ ψϑῖσῃγΥ, ἰοῦ ποῦ ΠοΒ6 πα βοτὰ {Π 60 60 
ποὺ Θ΄υΆ}}γΥ ποῖρὰ Ὀ6 ΤΟΡσόβοθοα 88 1 {ποὶν ἡυσρτηθηῦ ψγ88 Ὀϊαββοα ὉΥ 

1 ΤῊΣ δ ᾽θοὺ ἰ8 ἀϊβοπιββοα δὲ ἰασρὸ ἴῃ Ἡνογηΐὶοκ, ἘΠ] πη ρ, 88 811--- 818, ΠΡ. 474-- 
ὅ14. 86 8|860 Κ6}], ΕἸη]οἰταηρ, 8. 127. ΡΡ. 421-428. ΤΏ 416 μους α] ἱπιογργοι Ὁ 18 μοῖθ 
πιαϊηταϊησα, 

2. Ἰλαῖϊγ ΒΙΌ0]6 ΠΙυδ γδιίοηβ, Ενοπίηρ ϑογῖοβ, Το οἷ, ΒΙχ Π Αγ. 



Οπ ἰδὲ ϑοπρ 90 ϑοϊοπιοη. 18 

ὉΠΎΟΥΙΒΥ οοηβί ογαϊΐουβ. Εὐνοσυ μίηρ γτοϊδηρ ἴο [86 ΒΟΙΥ Ῥοοϊς, 
ἀουθί]688, 18 οὗ τηοσηθηΐοιβ ἰηΐοσγοϑῦ; Ὀπὺ {Π18 15 ποῦ ἃ τηδίίοσ οὗ {πα 
Υἱίδ] σομβθαθθηοα ΜΒΙΟΙ ὈΘΙΟΏΡΒ [0 Βοιῃδ ἰορ]ο8. 
ὙΠ τοραγᾷ ἰο 1π6 δυΐμονς δῃᾷ [88 ἔτπθ τ βθῃ (818 ὈΟῸΚ τγα8 

νει τΐοη, [86 απαβίοη βθοσὴβ ἴο Ὀ6 μού ϑοΪοπιοη ΘΟτηροΒβαϑα ἰζ ἢ1π- 
ΒΟΥ, ΟΥ ΠΟΙ͂ΟΣ Βοιὴθ ΟὯ6 ΒΒΟΥΠΥ αἰΐου τ 6 τη οὗ {πδὺ τποπαγοῆ. 
ΕρῚ (μ6 Ὀδδύ οὐἰ 65 ΠΟῪ ἄρτϑα {παῦ [86 ϑοπρ 18 ποί οὗ ἰδία ἀαΐθ. ΤΠ6 
Ατϑιλβίϑιηβ ὙὩοῖ μανα ὈΘο ποίβα ἴῃ 1ὖ ΔΓ ΘΑΒΙΥ͂ ἜΧρ]αἰποαὰ ὈῪ 18 
Ρορίϊο ομιαγβοίοσ ; ἀπά [6 (ἰθβου ρύοη8 οὗὨ {π6 βίαϊβ οὗ {πϊὴρβ ἱπ 
ΒΟΙοΙΊΟμ Β ἀδΥ ΔΓ 80 ΥἱνἹὰ, ἐπαῦ ΠΘΥ οαπποῦ Ὀ6 Βαρροβεᾶ ἴο ες: 
οαοα ἔσομι ΔῃΥ θυΐ ἃ ΘΟΠ ΘΠΊΡΟΓΆΣΥ. [0 88 Ὀθθὴ ἱπηλρηθα, [ΒοΓοίοτγο, 
(δαῦ 186 πυὶζοσ ὑνοὰ 4 βῃοτί πα αἱοσ βοϊοχηου. Βυΐ τηοβὺ οὔ {86 
ΓΘΒΒΟΠΒ ἴῸΓ ἀδηγῖηρ [Π6 ΔῈ ΓΠΟΥΒΆΙΡ ἰο 186 Κίηρ᾽ ΕἸμηθ6 ἀγα θα. Τῆι 
Μ)6 ἅγα 10 {μα [μ6 ἱπβουροη 8 ποὺ σοπυΐπο, Πρ δ πὴ Ὀνγθτπι νῷ, 

Ὀαοαιθα 86 δυο ΠΡῸΣ τ808 ἽΝ, θυΐ ἱπναυδθγ Ὁ, ἀπα (μαὲ μ6 
του] ποῦ μαν οα]6α ἷ8 οὐ ΟΠ ροΒιτ οι “ΤΏ Θοηρ; οὗὨ βοηρβ," 
{μαῦ 18, ΔῺ Ἔχ ο ]οπΐ βδοὴσ.Ό ΕἼΣ ΠΟΥ, ἢ6 Βρθακκβ οὗ Ῥανϊά (ἦν. 4.) 88 1 
6 πόσα ποῦ ἢ18 [Δ0Πὸγ. ΟἿ ΤΩΔῪ ΓΑἸΤ]Ὺ δ 8 ]ς, ΠΟῪ (86. ΟΥ̓ 6168 ᾿πηλρΊΠ6, 
{Π6 του] οΒἢ]Ρ ρΓΘ-ΒαρροΒβαϑά, (πα [Π6 Ὑτιίοῦ που]ὰ ἤανα βροΐκθπ οὗ 
Πᾶνα. Μογϑονοσ {16 σψογαβ ποὺ» ΓΟ ὈἼΞ3, γι]. 1]1., δτ βϑιὰ ἴο 
Ρύονο {μαὺ {16 τΥϊοῦ γ͵γὰ8 ποὺ ϑο]οσθοπ Β οοπίθιροσγασυ. Βαΐ ἴύ 18 
Τογρούζο ἐμαὶ π686 ΟΥΒ ἃσα ρα ᾿ηἴο [86 τηουτἢ οὗ πὸ Θ'μυ]δμῖία, 
πε (παῖ, 1Ὲ 1ὖ 18 ἹΠΟΟΠΡΤΌΟΕΒ ΤῸΣ ἃ ΘΟ: ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ [0 Βροδῖκ οὗ βοϊοπμοι Β 
ΥἹΠΟΥΔΙα 88 ἃ {Π|ηρ' {Παᾶὖ νγγ88, [Ὁ τηυϑῦ δ6 δὖ Ἰθαβϑὺ 88 ἸΠΟΟ:ρΤΊΟΙΒ ἰὸν [Π 6 
ΘΠΟ]ασαϊίο, }αδὲ ἔΓΘΒἢ [τόσα ΘΟ]ΟσΩ ΘΟ Ἐ ραδοθ, ἴο 186 Β.0 ἢ 8ῃ Ἔχργϑββίοῃ. 
ΤΠ πηοϑῦ Θχαυ βιία 1 οὐ οΥἸΙΟἾβηη, ΠΟΘ ΟΣ, 18 ὑπαῦ τ ΒΊΟΝ 8116 068 ἃ8 8 
ΤΘΔΒΟῺ ὙΨΠΥ 86 ὙΓΠΙΟΓ ͵1ὲ8 πού βοϊοσλοῃ, 88 ποῦ ἃ τοϑιἀθηΐ ἴῃ υἀδἢ 
αὐ Δ], θυ Ὀο]οπροά ἴο {πΠ6 Κιπράοπι οἵ {86 ἴδῃ ἐγῖῦ68, {πα΄ ἴῃ Υἱ. 4. ἢ6 
ΠΆΤΩ68 ΤΊΓΖΔΒ ὈΘίοΓο “6 βα θη. ἵδιιοῖ Υρυσαθηΐβ ΒΟΥΥΘ ΤΩΘΥΘΙΥ ἴοὸ 
Ὀσηρ᾽ ΟΥ̓ ΠΙΟΙβτὰ 1ηἴο σοηίοιωρί. γ᾿ 

10 18 σϑδ!γ δαπιιοα, 848 σοιμαυκοα Ὀοίογο, ὑπμαΐ, 15 (86 βιιδ)εοΐ θ6 
Ῥγογϑα ἴο θ6 {π6 στοὐδοῦοη οὗ ϑοϊοσαοπΒ ἰονα, Βα 18 ποῦ ΚΟΥ ἰο Βανθ 
ἢπηΒ6 1 Ε πτιύίοα ἴμ6 ὈθΟΚ. Οἱ {18 ροϊηΐῦ 4180, σοοά δηά υῖβα στ 61} 
ψ}}} ΠΡΕΠΠ 
Το ΟΠα 66 ρδγαρῆγαβα οὐ {Ππ18 ὈοΟΪΚ 18 ἃ Ἰοηρ᾽ δῃᾶ Εἰ γθϑοῖλθ Δρ}]}- 

οϑύϊοι οὗ 10 {πτουρβουῦ ἴο {86 οἰγουτηβίδησοβ οὗ {86 Βιβίοσυ οἵ {Π6 
678. ΤῊς Ατροὶς νουβίοη οὗ 1ἰ 18 ἐο  οσΘΌΪῪ οχδοῦ; δῃᾶ Βοβ, ἴῃ [Π6 
τλῤ πον μὰ θαϊοη οὗ ἴπ6 ϑορίμπαριπι (1709), Δβοσῖροθ 10 ἰο ϑ'γιω- 
ΤΊΔΟΙ 8. 

1 8566 Ηἰζὶς, [Δ8 Ἠοβοβ]ϊοὰ ογκὶᾶτι, 1855. Ρ. 77. 
53. Κ6Ὶ] ἀφοϊ 6 ΠΥ πιαϊηϊαίη8 ἴμ6 ϑοϊοτηοηΐο δυϊβοσβῃῖρ. 860 Εϊηϊοϊέπηρ, ὃ 126. ΡΡ. 422--- 

424.; Ηδνογηΐοκ, Ἐϊη]οϊπηρ, ὃ 810. ΠΙ, ρὑΡ. 466---474. 
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ΓΗ͂ΑΡ, ἹΥΡ΄Ψ 

ΟΝ ΤῊΞ ῬΡΒΟΡΗΕΤΒ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΕΝΕΒΑΙ, ΟΒΒΕΒΥΛΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΞΚΤΕ ΑΥἸῸ ΤΗΕῚΙΒ ΨΕΙΤΙΝΟΒ. 

1. Τὴε ρτορλείϊοαϊ δοοῖε, τοῖν 40 οαἰἶοα. ----11. Ὀίϑενεηέ ἀἰπαε οΥΓἹ Ῥνορᾶῆεε 
πιοπεοποα ἐπ ἐλὲ δοτίρίμτγεξ. ---1Π1. δἰέμαξίοη οὐὗἨ ἐλε Ῥτορλεί5, απὰ ἐλεὶν 
ΔΑΉΉΘΥ Οὗ ἰἐυΐπο. ---ΤΥ. ΜΜοδαὶο 5ἐαἐμίε8 οοποογηπῖησ ρτορλείς:. .---- Ευϊάεποες 
ΟΥ̓ α αἱυῖπε ηιἐδεϊ Ή. ---Ὗ,, μὐτῦς ἀρ θα ο ἐδε ρ»τορῆλεῦ. --- 1. Ναέωτε οἵ 
ἐλε Ῥγορλεῖϊο ἱπερίγαζίοη. ---Ν 1. Απεϊφιιιίῳ απα διισοοδείοη ο ἐλε λείς. 
--Οὗυτἱ}}]. Οὀἰϊεοδίοη 90 ἐλεὶν ευτἱεΐπσα, απα πιοάε 977 αππομηποῖπο ἐλεὶγ ῥτε- 
αἰϊοίϊ οΉ.8. ---Ἴ Χ, Νεπιδεν απὰ ογάεν ὁ ἐδε ργορλεοίϊο δοοξζϑ. 

1. ΥΥῈ ΠΟῪ δηΐου οα {Π6 ἔουγ ΟΥ ργορμοίιοαὶ ρατὺ οὗ {π6 ΟἹ Τοδ- 
ἰδιηθηΐ, δοοουαϊηρ ἴο {δ αἰγιϑίοη ὙΏΙΟΝ 18 σΘΏΘΓΑΙΥ δἀορίοάα, δυὶ 
σΒΙοἢ ἔοττῃβ {6 Βοοομά αἰνἰβίομ, δοοοσάϊηρ ἰο {86 «6 18} ο0145881868- 
(ἰοη οὗὨ {6 βδοσγθὰ νοϊυπηθ. Τὰ ρογίίοη οὗ [π6 βογτὶρίυγϑβ 18 ἰδυπιθ 
»γορλοέϊεαϊ, Ὀδαδιιβα 1 ΟὨΙΘΗ͂Υ οοηβιθίβ οὗ ρῥγϑαϊοοηβ; {μοὰρἢ [ι19- 
ΤΟΥΊΟΔΙΪ ραβδασθδ ΔΓ ᾿πίογΒρογβοα ; 848 {π6Γ6 8180 ἃΓ6 ἸΩΔΗΥ προ  οεἴθας 
βοδίίοσοα {πγουσῇ {Π6 Τῇογα βίοι] Ὠϊδύοσιοαὶ ὈΟΟΚΒ. Βυῦ [Π686 
ὈΟΟΪΚΒ αἰ8ὸ δοῃίβδιῃ ΥΘΥΥ͂ ἸΏΒΩΥ͂ ρδββᾶρθβ ὙΠΙΟἢ γοἰαίθ ἴο οὐ ποὺ δ ] οί, 
ΒΌΘΝ 48 ὑμ6 παίιγο δῃηὰ δὐγθαΐοθ οὗ (ἀοᾶ ; [86 τοὶ !ρίουβ δῃά τηογαὶ 
ἀυίῖοβ οὗ τδῃ ; σϑρσοοίβ οὗ 1Δοἰδίσν δηα οὐδοῦ 8108; δχπογίαἐοηβ ἴὸ 
106 Ῥγδοίιοδα οὗ ἔσθ σοὶ! ρου δηαὰ υἱχζίιθ; τορσοῖμοσ ψι Ὑγαγιΐηρδ 
τοδρθοίϊηρ (86 ΡΟ] 104] βίας οὗὨἨ [Π8 ΘΟ.ΠΙΓΥ, δπα {πὸ δαάμπιὶ π᾿ βίσδαιου 
οὗ δῇδιγβ, μετ Ἐπ (π6 ἸΠΘΟΟΥΔΟΥ 6,6 βαηὺ ἴο 186 Κἰπρβ δηα ΡὈΥΊΠΟ68 
οὗ {86 Ηδργονβ ὈῪ {Π6 Ῥγόρμοίβ 88 Δ ΒΒ οσΒ οὗὨ [Β6ἷσ ΒΌΡΓΘΠΙΘ 
ΤΑΟΒΔΓΟΝ, Φομοναῃ. ΤΏ δυίποσβ οὗ ἰμθ8Ὲ Ῥοοκ8 ἃγθ, ὈΥ̓͂ γᾶν οἵ 
ΘΠΊΪΏΘΩΟΘ, ἰοτιηοα Ζγορλοίδ, [μαῦ 18, ΑἸΙΏΘΙΥ -ἰὨΒρΙ γα ροσβοῦθ, Ὑ}0 
ΜΟΙ Ταϊβοὰ ἊΡ διθοηρ ἴπ6 Ιβγαθ] 88 ἴο Ὧ6 {πὸ τηϊπ]ϑίοσβ οὐ (οὐ β 
ἀϊβρθηβαίϊομβ. {2 6βόνϑ, αὐ δεπάτγῳ ἐϊπιε ἀπά ἴῃ αἴνετϑ πιαῆπεῦβ, Ἔραΐε 
μπίο ἰδὲ ζαέλογς ὃν ἐδε ργορἠείβ. ΕῸΤ ργορῆδον σαπιε ποΐ ἐπ οἷά ἐΐπιε ὃν 
ἐδ ιοἱἱϊΐ ΟΥἹἁ πιαπ, διιξ μοῖν πιεπ Γ᾽ αοά 8ραΐε αϑ ἐΐλεψ ἰὐεγὰ πιουεά ὃν ἐΐε 
Ἡοῖν Ολοεοί (ΗΡ. 1. 1.; 2 Ῥοῖ, 1. 21.λ.' 

11. Τὸ {8686 Ση ΒΒ ΏροΥΒ οὗἨ βϑάνθῃ ἔγθαπθηῦ γϑίουθηοθ 18 χηϑᾶθ 1ὴ 
ΨΑΓΙΟῸΒ ραγίβ οὗ [Π6 βδογϑα στ ηρβ. ὙΠ ἕοστῃ ργορλεί, Ἱπά66ά, 18 
Οὗ φΘΠΘΓᾺΪ βἰρηἰβοδοη. [10 τγἃ8 Δρρ 164 ὈΥ {π6 Βοδίμθηβ ἴο 4}1 ρεῖ- 
ΒΟΏΒ ὙΏΟ ὙΟΓΘ ΒυΡΡοβοᾶ ἴο Ὀ6 σοηνθγβαηῦ Ἡ1ῊῺ ἀϊνίπο ὑπίηρ; δηά, 
1 ΘΟὨΟΥΤΩΙῪ ἰο ποίϊοῃ, δῖ, Ῥϑὺ], ἴῃ Ὧ18 δρίβι]6 ἰο Τιΐαβ (1. 12.) 
6 Ὼ Οἰἱηρ' 8. ῬΡΑββαρδ ἔγοσῃ ἃ ὑγοΐβῃβ ροθί, 6818 ἢϊπὶ ἃ ργορμεί, Ὀθοϑιιδὸ 
[86 Βοδίμθηβ βυρροβοά {πρὶν ροοϑίβ ἰο θῈ ᾿ῃϑρίγοᾶ, 1π ἴμ6 ἰδιογιοδὶ 
ὈΟΟΚΒ οὗ {86 ΟΙΪα Τοβίαμαθηΐ γα τωθοῦ τὴ ἐγοασθηΐ ποῖΐοα οὐ {δὸ 
ϑολοοῖδ 9. ἐδ ργορλείς, ἰμαΐ 18, ΟΥ̓ Βοιαπαγῖθθ, ἡ Π6γΘ σϑ]σίουβ ἰγα 8, 
οΥὁ ἴπ6 αἀἰνῖμθ ἰανγϑ, ΓΟ ῬΑΥΓΟΌΪΑΥΙΥ ἱδυρ"; ἔοσ [86 ΡΌΡ1]Β ἴῃ 686 

1 [866 πο τεϊδιίοη οὗἩ ργορῆδου ἴο 186 ἰδν ποιϊοθὰ Ὀεΐοσθ, Ρ. 896. Οὐοσιρ. Ἠδυίρου, 
Ὀϊδοοῦχδος οἡ ῬΧΟΡὮΘΟΥ, ἀἷδο. ἱν. ματι ἰΐ. ΡΡ. 119---126.} 

3. 866 δὴῃ δοοουδὶ οὗἨ 1650 δοδοοΐβ ἰη οἱ. 111. Ρο. 517, 518. 
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ΒΟΏΟΟΪ8 ΤΌΤ πο, βίυ οὐ γ βροδκίηρ, 411 οὐ [οπὶ ῥγορ δ θ: ἱπβουρἢ 
(οὐ Ὀοδίονσοα ροη 8οηιε οὗ τδοπὶ [86 Βρὶτῖῦ οὗὨ ΡῬγΟΡΏΘΟΥ, οὐ οὗ ῥγϑ- 
ἀϊοίηρ αΐαγα ουθηΐβ (2 ϊηρθ 11. 3.). ΕᾺγίμογ, ἱπ (86 ΟἹα Ταβία- 
τηθηΐ, [86 Ῥτορμοίβ 8.Γ6 Βρόκβϑῃ οὗ, 88 λοῖν πιοπ 9} Οα, ἃ8 5ε678, δυά 
88 ὑγορδείς, ἴῃ ἴμ6 τηοϑὲ Θχαὶ θα βθῆβα οὐ {π6 ἴθστη.0. Ὑθο ἢγβὲ ἀθῃο- 
ΤΪηδοη ΒΘ ΙΒ [0 ἢδγα ὈΘ6Θη Βοπγδίϊ πη68 ΔΡΡ] 164 ἴο 6 οὗ ΘΧΘΙΏΡΙΑΤῪ 
ῬΙΟΥΥ, ὙΠῸ δββι ἀποι ΒΥ βιυαϊοα {π6 ἀἰνὶπθ ἰανν, 88 δοιωτηυηϊοδίρα Ὀγ 
{μοῖρ Ἰορ θ]αος ΜΟβ68: γγῆ0 ΗΣΤΩΪΥ 6] ον ἴῃ [Π6 ργθαϊούϊοῃϑ οὗ ρσοοά 
δηὰ ον] ἐπὶ βου ἃ αὐζεμα [μ6 1βγδϑ]θβ δοσογαϊηρ ἰο ἰδ6 ἴθῃοσ οὔ 
{Πποἷγ οουάἀποῖ ; ψΏῸ ψοσο ορβοσνδηΐ οὗ {86 ομασγδοῖου οὗ [86 Εἰπη68 10 
ΜΒΊΟΙ ΠΟΥ Πνοα ; δηα 80 ταϊρμῦ Ὀ6 4016 ἰο ἀἸδοοση (Π6 παίαγαὶ δηα 
πον" 80 ]6 ΘΟμβοαῦθηοοβ Οὗ ρδγ  ]ΑῚ δου, τι Πουῦὺ [Π6 ὨΘΟΘΒΘΙΓΥ͂ 
οὗ ᾿πητηοαϊαῦδ ᾿ΠΒΡῚ ΓΙ Οη, ἢθ86 τηθὴ οὗ (οὐ, Βονανοσ, γοοοϊνοα 
ῬΘΟΌΪΠΙΑΥ ΘΟΙΗΤ ΠΟΘΙ ΟΏΒ ὌΡΟῺ Οογίαϊῃ ΘΘΥΘΠΟΙ68. ΤΟΥ ΜΘΙΘ 
αν} δρροϊηἰοα ἴο δχϑουῦθ βοῃιθ ᾿τρογίδῃῦ Οογα ΒΒΊοη8, δηα (0 
ΡΓοαϊοῖ ουθηίβ Ώ1Οἢ ΤΟΥ ποὺ ἴῃ {86 ΟΓΑΙΠΑΙῪ οουγθο οὗ {πῖηρβ, δαΐ 
ἴα θογυοπα [86 τϑδοῖὴ οὗ πυσηδῃ ροῃοίσγαϊἯοη. 10 ναϑ {Π1|8 ψ ΒΙΟἢ 
ΒΟΙΊΘ 68 σάγο ἔπθλ {πὸ {16 οὗ βοοσβ.0 ὉΠ ΠΙΡΉΘΣ 61488 οὗὁἉ Ῥτορμοίβ 
ὍΟΓΘ {Ππο86 ὙΠῸ ἔογοιο]α ᾿πιρογίδηῦ ονθηΐβ ὑἐπαὺ 6 ΓΘ ἴο ἰαο ρἷδοθ δὖ 
ἀιβίαπς ροσγιοάβ, νυ ΒΟ πὸ Ὠιπιπῃ ΒαρδοὶΥ οου]ὰ ἔογθβθθ, δῃα ᾿ ΒΙΟὮ 
ὝΟΓΘ Πηοβύ ΟΡΡΟΒΙΐΘ ἴο {π6 πδίυσαὶ σοπμοθρίοη8 ΟΥ ρθποσαὶ ὄχρθοία- 
οὐδ οὗ τοδηκι μα ; 848 1βδίδῃ, “ὁ ογοιηΐϊδη, ΕΣΖοΚὶθ], δῃα [Π6 ΤλϊπῸΥ ρῥγὸ- 
ῬδοΙβῖ 

[ΤῊ6 βδπγδδ δ 9, Π|Π, Πεδ, τοαιυΐτο το 6 ἀϊβεϊηρυϊθηεα, Τῇ ποτὰ 
δ) ΠΊΔΥ ὯὍ6 ΟΟΠΒΙααγΘὰ ἴὸ βίρὮ Ὑ ἃ δρεαΐεν (οορΡ. Εχοά, ἱν. 16,, 
Ὑ]}. 1.) ΒΥ βοῖῃθ, βονδνοσ, {π6ὸ ἰάθα οὗ σωδλίπο ομέ, αἴνοσ (ἢ6 
ΘΠΔΙΟΡῪ οὗ 98), 18 αἰγιδυϊοᾷ το ἧ; δῃὰ δὸ ψογὰβ ἢἤον ἰοσίῃ 
(84). ΙχχυἱἹ]. 2.5. [018 Βο]α ὈΥ οἴδμαῦβ ἴο 8 ἃ Ῥϑββῖγϑ ἴόστῃ ἔγοτῃ {Π6 

Αταρῖο τοο ,ΐ΄ »8πα {πογοίογο ὁπ ἑαμσλέ (οὗ (οἄ), αἀἰυϊπεῖν ἱπερίγεά 

(ἴο 8ρ6ι1.).2 Τϊ8 τγᾶβ δὴ οβίοϊαὶ {Π1|6. [10 γγαϑ ΔΡΡΙϊοἀ ἰο ΑὈγαβαπι 
(ἄδῃ. χχ. 7.), γῇο υπἰ ρα {π6 ᾿υῖ δι] γ, [86 Ῥγορμβίιοδὶ, δὰ [86 Κιηρὶν 
ΟἿ ο68 ἴῃ Ὠ!πλ861,. ὙὍμθ πᾶτλθ, 1 σου] βϑοῖῃ, ἐμουσῇ σίνθη ἴο βοὴ 
1ηαἀ ιν 418, 88 Μίοβοθ, Μιτγίδηι, δπὰ Πθθοσδῇ, δἴοενδγαβ [611 ἱπίο 
ἄϊδβαβα; Πιδη, ἐλ6 8600 (1 ὅϑδιῃ. ἰχ, 9.), Ὀοΐῃρ βυδβιλ ἱρά: ἔτοτα 
ϑάσαμο], ΠΟΎΤΟΥ͂ΘΓ, ἃ ΤΘΡΌΪΑΓ ᾿ἴπ6 οὗἩ ρσορμοίβ μασιηρ Ὀδοη ζοττηθα, [ἢ 
Δρρβ]δίοη σίνϑῃ ἴῃ [86 ἰὰνν τγαβ γοϑίοσεα, Τὰ6 ψογὰ ΠῚΠ εἰ ρηιῆθδ 
ΑΪΒῸ ἃ 5667, δῃὰ [88 Ῥθθῃ ἰβουρῃῦ ΟΠΪΥ ἃ τοῦτο ροδίϊοαὶ {1]6, 
Ἰἀθηίῖο8] ἴῃ τηθδηϊηρ πὴ} περ, Βυῦ Ὁγ. 1,66 [88 ροϊηΐθά οιΐ ἃ 
αἸδΕ ΠΟΌΟΠ, 866 1 ὅδε. ΧχυἝ, 6., [88]. χχῖχ, 10., δπαἃ ϑαρροβαβ {μδῦ 
[Π6 οσλοζεοῖ ντᾶϑ {πὸ ρϑποῦαὶ ἤπια οὗ οὔθ ἰο ψΒΟπῚ ΤΟΥ ] 08 ΜΓΕΓΘ 
οοσαδιοπαϊἶῳ ταλᾶδ : “ΤΠ {1168 ΒοΘἢ ἀπά ΝΑΌΣ δαυ}}ν ροϊπύ οι {Π6 
οἵπείαϊ φῬτορμοὶ (1π6 ἔογιμοσ ἕθσιη Ὀθίηρ ΤΩ ΓΟ [ῃ6 Διομαῖο δηᾶ 
ῬΟΡυΪαΡ ἀοβισηδίίϊοη οὗ δὴ οδὲῆοο σι πῖοῖ μαὰ Ὀδθη ἀαβηθα ἔτοπι [86 
ΥΕΤῪ Βτϑῦ ΌΥ Μοβθβ); ψ 8116 Ὁγ ΟΒοζϑὶ αγὸ ἱπάϊοαίθα [μο86 Ἰπαϊ νι 4}8 
ὝΟ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙ]Υ, ΟΥἉ ῸΣ ΒΟΠ1Θ ΒρΘΟΙἤο ρΌΓΡΟΒΘΟ, ΘΓ ΟἸΟΒΘΩ [0 ΘΟΏΥΘΥ͂ 

Δ Ὧν. Οορδη, ΤΒοοϊοχίοαὶ Ὀϊϑαυϊδι ἴοπβ, ρρ. 275, ὥς. ; Ὦτ, γον ὅμαστρο, ϑ'ϑοοπὰ 
. Αὐρυπιοηῖ ἰη Ποίδηοο οὗ ΟἸ γί δε δη  Υ ἤζομι ῬσΤΟΡΏΕΟΥ, ΡΡ. 1--20. 

3 [)ὲ ὙΥεῖιο, ΕἸηἸεἰταπς, 8 202. 
" Κύριοσ, ὈϊςῈ Ῥσγορῆ. ἀθβ Αἷς. ππὰ Νεὺ. Τοδὶ. ΡΡ. 182, 189. 
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8 ΘΟΥΑΣ Δ Π1ΟΔ [100 ἔτοσῃ (ἀὐοά, Δ ὙἼΟ Ροβδβοββοᾷ {8π6 »γορλείίο σίξι, ναὶ 
ποῦ {π6 »γορλείίο οῇῆοσε: 6. σ. ἴμ6 δυΐμογβ οὗ βαοσοὰ Ρβοβίγυ, βυοὶ 29 
Αβδρὰ (2 Οδβγοῃ. χχῖχ. 80.) δῦ 8ὸ οἈ]]ο, Απά Βεποα [ἰδ Ναϊὰ 
ταῖσῦ Ρ6 βίγ]οα ΟΠοΖθῖ, θαΐ ποῦ σοηνουβοὶγ. "] 

111. ΤΙ ργορῇοίβ, δοοοσάϊηρ ἰο Αυρσυδίϊηθ, ποτα πα ΡΒ) οδορδετε, 
αἰνπο8, ᾿πβίταούίογβ, πα συ ΐάο8 οὗ [πΠ6 Ἡοῦγτονϑ ἴῃ ΡΙΘΕΥ δπὰ νἱτίυε. 
ὙΠ 686 ΒΟΙΥ τῆθη ὙΓ6ΓΘ {π6 θυ ΑΓ ΚΒ οὗ το! ρίοη ἀραὶπβὲ πὸ Ἰπιρίεῖγ οἱ 
ῬΥΪΏΟΘΘΒ, {86 το ΚΘ ἢ 688 οὗἁἉ Ἱπα! ν] 1418, πα Ἔν συ Κιπά οὗ ἱπηπιογα ιν. 
ὙΠοΙΡ ᾿ἶνθϑ, ῬΘΥΒΟη8, 8η4 αἸβοοιγβοδ ΤΘΓΘ Αἰ} κα ̓ ἱπϑίγυοίγα δηά μτὺ- 
ῬΒοῦιοδὶ. Ἐαϊβθα ἃρ ὉΥ αοἂ ἴο Ὀ6 τυϊΐμοββοθ οὔ [8 ῥγβββθῆοδ, διά 
᾿νῖπρ᾽ το πλθηΐβ οὗ 18 .111, [88 δνθηΐϑθ ὑπαῦ ἔγθαῦθμν δ 
ἴο [δὰ ψγοῦο ργϑάιοίϊουβ οὗ σμδαὺ γγχὰ8δ δροὰξ ἴο 611} [ς Ηεῦτεπ 
παίϊοη. ΑἸΒουρὮ (Π6 Ργοροῖβ ροββοϑβοα σχοδὺ δυς ΒΟΥ Υ ἴῃ [ετβεὶ, 
ΔΠα γΟΓα ΒΙΡΉΪΥ αϑίθοιηθα ὈΥ̓͂ ΡΙοι8 βογϑγοῖσηιδ, 8 υπάογίοοκ πὸ 
ἱπηρογίαπί, αἰἴαῖσβ σις πουῦ ΘΟμΒυ  ηρ' (μ6 πὰ, γαῖ {ποὶν Αγ οἵ [6 πες 
Θχοθθαι!ρν Ἰδυογίουβ, δηα ὉΠΟΥ͂ ΘΥΘ ΨΘΥῪ ΡΟΟΥ, Δπ4 σ ΔΕ Υ οχροεο 
ἴο Ῥαγβθοιύίοη δα 11}] ἰγοαϊμηθηῖ, ΤΟΥ ΘἜΠΟΓΆΙΠΥ ]ινοά τοϊγοὶ ἴω 
ΒΟΙΏ6 ΘΟυΠΥΥ- Ϊδο6, Δα 1ῃ ΠΟ]]Θρ6 8 ΟΥ̓ ΘΟΙΩΤ 168, τυ γα [ΠΟῪ δὶ 
1ποῖν αἰδοῖ ρ] 68 ὑγοῦο δ ρ ογϑα ἴῃ ῬΥΔΥΘΥ, ἴῃ Τ8Ώ04] ἸΑΘΟΌΓ, απ ἴῃ 
βίυάγ. Τμοῖν ἰΔΌΟυΣ, ΠΟΎΘΥ͂ΘΓ, γγχὰ8 πού βιιοῖὶ. 88 γϑεαυϊγοά ἰηΐδηξε 
ΔΡΡΙΙοβ ΙοΏ, ΟΥ̓ 4Β Ἰποοπδιϑίθην ἢ {παὶ Γοοάοτα ἴγοσω βθουϊαῦ οᾶγοε 
ὙΠ] Οἢ {Π6ῚΡ ΟΠΘα σοαυ χοᾶ. ΤὨυΒ, ΕΣ] 16 μα αὐἱοα ἢϊ8 ῥἱουσὶ,, πῆθη 
ἘΠ] Δ ο41164 Ὠλπ ἴο {π6 ρσορμϑίο οϑῆοο (1 Κιηρϑ χιχ. 19, 20.}); δοά 
Απιοβ (νἹ 1. 14.) [6}18 τ {παῦ 6 τρα8 πὸ γμγορὴεί, πείλετ ἃ ρτγορἠεί: 
80η, διέ α λοεγάβπιαη, απά α φαίξδεγοῦ 0} δγοαπιοῦο ΚγΥπ|ϊ. ὍῊ6 Ρυριὶ8 οΓ 
ΒΟ0η8 οὗ (86 Ρτορμοίβ, ψῃὸ ᾿ἰἱνθα ἀπάον {6 ἀϊγοοίίοη οὐὗἁὨ ΕΠι|)}δὲ δικὶ 
ΕΠ 18}4, ογοοίοα {μοῖν οσσῃ αν 6] Πρ, ἴῸΓ τ ΒΙΟἢ ΤΠ6Υ ουὐ ἄοντ [δο ἅπ)- 
Ὀ6γ {πα νγα8 τϑαπιβιίο (2 ΚτὴρΒ ΥἹ. 1 --- 4.) 
ΤῊ ἀρράγοὶ οὗἩ [6 Ρῥγορμϑίθ γγαὰβ 1ῃ τπιηΐβο Σ [ἢ 6 ΒΡ] ΟΗΥ οἱ 

{ΠῚ ρυῖναία 106, ἘΠ) ἢ γν88 οἱοι ῃοα 10 ΒΚ π8, Δηα ἸΤΟΓΟ ἃ ἰθϑίδετ 
σιγά] τουπαᾶ 818 Ἰοΐη8 (2 Ειηρβ 1. 8.).. βαϊδῇ γΟΓῈ βδοκοίοίῇ (χσ. 2.): 
ὙΠ] Οἢ γ88 [86 ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Βαρὺ οὗ {π6 ρῥγσορμοίβιυ Ζθοβασῖδῃ, βρθδκίησ 
οὗ {π6 ἔα]86 ῥσόρμοίβ ὙΠῸ πη! αϊθα Θχίθγηδ Υ (ἢ6 ἔσθ ῥσορἢοῖς οἱ 
1π6 Τωοχά, βαγϑ ὑμαῦ Π6Υ βῃουα ποῦ θᾶ ἃ σομσὴὰ φαγηιετιέ (εὖ, α 
φαγηιοηπέ 90 λαϊγ) ἴο ἀθοοῖνο (Ζοοἢ. χῖ. 4.) ὙΆΘΙΓ ῬΟΥΘΙΓΥ͂ νγ88 ὁ0η- 
Βρίσιιουβ ἴῃ ἐποῖν Μ᾿ ΒΟ]6 16. Τ ῥγδϑθηΐβ ὑΠ6Ὺ χοροὶ νοα τυ γα Οἱ ῦ 
Ὀγεδά, ἔγυϊίβ, πα ΠΟΠΘΥῪ ; δηὰ {πὸ ἢγβύτ-συϊίβ οὗ 1π6 Θαγὶ γγοτα ρίτει 
{Π6Π|, 88 Ὀθΐηρ' ῬΘΥΒΟῺΒ ὙΠΟ Ῥοββθββθά ποίδίηρ ἐμβϑιηβοῖνοθ (2 Εἰηο: 
ἷν. 42.) Το ποηδῃ οὗ ϑ'ιιπθιω, ὙΠῸ οπίογίαι θα ἘΠ 188, μαυΐ πο 
1Π6 Ῥσόρ μοῦ β μα 6. ΟὨΪΥ τΒαὺ τγχ88 ρ]δῖη απ ΔΌΒΟ ] αὐ 6] Υ ὨΘΟΟΒΒΔΙΥ 
2 Κίηρβ 'ν. 10.). ΤῊ βαπλθ ρσορβοὶ τοδιβοα 86 ΘΟβΕΎ Ῥγεβεπίϑ οἱ 
δϑιηδῃ (2 Κίπρβ ν. 16.), δῃα ῥγοποιποθα ἃ βϑύθσθ βϑῃΐθῃοθ ὕρ0ὰ 

18 βουυδηΐ (λθμαζΖὶ, γῇο ἢδα οΟἸΔηἀΘβί 6] 7 οὐἰδιποα 4. ραγί οἵ ἴδει 
(20---27.). ὙΠοῖν ἔγαρα!  ἀρΡΡοαγα Τπγουρδουΐ ἘΠ ΘΙ ΠΙΒΌΟΓΥ ; [οΙ 
Ἰηδίβῃοα, (Π6 Ὑ11 σουγαάβ, σῃϊοῖ οπθ οὗ {π6 ργυορβοίβ ογάδσγοα [0 δὲ 
ΡΓΘραγϑα ἔοσ 18 αἰβοῖρ]θβ (2 ΕΚίηρβ ἰν. 88---41.),8 ὙΠ δηρεὶ χη 

δ Το Ιηδρίταιίοη οἵ ΗοΙΥ δε ρίαγο (2πὰ 6411.), Αρροῃά. Κὶ. Ῥ. δ44. 
5. Τρβὶ εἷ8 δγδηΐ Ῥῃ]Ποβομἢΐ, ἢοΟ 6δῖ, πη ΔίΟΥΟ9 86 ρ 6 ῃςΐε8, ἰρϑὶ ϑαρίοπίαβ, ἐραὶ ἐποοϊορὶ, ΡῈ 

Ῥγοροίεθ, ἱρϑὶ ἀοοίογθϑ ργο ἐδ ε8 ἴαιο ῥἱοίαι8. 1). Οἰνίεαια οὶ, 118. χ ἢ. σαρ. χῆ!. 2, ὑοια. 
ΥἹἱ, οοἱ 524. (οἄϊι, Βοηοά.) : [ ΤΗΐδ νν88 ἰπη ἃ τἰπιο οὗ ἰβηιΐπο.] 



γορῆείβ ἀπά ἐλεῖγ Ἐγιίξιησο. 1683 

ΕἸ Δ ΟὨΪΥ Ὀγολα δπα τγαίοῦ [ῸΣ 8 Ἰοῃρ' Ἰουγηου (1 Κιηρβ χῖχ. θ---8); 
Δηα ΟΡδά!δ}, {π6 μου ρονυθῦποῦ οὗ ΑΒΔ μουβθῇῃο]ά, σανθ {Π6 8816 
ἴοοα ἰο {π6 ρσορμοῖβ ψῃοβα ᾿ἴνθ8 ἢ6 βανυϑα 1 8. ΟδΥ6 ( Κϊηρβ χυ]]]. 
4,13.) Ὑοῖν γθοΐαβα αρβύθιηιουβ τηοάθ οὗ 1ἰν]πρ, δη ἃ τηθδῃ Δρρᾶαζγεὶ. 
δοιῃθίϊτηθϑθ ἜΘΧΡΟΒϑα {μοῖὰ ἴο σοῃ δηιρῦ ἃτηοηρ' [6 Κ.ΔΥ δηα οουτί]Υ : ἰξ 
88, ῬγΟΡΔΌΪΥ, (Π6 βίησοϊαν ἀγθθβ δηα ἀρρθάσζαπος οὗ ΕΠ Βα τ ΒΙΟἢ 
οσοαϑιοηρα {πΠ6 ἱπηρίοιιβ βοοῦβ οὔ {86 γουηρ' ταθῃ δὖ Βϑίμεὶ (2 Κίησβ 
᾿, 28,5.» Βαυΐ, ἴῃ ροηθγαῖ, {π6 ῥγορμθίβ Ὑγοῦθ τραγ θα στιὰ ὰ Ὠρη 
δβύθοιῃη δπὰ σϑηθσαίίοη ὈΥ {88 188 8ηα ρσοοά, ἀπ δυθὴ ὈΥ͂ ὑ6ΊβΟῃΒ 
οὗ {π6 ἤγβι σϑηὶς ἴῃ {πὸ βίαϊθ (1 Κίηρθ χνι!. 7.).». [1 ἀοο8 ποῖ Δρρθᾶγ 
{πῶ0 1π6 Ῥσόρμοίβ σγοσο Ὀουπα ὮΥ͂ ΔῺΥ γον οὗὨ ΟΟΙΙΌΔΟΥ ; ἔοῦ ϑδμιοὶ 
Πα σὨΠ]άγθῃ ; δηπα {Π6 Βοσιρίαγοβ σῃθηίομ ἴδ γῖνο8 οὐ ἰβϑαϊδῃ (υ1}. 
3.) δηά Ηοβϑα (1. 2.5. Βαῦ [86 ργορμοῖβ τηδϊηὐδιηθα ἃ σ ΥῪ συδγάορα 
ἱπίογσουγβα Ὑἱῆ (Π6 ἔθιμα]θ 86Χ; 8ἃ8 15 δυἱάθηΐ 1 {π6 οοπαυοΐ οὗ 
ΕΠΙ5Πα ὑοτγαγὰβ ῃἷβ Ὀοπουοϊθηΐ μοβίθθβ (2 Κίηρβ 'ν. 27.). 

Βυΐ, Βονονοῦ (ΠΟῪ ταϊρηῦ Ὀ6 τοϑρθοίθα ΟΥ̓ Ρίουβ τρομάγοῆβ, ἰδ 6 
ΡΓΟΡΒοίβ σοῦ γα Υ Θχροβοα ἴο οὔθ] ἰγθαϊπηθηῦ ἔτοα τὶοκοαᾶ 
Ργΐηοοθ, ΠΟΒ6 ἹΠΡΙΘΙΥ {ΠΟΥ͂ ΤΟΡΥΘΒΘΩΘΩ͂, δηα ἴο :η8}18 δῃᾶ 66 γ8 
ἔγοιῃ (86 ΡΘΟΡΪθ, ὙΒΟΒ6 ᾿πληλ 08] ργϑοίϊοθδ ΠΟΥ ΘΘηϑυγοα δηα σοη- 
ἀοιηπηθα ; δηὰ τον οὗ ἔμϑιῃ 6 γ6 ουθα ρμυὐ ἴο ν]οϊοηῦ ἀθδίμ (Η 6}. 
σι. 836ὅ---38.). Ὑ οἵ, Δη}14 411 {686 Ῥδγβθοι 008 ἀπᾶ (ἢ18 1π)ατίου 
ἰτϑαϊμηθηΐ, ΠΥ ἀσβρίβοα ἀδηροΥΒ, ἰουιηθηΐβ, ἀπ ἀἄθαίῃ, δηθὰ Ὑὑ ἢ 
ΟΠ ΟΡ] ᾿π τορι ΑΙΥ δἰϊδοκοα π᾿ βαύθυοσ τᾶ8 ΘΟ ΣΆΓΥ ἴο [Π6 ἰανν δηὰ 
γγΟΥΒἢρ οὗ Φουα, Θοη θΠ]ηρ᾽ ΒΘΟΌΪΑΣ ΠΟΠΟΌΪΒ, ΣΙ ΟΠ 68, δηα ἔλγοῦΓΒ, 
ΜΓ ἀϑίοη Βῃῖπρ' αἸδιπἰοτοϑύθα μι 688. 

[ϑοιηθ οΥ[168 ἀγ6 ᾿πο]]πη6α ἴο ἀχαρρογαῖθ {Π6 ῬΟΨΘΣΟ 8η4 δϑοϑιοἰβηι 
οὗ 1Π6 ῥγόρῃβίβν ΤΏΘΥ οὐ]} ραββαρ 68 ἀθβοσι ρνα οὗ Ὀυλνδ 08 ὩΠΑ͂ΘΓ 
ΒΡΘΟΙΔΙ οἰγουτηβίδῃοαβ, 88 οἵ δι ηθ ΟΥ ροσβοουοη, δηα νιν {8686 88 
ἹπαΙοαῦηρ, ὉΠΟΙΡ ΟΥΟΪΠΑΓΥ τηοᾶθ οὗ 6. Ηθηρβίθηρογρ ἰβΒ οΐ ἔγθ 
ἔγομι [Π18 ἔλα] }.2 [Ὁ γγχὰβ ἴο Ὀ6 Ἔχρϑοίβα {δΠαΐ, ποῦ ΤΔΘΓΘΙΥ 88 ρσορἢοίβ 
Ὀυΐ 48 τηϑὴ οὗ ἰδ, ψο ᾿ἰνοα ἀρονο {ῃ6 ψουἹα δηα Ἰοοκοα ἴὺσ 4 
Ῥοίίου ἤοπιθ, ὉΠΟΥ͂ σου] βοὺ δχδπιρ 68 οὗ βἰπρ] οἱ δπα ΡυΣΥ οὗ 
0, Βαΐ ἰδοῦ 18 πὸ φργοοῦ {παύ {ΠΥ σγο] ΑΥ ἀσρυνοα {μθη}- 
βεῖνβϑ οὗ οογταξοτίϑβ, Τῆυβ ΕΣ] 1) 8} μαα Ὠ18 αὐλοημάδηΐ ονθη ἴῃ 8 μαβίυ 
βισμῦ ἔγουηθ «βθζγθοὶ ἴο Βϑοσββορα (1 Κιηρβ χῖχ. 8.) Αμπά, δυϑῃ 
ὉΠᾺΘΓΡ Δἢ ὑΠρῸαΪΥ Κιηρ, ΕΠ] 1Βηα ἈΡΡΘδΓΒ ἴο ΒᾶΥνο δὰ ρονγογίωυ! ᾿πῆϊιθποθ 
δῦ οουγὲ (2 Κίηρβ 'ν. 13). ΤΊ168, ἴοο, οὗ ΒΙΡῊ τοϑρϑοῖῦ τγογα γίνῃ 
μη (1 Κίηρβ χυῖ!, 7, 18; 2 ΚΚίπσβ 1. 19.). 1Ὲ, 2.85 Ἡδηρδβίθηθδοτρ 
ΠΩΒΡΊΏ68, {Π6 οἴἴεσγίηρβ,  ]οἢ ὈΥ 1π6 Μοβαῖο ἰδ σοτθ ἰο 6 ἰδθ 
Ρογίίοι οὗ {μ6 1μοντῖθ8, σσοῦα Ὀγουρμί ὈΥ {μ6 ρίουβ οὗ {86 Κιηράοχα 
ΟΥ̓ [8γ86] ἰο {86 βοβοὺ]β οὗ [Π6 ργορδοίβ, ὑπϑὺ τηυδὺ αν Ὀθθῃ 8Π1ρ] 
ἐπάονοα. Βαυὺ {818 ΟΡ ΠΙΟἢ 18 αὐ θϑ:] Ομ αὉ]6θ. ΤῊ Ῥαββαρα οἢ ψΕ]ς 
Ἡδηρβίθηθογρ; γθ]1θ8 ον ργοοῦ οὗ 1ὖ (2 Κίπρβ 'ν. 42.}18 ΕΥ̓͂ ΒΟ Πη68ῃ8 
ἀφοΐϑινο. 

ΙΝ. ““ῬΙΟΡΠΘΟΥ Ὀοϊηρ᾽ ΠΘΟΘΒΒΑΙῪ ἴῃ {Π6 ΘΑΥΪΥ ἀρΡῸΒ [Ὁ [86 ῥγϑβδσ- 
ναΐϊϊου οὗ ἐπ6 Κπον]θάρα οὗ οὐ, ἴῃ τ1ῃ6 ΗΘΌΓΘΥ σοταοην θα ἢ 
ῬτΌΡμοίΒ ὑγ ΓΘ ποῦ τ ΘΓ Ϊγ [Ο]ΘΓαθα, 88 βοῖὴθ ᾶνα ΒρροΟΒΘά, Ρυΐ {ΠΥ 

δ Οαϊπιεῖ, Ῥτοίαοα Ο ἐπόγαϊο βαῦ 165 Ῥγορῃὲίοβ, Ατί. 8. δὰ 14 Μαπίδγο ἀθ Ψὶ6 ἀε8 ῬΊο- 
Ῥδόδίοα, ἅς. (Ὁπιπι. ἴοπ). Υ. ΡΡ. 560, 56]., 1[),δϑοτῦ, ἰοιη. ἰ,. ΡΡ. 808-811. 

3. ἹΧτιτο 8 Ογο]. οἵ Β10]. 1ἱϊ. αὶ, ῬΥΟΡΉΘΟΥ 



7θρ4 Οεπεγαὶ Οὐδεγυαΐξίοηξ οπ ἐΐσ 

ὙΟΙΓΘ ΑἾθ0 Ὀσχοη 864, θὲ (μ6 Ἠοῦτονβ βῃουϊἃ μανθ γϑοοῦγσϑα (0 βοοίἢ- 
ΒΑΥΘΙΒ, ὙΩΟ ὝΘΓΘ ἸΔοἰαίοσθ, δηἃ σουἹὰ βοάμπος ἱμοτ ἱπίο ἰἀοἰβίτΥ 
(θεαῦ συ, 9----22.}.) Βυῖ, ἐμαΐ δαἀνδηΐαρα ταῖρῃῦ πο δ ἰδίῃ οἵ 
{18 ᾿πβ 0 ὈΥ ἔαϊβα ργορμοίβ, Μοβοβ ἀδθογθθὰ {μαῦ 1πιροκίοτε 
Βῃου]α βυ δ  οαριΐαὶ ρυῃἰβμη)οπί, ἀπ ἔασι θμθα [Π6 Ἰαᾶροβ 1 ὑνο 
αἸβιηρι Βῃϊηρ᾽ τη κβ ΟΥ̓  ]Οἢ ἃ 4186 ργορμοῦ ταὶσιῦ θ6 Κπονη. 

“1, ΤὮ6 ργορβοῖ, ψγχῇο ββου]ὰ δηάθανοὺγῦ ἴο ᾿πίγσοάυοθ {Π6 ὑοσελρ 
οὗ οἵδον ψοάβ Ὀοβϑι 46 Φϑβουδῃ, νγαὰ8 ἴο Ὅ6 ΘΟΠΒΙἀοΓΘα 88 δὴ ἱπιροβίοσ, 
8Πα, 88 ἃ Το 6] ἀραϊπδύ {πρὶν ΚΊηρ, ἴο Ὀ6 ΘαΡῚ ΠΥ ρΡυμϊθμοὰ ( εα, 
ΧΙ, 1---ὅ.). 

“2, Ὑ͵Βοσν ον βμουϊά ρῥγραϊοῦ δηγτῖηρ τ Β]Οἷ 88 ποΐ δοοοσηρ  ἰϑμοά 
ὉΥ 186 ουϑῃηΐ, δ μβοιυρὴ Βα βμου]α ἀο 10 ἴῃ {86 πϑπι6 οὗ “6 ῃουβῇ, γγ8 ἴὸ 
6 οοπάριηηρά ἰο ἀδαίῃ, 88 8 ᾿τπιροβίοσ ὙΠῸ μια ρῥγοβυμηθά ἴο δουπίεοι- 
ἔοις [Π6 864] οὗ {πον Κιησ (Π ουϊ. χτῆΐ, 20.----22.) Ηδηοαδ 10 18 ρ]αίπ 
μα {6 Ῥγορμοίβ ΨΥ ποῦ ΒαρΔΟΙΟΌΒ 160, ὙΏΟΒΘ ῬῪΘΥΒΡΙΟΔΟΙ 
ΘΏΒΌΪοα ὑπο ἴο ἔοσθβοο {αὔαγο ουθηίθ; [ῸΓ 8 ΟὐΤΟΥ δοιτἰ 6 ὃγ 
Βυοῖ, πα πηδοσοιραηϊθα ὈΥ συ}, του πθνοῦ Πᾶν τϑοριγϑα ἴτοιῃ 
ἽΜοβοϑ 80 βαυεσδ ἃ ριπιβῃιηθηί, ἢ 

ἴῃ ὀοπβοάιθπῃοθ οὗὨ {π686 Ἰαῦγθ, ““8. Ῥσορμδὺ σὴ 8 ργοδί σὶϑὶς ἴῃ 
Ὁπάογίακιηρ ἃ αἰνι6. τα ἱβϑίοη, Ὁ] 688 ἢ6 Κηδν, ΟΥ̓ 1η[4}}}0] 6 ΡῬτοοίβ, 
{παὺ Βα Παᾷά γϑ8}}Υ γϑοοϊνϑα {π6 Θοτωιηδηάβ οὔ (16 1)οἰ ᾽ν, δηα νγ88 ποί 
ἀο]υάἀοα ὈΥ Ηΐ8 οσσῃ ἱπιαριπαίίοθ. Οἱ {π6 πδίυγο οὗ ἴπθ8θ Ῥσοοίβ 8 
86 ποΐ ᾿ηϊοττηθα ; δἰ ΒοῸρ ἢ Βοῦλα ΟἸγουτηβίδηοοβ Τὰ γοοοσα θά, πνοὴ 
Βῆου ὑμαῦ {Π6 Ῥγορμοίβ ὑγΟῦΘ ΟουίδΙ ΠΥ ροββοδαθα οὗ {πθ. δῦ 
Ἰπδίβηοο, 1Ὁ 18 τηϑηποποά (1 δηλ. 111. 7.), 1μαΐ, αἱ ἢγβί, δαιμαθὶ ἀϊά 
ποῦ Κπον (86 νοΐϊοο οὗ (ἀοά ; δπά “6γϑιῖδῃ (σχχχὶ!, 6----9.) Θομαβθδεϑ 
{μα 10 νγᾶβ [86 οογγοϑροπάσδηοα οὗ {π6 δνθηῦ, ψ ΒΙΘἢ δβαυσοα Ἠΐτα {πὶ 
{Π6 ἀιγθοίϊοη ἴο ὈυῪ ἴπ 8614 οὗἁ μ]8 χγοϊδίῖνο ῃδα οοΐγβ ἴο ϊτὰ ἔτοπμι 
(ἀοά (Οὐομρδσο α]8ο «61. χχυῖ!. 9.) ὙΤὴθ ῥγοοίβ, ὈῪ ΒΟ Μοβοβ 
γγ8 8 1866 ἃ γοΒρθοίϊηρ Π1Β αἰ ν 16 ΘΟΙΊΓ. ΒΒ: 0Ώ, ἄγ Γοοογα θα δ Ἰθηρίὶ 
ἴη Εχοά, 111. 1 ---κἰἶν. 17.: Ταῦ ([Π6 ρῥγορῃθίβ ἢδα οὔῇοὺ τρθβϑῃβ οἵ 
αἰβε προ ϑῃϊησ αἰνῖηθ γον δ Ο.8 ἔγοτα {πὶ οσσῃ ὑΠουρ 8. Θρρθδῖβ 
ἔτοτῃ 1 ϑϑδιη. χνϊ. 6, 7: 2 ὅπ). υἱ]. 1---17.; 1 ΟΒγοη. χυὶ!, 1---]ὅ.; 
1βα]. Χχχυ]. 1--8.; 2 Κιηρβ χχ, 1---]1, Οὐ οδβιο γ, {86 ἰπ- 
Ῥγοβϑίοῃ τηδᾶθ Ὀγ {π6 τϑυθἰδίϊοη νγ8ἃ8 80 βύγοηρ,, {πδὖῦ 10 γγ788 ἱτ ροββὶ 6 
ἰο ἀουδὲ οὗὨ 19 οτἱρίη; 80 {παὺ Π6Υ οοηξθββ ἐμπογάβοῖνοθ ὉΠΆΡ]6 Ὁ 
τοῖγαϊ ἢ ἔσοια βρϑδκιησ,, ἃ8 ἴῃ «[6Γ. Χχ. 7---10, Ὅῆ6 τρθϑη8, Ἰηἀ 666, ὉΥ͂ 
ὙΠΟ {Π6Ὺ αἸΒΕ συ Βῃ6α {πεῖν οὐ ὑπουρἢ 8 ἔσο ἀἰνὶηο ἢ ψ πὼς νον 
ἴΠοῪ σου]ὰ ποῦ ΘΧΡΓΘΒΒ ἴῃ γοχβ; δῦ 48 10 18 ἸτροΟβδῖ 0]6 ἴο δχρίδιῃ 
ἴο ὁπ6 υημδοαυδὶηίοα ὙΠῸ [86 Βα ]οοῖ, ΠΟ ͵1ὸ ΚΠΟΥ {Π6 ρβιηἴοσ οἵ ἃ 
Ρἱούυγα, οὐ 186 ΔΌΓΠΟΣ οὗ 8. Θοτηροϑβιομ, 8016} ὈΥ ἢ18 βίγϊθ. Τὸ [δὲ 
ὨΘΆΓΟΙΒ δηά ἤγβὺ σοδάθυβ οὗὨἩ [Π6 ῥσορμοίβ {μοὶγ αἰνῖηθ τη ββίοη Μὴ 88 
Ῥτονϑά, δἰ μον ΟΥ̓ ΤΑΊΓΆ6]68 ργοαϊοίοΩ,, ἀπα ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΊΥ ῬοΥξοστηθα ; οἵ, 
1 βοὴ ογο ποὺ σγαηίθα, ὈΥ̓ ἴ[ἢ6 ονϑηΐ Ἐἰμόλοδν εν ΠΕ. ἢ 1Π6 ῥτὸ- 
ἤ66168; ῸΣ (06 ΡΓΙΟΡὨΘΟΙΘΒ ἡ γ οὗ ἃ ὑνγοίο!  ἀΘβουιρίιοη, βοιμα γοΪϑδῖ- 

1ηρ ἴο Ῥχοχὶπηδίθ, οἴποσβ ἴο γοιηοίθ θυθηΐθ. ὙΠοβα οἱ {π6 ἔοστηοσ Κιπὰ, 

[}Α “δἰχη᾽ 0. 8" ποῃᾶογ᾽᾿ 8 Οὔδι ρίνθη (0 δι ῃϑηςἰοαῖδ [ἢ 6 οοτητηϊδδίοη οὗἉ ἃ ρσορινεί. 
ΤΏ ἔν ἰοστὴβ πϑοὰ, Ἰδὲ δηὰ ΠΕῚΏ, τὸ ὩΘΆΣΪΥ δἰ] γ; Ὀαΐ, πη 6 εἰἰδεϊποιοη 9 τηδόό, 

186 Ἰαξίογ νγου]ὰ ϑϑϑπι ἴο Ὀ6 Οὗ ΤΏΟΓΟ Γοβίγί οἰ θὰ τηθδηΐπρ,, Γοίοστί πρὶ ΟΠ]Υ ὑο βοπηοίδηρς ἔαίαγε, 
Ὑ ΠῚ [Π6 ἔοτταοῦ τα σὺ ΔΡΡΙΥ 4160 ἴῸ ἴδο Ῥαδί οὐ ὑγεδβθηί. 



ῬΡγορλιοίς απὰ ἐλεεῖν Ῥγέξίησεα. 766 

ὙΠΟ ΤΟ Γ6 Οἷθαυ, αηὰ οοπίδι θα σψαγῖουβ οἰγουμπηδίδηοαθ οὗ [Π6 ῥγ6- 
αἰοιδα ουθηΐδβ, νι οἢ τηυβὺ ποοθββαυγ Ὀ6 Ὀαγοπα (Π6 ΣΘΔΟᾺ οὗ Ὠυμηδῃ 
Τογοβιρῃς, αἤοσαθα ὈΥ {μοῖρ οομιρ! οὕϊοη 8 ργοοῦ ἴο {86 Ομ ΘΙ ρΟΓΆΤΊ68 
οὗ {1π6 ῥγορμοῖῦ, [μδὺ Β6 γγϑ ἃ τῃθβϑθηροῦ οὗ (ἀοά, 8πα {μπαύ [18 ῥγϑ- 
ἀϊοϊϊομβ οοποθσῃῖηρ τοιηοΐθ ουθηΐβ, σοιηΐηρ ἔγοτὰ {Π 6 ΒδΠη6 ΒΟΊΓΟΘ 
ΜΠ ἢ (Δο86 ψ Β1οὶ ΤΠ6Υ μδα βθϑὴ {1 8]]6 ἃ, τ γο οσ γ οὗ δαυα] ογβαϊι." 
ΤΏΘ δοσοιρ] ϑῃτηθηύ οὐἉ {π686 ψουἹα αῇογα ἴο ροβίθυ τυ (π6 Ῥγοοῦ οὗ 
Ὠ18 αἰνίηθ ταϊβϑίοη. ΤῊϊθ δομβθαῦυθηοθ ΜγὯἃ8 80 δυὐἹαθηΐ, ἐμαὶ ποΐ ἃ 
ἔδυ ονθῃ οὗ {πὸ μοαίδβοῃβ, διηοηρ ἡ Βοπὶ ΟΥΤΒ ΤΛΔΥ Ὧ6 πιθη]οΠη θα 88 
ἃ τηοδύ ΤΟΙΊΔΥΚΑΌ]6 ᾿πϑίδηοθ, γ6 γ6 σομνὶησθα Ὀγ 10, πα Δοκποσν]οαροά 
{μα. [86 δ'οΣ οὗ {π686 ρχορἤῇθοῖββ τησϑὺὶ 6 06 οπα ἔστι (ἀοα,2 10 
88 ὨΠΘΟΘΒΒΑΓΎ, ὑπογοΐοσο, [μαΐ ἴῃ6 ῥσορῇοίβ Βῃου]ὰ βθοοῦγα {Π6 ογθάθῃοθ 
οὗ {πον ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΓΆΓΙΕΒ ἴῃ {παῦ ρογίίοη οὗὨ {Π6}]. Ῥγόρἤθοῖθθ τ ΒΙΟἢ 
Ττοἰδίθα ἴο σϑηχοΐθ δὐοηΐίβ ὈΥ βοίῃθ Ῥγϑαι!οοηβ σοβρθοίπρ ονθηΐβ οὗ 
ΒΡΟΘΟῪ οοδυσγθηοθ. ΤῊ18 δοοουηΐβ 10 {ῃ6 ἐδοὺ (δαὶ [Π6 ῥγορμϑίβ 
ΒΟΙΊ ΘΙ] 168 ὈΓΟαΙοίοα ρτοχιμαδία ουθηίβ οὗἉ 11{{16 τηοσηοηὺ τὴ 48 πιυοὶ 
ΟΆΓΕ 88. Οὔδ6ΙΒ οὗὨἨ [ἈΣ τόσα ᾿πηρογίαποθΣ ΟΡ. 2 ὅδπι. χὶἹ 14., 
χχῖν. 1]---]4, : 1 ΚΊΩΡΒ ΧΙ. 8]---39.., ΧΙ]. 1---ὅ., χῖν. 6, 12. ; 188]. νἱῖ. 
4---16.,, χχχν. 4---8. : «6 Γ. ΧΧνῊΣ, 16, 17., ΧΧΧΥΙΙ. 1 -πΌΧΧΧΥ". 28, δ 

Υ. [ῃ οομβιἀϑγῖηρ {Ππ6 οἰγουχτηβίαηοοσϑ χοϊαίϊν ἰο {πΠ6 ΗΘ ΌΥον ττο- 
Ῥμοίβ, {86 αὐ] βοδίοηβ Ὑϊοῦ ογ6 τϑαυϊβιίθ ἔοσῦ {Π6 ρῥγορἢοίὶςο 
οὔοθ οἱαὶμι αἰ πού ἴο δ6 οοπδιἀοσθα : ὑπο Ὺ ποτ ὑπὸ ἴῃ ὨυμηθοΥ, 
ΥἹΖ. : 

1, Τῇε  τγεὲ απά ἰεαάίπφ φιαϊὑΠεαξίοπ ισα8 α λοῖν οδπαγαοίογ. 
“. ΑΒ {18 158 {πΠ6 τί γα Βοη τηθηΐ οὗ “618 το γ8, 80 10 18 Θοη- 

Ἀπηθα Ὀγ {6 ΒΙΒίΟΥΥ δῃηά 1ἴν68 οὗἩἨ [86 δποϊθηΐξ ρσορἢοίβ, απ ὉΥ {}6 
ΘΟΧΡΓΘΒ8 ἰαβίοηΥ οἱ δὲ. Ῥοίογ, ἐμαῦ λοῖν πιέπ ὁ.Γ Οοὐα βραλε αἬα ἐΐεν 
1067 πιουοά ὃψ ἐδ Ἡοῖν Ολοεὶ (2 Ῥεῖ, 1. 21.) ὙΒουρἢ Μὰ τηθοὺ τὴ ἢ 
ΒΟΙῺΘ ᾿πβίδησοϑ οὗ πνἱοκοὰ τηθῃ, ἴο σμοῖὰ (το, Οἡ Βρϑοῖδὶ ΟΘΟΘΒΊΟΉΒ, 
᾿Ἰηραγίθα ἨϊΒ βοοσοῖ Θου 868, ϑιοἢ ἃ8 {86 οονθίουβ Βαίδατω, δηα 86 
ἸΔοϊαίτουβ Κῖηρβ, ῬΒδγδοῖ, Αἰ πλθ] θοῦ, δα ΝΟ ΘΒ 6 ΖΖΑΥ δ; γοὺ τ 

1 ΟΟΏΡ. 1 ὅδ. ἐϊ, 19---2].; τ ΒΟΓΘ [Π6 σΘΏΘΓΔΙ Κηον]οᾶμο οὗὨἨ τς ἔδοϊ, (δαὶ β΄δχηιοὶ 
ὙΓΔ8. ἃ Αἰ ΠΘΙΥ-ΟΟΙΩ ἢ βδϑοηθὰ ῥσορδοῖ, ἱ5 βίδίο ἃ 88 ἃ σοῃδεαυθηςθ οὗἩ ἀοα δ ἰδίέείπο πονε οἵ 
818 τογὰδ (811 ἴο τς στουηᾷ ; [πΠδ8} ἴδ, οὗἩἨ 106 τοχυ]αν (] ἢ] πηοηὶ οὗὨ 18 ὑγϑα ς! ]Ο ἢ. 

32 ΤΠ Ῥγορἢοῖ8 ΓΒΟΙΊΔΒΟΙΥΟΒ ΟΟΟΔΒΙΟΠΑΙΪΥ ΓΟΙῸΣ ἴ0 Ἐμΐ8 ουνϊάθηςθ οὗὨ 1μεἷγ αἰ γί τα ϊβείοη, δηᾶ 
ἀΥΑῚ ΡΪΔΙ ΠΥ [86 ἀἰδιϊποιίίοη Ὀούνγεοη (86 Ὀσχοχίπιδῖθ δυθηίδ, ὈὉῪ ὑγοάϊοιίηρ το ἸΒΟΥ οὔ- 
Ἰδίη ογθάθῃοθ ῸΓ (Ππαὶγ ΟἿΟΓ Ῥγορῃοοΐοβ, δΔηἃ ἐῆοδθ ποτ γοιηοῖθ ΜΈ ΙΟΝ δ γ88 ἐμοὶγ ὑσίη- 
εἶραὶ οὈὐεοὶ ἴο ογοί}]], Οοταρατο 188]. χ]ὶ. 22., χὶὶ!. 9., χ]ὶν. 7, 8.; 267. Χχυ 9. ΕῸΓΣ δὴῃ 
Θηπυτηθγδιίοη οὗ ὑσορηθοὶοδ οὗ ῥτοχὶπιδῖθ δυθηῖδ, δηὰ τῃοἷγ δοσοι δ πηθηῖ, 8006 ΑἸ ΙΧ, 
ἘοΒθοιοΏ8Β προη 186 ΒΟΟΙΒ οὗἩ [δ6 ΟἸἹὰ Τοδίδηιθηΐ, οὮΔΡ. ἰϊ1., 'Ώ Βίδδορ ὟΝ δἴδου δ Ἰσδοίβ, 
τοὶ. 1. ΡΡ. 8357---861. 

3 ΤῊΘ δβυῦ])εοὶ οὗ [0 ον άθη66 οὗὨἉ 186 ἀϊτίηδ τηϊδβίοη οὗἩ ἴῃ6 Ῥγορ ἢ ἷ8 8 ΘΟρίουΔ]Υ ἀἰϑουβϑοὰ 
Ὁγ ΥΥ 8108 ἴῃ ἷ8. ΜίθοΟΙΙδηθα ὅδογα, 110. 1, οδρ. 15. 9 Νοιῖβ νογθ ῬγορἨμοῖθ οἱ γϑσὶ Ῥτο- 
Ῥποῖα;, ΡΡ. 182---160. 
Ἐπ “- 8η ᾿ἰΠΠ δι Γδίΐοη οὗἁἨ (8 ργεάϊοιοη οὗἩἨ δ ργοχίμηδίθ ουϑῃΐὶ δηὰ 118 {1 8] πποηΐ, δεργα 

οἰ. 1. ». 276. 
5 Ῥγοΐδδϑο. ΤΌΓΠΟΣ᾽ Β ἀπ Με. Ὑ ΕἰΓ Πρ Δ πὶ ἰΓαπδἰδίίοη οὗἨ Ψ 6 }π᾿ 8 πιγοαιιοίίοπ, Ρρ. 

3138---315. [86 Ηδηρπίοθοτρ οὐ [86 οτἰ[οτία ὈΥ ὙὩΙΣὮ ἱγαθ δηὰ {8180 ργορἢοίϑ υοσο ἀΪ8- 
ἘΗκχυ δηοά, ἰὴ ΚΊιιο Β Ογοὶ. οὗὨἩ Β1δ]. 1.1. γί, ῬτΟΡΘΟΥ. 

4 “« ΤΠ ἐγδηβίϑηϊ νουομβαίοσηθμὶ οὗ 1Ηἰ8 βρίσὶς ἴο Ὀδα ταθη, 116 1 ΔΒ Ἔγοὰ ΒΟΠπΊ6 βρϑοὶαὶ 
ῬαγρΟΒΘΟ οὗ ἀϊνὶπο νγϊβάοσω, δά γι ΓΙ ἀϊθραγϑὰ 186 ϑονεγαί ρηΥ οἵ Οοά ἴῃ πδίηρ [86 τηοδὲ 
ὈΠΚΟΙΥ δηὰ τυνϊο κοὰ ἱπβιΓΌ 68 ἴ0 βοῦν δὲβ οὐνῃ ἀ ΘΒ, 8. ἴπ ΘΟ ΒΓΔ πη ουθη ἢΪ8 ΘΠ ΟΠ ἶ68 
ἴο αἰτοῦ 1066 ἔτ 88 δπὰ ῥγοαϊοιίοηβ, νἢἰς ἢ Ὀσγοπιοϊοὰ ᾿ιἰ5 βοπΟΌΣ δηὰ ἱηιογεδῖ, δη βϑαυϊοὰ 
ΓΠΘΙΡ ΟΥ̓ σΟΠ ἀοτηῃδίΐου δηῇ σαΐῃ." ὁ Ἧ᾽ 6 δοο, ἔῃ6η, τ. δ᾽ ΠΌΪΑΓ ὈΘΔΌΪΥ οὗὁἉ [86 ἀΐνη6 σ0η- 
ἀυοῖ; πιΐϊςἢ, ὈΥ τΔ8 ἱῃδρίσίησ πὰ σοηῖγο πρὶ 16 πιϊπὰδβ οὗἁ βία] τηοπ, ἰπστιοὰ ἐποτ 
σου 8618 ἰηῖο ΤΟ] 9 η688, δὰ τηδὰο ἐμοῖς Ὑσαῖ ἀπ πιο κοάηοθδβ δι υϑογνίοι! ἴ0 ὨΪΒ Ῥγαὶϑο.ἢ 



7606 Οεπεγαΐ Οὐδογυαίίοπς οη ἐἦι6 

ΤΆΔΥ Ῥγοδυπηα ἐμπαῦ ποπθ Ὀυὺ ροοά πΊ6 ογα βίδα 'γ ποπουγοὶ πὶ 
1686 αἰ νίπθ δοτηπλι ]ΟΘ 08 ; 8π ἃ ΘΒρΘοῖ ἢν {παῦὺ ποη6 Ὀαΐ βυοῖι πετὲ 
ΘΙ ΡΙογϑα 85. Ῥϑῆσμοι οὗ {π6 δβαογβὰ τγιηρθβ.Ό. Τὴ ἀδοϊαγαίϊοη, 
{πογοίογο, οὗ Ῥαδΐοσ, ψ1}} ἀου Ὀ01688 ΔΡΡΙΥ ἴο 41} {Π6 ργορβθίϊο Ἡ ΤΙ ΕΙΣ 
οὔ ἰμ6 ΟΙα Τοβίαπιθης. ὙΤΠΘΥ γα 4}1} τηθὴ οἵ γϑὰὶ δῃὰ δχθιμμίδτν 
ΒοΙποδα, ΤΒδ παροτίαπορ οὐ ρϑγβοῃδὶ ρἱοἐν δηα νιγίια τη {πὸ οχίτν- 
ΟΥΓΙΠΑΓΣΥ͂ τηϊηϊϑίθσθ οὐ 6 ονϑἢ Μ01}} δοοοιηΐ ἔῸΓ 818 νι μα γανησ (ἢ 
δρὶ γι οὗἨὁ ὈγΓΟΡΏΘΟΥ ἔγοπλ {πΠ6 ΗΘΌΓΘΟΥ πϑίοη ἴῃ ἴῃ Ἰαίίαν βίασο οἵ 
{Π6ῚΥ ΡΟ] γ, {ππὶ 18, ἔτοτα Μά ἰδοῦ! ἴο ΟἸγιϑί; θδοϑυβο αἀυγίησ (ἢ 
Ροτοα {ποὶν το] σίου ἈΠ ΤρΟΓᾺΪ δβίδί 6 γ88 ὈΠΙΝΘΓΘΆΠΠΥ͂ ΘΟΥΓΌΡρί.ἢ 

2, 7Τῆεο νιϊπά 9} ἐλο ῥτορλιεέ πιιιδὲ ὃ6 ἐπ α ϑεγέπε ἀπά σοπιροβεά ὕγαπε, 
ἐπ ΟΥ̓ΦΡ ἴο τεσεΐυο ἐδ βρίγιὶέ 9 ἐπϑριγαίζϊοπ. | 
“Τῆς «νὴ ἀοοσίοτα [6]} υ8 [πδΐ ἃ ταϊηα, Ἰοδά θα πὶῦ ἔγαϑἢ ρΊ, 

ΟΠΡΓΟΒΒοα ΣῈ ΒΟΥΓΟΥ͂, ΟΥ̓ Ἰδέ θοα τὰ ἢ ρϑβδίοη, σου] ποῖ αὐ} 
Τοοοῖνα δπα ὀχϑγοῖβο [Π18 Ὠθᾶνθη)Υ σι, ΑὐΟοογαΙηρΙΥ, βοὴ αυ 
ἴῃ 18 ΡΘΌΪ ΓΘ Π[14] ρβαῖ πα, δἴτο {π6 δῇαιγ οἵ τϊ8ἢ, Ῥγαγϑ {πὶ {πὸ Πρὶν 
δρέγὶξ πιῖρλέ δὲ τεδίογεά ἰο ἀΐπι, ἐμαὶ (ἀοα ννου]ὰ σῖνο πϊπ) 7)ογ ἀπά φίαή- 
ηε858 απά α 7γ66 5ρίγιέ, ᾿π6 Ἡ ΘΌγονν οΘοπιπηοηίαύοσβ ἀπαογβίδηα ΟΥ̓ {Πδϑὲ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῺΒ {Πᾶὺ0 Ῥγορμοίϊο βριγιῦ, οι 18 σα} ἀηα ἀἸδύγϑββ οἵ πιϊηὰ 
μὰ Ὀδηΐβῃοα, δηα {παὺ Ῥδδοοία! δηὰ ομ θοῦ} ἔγαπλθ, τ ϊοἢ σπου 
Ἰηγα 1186 τοίη. ΤῸ ῥσοόούϑ {παὺ ραββίοῃ ὑπβτθα {π6 τοϊπα ἔογ {μὲ 
ῬΓΟΡΠοῖῖο ἔγρυΐδο, ΠΟΥ Ρ]οδα {Π6 βίογσυ οὗ ΕἸΙβα; ὑῖο, θαίησ 
Τοαπαβίοα Ὀγ (δ6 ἴἤγαο Κίηρβ οὔ δ πᾶ}, [βγβϑὶ, ἀπὰ Εάοτ, ἴο ᾿παυὶὸ 
οὗ (ἀοά ἔογν {πδπὰ πὶ {Π6ῚΡ ἀϊδύγθβϑ (ῸΣ συαῦοσ ἀυσηρ; ἃ τ} ΠΑΥῪ ἀχροί!- 
(1οη, νγᾶϑ ὑἰγαηϑρογίθα τυ ἢ ΡΙουΒ Ἰπαϊ!σηδίίοη ἀσαϊηβύ [86 νυ Ἱοϊκοα Κιησ 
οἵ [βγϑ6]; θυΐ, Ὀοϊηρ ψ1]Π1πρ' το ΟὈ]σ6 {86 κου Ἰΐπρ οὗ Φυ ἀδῃ, οΔἸ]αἱ 
ἴου ἃ Τὶ ΠΒίγ6] ΟΥ̓ τω υβίοἰδῃ, [ῸΓ {Π6 Δρρδγϑηΐ ρυγΡοβα οὐ δβϑ]πΐησ {8 
Ραββίου, δηὰ {δ8 ῥγοραγιησ πὶ [ῸΓ [Π6 ΒρΙΣΙΓ ΟΥ̓ 1ΏΒΡ Γγϑίοη. 
Ασοογαΐ ΡΥ, 116 (λ6 ταϊηβῖγοὶ ρ]αγ θα, γα τὸ (014, ἐλε Λαπὰ ὁ {{ε 
71,ογά σαπιὸ ροπ ἀϊπι. 'ΤῊΪΒ ᾿πΠτηδύθβ οη6 ᾿πηροτίδηῦ γθάβοη ΨΥ ἴδε 
Ῥτορμοίβ δῃα {μοὶγ ΡᾺ118 ουἱυἱναϊθα βδογθα πηιιβὶο; ἀπα 4150 ψ}} 
ἴποβα ὙΠ8Ο οοτηροβοά δῃᾶ βιπρ ἀἰνίπθ ΠΥΤΏΏΒ ΔΓΘ ϑ8οιωθίϊπηθ8 βίο 
ῬΓΟΡΒοίβ; νἱζ. Ὀθόϑιιβθ ἢ ΙΩΔΩΥ͂ ΟΆ868 ἰΠϊ8 ΠΟΔΎΘΗΪΝΥ αγί τγὰϑ πο 
ΟὨΪΥ δδϑιϑίθα Ῥγ, θὰὺ ψοπαογ ΠΥ Αἰοα Ῥουβοηβ ἔοσ, οϑ᾽ βϑί14] οὐ 
ΤΠ] ΠΙΟΑ ΙΟη 8.7} ᾿ Ξ 

3. ΤΠουρῊ ΡΓΟΡΏΘΟΥ νγὴ8 ἃ ρϑγίοου γ-ργαίυϊ ουβ ρΙν οὗ Οοά, «πὲ 
Ἰηἀδροπάθη οὐ υϊηδη Ἱπαἀιϑίγυ, γοῦ 10 ἀϊὰ ποῦ δχοϊυάθ αρρἱοαίνοι 
απὰ εἰμ, ἴον {π6 ΡυγΓροΒβα οὗ δϑοοσίδιπῖπο [Π6 τηθδηϊηρ οὗ ἃ ραγίϊουϊαι 
ΡτοΟΡΘοΥ. 

Τμυ8, ΤΔη16] ργαγϑα δηὰ ἔμϑίθα ἴῃ ογᾶδθν ὑπαῦ ἢ τοῖσιν πον [δὲ 
ΤΑΥΒΙΘΓΥ ΟΥ̓ [86 Βαυβῃίῦ 66 Κ8 ψ ῃϊο μα Ὀδοη ρῥτεάϊοΐθα ὈῪ « ἐγοπιίδὴ 
(θ δ". 1χ. 2.). Ζοομαγίδῃ δρρ θὰ ἢἰπιβ61Ε βουϊουβυ ἰο {π6 δίυάν οἱ 
ΡγορἤοοΥ (2 Οἤγοη. χχνὶ. ὅ.); δπὰ δι. Ῥϑίδσ βίδίββ (μδὲ {818 νγδϑ {πε 
ορϊογτηθηῦ οὗἉ [Π6 δηοϊθηῦ ργορμοίβ (] Ῥοί, 1. 10, 11.) 

1, Οτοδῦ ἀἰνοΥβ τ οὗ οριηΐοη 88 ργανδι]θα γοϑρθούηρ [ἢ παίαγονς 
οχίοηϊ, ΡῬΟΥΏΔΠΘΏΟΥ, δηα αἰδγεπί ἀθρτγθοβ οὐ ἰηβρίγαϊίοη υν μι οἢ τδὸ 
Ρτορμείθ ροββεββοᾶ, [ΤἈΒ6Ὺ τηυβῖ, ΟὗἉ Θουγβθ, Βανο ἃ ἀἰνὶπα 68]], δυὶ 
Ὑ ΒΘΊΠΟΥ {Π6γ6 γγ͵88 ΒΗΥ͂ Βρ6 014) ᾿πδυρσυγαίοη 18β αυθδίϊοηα].5.7 δΝοις 

᾿ ΤἌΆΡρϑῃ, Ἰοΐαγοδ οα “ον δ Απεαυ 165, ΡΡ. 190-193, 



ΤΡγορλείς απαὰ {]ιοῖγ Ἐξγιξέποε; 167 

Ὁ ΘΕΙΟΥ ἱπίο 80 11361688 αἀΙδβοιιβϑίοῃ οὗ δοῃῆιοίηρ ΒΟ ΠΕ ἢ ΐϑ, ΤΥ 6 ΙΏΔΥ 
ΥΘΆΤΚ (μδὲ (86 σομη πὶ Δ !Οη θαύνγθοθη (ἀοά ἃπα Τηδη 18 ὈΥ̓͂ ΡΓΒΥΘΓ, 
ὈΥ [δ νοτγὰ οὗ Οαοἄ, αῃα ὈΥ δὶ8 γοσΚθ : ἴῃ οἱ ἔτηθ8 10 νγῶδ 8180 ὉΥ͂ 
16 ῥγορμοίβ, απὰ Ῥοΐοσγθ ἔπθηὶ ὈΥ [86 δηρθὶ οὗ [6 Ἰωμογὰ, δπά {86 
ῬΓΌΡΘΓ ΒυταΡο]8 οὗ {π6 ἀϊνὶπθ ργθβθθοθ. Μδηκιηα, δί ἢγβὶ, οοπβυ] ρα 
(ἀὐοὰ ὈῪΥ Ρῥτδγϑῖβ δηα βϑου ῆοαβ αὖ ἢὶβ αἰΐδβι ΑΘ {π6 ργογμ]ρσαίοι 
οὗ 106 ἴὰν ἔγοια Μουμπύ δἴπαὶ, δα {86 ΘβδὈ βηπηθηΐ οὗ [Π6 ῥγιδβϑὺ- 
μοοά, ψα βπὰ ἴῃγαθθ τηοᾶςβ οὗ οοτησηπποσαύηρ {86 αἀϊνίηθ ψν1}} ταθη- 
{ἰοηρᾷ 1 {μα ΟἹὰ Τοβίαμηοηϊ: 1. Το ϑλεολίπαΐ; ἢ. ΤῊ ὕχζγίηι ἀπά 
Τλιιπιπιΐηι; πᾶ, 8. Ἐονοϊδίοη ΟΥ̓ ἀγδαπιδ, υἱδίοηδ, ὈΥ ἱπϑρίγαζίοη, 
ΟΥ̓ ὈΥ͂ ἱπητηοάϊαία σοπυογϑαΐίοπ ας (86 Τοῖγ. ὙΥΉΘη ἴπ686 Κὶπά8β οὗ 
ῬΓΟΡὮΘΟΥ͂ οοαδοᾶ πὑπᾶάθν [86 βθοοπά ἰθρίθ, δοοογάϊηρ ἴο {86 ἰαἰπιὰ- 
αἰβίβ, {πὸ }ὺ τόσα δβυοοοροαοάᾶ, 4. ΒΥ (μ6 ΜΒαίλ Κοῖ, οὐ γοῖςβ ἔγοτῃ 
Βοανϑη. 

1. Τιιο ΒΒ ΘΟΒ ΔΕ νγ88 ἔΠ6 δἰ ὑπ ηρ᾽ ΟΥ ἀπ 6] Ἰπρ οὗ αοα Ὀοΐνθοη [Π6 
οδγα τὰ οἢ [86 τλογογ-Βοαῖ, ΟΥὁἹ ὁοονον οὗ (ἢ τ (Β Βα]. ἰΙχχχ. 1. δπὰ 
ΧΟΙ͂Χ. 1.);}; ψΒΘη66 6 ἀρ] νοῦ ἢΐ8 ΔΏΒΊΤΘΙΒ 'π 80 διουϊαίθ ψοΐοθ 
(Εχοά. χχν. 22., χχῖχ' 42. : Νυχῃῦ. ΥἹ]. 89.). 

2. Τπὸ ὕ τίπι δπὰ ὙΤΒυταμημη, το γα οα {Π6 Βρῃ-Ῥυϊθδυβ 
Ὀγοαδῦ- μαίας (Επχοά. σαν. 30,), νγᾶϑ δποῦθοσ βίαπαϊηρ, ογϑο]θ, ἰο 6 
ἙοοὨ Βα [64 οὁἢ 4811 σταδὺ ΟΟΟΆ810η8 (ΝΠ. χχυ]!. 2]. ; 1 ὅδ). χχυπὶ, 6., 
ΧΧΙΙΙ. 9., Χχχ. 7.; ΕἸΖΥΆ 1). 63.) δηᾶ {Π6 ΏΒΊΤΟΥΒ ΜΟΙ γοϊατηοα ὮγῪ 8 
ὙἹ81 016 δ᾽ σηϊβοδίοα οὗἨ {π6 αϊνίπο πὑ1}18, ὙΤὨ18Β ογαοὶα τγᾶ8 ποῦ οὐἱυ 
γΘΠΘΓΒΌΪ6 διηοηρ [Π6 «6νγ8, θὰ τῦδ8 4180 οϑ] θυσαϊθα διμοηρ ἴμ6 ΟὙθοῖκβ, 
88 Δ ΟΒορἢτι8 ἱΠΕΌΓΙΏΒ 8 3, ῸΓ 118 1η{4111}0]6 ΔΏΒΎΘΓΒ. 

8. Αποίδοῦ τηοάθ οὗ γτουθαϊηρ [Π6 αἰν]πηθ ν}1}} νγὰϑ ὈΥ ἀγϑαπὶ δὰ 
υἱδίοπδ, ὈΥ ἱπδρίγαξίοη, οΟΥἨ ἃ σοπυογϑβαΐξίοπ εοἵξ, ἐἦδο Ζ)εἰέψ. 

(1.) Φόγϑαπιβ, οὐ (ἴο δάορὺ 16 οἱθσαῃΐ δχργοβϑϑίοηδβ οὗ (ῃ6 Τοϑιηδ 
Ὠ106) ἐλομσἠίθ ἔγοπι ἐδι6 υἱϑῖοης ὁ ἠδ πὶσλέ, τολϑη τό δἴεε» ζαϊείλ οη 
πιόπ (00 ἵν. 13.}, ἅτ ἔγοαυθητν τηοη]οηθα ἴῃ [6 ΒΟ ρίυγοΘ 88 
ΟὨΔΏΠ6]8 ὈΥ͂ ὙΜΒΙΟὮ (86 αἰν]ηθ ν0}}} νγᾶϑ δοτητηιηϊοδίθα ἴο τηδηκΚιηα, 
“ΑἸ ΠΆ ΘΙ Οἢ τγαὰ8 γοργουθα δπα δαμπλοηβῃθα [ἢ ἃ ἄγθατη ΘΟΠΟΘΤΏ Ωρ; 
ϑαγδῃ (6. ΣΧ. 8.}); ἀπά, ἴο ΑΡγαἤδ, ὈΥ̓͂ ἃ ῬΓΟΡΒοῦο ἀσγθϑπι, Ὑ6Γ6 
δηηοιπορα (86 θοπάασρο οὗ ἢ18 ροβίθσυ ἴθ Εἰρσγρί, δηα {ποῖὶν ἀ6] γοῚ- 
866, Δοοοῃρδηΐθα τχιτῃ {Π)6 Ῥτουηἶθο οἵ Ἰοηρὶ 1186 ἴο ΒΙπγ861 δαΐοσο ἢθ 
βῃου]ά Ὀ6 σϑίμογοα ἴο Β8 ἔδαίμογβ ((ϑῃ. συ. 12---16.). “ἼὮθ ἀγϑϑπιθ 
οὗ Φοβθρῆ, δῃὰ οὗ ῬΠμαγδομ ἀπά ἢἷβ8 βευυδηΐθ, ψογο αἰνπο (θη, 
ΧΧΧΥΙ!. ὅ., Χ]. ὅ., ΧἸΣ, 1.};} 88 4180 νγγὰ8 ὑμαὺ οἵ Νορυσμδάηθζζαγ οοπ- 
σογηῖησ (86 ἔκία οὗ τηδὴν Κίηράοπιβ (Π 8. 1). 1.) Α11 {π686 τῦϑῦθ 
ΜΟΥ οὐὁἨ {Π6 ἀἰνῖπο ᾿πίογροϑι θη, δπα οαυτιθα {π6 ον ἄθπος οὗ {ποῖν 
αἰνίπα οτἱρῖηαὶ ὈγῪ {86 τον δίϊομβ ἘΠ6Υ τηδάβθ, δὰ {86 βίσοῃρ ἱπὶ- 
ῬΓΘΒΒΙΟΠΒ Ἰον Ὀγ ἰμοῖὰ ἀροπ {π6 ταϊπα.ἢ 

2.) ΨΜδίοηβ ὝΘΥΘ ΤΟΥ ΘΙ ΔΙΙΟΏΒ Τη846 ἴῃ ἃ ὑΥΆΠΟΘ ΟΥ̓ ΘΟΒίΔΘΥ, ἀυγΙρ᾽ 
ὙΠΟ ἢ 146 85 Δη Βγτηθο το ΓΟργοβθης δ οἢ8 ΘΓ ργοβθηΐθα ἴο [86 1τη8- 

[ ΟἌΓΡΖΟΥ͂ τηΔ 68 ἴῆσοο ἀἰνἼβίοῃβ, εἰν, δαοεγαἀοίαϊ, Διὰ Ῥγορλείλο οΟταταππίοαιΐοηΒ τ ἢ 
αοἄ. [Ιπιτοᾶ, δὰ 1,1. ΒΙΌ], Ῥϑγδ 111. Ὁ. 14, ἄο. ἘῸσ 1Π6 Β'γοῖ, γκατα Ἰοῖδ 88 ἰῃ ἐτεαυθῃς 
τι5ὸ (866 Φοβῆ, τνἱὶ. 16--.8.; 1 ὅ8πι. χ. 20, 21., χἷν. 42.): [826 ᾿σίοθο γγ88 ὉῪ ὕτῖτι δὰ 
Τμυτηγηΐτα ς ἴη6 ῬχΟΡΒοΙοΆ] ΌΥ ἀγοδηιβ, δα.} 

3. Αηἴ. Δα. 110. 11}. ΠΆΡ. 8. (4]. 9.) ὶ 9. 
8. βῆδγραο, βοοοπᾶ Αγρυτηθηῖ ἰῃ 1)οΐδηςο οὗἉ ΟὨ ΓΙ ΒΟ ΔΏΣΥ ἔγοτλ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, ΡΡ. 20---28.; 881, 

1αἰτοάποιῖίο δά ψεῖ. Εωὰ. ὃ 86. 1||.; ΥΥ ἐἰϑῖα8, ΜΊ8ΟΘΙ]Δηρα ὅδοσα, 110. 1. 8. ὅ. 
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ρἰπδίου οὗ {δ ῥσγορμοῖ, τ βθῃ αὐγαῖτθ, οσ {πὸ ἕαΐυγα ττ88 δα δι ιοὰ ̓ο 
10 πο πῃ ἀἰδίαπε ργοβροοὶ. Τῆι, ϑαῖδῃ ὈΘμ6] ἃ ἰμ6 1,οτγὰ δἰἰθισ 
ὭΡΟΣ 8 ἸΟῪ ἰἤγοπθ, δ18 ἰγαΐὰ Α]]ηρ 1Π6 ὕθιρ]θ, αθονο τι Βιοἷ εἰοοὶ 
ΒΟΥΒΡὮ τ, 0 Αἰ ουηδίθ Υ ργοοϊδιτηθα [18 ῥγαῖϑθα (1881. υἱ. 1---.} 
Ὕ16 ΕΖΟΙΙΟΙ νγᾶϑ διλοηρ ἴπ6 σαρῦγοβ ὈΥ {86 τῖγοσ ΟἼΘΌΑΥ, [δε 
ΠοανΘηΒ ὝὍΓΘ ΟρΡΟΠΘΩ, δηα ἢ Ὀομο]ὰ {Π6 νἱβίοηβ οὐ (ἀοά, ποῖ ᾿ε 
.ι48 ἀοβοσῖθοα (ΕΣ ΖΟΙ,, 1.} Τὸ [818 οἶδββ οὗ αἴ ν]ῃ6 τηδη! δϑίδ [08 ἰ8 εῦ- 
Ῥοβοα ἴο Ὀοϊοηρ [π6 τϑυϑίδίοη τηϑᾶθ (ο «}δγθσαϊδῃ, δομοθσγηϊπρ ἴδε 
εἴτα] τ ΟΝ ἢ νγ88 Θοσητηδη θα [0 Θοῃοοδὶ πθᾶρ {Π6 τῖνοὺ ΕΟ γβίεὶ, 
δΔηα ἴο τϑδϑιηθ 10 αἰοσ 10 δα Ὀδοοηα ἀδοαγρα (76 γ. χὶ, 1--3. 
Ἰηάεοοά, 1Ὁ 18 ποῖ ογϑά 0 1]6 (δαῦ {μ6 Ῥχορμοὺῦ ββου]ὰ αν Ὀδθὴ δεῖ 
ὑπο ΡΟῚ 8 ἸΟΌΓΏΘΥ Οὗ Βυοἢ ΘΟΠΒΙἀΘΥΆΌ]6 ἰΘηρίῃ δηα αἰ οΟ Υ ({ο 
[86 ΕἸΡ ΓαΐοΒ 18 οΘοτωρυίθα ἴο μβᾶνθ Ὀδθθὴ δἰ ιηίθθῃ Οὐ {νυ ΘΠ Υ ἀδ18 
ἀϊβίαπί ἴσο “ ΘΑ] θυ), ἴο ἃ ὙΟΥῪ τοδὶ 1088 οὗἁὨ 818 τη : ΒΘ η ΘΥ̓ΘΟΙ͂ 
Ρυσροβθ σουἹὰ παν ὈΘ6Π ϑηβνγογοα δορί Σ 88 γ76}], 1 [Π6 ἰτϑῦθ- 
δοίζοη μα Ὀ66η ΓΟργθβθηΐϊθα ἱπ Ὑ]ΒΊΟΠ. 6 88Π16 ΒΌΡΡΟΒΙ ΟΣ οὗ 
βίο τηπδὺ 6 δαἀτηι 64 1ῃ ΟἾΒΟΥ ΟΆ868 8180, ραυ Δ ΟΌ ΪΑΥΪῪ ἴῃ «76Γ. χχτν 
16 ---29.; ἴοῦ 1ὖ σου] 6 δρβισχά ἴο θϑ ον ἐμαὶ «ΘΓ δ ἢ δοίυδ!ῦ 
ψοηῦ τουῦπα ὙΠῸ ἃ ΟΡ πὶ 818 μαπᾶ ἴοὸ 41} {π6 Κίπρβ δῃᾷ πδίϊομϑ 
Θηυπλογαιθα τὴ ἰπδὺ οὨδρίοσ, δα τηβδαθ ἐμθῖὶ ἀὐκ οὗ 118 οοπίοπίβ, 
Μι|οδίδῃ, ἴῃ νἱβίοη, Ὀ6Π614 {π6 Ἰωμογὰ βιυπρ ὉΡΟοῚ ῖ8 (Ώσοηο, 80- 
Τουπαρα Ὀγ [μ6 οοἰοβίϊαὶ δμοβῖ, δηά 411 [βγϑοὶ βοαϊϊγοα ἀροη [δς 8} 
(1 Κίπρβ σχχὶ! 17---.28.}) ΟἾΒΟῚ ᾿πβίδῃοοθ οὗ τϑυϑίδιϊοηβ ΟΥ̓ Υἱδβίοιϑ 
ΤΩΔΥῪ Ὀ6 Β66ῃ ἴῃ Ναυη. Χχῖν. 1ὅ. ἕο. ; ΕΖδκ. 111. 1., ἵν. δ, 12, 1ὅ,., 
Ὑ111. 1. ὅς, ; Π8η. νἱῖ. ; Δοίβ χ, 9---16.; 2 Οογ. χὶ! 1--4, Μδηγοί 
[0 ΒΘ 68 γϑργοβθηΐθα ἴῃ [86 ΑΡοολίυρθθ γα ἴῃ νἱβδίοη. ἢ [ἢ Φοὺ 
ἵν, 18---Ἰ16. (ἤθγο 8 ἃ ἀββουϊρίζοη οὗ ἃ νἱβίοῃῃ ὈῪ ΕἸ] ρμαΖ {86 Τειμᾶ- 
τἰΐα, τ Β10}}, ΤῸΓ ΒΌ ] ταϊῦγ, 18 πηγῖνδ]]6α ΟΥ̓ ΔΠῪ Ῥτοαποίίοη Οἱ ἀποίοηί 
ΟΥ Οὗ τωοάδϑγῃ ροϑίσυ. ““ ΜΙΔηϊρἢϊ, βοϊϊπάθ, ἐθ6 ἄθαρ β]6βρ οἵ αἱ 
ΔΙΌ Πα, {Π6 ἀγο δα [Ὁ] 6}1]], αηα ογθοίΐίοη οὐ [6 ἢδῖγ οὐδ [6 Ὑν Βο]6 ΒΟΥ, 
[86 Βῃϊνοσίηρ ποῖ οὗὨἨ [86 τη 8ο0168 ΟὨΪΥ, θαΐ οὗ [Π6 Ῥομθ8 {πμϑηηβεϊνβθ, 
[86 ρ᾽άϊηρ ΔΡΡΓΟΔΟΙ οὗ {Ππ6 βροοῖγθ, Π6 δρσυρίμῃοθβϑ οὐ δὶ8 ῥϑῦβε, δ 
ππἀοῆποα Δπα Ἰπἀ βου θ8 006 ἔοττα, ἃσὸ ἃ}} ρου θυα] δηα οὐρῖπαὶ οἰλ- 
Ταοίοσβ, ὙΒΙΟΒ Πανα ΠΟΥΘΓ θ6Θὴ σίγθῃ χὰ αι] οἰδοῖ ΟΥ̓ Δ ΩΥ ΟἾΒΕΓ 
τιον. 8. [10 Πὰθ θθθὴ αυοβιϊοηθα τ βοίθμοῦ {π6 ῥγορμϑίο ψιδιοῃϑ 
ὙΘΓΘ ΓΘΆΪ, ΟΥ̓ ΤΊ ΘΓΟΪΥ {π6 Κη οὗ ἄγαββ ἴῃ τ Β]οἢ [86 ρτορμοῖβ οἱοιμοὰ 

᾿ ὙΠ6ΙΡ ΘΟΠΟΘΡΌΟμΒ. [Ὁ 18 ποῖ δᾶδὺ ἰοὸ ἀθοϊάβ, ποὺ 18 10 οὗἁὨ πιυοὶ 
Σαρογίδῃοθ. Ὡοη ΧΙ, 41. που]Ἱὰ βοὴ ἴῃ ἔδυουσ οὗ [86 ἔοσιεῖ 
ποῦοη.7 

(3.) Ζηερέγαζίοπ [οΥ, ΤΟΥ͂Θ ῬΓΟΡΘΙ͂Ύ, τονϑ δ 0} τγᾶ8 ἃ (μϊγαὰ πιο 
ΕΥ̓͂ σψἤοι (Π6 ἀϊνίπα ἀδβίρηβ ψγ γα τωδηϊδδϑίβα ἴο {86 ργορῃοίδ; ΒΥ 
ΜΓ ΠΙΟΙ ὕθτη ͵ὸ ΔΓΘ ἴο υπαογβίδηα ““8ἃ βιιρροβίίοη οὗ ἰάθαβ ἕο ἰδὲ 
ὉΠαογδίδπα!ηρ, ψιβοαῦ δυο χαργοϑοηϊαίίοηβ (ο (π6 ἔΔΏΟΥ 88 {δὲ 
ξοσίαθῦ πιϑίμοάβ τωρ ]γ. Μαϊπηοπιθβ, οπ6 οὗ (86 πιοβὲ ταϊϊομαὶ δὰ 
Ἰοαγηθα οὗἉ [6 «618 ἀοοίογβ, ΘΧ Ὁ ]α 18 {818 ᾿ηϑρισαίίοη ὑο Ὀ6 8 ἀϊνίπε 

1 866 ὑὕθίοτο, ΡΡ. 396---898. 
3 ὙΥ τ81.8, ΜΊΒΟΘΙΙΔηο Δ ὅδοσα, ᾿ἰὉ. ἴ. σαρ. 8. 8 ἰχ. ὑρ. 19, 20.; Ὧγ. ΒΙΔΥΠΘΥ͂, οὐ Ζζεγ. χὶϊ!. 4. 
5 Ὧγ. αοοὐβ Τταπδίδίίοῃ οὗ Φοῦ, Νοῖο}β, ὑ. δ]. [866 ΒΟΠ16 ΥΘΣῪ 86η810]6 οΟὐβοσνυδίϊουθ οὗ 

Ῥγορδοιίς υἱδίοῃϑ Ὁ Ὧγ. 8. Η., Ταγηον, Τπουρλίδ οἡ (δὸ Οτἰκίη, ΟΒασδοῖοσ, δηὰ Τηξεγργεῖδ: 
Ἄῳ οἷ πο ῬΓΟΡὮΘΟΥ. Νον Ὑοτῖ, 1852. ἀΐδο. ἱν. ὑΡ. 64---71. ; ΘΟΏΡ. ἀἰΐδο. Υ. ΡΡ. 
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ΣΡ υ786. ΒΏΔΌΙ σ᾽ Δπα ὑτρίηρ (Π6 Ββυ]οοῖ οὐὗὨἩ 10 ἴο αὐέον ῥβαὶτηϑ δηᾶ 
ΒΥΓΩΏΒ, ΟΥ υϑϑῖπι] ἸΠΟΓᾺ] ρτθοθρίβ, ΟΥ̓ τλδίίθυβ ΟἹ], βαογοά, δηᾶ ἀϊνίηα; 
Δηα {παΐ, 8116 6 18 ἀνα, ἀπα ἢδ8 [86 ΟΥ̓ΔΊΠΑΥΥ 86 8π4 νἱροῦὺγ οὗ 
μΐἷ8 Β6ὴ868. 00. νγ8 {Π6 ἱπβρίγαιοη οὐ Ζϑομδτῖαβ δηα ἘΠῚΖα οί, 
ὙΠΟ ΟἿ 8 ὙΘΡῪ ΠΟΥ ΒΟ Πρ ΟΟΟΒΒΙΟΩ 816 Βαϊ [ὁ δᾶνθ δεεη ΛΙϊεα εοἱέῃ 
ἰδε Ἡοῖν Οαδλοεὲ, αιιὰ ἴο αν αἰξοτοα {π6 χηοβί βΒ.] πη6 δοϊκη ον ]οᾶρ- 
τηθηΐ8 ΟΥ̓ ὈΤΘΩΙΟὐΙΟΩΒ (106 1. 41, 42, 67----79.}. σῇ, ἴοο, νγὰ8 ἐδ 
Ἰηβρίσδίιου οὗἨ [Π6 δηοϊθηῦ ρτορῇῃθίβ ἴῃ σθηθγαὶ, σγῃ0 “ 8ραζο α58 ἐλεν 
τρεῦῈ τπουεα ὃν ἐλε Ἡοῖΐν ΟἸ)ιοδί. ΤῊΙΒ βδογρα ἱπιρυβα τγαβ οὗ ἃ οδΐτῃ 
Δη4 σρῃῖ]6 παίυγο, ἃπα [Πππ8 τῦδ8β οἰ θαυ ν αἸΒυ πρι ]8ῃ6 4 ἔγομα {π6 ἴδ η8- 
[164] ᾿Ἰπβρ᾽γαίίοη οὗὨ μοαύμϑῃ ἀϊνίμοσβ.ῖ... Βαΐ {Ππ6 ργορμοῖβ οὗ {π6 ἰσὰθ 
αοά νασὸ ΟὨΪΥ “τοονϑα, {πδὺ 18, οα] αν ᾿ηβιιθπορα ὈΥ ᾿ΐβ Ἰπθρ ΓΙ ηρ' 
δρισι. ΤΗΐδ Ἰηἤπθηοθ, ἔν ἔσομαι βυβρθηαίηρ, δα θα νἱροὺγ δπὰ οἷθνα- 
θη ἴο ὉΠΟΙΓ ΟὟ ΥΘΆΘ0 Δ Πα ργυθηο6."3 

(4.) Βυΐ [86 πιοβύ διαϊπθηΐ οὗ 811 ἰπ6 τηοᾶδβ οὐ οοτησηιπϊοδίηρ (ἢ 6 
ἀἰνίπθ νΠ}} ἴο τηδὴ ᾿ν88 ἃ ἀἰγοοῖ σοπυογϑαίίον τιοϊἢ Οοά. ΤΕ 1Β 6βρε- 
ΟἸΑΠΎῪ τοοογα ρα οὗ Μοββϑβ, ὑ[παῦ ὕΠ6τῸ ἄγοβθα ΠῸ ργόρμϑῖ δι βοαπ θη Υ 
ἰλε ὠπίο ἤϊηι, τιολοτι ἐδ 7,ογὰ ἄπειο ας ἐο ἴαος (θα. χχχὶν. 10,). 
ΤῊ18 ἢ88 Ῥθθη ἰογιηθα {π6 Μοδαϊςσαὶ ἐπδρίγαΐξίοπ : ̓ῦ γσὰ8 [μ86 πὶρῇαβὶ 
ἄορσταθ, 8η4 νγὰβ ομδγδοίοσιζθα Ὀν {86 [0] οὶ πρ' οἰἸΤουτηβίδηςοθ, πῃ ῇ 
ἀἰβύ ρα] Β64 1 ἔτοτα {Π6 γον δ 8 τη846 ἴο {Π6 τοδῦ οὔ [Π6 ργορμδῖϑ: 
--1. Μοβαβ νγ88 τηϑδα8 ραγίακον οὗ [686 ἀϊνιηθ του θυ οη8, τ ἢ116 Πα 
88 ἀ8 Κα (ΝυΏὈ. ΧΙ! 6---8.}; ὙΠ ογοαΒ (ἀοα τηδηϊϑϑίθα Ἀἱπη86}} τὸ 
811 0Ὁπ6 ΟΥΒΟΙ Ῥγορμοίβ 1π ἃ ἀγθϑτ ΟἹ Υἱβῖοῃυῃ. 2. Μοβοϑὸ ργορ ιοβιϑα 
πύποτῖ 1Π6 πη θα] 1100 Οὗ ΒΠΥ͂ ΔΠσ 6110 ΡΟΎΤΟΥ, ὈΥ̓͂ Δη ἰπῆἤπθηοσ ἀογὶνοα 
ἰπητη ἀϊδίου ἔγοτα (ἀοὰ ; ψβ116 ἴῃ 411 ΟΥ̓ Γ Ῥγορἤθοὶθβ ϑοῖηβθ δηρεὶ 8ρ- 
Ροαγβϑα ἴο {86 ργσορῃοῖ. 3. ΑἹ] [86 οἴβοσ Ῥσορμοίβ 6 γ6 δἰγαιά, δηὰ 
το 16 δπὰ ἔδιηίο : Ὀὰ Μοβοβ ψδβ ποὺ βο.υ Τὸ ἢΐϊ ἐδο ΤΟ ῈῸ 
ϑραΐο, αοθ ἐο ξασε, α8 α πιαπ 8βρεαλείλ κηΐο λιὲβ ὕγίεπά (ἘἸΧοα, χχχιῖ. 
11.), {μεὺ 18, ἔγβοὶγ δῃηα ἐπι] τὶν, σι ποῦ ἔθαυ πα {γο] Ἰρ. 4. 
Νοΐῖ ομβ οὗ ἰδ οἱβοὺ ῥσόρῇῃαίβ οουἹὰ αὐΐοὺ ργοαϊοίϊζομβ αἱ {πο ὶγ 
Ρίθαδαγα; θαὺ Μοβθϑ, ὁὴ σ ποτὰ {π6 Βρὶγιῦ οὗἨ ῬΓΟΡΠΘΟΥ τοδίθα αἱ 4]]} 
ἘΠ]68, γγἅὰ8 ἴγθθ ἴο ῬτΌΡμοδυἜδ, δῃα ταϊρς πᾶνθ τοοουσβα αὖ ΒΥ {26 
ἴο 1Π6 βδοσγϑα οὔβοὶθ ἴῃ 186 ἰδΌθγηδο]θ, ἡ ΒΙΟἢ ΒρΑ Κα ἔγου Ὀθίνθθη {86 
ΘὨΘΣ τ..." 

“ς Τὴ 4}} {π6 σα868 βού ἀθβογι θα, [ῃΠ6 Ῥσχορμοίβ οου]Ἱά ποῖ. πὶ μουΐῦ 
ἀουθεϊπρ' {Π6 οἰδαταδῦ ἀπά χτηοϑὺ γα] ρα Ὁ]6 δνϊάσποο, ἀϊβίσυβε {πὸ {τ (ἢ 
οὗ 17π6 τονθίδιοηβ ἡυ 1} ΤΠ6Ὺ τϑοοϊνρᾶ; δηα, 1 τοβρθοῖ ἴο 8, 6 
ἢανα δι ρ]6 γϑάᾶβοῃ, ἔγοπμι ἃ ςο] ον οοηβι ἀθγαίίου οὗ {Ππϑὶγ νυ ἸΏ ρ8, 
ἴο θ6 οοην!πορα {Παὖ {πὶ} Ἰηδριγα ἢ τγ88 δοοοιρδηϊθα νυ ἱτἢ βυ οϊθηΐ 
σπαγϑοίουβ ἴο ἀἰϑεϊηρ 8} 10 ἔγοτη {π6 ἀγθδίὴβ οὗ δηϊμυβίαβηι, οὐ 186 
ΥἱΒΙΟῚΒ οὗὨἨ ἔδῃογ "δ ὙΠοΟΡὮ {πον ὈΟΘΙΪΥ βίσθηρί τγ88 Βοιηθίϊπη68 
ΟΥ̓ΘΙΡΟΥΘΓΘα ὈΥ 186 πιαρπϊίιάἊο οὗὨ {μοῦ σϑυϑ]δύϊομβ, δα 861] ΟΥΘ6Β 

1 ΨΙΡῚ γοργοβθηΐθ [86 ΒΟΥ 88 ῬΟΓΙΘΟΙΥ ἤγδηῖίς, 88 δίσυρ α πρ ἰῃ γαΐη ἴο βῆδκε οὔ (9 
ἀοῖΥ τηδὲ ᾿πϑρίγοα ΠΟΥ, δῃηἃ 88 ἰγγθβίβεὶ Ὁ] ογοθὰ ἴὸ ὑοῦ 8 ἀἰοίαῖοδβ. ΖΕ η. νἱ. 47. ὅς, 77. 
ἃς. Ικιοδῃ ἀεβοτίδεβ (86 Ῥυιβίδη ῥγορμοίθββ ἰῃ [06 β8πι0ὸ ἸΔηποσ. [Ὁ. ν, 142---218. 
[ϑοῦχθ Βᾶνο ΘΥΓΟΏΘΟΏΒΙΥ Ὀα]ονοὰ ἐμ8ὲ [ἢ6 Ῥτορ οἴ 81 Δ} ]ΑΥΙΥ ΓΟ 80 Θοχοὶ θα 88 ἴο ΔΡΌϑαν 
᾿κὸ τπηδάσηρῃ. 

3 ΤἌάρρβῃ, Τ,οΐαγοβ οἡ “6 18}} ΑἸὨΓΙ 4 }1168, ΡΡ. 198, 199. 
Ξ ἴωμη ΤΩΔΥ͂ ΓΕΔΒΟΠΔΌΪΥ ὃς ἀομθιοά ἢ 
4 δια, ϑο]οοὶ Ὠἰδοοιγδοδ οἡ ῬΓΟΡΏΘΟΥ͂, οἢδΡ. χὶ, ΡΡ. 261, 262; ΥΥ 1ἰδῖι8, Μ|Ἶ866]1. ὅδ Σ, 

110. 1, σδρ. 7. 5 Βρ. ταν, Κογυ, Ρ. 826. λα ενὸ ἮΝ 
νΟΙ, 11. ὧν 
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πο ἀεΖχίοα π|ῖῖ (86 δρ]θηουΣ οὗὨἨ {16 ὙἹβίοπαγυ Πρα, 88 ἴῃ (δ 
Ἰπϑίβῃοοβ οὗ ζδῃϊοὶ (σ. ὅ---9.), δῃὰ (π6 δροδίϊα όδη (ον. ὶ. 11.) 
γοῦ {ΠΥ τοίδϊ θα (]}] ροβϑϑδβίοῃ οὗ {πϑὶσ ππἀογβίδπαϊηρ, δα [δ ἴτε 
ΘΧΘΓΟῖβα οὗἉ [Π6ῚΓ σᾶϑοῦ. Τὴ ῥσόρμοίοδὶ βρὶ γι, βοδίϊηρ 186] 1 [δὲ 
ΤΆΪΟΠΔΙ ΡΟΥΘΙΒ, 88 Ὑ6]1 88 ἴῃ {Π6 ΠΑΡ Ί Δ[10Π, ΠΟΥΟΥ Δ] 1Θπδίρα ἰδὲ 
τηϊη, Ὀυΐ ᾿πέοττηοα δηᾶ δη]ΠρὨξοποαᾶ 1; δηᾶ ἐποβ6 πὸ ᾿οσοα δοϊπδίοὶ 
ὈΥ 10 αἰ ναγθ τηδϊπἰδϊπθα ἃ εἰ ἀπο Δη ἃ ΘΟΠΒΙΒί ΠΟΥ͂ Οὗ ΤΘΆ80}, πὶ 
Βίγοῃσίῃ δηα βο]} 1 τὺ οἵ ̓ υάρστηθηῖ. Εν (ὐσοα ἀ!ά ποῖ ΘΙΏΡΙΟΥ ἸΔΙΟΐΔ οΥ 
ἴοοΪ8 ἴοσ [Π 6 ργροβο οὗ γαυθδιϊηρ ἢ18 Ὑ11}}}, υὰ ἔΒο86 μόδα ᾿ἱη ο Ἰθείϑ 
ΜΈΓ ΘΠΕΧΘ δηα ροχίοθοϊ ; δηα 6 ᾿πιργϊπίθα 80 οἶθασ 8 ΘΟΡΥ οἵ ἢ" 
γαῖ ἀροῖ ἔπ οπι, {με 10 Ὀθοδιηθ {Π6}} ΟἾΤ 86,086, δαΐϊηρ, αἱρουίοά [ὉΠ 
Ἰηΐο (ΠΟΙ ὉΠ ΘΓ Παρ ; 80 ἴμαὺ ΠΟΥ ΟΓΘ 800 6 ἴο τοργϑβϑηΐ 1{ (0 
οἴβοσθ 88 ὕΠΌΪΥ 88 ΔΩΥ͂ ῬΘΥΒΟῚ ΟΔἢ ΘΧΡΥΘΒ8 ὮῚΒ οὐ που ρ ἢ ἴ8.} Απ, 
1 δὖ ΔΩῪ πιο ΓΠΘΥῪ Ια ποῦ ΟἸΘΑΥΥ υπαογθίδηα [86 ρῬγορμθίς τοτεία- 
τίου ΘΟ πΙοαίρα ἴο {6 πη}, [ΠΟῪ Δϑκοα [ῸΓ δῇ δχρ᾽ δηδίοι : δυσὶ 8 
[π6 οοπάποϊ οὗ [2.8η16] (0.4ῃ. 1χ. 18---28., χ. 1., δ6.), ἀπά οἵ Ζε- 
σπαγῖδῃ (1. 9.. ἰν. 4., Υἱ. 4, ὅ.). 
ὝΒοα [86 ναγίουβ Κιπᾶβ οὐὨἨ Ὀσγοόορῃθου δρῦονθ δηυμηθγαίθα οολϑοὶ 

ὉΠΩ͂ΘΥ (Π6 βϑοοπα ἔθιρ]θ, {ΠΥ ὝΕ͵Θ δβιοοθοαβά, δοοογάϊηρ ἰὸ [δὲ 
ΤΑἸτυα]δ(8, ὈΥ͂ 

4, ΤῈο Βαίῃ οὶ, υοἷοε ὕγοπι ἀδξαυεη, ΟΥ ἴ(π6 δῦ] γθρίοηβ, ἀααφῆϊε- 
υοΐοσε, οΥὁὨ ἀαπσλίεν ΟΓ α υοἷσο; ὈδοδιΒ6, ΟἹ {6 οαββαίο οὐ {π6 αἰνίμε 
ΟΥ̓ΒΟΪ6, (ἢϊ8 οϑιὴθ 1 118 Ϊδοθ 88 1ἴ8 ἀδΌρ ΟΣ ΟΥ διιοοθβϑθουῦ, ϑ01ι6 
ΘΧΡΟΒΙΟΥΒ μανο ἱταρίποα {παὲ (Π18 σοῖοθ 18 Δ] υἀθα ἰοὸ ἴῃ Φόδη χί. 
28.; θυΐ (Πογ6 δρρϑᾶζβ ἴο 6 πὸ ἔουπαβί!οη ῸΣ Βιοἢ 8. ΘΟΠ])ΘΟΙΕΓΕ. 
Ὁγ. Ῥυϊάθαυχ, μβονθυοσ, π88 βῆονῃ {μπαῦ {[μ6 Βαίῃ Κ}ά νγᾶϑ ηο ευῶ 
ΘΟ 6βίῖαὶ γοῖοθ τ8 {π6 ἰδ] πιυϊδίβ ργϑίθηα, Ὀὰϊ ΟὨΪῪ 8 ἔβη ββιϊοδὶ ΜΑΥ 
οὗ ἀϊνπαζου οὗ {πεῖ οὐ ἱπυθηθοη, κ 86 ϑογίες Μιγσίϊαπε 
διηοηρ [86 ΒοΑΙΒΘΩΒ; ἔοσ, 88, τὴ ἔποτα, [Π6 πογάβ οὗ (6 ροοῖ, υροῦ 
ὙΠΟ ΠΟῪ ἢγε αἱρρθά, γογο ἴΠ6 ογβοῖθ ὙΒΟΓΘΌΥ ΓΠΘΥ ΡΓΟρποθίοϑ 
1δοβα ἔαΐυγο ονθηΐβ, Θοποογηΐηρ Ν᾽ ΒΊΟΝ ΠΟΥ γα ἀθδισουβ οὗὈ ἴθ 
τηβίοι ; 80, ϑιμοηρ ἴμ6 9678, ΒΘ ΠΟΥ Δρρεαϊοᾶ ἴο Βαίὰ Κοὶ, ἰδὲ 
παχὶ ψοσγὰβ ὙΒ1Ο ΠΟῪ ΒΟΑΤα ἔγοτη ΘΩΥ͂ 006 ὝΘΙΘ ΤΟρΑΓἀοα 88 ἰδὲ 
ἀοεϊγοα αἰνὶη οΥδ0]6.3 

ϑοπιθ Οὗ [86 δάνθγβασιεβ οὗἉ {π6 Ὁ10]6 αν τοργοβϑηϊοα ἴῃς Ἡεδτε 
Ῥσγορμοίβ 88 ρυ 16 ἐποθηϊαυῖθθ, γ᾿ἘῸ ρογροίυϑ! ἀεπουποοί, δηά [- 
υθηῖν Ὀτουρἢῦ, οαἰδυλ 168 Ὁροη {ΒΕΓ ΘΟΙΠΊΤΥ͂, ΤΔΟΥΘΙῪ ΟἹ δοοουὶ 
οὗ τοὶ ρίουβ ορὶπίομβ. ΕῸΣ βυοῦ ομδγρα ἴμ6ΓῸ 18 ὯὨ0 οἶμοὺ στουπὰ ὑυὶ 
{μ18, ν1Ζ. ἐπᾶὶ (86 ῥχορμοῖθ δοῃβίβη!υ ἰδβιῆοα ἀραὶηδὲ 1ἀοἰ λίπ 
ΘΑΌΔΙΪΥ δμλοηρ τυ] γΒ δηα ρθΟρ]6. [10 ν1}1 μα σβοο]δοίθα {πδὲ ἰά0}}- 
ΤῪ ἴῃ [86 Πρ ον ὨΔ[ΟΩ Ὑγ48 ΒΊΡἪ ἰΓΘΆβΟη δραϊηβὺ {ΠΟ Οὐ ΟΟΠϑΙ" 
ταὔου, δηθὰ “6 μονὴ {πεῖν Κίηρ. [Ιἀοϊαίτυ αἰγθοῖὶγ ἐογέοϊιοα (86 
ΤΟΥΥΙΟΤΥ δπὰ ρυν]οροδ: 1 88 8ῃ ἰη]οῦ ἴο δΥΘΤῪ δροιϊηδίίοι: 
ἀοξεαιοα [86 ρτεαὶ δῃᾶ ἴοὸσ τ βίοι [πα΄ ρΘορ]6 νγαβ βοϊθοίϑα ; δὰ " 

} ϑβοοὸ σι ἢ, δοῖοοὶ Ὠ᾿ΒοοῦΓβαα, ΡΡ. 190, ὅς. 
5. Ῥηάραυχ, Οοπηροιίοῃ, ρασί ἰϊ, θΟΟΚ ν. δὰ δῆπο 107. νοὶ. ἰΐ. ρῃ. 828, 329. Ὑ|ιο (ΠΡ 

εἶδηβ, αἴτιος ΟἿ Υ βοΔΠΠΥ͂ Ὀοσδη ἴο Ὀ6 σογτυρίεά, Ἰδαγιΐ ἔγοτα ἴπ6 Πϑδίἤοη [Π|6 δῶ πιὸ πιοάε οἷ 
αἰνὶπαιίοη, δῃὰ υδοὰ [δ6 Ὀἱδ]θ ἴῃ {Π6 88Π}16 ΤΠ ΠΉΘΓ 88 τῃ6 Βεδίμοῃ πδὰ εἰ ρ]ογεὰ [ἢο ροεῦβ 
οἵ γε! [π Ρρ. 829, 880. τ. Ῥγίάθδαχ 888 μίγθη βοπ)θ γετηασὶς  Ὁ]6 ἱπβίδηςεδ ο ιὲϑ 
δυβυγὰ τηοᾶς οὗ ροποιγδείηρ ἰηῖο ατυτίγ. 866. Βιαϊ, ϑ6]οοὶ Πὐἰδοουγϑοθ οἱ τορι δ 
οδδρ, χ. [Ὁομρ. Κίειο᾽α Ογοὶ. οἵ Βί0]. Δ, ασὶ, Βα οὶ]. ] 
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{πον ἔπ ἀδιηθηίαὶ [αν γ8 {86 τηοϑὺ ἀοβίγιοιινα οἉ] τα "168 ποτ ἀδπουηοοράᾶ 
ασαϊηβὺ 1. (ΟΟὨΒΟΑ ΘΩΥ, [86 Ῥτοροῖβ, ἴῃ ὈΟΙΑΙΥ αγγεβίϊπρ [818 6υ]], 
δύῃ δ {π6 μαζασγὰ οὗ {πο ὶσγ οὐσὴ ᾿ἴνθ8, βΒῃονθα ἐποιηβοῖνοθ ἴο Ὀ6, ποῖ 
{π6 τηϑ]ρσηδηῦ αἰδίασθοσβ, θυΐ (Π6 ἰγυεθὺ δηα τηοϑὺ αϊβι ηἰογοβϑίθα 
ἔτι οηάβ οὗ {πο ῖγ ΘΟΙΙΤΥ ; ΘΒρθοΙ ΠΥ 88 ὈΥ ὑμ18 οοπά οί {μον οχθουϊοα 
(86 Ὀοπονοϊδηΐ σουλι ββίοι τ ὶὶ ἩὨΙΟΔ ἐ πονδὴ Πδα ᾿π γυβίοα ἰἤθτα, 
ἃ ΘΟΙΏΙΩ ἸΒβίοῃ ἰδ ἀοα ποὶ ο ἀσδβίγου, Ὀαΐῦ, 1 ῬΟΒΒΙΌ]6, ἴο βαγὸ ἰδδὲ 

ΟΡΪδβ, ὈΥ οπϑοκίηρ [Βοβα οὔποθ ΟΝ 6͵Θ Ῥγορηδηῦ σι ταυϊη. 
ἼΠηαοΥν ἴπ6 πηομασχοῦν, δηα ρδυ Ιου ΪΑΥΙῪ δου [86 αἸν1δῖοπ οὗ {π6 ἰηρ- 
ἄοχα, {πὸ ΡῬγορμοῖβ βθθῖλ ὕΟΤῈ ΠΌΤΊΘΤΟΒ. ΘΟ ἀῃ ΟΥΘΥ ΟΥ̓ ΤΠ] 6 ἢ Ὑγ88 
16} ῬΘΟυ ΙΔΥΙΥ προαρα ἴο ΘΟΏΥΘΥ ἴΠ6 θα ΟΠ] ΟῺΒ δηα τορτοοίβ οὗ 
αοά ἰο νπίοκοᾶ συΐοσθΌ ὍΠΟΥ ἱπίογίογοα ἴῃ τπαῦ ΤΥ δα οΔ]]οὰ 
»οϊιἐἶο5 ΒΙΧΑΡΙΥ 88 οα ἀϊγοοίθα {ποῖ ; δῃά, πὰ {μοῖρ οοιη86}8 66 ἢ 
ἔο]οννοα, πδύϊοηδὶ ῬΓΟΒΡΟΣΙΓΥ 88 0 6}} 88 ᾿παϊ νιάτα] ρΡιοὺυ σπου] παγθ 
Ὀδοη {86 τοβ0}1.} 

ΥΙ1. Απθφυϊ δηᾶ βασοθββίομ οὗ {Ππ6 ῥσγορῇῃοίβ. 
ῬΥΟΡΉΘΟΥ͂ 18 οη6 οὗ {Π6 τηοβὲ βίσικιηρ ῥτοοίβ οὗ {86 ἰγὰθ σοϊρίοη ; 

ΘΠ, 88 το] ρίοη 88 οχί βία 1 ΘΥΘΤῪ 96, ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ ΘαΌΔΙΥ βυϑιδιθα 
ἔγοτα [ἢ σοτηιηθποθιηθηῦ οὗ [86 σου]ά. 

᾿ς 786 96} γϑοκοῃ ἔοσίγ-οιρ ῥγορμθίβ, δηα ϑανθ ργορῃοίθββοβ; 
ΟἸοοπί οὗ ΑἸοχαηάγια δπυιηθγαΐθβ {μι γυ- να ρῥγορῃθίβ δῃᾶὰ ἔνθ 
Ῥτορμοίβββαβ ὃ; δηὰ ΕἸ ρῇδῃι 8, ΒαυθητΥ -ἴῃγοα ργοροῖϑ 8πα ἴθῃ ργοὸ- 
Ῥβοίθδβα. ΥΝ 1ἰβιυ8, δηα βοῖλθ οἵἴμοὺ τροάθσῃ οὐ 168, αἰν] 46 {π6 Β6Υ1ΘΒ 
οὗ ρῥγορδῃοῖβθ ἱπίο ἴδγοα ρου οάβ, ἀυσίηρ 0 Οοα αὐ δωπάγν ἔΐπιοα 
απά ἐπ αἴσογδ πιαπποῦβ ϑραλε μρηΐο ἐδ ζαΐμετα οὗ 186 “6 18} πδίϊοη 
(Η6. 1. 1.); νἱΖ. 1. Ῥσορμθίβ ψγῇο ἢουγβῃθα Ὀοϑέοσθ 186 οἱνιηρ οὗ 
{π0ὺ ἰὰνγ οὐ Μοβοθ; 2. Ῥσορμοίβ σγῆοὸ ἢουνβῃθα ὑπᾶοσ ἰμ6 ἰὰν 3 
δα 8. Ῥτορμοίβ ψἢὸ Βουγβιθα ἀπᾶον (86 ροτιοα οομργίβοά ἴῃ (89 
Νον Τοθίδιηθῃηΐ. 

', ΤῬγορλείς [Υ̓ ΜΒΙΟΝ ὕθστα παυδὲ Ὅ6 τππαἀογβύοοα ΔΩ ὕο ὙΒΟΙη ἃ 
αν! σΟΙ λυ ΠΙΟΑΙΟῊ νγ88 τη846, 88 Μ16]] 88 ἱπίογργοίοσβ οὗ ἀοδ ᾿ψ}117, 
δείονγο δε σίυϊηφ οΥΓ ἐ]ι6 ἴαιο 9. Μήοβεβ ποτα, Αάδι, Εὐποοῦ, δίῃ οὶ, 
ὕνο οὗ [πΠ6 παπιὸ ((1βῃ. ἵν. 24., νυ. 29.), Νοδῖ, ΑἸ γαθδμ, [8880, 80οῦ, 
“} οβθρἢ, 00, ἀῃπα Π18 ἔσθ μάβ, απα Βαίδαιηα, Τῇ ργορμοίθββοβ ἴῃ (818 
Ρουοα ψογα ϑασγαῖ, Ηδραν, δηα Εθθοοσα, 

1. Τρορλείς ὑπάδον' ἐδ ἰαιο, οὗ νι οπὶ {ΠΒΟΓΘ ΔΓΘ ΟΣ 86 7168. 
1, Τργορἢείς ἴπ ἐδε ἀδβοτέ : ---- Μοβοθ, Αδγομ, [86 ργορμοίθεβ Μιγίδῃ, 

{86 βουθηΐν οάθσβ (ΝΎ. χὶ. 16, 17, 24---80.). 
2. γορλείδ ἴπ ἐλ ἰαπά 9.Γ (απααη: ---- «οβῆυδ, δ Δμοηγτηοι8 ρῥσο- 

Ρδοῦ (Δ υάρ. νἱ. 8---10.), Δῃούμοσ ἈΠΟ ΠΥ ΔΘ 8 ργορμθῖ η0 ἀσπουπορᾶ 
{π8 ἀϊνίηθ ᾿υαρτησμίβ ἰο ΕἸΣ (1 ὅβδῃι. 11. 27---86.}, [86 ῥγορμούθεβοθ 
Βοροσαὰ δπὰ Ηδηπαῦ, ϑαιηιοὶ, Ναίμδαη, αδά, Αβαρῇ, Ἡδχηδῃ, 
“Ψεἀαίπυη, Ταν!ά, βοϊοαοπ, ΑΒΔ [86 ΒΒΠ]οπα (1 Κίηρ χὶ. 29., 
χῖν.), Θιθδιαλιῖδῃ (2 ΟἼγοη. χὶ. 2..) χιὶ, ὅ, 16.)., 144ο4 (2 Ἔγοη. ἰχ. 29., 
χὶι, 1δ., ΧΙ. 22.},Π6 ταδη οἵ οα ν8ο ψοπί ἤομὰ ᾽ υὐδὲι ἀηα ργορῃθβὶ θα 
Δραϊηδβῦ [Π6 Δἴ ογθοίθα Ὀγ Ψογοθοδια δὲ Βοίμοὶ, δῃὰ ἴπ6 οἱὰ ῥσορμοῦ 

᾿ ΤΆΡρδη, Τοίαγοδ, ΡΌ. 205, 206. 5 Με ]δ, ς. 1. 
5 Βιχοτηδῖδ, 110. 1, Ορ. ὕοῃι. ἰ. ΡΡ. 8384., ὅς., 400. (εἀϊξ, Ῥοϊῖοτ,). 
4 ΑΡ. Οοἴοϊοσ., σοηβὲ. Αροβί. ποῖ. ἴῃ 11}. ἐν. οδρ. νἱ, νοὶ. ἷ. Ρ. 298, (οαϊξ, Ατηβί, 1724). 
" ΓΊΒΟτΘ ᾿ογ6 ῬγοΟθΑ Ὁ} ὕνψο οὗ 186 πδηι6.} 
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80 ἀνοὶ δὲ Βοῖμοὶ (1 Κίηρϑ χὶν.), ΑΖασδῃ (86 δοὴῃ οὗ Οἀοὰ (3 
ΟἼτοη. χν. 1.). Οἀοᾶ (2 ἴσου. χν. 8.). στῖῖο, ΡΟΓΠΔΡΒ, 18 [19 βαταα ψτ8 
Ιᾳἀο ἀρονϑ τηϑηὐοπμθα, Ἡδηδηὶ ἐπα βθοὸῦ (2 ΟἜγοη. χνὶ. 7.), δ δδα {6 
Βοῃ οὗ Ηδηβηὶ (2 Κίηρβ χυὶ. 1.; 2 Οἤγοη. χῖχ. 2.), ΕἸ] })αἢ, Μέοαιδὴ 
186 80ὴ οὗὨ 1188} (1 ΚτηρΒ χχι!. 8), ὕνχο ΠΟ τΩΟΙΒ ὑτορ ιοῖβ ἀοϊττοσοά 
ΤηΘΒβαρθ8 ἴ0 ΑΠΌ (1 Κιηρβ χχ. 13, 22, 8ὅ--- 43.), 6ῃδζίθὶ (86 δϑοὺ οἵ 
ΖϑομΑΥΔΒ (2 ΟἼτου. χχ. 14.). ΕΠ] 16 Ζοσ 1Π6 δοη οὗ ϑοάαδνδῃ (2 σου, 
Χχ. 37.), Ἐ]18᾽α, Ζϑομαγδ {Π6 8οὴ οὐἉ “6οϊδαδ (2 ΟἜγοη. χχῖν. 20, 
21,), δὴ ΒΠΟΠΥΙΩΟΒ ρῥτορῃοὶ ψῆο0 αἰδδαδαθα ΑτηδΖίαἢ ἐπα δοὺς οἵ 
“ὁ 8} ἔτοτη ὑπάοσίαιηρ Δ ΧΡ αι! 0 ἀραϊηδὲ ἴἢ6 ΕἸΔΟΙΩ1 65, 1 δὴ 
ΔΕΧΙῚ ΠΔΥΎ ἈΤΤΩΥ͂ οὗὨ [βγδϑὶ ἴθ (2 ΟἸγοη. χχν. 7.), Οἀὐϑα (2 Οἤγοι. σχχνυῖῃ. 
9), νυ) (86 βοη οὗ Θιιδιηδίδῃ, οὐ Καὶ) Π- ϑασῖτα (“6 Γ. χχτὶ. 20.) 
“οηδῖ, Ηοβοα, Ατηοβ, 06], 1βαϊδῃ, ΜΊοαη, Νάμυπι, Ηρα κίκαϊ, Οδώ- 
ἀἴδ}, Ζερμδαπίδῃ, “6γϑιαῖδῃ, δηα {π6 ῥσορμοίθββ Ηυϊάδῃ (2 Κιηρῃ 
ΧχΙ, 14.) Ὑῦνσο ἵΔΟΣΘ ἈΠΟΏΥΤΏΟΙΙΒ ΡΙΌΡΙΘΙΒ ἃγὰ τη η Ποπορᾶ (2 Ετηρα 
χ. 1--10; 2 Ογοη. σχχν. 1δ, 16.). 

8. Τγορλεί5 ἀμτίπο ἰλο Βαὀγνίοπίδβἢι σαρέϊυϊέψ: ---- ἘΖΟΚΊΟΙ, ἀπά Ταπρεὶ, 
4, γορλεοίς αὐἴον ἐδ τοέμγηι ὁ ἐδ “ειος ἤγοπι ἐδ σαρέϊουϊέῳ : --- Ἠλρ- 

ξεϊ, Ζοοδατῖδἢ, δπαὰ ΜΑ δ ῆὶ, νη0 γα8 [ῃ6 ᾿αδῦ οὗἩἨ [Π6 ρΡγορβοίβ 88 καὶ 
Ταβρθοίβ {Π6 Ῥυορμοῦϊο ΟΗοΘ, Ὀμυΐὺ ποὺ 48 γοβρϑοίβ {π6 ει αὶ οὐ ργοόορδθογ, 
1: ὸ τοᾶῦ ογοαϊῦ ψ δὲ Φ οβορἢιϑ τοϊαΐθβ οἵ (Π6 μι -Ῥυιοδὶ «ὁ δἀ ἀπ ος 
ὁδαάυα, ἀηπὰ {6 τοϊδοη οὗ {86 δυΐμογ οἵ 6 βοοομᾶ Ὀοοκ οὗ Μεο- 
οΑθ668 οΘοποοηΐηρ 418 Μδοολθοιβ (2 Μάδοο. χν. 12.) 

11, ΤΡγορλοίς πᾶν ἐΐο ρογίοα σοπιργίβεα ἐπ ἰΐε Λίειο “Γεείαπιεηΐ.: --- 
ΖϑΟΒατῖδβ, ιθοη, δηα 9 08πη (Π6 Βαρίιβί, α}Ὁ}} ΟΠ σιβὲ ; δηά, αἴος δ 
δδοθηβίου, ἀραῦυβ (Αοἰβ χὶ. 28., χχὶ. 11.}, [86 δροβίϊεβ. Ῥαϑυὶ, δι 
ὁ]ὁδπ {1π6 δυΐδῃοτ οὗἩ ἐπθ Αρόσδίγρβθ, θθϑιθβ οἵβοσ ρσορμοῖβ τῆ τε 
ΤΘη ]οη6α ἴῃ 1 (ογ. χὶὶ. 28., χῖν. 29 -- -32.; Ερῃ. 1. 20., 111. ὅ., δηὶ ἵν. 
11.; οὗἩἨ ψβοῖὰ 1 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ἰγοαΐ ἰῃ (818 νο]απηθ, τ βῖο ἢ ἱὸ 
ΔΡΡσοργι δία ἰο ἐπα οοπβιἀθγαίΐοη οὗὨ ἴῃ6 τι ϊηρβ οὗἨ {Πο86 ῥγορξιεία 
δ ἐσατδηοά ὑηοῦ {πΠ6 ΟἸἹα Ταδβίαμαθῃὶ ἀἰθροηβαίοη, τ ΒΊΟΝ δδτε 
θδθη ἰγαηβηνοα ἰο υ8."} 

ὙΠ1|Ι. Το ΘΑ ΪΥ ῥσορμοῖβ οομηταϊ 64 ποίδίηρ ἴο ττιηρ : τβεὶν 
Ῥσϑαϊοίοηθ, Ὀοῖηρ᾽ ΟὨΪΥ, ΟΥ ΟὨ:ΘΗ͂Υ, οὗὨ ἃ ΘΠ ΡΟΓΆΓΥ παίΓΘ, ΒΓ6 ᾿πβοτίο 
1η [Π6 Ὠ]δίοτϊοα] ὈοΟΚΒ, ἰοροίμοσ ἢ [Ποῖν ΠΤ] Π] θη, ϑυ ἢ δρρολ 
ἴο αν Ὀθοῃ [86 ο886 ψιλὰ 1] 174}, ἘΠ] 18Π8, ΜΙοαϊδῃ, ἀπα οἴμοτβ ; ὑπαὶ 
ἴποθ6 Ὑ8ὸ στ σα σι οα τ ἢ [Π6 δρὶτιῦ Οὗ ΡΣΟΡΏΘΟΥ ἴῃ 18 πιοβὲ δχαϊιοὰ 
Β6η86, 8η4 ὙὙΟΓΘ ΘΟΙΏΙΩ ΒΒ] οῃΘα ἰο υὐΐοῦ ῥγθαϊοοηβ, {86 δοοομιρί  [8ἢ- 
ταθηῦ οὗ συ ῃοἢ τγῶϑ 88 γοὺ Ὧν ἀϊδίδηϊ, 6 γ ἀϊγοοϊοα ἰο νεῖ ἴδδαι, 
ΟΥ οϑυδ6 {Π6ῃ} ἰο θ6 τυιίΐθη, ἔῃ ἃ ὈΟΟΚ ((ὐομαρ. [88]. ν1}}. 1., χχσ. 8.; 
6 Ὑ. ΧΧΧ. 2., ΧΧΧΥΪ. 2, 28. ; ΕΖΕΙ. χΧ 1. 11. ; ΗδΡ. 11. 2, ἄς.) ΤΙμ 
Ῥσϑαϊοίϊομβ, ὑππ8 οοτωχηϊ θα ἴο τυιζηρ, ὝΟΓΘ ΟἈΓΟΓΆΪΠΥ ργοβογυθά, 
ὈΠΟΘΣ 8. ΘΟμγἹΟοι {Ππαὶ ἔπ οΥ σοπίδ! θα ̓ τηρογίδηϊ ἰγυΐῃδ, {πα γθαῖοσ ἴο 
6 πιοσο ΠΥ τονυθαὶθᾶ, τ ΒΟ Το (0 τοοοῖνο ὑπ ὶΓ Θοσοι Βμπιρηὶ 
δὖῦ (ῃ6 Δρροϊηϊθα ρμοσϊοάβ. 10 γγαβ αἷβο {Π6 οβῖοα οὔ {16 ῥγορβϑῶ ἴὸ 
οοηγαϊύ ἴο τσὶηρ [86 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ {Π6 76 )783; δπὰ 10 18 οη {16 δοοουπὶ 

} Οαϊποῖ, Ῥγοΐδοο αδπέγα]α ΒὺΣ 168 Ῥσορῃὲὸϊοβ, Οοιησω. ἰοσῃ. Υ. ρῃ. 568--- 560, ᾿ θρεπα- 
Ποη 8, ἔοτ. ἰϊ. ΡΡ. 805---807.; Ὑ ᾿εδί8, ΜΊδς6}1. ὅδοσ. 110. 1. οδρΡ. 16---21. ΡρΡ. 161---.2.; 
Οδσρσζου, Τηϊσοὰ. δὰ 1Τύδσοβ ΒΙὈ]οοβ Ὗ εἰ. Τοδὲ. ρδγβ ἐϊϊ. ρῃ. 66---69. 
Ὁ 1 Ομ γοη, χχῖχ. 29.; 3 ΟἜσοηῃ. χὶϊ, 1 δ., χὶδ!, 22., χχ. 84. χχνὶ, 29., χχχὶϊ. 82. ἴπ δάάϊ- 

τἸοὴ ἴο (6 ἰηίοσιηδίίου ἐδ π8 οοΙηπμαιοδίοα ἰῃ (86 ββογοὰ τοϊυπιθ, πὸ δῖ ἱπίοτγιπεὰ "7 
“οϑοΡΒ 8 {μδὲ, ἤοσα 186 ἀθδίὰ οἵ Μοϑοϑ πηεὶ}] {86 τεΐζῃ οἵ Ατίαχοσγχοδ κίης οἵ Ῥειεία, δ 
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{δαῖ, ἴῃ 186 9618} οἸαββ οαίϊοη οὐ [ἢ 6 Ὀοοῖβ οὔ {π6 ΟἹὰ Τερίδηιοηΐ, 
ΜῸ πὰ βϑυϑσαὶ ᾿ἰβίοσιοαὶ τσὶ ηρΒ ἀγγαηρθα διηοηρ {Π6 Ρῥτοροίβ, 
ΤΕγουρβουΐ {Π6ῚΓ ῥσορμϑθίϊο δπα μἰβίουῖοαὶ θΟΟΚΒ {π6 αὐτηοδὺ ρ] ΔΙ 688 
ΔΠα Β᾽ ΠΟΟΥΪ ΤΥ ῥσόναὶ. ὙΠΟΘΥ τϑοοσὰ [Π6 Ἰαο]αίτθδ οὗἩ [Π8 παί'οη, δπά 
ἔογϑί}!] {86 ἡυαρτηοηῖβ οὗ (ἀοα τ ΒΟ πσοῦα το ὈΘ[Ά11 [Ππ6 “6718 ἴῃ σοη- 
ΒοαθΘποα οὗ {πεῖν Τογβακίηρ ῖ8. ΟΥΒὮΏΙΡ δηα Βοσνὶςθ; δηᾶ ὑμ6Ὺ ἤδνο 
ἐγϑηβι 64 8. τοϊαίοη οὗ [Π6 ΟΥ̓Π.6Β πα τηϊβοοηάιοΐ οὗὨ {61  6ϑὲ 
μγΐποθθ. αν, βοϊοιμοῃ, δῃα ΟἸΠΘΙΒ ---Ἵ)Ὸ ΜΟΙ ἴγρθ8 οὗ {δ6 
Μεββίδῃ, δα ψῶο Ὄδχρϑοίθα ἐμαΐ 6 που]ά ἀθβοθηα ἔγομῃ {ποῦ σϑοθ, 
Τοσδγάϊηρ (86 ρ᾽οΥ6Β οὗἨ ὑποὶν βαυθσγαὶ ΓΘ 8 88 ργθδασαβ οὗ 8 ---- ἃγΘ 
οβοσι θα ποῦ ΟἾΪΥ τι πουὺ Ἠδέίοσγ, Ὀυΐ 4180 που ΔΩΥ Ταβοσνα οὗ 
εχίθηυδίίοη. ΤΉΘΥ ΤΤΙΐΘ {Π|κ6 ΤΏ 6 η ὙΠῸ πα Ὧ0 τοραγὰ ἴο δῃγ (δίῃ 
Ῥυΐ ττυτἢ πα {π6 ρΊοσυ οὗ αοα, 
ΤΠ πιαπποῦ ἴῃ ΜΏΙΟΣ ὑΠ6 ΡῬΙΌΡΠοῖΒ δππουποθα {ΠΟ ῚΣ ρῥγϑαϊο ϊοηΒ 

ναυϊοα δοοοσάϊηρ ἰ0 οἰτουτηβίδηοοθ. [ἼΠΘΙ͂Ρ ΓΕΒΡΟΙ 868 Ὑγ6 Γ6 ΓΕΑ ΘΠΟΥ 
σἴνθη ἴῃ ΤΟΡΙΥ ἴο δῃαυΐϊτῖθβ ((06Γ. χἹ.λ7 ϑοιηθῦσηθβ ἐΠ6Υ αὐἰοτρά 
{Ποχὰ δου ἴῃ ἃ ΡΌΡ]1ο ρῥΐδοθ; πὰ 1Ὁ 18 ἴῃ 8} πϑίομ ἴο {Π18 ρσδοῦϊοθ 
τπαὺ Ιϑαϊδῆ 18 Θοτηδηθα ἴο ““ ΟΥὟὙ δἰουά, βρᾶγθ πού, [ΠΠΠ ῸΡ 818 σοΐθθ 
᾿1Κα ἃ ἐγυπιροῦ, ἀπα ον {Π6 Ρ6ορ]6 οὗ (οὐ {π6ὶγ ὑγδηβρτθββί οἢΒ, δηά 
{πη6 Βουδο οὗ 8δ600 {Π6ῚΓ βίπβ᾽ (1881. 1ν11. 1.) δοιμοίϊπηθβ {πο ὶγ 
τοαϊούζοηβ γογο Δ χϑα ἰο {π6 σαΐοθβ οὗ [Π6 ἴθιαρ]θ, γἤθγα {86 0 ταϊρΐ 
δ ΘΘΠΟΙΆΙΥ Τοδα (6... υἱὶ. 2.); ὑαΐ, ὉΡροη ἱπιρογίδῃῦ ΟσΟμβΊΟη8, 
“4 ΏΘΩ 1 Μ͵ἨΔΒ ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ [0 ΤΌΌΒ6 (Π6 ἔδαγϑ οὗ ἃ ἀἸβορϑάϊθηῦ υ6Ορ]6, 
δηὰ ἰο γ668]}} {86 1λ ἴο Τορϑηΐβδηοο, [ἢ6 ργοροίδ, 88 οὈ])θοίβ οὗ Ἀπίνογβαὶ 
αἰζοη οη, ἈΡΡΘΑΣ ἰο αν ψαἸκοα δὔουΐ ΡΌΡ]ΊΟΙΪΥ ἴῃ βδοϊκοϊοίῃ, δπά 
ὙΠ} ΘΥΘΥΙΥ͂ ΟΧ(ΘΥΏΆ] τρλῖκ οὗἩ δυτ δου ἀπ Βουσοῦ. ὙΤΠΟΥ ἔποη 
δΔαορίοα οΧίγϑΟΓΙ ΠΔΤῪ τηοά68 οὗ ΕΓΤΈΡΙΣΝ ΤΠ6ΙΓ ΘΟΠΥ]ΟΟΙΒ οὗὨἨ Ϊ1π- 
Ραπαϊηρ, τυϑί!, 8πα οπαἀθανουσγοα ἴο ἀὐγαῖζθη Π6 ΔΡΡΥΘ ΘΒ οῺΒ οὗ 
{παν σου συταθη, ὈΥ̓͂ {πΠ6 τιοϑί βισι κίηρ 1]]υδίγατοπβ οὗ (ῃγοαϊοποᾶ 
Ρυπιβδηιθηῖ, ΤὰΒ «᾽ ογολϊδἢῃ τηδάθ θομα8 δηα γοΐζεβ, ἀπ ρυῦ [ἢ 6πὶ 
ΟἹ ἢὶ8 προὸῖκ (}6γ. χχυῇ!), ΒΙΟΏΡΙΥ ἴο ἱπθμαῦθ [Π6 δ] οοη ἐπαῇ 
(οὐ πουϊὰά Ὀσὶπρ ὁπ {π6 ῃδϊΐοῃβ σβο ΝορυσομδάμοΖζας βῃου]α 
βαάμθ. [βδαϊδῃ {|καυγῖδα γα Κοα πδῖκοα, τΠα΄ 18, σιπουΐ {π6 τουρῇ 
ρϑττηθηΐ οὗἉ ἴ[Π6 ρῥγορδεδῖ, δῃὰ Ὀαγοίοοί (188]. Χχχ.), 88 ἃ βίρῃ οὗ {86 ἀ18- 
ἴγϑββ {ῃα΄ αὐδιιθα [86 Εἰργρίϊαπμβ. 8.0, ὁ Θγθιηϊδῃ Ὀσοῖζο ὑπ6 ρούο Β 
ψ 8861 (χἱχ); δηᾶ ἘΣ Ζοκιθὶ ῬΌΌΠΙΟΙΥ τϑπχονθα ἢ18 μουβοβοὶὰ ροοαϑβ 
ἤτοι (.6 ΟΙΌΥ, ΠΊΟΤΘ ΤὈΤΟΙΌΪΥ ἴο Ταργοβομΐ, ὈΥ {8686 δοί!Ο}8, ΒΟΙῺΘ ΘΟΥ- 
γοϑρομάθης οδἰδια 68 σον ἴο [811 οὰ ῃδίϊοη8 οὐποχίοιβ ἰο (ἀοα Β 
ψσϑί π᾿ ; {Π18 τηοάα οὗὨ Ἔχργοββίηρ ἱπηροχίϑηῦ ΟοἸΓοΟὰ πιβίαποθθ ὈΥ͂ δοῦϊοα 
θοΐπρ Θυβίοσ ΑΓ Δα ΓἈΠ11118. διμοηρ 811 δαβίθγῃ ὨΔί]Ο 8.2 

ϑοπηδίϊηηοβ ἐμ6 ὑσορμδίβ ὑγεῦῖα δοτητηδη θα ἴο 868] δῃα βῃαῦ ἂρ {πεῖν 
ῬΙΌΡΘοῖθβ, ἐμαὶ (86 οΥἱρίμαὶβ ταιὶρς θ6 ῥγθβοσυϑα ὑπ|}} 1ΠῈῪ ὙΨΘΥΘ 
ΘΟΟΘΟΙΩρ Βηῃ64, δηὰ {θη οομῃραγοα σι τη6 ονθοῦ (1861. ν}]. 16. ; 
Ὥδη. νι]. 26., δηὰ χ!!. 4.)., ΕῸΣ, στ βθη Π6 Ῥγορἤῇθοῖθβ σα ποὺ ἴο 
δ6 Δ]Β]16α 11}} ΔΕΘΓ ΤΔΏΥ γΘΆΓΒ, δῃὰ ἴῃ Βοιλθ ο8868 πού {1} δήϊον 

ῬΓΟΡΒΟΙΘ ὙὯἢῸ ψ6͵Ὸ δ Μοβαδ οοτητηἰ θα ἴο ττὶηρ [86 ἸΓβ Βδο 0 η8 οὗὨ ἐμοῦ οὐ Εἰπη68. 
“όδβορδυ5, Οοηϊ. Αρίοη. 110. ἱ. σ8Ρ. 8. 

1 ἘΖοκ, χὶΐ, 7. σοτηρατοὰ ψῖῖ 2 Κίηρβ χχυ. 4, 5.. ὙΏΘγΟ [86 δοσοιῃρ  ἰβαπηθης οὗὨ {8 
ἘΥΡΙ Α] ῬΧΟΡΏΘΟΥ ἷ8 τοϊΪαϊθὰ. ὅθ δ᾽δο Εζεῖς. χχυχυ.. 16---20. 

3 Βρ. ΟΙΑΥ, ΚΟΥ, ΡΡ. 3832---334. [ΤΠ|6 Βγταῦο ] 8] δοίΐοηβ ὝΘΓΤΟ ῬΣΟΡΘΌΪ ποὺ ΔΙ ΔΥΒ 
δΟΙΏΔΙΙΥ Ρογίοστηθ ἃ. 8566 δῦουθ, Ὁ. 768.] 

᾿ 8} 8 
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ΒΟΥΘΙᾺΪ ἈΡΌΒ, Ὁ 88 Τα Ϊδὶΐα ἐμαὺ (6 οτἱρίπαὶ τυ πρβ ἐδου]ὰ δα 
Κορί τι (μ6 αἰπηοδῦ οᾶγὰ ; θαΐ, ἤθη [86 ἔπι6 γγ88 80 ὩΘΆΓ δὶ πλπή, 
ἰδαῦ [Π6 ῥσορβθοῖθδ τησδῦ Ὀ6 ἔγαθἢ 1π ΘΥΘΤῪ Ρογβου δ ΓΘΟΟΪ]Θσἔου, οἵ 
{παῖ (6 οΥἹρΊΠ418 οου]ὰ ποὺ 06 βυβροοῖθα ΟΥ βυρροβθα ἴο ὃα ]οβὶ, ὲ- 
ΒΔΙΏΘ ΟΕΓῸ 88 ποὶ χϑαυϊγοα (Βον. χχῖ 10.) [{ βϑοτηδ ἴο δδλυε 
θ6θῃ οὐδίο ἔογ [86 Ῥχορἰιοῖβ ἴο ἀδροεῖς ἐμοῖσ πσιηρβ ἴῃ (ἧς 
ΤἈΌΘΓΏΔΟΪ6, ΟΥ ἰΔῪ ποῖ ρ Ὀαοΐογο {πὸ ωογχὰ (1 ὅ8ῃ. σ. 26.}} Απὰ 
Ἴδογ 18 ἃ ὑγδα! ἴοι ᾿, (πᾶΐ 4}} [16 σϑμομ αὶ] ὈΟΟΚΒ, 88 Ὑ76]] 88 (86 ἰὲν, 
ΜΟΓ6 μα ἰηΐο {πΠ6 6146 οὗ ἴδ6 αὐ. [ΒΒ 10 18 ποῦ σογίδιῃ τπδὶ ἰἢς 
ῬΓΟΡΒοίβ αἰ χαυγβ οο]]θοίθα {61} οὐσὰ ρῥγοἀυοιομβ. ἸΤὨϊβ τ88, δον- 
ΘΥΟΣ, ἀουι01688 ἀοηθ ὑπάογ ἀἰνίπο ρσαϊάδηςα.] 

Τὸ ἴδ οοσίδι ἰμαΐ {Π6 τη οὗ [π6 δποϊθηΐ ργορ μα ῖβ ὑγ6γα σαγοί γ 
ῬΓαδβοσνοα ἀυσίηρ [86 οαρυνιγ, δπὰ ΓΠ6Ὺ ΤΘΓΘ ἔγΘαΘΠΕΙΥ γείογτοά τὸ, 
Βη4 οἰἰοα Ὀγ {π6 Ἰαίεσ ρσορμθῖθβυ Τῆυδβ, {π6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ οὗ Μοὶ μ 
υοίοα ἴῃ «6Γ. ΧχΥΐ, 18., ἃ βιογί ἔπη Ὀδίοσο 186 ΘΑΡΕΙΗΥ ; απὸ, 
ὑπά ον 10, [16 ΡΥΓΟΡΏΘΟΥ οὗ «δ γοιδῃ 8 οἱϊοὰ ἴῃ 12 4η. 1Χ. 2., διὰ [δε 
Ρτορϑίβ, ρβ που υ, ἴῃ 'χ. 6. Ζθοβαγιδῃ ποὺ ΟὨΪΥ αυούοβ ἴπ6 ἔοππεγ 
Ῥτοροίβ (.. 4.), θυῦ ΒΌΡΡοΒ6Β ὑποὶγ ει ηρβ ἐοὸ θ6 νῦ6}} Κποντι ἰο ἰδς 
ῬΘΟρΪο (νι. 7.) Τα ργορμϑῦ Ατηοβ 18 οἰΐβά ἴῃ [86 δΔροογυρῇδὶ δοοῖ 
οὗ Τορὶὶ (1. 6.), 28 Φοηδῆ δῃὰ {π6 ργορεῖθ ἴῃ σΘΏΘΓΆΙ δΓὰ Ἰη ΧΙΥ. 4, 
ὅ, 8. [τ 18 ουάοης {πε ΕΖτα, Νεοβθιδῃ, Π 4η16], Ζοοδδγδῃ, δὰ 
186 ΟΥΒΟΥ Ρῥγορμοῖθ, 8ὸ ἱνϑ ἀυτίηρ [86 σαρνιγ, σαγοία!γ ῥτε- 
βοσυοὰ (ῃη6 συϊηρθ οὗὨ Π61]Γ ΠΒρΙγοα ὈγΘα ΘΟ θοῦ ; [ῸΓ [Π67 τα 
ἔγθα ΘΒ ΕΪΥ οἰὐοὰ ἀπά Δρροβ]θα ἴο ἔποθια, δῃὰ ὀχρθοίθα ἀθ  σσ γΆμοο ἤοω 
[ΠΟ ρον Ὀγ (Π6 ΔΟσοΙρ Ἰδῃπηοηΐ οὗὨ [Π6}Ὁ ὑγϑαϊοἴομβ. ὃ 

[1 Βαβ βθβθὴ αυοδιϊομθά τ βοίμοσ [86 8016 οὗ ργορβοῦο 1[Πογδίαιθ 
18 οχίδβηϊ, 7, ΤΑΥ͂ ΤΟΡΙΥ ἴῃ (86 πορβνο. ὙΠΟΙΘ ΘΓ ΓΔΗΥ͂ 
Ῥμοίβ, 838 ἀῦονθ ποί!οϑά, σχῆο υἱἱογοα τὺ τγῶϑ ΠΟΥΘσ Θοταπη δα [0 
τ ηρ. Βυῦ γ)͵6 ΤΩΔῪ Βα ΐ ]Υ Θοποὶ πα {μαΐ 4}1 ἐμαὶ αα ἱπύοπάοά ία 
ποῦ 8. ΤΘΓ6 ἰδΙΩΡΟΓΆΓΥ ΡΌτΡΟΒο, Ὀαΐὺ [86 Ἰαδπρ συϊάδποσ οὗ {δι ομαπ, 
ἢ88 Ὀθθθῃ ῥσγϑβογυϑα. 

ΑΠΒουρὮ βοῖμθ ραγίβ οὗ ἴμ6 τυϊηρβ οὗ (Π6 Ργορμοίβ δγα οἰ δδηγ ἰὰ 
ΤΟΒΘ, πβίβποοβ οὗ νυ ῃΙοἢ ΟσΟῸΓ ἴῃ {Π6 ρτορῃθοΐοθ οὗ [βαϊδῆ, « ογοπιίδὶ, 
ΖΕ ῖ οὶ, Φοπαῖ, δηὰ ΤΠ) δηὶοὶ, γοὶ [π6 οἴμοῦ θΟΟΚΒ, οοπϑιλιαεηρ ὉΥ δ 

(Π6 Ιαῦσοῦ ρογθοι οὗ (6 ρῬγορῃθῦο τΥὶηρβ, ἄγ οἰ βϑϑα ὉΥ διεθορ 
Το διμοηρ ἴΠ6 ροοίοαὶ ῥσχοαυοίζομβ οὗ {π6 76ν)}]8; δηά {π|1} [δε 
ἐχοορίΐζοῃ οὗ οογίδίῃ ραββασθϑ ἰπ [βαῖδῃ, ΗἩδΡΑΚΚΟΚ, αδπὰ Ἐοκνὶ, 
ὙΠΙΟὮ ΔΡΡΘΑΓ ἴο σοηδίλαϊα οομηρ] οί ροθηιβ οὗ ἀἰβογθηὶ Κιηά8, οὐθ8 Ὁ 
Ὑ76}} 48 δἰθρὶθβ) ἕοστη ἃ ρδγί οι αῦ βρθοῖθδ οὐ Ῥοϑβυ, υἱοὶ μὲ ὁ» 
Ἐηρσυ Β68 ὈΥ ἐπ Δρρεβὶ]αίϊοῃ οὐ ̓ ρορἠείϊο. Οἱ [8Π6 παίατο οἵ νιοὶ 
866 Ρρ. 378, 374, ρον; δηᾶὰ ὉΓ βοπὶθ οὐβδγσυδίοηβ οὐ ἰδὲ ἴ:- 
Τουργθίδου δ8η6 ΔοσοΙρ]ἸΒῃτηθηὺ ΟΥ̓ ΒΟΥ ΡίαΓ ῬγΟρΡἤΘΟΙ68, 868 ρβ 
39ὅ---412, [Οὐ {δ βρυγείινα οΥ 4] 6ροσῖσαὶ βέγ]6, β᾽ πρὶ δγ 1η {δ ΟἰδοΥ 
Ῥτγορἢοῦβ, ποτα Ορβοῦγα ἴῃ {Π6 ἰαΐθσ, 860 Ρῃ. 8387, ὅτ6.] ᾿ 

ΙΧ, ὙΠ ῥργορβϑῦοαὶ ὈοοΚΒ οὔ {π6 ΟἹὰ Τδδβίδσηθης δγθ δἰ χίβεῃ 1} 

᾿ ΨΦοθαρ 5 ΠΟΠΗ͂ΣΤΩΒ [06 δἰδἰοτηθηὶ οἵ ἴδ δδογοὰ Ηϊδιοσίδῃ. Απὶ. σὰ. 110. νἱ, εαρ. 4.6 
3 Ἐρἱρῃδηίΐτβ, ἀθ Ῥοπάοσίδιβ οἱ Μϑηδυσίβ, οδρ. Φὁ.; ᾿Πϑδσρμδβοθηυβ ἀ6 ΕἸάο Οπβοβοχὰ, δ 

ἦν. σΔΡ. 18. 
᾿ς 8 866 Ηεηρείϑηθοσρ οὐ {ἢ 9 Ῥχοιηαϊδιίοη οὗ ἔθ Ῥχορῃοίίο Ὠοοϊδσδιίοηδ, ἰῃ Κίμο, 1 
οἵ ΒΙὈ]. 1ἱς, ἄγε, ῬΧΟΡΆΘΟΥ. 
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ὩῦτΩδΟΥ (06 ᾿ωμδιηθηίδ 018 οὗἨ «ΟΥΘΤΔΪΔΒ Ὀοἱηρ᾽ ὈΒΊΔΙΠΥ Θοπδί ἀογδὰ 88 
8 ΒρΡΡΟΒαΙΧχ ἴο [8 ΡΓΘαΙΘ[]0Π:8); δηα ἴῃ 811} τηοάοτ αἱ ομΒ οὐὗἩ {86 
Ὀ016 ΤΏΘΥ ἅΓ6 υβυδ!γ αἰνι θα Ἰαΐο ὕνο οἴαββεβ; υἱΖ. 1. ΤΏΘ σγεαίεν 
»ργορἢεῖ5, οοταρτιδίηρ ἴμ6 τυϊηρθ οὗ Ιβαΐδῃ, δ᾽ δγοιηΐδῃ, ΕΖΟΚΙοὶ, δπᾶ 
δη16]}; Ὲο ψ γα 1π8 ἀοβιρῃαίοα ἔγοσα [6 81Ζ6 οὗ {ποῖν ὈοΟΚΘ, ποῖ 
Ὀδοϑιιβα {ΠΟΥ ροββθββοα ρσυϑδίθσ δου Υ {Π8π 1π6 οἰμογβ. 2. ΤῊΘ 
πιθοῦ ργορλοίβ, οοταρυιβίησ {86 τυϊτησθ οὗ Ἠροβοα, “061, Ατωοβ, 
“οηδῆ, Ορδάϊδῃ, Μίοδῃ, Ναῆυ, ΗδθΑΟΚ, Ζερβδῃϊαδ, Ἡδρραὶ, 
Ζεοδαῦδῃ, δα Μδίδου. Τθαβο ὈΟΟΚΒ ΟΥΘ ΒΠΟΙΘΏΓΥ τυ δ ἴῃ 
ΟὯ6 ψοΪαπλ6 ΕΥ̓͂ {πΠ6 «678, ἰ65΄ Δὴγ οὗ 1Πϑῖὰ βμου]ὰ 6 ]Ἰοβί ; βοιῃδ οὗ 
{Π6ῖὶγ νυ ηρθ ὑαΐηρ νΟΥῪ βῃοσί. ΤῈ ογάθσ, ἴῃ ψ ΒΙΟΘΩΒ 186 ὈΟΟΚΒ οὗ 
{Π6 Το ΠΟΥ ῬΓΟΡοβ ᾶγ ρίαδαα, '8Β ποΐ {π6 βαῖμθ ἴὴ ἴπ6 ΑἸοχδηαγδη ΟΣ 
Θορίυδσίηὐ γΟΥβῖοη 88 ἰὼ [86 Ηδῦτον. αἀἀοοοσαϊηρ ἰο {πὸ ἰαΐίογ, {Π6Ὺ 
δίδηα 88 1ῃ ΟΌἿ ὑγϑηβ τίου ; δαΐ ἴῃ {Π6 ατοοῖ,, {86 ΒΟΙΙΘ6Β 18 Δ] ἰογοα ἴο 
1[Π6 [Ὁ]]ον παρ διγδηροιηθαῦ : Ηόοβοα, Αἴηοβ, ΜΊοδΕ, 406], ΟὈΔα Δ, 
Ζομαῖ, Ναῆυ, ΗδΌΔΚΚΟυΚ, Ζορμαπίαῃ, Ηδρνραὶ, Ζροδαγδῃ, δπὰ 
Μαΐδομὶ. Βεΐῦ {Π18 οἤδηρθ 18 οὗ ΠῸ ΘΟ;ΒΘαΊΈΘΩΗΟΘΘ ; βίο ποι ΠῸΥ ἱῃ [86 
οὐἦρίηδὶ, ποὸσ ἴῃ ἴΠ6 δερίυδριπῦ, ἀγα {ΠΕ Υ ρἰδοθα νὰ ὁχδοῦ γορδγα ἴο 
1π6 {ἰπη6 ἤδη {οἷν βαογοα δ ΠΟ 8 Γοβρθοῦ νυ βουγΒῃα, 

ΤῊ6 τυϊτηρβ οὗ {Πῃ6 ὕτοϊνα σαϊθοσ Ῥσορ]ιοίβ ἃγο Ῥαγ ]ΟΌ]ΑΥῪ να ]ὰ- 
ΔΌΪΘ, ποῦ ΟὨΪΥ Ὀθοδιβα [ΠΘΥῪ ΠαΥ6 ργοδογυεα ἃ στϑαῦ ὨυταθοΓ οὗ ργο- 
ἀϊούϊοηβ τοϊαίησ ἴο {86 δανϑῃΐ, 11ἴ6, ἀθαίῃ, δῃμα σαϑυσγτθοίΐοη οὗ (}6 
ἹΜεββίδι, {π6 δὶ σ οὗὨἨ ποθ (ἀδη.1168, {πα τοὐοοίΐοη οὐ (86 6νν8, [ῃ6 
Ταΐϊη οὗ 6γβα θη, ἀπα {π6 ΔΟγορδίιοῃ οὗ [Π6 ΟΟΥΘΟὨ 68 οὗ {π6 Μοβδῖο 
αν ; Ὀὰΐ οβρβοῖδ! γ ἔμ Ὺ πᾶνθ σοοογαθα ὨσΠΘΣΟῸὰΒ ουθηΐβ, ΘΟΠΟΟΓΏΪΗσΣ 
1Π6 ἰδίοτυ οὗ (6 Κιηράοτηβ οὗ “υα8ἢ, [δταο], Βαῦγίοη, Ιἀϊπηθα, 
Ἐρσγρί, Μολῦ, δὰ Ατησοη, Τἢ6β6 τ Δ Υ]Ὰ]8 οὗἁἉ ουθηΐβ 8.6 [86 ΤΏΟΥΘ 
γα 8016, 88 ὙΘΓῪ ἴδ οὗἉ ΤΠθτ ἀχὸ πούϊοθα ἴῃ (86 βδβογϑᾶ Ἠϊβίοσυ ; δὰ 
Ῥτγοΐδηο μἰβίοσυ 18 αἰπηοβί ἰοίδ!]ν πδηθηρ ἔογ [Π6 ροσιοβ τ ΒΙΟἢ {ΠοῪ 
ΘΟΠΡτῖδθ. Ὑπὸ ΣΙ ΠΡΒ οΟὗἨ [Π6 ΤΏΙΠΟΥ Ρῥσορῃοίβ, ὑβου οσθ, ταῦ Ὀ6 
ΤΟρΑΓαρα 88 4 Κὶ πα οὗ βυρρ]οτηοηῦ ἴον (86 Βἰβύοσυ οὗὨἨ {86} ΟΥ̓ΤῚ {1Ππ|68 
Δα {Π6 ἀρ ἱτωτηθαϊαίο] νυ [0] οι ηρ.3 

Μαυοῖ οὗ {86 οὈϑουσιν, ΒΟ ἢ ὨΔΏΡΒ ΟΥΟΥ [86 ΡγΙορΒοο ψυϊηρδ, 
ΤΩΔΥ Ὀ6 ΓΟΙΠΛΟΥΘα ὈΥ ρογυβίηρ (ποτὰ ἴῃ [Π 6 ΟΥΘΓ οὗ [πη6 ἴῃ 16} [ΒΟΥ 
ὙΘ͵Θ ὈΥΟΌΔΟΌΙΥ τυιτοη. ὈΙ σοῦ βοἤθιηθβ οὗ δυγδηροιηθηΐ πᾶν 66 
ῬΙΟΡΟΒΘΩ͂ ὈΥ̓͂ ναγίουβ ὈΣΡ]1οΑ] οὐ. δὴ ΤΙ], σῇοβα οὐάθσ νγ88 
δαορίοα Ὀγ ῬΓΙΟΐοββΟΥ ΕὟἼΔΒΟΚ, αἰνιἀθβ (ἤθτὰ ἰπίο {86 ἔου ἔ]]οσιηρ 
Ῥοτοαβ ; υ]Ζ. 

1, γορἠιείβ τοῖο αοἰϊοεγοα ἐλεῖν ργεαϊοίίοηϑ ἀμγίπρ ἐλ σοπέϊπμαποε ο ΚΓ. 
ἐλο “ειοϊδὴ ροϊϊέν. 

1. Ιῃ Ψυάδῃ δηά ἴβγϑοὶ, ἁπᾶον ζύσσίαῆ, Ήοβοα, Ατηοβ, ᾿βαΐϊδῇ (].---ν].); 
ὑπ άον ζοέδαηι δπὰ ἄλαξ, Ηοβοδ, ΜΊοδΙ, 1βαῖδὰ (Υ11.--.Χ11.}; υπάον εζελίαῆ, 
Ηοβθᾶ, ΜΊσδἢ, 1βαΐδῃ (χν]]].---  Χὶ!.). 

2. Ῥτορμιοίβ, πο ἀθ νογοᾶ ῥγϑάϊοῦ 8 δσδϊηδὺ ΟἴΟΓ ΠδύΟἢΒ: δσδὶηβὶ 
ΜΝιπουοῆ, ἀπάον Ῥα], Φομδῃ ; βραίηβὶ βαδυΐοπ, υπᾶθσ ΑἤαΖ, 1ξαῖδ} (χ 1]. 
χὶν.); δρϑϊπβὺ αϊοδίπε, ἰουσᾶτ 8 [Π6 σοτητηθηοθιηθηῦ οἵ ἨὸΖο κα π᾽ 5 τεΐρη, 

δ Θαὶΐ ῥτορύεγοδ ἀϊουπίαγ ππίποσγεβ, αἷδ ΒΕΓΠΊΟΏ 68 ΘΟΥΙΠὶ 81 ηϊ ὈΓΘΥΘΒ, ἰῃ ΘΟΥΠ ΠῚ σΟΠΊΡΑΓΒ- 
[ἴοπο αὶ πιαλογες ἰᾷθο γοσδηιαγ, αυΐα μγο] χα νοϊυτηΐπα οομαϊάοσαης, Αὐυμαδί!θ, 1)6 Οἷν, 
Π οἱ, 110. χυ!. οδρ. 29. ὕοτῃ. Υἱὶ, οο]. 510. (οἶς. Βοποά.). 

3. Οϊπιοῖ, 1) 1586 Σ Δ :1008, ἴοχα. ἰϊ, Ρ᾿. 872---874., Οὐομλ. ἴΟΣ,. Υἱ. Ρ. 727. 
ὃν» 4 
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Ἰβαΐδ (χὶν..28----82.) ; δραϊποὶ 2οαδ (χν., χνὶ.); δραϊπβί ϑακβεαεειε (χΥϊι.) 
δᾶ Ἐσγρὲ (Χὶχ., χχ.). 

'. ΤΡγορλείε τοῦο ἀεἶϊοογοα ἐλεὶγ ργεαϊοξίοης δεξιοεεπ ἐδε ταττυίπο οὗ 
ἐδ ]εγαοίζίος ἐπίο οσαρέϊοϊέψ ὃψ ἐλ6 Φδεγγίαπξ, απὰ ἐΐε  γ͵γεΐ ἐσρεάϊέϊολ οὗ 
ΝεδιελαάπεζΖαγ. 

1. ἴῃ Φυάεῖι, υπᾶον Τεζελίαδ, Ἠοδοδβ, δηὰ Ἰβαϊδῃ (χχῖν., 1ν].}; ὑπάοτ 
"Μαπαϑοἧ. “ο6], δοὰ ΗΔΌΔΚΚυΚκ; ἀπάογ ϑοείαδ, ΖορΡΒδηΐδῆ, δη αὶ «ογοπιῖδε. 

2. Ῥτορῃϑίβ το ἀο]νογϑὰ ρῥγϑάϊοιοηβ ἀρδῖηϑί ΟἿ ΟΡ Ὠδί!ΟΏ8 ; δρδιπες 
ἡιιπευεῖ, ἀπᾶον Ἡοζοκίβη, Νδδυτα; ἀραϊηδὺ άοηι, ΟὈδά ΔΒ; δρδῖηδὶ σαῤία͵ 
Ιβαῖδῃ (χσχὶ., δῃὰ Ἴγτγε (ΧΧχ!.). 

ἱ, ΦΡγονἠλοίβ ἀμγῖπο ἐδε Βαδγϊοπίεἢ Ἄοαρίϊυϊέψ τοῦο αεἰίοεγεα ἐλεὶς 
Ργοαϊοξιοτι8. 

1. Οὐποενπῖης [8.6 «ἴογγβ, ἴῃ «4258, 9) ο τοι 88 ; ἴῃ ΒΑΘ ]οΙ, ΤΠ) Δηϊοὶ ; ἴῃ 
Ομα]άθα, ἘΖοῖκῖϑὶ ; ἴῃ Εσγρί, οΓο 88. 

2. Αραεϊηδῦ 786 Θπθιὶθϑ οὔ [89 9678, νἱΖ. δρδὶπϑὲ δαδυΐον, «“οτοιῦ}8Ὲ 
(.,.11.)}» Εσνρέ διὰ ΕἸλίορία, δ ἀτϑταἶδ}ι (χ]ν1.}); δηά Εχεκιοὶ (χχν!.---αχνι!!.); 
{86 δ λἐϊιδεπες πὰ ΜΜοαῦδ, ογοταῖδῃ (χὶνιὶ. χὶνἹ].), δηὰ “πριον (χ]1χ.); 
ΜΗοαῦ, 4 ποη, Ἑάοηι, διὰ πὸ Τλε δίποδα, ἘΖΕΚΊο]. (χχν.) 

ἵν. ῬγορΠεὲς ιοδο ἀεἰϊυογοα ργεαϊοξίοης ἐπ ἁμάφσα αἴῶεν ἐδε σαρέϊοϊίγ. 

ἸΤθμᾶον δαγίμε, ΖοοΒμδυ ἢ, δια Ηδρρβὶ ; αὐδενισαγαξ, ΜΑΙ ΔΟΙΙ." 

ΑἸΒΟΙῸΡΉ [86 Ῥγθοθαϊηρ δυταηρθιηθηΐ [48 1.8 δανβαπίαρε 886 61- 
Ιλ ηρ {[π6 ὌΥοΣ οὗ [Π6 Ῥγορῃοῖβ, δπα {π6 ΚΙρΟΠΒ ΟΥ πδίοπδ οοη- 
οογηΐπρ' ὙΠοτὰ ΠΟΥ Ῥγορ6βι64, γοὺῦ 10 σαπποί 6 ΘΟ  ΘΕΙ ΘΠΕΪΥ δἀορίρά 
ἔου {Π6 ργροβα οὗ δηδιγζΖίηρς ἰῃ6 ᾿τΙηρΒ οὗὁἨ ϑδοῖῦβ: ργορμεί,. ΤῆἊ 
ΔηΠΟΧΟἕ (Δ 16 οὗὨ Ὀἶβμορ ΟὙΔΥ͂ ΘΟΙΩΙΟΟΙΟΙΒΙΥ Ἔχ ἢ 118 ἐπ 6 ῥτορβεῖδ ἰὼ 
{πεῖν Βαρροβθα ογάδν οὗἩ ἔπι δοούγαϊῃρ [0 {16 (8068 ΟΥ̓ ἀγομθίεβορ 
Νενοοῖια δὰ Μυ. ΒΙαἶτ, τ} ἃ ἔδιν ναι οπδῆ; δηᾶ, ἐμουρὴ δ 
»Τεοΐβε ἄχηθ, ἴῃ ὙΠΙΟὮ βοσηα οὗ ἰδθπὶ ἀ δ] νογοὰ {μοὶ ρῥγϑαϊοίομα, 
οδηποῖ, ροσθδρδ, θ6 ἰγϑοθα 1 ΘΥΘΣῪ ᾿μΒίαῃοθ, γοῦ 10 16 Βοροα ἐπδί (μϊὲ 
1806 ν1}} Β6 ουπα 58} οἹ ΘΒ ΕΪῪ οογτϑοὺ ΤῸ ἀβοοσίδιμιηρ [Π6 ΘΠΓΟΏΟΪΟΡ, 
οὗ 1ποῖν βανϑγαὶ ργορΒθοῖ68. 

Ασοογάϊηρ ἴο {86 Ο]]ονηρ [4016, [Π6 ἄτηθθ θη [86 ῥσορβοῖδβ ἤου- 
ΤἸΒῃ οα τλΔΥ 6 τοίδσγϑα ἴο ἴμγϑα ρουϊοάβὅ; γ]Ζ'. 1. Βϑίοσο {πὸ Βαθυ)]οπίεη 
οαρανιν; 2. Νἧα ἰο δηᾶ ἀυγίηρ ἰμδὺ ουθηῦ; δπάᾶ, 8. Αἴἶοσ ἰδὲ 
τοίασῃ οὗἩ [86 9657 ἔτοη Βδαθυϊοθβ. ἀπά 1", ἴθ {8686 ἰδγαα ρογίοίς, 
6 ῬΆΓΆ116] [86 Ὀγορμοῖῖο ψυιθηρδ 1 [Π6 Ὠϊδύοσοαὶ θόοοα πτιίθα 
ἀυτίηρ [Π6 Ββαπηθ {1πΠ|68, [ΠΟΥ͂ Ὑ71}} τηδύθυ! γ 11] δίγαῦθ δ οἰδεῖ, 
ΤΠ βϑθοοῃά νοΐϊαπιθ οὗ ἢγ. Του βοηἀ8 ΗυτηοὴΥ οὗ (Π6 ΟἹ] Τεβὶ.- 
τηϑηΐ ν}}} θ6 ἰου πᾶ οὗἁ σοπβί ἀθγα Ὁ] βούνῖοα ἰὼ βίυαυπρ (86 Ὑτιάπηρε 
οὗ 186 ργορμοῖβ. [80 αἷβδο Ψ1]1 δι θαῖγη Β ῬΥΟΡΏΘΟΥ νἱενγοα ἴῃ το- 
Βρθοῦ ἴο 18 Πιβιϊηοίϊνο Ναίαγθ, 1186 ϑρϑοϊαὶ ΕἸ αποίΐοη, δηᾷ Ῥγορεῖῦ 
Τπἰογργοίαϊίοη. [|π|Π6 βυθβεαυθῃΐ βϑοίϊοηβ {Π6 δττδησεπδηΐ οἵ ἰδ 
ἘΠΩΡ]Ιδἢ Ὀ1016 ψ1}} ΡῈ 0] ονοα.] 

1 Ἑτδηοκο, Ιηισοάποιο δὰ Τ,βοιίοποπὶ ΧΟΡ ΠοίΆσΌΣΩ, ΡΡ. 89---43. 
3 ΒΊΒδοΡ Οτδγ, Κα, Ρ. 420. 

. ὃ Ῥγοίδβδου ὅδδη δηὰ Ὦγ. Αςκοστηδηῃ αἰνὰ [86 ργορδοῖδ ἱπίο ἴοατ ρεγίοαε; τἱς. 1. Τθον 
ὙΟ Ῥγορδοβιοὰ ὑπϑπάογ [ΠΣ ζίδῃ, Φοίμαη, Αδδς, ἀπά Ηοσοκίδῃ:; 3. Ῥυορδβοῖδ σῆοθε δζὸδω 
Ὡοῖ Ὀοθὴ τοοογάοάα; 8, ῬΥΟΡΒΘΟΙβ, τοῦ ἐη0 δρ6 οὗἩ Φοδίδῃ ἰο 9 ϑηὰ οὗ τὴθ ΟΔΡΙΕΪΥΠ ΤΥ; δοὶ, 
4. Ῥτορμοῖθ νῆο ᾿ἰνϑὰ αὖον ἴἢ6 σδριϊνγ. ὙΠὸ διγδηζοιγθης δθουθ ίγϑῃ 15 
δἀοριίοά, 88 δοίης τλογὸ δἰ ρ]6 δη ἃ σΟΙ ΡΥ ἢ ΘΠδίγθ. 
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Ἐὸν ἃ βικοίοιι οὔ {16 ῥρχοίδῃβ Βἰδίογυ οὐ ἴμ6 Εϊδβὲ, "Πυδίγαϊδνα οὐ 189 
ΣΟΡΒΘΙ͂Ο ἩΥΠΏρΡΒ, 866 {86 ἀγίϊοῖθβ Αβαυσίδ, Βαυυ]οη, ᾿σγρί, 
64, δα Ῥαγϑῖα, ἴπ [86 Ηϊϑίοσῖοαὶ απ ἰσθορταρ ιῖοαὶ Ἰπᾶοχ ἴῃ 

γοϊυμο 11]. 

Βεΐονε Οἰγσιεί. Ψόδα, τ : τὰ εἴγε . δὴ δοοογᾶ- Κι «7μάαΐ. : ᾿ Βοίνοοη 856 ἐρυίιν, ΤοΔΒ Ἴ Ἰηρ ἴο Βρ. [1ογάὰ; δαὶ ὅ6- 
δηὰ 784. ΤΟΡοδπ) 11. δβοοογάϊηρ ἴο 

ΒΙαὶν (Ὡ Κίηρϑβ χὶν. 28.) 

ἐρομρο ἂμ ὕὈ σίδ, οἴδρ. ἱ, 1. Ψογοόθοῦσα 1ΓΠ, ΟΠ ΔΡ. ἱ. 1. 

Βείνεθῃ 810 {Πχξίδἢ, Φοίῃαπη, Α882, ἐδ : 
δηὰ 725. τὰ γοὰν οὗ Ηοσζοκίδῃ. “ἸΘγοβοατὰ 11. ομαΡ, ἱ. 1. 

Βεοίνγοῃ 810 ὕ κείδῃ, Φοιβδη,, ΑἢδΖζ, δηὰ 
Ἡοζοκίδῃ, οἶδρ. ἱ, 1. δηὰ 

δηὰ 698. ΠΥ ΓΤ Μαηδδεοῆ. 

Βείπϑοηῃ 810] ὕ ζείδῃ, οὐ ροβεί Ὁ] Υ Μϑῃδββθἢ. 
δῃὰ 660, οὐ] [ἘΘΣΒΔΡΒ ἱπ ἴδ6 ἢχβὲ δα] οὗ 
ΘΔΥ] ἑογ, ΑἰρδζίδῃΒ σοῖρπ.] 

Βοίποθῃ 758 Φοίδδσῃ, Αμας, απὰ Ηδζο- 
δηὰ 699, Κίαμ, οἤδΡ, ἢ. 1. Ῥοκδὴ δηὰᾶ Ηοβαβδ. 

Βεούνϑθη 720 ῬΓΟΡΒΌΪΥ ἰοτναγὰβ ἔῃ 6 οἷοβο οὗ 
Νάδαμα, δηὰ 698. ΗδζΖοκίδῃΒ χοΐρη. 

Βεῖνγοθῃ 640 Ιῃ 186 τοΐρῃ οἵ Φοβίδῃ, 
Ζορβδηΐδμ, δΔηἀ 609. οἤδΡ. ἱ. 1. 

] ΔῈ Βείνροθη 628 Ετοπι ἐμ6 ἘΠ ΓΘΟ ΠΙᾺ γρᾶσ οὗ 
ΤΕ θα, λῃᾷ 586. Ψοβίδῃ. 

ῬΓΟΌΔΟΪΥ ἴῃ ἴΠ6 τεῖρπ οὗ 
Ηδδακκυκ, βουέοη 612} ΤρΙοἰακίη, [Γ Ἰωοτο 

ἘΠ ΌσΟς ἸΠΚΟΙῪ ΦοβίἽ. 

Βοίνοοη 608 
πὰ 534, Πυτίηρ 4}} 186 σδριεϊν γ. δῖε], 

Βοείνοθη [6 τακίηρ οὗἉ Ψ61- 
: Βοίνγθοη δὅ88 88] 61) ὈΥ̓ ΝΌΘΟΙ ΔΠΘΖΖΑΣ 

Οδαάίαβ, δηά 588. δΔηἃ 1Π6 ἀοδβιχιοιίοη οὗ ΔῊΝ 
ἘΜοπιῖϊ68 ΟΥ̓ δίπη. 

ἘΖΕΚΙοΙ, πρίν δὰ Σ θαυγίηρ Ρατὶ οὗὨ [π0 σαρο νυ γ. 

: Αδουϊ δ20 Αὔον τΠ6 τοξυτη ἴτοηὶ 
Ἠδρεαὶ, ἴο δ18. ΒΑΡΎ ]οη. 
᾿ΑΒΞΞΞ ΞΘ ΕΟ 

: Ἑτοιὰ 590 ἴο 
ΖεοΒασῖδΒ, 518, ΟΥ ἰἸοη 6 .. 

: Βοΐίπνορη 4838 
Μαϊδομῖ, δηὰ 420. 



γ18 Απαϊγεῖε ΟΓ ἐδε Οἰὰ Τεείαπιεηί. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1[ἹἹ, 

ΟΝ ΤῊΣ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΤῊΣ ῬΕΒΟΡΗΣΈ ΙΒΑΙΔΗ. 

Ι, Απίλον απὰ ἀαίε.---11, Οεπεέποηεεε ο ]εαίαλ᾽ ἀδοῖεε.---ΤΠ|, ϑοορε.-- 
ΙΝ. Απαϊνψεὶς 9 ἰδε οοπέεπές οΥ ἐλὶΣ δοολ.----Ψ. Ἐπφιῖνῳ αϑ ἐο ἐλε τιραπίμῷ 
9Γ ἐλε αρρεϊϊαέίον “ ϑετυαπί οΥΓ αοα."---Ἱ, Οοἰϊεοίίοη 97 ἐλο Ῥτορῆετιοι 
ἑπίο οπέ δοολ.----Ψ11. Οὐεενυαέϊοης οἡ ἐλε Ρτορδεί᾽ εἰγίε. 

ΒΕΡΟΒΞ ΟΗΞΙΑΤ, 810---698. 

ΤΉΟΘΗ ἰαδίοσ ἴῃ {Π6 ΟΥΘΓ οὗὁἨ {ἰπ|6, (80 τυ ηρ οὗὨἨ {6 ῥγορδεὶ 
Ἰδαῖδἢ ἀγὸ ρμἰδορα βγβῦ ἴῃ ογθυ οὐ {π6 ρῥγορἢϑίϊοαὶ ὈοΟΚκ8, ρῥτποὶραὶν 
ΟἹ δοοοιπηΐ οὗὨ ἴΠ6 Β]ΠἸΠἸΠ ΠὙ δηα ᾿πηροχίδποο οὗὨ ὶδ ργϑαϊσίοῃϑ, δηὶ 
᾿ΡΑΓΠΎ 4180 θθοααβα {π6 Ὀοοῖκ, ΜΆΘΟΙ ὈΘΑΓΒ μῖθ Ὡδπιθ, 15 ἰασρον (Βλη αἱ] 
{Π6 ὕνγοϊνα ΤΟΥ Ρτορἢοίβ ρυΐ τοροίμογ. 

Ι, Οοποογηϊηρ ἢ18 (ἈΓΪΥ δηα ἀθαοθηΐ Ὠοίμΐησ' οαγίαϊῃ 88 Ὀ6ΘῺ ΓΕ- 
οοταρα, Ἔὀχοορί τ μδὺ 6 ἢ] Πγ86}} [6118 τὰ (1. 1.), νἱΖ. {παὖ Βα πτδϑ (δὲ 
Βοῃ} οὗ ΑμηοίζΖ, δηᾶ ἀἰθομαγσοα {π6 ῥσορμοῖῦο οἵἷοθ ἐπ ἐλδε ἄανς οἵ 
ἔγεσίαλι, Χοίλαηι, Ἴλαζ, απα Ἠδεζελίαΐ, ἀϊπρε οΓ “ιάαΐ, το βυθορθ- 
βἰνοὶν βουγιβῃθα Ὀδί θοὴ Α.Μ. 3194 δα 8306. ὙΠΟΓα 18. ἃ ουτεπὶ 
ἰγααϊοι ἰμαὲ ἢ6 τγαᾶϑ οὗ {η6 ὈΪ]ΟΟα-ΤΟΥΑ] ; δπαὰ βοὴ τσ ἕο β ΠιΑΥε 
αἰτιηοα {παὺ 18 ἔλίΠοΥ ΑποΐΖ ΟΣ Ατὴοβ νψγῶβ {Ππ6 βοὴ οὐ «οδβῇ, δηύ, 
σΟΠΒΘα.ΘΏΠΥ, Ὀτοῖμοῦ οὗ ΑπιδΖζίδῃ Κιπρ οὗ πἀΔῃ. «΄ογόπγθ, οἱ ἴδε 
ΔΟ ΠΟΥ οἵἨ βοῖηθ τ ἰηῖοα] τυιίαυβ, βαγϑ (μαὶ [86 ῥσορἢιοῖ ρᾷγε δἰ 
ἀδιιρηΐοσ ἴῃ τηλυτῖαρο ἰο Μαπαβϑοὶ Κη οὗ πάδῃ ; Ὀαΐ [18 ΟρΙηίοη 18 
ΒΟΆΔΤΟΘΙΥ οΥΘα 1016, θοοδυβα Μδηββϑο ἀϊα ποῖ δοαπιθποθα ἢΐ8 τοῖσῃ ὑπ] 
Δουΐ ΒΙΧΑΥ γ6 ΑΓΒ δΔήοσ [8418}} Πδα Ῥδραῃ ἴο ἀἰβομασρα μῖθ Ῥγορμβεῦου 
Γυποίΐοηθ. Ηδ τηυϑί, ᾿πάθοα, ἤανο οχϑγοϊβο {π6 οὔἶτοα οὗ ἃ ργορδεί 
ἀυγίηρ᾽ ἃ Ἰοηρ; ροσὶοα οὗἉ ἔπλ6, 1 Β ᾿νϑᾶ ἴῃ {86 τεῖρτι οὐ Μαδπβδββεβ; 
ἴον {Π6 Ἰονγοβὲ οοπηρυϊαύίοη, Βορὶ πηΐϊπρ; ἔγοτα {Π6 γϑαῦ ἴῃ τ 1οῖ [ΠΖΖιαὶ 
αἸοα, ἤθη ἢ ἴ8 ὈΥ͂ ΒΟΠ16 ΒΡΡΟΒαα ἴο πᾶνε γϑοοινϑα ἢ18Β ἤσδι δρροϊηί- 
χηθηῦ ἰο {μαΐ οβῆοσ, Ὀτίηρ 10 ἰο βχίγτομθ γθασα. Βαῦ {π6 ἰγδάμου οἵ 
1Π8 “αν,  Π]οἢ πᾶ8 Ὀθθη δάορίθα ὈΥ͂ ΤΔ ΠΥ ΟΠ ΓΙ ΒΕ 18 ΘΟΙ θη ΔίουΣ, 
(δὲ ἢ6 νψγὰ8 ρυΐ ἴο ἀοαῖ ΟΥ Μαπαββεῆ, 18 νϑσν πποογίδιη ; δηα Αδοῃ 
ΕΖτγα, ὁπ οὗ (Π6 ηγχοβὲ σα] Ὀγαίθα “6 18} τ ύο ΓΒ, 18 γαῖ μοῦ οὗ ορίαἷοι 
{μαὺ Π6 αἀἸοα Ὀοίογο ΗΖοκιλῃ; σοῦ ὈΙβθορ μον {Π1} ΚΒ πιρεὶ 
Ῥτοθ40]6. [10 ἴθ, βουσανοσ, οοσίδίη ἐπδὶ Βς ᾿ἰνϑα δὖ ἰϑαϑί ἰὸ {πὸ β δοῦῖὶ 
ΟΥ βχίθθη ἢ γοϑγῦ οὗ ΗθζΖοϊκῖδῇ ; τ ]οἢ τά ῖκοθ {Π6 ᾿δαβὺ ροββι Ὁ ]6 ἰοπι 
οὗ [π6 ἀυγείοη οὗ 818 ργυορἢοίϊο οὔοο ἰο Ὀ6 ἀρουῦ ἔοτιγ -οῖσηῦ γὙθαγ3, 

ΤῆΘ πᾶῖλθ οὗ 18βδϊδἢ, 8 1 τηρα π88 γοιηδγοα δ βανογαὶ ργὸς 
οΘαϊηρ σομηπιοηΐαίοῦβ, 8 ἴῃ ΒΟΙῚΘ Ἰτηθβϑυγα ἀδβογιρίϊνα οὐ ἷ8. ἢἰσὶ 
ΘΠαγϑοίοσ, βίπο Ὁ βρη βοβ {[π6 ϑαϊναίίοπ-οὐουδολουαΐ, δια νγαβ8 ρῖνει 
ΜΡ Ὶ ἢ ΒΙὨρΊ ΑΓ Ῥγορτι ἐγ ἴο Ἀἴτῃ γη0 ἐογοθίο]α [Π8 δάνϑηί οὐ {86 Με βϑια, 
ΤΠγοῦρ ἐσλοηὶ αἰ Πεδὴ δαὶ! 566 ἐδ βαϊυαξίοπ 9. Οοα (δοταρ. ἴϑι. 
'Χ]. δ. ψῖ Πυκο 111. 6. δπα Αοἰϑ 1ν. 12.) [Ιδβαϊδ ἢ γγ88 ΘΟ; ΘΙΔΡΟΓΑΣ 
σε 186 Ργορμοῖθ Ατηοβ, Ηοββϑϑ, ὅοοὶ, δα Μιοβῃ. 

[βαϊδῖι 18 ἈΠ ΌΓΓΩΪΥ ΒρΟΚϑη οὗ ἴῃ [Π6 βου ρίυ γα 88 ἃ ρσορπμεῖ οἵ [δὲ 
ΒΙρ μοὶ ἀἱρην : Ὀϊθῆορ [μον τ 64115 ἷπὰ (Π6 ργῖμοθ οὗ 411 {Π6 ριυ" 
Ῥμοί, δα ργοπουῃοαβ {86 8016 οὗ ἷ8 θοΟΟΚ ἰο Ὀ6 ροσρίϊοα!, ἢ δε 
Θχοθρτίοη οὗ ἃ ἔϑυν ἀθίδοῃμϑα Ῥαββαρθβ. [{ 18 γϑιβαγκαῦ]ο ὑμαῦ Β18 Ὑ11ὲ 



Οἡ ἐδε Βοοῖ Ὁ ἐδ Ῥγορλεὲ 75αἱαΐ. 779 

8 αν ]οα ἃ »γορλείεβ5 ἴῃ ὙἹ]]. 8.; ὙΠΘΠΟΘ [Π6 γ᾽ ηἶ64] τυ ύογβ μανθ 
οοποϊυάοά ἐμαῦ 8.6 ροββοββοα {π6 βϑριτῖῦ οὗἨὁ ῬΥΟΡΏΘΟΥ ; Ὀπύ 10 18 ΘΥῪ 
ῬΤΟΌΔΡ16 τιδῦ {86 Ῥγορῃοίδ᾽ τῦῖνθβ ΜΈΓ ο4 16 Ρσορμούεββθθ, 88. [ἢ 
ῥγοδίβ᾽ γῖνβδ γ γα ἰοστηθα Ῥυϊθβύβββθβ, ΟὨΪ]Υ ἔγοπι [86 απ} οὗἹἨ {ποἷν 
Βυβραηάθβ.Ό. ΑἸΓΒουρ ποίμιηρ αγΠ6 Υ 18 τοοογαρα ἴῃ Π6 βουϊρύυγοβ 
σοποδγηϊηρ ἴμ6 τι οὗ 1881}, νγ πὰ ὕνο οὗἨ [18 Βοῃβ τη θῃτ]οηθα ἴῃ 
δ ργορῆβου, ΜὍΟ ὙΘΓΘ ἴγρ68 οΥ Βρυταίϊνε ρεᾶρεβ οὗ (ἀοαβ δββυγ- 
ΔΠ66; δηᾷᾶ {πον ἤδθ8 δηα δούϊοηβ ψ6Γ6 ᾿ηὐθηαθα ἴο ΔΆ ΚΘη 8 Γ6]1- 
σἰουβ αἰὐδηοι ἴθ {Ππ6 ρβϑύβοηβ ΨΠΟΠπὶ ΠΟΥ͂ ΟΓΘ ΘΟΙΊΤΩ ΒΒ θα ἴο 
Δἀάγοββ δηᾶὰ (0 ἰπβίσυοι. ὙΤῆυ8, ΘΠ ΘαΥ-͵]αβη (ν]}. 8.) ΒΡ. 1ῆ68. ἃ 
γεηιπαπί δα τοΐμγη, ἀυα βῃονοα {παῦὺ {πΠ6 οἀρίϊναβ, τ ῃ0 Ποῖα Ὀ6 
ΟΑΙΤΙΟΩ ἰο Βαγοι, Βῃου]α τούαση μθποθ ΔΟΓ ἃ σουίδι  ἔδιηα ; δπὰ 
ΜΑθογ-88.418]- ΠΑ ϑῆθ4Ζ (11. 1, 3.), νι ]οἢ. ἀθποῖθθ πιαΐθ δροθα (ΟΥ, τῖπ 
διοῦ Εἶν) ἰο ἐδ 5ροϊϊ, ἸτΩΡ] 164 τπαὺ πὸ Κιηραοιηβ οὗ ἴβγαθὶ δῃὰ ϑγσῖδα 
ψου]ὰ 1ῃ ἃ ββοτί ἄμπηθ Ὀ6 ταναρθά. 

Βε581468 [6 νοΐϊιπηα οὗἩἨἉ ρΡγορῃθοῖθβ, ὙΠΟ. ͵Ὸ ΔΓΘ ΠΟῪ ἴ0 σοι ἄου, 
1 Δρρϑδῖβ ἔγοπχ 2 Οἤτοη. χχνὶ. 22. ὑπαὺ 1βαϊδῃ ττοΐθ δ δοοοὰηΐ οὗ 
ἐΐδε αεἰς 0. ζεσίαΐ, Κη οὗ Ψ υαδἢ : {πΠ18 88 ρουιβῃϑα στ βοῖὴα οἵ μαῦ 
ΓΙ ηρΒ οὗἹἉ [86 ῥτγορῇῃδῖβ, ἡ Π1Ο ἢ, 8ἃ8. ῬΓΟΌΔΟΙΥ πού τυ θη ὈΥ͂ ᾿ΠΒΡΙΓ- 
(ἴοι, ΟΙΘ ὩΘΥΟΥ δατηϊ δα πο ἴπ6 σοδηοη οὗὨ βου ρίιγο" ΤὙΠΘΓΘ 8 ΓΘ 
αἶδο ὕπὑῦ| ΔΡΟΟΙΥ͂ΡΒΔΙ ὈΟΟΙ8 βου θοα [ο Πἰπὶι, νἱζ. 776 “49δεπδίοπ Οὗ 
]εαίαῆ, ἀρὰ Τὴ Αροσαΐψρεε 9. 71βαἰαὴῦ; Ὀὰμὺ 686 ἃγὸ δυνά θηίΥ 
ἔουροτῖθβ οὗ ἃ Ἰαΐθυ ἀαΐθ ; δπᾶ (Π6 “ροσαΐγρϑ8 ᾿δ8 Ἰοῃρ' Β' ποθ ρου βῃθα. ὃ 
Ἢν [ΤῸ Ὀοοκ οὗ 5αϊδῇῃ β ργόρθβθοιῖϑβ, 1 γ 8176 (0 δεϊῖανο [86 
οΥ108] ορὶπίοηβ το πανα Ὀθοη δαγαηοοα ἴῃ τοραγὰ ἴο ἴύ, 18 1110 
ΤΏΟΥΘ ἴΒ8η ἃ ΟΟἸ]θοίοη οὗ ργορἤοῦϊοαὶ ἔγαρταθπίβ, ἴου [Π6 τηοβὲ ραγὺ ἰδίδν 
τΠδη {86 {Ππη68 ἴο ψ ΘΝ ΠΟΥ ἰΔγ οἰαίπι, ςοἸ]οοίοα αἰτοῦ {π6 ΒΟΥ ΟΠ Δα 
σδρονγ. ΕἸγεὺ ΚΟΡΡΘΒ βισραεδβίοθα ἐπαὺ ΕὐΖαΪκῖ6ὶ, ΟΥ δοῦλα οἴοσ ρσορῃδοῖ 
ὙΠῸ ᾿ἰνοα ἀυτίηνσ {Π|πΔ Ἔχ δ, ταὶρἢν ἤανα ὈθΘὴ [Π6 δῃΐθοῦ ; δπα οἵδοσ 
ὙΤΙΟτΒ Γ0]Οσοα τ Δα! ΠΟ μαὶ Πγροίμοβοβ Τμ6 οχίγανασϑηοο οὗ 
[Π6 αἰΐδοϊκβ τηδάθ ἀροὺ (86 ζϑηυϊηθηθββ οὐ {π6 ὈΟΟΚ τοπάθσβ [86 ἀ6- 
ἔδηοβ οὐ 1ὕ τοῦθ θᾶ8Υὺ. “ἽΠΠΟΥ 8.6 ὙΘΥῪ ἴδνν ΡοΟΓΠΟπΒ πὶ {π6 ψ180]6 
οΟἸ]οοίϊοη,Ἶ βαγ8 Ηησβίθηογρ, “ς ΠΟΒ6 δ ΠΟ  ἸΟἾΥ 88 ποῦ 66 
οΑ]]οα ἴῃ απδβίϊοῃ ΟΥ̓ ΒΟΠ6 ΟἿ6 ΟΥ οἶδ οὗ [6 γψδγϊοιϑ ΩΡΌΡΠΟΙΕ. 
ΑἸχαοβὺ Υ̓ΘΓῪ ραῦῦ [88 θθθη αἰΐδοϊκοα οἰ ΟΥ̓ οράου]θῖη, οὐ ὈΥ͂ 
ἘΠΟΠΠΟΥΗ, ΟΣ ὈΥ “υ8, οΥ ὈγῪ Ῥϑυ]υ, Βοβθημ ον, Βδαον, Βουίμο]άϊ!, 
1). Υοιίε, (ἀββοπῖυβ, ΗἰΖὶρ, Εν α]ά, Γι γοῖῖ, οσ οἴμβοσθ. ΤῊΘ ΟἿ]Υ 
Ρογίϊομϑ ἰοἵτ ἰο ᾿βαϊδῇ, ἃγθ οἤδρ5. 1. 3---Θ., χυ]ϊ., Χχχ., χχυῖ., χχχὶ., δηὰ 
ΧΧΧΊΠ, ΑἹ] [Π6 οἴ ΠΟΓ σπαρίογβ ἀγὸ ἀδίδηἀοα ΌῪ βοπιδ δῃὰ χαο͵θοίθα ὈῪ 
ΟἴΠαΓΒ: ΠΟΥ͂ ΔΥ6 4180 γεξογγοα ἴο νἸ Δ ἷγ- αἰ σεηὶ ἀαἰ68.9. Α τϑδοϊΐομ 
Ὑγ88 ὩΔΙΌΓΑΙ αἰζου στ οΚ] 688 οὐἱ τ οἴβση οὐ 1Π18 Κὶπα ; δηά τηοϑὲ δχροβιίοσβ 
ΠΟΥ͂ ΔρΤΘ6 ἴῃ ἰδανίηρ ἴπ6 ργορῃοῦ ἴῃ αὐϊοί ροββαββίοη οὗ ἃ [ἈΓ ἰδγροτ 
Ῥογθοῃ οὗὨ ΌΠ6 σοι ροβι [08 ὙΠ] ΟὮ ὈΘΆΓ 18 ὩδηΊ6. 

δ ΟτΥαυ, ΚαοΥ, Ρ. 865. 5 Τυϊά,, Ρ. 872. 
5. ὕπάο δΔροςσσυρποσι ἀο] Ἰτατηθηΐα σοπιίοεαπε.. . 6 χαϊδθα5 νϑγο ἀϊοὶ ροϊοβῖ, ᾳφαοὰ δοάοεας 

ἀἰδθο 8 ἰπ Ἰπβί αἰἷ8 απ ἀἰν "8 ἴῃ ΔΡΟΟΥΥΡὮ 8, αἴ ἱπιογῆςϊαε ἱπποοθηΐοτη. ... Αδοθιδὶο 
Θηΐπὶ 186ἷ:5 οἱ ΑΡροσδὶγρβὶβ ἰβαΐβ μος Βδθθης ἰεβιτηοπίαιη, Φϑτγοπιθ, Οομητηθηϊ. ἰῃ [κα]. 
68}. ᾿Ιχὶν. Ορ. ἴοπι. ᾿ἰΐ. Ρ. 478. 8.66. 4130 τοπι. ἷνγ. Ρ. 844. Τῆς Απαδαίϊσοπ ΟΥ Αδβεθηδβίοη 
οὗὨ ἰβδϊδῇ 8 τηϑπιϊοηθὰ ὈΥ ΕΡΙ Ρῃδῃΐαβ, ἀιποὴς [6 ὈΟΟΚΒ τοοοϊνοα ὉΥ Ηΐογαχ, απ ά ον οὗ ἐδ 6 
βεοῖ οὗἩἨὨ 176 ΗΪογαοΐτοδ, 1ᾳ 1ἢ6 ἔουγ} σϑαίαγγ. Ἡροσοϑ. 67.; 101. 1δυποσ  ΟΥΚΒ, νο]. 11], 
Ῥ. 402. 

4 Κιειοβ Ογοὶ, οἵ ΒΙδ]. 1, γί. 1βδίδῃ. 
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ΤΊο ἱπϑου ρου (1. 1.) 186, αΒ Ἡδησδίθηδοτρ, μον, οὗ οοπβιἀεγαίίο 
νος. [ΙΕ 18 ποῦ δοπῆποϑα το ἴπ6 ἤχει ομαρίοσ: 16 Ὧδ8 ἃ ρεποιὶ 
Βοαγῖηρ οα ἔμπα ψ 8016 θοῸΚ. Απά, 1 10 θ6 88:1 {πδῦ 16 ροϊῃίβ οὐἱγ Ὁ 
υάδῃ δπὰ “6 γβαίθπι, τ ἢ116 ΤΔΔΗΥ͂ ΡΟΥΓΟΏΒ οὗ 1681 δΔῇ δτὲ ἀϊγεοίρά ἴο 
οἶμοσ παίϊουβ, Κύμομι (Ρτθῖ, δα 18β8].} τοϊοῖπθ: Ουμοικηφιο οὐλίτα 
φεπέεβ ρτοζεγί, ἐεα οπιπῖα ργορέεῦ ζμάαπι αἀἰςσὶί. ΤΒΘΓΘ 18 ὯὨῸ ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ 
σΟΠοογἱηρ' ΟἿΟΣ Ὠδί]οη8 {παι μδ8 ποῖ αὶ Ὀδδγίηρ ὍΡΟΙ {πα οονθηδηὶ 
Ῥθορὶβ. Απάᾶ, ὀνυθὴ {ῃβουρἢ τν6 Βῃου ά δἰ]ον {μα ἴκαῖδ ἀϊὰ ποῖ δἰπμβοὶ 
τοῖχ {}18 {1{0}6, Ὡ0 ΘΟΙΏΡΙΪΟΥ οου]ὰ μανο 1ηἰγοάἀιιορα 10 τιπουΐ τοδβοα, 
ἵρ [86 Ῥτορμθοῖθβ γ6Γ6, 88 ΟΡρο; ΘΒ 8] ρα, οὔ [86 {Π1π}6 οὗἁἨ [μ6 σαράτιν, 
88 186 ᾿πβοσ ρθη ταυδῦ πᾶν Ὀθθῃ Δχϑα τοί συ ἰδίεσ, ὃς {παι 
Δαἀάορά 1Ὁ νγγᾶβ Πηγυ 6 οὐ] Υ. Ἰσποσγαπί, ΟἹ ᾿Ἰπ θηαθα ἃ 46] 1θατγαῖς ἔτγαυ --- 
Ῥοίἢ τ οι ΒῈΡΡΟΒΙΓΟΠΒ ἀγα ῥἰδίη ἢν ΠΟΥ αΙὈΪ6. 

ΚΙοϊπογὺ 48 οηΐαγρα ἰηΐο ἃ γΘΥῪ 611] οχδιϊ δύο οὗ {πα ΠΠ|6. Ηε 
δἀορίθ Κ΄ ἸποΠ Β 1άθα 1} Βοπλα τηοαϊβορίίΐοη. ΕΚΊΤΩΟὮΙ βροΐα 88 ὃ 
ον, τ τ{Ππ ΠΑΥΤΟῪ Γοΐδγοησο ἴο [Π6 11 γΆ] [δγδο] : {86 (στ βίϊδη τηῦοῖ- 
Ργοίοσ Μψ11} ἰδ ἃ ὙἸΔΘΥ γϑῆσθ, δπα ν1}}} βΒθα μον ποῖ [86 [βγβϑε ἴο ὃ 
ΤΏΘΓΘ ΒΟΓΘαΣ ΑΥΥ ἀοβοοθηΐ (Εοιι. 11. 28, 29.), Ὀαΐ, πλΟΓΘ ΘΘΠΘΓΗΪΓ, (δος 
σὨαγΟΝ ΟΥ̓ ΘΥΘΣῪ πδίοη, Βμδυῖηρ ΑὈγΑΠδταΒ ἔδιἢ δηα ἴο δανο Αδτ:- 
Βδηη Β Ὀ] ββϑίῃρ' 88 ἢ18 {χὰ Ομ: ἄγϑη, πᾶν ο ουοσ θθθὴ [86 ΟὈ]θοῖδ οἵ σοὔϊ 
ΒΡΘΟΙΘΙ οαγθ. ΕὉΥ {ποὶγ ροοᾶ 6 ογάοσβ 4]1 {ΠῚηρῈ : (ο {δοῖὰ 81] δὶς 
ἀρα!ηρβ ἢ 1Π6 τνου]ᾶ ροϊηῖ. Κ]οϊποσί ἤθη66 τηδὶ 8 1}8 {Π6 ρεγίθοὶ 
ΒΕ} Δ) ΠΠΥ ΟΥ̓ [86 ᾿πβοσρίίομ ἰο ἴπ6 ν ο]6 ὈοΟΚ, δηα αἰβργουεα [δε 
ΤΟϑΒΟΩ8 ὈγοιρὮῦ [ῸΓ 18 θδῖῃρ;,, ΟΓ ΔΗΥ͂ ρατί οὗ ̓ ξ, ἃ 511058 οἵ ᾿πίεγροί}- 
(Ἰ᾿ου.] 
ΤῊ Παγα θδθθῃ ἀϊγοοίθα Θβρϑο  ν ἀραὶπδί {π6 δῦ ὑνγθηίγ-βοτα 

σΠδρίοσβ ; 8η4 οὐ οβ παᾶνα ὈΥ͂ σα Σ] ΟῚ Β ΔΥρτ τ ηῖβ ΘΠ ἀθαγοιτζαῦ ἴο ργονε 
{πᾶ [Π686 οπαρίοτβ ἢγδί οτἱρί παϊθα ἀυσγίηρ [86 ΒΑ Υ Ομ δη ΘΔΡΌνΙ. 
ΤΠ6Β6 δυσυτηθηίβ μαναὰ ὈΘΘῺ ΘΟΡΙΟΟΒΙΥ οχδιηϊηθά δηά γοδιύθα ὈΥ μη 
ὙΠΟΒ6 ΟὈΒΟΥΨΔΙΟΏΒ ΤΏΔῪ 6 Δγγαηροὰ ὑπάοσ ἴΠ6 ἐὉ]ΠΟ σ᾽ μ6868: τις 
1, Ῥτοοίβ (μαὺ 411 {Π6 ργορἤθοῖθϑ βου θά ἴο 1βῖδῇῃ ἃ.Γα σϑϑ  ν ἰδ 
ἀυοίοηβ; 2. Ατ δχαιαϊηδίϊοη δηᾶ γοξαϊαιίομ, ἰὰ ἀοίαι!, οἵ οδ)δεϊιουβ 
δρδϊηδῦ ῬΑγ ΟΣ ΔΓ ΡΥΘαΙΟΙΟΙΒ ; δηᾶ, 8. ΑἩ δχδιηϊηδίοη οὐ [6 4068- 
Το ΘΙ ΠΟΥ Ἰβαϊδῖ νγᾶβ [86 δυῖΐδου οὗ ομαρίογβ χχχνυ!.--- χχχίχ. 

]. Ῥτοοίβ {πῇ 41} [86 ργϑαϊοίζομβ αβουι θα ἴο 1βαῖϑῃβ!ς δ. ΓΘΆΙΙΥ δὶ 
ΡΓΟΘαΟΙΟΏΒ, 

:, “ἼΠΒο βίγ]α ἀιβδγα βοδσοοῖν ΔΩ ἷπ {πὸ αἰ γθπΐ ργορβοζίεβ 
Ὗ᾽8 Βπά δον σῪ ποτα [μ6 βᾶτη6 ἀθβουὶ ρίζομβ οὐ ρατίϊσυαγ οὐ ]εςίδ, Δι 
{Π6 5816 ἱπηᾶρθ8, Κη τότ ἰγ6 68, ΘΒΡΘΟΙΔ ΠΥ οοάδγβ, ἤτδ, δηά οδξὲ, 
ἔγτοσῃ [86 Ῥϑῖῃβ οὗ οὨἹ]άἀ-Ὀἱγίἢ, ἔγοσα Βιϑύοσυ, απᾶ ἔγοια πὸ ρο θῇ 86. 

1 Ὁ] εῦδον ἀΐο Ἐκ οῖς βδυ ]ΠἸ ΠΟΥ ἴῃ ἀθὰ Βυοδο «(6868 δ ΒΔ] που ἯΝ εἰεδδρυηζέῦ, 
Βοτη, 1829. ὑΡ. 4---27. 

3 ΤῊΔ διρυπηθηῖδ οὐ ἴπ6 ναγίουβ ποοϊορίβη ο)θοίουβ αραϊηβὶ ἴῃ ρεπυϊ ηθηθδα οἵ [58.6}} 
Ῥγθάϊςιτίοηθ, απὰ οϑρθο αν ἴῃ οθ6 οὗἩ Οδβοπίυβ, ΑγΘ αἰδὸ γϑῦν ΠΥ πὰ ΔΌ]Υ τουϊοποὶ ἀνὰ 
τοίηϊοὰ, βγδέ, ὉῚ Ῥγοίδββοσ 1.26, ἰῃ ἢ18 βοιτηοηδβ απὰ ᾿ἰβϑοσγίδιίίοηβ οὐ ἴθθ ϑιυὰγ οἵ "ἡ 
ΗΟΪΥ ϑοτγίρίυγεβ, ΡΡ. 157---208.; δηᾶ, δεοοπαΐν, Ὁ Ὧν. Ηεπραίθηθετν ἰη 6 ΟἸΠουοϊοριε 
ἀε9. ΑἸιθη Τοβιαπιθηῖβ (ΟΠ ΓΟ] ΟΡΎ οὗὨἨ τ ΟἹὰ Τεδβίαπιθηῖ). ὙΠδᾶὶ μαζὶ οἵ ἔτ. ΗἾ 
ἰγοαι δα, Ὑν ἢ] ἢ γοίαῖθθ ἴ0 ([Π6 ζοπυΐ ΠΟ 688 οὗἨ 1548} 8 ργαάϊςτίομβ, ἢα8 ὈΘΘΠ τγαηϑίδιοὰ ἱπ|ὺ 
Ἐπ} 18} ὈΥ Ῥγοΐδδβογῦ Βοδίηβοη οὔ Απάονοσ (Μαβεαςιβοιῖδ), δηὰ νν}}} ὃς ἰουπὰ ἰε 'Μ 
ΒΙΌΠοΑ] ΒΔΡοδίθογυ ἴῸΣ (ἢ γϑαγ 188]. νο]. ἱ, ρρ. 700---88.. ΑΦ ἴΠ6 δγχαηηοπῖδ οἵ (δῶν 
τρήτος ὙΤΙΟΓΒ ἀο ἠοὺ δάπιϊ οὗὨἨ δογιάρπιοηιῖ, (6 Γεβάοσ ἴδ ΠΘΟΘΒΑΔΣΙΥ τοίοιτοὰ ἰὸ (δεῖ 

Ὁ] ςσϑεΐοης. 

τα υυὐδανν-.......ὕι..Ὁ- κατῖ Δ -- μα, πα ΜΙῊ “παιάν α.. "αι Β καὶ 
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ΤῈ Ῥεσϊπηΐπρ Οὗ ἢ 6 Ῥγορί ΘΟΥ ΘΟμΒίδ Δ ΪΥ Θαίθτβ ἰμΐο {80 ταϊάβὲ οὗ 186 
Β δ᾽ οὐ, ἀμ ΘΥΘΤΥ ὙΠΘΓΘ ῬΟΘΟΙΟΑΙ ῬαΒΒΑΡ6Β ἈΓ6 ἸΠΒΟΥ Θα ; 88 ν. 1---θ,, 
ΧΙ. 1---θ., χῖν. 4---20., χχυ. ]---ὅ. ; 80, ΘΧΘΟΙΪΥ ἴῃ {116 ΒΆΠ16 ΤΩΒΠΉΘΥ, 
ΧΙ. 10---18., 1... 9., ὅχο., [χ!]. 10., Ιχῖϊ]. 7., Ιχῖν. 11. ΕΥΟΥῪ ΠΟΙ͂ 
{86 βατιθ οἰ ΣΙ 688 πα Ορβουσιν, [π 6 βᾶτηθ το ρ 108, δηα [ἢ 6 ΒΆΓΩΘ 
ΘΌΡΒΟΗΥ οὗὨ Ἰδηρτιαρα, ἃγθ ΟὔΒοσυ Ὁ ]86. ΤῺΘ ΥἹΒΊΟΏΒ ΓΘ ΒΙΠΉΙΑΓ ἃ 
ΘΟΙΏΡ. χχὶ. δηᾶ χὶ τὴ νἱ. ἄνθη (86 βϑῆμθ ῬὮγαθθΒ ΟΟΟῸΓΣ Γα- 
Ρϑαίθαϊγ. Ζ7ὴῪε διιδίἐπιϊξν οΓ ἐδ εἰγίε ἄοεβ ποῖ νυ Ὺ ταοσὸ {βτουρμουύ 
8.11 ἐπ ῥγορββοῖθβ, ὑπδῃ 18 ἀϑὰα] τὲ ΡΟΘΠῚΒ Ἡ Β1Οἢ ἄγο τσὶ θη Ὁγ [ἢ6 
ΒΔ1η6 δῖ ΠΟΥ αἱ αἰ ογθηΐ Ππ|68, 88, ἴοτ Ἄχϑιαρίο, (Π6 αἴ γοηΐ 0 841Π18 
οὗ ᾿δνία ; δᾶ {Π6 8.γ]6 ἴῃ 411 18 βοι 88 οου]Ἱα ὈΥ͂ ΠΟ τηθδῃβ ὃδ 6ὁχΧ- 
Ῥθοϊοα ἤτοι ψυϊίοσβ οὐ 1186 ἂρὸ οὗ ὑπ Βδυ])οπίϑηῃ οαρυνιγ. [0 18 
σταπίοα {μαὶ βίγ]θ ἀοθβ ποῖ ἀθρεπα θη γοὶΥ ἅροὴ {πΠ6 δρς, θαΐ ἴῃ 
ΒΟΣῚΘ ΠΠΘΑΒΆΓΘ ὉΡΟῚ ἴπ6 οὐ] αναϊοα σοηΐιβ οὗ {π6 ττῖΐοῦ ; γού [Ὁ ἀο68 
πού, ἐβογϑίοσθ, θθοοῖὴβ ργοόῦδθ]ο {μδὲ βυ σι ροθῖὴβ βμουϊὰ Ὀ6 οοπηροθοᾶ 
ἴῃ [86 ἀρ οὗ {86 Βαθγ]οπίδη οαρ λυ Υ, 80 ὑμαὺ γ17ὸ ΠΙΔῪ δββαγῦ (818 
ὙΠ Βου ΔΗΥ͂ Βιβίογι δὶ ὑθβ ΠΟ ΠΥ ΟΣ ὑγβα 100 ; ΤΔΟΤΘ ΘΒΡΘΟΊΑΙΙΥ 88 Μ)1ὸ 
δηα ποίμίηρ; 5: ΠΑ ἴῃ {Π6 τυηρβ οὗ «΄ γοηδη οὐ ἘΖΟΚΙΟΙ, τ ΠῸ 
ψιδηΐρα πΘΙΠΟΥ ΟΘΒΪΒ ΠΟΙ ΡΟ]18}. Τῆθ ἰαπσιασο ᾿ἰἰβ6] 18 ποὺ {ῃ9 
ΒΆΣΩ6 88 (παὺ ΟὈΒΟΥΎΔΌΪΟ ἴῃ ὁ) ογθι ἢ δηα Ε)ΖΕ]Κ16] 10 18 ποῦ ργόρ8]θ 
ἐπαῦ ΔΏΥ οη6 οοὐ]ά δᾶγα ουἱναίαα {π6 Κπαον]θᾶρα οἵ 1886 Ηοῦγον 
ἀυτίηρ [π6 ΟΡ ΠΥ ταοσο ὑμβογουρὮ]Υ ἴμδῃ [Π6Υ, ὨΟΙ 18 ΒΌ ἢ ἃ βίδίθ 
οὗ 186 ἰδηρσααρθ ἀΙΒοοτΏ 1016 ᾿η Ζοοδαυδἢ, ῈΟ 18 ἀβΌ8}}ν οἱὐοα 88 δὴ 
Ἰηβίϑησο οὗ 10. [ΔΕ], ἐλ αγταπφεπιεπὲ δα πιείλοα 07 ἐγεαξίηφ ἐδ 
δι)οοῖ ἀγτὰ [ἴῃ ΒΆτη6 ἴῃ 31} {Π686 Ῥσόρῇθοῖθβ. ΟΡ. υἱ]. δοηίδιῃβ 8 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ πύου σου θῇ Ὑ] ἢ} ἃ ΠΙΒΙΟΥΥ, ὙΠΙΟΪ 18 Ὁ] οα, ν}1}.---ΧΊ]., ὈΥ͂ 
ῬγΟΡἤΘοΙ68 πιοῦν {1{168: 80 480 ἴῃ χχχῖχ. {86 ῬὈΓΟΡΏΘΟΥ 8 ΌνΘῃ 
1ηἴο π6 ΠΙΒΙΟΣΥ ; 864 ῬτΌΡμοοῖοΒ ψὶῖπουῦ 4. {116 [0]]ογ. ΑΒ ἴῃ 1ῃ6 
ἢχγϑὺ ραγὶ {6.0 ΔΓ6 ΒΟΥΘΤΆΪ ΡΥΌΡΒΘΟΪ68 ΘΟΠΟΘΓ ἢ ΘΠ: Υ] ; 80 
Αἰβο ἴπ 186 Βοοοπμα {ΠῈΣ 8Γ6 Βθύθσαϊ σομ θυ ηρ' [Π6 ΟΥ̓ΟΥΓΠΤΟΥ οὗ (86 
ΟΒ αι] ἄβραῃ τρομδσοῦυ, δηά {Π6 τοΐαση οὗ [6 Ηδῦγονγθ ἔγοτῃ οδρυϊνιεγ. 
ΑΒ ἴῃ {86 νἱβίοῃ ἴῃ οἤδρΡ. νἱ. τγ τοϑδα ἐπαῦ [Π6 ργορῃοὺβ οβογίβ βῃουϊά 
ποῦ Ὀ6 Βοσοιαρδῃϊθα ὈΥ̓͂ ἃ ΒΔΡΡΥ͂ Γαβιυ]ῦ; 80 {86 ῥσορβμοῖ, χἹ. 16, 283., 
ΧΙ], 8., χὶν. 4., 8δηα ΘΒρθοῖδ! ν χ]χ. 4., 11χ. 6., οοταρίδῖπβ ἐμαὶ ἢΐδ 
Θηάθανουγβ μδα Ὀδ6η ἘΠ σΟΘΒΒΕυΪ. 

1. ““ὙΓΠδΐ 18 βαϊὰ 1π Ιχυὶ. 1---θ, οὗὨἨ {86 ἰδίηρ]6 ἄοθβ ποῖ βαϊ: {86 ᾿ 
Ἰαϊίοσ ραγὺ οὗ ἴδε ροσιοα οὗ 6χ1]6, ἱπ σῃῖο Ηαρραὶ ἀπα Ζοομασίδῃ 
Βρθαἰκ αἰνορϑίμον αἰ ΕῪ οὰ [86 βᾶπηθ βυθ]θοῖ. ΜΟΙ 1688 οου]ᾷ 
ΔΗΥ͂ ΟἿ ἀυτίηρ [Π6 ΟΑΡΟΙΥΙΥ͂ ἩΥΣΐδ, 88 1 Χ] ΥἹἹ). 4---8., (ΠδΔὲ {86 ταΐῃ 
δηῃα υἱΐεν ἀοδίσυιοοηῃ οὗἨ {μ6 ογ οὗὁἩ Βαδγίοη πδα τοὶ γοΐ Ὀθθὴ ἔοσο- 
[014, ψ Βθη Φ γθυαΐδῃ 1. 11. μδα ῥ]διηὶν ργεαϊοίοα 1ὐ ; ΟΥ̓ ΒΡΘδΚ,, 88 ἴῃ 
1]. 4., οὗ ὁ Εργρύίδδηβ δῃηὰ Αββυυίδηβ 88 [Π6 ΟΠ]Υ͂ ΘῃΘπλΪ68 οὗ (ἢ 
Ἡδφῦγονθ, Δμαἃ ρ888 οὐδσ {π6 ΟἸδ ἀθαηβ. Τὴ βϑυθσα ΧΟΡτΟΟΙβ, [Υ]. 
9-- Ἰχ, 20., Ιχν. 11---16., ΘΒρΘΟΙΑΠΥ τἢο86 ἀδπουπορα δρϑιηδί 186 
ΒΒ ρΒοσάβ, 2.6. 186 ΚἰηρΈ, ἵν]. 11, ὅζο. ; [Π6 ΓΟΡΙΌΔΟΒΘΒ, Ὠοΐ ΟὨΪΥ ΟΣ 
δοοοπηΐ οὗὨἨἁ ἸΔο]αἰχΥ, Ὀὰΐ 4180 οὗὨἁ {δ6 ᾿τητηοϊβίϊοη οὗ ΟΠ] άγθη, [νἹῖ. 1 -- 
18., ἀῃα οὗὨ ΘῃΠΟΣΤΏΟΙΒ ΘΟΥΤΌΡΟῊ ΟΥ̓ ΤΟΓΆΪ8, [011]. 6----9., ᾿1χ. 1---8., 2γ0 
ΘΕΟΓΟΙΥ δὖ γασίδηοθ ΜΔ Π6 {ἰτλ6β οὗ [π6 οαρνγ. ΤΏδη, τὸ ταῖρεῦ 
Το οὀχρϑοΐ τηϑηοη ἴο Ὀ6 τηδᾶβ ὁΐ [Π6 ργόρῇθοῖθβ οὗἉ “ Θσχϑιηῖ8}), 88 
ἴῃ 8ῃ, ἰΧ. 2., δπὰ ἰμαῦ τοοῦς ββου]α ΡῈ βαϊα σεβρθοίϊῃρ {86 Μαρίδηϑ 
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ΟΥ ψΟΥΒΕΡΡοτΒ οὗ Ογιυζά, (θη τπαὺ οπα Δ] αδοῃ ἴο ἴπ6 ὕπο μεΐη- 
εἰρίοβ οὗ τπῖησβ, χίν. 7.,  ἈΊῸ ἢ σογίδι ΠΥ ΓΘ ταδὶ μίδιπθα Ὦγ τοῖν 
ΤΩΔΏΥ ἴῃ 80 856 Οἷἀ6Γ ΤΏΔῃ ὑπαΐ οὗὨἉ [86 σδρίϊνγ. 

1. “9 Ψογθιϊδῃ βἤονθ ἰμαῦ Πα μαὰ γοϑδά (86 Ῥγορβθοῖθδ, βουεῃ 
γοᾶγβ Ὀοίοχο ἴπα ἀοβίσυοίοι οὗἨ «6γ ΒΑ] , {6Γ. 11. 49--464. ; ἴοτ ἰὸς 
σοηπροίίοη οὗὨ [86 ῬΧΟΡΠΘΟΥ͂ οὗὨ «“δγϑιλίδῃ οοπίδι δα ἴῃ «ας. ]. 11, πιὰ 
{Π6 ργϑαϊοιοηϑ οὐ 1βαϊδῇ 18 ουϊἀθηΐ ; ποὺ σϑῃ 1 μὲ βαιά {πδὲ {δε ᾽ὰ- 
{πον οὗ {16 οοπίγονοτγίθα ργορθθοῖθθ οὗ 1βαϊδὶ, ὑντὴς ὑονγαγά ἴδε δαὶ 
οὗ [86 σαρθνιγ, μα τοδά {πῸ θοοῖκ οὗ  Θγοπιΐδῃ; ἔοσ ἢ6 18 δῇ οτρίηδὶ 
δα ἱπαοροπάθηῦ δυΐπου, ἀγασιηρ ΘΠΈΓΟΙΥ ἔἴσοτα 18 οὕγτσι σεβοῦζοεει, 
ΔΗ ΠΘΥΘΥ 1πἱ ταῦ ηρ ΟΥΠΘΓΒ; ὙΧ8116, οἢ [86 ΘΟΠΙΓΑΤΥ, 10 18. ψ.6}} ποπη 
τπαῦ « ογοταϊδῆ Ὠδα τοαὰ {πὸ οἱ ἦδγ ρσορῃοίθ, δῃὰ Ὀθογσονϑα τοὰοὶ ἴσα 
(Πότ, δβρϑοῖα γ ἴῃ 18 Ῥγορῃθοὶθβ δσαϊηβί ἔοσγοϊσσ Ὡλίοηδ. δος 
Ῥαββᾶσζϑβθ ἴδυθ θθθῃ ΟὈβογνϑα ἴῃ οἰ μοῦ ρσορμοϑίβ αἰϑο, υυ 1 ἢ πανὰ θέε 
ΤΑ ζοη ἔγοιη [86 οοηίγονοσίθα ργορθοῖ68 οὗ βαβαῖ : 85, Ζϑρῆ. 1. 14, ἄς. 
ἔτοτα [884]. Χ}. 21, ὅτα. ; ΕῦΖοκ. χχχῖν. ἔγοιῃ [84]. 1ν1}. 10, ἄς. ; ἔχοεξ, 
Χχυ, 20., χχχὶ. 14---17., χχχιὶ. 18---33. ἔγοιηα [88]. χῖν, 8---28.: 
ἘΖοὶς. χχυῖ. 13. ἔγσγοιῃ [βδ]. χχὶ. 25ὅ.; Ἐ)ΖΟΚ. χχΧΥ. ΧΧΧΙΣ, ἴτοηι 
184]. Ιχνὶ. 6---Ξ, 24. Τμδὶ ἩΑΡΆΚΚΟῸ 18 ̓ πἀοδίοα ἰο δαϊδι [86 ὕθεη 
Ἰοησ βίηδα οὈὔβογνϑα: οορ. ΗΔ}. 1. 6. ψ|} 188]. χχο, 18. 

ἵν. ““ὕγτυβ, ἴῃ [18 τυτιὕθη ρῥγοοϊαγωδίίου (ΕΖτγα 1. 2.), β8γ8, (δαὶ 
186 αοὐ οὗ ποανθὴ μδὰ σίνϑῃ πὶ 411} Κἰῃράομπιβ οὗ (6 οασίδ, διὰ ᾿δά 
σδαγρθα Ὠΐα ἴο Ὀμ}]ἃ ἰο δΐπα ἃ ἰδιαρὶα αἱ “ ογυβαίθα. ΤΏθθα ποτές, 
88 Μ611 δδ (86 δοΐβ οὗ ΟΥσ 8, ΠδΊ ΘΙ, 18 ἀἸβυιΐβϑιοι οὐἁὨ [86 Ψεπὸ ἢ 
{Π6Γ ΟΥ̓ ΘΟΙΠΙΣΥ͂, δὶ8 ρτδηῦ οὗ ἃ βιπὶ οὗ ΤΔΟΠΘΥ͂ ἔογ 186- θυ άϊησ 
οὔ [86 τΘΏΡ]6, ἀπ ἢ18 χοϑυτυϊοη οὗ ἐῃ6 γα] 8 0]6 ΠΟΙΥῪ νϑββοΐβ, ὁδα 
ΟὨΪΥ Ὁ6 ἀρ Ἀπ οὐ [86 δαρροδιίοῃ ὑμαὺ Β6 δα βθθῃ ἦε ΡΓΟΡρ θα 
οὗ Ιβδῖϑἢ σοποοσῃῖηρ δῖπ), 88 «οϑορῇιι βίδίθβ, δα νγαϑ ἱπάυοεί, "γ΄ 
{Π6ῚῚ τη η ΘΕ] γ-αἴνιῃα οὐ Ίπ, ὕ0 ΘΟΒΙΟΣ βυο ἢ; ρτοαῦ θα ποῆίθ προα ἰδὲ 
6γ)8. Νὸοσ ν͵αὰδ Ογσγὰβ {π6 τηδῃ ἴο βυ Ὁ γϑοθηΐ ῬσοΟρ 6 6168 Βοδσοεὶς 
γαῖ Ρυ 186 ἰο 6 Ῥδὶπηθᾶ Ὁροη [ἰπὶ ΤῸΣ δποϊθηΐ ; ποῖ ἴο τπρβδίοη 
18. {ποτα τ ΓΘ τον ΨὙΠῸ που] πανα Ὀθοὰ ἰδ ἴο ἀϊβοονοσ (ο δϊπ 
(π6 ἔτγαυά, 15 Δὴγ μα οχιϑίθα. Νείμποσ πουὰ γγὰβ (86 Μαρίβη, 
Ὑ80 θυ} ποίμίηρ Βυΐ ᾿γτθβ ὅο Οτταυζά, μαννα Ῥθθῃ 8Ὸ βββὶὶν ἰρὰ 
οοηϑίγιοί ἃ τηϑρηῇοθηΐ ἰδ} ὶο ἴο {Π6 οὐ οὗ ἰμ6 “68. 

“4 ΤῸ ΥῃΔΥ̓͂, ἱπά 664, δ661:λ βίγϑβῃρα {παῦ (86 Ὀχορμοῦ βδου]ά 887 ὦ 
Του οἢ ΘΟΠΟΘΓΠ ηρ {Π6 τοίη ἔγοτα ΒδΌγ]οα, δ πα γαὺ τηβῖζο Π0 ΟΧΡΓΕΙ 
τηθηὔϊου οὗὨ (6 ΟΑΥΤΥΣΩΡ ΑΥΑΥ. Βαΐ Β6 ΟΟΥΔΙΏΪΥ ἀο68 βαῪ δβοπιθίδιην 
ΘΟΠΟΘΥΒΪρ᾽ [818 8] 6οἴ, 218 Χχχχῖχ. 4---Ἴ.. νἱ. 11---18., ν. ὅ---9., χι. 1]. 
--1θ6.; δηὰ Μίοδα, [μ8 σοῃύθιῃρογατυ οὗὨ [βαίδμ, βρθβῖκβ οἰβατὶγ οἱ 
{818 συγ ηρ Ἀν 8γ, δηα οἵ {π6 ονογίῃσον οὗ «“ϑγυβδίθτα ; δὸ (ἐεί ιὶ 
σου] ἃ βθθῖὰ ρυόρδ]6 {μδὲ 1βϑίδῃ ἢδᾷ βαϊἃ τθοσα οἱ [818 βιι δ)θοῖ, νιοὶ 
ἢδ8 ποῖ θθϑη ργεβεσνο ἔο υ8. [Ὁ {818 σοσα [86 οδβθ, [Π6 ργορβοὶ τὶν 
βίῃρβ {86 ρ᾽δα τϑίασῃ που] πο τηογα οουύσγϑάιοί Εἰταβοὶ ΌῪ ῥρτοάιούπε 
186 ΘΑΥΓΥΩΡ ΑΨΑΥ, ἰμᾶπ «᾽γοιλῖδῃ ἄοαβ, γη0 88 ργοάϊοίθὰ δοὶ 
ϑυθηίβὶ Τὸ 411 {818 Θῃδίορυ 18 βαϊἃ ἴο Ὀ6 Ορροβϑά, δοοογάϊ Ὁ 

᾿ ῬγΟρΡΒοΙβ δὰ ποῖ, ᾿ἴΚο Βἰδιογίδηβ, οοηῆποα ἴὸ 116 ογάδγ οἵ σβ τόπο οσΥ ἴῃ δπησαοείαζ 
Διΐατο ονθηῖδ. ΤὨΪΐβ ἰθ Ρ]δίῃ ἔγομι ἐμοῖσ τυ ρ8, τυ ἢ ΔἸΤΆΥΒ σίγα ρογβρεςιίγε τεσ 
ΖΑοδασγίδη ργεαϊοιοὰ 4 Κἰηχάοτα ἴον [06 δἰ χ ἢ ῥγίθδὲ, νοῦς ποιοὶηρ [ἢ 6 ἀσδιγαςιίου οἵ δε 
Ῥοσβῖθῃ ΣΔΟΠΑΓΟΩΥ δηὰ [80 ἀϊνἰ βίοι οἵ ἴμ6 ατθοκ βοόνγεσ, [δαϊδὲ [ογοῖοἹά ἐδο γείατῃ οἱ ὧθ 
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ψπϊοῖ, 10 8 (δουρί, ρσορβοῖβ ἀο ποὲ ἔοσγϑίθὶ! βιιοῖβ τϑιηοΐθ ϑυθηὺβ 8 
{Πο86 σοποθσηϊηρ {Π6 με ἄφδηβ, ὑπ Μίδάθβ δῃὰ Ῥογβίδῃβ, ὕγσιιβ, δπά 
[86 τοίυσῃ οὗ {8 Ἡθῦτονβ, τ Βῖοἢ [8818 π88 ργοαϊοίθα, Βυΐ 818 
ΒΩΔΙΟΡῪ 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏ68Π8 ὈΠίΎΘΙΒΑΙ. Β6βῖ 68, ἴῃ (818 οδ)θοῦοη 10 ἰδ 
Βυρροδαά {παὶ 16 ΟΠαϊ ἄφοδηβ, Μϑᾶβθβ, δπὰ Ῥϑγβίδηβ Ὑγχ6γ6, ἴῃ [Π6 ἂρϑ 
οὗ βϑαῖδῃ, ΟὈβουσΘ ὩΔΕΟΏΒ, ΟΥ̓ ΘΗ ΓΘΙΥ Κπο ; ὙΏΘΓΘΆΒ, ἴῃ ἴδοῖ, [ἢ6 
Μεάοβ, αἰπιοδὺ 100 γϑᾶσβ βοΐογο [βαϊα} δπαὰ ἨοζΖοκίδῃ (826 Ὀδίοτγο 
ΟἸτῖβί, 149 αἴνον {πὸ ἀν! 80 }), μα, ἁὑπάον {ποὶν Κίπρ Αὐθδοθβ, Ἰοϊποᾶ 
δῆ Δ]ΠΙΊΔπο6 τὴ 6] 6βἷβ [6 σονθσύῃοῦ οὗ Βαδγίοῃ, δηὰ ονογίῆγονπ 
{μ6 ἢγβι Αββυυδῃ ΤΩ ΟΠΔΓΟΒΥ. [ὺ 18 τὰ {πὶ ἴπΠ0 Μοάΐδη δηδγοῦγ οὗ 
ΒΟΥΘΗΥ - 6 γοδγ8 [Ὁ] ον οα ; θαύ ἴῃ {86 ἰδητἢ οὗ ΗδΖοϊκῖδῃ (728 Ὀ6- 
ἔοτα ΟἸγίβϑί, 257 αἴνον ἴπ6 αἰνι βίο, [μον οἰ θοίοα Τ)ε͵οοοθ Κιηρ, πῆ 
ουμάορα Ἐοθαΐδηδϑ δηὰ σψῆοβα δοὸη ῬὨῃτγδοτίοθ (6θὅ---Θ43 Ὀοίογθ 
ΟἸὨ τῖβε, 310---332. δένου {π6 αἰν:βί οη), αὐΐδοϊκιηρ [π6 πον Κιηράομῃ οὗ 
τ1ὴ6 Αβϑυσίδηβ, ψγ88 8]αἷῖπ ψ8116 Ὀοβιοριησ ΝΙΠΟνΘὮ; δηὰ ὑη 6} 
Ογάχασγοβ 1. Ζογοαδβδίογ ἔουπὰ {86 Κιηρσάομῃ οὗ {πὲ Μοάεβ δραὶπ 
βουγβῃϊησ. ΕἸΠΆΤΩ τγ88 ἃ οοϑἰθργαίθα Κιηράομη ὄυθὴ ἴῃ {86 τηοβὺ 
δηοϊθηῦ {π|68, θη. χίν., δηᾶ ἴἰ 18 δἰ γαγβ ΟΥ̓ ἰῃ6 ἀποϊδπὲ πϑῖὴθ ὈΡῪ, 
ϑεῃ. χ. 22., χῖν. 1., τ΄ Ιϑαϊδῇ τ θη 1008 10, Βα ΠΘΥΟΥ ὈΥ͂ {Π6 τηοάο τη 
ΔρροἸδοῃ Ὁ2Β, ἡ ΒΊΘἢ 18 σίνοα 11, Π Δη. νἱ. 28.: ΕΖγα 1. 1, 2., ἰν. ὅ.; 
2 ΟἼἜγοη. ΧΧΧΥ͂Ϊ. 22, 28. ΤΏ ΕἸΑμλῦοθ ΔΥῸ ΤΩΘὨ ΟΠΘα 848 8 μαζί οὗὨ 
[86 δττὰν οὗ (86 Αϑβυτίδπβ, [βαϊ, χχὶ,, 6. ; ὙΥ ΒΊΟΝ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ 18 ΟΟΥΤΔΙΏΙΥ 
13.414} 8, 88 ἈΡΡΘΆΓΒ ἔγοσχα Υ. 8 ---]]. ΘΟ ραΓοα τ 2 (τοη. ΧΧΧΙΙ. 
2---ὅ. Ἐπαυῃδάάοη βοηΐ βοῖὴθ ἘΠ]διλἑ 68 διηοηρ δῖ8 ΟΥΒΟΣ ΘΟ] οηϊδίβ ἕο 
ϑαπλδτῖα (ΕΖτΙα ἰν. 9, ὅζ0.).) Αἴ ἃ ἰδίου. ρου “ 6γοιηΐδῃ, χχυ. 2ὅ., 
ΧΙΙχ. 24, ὅζ6. τη Π]0η8 ΕἸδι διηοπρ {πΠ6 ρονγογία! Κἰηράοτηβ τ ΒΙΟἢ 
βου] 6 δομαποσοαὰ Ὁγ ἰπ6 (δ᾽ ἀβθαηβ; δηὰ ΕΣ Ζοκὶοὶ, χχχὶϊ 24., 
θ6 0148 Ε]άτὰ ονοσίδγονῃ. [0 18 ΟἿΪῪ ὈΥ ἃ Ἰοηρ δβιιοοδββίοῃ οὗ {ἶτὴ9 
Δη4 νἱούουῖθβ, ὑμαῦ πδίϊοηβ ΔΓῸ θη] θα ἴο ΘΟΒΑΌΘΣ {Ππ6 Βυστου παρ 
ἀλον Δα Βργϑδά {ποΙΏΒΟΙΥ68 ΒῸ ΙΔΘΙΥ δῷ ἴο οδίδϊπ βυβηοϊθηΐ οοἷ6- 
ΤΙ ἴο δη 116 {Ποῖ ἴο 8ῃ δι πθηΐ οἷδοθ ἴῃ Ὠϊβίοσυ. [{ να8 ποῖ, 

ὑπογθίοσθ, ἴῃ ἃ βῃοτῦ βρδοθ οὗ [ζτὴ6 παι (Π6 ΟΒΑ] ἀφαηβ, Μοάεβ, δπά 
ἘΠΑΙαἱ65 οὐ ῬουΒΙ8}8, δμογρϑα ἔτουα ὑπ ῖγ ΟὈΒΟΌΓΣΙΟΥ ᾿ηο 80 ρτοδῦ 8 
Ἰρηῦ 88. ἴο θθοοῖὴθ δομβρίοιοιβ ἰο 86 νου, τ θη Ὀοΐοσο {ΠῸῪ δᾶ 
Ὀδοη υὔίοῦ!Υ ἀρκηόσνη. 1, ἤθη, Ιβαϊδὴ ἔογοίθ!]β {π6 ογουίμτον οὐ 
[86 ΟΠαϊάφδηβ ὈγῪ {π6 Μοᾶθβ δηὰ Ε]δηἴοβ, 818 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴῃ μα Δρ6 
νου ἃ μανα 66. ΠΟΙ ΠΘΤ ΤΌΤ ΠΟΙ 1688 Οὔβουσα ἔπ 8πη ΖΘΟΠΑυΔ ΒΒ (ἸΧ.᾿ 
13.) οοποθγπῖηρ {Π6 γγαῖ8 οὗ {π6 “678 ἀραϊπδὶ [86 σθακβ 'ἴπ ϑυσῖα. 
Ἰβϑδὴ ταῖρἢῦ ΘΑΒΙΪΥ πᾶνα ὑβοα [Π6 παηθ Οὐγγμβ, 73 (οΥ Κογββἢ), 
ΧΙ νυ. 28., χὶν. 1., βῖποβ 1Ὁ πηθ8ῃ8 ποίιηρ, ΠΏΟΓΘ {Π8πη ἀΐπφ ; ἴου ἴῃ [86 
Ἰδηρίδσο οὗ {πΠ6 Ῥάγβθοβ ΚΗΘ τρθδη8 ἴπ6 5ιπ, δῃ ἃ ΘΟΗΙ 5ρίεπ οι, 
γ ἤἴΘη66 18 δΘο!ρουμᾶορά ΚΟΈΒΟΗΙΡ, ἐΐθ βρἰοπάοιν 9 ἐλθ διπ. δὰ σα 
[86 «ἀἀϊίου οὗ ἴΠ6 νοζὰ ῬΑΒ ΟΥ ΡΑΙ, λαδιίαΐίοη, ΚΟΒΒΟΗΙΘΡΑΙ, ἐλδ 
λαδίἑαζίοηπ 9. ἐἶπε 5ρϊεπάοιγ 9 ἐδ διιπ, ἈΙΟΒ τγ88 ἃ ΟἰιβύΟΙΔΓῪ ΔρΡε]- 
Ἰαϊϊοι οὗἁὨ [6 Κίηρβ οὗ Ῥογβίδι ΤῊ δρροὶ]δίίοι, οοστυρίοα ἱπίο 5 
(Ιζογθβ}), τοῖρῦ Ὀδοοῖαθ Κῆόνσῃ ἴο [86 ΗΘΌΓΘΥΒ ὈΥ̓͂ Τη68}8 ΟὗὨ τηθῖ- 

1βτδϑ 68 ἔγοτα ἴῃ6 Αβϑυγίδῃ σαρυ Υ, τ Ποαΐ βαυίηρ δηγτίηρ οὗἩ 186 Ἰη ογνθηΐηρ ΓΟΥΟΪπ- 
(ἰυ8. ΕΥ̓͂ [109 ΟΠα] άβεγβ, Μϑάσβ, δηὰ Ῥεογβίδιιδβ [|ἢ ῬΧΟΡΏΟΟΥ͂ [ὴ0 ΠΙΟΪΘ ΓΟΠΟΐα οὐθηϊδ ΔΙῸ 
οἴνδη ἱπισοἀυςορά, τ Π116 [86 ἰηϊοττηράϊαϊα αγὸ ἀπποιοοά, 

. Ὁ ΟΡ. Ρυάοδυχ, Οοπηθοίίοῃ, ρᾶτὶ ἱ. ὈοοΪ ἰ. 
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ομδηίϑ ἐγαν οὶ ]ηρ θεία «ἦρα δηα Ῥογεῖα ; δηὰ 1βαϊδῇ, τ δὸ δὲ 
πού ᾿ιοβϊίαΐθ ἴο 68}1] Οὐυγυβ ἐδε αποϊπίεα, Ὁ, ΤΑΔῪ δανα ςαἰ]οὰ ἢΐπ 
ὈΥ [Π6 Δρρο]]αίϊνα οὗ 6 Κίηρβ οὗ Ῥογϑῖα, σι] Οἢ 6 αἴεσνατὰ: 
{Π6 Ργοροῦ Ὥδηλο οὗὨ ἔπαὺ ραγίϊου αν Κιπρ,.᾽"} 

. 2. Ἑχαδιηϊηδίΐοῃ δηὰ σοξαίδίίοη οὐ οδ᾽θοϊϊοῃβθ ασαϊπβί ρας 
Ῥγοαϊούϊομβ οὗἁ βδῖδι. 

ΤΒ686 τδύ 6 ταοίοστοα ἴο ἴἤσγϑα μοϑᾶθβ; νἱζ. 1, Ῥ͵ΟΡΏΘΟΙΘΒ ἃσεὶ 
1:6 Ἐργρώδηβ, ΕἸδπίθβ, Ιἀυμηεαηθ, ὅσ.; 11. ὙΠ ῥγορδεῦ 
ἀραϊηδί Ἴγτο; δηᾶ, 1}. ΤΏ ῬγΟΡΏΘΟΥ οοποοσγηΐησ ἴΠ6 δυῦδνογθου 
οὗ [86 (Βα! ἀο- ΒαΌΥ]οη Δ} Θμλρῖγο, δὰ {Π6 τοΐασῃ οὗ ἴδε Ηεῦτενε 
ἔγουῃ σδρ Εν ΕΥ. 

ῖ, γορἢοεὶο58 ασαϊΐπϑί ἐδ Ἐσυρίίαῃς, ἘΤαπιΐέεα, 7Ζαάπμπιξαπε, δε. 
(1.) ““ϑϑοπια ανα βα:α ἰῃαῦ {πΠ6 ραββᾶσα ἴῃ [88], 11. 2---4. 18 τηβουίοὰ 

ΌΥ ποϊϑίδκα Ὀγ [6 ρϑύβοῃ σι οπὶ ΓΠΘΥ͂ ϑιρροβϑῈ ἴο πᾶαγα οὐ] δοίοά ἰἢε 
ΒΘΥΘΓΆΪ ῬΓΟΡὮΏΘΟΙ6Β ᾿ηο [818 ομ6 ὈΟΟΚ, δρουΐ {86 δπα οὗ ἴπ6 Βαδδυ]οηϊδὶ 
σΑΡΟν Υ ; Ὀαὺ οὐποτβ ἤανα δἰγθιαν τοιραγκοα παῦ {18 μαββασα τῶν 
δυο Ὀθθη δίκθη ΟΥ̓ [βαϊαῖι ἔγοτη Μιοϑ ἰν. 1] ---ϑ., οὐ ὈΥ̓͂ Μιοδὴ ἴτοα 
Ἰδβαϊδῃ, οὐὁ ὈῪ Ὀοίδ ἔγομῃ βοίμθ τηογ δηοϊδηῦ ΡΥΌΡΠΘΟΥ. 

(2.) ““Ομιαρίοεϑ χὶ. δῃὰ χἹ]. μανθ θθθὴ ϑυρροβθα ποῖ ἴο Ὀείϊοηρ ἴο 
Ἰβαῖδἢ, θοσϑαβο ἴῃ χὶ. 11----16. {Π6 ν ΥῪ ἀϊβίαπι νοὶ οἵ [Π 6 τείαπι οἵ 
{86 1βγδ6] 1068 ἔγομχ Αββυτῖα δὰ Εργρί δηά οἵδ. σθβίοῃβ 18 ῥγοάϊο οί, 
Βαυὺ {818 τοΐυτη νγ88 ργοάϊοίθα 4180 Ὁ Μίοδῃ, 6 οοῃίδιωρογασυ αἵ 
Ἰβδῖδῃ, ὈὉν Ησοϑοϑϑ, δῃηὰ ὈΥ͂ Ατωοβ. 

, (8.) “76 Ργορῇθοῦ ἴῃ χν. χνὶ. 18 ἐπουρῆῦ ἴο βανα Ὀεεῃ υτιζεα 
ἴγθθ γϑᾶσγβ δδΐογε {π6 ἀοναβίδίοη οὗ Μοδὺ ὃὉγ ΝεθυομδάῃοΖζαγ, σιν. 
18, ὅτο., θοολυθ6 Ζορῃδηΐβῃ, 11. 8, ὅτο., δῃηᾷ 4“ δγδιαΐδῃ, χ]ν}., ἰδτολίοη 
{86 Μοκεθὶύθβ ἢ [86 βϑηθ οδδηϊγ. Βυΐ ψῈῸ οδὰ μοῦ ἰδὲ, 
Τβδίδῃ ἀϊὰ ποί βρϑαῖς οὔ δηοίμϑν οδ δια υ ἰο θ6 ᾿ηδ᾽ῖιοίοα ἀροι ἰδεα 
Ὀγ {6 Αϑθϑυγίδῃβ᾽ ΟΥ ΒΟ ψου]Ἱὰ βαρροθα ἐπαῦ [Π6 ΑΒϑΥγίδῃβ ὑπὸ 
[Π6 Μοαεβριίββ "ἢ ἘὙΠῖΣ ΘΟΌΠΊΓΥ τγα8 ἀοναβίαίθα, {μογοίογα, 85 [βεϊδὲ 
ἔογοίοὶ, ῪῚ (86 Αβϑγγίδπβ, δπα ἐμβθὰ ασαΐπ ὈΥ 86 ΟἸαϊάσαμβ, οἱ 
ποτα ΖΟρμδηϊδῃ δηά “γι δ} ργορμοϑιθᾶ. Ὑδαὶ (818 ῥγορβοοῦ οἵ 
1βαῖδὴ τγὰϑ τυοῃ οἱάθγ {πα (π6 ἔπη6 οὗὨἨ Φαγθιαϊδ 18 οογίδίη; [0 
δ) Ογθιλι Δ, χ  ν}1}., ΒΟΥΓΟΥΒ ΤΩΘΩΥ 4688 ἔγομχ 1; 88 τηιδὲ 6 ον] αθηὶ (0 
ΘΥΨΟΣΥ Ο16 ΜΏΟ ΘΟΙΏρΑΓΟΒ ἴΠ6 ἔσο. Ταῦ 1δ 18 (886 ρτοδαοίίοη οἵ ἰβδ1} 
ΒΙμα86 1 18 βῃονγῃ ΟΥ̓ ἴδ6 {π|6 οὗἔἁἍ 118 ἔα] Β]τηοπί Βοΐηρ' βιδίθα ; π μοὶ Β 
ΔΟΟΟΓ Ωρ; 0 [8818}}8 αϑι8] ργδοίῖοθ 8566 νἱϊ. 14---17., νὴ}. 4, ὅς, 

[1 μαϑ θθθὴ ᾿πλαρίηοα Πδὲ [π6 οτδοὶθ αραϊπϑὺ ΜΟδΌ τγ88 υὐἱετοὰ ὃγ 
ΒΟΙ26 ΟΪ46γ ργορῃεοῖ, δαπᾶ {πδὺ 188} πλογοὶγ δἀάεὰ χνὶ. 13, 14.2 Απὰ 
ΒΟΙῺΘ ἢδανα ἱπλδοϊηθα πὶ {Π18 Οἱ ἀ6Γ Ῥχγορμδῦ νγαβ “όοηϑα; ἰδουφὶ 
οὔμιοσβ ἄβοϊασα {παῦ 6 σαπποὶ 6 Ιἀοη 1ῆ64. Τδὲ [Π6 ργόρΒ θοῦ ἀἰά ποί 
Ῥτγοσβοα ἔγουα [βαϊδῇ 18 8814 ἕο Β6 ργογβᾶ ὈΥ {π6 ὑδῃάθγηθϑβ ββόση ἰα ἐἰ 
ἴο 8 ἔοσοϊρῃ παίϊοῃ (χυ!. 9, 11.), ΟΥ [86 ζϑῆθγαὶ βίγαϊη οὗ [86 αἀἰϑθουτ 
ὙΓΒΙΘὮ 18 Οὗ 8Δὴ δηδίαιο οαϑί, δηαᾶ Ὀγ 1Π6 86 οὗ βου αγ ρίγαβθθ, ΤΏ, 
42 δηὰ ᾿5Ὁν [γα ΘΕ Θοουγ ; αἶδοὸ [86 νΘΓῪ τάσο νογὰ Ὑ7 2, χυὶ], 9,10, 
διὰ (Π6 Βίγαῃρε ἔΌγπλ8 δ), χν. ὅ., Ἰ) , χυΐ. 9, ὅζο. ὅς, Βυΐ ἴδοι 
ΣΟΆΒΟΙΒ 8.6 ΟὗἩἨ πὸ στοδί ψοῖρηῦ. [δβϑϊδὶ ΒθθΒ (0 σϑίοσ ἴο ἰδὲ 0" 

5 Ῥιοῖ, Ταγποσ᾽ Βα δηὰ Μτ. Ὑ Ηἰκεϊη ἢ δην᾿ 5 ἐγδηβιδιΐου οὐ ζδθπ᾽ β [υἰγοἀασείοη, Ρρ. “'΄ 
---350. 

5 Ἐπαὰ, Ὠ1ο Ῥτγορδείθῃ ἀθ8 Α. Β. τοἱἹ. ἱ. ΡὈ. 229---281. 
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Ῥδβθοῖοβ δραϊηβί ΜΌλΡ, ΝΡ. χχὶ. 27, ὅζο. χχῖν. 17., δῃα ἡ 8116 δη- 
πουποΐηρ {πον ΓΒ] πιθηξ παίαγα ν δϑβυσηθθ βου δῦ οὗ {πον τηδη-᾿ 
πο. Ηδποθ ἰπ6 βμοσὺ βθηΐθῃοαβ οοηπμθοίθα ΒΥ Ν᾿ δῃὰ ἰ3 Ὁ. Τὸ 
Ἰηβογίϊοῃ οὐ 8ο Ἰοῃρ' 8 ρογίίοῃ ΟΥ̓ δποῖμοῦ παπᾶ σπὶϊμουΐ {ὑπ το  Β 
ΟὟΒ ΘἰΔΟΓΑΙΪΟΩ 18 ὉΠΟΧΒΙΡ]οα. ἸΤΏΘΤΟ 18 480 8 ὈΠΙΩΙ βία 8 ]8 
ΘΟὨπΘΟου ΟΥ̓ {818 ογβοὶθ τὴ (86 Ῥγθοθαϊηρ' 0Π6 Ἀραϊπϑὺ Ῥ.] βία ; 
1π8 σοταρ. χὶν. 29, 32. ψ 1} χν]. 1, ὅτο. ; χὶν. 30, ψ ἢ χν. 9. ; χῖν. 
831. 1} χυὶ. 7., χν. 2, ὅο, ΑἾΪδο [6 αἀταπηδίὶς ἔοστη δηα {Π6 81η}}- 
ἸΑΥ [68 ΟΥἮἨ ΤΆΒΠΠΘΓ δηα ἰδηριαρα ἰοβν {π6 1βαΐδη δα Ποσ ΒΡ οὗ {10 
οἰιαρίοχε. . 

{4.) ““Νο οἴδιοῦ γϑβδοι 18 Ὀγουρῆηῦ (0 ργουθ ὑπαῦ [Π6 Ῥαββαρθ, ΧΙΧ, 
18---25. 18 πού 8814 }Ἐ8, ἴδῃ {818, {πα, 1π [Π6 βαῦηα οπαρίοτυ, νυ. 1-- 
1ὅ., ἃ ῬΓΟΡΉΘΟΥ οὗἉ [86 οὐ]ΑπαΥ οὗ ἔργρμὲ μαα ργεοσάθά ; τυ μβοῦθα8 νυν. 
18---25. ργραϊοῖ ργοβρουιγ. Βαΐ [Π]18 18 ποίμῖπρ᾽ ΤΏΟΤῈ ΤΠΔΠ 18 ΘΟ ΠΟ 
νὴ [86 ῬΥΟΡΒΘΙδ---ἴο Ῥγου18 ὈοίοΓ ἔοσίαπα αὐΐον Ῥτθαϊούπρ οα]α- 
τοῖϊγ. ΑΔ ἴῃς Εσγρθδῃβ ἀγα οδ]]6α, νϑὺ. 2ὅ., [πΠ6 Ῥ6οΡ]6 οἵ ΦΕβ2ΟΥ ΑΗ, 
δηα {Π6 Αββγτῖδπβ, {π6 τ οτκ οὗ ἴ[Π6 παπᾶ 8 οὗ {ἙΕΗΟΥ ΔΗ, ἰἢ6 ΡΧΟΡΠΘΟΥ͂ 
Τηυδβῦ ΠΘΟΘΒΒΑΥΠΪΥ πανα Ὀ66ῃ ἴπ6 ῥγοαποίϊοη οὗ ἃ Ηδῦτον ; δηα 10 18 
ΤΌΠΟΝ ΤΏΟΓΘ ΡΓΌΡΔ6]6 {μαὺ βαῖ8ἢ δῃοι ἃ ἤανο ει 10, ΤΠμΔη ΔῺΥ 
ΤΊΟΥΘ ΤΟΣ ΔΌΓΠΟΥ. 

(ὅ.) ““186]. χχὶ!. 1--- 14. 18 τοὐθοίοα 88 Βρυ σου, θθοαυδα {π6 ΕἸ]Δτα- 
1168. ἃ΄α τηϑηϑοηδ, γϑγ. 6. ; Ὀαΐ, ἔτομι ἃ. Θοηρασίβοη οὗ υν. 8 --1]. 
10} 2 ΟΠ γοη. χχχῖϊ. 2---ὅ. δηα 188]. ν]}.. 10 ἀρΡθδσβ ὑπαῦ 1Π6 βυ ]θοί 
18 ἐπ6 ᾿στυ ρθη οὗὨ ΘΠ ΠΔΟΒΟΙΙΌ ; 186 τπηοπίϊοη οὗ [μ6 ἘΠ]δτϊ68, {μ6γο- 
ἔοτοϑ, ταυσδὺ Ὀ6 δὖ ᾿ἰθαβῦ 48 οἱ 88 [86 (π)ὸ οὗὨἨ ᾿βαϊδῃ : ἢν, {Π 6, 866 Κ 
ῸΓ ΔΏΥ ΟΥΒΟΓ δυΐμποσ (μ8η βαῖδῃ, γῇ 18 τηθη ομϑα ἴῃ {86 {116 οὗ 1Π6 
ῬΓΟΡἤΘοΥ ἢ 

(θ6.) “ὙΠαΥ, ψἢο σοπίοηα {πα Σὖ 18 ποῦ παίυγαὶ ὑπαὺ 1βαῖδἢ βῃου]ά 
Πᾶνα υἱΐοτοα 80 ΤΏΔΗΥ ῬΓΟΡ ἢ 6Ο6168 ΘΟΠΟΟΣηρ ἴΠπ6 ᾿γτυρτοη οἵ ϑαηηαᾶ- 
σΠ ΟΣ ἃ]οη6, 40 ποῖ ἐκλῆος (μαῦ 0Π18 ονθπῦ γγ88 ὁπ6 οὗ στοδῦ ΠΡ οΥ- 
ἴδῃ66, δα ΘΟΕ ἸυΐΘα ὙΟΤῪ τυοἢ ἰο οοηβττῃ ἰῃἢ6 ΗΘΌγονΒ ἴῃ {ποὶς 
ΤΟΙ Ιρίοη, 80 ὑπαὶ 1Ὁ νι 6}} ἀδβουνοὰ 8 τυ οὗἨ ργορῇοίῖο ποίϊοθβ. 
ΤΕ β.}]6 δπᾶ οοπβίγιιοίίοπ, ἴοο, δοηβττη ἴἢ6 Ορίπιοη ἐπαῦ τΠΘΥ ἃγΘ 
Ρτγοαυοίίομβ οὗ ἰβαϊαῃ, βῖποθ [ΒοῪ ἀο ποῦ αἱῈΣ τοοσα ἔγοτα ϑδοῖ οἵ μοῦ 
1 {818 γοβρϑοῖ, πῃ Ἃὁ [86 γϑγϊοιιϑ σοῃίθσοησοβ οὗ Η δυσὶ, ΟΣ 186 
αἸδσγοηΐ ρβα] 8 οὗ Πανϊά, 

(7.) ““Ὑμ6 ργορῆιθου, [8βα]. χχὶῖν .---- ΧΧυ]]., 18 Του θα [0 ἃ ΤΏΟΤῸ ΤῸ- 
οοϑῃΐ ἀαΐθ, ου δοοουῃΐ οἵ [πὸ ἔγοαθηξ ὁσσυσγθηοο Οὗ ρϑγοποιμδβίς. 
ΝΟΥ σχὸ Κποὺ {παῖ ἴΠ686 δγθ σοῃβιἀογθά βἰησυίαν Ὀοαι οβ ἴπ {πὸ 
οΥΙ ΘΑ] βίυ]θ, δἀπα {παῦ ΜΊςδΙ, {π6 Ομ ΘΙΩΡΟΥΑΓῪ οὗ ᾿βαϊδἢ, τπδῖκοβ 
ἔγοαπθηῦ 86 οὗ ἰζοτα; 8ὸ ἐμαΐὺ Π6Ὺ ἅγθ ῃῸ τὶ. οὗ ἃ σϑοθπὶ ἀαΐο. 
Β6βι 468, [βδῖδὴ ἢ: π]86}} ο᾽βοσῃθγο ἔγοα ΘΠ ΠΠΥ 868 ΡΑΓΟΠΟΙΊΆΒ1Ὁ. 66 
184]. 1. 7, 23... 1.1.1, ὅ., νἱ}. 7, 8, 22. δια., χχὶχ.16.: οορ. Ηοϑ8. 1. 4. ὅτο., 
νυν. 1., δὰ Μι|ς. 1. 14. ὅτο., 1].. 12., γ. 10. 

(8.) ““ΟΠδρ. χχχὶν., ἰὼ ψ Β ἢ (Π6 ἀσναβίαθοι οὗ Ιἀυτηθ 18 ῥγο- 
ἀϊοῖοά, 18 (πουρῆΐ το Ὀ6 οὗ ἰαίδὺ οτἱρίῃ, θθσδιβα πὸ βᾶπηθ ἀθνυδδίδιοη 
18 ρῥγοαϊοίεα ὈΥ «Θγοι δ}, χ]ῖχ. 7. ὅζο., δα ὈΥ ΕΖΘΟΚΙΕΙ, χχν. 12. ὅς., 

1 ΚοΙ͂Ι, Ἐϊη]οϊ παρ, ὃ 68. Ρ᾿. 354---256.; Ηδνογηΐοῖκ, Εἰπ]οπηρ, ὃ 209, 1 ἰϊ, ΡὈ. 107--- 
112.: ΚΙείμοσι ργοάμοεθ Ρ]ΘΠΙΥ οὗ ΘΧαπΊρ 68 οἵ [Ὧ0 ἀταπηδιὶς οπασϑοῖον οὗ [βα ἰδὲ 5 γι τι χα, 
ὕσουον ἀἷα Εἱημοῖϊ; ἃ. 8. ψγ. Ρῃ. 280, 287. 
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δηὰ δῇοσ ἃ ἰοὴρ {ἴπη6 νγαϑ ἔσϑὶ οἴοίοα ὈῚ ΝΕθυσμδάμοζζαγ, τ ΒΙ Οὗ ἰδ 
1πουρλῦ ἴο Ὀθ ἴοο ἀϊδίαηϊ ἔγοτα {πὸ ζἰπι6 οὗ [π6 ὑσορβοῦ. Βυΐῦ ἱΐ δ 
ποῦ Ὀδθῃ ἀϊδργονοα (μαὶ [βαϊδἢ 18 βρϑαϊκιηρ, χχχῖν.,ρ οὐ δῃοῖβοσγ 
οαδἰδυν, ἴο Ὀ6 ἰηβιοίοα ομ Ἰάυπηθθα ὈΥ 86 Αδβϑυγίδηβ, οὗὔ ψΒῖο ἢ 
Αγιοβ, 1. 11---1ὅ., δα Βροΐκθῃ Ὀδίογα Β1π}, 

(9.) “ΟἸιαρ. χχχν. 18 δηιγοὶυ ἀθδυζυΐο οὗ δηυίβῖηρ τ ΠΙοὮ οου]ά 
σῖνο σου ηὕθβηο0 ἴ0 {π6 Βυρροδβίίίοι οὗὨ 8. τῆοσα γϑοθηΐ οὐρίῃ; δηᾶ 
ΨΟΣ, 9. ΘΟ ΡΑΓοα τι 2 Κτπρδ ΧυἹ]. 2ὅ. ρσουθδ 1Ἢ ἴο ᾿οοηρ ἴο {86 
δρ6 οὗ Ηεζεκίδῃ." 

1. 7Τῆε ργορῆδον ασαϊπεὲ Τγτο. 188]. ΧΧῚ]. 
“«“ ΤΏ ῥσγορἤθου οοποοσιῖηρ [π6 ἀφδίτυοίοη οὗ ΤΎτα ὈΥ {μὲ Ο(Α]- 

ἄφδηβ, [88]. Χχὶλ., Ροϊηΐϑ ουὐὐ 108 ΟὟ ἀρ ἴῃ 6. 18., βασα [86 
ΟἸΑἸ ἀσοδηβ 816 βδι:ἃ ἴο 6 8 τοοθηῦ πδίιοῃ, ἴὼ ψποῖλ 4 ἀϊβίσγιοι οὗ 
ΘΟΙΙΓΥ ᾿γὶηρ οα ἴ[Π6 ΕἸΡΗγαίθθ μδα 6 θη δδδιρημθα ὈΥ {π6 Αβδγσγίδηβ, 
ὙΠ ταυδῖ, δΟΒΟα ΘΗ Υ, αν Ὀ66ῃ δὖ ἰμαὺ ἄπι6 {Π6 ῬΓΘΥΔΙ]ρ ΡΟ ΟΓ. 
Ἐρσ, 149 Ηρα καὶ αἷβο, πο ᾿ινοα θᾶ ον Μαπδββοῇ, δββοσίβ (1. 6.) {μδὶ 
1η6 ΟΠ] ἀδοαπβ 6 σο ἃ ἰδίδ ὑῬθορὶθ, 0 Ὅ6Γ6 δ ἀθανουσίηρ ἴο 
{βοιαβαῖνοβ οὔ ἴἢ6 θυ: ΟΣ ]68 οὗ ΟἴΠΟΓΒ, 10 18 ρ]αῖη {πᾶ [86 [χης οὗὨ [86 
ἀ 6] ΟΥΎ οἵ [16 ΡγΟΡΉΘΟΥ ἴῃ 188]. ΧχἹλ. ΘΟ] ἃ ποῖ ματα Ὀ6Θη ἔδυ ἀ18- 
ἰΔηΐ ἔγοιῃ ἐμαὶ οἵ Ηρα ΚίυκΚ. 1 18, ᾿πάἀθοά, υπορτγίδϊη ἩοῖθοΥ 1βαϊδῇῃ 
Ἰνοα Ὁ1} 186 ταῖμη οὗ Νδμδββοι ; Ὀυΐ, δ8 [86 ΟΠ] ἀδδῃβ τλδαθ ἔγεφιαθηὶ 
ἱγτυρίϊοηβ οἂὖὐ οὗὁἨ πο ὶγ οὐ βοι ]οσαθηΐδ ἴῃ [86 Θαβίθσῃ δηα ποσίμογη 
Ραγίβ οὔ Αστηθηϊα ᾿πο [Π6 ΤΟΣ βου σι ΤΟΥ! ΟΥἹ68, ἀασὶπρ ἃ Ἰοῦς 
Ροτγιοα οὗ ἅπηθ, ψιπουΐ ἀουδύ {Π686 ᾿ῃουγδίοηΒ δα θαρῃ ἃ8 ΘΑΓΙΥ͂ 89 
186 Ἰαύίοσ γοδσβ οὗ ἴΐ6 τοῖρῃ οὗ Η 6Ζεκιδῇῃ ; βίηοα ἴπ6 Κιηράοπι οὗ 4.5- 
Βυτα Ἧγδὲ αὖ ὑπαὺ [π|6 80 το δ κοηθα ὈΥ {Π6 ΔβΒΑββΊ δ Γ 0. οἵ 
ϑΟΏΏΔΟΠΟΓΙΌ δηα 1ῃ6 Ἰόβα ᾿ὰγλ} 8 τ Ιοἢ [Ὁ] ονγοα {πα΄ ονθηΐ, 88 
ἴο δαἴοτά 4 βυϊηοϊοηῦ ἱπάυοοιηθηῦ ἴου βυοι ὄχροαϊοθβ. ΨΥ Βουϊ 
Βοος ΤΘΆΒΟΩ 4180 18 ἰὕῦ αββογίβα ὑμαῦ {π6 70 γϑδσβ τῃϑηοποα 
1684]. χχὶ, 10. ΔΓ6 ἃ Ῥσορῃθίῖο Ὠυμ ΘΓ ἰΚοῃ ἔχου «06. Χχυ. 11, 12., 
Χχῖχ, 10., δηὰ (ἢδὺ ᾿πογοίογα 6 ὙΠ0]6 ῬΡΣΟΡΏΘΟΥ τυβῦ Ὀ6 Ἰδίον ἴμδη 
[6 {ἰπ|6 οὗ δ γουλῃ, 11 οἰ ΠῸῚ ργόρμοῦ Ὀουτονϑα [818 πυτθοΣ ἴσοι 
1τὴ6 οὐδοῦ, 1Ὁ 18 ΔΟΓ6 ΣΟΔΘΟΔΌΪ6 ἴο σομοϊαάο {μαὺ ἐ ΥΟπ8ἢ, πο, τὸ 
Κηοῦν, 88 Ὀοσγονγοα ἔγομι ρσορμοίβ τοσα δηοϊθηῦ [μ8η π861, ἰοοκ 
10 ἴτοια (16 ἘΟΡΡΕΟΥ οὗ 1βδϊδῇῃ, [μδη {μπδὲ 0Π6 δυΐδμος οὐ {818 ργόρββου, 
Ὑ}0 ΘΥΟΥΥΥΏΘΤΟ 686 ἀρΡΘΆΓΒ ἴο ΓΣΕΪΥ ΒΟ] 6] ὩΡΟῚ ΠῚΒ ΟὟ ΓΟΒΟΏΓΟΘΒ, 
88 ἱπαοὈ(6( Ὁ 10 [0 «Θγουλαμβ, ὙΥ̓ μαΐ Θομῆστηβ {118 ΘΟ] 810 13 
{μαῦ ραγυϊου αν Βρθοὶ οδύϊοῃβ οὗ [πλ6 8.6 δἰτορϑίμοσ ἰῃ ομαγδοίοσ τ ῖῖὰ 
1βα δ Β δηποσ, Τα αἸδίαποο οὗ {Π6 ονθηῦ ργοαϊοίβα 18 ηὸ οδ]θοῦοη; 
ἔοῦ Αἴηοβ δά, Ὀθοϑΐοσε (86 {ἰπη6 οὗ βδιδῃ, ἀδπουπορᾶ {πὸ ἀδδίγυοίίου 
οὗ Τγτο. ὙὍμθ δ ἀβίβῃ)β, 188], χχὶ!, 11., ὈΙΨὉ ρφῦ, νὴ} αἰδαρ- 
Ρθδγ, 1 τὸ ροϊηῦ [0 ψογάθ Π Ὁ φρο, ἐο ἀεείγον δεγ ισεαλεηεα οἵ 
ἐχρεϊϊεα οπες.Ἶ 

11. γορλεοῖοα οοποογπῖπο ἐδ βιιδυεγδίοη ὁ ἐλ. Ο)ιαϊάαο- Βαδνϊονεῖακπ 
ἐπιρίγο, απ ἐδ τεΐμγη οΥΓ ἐδε Ἡεῦύτγειοε ὕγοπι σαρέϊυϊέψν (1861. Χλλι. 1--- 
χὶν. 28., Χχὶ., δηὰ χὶ.----ἶχ νυν.) 

Τμ686 ργϑαϊοίίοηϑβ, 1Ὁ 88 θθθῃ δἰθτιηθά, τουσδὺ μανο Ὀ66Ὲ τσχλείθῃ ἴῃ 
(86 ὕτη6 οὗ [186 ΒΥ ΟΠ βῃ. οαρΕν"γ. 

 Ζαἢ π᾿ Ιηἰγοἀπυοιίοι ὈῪ Ῥτοῖ. ΤΌΠΟΥ δηὰ Μζ. ὙΥΒ ἢ ἤδη, ΡΡ. 8353, 8358. 
3. ΤΡΙΪὰ. ὑ. 8354, 
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[ΤῈ οδ)]οοίζομβ Β 1 ἢ ἀγα τ ]!]θα οα ἰο ἀΐβργονυθ {Π6 σζϑπυΐῃθῃ 688 οὗ 
1Π6 Ἰαίοσ ομαρίοσβ οὗ 1βαῖδῃ αγὸ οὗἉ [86 [Ὁ] ἸὩρ παΐυγο. 

10 16 βαϊὰ {πα [Π6 ὙΥΙΓΟΣ ἀθϑοσ 68 ποῦ 80 τω υοἢ ἃ ἔπ ΓΘ 88 ἃ ργϑβοηξ 
οχῖθ. Ἠδθ {π|ηῖκβ, δα ἔδβοϊβ, δῃα βρθακβ 88 Ὁὴθ δἰσοδὰν 8 οδρίδνο. 
Ηδ ἀοβοσῖραθβ ἀθβοϊαίοηβ ἰῃ Εἄοτα δὰ «“υᾶ68 (ΧΙ. ᾿χ᾿ν.} δῃα 6Ἶ86- 
ὙΠΟ ΓΘ, ΒΙΟΒ μ8α Δἰγοδάν ἰβίζθη ρἷαοθ Ηθ ανγ6118 οῃ (π686 {μΐηρθ, 
δα τορϑαῖβ ποτὰ ΜΓ} 8 ταϊηαΐθ ΡΥ ΠΟ ΌΪΑΥΥ ΤΥ ΒΙΟὮ ΒΑΥΟῸΣΒ γαῖ ποσ οὗ 
βίου ἴμαπ οὗὨ ργοδϊούϊου. Χ411 [Π18 18 δ]18π ἤο [86 φαϑηΐυβ οὗ δῇγ 
ῬΓΟΡΠΘΟΥ ΜΒ ῖο Ἰοηρ ργθοθάθα [86 δυθῃίβ. 

ἼΠ6 νυιΐον, 1 15 ΕΟΓΙΠΟΣ 8814, βρθδῖζϑ ἐἈΓΑΣ ΠἸΑΥΪΥ ΟΥ παϊΐουβ δηά 
ῬΘΥΒΟῚΒ ματά]ν Κποντ ΟΥ̓ Ποῦ ΟΧἸβίϊηρ ἱπ 1βϑδῃ ΒΒ ἄλγϑθ, ΤΉΘΙΘ τᾶ 
{Π6ῃ πὸ στοαῦ ΟΠΔ] ἀϑδῃ ΤΠΟΠΑΤΟΏΥ : ΠΟΥ ΘΓ ἴμ6 Μαοάθβ δῃᾷ ΕΠ] δι ύδβ, 
ὙΠῸ ψογα ἰο ἀοβίσου [Π6 ΒΑ Υ]ο δ θα ρῖγα, αὖ ἐπαῦ πιο παίϊουβ οὗ 
ΔΗΥ͂ σοἸο τ γ. Απα γοῦ ποῦ ΟΠΪΥ 6068 {{6 τεῖίοσ ἀθβοσῖρθα [86 ἀ6- 
γαβίαίοη οὗ πᾶθ8 ἀηὰ «Θγυβαίοπι ὈῪ {λ|ὲὸ ΟΒΑ] ἀδραπβ (χ]ῖν. 26---28), 
84 866 {86 Κίπράοτα ΜΆΘΟΙ μαα Ἰηῇϊοίεα δυο σταΐϊπ οἡ ἐπ νοῦρα οὗ 
118 οὐαὶ [8}}, τυ Ἀ}16 108 ΘΏΘΠ168 ΤΟ, ΤΌΒὨϊπρ᾽ ἔγοτα (Π6 πουί (χἰὶ. 28.), 
θα ἢ Β66πὶ8 δοαυδιηἰδα τι [Π6 Ἔχδοῦ ροβιοῃ οὗ παίϊοηβ δὲ {86 {1πὶ0 
οὗ {86 ἙἈΡΌ ΠΥ δπα δρβοϊ αἴοὶν ἔπῖοο (χ]ῖν. 28., χὶν. 1.) ἀδδβίρτιαῦθβ 
Ογτυβ ὈῪ {18 νΟΣῪ ΠΑΠῚ6 88 {Π6 ἀ6  γ γον οὗ [86 ΗοΌτονα. 

Ῥχγράϊοίίομϑ, 10 15 ἔασι μ᾽ ὑτρεά, ὁ [Π6 [411 οὗ ΒΑΌγ]οη, 1 τὸ δυρ- 
ΡΟΒΘ {ποτὰ ἀο] γογοα δἱ ἃ πη γῇθη ΒΑΌΥΪΟΙ νγὰ8 ἃ ΤΏ6γΘ ὉΣΟΥΪΠΟΘ ΟΥ 
{ἰθαΐατυ Κιηράοπι, ΘΟ] ἢανα μαὰ πο Ἰηίδγοβῦ ἴον {μ6 {μ6η- νην 
Βϑηθγδίοθ. [ββίδῃ που] ὩθνοΣ ἤανα στρΔ 46 8η δοβίβεϊο ᾿θαρ ἔτοιω (ῃθ 
᾿Αβϑυσίδῃ [0 {6 Ομ  ἀθθϑῃ ροσιοᾶ, ποὺ μαᾶνα ἀν 6]ξ 80 τηϊπ οὶ Υ ου [Π6 

ΔΕ] γούϑηοθ ἔτοπι οδρυλνν πιπουῦ μαντηρ Ὀγδυϊου θυ υἱνογοά (Πγϑαὶθ 
Οὗ 1ἴ, οΥἹ ἀοβουθοα [πὸ σαρΟ ΠΥ 1861} 

ΤῊΘ ρῥγόρἤθοῖθϑ, ἴοο, 88 {Ὁ 88 ἴΠ6 ὕπιθ οἵ Ουὐγὰδβ Ἀγα ῬΘΥΒΡΙ ΠΟΙ ; 
ὙΓΠΟΓΘΔΒ, ἰπο86 ὙΒΊΟ. ΓΟΙῸ ἴο ἸδῖοΥ ΟΠ 68 86 ΟὈΒΟΌΓΘ: ἤσόποβ (π6 δὺ- 
ἴποΥ τηυβῦ μανθ Ὀ66 ἃ ΘΟΠΕΘΙΠΡΟΓΑΓΥ οὗ Ογτυϑ. 
ΤΘ ψ8016 βί γαίῃ, Ἰογθουοσ, 'ἰβΒ ΒΟΥ ΔΙΟΣΥ, δα δἀάγθβθοα [0 Ῥβυβϑοῃϑ 

ΤΠ6ὴ ᾿ἰντηρ ἴῃ 6Χ}]6. Τηθ ἩΥΙΟΣ Βθοὴβ (0 ΚΗΟΥῪΞ 4}} [Π6 τ δ !θη8 ἴῃ 
ΠΙΟΒ. (ΠΟΥ βίοοά, {86 ρϑγί 68 διμοπρ ἴπθπλ ὕο ψ ομτὰ ΒΟΥΘΙΆΪΥ [6 
Θαρίβ ἢ18 ἀϊβοοῦσβθ. ΕΗ6 δα άγβθββββ πθτπὶ α8 μαυΐπρ ργθϑοηΐ ἀας68 
ἴο ραγίογμι, ὑγδυ8 ἴοσ ἴθ 61) 88 ΔΓ αν 1ῃ αἰδίγοθθ δηα ἀδῆροσ, δηᾷ ἴῃ 
Βῃογῦ ἈΡρΘδΓΒ (0 6 ψτῖηρ᾽ 8Δῃ Θρ βι16 ἴο {πΠ6 6χῖ]θβ. Νόοὴθ θαΐ οὁῃ6 
διροηρ; ἴῃ 6πι, 1ὑ 18 Βα] 4, σοῦ ἃ παν ἀο0η6 {}]18. 

ΤῊΘ τυῖΐοσ ΔΡΡ6818 (Χ].---χ]ν!.) ἴο δηοϊθπῦ ῬγορΉΘΟΥ ταϑρθοίϊηρ, 
{πῸ ΒΑΡ ]ο δὴ σαρθϊνῖγ. Βυΐ ἴπ 1βδδῃ Β {1π|0ὸ {6 γ6 Ὑγοῦα πὸ βυοἢ 
ῬΓΟΡ ΘΟΙ6Β οσιβίηρ. 

ΘΥΘΠ Δ ἢ, Ὁ τρῃΐδ ΣΟΑΒΟΠΔΌΪ ὃθ βυρροθθα, οὐ τροτθ {8 ΟὯΘ 
οὐσαϑῖοη που ἃ μαᾶγα ὈΘοη ρ]δα ἴο ἄν8}] Π1μηλ861} οὗὨ 18818}}8 δ ποσίγ. 
Βυϊῖ, 18 σα πα πὸ βιιοῦ σϑίθγθησα τηδ66, 1 18 οἷθαῦ ὑπαῦ πο δυο ῥγο- 
Ῥἤθοῖθ8 ὑγογα ἴῃ « Θγθι δ ἢ 5 ἀΔΥ ἴῃ οχϊβδίθηοθ. [{ 8 {ΓΙΠΟΥ δβϑογίϑα 
[Πα {Π6 Βριγιῦ δῃηᾶ νῖϑνβ οὗ ᾿βαϊαϊι, 8ἃ8 γα σίου ὑπ 6 πὶ ἔγοπι [ἢ9 
ΘΑΓΠΟΥ ρῬαγί οὐ [6 Ὀοοκ, ἀἰβοσ 6 ]γ ἔγομι [Πο86 οὗἉ [86 Ὑσιοσ οὗ [86 
Ἰαῖοῦ μαρία, ἰὼ ἡ ΒΙΟἢ {Π6ΓΘ δγὰ ἀαβουιρίϊομβ οὗ (Π6 βογνϑηΐ οὐ .16- 
Πονδι, χὶὶ. 8, 9., ΧΙ]. 1, ὅτο., χίῖν. 1., χ νι. 12, 20., χ ϊχ, 7., 11]. 18, 
ὅχο. ; ἀογιβῖνα οομίθμρὺ οὗὨ ἸΔο]αίγΥ, χ]. 19, 20., χ]ῖν. 9---20., χὶν!. ὅ 
-- 7. ἜΧ γδοσἀἸΑΓῪ οχρθοίδομβ οὗ «6 18} ΒΌΡΓΟΙΩΔΟΥ, δηά οὗὨ {ῃ8 
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τοϊδιο  Ἰο ἢ ἐπαῦ ροορὶο που] θοαγ ἰο {πὲ (ἀεπῦε8. ΤΆ εὐ]ε οἵ 
ΣΙ ΔΩρ 18 Βα] ἃ ἰο νϑυῦ, 88 Ὀδὶπρ' ΠΟΤῈ ΘΟΡΙΟὰΒ 8Δπα Ῥγοΐχ. Απά κε 
ναδβί ὨΌΡΟΥ Οὗ Ἔχ ρ168 να Ὀ66ῃ ῥγοαιιοοα οὗὁὨ ΡΘΟυ Αγ [16 8 οὗ ἀϊο- 
(ἰοη, δηά {μ6 86 οὗ ἰαῖανς πογάβ δῃηᾶ ἴογιηβ. ] 
. 748η τ6 1168 {παὺ “186 Ἰδησίαρθ, Β[7]6, Δα ΟΠ ΡΟΒΊΓΙΟῚ 8.6 Θογίαϊηὶν 
ποΐ Βυοἢ 88 πιιμδέ πεοοβεαγὶϊψ Ὀ6 τοΐεστοα (ο {86 ἰπὴθ ΟὗἉἨ {86 σΔρ ΠΥ, 
Θηα οομά ποὲ ανα Ὀδοη ρῥγοάδυοσοα Ὀγ 1Ξαῖδῃῆ. ()η (π6 ΘΟΠΊΓΑΙΥ, ἴδε 
Ρυγν οὗ 186 Ἰαηρίπαρα, ὕπ6 ΒυὈ] ταῖν οὗ ἰδ 6 βίγ]6, δπά {δὲ εἰ 
ΟΥ̓ [Π6 δοπῃροβι θη, ἀΓ6 ΒΟ ἢ 88 σου]ά ποῖ Ὀ6 ὀχρεοίθα ἔσουι [86 Ἰοφάδ 
8ἃρ6 οὗ Ηδθρτον ᾿λὐογαΐαγο, θὰ βῆον (μοὶνς οὔἱρῖμ ἤο δανα Ὀδεη ἰὰ 
16 ΒΓ ᾶἃρθὲ. Τα ἀἰβδσοποθ οὗ βύυ]θ ἴὰ {π6 ὕψχο ραγίβ 18 ποὶ 
στραύορ ἐμδὴ {δα αἰδγθηοα οὗ ΜΊοϑ 1.---ν. ἔγοόγα Υ]. ΥἹ}., δῃὰ 18 δὰ 
1πδη τπαὐ τψ ΒΊΟΝ ΤΑΥ͂ θ6 οὐδβογνθά 1π Ηροβθᾷ ἱ. 111. σοιηραγοά συ] ἢ, 
νυ τττχῖγ., ΟΥ ἴῃ ΑΠ1ΟΒ 1.----νῦ. σοι ραγοα τ νἹ]. Ὑ111.. ΟΣ 1η (δα ἀπδεῖ- 
ἐπέ ρ881π18 οὗ ϑανιὰ, Τδα ΘΟσΌστΘΩοα οὗ βοπὶθ γΟΣΪ8 ΟΥ ῬὮΓΑΒΟΒΔ ποὶ 
ἴο θ6 ἔουπα ἴῃ {86 οὔδποῦ σι ηρβ οὗ [86 ἀρ οὗὨ [88184}} Ῥγουδδ ποίμιησ; 
ἴον 1Ὁ ἰβ πού ἴο Ὀ6 δχροοίθα {μδ΄, ἴῃ [Π6 δ1η8}} τουμδῖηβ οἵ Ηοῦτον 
᾿Ιαγαΐαγο, 811 0[Π6 γογβ δῃηα Ῥἤγαβοβ οὗ ΒΥ Ῥδγ ἸΘΌΪΑΣ ρα ββου!ὰ τὸ- 
ροδίβαϊυ οὐουσ. Ὑϑῦ {π6γ8 ἅτ ἴῃ {Π6 ὙὙτ ΠΡ ἴῃ ἀΌΘΒΕοη οχοθοὶ- 
ἸΏΡῚΥ [6 ΟΡΒ ΟΥ Ρἤγαβοϑ οὗ {{18 Κιπα,32 Οπ [Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ, (ἂς 
δοοσυϑίοτησα νϑἤῆθιηθῃοοα οὗ 1βδίδῃ, [6 ββίηθ ἀϊβεβθι Ὀοστηθηί οὗ οὈ]οείΕ, 
Δα (86 Βδῖὴ6 Δη 6818 μού θη 8000 δηᾶ 1β8γϑθὶ, δύ οὔρδοσυδθὶο ἰὴ 
ΒοΙἢ ραγίβ οὗ {π686 ργοόρμθοῖθβ Α1 186 ἀἰἴδγθηοα 15 ἐπδὲ (δὰ ῥτὸ- 
ῬΒοῖ, ψῆο ἴὰ {π6 ἢτϑὺ ραγί νν88 ὀθηβσιηρ ἩἹΟΚΟάΏ 688, 10 (6 ἰδίίοῦ 
Θηδοανουγδ ΣΟ ΠΥ (0 ἴσο δηα ΘΟΏΒοΪ6, 48 {Π6 παίισα οὐ 18 δυθ]εεί 
ΤΟ]ΌΪΓΟα: γαοῦ οὐθὴ ἤΟΓΘ ὯΘ δΒοῃηθίηθ8 ᾿ἰηνοῖρἢβ ασαὶπϑοὶ ἀἸβεγεηὶ 
νΐοοβ, ἵν], 9----Ἰνῖῖ. 12., 1ν11}. 1----7., 1χ. 1---8., ἰχν. 1] --- 14. 1 οἰλὴ 
νυγοία {Π686 ῬΥΟΡΘΟ68 ἴῃ {Π6 ἸαΓΟΓ γ68ΓΒ οὗἁ Ὠ18 116, 10 18. ΘΑΒΥ͂ ἰ0 ὁ0η- 
οοῖνο ὑπεὺ ἴΠ6 ρῥγορμοῖ, πον οἷα (Ἰὰ 1π6 ὕἅτηα οὗἨ Μήδῃβββθῇ, 88 Δρρεᾶγ 
του ΘΥ̓ΘΤΥΥ ρϑσί οὗ [ἢ 686 ῬΥΟρΒ 0168), 8116 τ1} ΘΟΠΒΟΪΔΙΟΓΤΥ ῥτοβροεῖο, 
οἴοδ86 σταῦμον ἴο ὑδδοῦ {88η 0 τοῦυκο; δυΐ ᾿ξ γα ῬδΟυ ΑΣΙΥ ῥτορε 
ἔῸΥ ἃ ἴδβδομον ἴο δἀἄγθϑβ [85 βϑορὶβ 88 {86 βαγσυδηίΐ οὗ (σά, ἰο αἰϊβίς- 
συ βῃ ἐπ Βοιίον ρατγῦ οὗὨ {Π6 παίϊοῃ, δῃπά ἰο 1] υϑέγαΐα (116 τιδάποβ οἱ 
ἸΔυ]αίγυ ; τ Ὠϊ ἢ ἰαϑέ, μοῦσανοσ, Βα μαά ἄομα ἴῃ {π6 ἢγβε ραγί, μοΐ οἱἱγ 
1], 18, ὅζο., δυΐ 4180 11. 8., ν}}}. 19, 2]., ΔΙ Βουρ ἢ ὙΠ πόσα ὈΓΟΤΙΣ 
πῶ ἴῃ {π6 Ἰαιτο ρα. Τῃα ποίιοα οὔ ἴῃ6 Ὁ] ΑἸ πχομὺ ΟἿ ΓΌΤΤΩΘΓ [τῸ- 
ῬὨθοΙΘΒ νγᾶβ ΘΒρΘΟΙ ΑΙ Υ δἀαρίοα ἴο ΘΟΏΨΘΥ ἱπδίγυοίίΐοι, τ μοίδον (δὲ 
ΔΌΪΠΟΥ ΓΟΘΓΒ [ο [Π6 σΑΥΤΥ Ωρ ΔΨΑΥ ΟὗἉ [Π6 ἴδῃ ἰγ1ῦ68, ΟΥ ἴο ἐπα ἀεἸϊτεῖ- 
8η66 οὗ {π6 7678 ἔγοπι (ἢ 6 ΑΒΒΥΤΊΔΏ9, ΟΥ̓ ἴ0 ΒΟΙῺ6 ΟΥἾΒΘΥ ΤΌΤ δποϊεὶ 
Ῥτϑάϊοίίομ : ἐπ18, ἐμαγθίογθ, 18. θῸ ῥγοοῦ οὗ ἃ τιοάδθσῃι ἀδίθ ϑιυοὴ 
ΓΘΙΩΔΣΚΒ ἀο ποὺ οσΟῸΓ ἴῃ ἴμ6 ἢγβῦ ραχί οὗ [πὸ ῬοΟΚ, Ὀδοαυδβο {Π6γὰ (δε 

δ 866 «}4Π)η, ἱπιτοἀποϊοπ ἰο (86 ΟἸἹὰ Τοδί. ἰταπβὶ. ὮῪ ΤΌτποΡ δηὰ ΤΥ Βἰεἰπρῆαπι, ραπ ἢ. 
δϑοῖ. ἰϊ. οἤδρ. ἰΐ, 8. 107.; διέιαγι, Οτὶς, Ηΐϑέ. δηὰ Ὠδίδηςο οὐ ΟἹὰ Τοδί. απο (]ατιάβο0) 
δθοῖ. ἷν. ΡὈ. 99, 100. ; Κηοβεῖ, δῦ Ῥτγορῇοῖ Ψεβαῖα. Ἐπ] οἷς, ΡΡ. χχίϊ., δος. 

5 Τῃ ΙΒ ἰάγροῦ αδθετηδη [πιἰγοὰποιίοη ὕϑδη " ἀδοϊαγοβ τη δὲ, δἴδὺ γερεδῖδα ρμεγεικαῖς, ικ ὧδ 
ἢηα ΟΠΪΥῪ ἔνο δβυςὴ τγόχὰδ : ΠΟ, 11. 14... ὄ1χ|]]ν 1... βίο Οσςαγβ εἰβε]εγα οἿ]ν ἴῃ ὑεῖ. ἃ, 

20., χΙν , 12., δαϊ γοῖ ἰδ ποῖ Αγαπιβθαη; βηὰ Ὁ)3Ό, νγβίοι 8 ἐοαπὰ ἰπ [δα], χἹ!, 35. 454 
οἰκο γΘ ΟἾΪΥ ἰη Ψογοιίδη, Εσοκίοὶ, Εστα, δὰ Νοδοπιίδη, δαὶ το σδηποὶ δ ἃ τε] 
πη ογη τἩνογά, 88 ἰξ να 5 τι 136 ἡπιοηρ᾽ ἴΠ6 Αδϑυτίδηβ. 866 Εσοκ, χχι, 6, 12, 33. Εἰδ]αι. 
Ρ. 485." Νοῖθ οὗ Ργοῦ, Τάγον δὰ Μτ. Ὁ δε ρἤδπι, 
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Ργορμοὺ ποῖῖθοῦ ἰθδ 68 ΠΟΥ ΘΟΏΒΟΪ6Β, Ὀυῦ τοργουοθθ. ΤῊ ΟΟΟΟΣΓΘΏΟΘ 
οὗἨ δογίαϊπ ρἤγαδθβ ἴῃ οπθ ραγί Ὑ Ποῦ ἀγΘ ποὺ ἴο ΡῈ [ουπά ἴῃ {9 
οἰ μοῦ ταῖσῃῦ ῥγονα ἃ αἰ βΈγθ ποθ οὗ δυΐπουβ, 15 {86 ροηῖι8 οὗὨ [βαϊδὶ 
ΜΈΓΟ ΟΥΥ δηᾶ Ῥάγτθη; Ραΐ ποῖ ΟἸΒΟΣ 186. 

ΕὙτίΠοΥ, “ ΤῊΘ ραγύϊου λυ} Ὑ οὗἁἨ {λ6 ργβαϊοοῃβ ἴο θ6 δοοοῃ) ϑμθᾶ 
αὖ ἃ ρουϊοά 80 ἀϊβίδηϊ 18 ᾿Ἰπαθϑὰ Ὄχίγδογαϊπασυ,, Ὀὰΐ ὑπ6 ρῥσγορἢοῦ ἔγο- 
ἀΌΘΏΕΥ τϑοοωτη θη 8 {Π18 ΨΟΥΥ͂ ΟἸΣΟΙΙβίδποα ἴο [Π6 αἰδηϊίοη οὗ [86 
ΤΟΣ 88 βοιηθί πρὶ ΓΟΙΏΔΥΚΆ0]6; ὙΏΘΏΟΘ 1 ΡΘΕ ὑπδῦ ὄνθὴ ἴῃ 18 
ἃρ6 10 βϑϑιῃηβα ἱπογαϊθ]6 ἴο ΤΩΔΗΥ͂ ; δῃηᾶ {πογεΐοσο δ ἴδοί {παῦ (88 
Τοϊηοΐθῃθϑϑ οὗ {μ6 [Ὁ] Β] πηοθηῦ 18 ποὐϊορα ἴῃ {686 ῬΥΟΡὮΏΘΟΙ6Β 18 ἃ ῥγοοῖ 
οὗ [86 δλίὶαυλῦ οὗἉἨ (μοὶγ δυΐποσ. [ὑ [88 δἰγθδαν θθθη μόνῃ {πδΐ {110 
ΟΠαϊάπαμβ, Μοϑάββ, πα Ῥϑυβι 8, οὐ ΕἸ]δυοβ, γοσα ποῦ ἴῃ {Π6 {πε 
ΟΥ̓ Ἰβαϊδῖ δυο ΟὈΒΟΌΓα ὩδΟΙΟΏΒ 88 [μδ΄ {π6 ρτορμοῖ, θη βροακίηρ οἵ 
{πο τὰ, οΘου]ά ποῖ μανα Ὀδθη ὑπάοσβίοοά 88 ἔα 88 νγὙ8ἃ8 ἤθοθθδαυ. 1Παΐ 
{Π6 Ῥτορποῖθ ἴανθ βοιῃθῦπηθβ Βροΐίκθη οὗ ΥΘΥΥῪ στολοῦθ ουθηΐβ ἢδ8 ὕθθὴ 
ΔΙΤΟΔΟΥ ρῥγονθα ἈΥ͂ Βουϑσαὶ δχϑρθβ, βοηθ οὗ νοῦ Μ6͵6 δύθῃ 
αἰογαθα Ὀγ 1βδῖ8ῃ ὨΙμΒ6] ς: ο {Π686 τᾶν Ὀ6 δα δά (8, ᾿π {Π18 δᾶ πηθ 
Βθοομα ρμαγί, 6808 {80 Μοββιδῇ 18 ργϑαϊοίοα, ἰ11. 18---}}}}, 12., ἃ ρδ88- 
ΒΔσ6 80 Οἶθαν {Πδ0 8]1 αἰἱοταρίδ ἰο Ἔσρίδίη 10 οὗ Δ ΟΥΠΟΥ ἃγ6 Ῥϑυίθου! Υ 
γναὶῃ δα ἔα 1685. (ΟΟΠΡαΓΟ αἷβοὸ ἰν. 1---ὅ. [πᾶθθα, ἴῃ 18 ὙΘΥΥ͂ 
Πγϑῦ Υἱϑίοη, Υ].», 09 ῬΓΟΡμοί ἔογθβθοβ ῃ6 δπῦσαε ἀδναϑίδιοῃ οὗ 
υάξα, απ {π6 Βι θβεαυθηΐ τοδίοσαϊοη. [,Δ80}γ, [6 ργοραραίίοη οὗ 
Το σίου, ργθαϊοίθα ἴῃ {86 βαῖηθ βϑοοῃᾶ ραγί, νγ8 :ἰβ6]  Ὄχοθθαϊηρ]ν 
αἰβίδην ἔγοσα 6 Θηα οὗἩἨ ἴῃ Βεαρυ]οπίδη σΔρΡΟνΥ ; 80 {μαῦ, οὐ αἷ- 
Ἰονυησ,, ΤῸ ΔΥΡΌΓΊΘη ΒΒ βαΐζο, {πΠ6 ὨΥΡοΟί 6818 Θομοοσηῖησ (86 τοοοηΐ 
οΥἹρίη οὗ [686 ῬΥΟΡ6 6168 ἴο Ὀ6 οογγθοῖ, ἔθ γα 17}}} γοῦ ΤΘλΔ1Ὲ 8 ΡΓο- 
ΡῬΏΘΟΥ νοτιῆθα ἴῃ ἃ σοιηοίθ Ροβίου ; ἐπα ΗΘ ΌΓΟΥ, Ρ60}]6, Δπα τη 6 
ῬΑγΠ]οΌ ΑΥΥ ἴπΠ6 Ὀαίίογ ραγύ οὗ ὑπαΐ Ῥθορὶβ, Ὀϑὶῃρ ροϊηίθα ουΐδ 88 186 
ΤηΒΕΓ 68 οὗ 118 οοιηρ] οἴοη.᾽" 

Αραΐη, “Ὑδαῦ (6 ὈΧΟρ]ΙΘοἷθβ γοϊαίηρ το ὑϊπη68 δηΐου ἰο ΟΥΤΒ 
Βῃου]α 6 [6 τοῦθ ρουϑριουουδβ, θυὰῦ ἴμοβα ταίθυσιηρ 0 πιοτὸ ἀϊδίδηϊ 
ΡῬογοάα [Π6 τόσα ΟὈΒΟυΓΟ, 18 ποῦ ἰο Ὀ6 οπάογρα δ; [ὉΓ ἴῃ ΥὙἹϑιοηβ, 
88 1 Ῥγοβρθοίβ, {Π6 ποσὰ αἀϊβίδηϊ οὈ)θοῖβ ἈΡΡΘαΣ [86 τλογο ἐπα ΒΟ ΠΕ] ν 
τπδγκοά. Ὑμαῖ [Π6 ΟΒὨ168 δηα βαθθθδη8 ἔοσπλ υν σαγτϊθα οἢ ἃ σοη- 
ΒΙ 46 Ὁ]6 ΘΟ ΘΓΟΘ δηα Ὀσγουρὰῖ του μη 41Ζ6 ἰο (Π6 Ηοῦγονβ, θυθῃ 
Αἴτογ (Π6 ΘΔΡΕΙΥ, σδηποῦ 6 ἀουβθίοα: ποῦ σα 186 ΗδΌτονβ οὗ 
{πῶ {π|0 80 ὈΠΙΎΘΙΒΑΙΠΥ͂ ῬΟΟΣ 88 18 ρχοϊθπάρα; ἔοσ, Ηδσρ. 1., {Π6Ὺ 
Ῥυ}}ῦ οοἸ] θα Ππουβ68, απ βιρρ]1οα διηα8 ον [μ6 θυ] την οὗὨ {πὸ ἰδίρ]6, 
ΔΗ, ἴῃ {Π6 {ἰπ|6 οὗ Να ιοιηίδη, ονθα ἔον {π6 ον δορίϊοηβ οἵ “ΘΓ 86] τη. 
15 6βι 468, [πθ86 ραβϑβασθδ σαϊαίθ ποῖ 80 τη [0 ΘΟ ΓΟ] Σπ ΘΥΘΟΌΓΒΘ 
Ὑγ 1} {Π6Ὲ6 ΡΘΌ}}6, 88 ἴο {π6ῖγ δου γ σβῖοι (0 {86 σογβμῖρ οὗὨ ἴπΠ6 ἔγὰθ 
αοά,. Τιαΐ πο ἃ ἔδυ οὗ ἴμθπὶ ἀϊά δαλργαοθ “ πἀαΐϑηα δηὰ υἱβὶῦ (16 
[6 Π1Ρ0}16 οΥ̓ ΦΘγαβαίθπη, 88 18 ργοαιοίθα ἰχ. 6---10., 15. οοσίαῃ ἔγοιῃ 
Αοἱβ 11. 10, 11]., δηᾷ υἱἱ}. 27, δ.α.᾽} 

3. άπ Πὰ8 4180 Ὄχαιηϊηθα ψβοῖθοῦ [βαῖδἢ γὰ8 (86 δαίμοῦ οὗ 
σΠδρίοσθ ΧΧΧΥΪ. ---χχχῖχ" βοσπηθ ποίϊοα οὗ (818 αὐοβίϊοη 18. ΠΟΥ δ ΟΡ 
τἶκθη. 

Δ Ζαἤη, πιτοἀασιίοη ὈγΥ τοῦ. Τατγποῦ ἀπὰ Μυ, ὙΠ Εἰ ηρδια, ΡΡ. 355.--- 858. 
3 δῇῆη, 1014., Ρ. 359. Βίσῃορ Τῇ σοιιδίἀογα [Π6 ΠαΓΓΑΟνΟ- ΟΠ ΙΟΓΒ ἰῃ ΙΒΑΪΆΝ 85 ἃ 

ἀἰϊβογοηῖ ΟΟΡΥ οὗ ἔπ τοϊαιοὴ 1ηῃ [86 δοοοπα θΟΟΚ οἵ ϊημδ, ἰἰο δοοουηὶ οἵ Ηοζοϊκία 8 
9Ε8 
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ΓΑ Ἰον ἀπά ἱπιροτίδοί νἹοῖν οὔ [86 παίῃγα οὐἩἮ ὈΓΟΡΉΘΟΥ͂ Βθοθῖβ ἔο δ6 
{π6 στουπᾷ οὗ (86 ΟΡ] οἴο; τϑθ ἀσαϊπεὶ {πΠ6 1βαΐδη δα Ποσβηρ οὗ τμ 6 
Ἰδίοσ ομαρίογβ: [{ 18 δϑϑβυπιθα {μαῖ [π6 ἩΘΡγονν ργορηθῖβ όσα ᾿16||6 
ΤΏΟΓΟ ἰμδη βαρϑοῖουβ τα, ὙΠῸ οου]α 6}} (ἢ 6 εἰρπῃβ οὗ {π6 {ἰπγ68, δηᾷ 
Ῥγορποβύϊοαῦα τ [ΟΙΘΓΔΌΪΘ ΔΟΘΌΓΘΔΟΥ (Π6 ουθηΐθ σοι (πὸ αἰδίο οἵ 
ἴ86 σου βῃονυθαὰ σογα ΠἸΚΕΙῪ ϑοοη ἴο ἤάρρθῃ. Ὑμοῖσ ρῥγθαϊοξοηθ 
τ-ῃογοίοσθ σου]Ἱᾶ παν ἴο Ὀ6 νᾶριιθ, δῃᾷ οοπῆπθαά ἰὸ 8 ββογί βρϑοὸ οἵ 
ἶγωθ. Βαυΐί (6 αἰνῖηα ῬΟΥΤΟΣ ταυδῦ ποῖ 6 80 οἰγουμηβοσὶ θα, Οπ δα 
οἶθαν ἰ80]εΐ οὗ [86 Εἴογῦπαὶ ΜΙπά δγὸ 1ῃμβου θα 411} ὁσοῦγτθηοββ, ραβδὶ, 
ῥγϑβθηΐ, δῃά ἴο οοῖῃθ, Κπούγῃ ΜΠ} Θαυ.4] οχδοιί 46 δηα τη αἴθ 688. 
Απά ψἘγ δβου]ὰ τ "6 ἱδβουρμὺ Ἰπογθα!}}]6 (πα ἢθ βῃου]Ἱά ᾿τηρασῦ βοπὴθ 
οὗ {π18 Κποπ]οᾶρσα ἰο 818 βογνβηΐβ, ρινίηρ' Ὀγοοῦ, ὈΥ {Ππ18 “ ἀφοϊασίηρ 
186 ἐπα ἔγοταῃ {π6 ὈδρΊηπίηρ; απα ἔγοπι δηοίθηῦ {ϊπι68 [π6 Ἐδίηρβ ἐπα 
ΔΙ ποὺ γοῦ ἀοηο᾽ ([δβ8]. χῖνι. 10.), ὑπδὺ 6 18 πῆ ηλίο]ν ἀθονο {86 ἔα 186 
οὐδ οὗἨ μοαϊμβαμάοιῃ, “ψηὴῸ ἤδνθ του, θυῦ ΠΟΥ Βρϑακ ποῖ: ΕΥ̓́68 
ΓΙ {μα γ, θαΐ {ΠΕῪ 566 πού" (δ). οχυ. ὅ.)} 10 88 ΠΟ τηθδῃ Οοα 
186 ργορβείβ 8|16ὰ. Το ΟἹα ἸΤαοβίατηθηῦ 18 ὁμθ ρτθαΐ ργορῆθον οἵ 
186 Νον,, δπὰ (ἀὐοα β ἀθαϊϊηρθ νι ΠὶΒ Θμυγοῖ [86 που ὉΠΙΟ]αἸηρ 
οὗἩ τμδὺ Β 0] 6 ρυγροβο δοοοσάϊηρ ἰὸ ψβϊοῖ (ἢ6 8 γὰ8 ἴο βυθοι 
ἴοσ {πΠ6ὸ υη]υβί. ΒΥ τλθδῃβ οἵ {π6 Ῥγορβμοίβ, (οὐ δβ ἰηϊθηίΐομβ σγογο 
γοναὶ, Τϑιηροσαὶ ἀθ  νυβμ 68 ἔσομαι Θαγ ΠΥ ἴοαβ σοσα Ῥγϑαϊοιθα, 
Βυΐ {||9 γγᾶβ ῃοῦ 186 ρσγθαῦ ὁπα οὗ (86 ρτορῃδίϊο αὐΐθγβοθθ. ΜῈσΒ ΕΓ 
νἱοίοσῖ68 ΟΥ̓́ΘΡ' ΔΑΥΘΥΒΑΓΙ ΘΒ ΤΊΟΓΘ ΠΡ ]8 04 0 ]6 6ΓΘ ργο- ΒΙρ 164; δηά [86 
σπου] ]γ ἔ]Β]πιθηαὺ γα Ὀὰὺ {Π6 ργοοῖῦ, ΟΥ 16 τῆδὺ Ὀ6 {Π6 {ὺρ6 8180, οἵ 
{πδῦ τοογα οοταρί οί δοσοι  ἸΒῃτηθηῦ οὗἨ {μΠ6 ρσοοά ρ]θαϑθυσα οὔ (σοαβ 
σοοάηρββ ἴῃ {π6 τοἀθιηρθοῃ οὗ [πΠ6 ψοΥ]Ἱα δπὰ {μ6 σίογίουθ 6βίβὈ 18ἢ- 
τηθηΐ οὗ 18 ΒΟΙΥ Κιησάοιῃ. [0 18 {μογθίοσθ 8 υηϊβδίαβκθ ἴο οοῃοοῖνθ 
ἐμαί 166 18}} 8 ἸδῦΘΥ ῬΓΟρΡΏΘΟΙ68 σοβρθοίθα στρ ΓΟ ΪῪ {π6 τοίυση ἔγοτη {ΠῸ 
᾿ογαὶ Βαῦγοα. Ηρηοο διυδγί βαγ8, “ [Ὁ 18 Ο]Υ σμθπη ΟἾΔ. Χ].--- 
ἴχυ]. δ υἱδιννϑᾶ πὰ {δ Πρῃϊ οὗ ἃ ρτοδῦ “Μεεριαπίος ἀονο]ορηηθηΐ---8 
Β6Σ16Β οὗ ργϑαϊουϊοηβ γοβρθοίπρ {16 μϑζβοι, [86 σοῦκ, δῃᾶ {πὲ Κίηρσ- 
ἄοτῃ οὗ ΟἸ γί βι----ἰμαῦ {π6 δαγηθδίηθϑθ, (πΠ6 ῥσχοίγαδοιθα Ἰϑθησίῃ, 1π6 
ἔμ] 688, (Π6 ἄδϑρ ἔδοϊηρ, [Π6 ΠΟΙΥ δας δίαβη, {πΠ6 ρ] ον ρ᾽ πηΘίΑ ΡΒ ΟΓΒ 
Δηα δίχα 68, δῃα {86 αὐτι δηα γαυθα ὀχ! 0η8 οὗ ρθᾶθθ πα ργοϑ- 
ΡΟΣ, σὴ ν06}1 6 δοοουῃίοα ἴοσ. Τμ6 τυὶΐοσ, ἴῃ ἰακίηρ βυοἢ «ἃ 
βίδῃα-Ῥοϊηΐ, 1868 {π6 6Χ1}]6 δῃᾷὰ {π6 τοΐυσῃ ἔζουα 10 48 1πΠ6 4518 οἱὐἅἁ Εἷ3 
ΘΟ ΡΑΣΊΒΟΩΒ 8δ8ηἃ ΔΠΆ]οσθ8. [Ὁ ψὰϑ ἃ υἱοὶ δηα ἀδορὶ γ-Ἰπίογοδίπσ 
ΒΟΙΓΟΘ, ἔσομι ΜὙΕ1ΟΒ δ6 τρηῦ ἄγαν ἴθ. Απν οἰμογ βοϊυϊοη οὗ [μ6 
ὙγΠ016 ῬΒΕΟΠΟΙΏΘΙΆ 18, ἴο ΠΥ πιϊηἀ αἱ ἰδαδί, τλθῆστο δα υμβα ἰβίδοϊοτγ. 5 
Τ ψ1}} ποὺ θ6 ἀιβΕἔιου]ι, ἔγοτα βοῇ Ῥυῖμ 1168, [ο τῆλε ἃ βα(ἰϑέδοίϊοσυ 

ΤΟΡΙΥ ἴο ἴπ6 Βρροὶϊῆσ οὈ]θοῦομβ ὑπαὶ αν Ὀθθὴ γσοὰ. [10 νγ8 ἃ ργο- 

δ σΚΏ088 ΟὨΪΥ ὀχοορίοἃ. Το ἀϊόγεησο οὗὨἨ [Π6 ὕτγο οορίθϑ, Π6 18 οἵ ορίηΐοῃ, 8 11:10 τλοτο 
τῆδη τῆδὲ Β68 τα δη 650} Διί βοη ἔγοῦλ (ἢ 6 τὴ ΒΑ |κ68 Οὗ [ΓΔΏΒΟΓΙ ὈΘΓΒ : (ΠΟΥ͂ τη} οοττεοῖ δ ἢ 
ΟΙΠΟΥ ; δηὰ πιοβὶ οὔ ἴπο πιϊϑί 68 ΤῊ ΔῪ ὍΘ ΡΟΓΙΘΟΙΥ τορος θα ὉΥ ἃ οοἸἸδιίοη οἵ ἔπ ἔνγγο οορίϑϑ 
ὑἰ1 116 η5581ϑίδηοο οἵ [6 δηςίθηϊ γογβίοηϑ. ϑόηιο [6 ΒΟηΘΠΟΘ68, ΟΥ̓ ΤΔΘΙΏΌΕΙΒ οὗ δαηΐϊοποςδ, 
αἴ οἵχμϊἰοὰ ἰη 10:18 ΠΟΡΥ͂ οἵ Ιβαἰδῇ, τ Ὠσἢ ἀγὸ ΓΟαπὰ ἴῃ [86 ΟἸΠΟΥ ΘΟΡΥ͂ οὗ [86 ὈοΟΚ οἵ Εἰηρε; 
δαὶ 6 ἀουδιδ ἩδοῖδοΥ [Π680 Οὐ δδίοπ 5 τοῦθ πλδὰθ ΌΥ ἀδδίρτι ΟΥ̓ ΟΥ̓ πιίδιαἶκθ. Ιδαϊβῇ, γο]. 1]. 

: ὍΝ Ἡοηάογβου, Τῇ ΒΟΟΚ οἵ ἴθ Ῥτορῆοὶ 1βαἰ δ, ἱγβηβὶ. τ ἢ 8 ΤΩ ΘΏΔΓΥ, 1840. 
Ἱπιγοά. Ὠ 58. Ῥῃ. χυὶ). ὅς. Οοόιῃρ. ὑτοοίβ οὗ [ῃ6 δοςοπρ  ἰϑηπηθηΐ οὐἨ ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂, ἰῃ Αο]. 1, 
ΡΡ. 379. ἄς,., ἀπά δ ἢ τοῦ 8 δα ἴῆοβο οἵ Νονίοῃ, οί, ὅς. 

ῖ σπεῖςαὶ Η βίουυ δηὰ ἢ οίοηςο οἵ (ὸ ΟἹὰ Τοδίαηθης Οἴἰδποῃ, ϑοςΐ, ἷν. Ρ. 1035, ΟΟΏΡ. 
οηάογϑοῦ, 85 δῦονο οἰϊοὰ, Ρ. χίχ. 
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Ῥμοίϊοαὶ ποῖ 8 ιἰβίουι αὶ ροβι του ἐπαὺ 1βαϊδ ἰοοκ. Ηδ 18 οαγγϊοά 
ἴογναγά ἱπίο αΐυτο ὕἰτηθθ; δῃα {π6 σομαϊοη οὗ “υἀλἢ οαρῦϊνα 18 
Ὀυοίογθ 818 ογθ. Βαΐ [6 γ6 ἅτ 0 βιιοἢ α6.8118. 88 γα Βμά ἴῃ {ῃ6 ῥγχο- 
Ῥβοίβ ψο τϑδ]γ πτοία αὖ [86 ρουϊοά οὗ {π6 σαρυ νιν. ὙΏΘΓΘ 18 πὸ 
τιοίθ οὗ ὕϊπ|6; δπα ϑνθὴ Ουὐσυβ, [πουρἢ ο8]16 ἃ ὈΥ Ὠδηγθ, 18 βροΐκθῃ οὗ 
ἢ σΘΠΟΓ͵ΑΙ ἰοστηθ.' Α1] [818 18 βίΥἹ ΟΌ]Υ σομβοηδπί 1 ργορ Ποῖα ὑβαρθ. 
ΝΟ ΟΥ 88 {π6 Ἰᾶ6α οὗ ἃ ΒΑΡΎ ]ΟΙ δὰ ΘΑΡΕΙΥ Υ͂ 80 αἰΐοσὶγ βίγαηρθ ἴῃ 
1βαδῃ Β μηθ 88 οὐ)᾽θοίοσβ σβοοβθ ἴο σταργαβθηῦ 1ἴ. ΘΟΑΒΙΟΏ [ῸΓ 
ΒρΡοακίησ οὗ 1 ψγαϑ σίνθῃ ὈΥ ΗΘ Ζοκίδῃ ΒΒ οοηάυοί ἴο (π6 ΟΠαϊάφπη 
ΒΙΔΌΒΒΒΑΙΟΥΒ; δηᾷ [Π6 ἰοΙροΥ ἴῃ ἡ ΒΙΟὮ ἰπαῦ ΤΠ ΟΠΔΥΟΝ τοοοϊνοα {86 το- 
Ῥτοοῦ οοῃηνογθα ἴο δῖπιὶ δϑϑιηθα ἰοὸ ΟΥ̓ ορρου ΠΥ ΤῸΓ ΟΠ θοσῖησ 
ῬΓΟΙΏ1868 οὗἁ ἀ6] σογβῆοθ ἴτοτα [Π6 παροηαϊηρ ἀἰβαβίοσ. Η15 ΤΆ} τγα8 
ἴο Ὀ6 δῃηοουσησοα, ΒΘβ! 68, οἶμοῦ ρσορμοῖβ οὐ {π6 βαπηθ ἀαΐβ ψϑῦθ 
1ηδίγαοίοα ἰο ἀονοίορο 1ῃ6 β4π|6 ἔδοίβ ; σοπῖρ. ΜΊοΘΙ ἵν. 10., υἱἹἱ], 7--- 
11., τ ἤοτα {π6 ϑίαπά-ροϊης 8 δββυπηθα ἰῃ {Π6 6χὶ]ϊθ. ΤῊΘ ὩΔΊΙΟΠΒ το- 
ἔευτοα ἰοὸ σοῦ ποὺ ἐπθῃ δἰ του ίμοῦ ἈΠΠΟΎΤΩ ; δηᾶ, τπουθουου, ᾿δ ἰδ 
ποῦ ἀπ 8181] ῸΓ ῬΓΟΡΏΘΟΥ (0 ἀ6]1ηθαῖ6 1π6 ῥτοπιϊηοηῦ ἔαΐατο οὗ 1ῃοβ6 
ὙΠῸ αὖ {π6 {{πὴ6 ταῖρσὐῦ ΔρΡΡΘΆΓ 111}6 ΠΙΚΟΙγ ἴο ρογέοσια [π6 ρατί δϑαϊρπρά 
ἴποθ. ΑΚ8 ἰο {π6 τηϑῃίϊοπ οὐὁἨ Ογγυβ, βίπλῖϊαν ἀθβιρπαίϊομβ ΟΥ̓ ΠδΠῚΘ 
ΤΩΔΥ͂ Ὧ6 Ῥτοδιιοδᾶ (6. σ. ΝΡ. χχῖν. 7.:  Κίηρβ χ1, 2.}; δηά, θ6- 

. Βῖ468, ΟΥ̓ΤῸΒ 18 ῬΟββι ὈΪΥ Ὀαΐ ἃ {116 οὗ ἀἰσηῖγ, 8 ῬΒΑγδΟΙ 'π Εργρί.3 
Τλ0116 ποϑᾶ Ὀδ βαϊα 48 1ἴο {μ6 δ]ορϑᾶ γϑίθγθποθ ἴο βποῖθηξ ρΓορἤθοῖοθβ. 
ΤῊΙΒ 18 ηο Ῥγοοῦ {παῦ ΔΗΥ͂ ΟἾΠΟΥ ῬΥΟρΒΘοῖθ8 66 τοίοσγθα ἰο τῃδη 
{Πο86 οὗ βαϊδῃ ἢ β 6. Απᾶὰ {π6 ϑβιίοποα οὗ Φογοτηΐδη, τ βθῃ ἔϊπ8 
οὈ)θοίουϑ βρροββ 6 σου] ἤανα Ὀδθθῃ ρ]δᾶ ἴο ἀν8}} ῃἱπι86 1 οὗ 1β8 18} Ὲ 
ΒΌΪΒΟΥΙΟΥ, 18. αὐζουγ πῇ Βουΐ τ εἰρη. 

10 οδηποῦ δ6 ἀφηϊοά ὑμπαῦ ἴπ βύυ]6 δηα τηδῆποῦ ἐμ6 ᾿δίογ οπδρίουθ 
αὐἶον ἔγομι [Π6 Θαυ Υ ραγίβ οὐ ἴ6 θοοΚ. Βαΐ, 1 18 Θοποαϊ γ Ω, ἔμ τ 
ἷθ Βυβηοίομί στουπᾶ ἰοῦ {π6 ἀϊθγθποθ Τη6 θαυ ον ΟΥΘΟΪ 68. Ὑ6ΓΘ 
ΤΏΟΤΘ Δργυρί. ὙΠΟΥ ΕΓ 6816 4 ΟΣ ΌΥ ραβϑίηρ δνθηΐβθ, ΓΘ Ῥχγοὸ- 
ὈΔΌΪΥ υαἰνεγαα δὖ {π6 ἐἶτηθ, απᾶ οδοηίαϊῃ τόσο οὗ ἐβγοαίθῃϊηρ ΤῸ ῥγο- 
γΔΙΠ Πρ βἰηθ. ὙΤῊΘ Ἰαίίον ομαρίοστθ 8΄ρ οὴ6 Ἰοηρ ἀϊδϑοοῦτεθο. Τὴ 
ὕμοταθ 18 [ΠΥ ἰγοαίθα. Ἡθποθ [Π6 σΟρ᾿ουΒπ688 δηθὰ ἢον οἵ ἰδηριδρο. 
ΒΙΘββῖηρθ ἀρ Ῥγοιηϊβοα δηα ἀββουϊθθα: τ οθηθθθ οὗ Ἰδηρταρα απᾶ 
ΠΏΔΡΘΓΥ Ὑ͵48 {βογογο πδίιτα]. Απᾶ (μ6 ψΏΟ]6 τγὰβ ῬγΟΌΔΌΪΥ Θοπη- 
Ῥοβϑά αὖ Ἰϑίϑυγθ δῃὰ ἴῃ οοτηραγαίίνα το γοηθηΐ, βοῖμθ ἰἴπηθ, 1 ἰβ 
ΓΘΘΘΟΏΔΌΪΘ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ, δ {86 τοδϑὺ οὐ {π6 θοοῖκ. 748 [βαϊδῇ, {μ6π, 
᾿ἸΚοΙγ ἴο ΘΧΡΓα88 ἢ πη86 1} ἀπᾶου αἰ δγεπῦ οἰγουπηβίβησαβ ΘΧϑοῦὶυ ἴῃ {π6 
ΒΆΓΩΘ ΠΊΔΠΠΟΓ ἡ [0 γψὰ βηά (Πδὺ δῖ ποΥΒ σΘΏΘΥΑ ΠΥ ὈΪΠα ἘΠΘΠ ΙΒ ῖν 8 
ἴο Βαοἢ ΒΟΓΥ1]6 ΒΑΙΏΘΠΉ6ΒΒ ἢ 3 
ὙΠ ταραγά ἤο ρου Ια {168 οὗ ἀϊοϊίοη, ἔπ τ ἀγα βοπιθ, ἀουθδέ]688 : 

δυύ ΠΟΥ μανθ Ὀθθη στ δῦ ὀχαρρσεγαίθα ὈΥ Κποθεὶ, Τη6 ΟΠ αἰ ἀαἰβῃ)8 
ΔΙῸ ἴδ : Ὁ), χ]], 25., ΤΏ Ὺ ΘΆΒΙΪΥ θ6 δοσοπηίοα ἴον ὈῪ {π6 ἱπίον- 
οουγθα οὗ {πΠ6 “εἐπγ8 νη} 186 ΑΒδβυσίδῃϑ: ῥῃς, 1. 10., δπᾷ όνον, 

1 866 ΚοΙ, ΕἰηἸ εἰ πηρ, ἃ 72. 
ἴ 8ε6 Ηδφηρϑίοηρεγρ, (τ βιοϊορυ (εἀϊΐε. ἘΔ η8.), ΓΑ π9]. ΌῪ Μόγγα, γο]. ἰΐ. ΡΡ. 191--- 193.; 

οΥ ἴῃ Βίδ]. Ἡδροβίουυ, Οοῖ, 188], ΡΡ. 720, 721.; Ηδνεχιίοκ, Εἰπ]εἰταηρ, 8. 2318. 11. 1ἷ. ΡΡ. 
108, ὅς. Οὐοτρ. οΟὐϑεγνδίίοβ δῆουθ, ὑῃ. 783, 784. 

5 860 Ῥχοί, 1,26, Κίχ ϑουσθοηβ οὐ ἴΠ6 ϑιπὰγ οὐ ϑβογίρι. 1880, ὑῃ. 158, ἕο. χοῦ. ἴ.9 
ἰπβίβποοβ ἰῃ Οἴςοσο, ΨΊγρι, ΒΠδίκοβροατο, ΜΙ οπ, δηὰ οἱ ποῦ δαΐθοτα, πιο ταϊψεις ὑ6 ἀἶΐδ- 
θὰ θοτοὰ ΟἹ {Π|Ὸ ϑιπιθ Ὀγίηοὶ Ρ [68 88 [Πο866 Δρρὶ]ἰοἃ ἰο [5δἰ δῇ. 
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Ιχῖἱ. 8. ἄτα ᾿πἰγοδιιοοᾷ 838 ὈθΙπρ' ΤΩΟσο ροοοα]. ΟΥ̓́ ΘΟΌΓΒΕ ἃ ὀστο. 
ΕΟ ΟΥὮὈ βυοἢ οχίθηΐ ψ1}} τηδηϊδϑί δοηθ Ῥθου γι 168. Βαϊ δβοῖρὸ οἵ 
{Π6 4]]16σοὰ ρϑου] δῦ θα ἀο ποῖ ργοναῖ {πγουσῃ {π6 Θμτα βοσῦοα: 
ΟἴΠΟΥΒ ᾶγ δχοορὶ αὐρα ὈΥ δἰ] θυ ΕἸ Ὼρ᾽ ΤΟΩρΡ ΤῊΘΔΠΙΏΡΒ ἴο ποζάλ, 
ῬῚν, ΠΡ, δαϊυαξίοηπ, υἱοίογψ, ὈΘΡΌ, τεϊσίοπ, Φ, ἴο γχτοῦε; οἴδοιε 
ἈΡΆΪΠ ΔΓ ΜΟΓα8 τ ΠΙΟὮ ΟΟΟῸΓ ἴῃ ἴΠ6 Ῥτορμοςοῖθβ δοκπουν]οάροά ἴἰο ὃς 
168}, 828 ', ἐείαπαξ, πιαγίξίπιε οομπίγίοε, 866 χὶ, 1].: ἸΔΆ, μος 
χχῖχ, 21.: ἢρπ, αἀατάπεςς, οὗ πιξεζογίωπε, 866. νἱῖϊ. 22., ἴχ. 1.1} Βαὶ 
Ἡδηρ βίη οΥρ Β Γομαγ ΚΒ οἡ ΟὈ]θοϊίοηβ οἵ {μ18 Κιπᾶ δγὲ νὲ}} ποιὰ 
ΘΟ ΘΙ ἀοσϑίοι : “ Υα δἰΐδοῦβ. ΠΟ ᾿πηρογίδησοα ἴο [πα οΟἸΪοοϊουθ οἵ 
Ἰϑο]αὐθα ᾿γογάβ δῃα Ἔχ ρυ βίο ηβ, τ᾽ ΒΊΟΝ. βόσλα οὐ υοθ μανα ρ]εληοὰ ὕνα 
{πὸ ἀϊθρυϊοα μαγίβ οὗ 1βαῖδῃ, δῃὰ νηοῦ ἄγ ποῦ ἔαππα 1η οἰδεῖ ραι- 
0η8 ἰδαῦ ἃγ ἀθοιηθα σϑοῆσϊπθ. 6 τῖσῦ ΠΟΙΓὅ ν᾿ 61} δρρὶγ πίαδὶ 
Κυτῦσον ττοῖβ οἢ 8 βία ασ αυδβέϊοη ᾿π ρσχοίδηθ ΠΙΒΙΟΥΥ . . “Τὰν 
18 ἃ ΥΘΙῪ ΒΙΡΡΟΥῪ τοοᾶο οὗἩ τθδϑοῦϊῃσ . . . [{10 δῃου ά θὲ ἀεηϊοίὶ͵ 
οἡ δοοουμῦ οὗὨἨὨ [086 τοΟΓ8. τ ΒΙΟ {818 δαΐδον [ΣΧ πορῇοη ] [89 οἰ μοῦ 
ΘΠ ρ]ογοά ἴῃ 4 ἀἰ ἔδγοηΐ Βα η86, ΟΥ 8848 ποῦ τηδάδ 86 οὗ δ 41], (δὲ ἰδ 
Αμδθαβὶβ ψγὰ8 τειτθη ΕΥ̓͂ Βἴτη, 10 οοὐἹὰ ὈΥ (06 βϑιηθ γαδϑοπίηρ ὃ 
ΒΏον [παΐ ΘΥΘΟΥῪ ΟἾΠΟΣ ΤΟΥ τγδϑ (Ἀ|86]γ αἰ υϊεα ἴο ἢϊπι.᾽ ἢ" 

Απά, μα [86 τοῦ οὗ 186 Ἰαδῖ ομαρύοσβ ᾿ἰνορᾶ, 85. 1 18. δ]εσοά οἵ 
πὰ, ἴῃ 1π6 ὕπο οὗὨ 186 σΑΡΕΥ, ἢ18 Θοταροβιτοη που ]ὰ μαναὰ δχβιδιἰοά 
ποῦ 78 ἃ ἴθ νν (Πα) ἀδίβτηβ βοσα δῃὰ {μοτο, θυὺ [86 δ|γ]6 οὗ Εοϊιοὶ 
8Δη4 Πδηῖο], [1 18 τὸ βυ οϊθηΐ ΔΠΒΤΟΓ ἴο βδῪ {πδὶ {Π6 ροδί-εσι δη 
ἐδ χοθῳ ΔΓ ΤΟΙΩΔΙΚΆΡΪΥ ἔγοα ἔγοτη (δ  ἀδίβτηβ.Ό ΠΟῪ δὰ ἰεῆ Βε- 
Υἱοῦ δηα ττοῦδ ἴῃ ΠΟΘΙ ΟὟ ΘΟΠΙΤΥ. ΝΟΥ͂ 16 10 ΠΠΚΟΙῪ {{π2ῖ ἃ ἰδίογ 

ΥΥΓΙΓΟΤ ῬΡΌΓΡΟΒΟΙΥ ᾿πυϊ αἴθ [Π6 ῬυΓΟΣ αἰοίίοη οὗ ἔοστῃθν δρθβ. “"ἀὴ 
ΔΥΌ οῖαὶ φὈϑίϊηοποα ἔτοια {86 ἰδησυδρο οὗ {ποῖ {ἰπ|68," 68 γ8 Ηδησ- 
ΒύθὨθΟΥΡ᾽, ““ ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ ἴῃ ἴβοδ6 ρσοριιθίϑ ψῆιο θη γοὶν 1θᾶπ ρον 8ὲ 
ΘΑΥΠ ΘΓ Ῥσορμοίο [ἰογαΐαγο ; αΐ ἐπαῦ ἀπϊοη οὗ ΡυΣ Υ 1π ἀϊοίίου πὰ 
Ἰπαθροπάθῃοο, ἡ ΒΊοἢ 18 τηδηϊοβὶ ᾿π {86 αἰἰδοκοά ρογίζομβ οὗἉ ̓ βδίδῆ, ἡ 
ΠΟ ὙΏΘΓΟ οἶ8α ἴο ὈῈ ἴουπά.᾽ 

ὙΤμαῦ [Π6 οδ]βοἰομβ ἀτρϑα ἀραϊπβὺ [π᾿ Ἰβαίϑῃ δας ΒΟΓΘΕΙΡ δὰ ποί οἵ 
ΟΥ̓ΘΥ ΠΟΙ πη τοῖσς 68, Ὁ 18 δαρροβοᾶ, Ὀδθθη βυ πο! ΘὨΕΥ βδβοπη. 
ΑἸα 10 18 ΡΓΟΡΟΣ ἴο σοηλᾶγκ [Ππαὐ ΟὈ])ΘοἰἸοηδ, ἴο Βανα τυ σἢ ᾿πῆἤμαῃοε οἢ 
δυυοῖ 4 αυοδίοη, ουὐσπύ ἰο θ6 οἵἉ ἔοσται 8016 οδαγβοίασ, ΕὟὌΓ 28 Ηεπρ- 
Βίβ ΌοΓρ Μ06}1 οὔβογναβθ, “ ᾽ΐ 18. ἃ ῥυϊμοῖρ]α οὗἁἩ πῖσμον οὐ οἰδπὶ ἰδλὶ 
θοΙἢ ΜΠΟ]6 τοῦθ, δηα {π6 βῖηρ]α ραγίϑ οὗ [86 βᾶπιθ, ταδὶ δ6 γεσεγθο 
88 ἰ86 ῥχοἀυοίοη Οὗ {Π6 δυῖδμοῦ ἴο ψΒομι {Π6ΥῪ ἀγὰ διιγὶ θυΐϊοά, 80 ἰοιζ 
Ὧ8 1ὑ ἴΒ ποῦ ββονῃ ΕΥ̓͂ ̓ πίοσῃδὶ δπὰ δχίθσηδαὶϊ σγουηάβ, {μαξ δ οσεά 
ποί αν Ὀθθὴ ἐδ δυΐμβοσ. ΤᾺ18 μα8 ποὺ ὕθοῃ ἄοῃο ἴῃ {8π6 ρῥγεβεαὶ 
6886. 
1 τορασὰ ἴο {π6 ῬγΌΡμθοἱθ8 δραὶηδὶ Βαθυΐοη, χὶνὶ. 1---χῖν. 29. 

δΔηὰ χχὶ., ἸΑῖδὺ ρτορμϑίβ βθϑῖὰ ἴο αν Ὀθϑθὴ δοαυδϊηίθα σι ἰδεῖ: 
οοΡ. ΗΔ}. :, 6, ἄχο., ψ τ} [88]. χῖν. 4, τα. ; 11, 9. τι ἢ [56]. χαῖρ, 9,11. 

χὶν. 13, δα. ; ΖερΆ. ἱ. 7. (Λ ἘΠ Φν0Π), δπᾷ 111, 11. (ἸΏ) 9), πιὰ 
1841. ΧΙ. 3.; 11, 13---1δ. τὴ 188]. χῖ!, 20---22.. ΕΖοκ, νἱὶ, 11, 
ΧχΙ. 7, 12., 1} 188]. χῖ. 6, 7.;; Χχχῖϊ, 12, ο. σι [δα]. χΙΥ. 4: 

᾿ οὶ! ΕἸη]ο της, ὃ 72. 2 ΚΙκίοβ Ογςο!. οἵ ΒΙὺΪ Ιὰϊ. ἀἃιῖ, 1δϑίδῆ. 8 Ιρὰ, 
4 366 ΒΙ0]. Βοροοδίίοσγ, Οὐεῖ. 1881, ρ. 798. 
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.7εγ. 1. 11. ὅτ Βυΐ δὴ οἱδογαϊΐοῃ οἱ 1βαΐα μ᾽ ῥτοαϊοϊΐομθ, Οοπιρ. 
αἰ5ϑὸ Νδῃ. ᾿. 10. (Η6Ὁ. 11.). Ἰαβῦ ραγί, πῇ 188]. χχὶ, 8. (}υεὶ 88 
Νῆ. 11. 11. (Άγϑὲ ραγί) δηβύγθγβ ἴο 188]. Χχὶὶ ὅ., χχῖν. 1.); {Π6 ο4]11ὴ0’ 
οὗ {π6 Ομιαϊάααῃθ Ὁ 1}}3, ΗΔ. 1. 18. τ 86]. χχὶ. 2.; Ηδδ. 1.. 1. 
Ὑ 1 [βα]. χχὶ. 6, 8. (}υ8ῖ 8 ΗΔ}. 11. 2. τη 6 οοιηραγο τι 188]. 
ψὩ. 1., χχχ. 8.); «61. 11. 38. 1} 188]. χχὶ. 10.; 1. 2, 88., 11. 8, 47, 52, 
Ὑὑὴ τ 184]. χχὶ. 9.. 

ΤἼα οἴγοῖο οὗ 146845 δηὰ {ΠΗ Ἰτηαρο8 ἴῃ [8686 Ομδρίοσβ ΓΘ ὙΘΓΥ ΒΙ ΠΑΡ 
ἴο ἴδοβα ἴῃ οἴποὺ ρᾶγίβ οὗ Ιβαϊδῇ ; {Π6 βαπὶῈ ἸἀϊοπΒ Ἀρρθαγ: ἰ{δπ8 
ῬΙΤ γε, ἴῃ χῆϊ, δ., δηᾶ χὶνὶ. 1].; ΘΌΨΙΩ ΠΥΡῸ ἴῃ ΧΙ, ὅ., δηά 
κε ΠΥΡρΌ, ἴῃ ν. 26.; ΟΝ, ἴῃ χὶῖὶ, 21., δηά χχχὶν. 14.; ὈΨῚ »Ὲ, ἴῃ 
χῖν. 20. δἀηὰ 1. 4.; δ), ἴῃ χὶν. 19., δηᾶὰ χὶ. 1. ; Ὑ1{} ΙἸΏΒΗΥ ΙΏΟΓΘ, [ῸΣ 
γν ΒΊΟ (16 δτυἀοηΐ ταυδὺ βοαγοῖι [6 σου κ8 Αἰγοδαν γοΐοσσγοα ἴο. 

Ἑυτγίμον, [μ6 ρϑββαρθ, [84]. χῖν. 24---27, 18 δοκπον)οάροα ἰὸ 6 
σοηυΐϊηα; Ὀυΐ {π18 18 οἰοβεὶν οοπηθοίθα 1} {Π6 ΡΓΟΡἬΘΟΥ ἰδαΐ ρὑτ6- 
οοε8. ΤΠ ᾿πβουρίϊοηδ, ΟΥ {1{{68, 4180 ἔ ΓΒ. ὕθϑιπιοηυ ποῦ υιϊπουΐ 
νγοῖσθι. ΑἹ] [Π686 ΤΩΔΥ 866, βθρδγαίθ υ ἰδίῃ, υῦ [{{16 τηδίΐοσθ, 
Βυΐ {Π6Υ γα δ Ἰθαϑὺ 88 βδίβΕυ ἵπρ' 48 Π6 Κιμα οΥἹ ΟΡ) θοῦ οηΒ γροά. 

ΤΠ ἀυρυμθηΐδ ἴῃ Ρσοοῦ ἱπαῦ οἤδρΒ8. ΧΙ]. ---ἸΧν]. ΓΘ ΓΟΆ]Ὺ πτιίθῃ 
ὉΥ [δβαϊδ τηυσδὺ ΠΟῪ Ὁ6 ΘΟΠΒΙΔΕΓΘά, 
γε παν (μθπὶ τορθδίθαϊν οἱὐδα ἴῃ ἴ86 Νοὸν Ταβίδιιθηϊ, απὰ 

ΘΒΟΙΙΒΕα ἰο [βαῖϑῃ, Τλι8 χ]. 3. 18 ᾿πἰγοἀυσοά Ὀγ (86 ψογάβ, ““ ΤῊ 18 
μα [μὲ 88 βροόίκθῃ οὗ ὈΥ {Π6 ργορμοῖ Εἰβαιβ," Μαιί, 111. 8.; δβ66 1ζΚ 
111, 4., Φοβη ἰ. 23, ὁ χἱϑὶ, 1. 18 ᾿Ἰπιγοάποορα ὈΥ ““ Τβαΐ 10 τηὶρῃΐ Ὀ6 
ΓᾺ]ΠΠ]οα τ ΟΝ νγᾶ8 βροκθῃ ὈῪ Εἰϑαϊδβ {86 ργορἢοῖ," Μαίί, χιὶ, 17. 
᾿Ασαΐη, οὗ 11}. 1. γ πά, ““Ὑπαῖ 088 βαγίηρ οἵ Εδβαϊαβ {π6 ργορμοί 
ταῖσῃῦ μὲ 8116 τ ΒΙο π6 Βρα Κα," Φοῇη ΧΙ. 38. ; δηὰ ἴῃ μ6 ἔ0]1οτ- 
πη ΨΘΥΒ6Β ΓΘίθγθοα 18 τηδᾶδ (0 [84], Υἱ.» ἴῃ. (αυτη8 Ἡ ΒΟ ΒμΟΥ {παὲ [86 
ἴπτνο αποίδίϊοηϑ γΟ ΤῈ ΘΟΠΒΙ ἀΕΓΘα 88 Ὀϑοηρίηρ ἰο [Π6 ΒβΒᾶπ|6 Ῥγορἢοί: 
οομΡ. Βομ. χ. 16. Ομοδ πόσο, ἰχυ. 1, 2. 18 ΘΧρσθββὶυ διἰγιθυϊοα ἴο 
Ἰββδίδῃ : “" Εὐβαῖδβ 18 σῦν 0] δῃηὰ δα}, Βοι. χ. 206. [Ὁ 18 ρουίθου 
οἰθασ {μὲ ΟἾγιβί ἀπά ἢ18 ἀροβϑῦϊοβ θ6]:ονθά [Ππαῦ {Π6 Ῥᾷββϑασθβθ 80 οἱἱϑα 
Βεϊοηροά ἴο Ιβαϊϑῃ. ΤΠ18 ργοοῦ δίοπμο οὐρᾷῦ ἴο 6 ἀδοϊβῖνο. 

Βυῦ {μογο 18 οσοθ. Τμ6 ὈοοΙκ οὗὨ ΕἸοΟ] οβιδϑίϊουβ γαβ σι τὕθη 1η {86 
ΒΘΟΟΠΑ οδηΐυγΥ ροίογα ΟἸχιβδὺ; δπα [Π6 δυῦθοῦ τοίουβ ἴο 1βαϊδῃ 1ῃ βιο ἢ 
ἃ ὝΔΥ 88 ἴο ΒΠ0ΟΥ {πα΄ 6 πιθδὴβ ἴπ6 ψ ῃοΐα Ὀοοϊς. ““ ΕῸΣ ΕΣΖΕΟΚΙδΒ 8ἀ 
ἄοπο πὸ {πϊηρ ἐπαὶ ρ]οαβοα ἰμ6 1,ογ, Δηα νγδδ βίχοηρ ἴῃ [86 σγ8 οὗ 
ραν Ἱὰ ἢϊ8 ἔδίΠμου ; 88 Εὔβαυ {π6 ῥσορῇῃοῦ, γῆ γγἂ8 στϑαΐ δηὰ ἔ10}}{Ὁ|] ἴῃ 
ἢ15 ν᾽ϑίοη, μαά οοσασηδηαθα ἶη. [Ιἢ 818 ἐἶγαα 86 βὰη ψϑηΐ ὑδοκνατσγα : 
δηἀ πο Ἰοησε!θηθα {(μ6 Κἰηρ δ 6. Ηδ βανν, ὈΥ δὴ δχοδιϊθῦ βρὶγιῦ, 
ὙὙΒαῦ Βῃου]α οομμα 0 ραᾳ88 αἱ {π6 Ἰαϑύ, δῃὰ 6 σοταξογίθα {π6πὶ {παῖ 
ΤΩΟΌΤΠΘα ἴῃ ϑῖοθῃ. Ης βῃονϑα νμδί βῃουϊά δοα ἴο ρᾷ88 ῸΓ δυϑυύ, 
Δη4 βοογοῖ {Ππῖπρ8 ΟΥ̓ Θν σὺ {Π6Υ̓͂ σατα6," Εποοίαθ. χΧΊν}}], 22---26, Τα 
186 Ἰαΐον σπαρίογβ ἀγα Β6σα ᾿πἰθη θα ὑπ γ ὁ Ὀ6 ΠΟ αυδβίϊοῃ: 10 γγ788 
κε κόρ 1η6 ὈοΙΙοΥ οὗἩ 118 διυίμοσ ἰμαῦὺ {ΠΟΥ ογο τ τιτοη ὈΥῪ 
ΒΔΙΆΒ, 
“βαρ ΒΌΡΡ 168, ἔσο Υ, ἃ τοιμδυῖῦ]ς ἴδοι. Αοοοσχαϊηρ ὑὸ [ιΐ8 

" ἘοΙ], ΕἸη]οἰταηρ, ὃ 68. Ρ᾿. 252, 258.; ΠΕνοσηΐοῖ, ΕἸπ]εϊϊπηρ, 8.211. 11. 11, Ρρ. 121, 122, 
2. 3.60 6}}, ΕΠη]εἰταν, ὶ 68. Ρ. 258. 8. Απείᾳ. δυ(, 10. χὶ, σαρ. 1. 1, 2. 
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βἰαἰουιθηξ, Ογτσῖιβ γγ88 ταϑθ Αυσαγο οὗ 1βδι δ Ὀγορἤθοῖεθ γεβϑρροῖϊεν 
᾿ΐ πὶ, δηα νγαὰϑ ἤθποο Ἰηαιςδα ἴο ἰβϑὰς ἢπὶ8 ἄθογθα 0. ἴδιο «οὐδ᾽ τοΐσσῃ 
δηά (ῃ6 το- υ Παρ οὗὨἨ {μοῖὶν ἰθρ]6. ΚΚΙοϊπογί μ88 βῃοπῃ δον ἰἐκ 
ἄθογοο (ΕΖτα 1.) ποῦ ΟὨΙΥ ταιιβὲ τεΐδν (0 [86 Ἰαίεν σμβαρμίογε, Ὀυϊ δοίυλν 
Ἰποογρουϑίθϑ Δ ΩΥ͂ οὗ [Π6 τ οΥὰβ οὗ ἰμθν. [ΕΓ ἸΏΘΥ ΘΓ ποῖ τπττρο 
ὈΥ [βαϊδῖν, [μ6 ρχγοάυοίίοη οὗ ἃ γθοθπΐ τεῖίοσ νγ88 ραϊπηθά ἀροῦ (γγ 
88 ἢ οτδοῖ6 οὗ δὴ δῃοϊϑηῦ ρτορμοι 

ἼΠΟΓΘ 18 Α͵80 βίγοηρ' γὕθᾶδοῃ [0 Ὀδί ον (δαί ΟΥΒΟΥ ῥτορδοί πίὸ 
ἰϊγϑα ρῥυῖοῦ ἴο [Π6 Ἔχ! ]6 6 γα δοαυδὶ θα ψ ἢ Ποδα οὗ ᾿βαϊδὴ δινὰ γε- 
ἔοστοιὶ (ο τΠο. ΤΠυ8 «6Γ. Χ. 18 [8] οἵ Δ] βίοι ἴο {6 ἰδίου οἰιλρίεν 
ἴῃ υρδοῃ. (ΟΡ. εαἶβο «[6Γ. χν!, 18---22, 26., νι τ [88], Χἰ τι, 
1----3.; 96 ΓὙ. χιὶ. 9. τ ἢ [88]. ᾿νὶ. 9..; “6 Γ, ν. 25. ψ ἢ [86]. ᾿ἰχ, 1, 3.; 
)6Ὑ, ΧΙ. 16. νι [84]. 11ἰχ, 9---1].; 6ΓΣ. χχν. 31, 38. νῖἢ [88]. ἰχνὶ 
16.; δ6γ. 1. 2, 8. ψ!} 86]. χΙν"}!. 20., 111. 11.; 6Γ. 11. 30. πῖτἢ [καὶ 
χῖὶν. 2.: {6Γ. 11. 48. 1} [88]. χὶῖν. 28.: {6ζΓ.]}. ὅ5, δ6. πιο ἴδα]. ἰχτὶ, 
6. ἘΖΟΚΙΟΙ ἢ88 οἰ Βοῦ Δ᾽] 810ῃ8 : [Ππ8 ΘΟΙΡ. ΕΖαῖς. ΧΧΙ, 40, 4], πιὰ 
184]. ᾿ν}1. 9.; Εἰ ζοϊς. χχχὶῖν. 13. ἢ [δα]. ἰχυ. 9.:; Ε)Ζοκ. χχὶϊ. 30. τι 
18αϊ. ᾿ἰχ. 16. Κο αἶϑο Ζθρηῃδηΐδῃ: δορ. ΖΘΡΆ. 1]. 1δ. σι [88]. χἰ τῇ, 
8.; Ζορβ. 111. 10, τὰ [88]. ἰχν]. 19, 20.: δῃὰ Ηρα ΚΚυκ : οοπιρ. εὐ. 
11, 18,19. νὴ} 1846]. χἰῖν. 9---20.; δηᾷ Ναβυμ : οομΡ. Ναὶ. 1. 1, 
(.. 1δ.} νὴ 186], 111. 1, 7.: ΝΑ. 11]. 4, ὅ. ψ τ 184]. χῖνι!, 2,83,9, 12.; 
Νδῃ. 111. 7. ψιθ [84].}1. 19.525 10 Θαη ΠΑΓαΪγ θ6 ἀδηϊοά, δογ ἃ οαγεῖ 
οοπβίἀογαίζου οὐ {686 ραββαρθδ, (δῦ {πὸ ἰαῦοσ σμαρύθσθ οὗ [βαϊδὴ πεῖε 
Ἔχίϑηϊ ἴῃ [16 ἔἰπη68 οὗ {πΠ686 ργορβοίβ, (διαί 18, Ἰοὴρ' θεέοσγα {π6 οδρατΙτ. 

10 πηυϑὲ Γαγίμον 6 Ὀοσπο ἴῃ πιϊπα [ἢδὲ τηϑῊΥ οὗὨ [Π|᾿ ΘΆΓΙΙΟΓ ραγὰ οἱ 
1βαῖδῃ δῦ σομβιἀδγρὰ βρυσίοιιβ ὈῪ ὕβοβθθ ψγῆ0 θην Ὠῖπι οἤ 48. Χὶ. -- ἶχτι, 
ΒΔ ΔΓΘ 98 σα 0 νΑΓΊΟυΒ ΒουγοΘΒ. παγί, [ΠΥ ογα, ῬΟΓΠΠΘΗΙΪγ 
8588, ““ γαῖ Θχβη ρα 8 ἔμδγο, δπηοηρ 4}} {πΠ6 ργορἢεοίθ, οὗ 8 θοοῖ Ὁ 
Ραίομβοα ἃρ ΟΥ̓ Ρυζζίηρ ἰορείμον δἷχ αἰ θγθηὶ δαΐμοτβ, ἔνε οἵἁ ἴδρα 
τ ποὺΐϊ ΔΩΥ παπποῦ ἵΚῦ,Ζλο ἀϊὰ (μῖ8 ἢ λεγε, τολεπὶ ντδβ ἴῦ ἄοπεῖ [{ 
Ραγίβ οὐ {π6 ὈΟΟΚ τα 80 ἰαΐβ 88 ἷβ 8]]εριϑᾶ, ΨἘΥ Βᾶνθ νγθ πὸ Βἷπί αὐτὶ 
118 σομα ΡΠ] ὔοπ, πὸ οογίαϊη ἰηΐθγηδὶ ονϊάθηοα οὗ 12 ΗΟΥ͂ ὅλη Τὶ 
δοοουπί ἔον 16 ἐπαῦ 4}1 ἔπ6 ταῖποῦ ὑγορμδίβ, θνθπ ΟὈ δα δΒ τ 1 18 οπὲ 
οδαρίεγ, βΒμῃου]ά μα κερί ϑεραγαίε διὰ αἀἰδεϊποί, δα 1818 δου ἀοππ 
ἴμ6 6πᾶ οὗ [Ππ ργορμοίϊο ρεσίοά, δπὰ γοὶ 1βαϊδῃ θ6 τιδάθ υρ ὉΥ υπὲὲ»- 
{ἰπρῸ ἸΒΠῃ6α ἔγαρτηθηῖβ δηἀ διαὶ σδιηδοηβῦΡ ΤΏὮΏΘΒ6 ΒΌΓΟΙΥ 86 8008 
ἀΙ ΠΟΙ] 1168; δά μον πανα ποὺ γοῦ θθθη ββ βίδοιου  Υ τηοί. ἢ ἢ 

ΤᾺΘ {1116, 1, 1.. βατη Βμ68 Δα ἴομα] Ἔν! άθμοα ἐο [86 ἱπίορτῇν οἶ ἰδ 
θοοκ. Βυῦ (18 48 Ὀθθὴ ἄν δῖ οὰ δἰβϑνν γα (866 Ρ. 780. 
Α οἷοβα οχδιγιηδίϊοῃ οὗ [86 ομαρίδυβ ἴῃ αυδϑίϊοη ν0}}} ἀοὐθοῦ ΠΡΔ07 

ῖ Τεῦδον ἀΐο Ἐκδιποῖς βἄμμπ. ἴῃ ἀδπὶ Βυοΐο Φοεαῖα Θηῖ 4}. ὙΥ εἰδολρπῦξέι, ΡᾺ 

184, ο. ΟομΡ. Ἐσγα ἱ. 2. 16 ποσγάβ, ὈΦΨἢ »πῦς ΠῚΠΣ ν ἸΏ) γε ἢ ΠΙΟΟΌ ̓  

σὰ [86], ΧΙ. 3, 4, 25., χὶν. 1. ὅζο,, Θδροοία!γ 5., χἰ νι, 15---15; [δ 
ὈΡΟΥΒ Π3 Ἷ) ΓΙῸ ὯΝ ἽΡΒ ΝΗΠῚ τῖῖὰ 166]. χ]ῖν. 28., χῖν., 13.; Ἑαγὰ ἱ, 8. πιὰ "αὶ 
χῖν. 28., χ]ν. 13.; Ἑξγα ἰ, 4. τί! 188]. χῖν. 18. ἽΠΙΘΣ δ) ὙΠ δ, αἰο ἐμ ἐχρτοθα 
ΠΎΘῸ ὝΨΠ Ὁ, ἄς, 1εαἱ. ΧΙ, 2. απὰ ΡΊΥΞ ΠΠ ΡΠ "538ξ, ψπὰ ταὶ ἀφοὰ ἴα Ἐπ 1] 
ΟἿ ΠΥΎΤΙΣ ΠἾΠΣ ὍΝ: οοπιρ. ν. 6. Ιδἱ ἃ. Ρ. 143. 
᾿ 806 Κεὶϊ!, Εϊπ]δἰταηρ, ὲ 72.; σπῖτι ΔΙ ΠΟγβ ἔμογο οἰτοὰ, : 

Οεῖε. Ηΐδι. διὰ Πιῖ, οὗ ΟἹ Τοβὲ. σαποὴ (αν βοῃλ, εθοξ, ἧν. ῥ. 97. 
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Ῥτγοοίβ βοαίἰογοᾶ ἰβτουρμουῦ (μοῖὰ {παΐ (Π6Ὺ σαηηοὶ 5} 7 θ6 ἀθηϊοά 
ἴο 1βϑῖδἢ. 

ΤῆὰΒ {πο γ6 ἃτ6 δχργοβϑίομβ ἢ ἀθβοῦῖθθ ΒΟΥ ]οπ ἘἘ [81] δἀπὰ {ῃ6 
“ονν8᾽ ἀοἸ σοΓΆ66 88 ΠΟῪ Δη4 ὉΠ ΘΑΓα-ΟΥ; 866 χΙ!. 26, 27,, ΧΙ 9., 
ΣΙ. 9----18., χ]ν. 21., χ]ν!. 10., χίνι, 8, ὅς. Βυΐ {Ὀχουρσῇ 41] [Π6 
σαρθ νιν ἐπ «6 188} Ῥθορὶθ γα ἐμοογθαᾶ τ (ἢ Πορο οὗ τοβίογα- 
οη : {π6 ἰάθ8 νγαβ (Ἀπ 1Αγ ἴο πο. Ηδθηοθ 0 Ὑτηρ αὐ ἐλαέ {ἰπγ6 
νου] μαννα υϑοα {Π6 ἰαηρύαρσο Τοίογγϑα ἴο. 

Αραΐῃ, [π6 δάἀάγοββοθ [0 “ 6γβαί θη, χ]. 2, 9., Χὶ!, 27., 11. 17... 1Χ}}. 1, 
ὅχζο., αν Ὀθοη δἀἀυοοα ἴο βου ὑπαύ ἴῃ ὙΓΙΘΥ ᾿ἰνϑα 1 «οΥιιΒα 61}, 
οΥ αἱ ἰϑαϑί ἴπ δυο. [1 18686 ἅγα ποῖ σοηυίποῖηρ Ῥτοοῖβ, {Π6Υ̓ ΤΩΔΥ 
αἱ Ἰοαϑί 6 ἰαϊ ονου-ρδιηβί Εὐνγα] ἀ Β ποίου {Ππδὶ Π6 νγαθ δὴ ᾿ημα τ δηΐ 
οἵ Εργρί, Ὀδοαυβο {μαῦ ΘΟΥΠΙΤΥ 18 τορθδίθα!υ τωθηςομποά, χἱλ!, 8,, 
χ]ν. 14.:} ΤΠΘΓΟ ἀγα, πον νοῦ, Μ ΟΙρ ΓΙΟΥ͂ ΓΘΆΒΟΠΒ ἴο δ6 ἀράπορα ἔγοπι 
δι οἢ ραββαροθ 88 10 {π6 ἀδία οὔ (π6 οι ροβι ΠΟῈ. ἘΕΥΡΟ διότι, 
δηα ΘΘΌᾺ ΔΓΘ τη ΘΠ] οη6α 88 {Ππ0 πιοδῦ ργουγλϊπθηῦ παύϊομβ οἵ (Π6 ροτιοά: 
αἶδβο, 11. 4, {86 ΑΒδυσίδῃ ΟΡΡΓΘΒΒΙΟη 18 Γοίθσσθα [0 88 (16 1δϑί, Απά 
{16 81Πη8 του ΚΟα αἀγὸ (ἢοΒ6 ψν ποῖ ργονδ] δα ἴῃ “πθ8 1ῃ Βα 18} Β {1126 ; 
νἱΖ. πορίοοῦ οὗ [86 οἴοτίηρβ (Πδὺ οὐρμς ἴο να Ὀθθὴ τηδθ, χἕ . 22 
---24. ; βδουβοϊηρ ἰῃ ἃ Ργοίδῃθ ὙΆΥ, ΙΧΥἹ. 8.; Δοϊαίσυ, 1ν]}. 83, ἄς,., 
Ιχνυ. 8. ὅτς.; ἃ βοοκίῃηρ' ἴον τ ῖσῃ Β6]Ρ, [γ]]. 9. ὅτα.; οοπρ. χχχ, 1], ὅζο., 
Χχχὶ. ζζο.2 Ῥτοίδββοσ ΒΙυπΐ ὑγαδίβ {818 ὕορ!ο ἢ τυ σἢ ἴΌγοΘ: “ ΤῊΒ 
ΒΟΘΏΘΒ διηοησδύ ὙΏΙΟΝ Ιβαῖϑἢ Βθοὴβ ἰὼ ττῖία ᾿παϊοδία (ἢ 6 ΘΟΙΏΏΟῚ- 
γγΘ Δ] ἢ οἵ [βγδ6] ἴο μ6 γοῦ βίδῃαιηρ. Ηὄδ τοιηοηβίγαίθβ, ἴῃ {Π 6 ὩΔΠῚ6 
οἵ (οὐ, νι [86 ῥΘΟρ]6 Ὁ 84 πυροουγιθϊοαὶ οὐβογνδηῆοα οὐ {π6 ἔμϑβύ- 
ἄδγ8, [ν1}1, 8., [ῸΓ Θχϑδοίϊηρ αϑυγίουβ ργοῖ ϑ Ὠον γί 6 1688: (Ὁ ργοϊοηρ- 
Ἰηρ᾽ ὉΠ] ]]ν (06 γοατϑ οὗ θοπάδσρο, ν. θ.; ἴογ ργοίβῃηϊηρ [6 Βα α΄ ἢ 8, 
νυ. 18.; ἴογ σοῃμίουπαϊηρ, 411 ἀἰδβιϊηοίίοι θούναθη οἰθδ δηα Ὁποϊοδῃ 
τηθϑίβ, ἶχυ. 4., ἰχυ]. 17. Ηδθ τρλῖο8 ρογρούυαὶ 8]] .8ἱοη8, ἴοο, ἴο {86 
Ἔχἰβίθηςθ οὗ ἔδϊδβο ρσορμοίθ ἴῃ «}6γαβαίθιη, δ πουρῇ {118 οἷαβθ οὗ 
ῬΘΓΒΟῺΒ γγ88 ΨΘΤῪ ΟΟΙΏΣΊΟῺ ὙΠ118ὺ [8818 τῦαβ τὶ Πρ ; [Π6 τηοβὲ ΠΚΟΙῪ 
ῬΘΥΒΟΩΒ ἴῃ {Π6 σοῦ] το Ὀ6 δῃηροηάογοα ὈῪ ἰγουδ θα {1π|ὸ5ϑ. Απῃά, 
δθονα 4]], 6 σϑν!]θ8 [Π6 Ῥθορὶδθ ἔοσ {μεὶσ ργοββ δῃά μην δαὶ 1] δίγγ ; 
8 8[η ὙΓΠΙΟΝ 1ῃ 4]} 118 ἀβροοίβ 18 ρυγβια ρα ἔγοτῃ (86 ἔογ θοῦ Ομαρίου ἴο 
[86 ᾿αϑῦ 1} 84. σοαβοΐθθθ, πο χυσ 54.016, Ὁμτηλρσαίθα βίοσμι οὗ 
ΤΩΟΟΚΟΤΥ, οοηίοιαρύ, πα βοοσγη. ὙΠ γμδὺ ροκιο οὗ 1πΠ6 ῥγορβμεὶ 
οδἢ {686 ΔΠ4 ΤὩΔΏΥ Β᾽ ΠΆ1]ΔΓ 41] ϑίοπβ θ6 τοσοῃοὶ] δα, θαῦ ψ ἢ (Παὶ οὗἉ 
8. τη ἀν 6] πρ' ἴῃ «πᾶο8 Ὀοΐοτα {Π6 σαρονιΥ, ἀυτηρ ἃ ρεσὶοα ψἘΪΟ]ι, 
8.8. ὨΙΒίΟΥΙΘΑΠΥ ἀοβουι 64 ἴῃ {π6 Ἰαϊξον οπαρίοστβ οὗ {π6 ὈοΟΚΒ οὗ Κίηρϑ 
Δηα (ΠΟΙ ΟΪ68, ργθϑϑηΐβ 6 Ἔσρυαθβ σοιηξουραγ οὗ ἰοβ6 γο δΓο 68 
ἴῃ μα ῥτορμοῖ. 35. ὙΠ βαπηθ νΥΙΟΥ ρτοάιι668Β ἃ ΓΘ ΚΑ 0 ]6 ἀγρυπηθηΐ 
ἔγοπι [χὶϊ. 4, ὙὍ[δ τηδγγίαρα οὔ {π6 Ἰαπὰ 18 βυτῃρο σ} } Ὁ ἀαβουιθαα ; 
δηα [Π6 πδηλ6 Δρ}]164 ἴο 1 15 Ηρ Ζιὶ θα. Νοῦν ἔτγοπι 2 Κίηρσβ χχὶ. 
1., γα ἰοασῃ {παὶ ΜαΠΒββοἢμ Β τποῖπογ, ΗΖ Κι ΒΒ ψ1ἴ6, τνλθ παιηρά 
ἩΘΡὮΖΙ ἢ: ἀηά, 48 ΝΜ δ ββθἢ, 85 ὈΟσῚ ἔν αἶνο Υθασβ Ὀοΐοσα [18 (Δ ΠΟΥ Β 
ἄδαι, {π6 τηᾶγτίασα οὗ ἴπ6 Κιπρ ρσόορΌΪν τγ8 οο]γαιθα δον (86- 

} Ὧϊο Ῥσγορβοίθη ἀεβ Α. Β. τοἱἹ. ἰϊ. Ρῃ. 409, 410. Ἐννα]ὰ πιοσγα ραγις Ὁ] ΑΥΪΥ δροο θα [ἢ 6 
ἩΓΙΙογ, Η6 νναὰβ οὔδ οὗ ἴοϑθθ Ῥυ νυϑῆϊ ὙΥ1{ Φογο τ δ ἰηιο ΕΩΥΡΊ ! 

3. Κ6}}, Εἰ] ρ, ὃ 72. 
" υὐμιοδίρηςρα Οοἰποίάρηροθ ἰὰ (6 ΟἹἁ δὰ Νὸνν Τοδι. (ὅ1}} οἀϊξ.) ματί ἡ, Θ. Ρ. 239. 
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οογαϊπρ ἰο {π6 τοοοϊνοα οὨγομοοσΥ) [86 ἀοείγιοίοη οὗἨ ὅθηπδοθυ 
ΔΙ. “118 ποῖ ἱπηρτόθ4 016, ἰΒογοίογα," βαγ8 Ῥτοΐρδββοσ. Βίυμί, “ἐπί 
(Π6 τουδὶ πυρίϊ418 οὗ ΗΘ Ζοκιδῃ οοουγτοά δρουΐ [86 {ϊπη6 οὗὨ {818 Ῥγὸ- 
ῬἤΘΟΥ ; δηά {παὺ 1βαϊδῇ, ΟΣ {116 τβηηογ οὗ [πὸ Ῥχορῇθίβ ἱῃ ρϑπογαὶ, 
αν] θα ΠΗ π861} οὗὨἨ {π6 ραβαῖηρ ονϑηΐ, δηᾶ οὐ [86 πδπια οὗ 16 Ὀγῖαο, 
88 ἃ νΘ ἢ 1016 ον {π6 [1Δ1ηρ8 ἡ- ΤᾺΝ Βα Παᾶ ἴο οοπητηπηϊοδίθ.ἢ ἢ 

ΤΠοτα ἀγα ΡΘου Δγ [168 οὐὨ βίγ]6 ψ ἢ ἌΧ 10 ΓΠοιηβοῖνθϑ ἴῃ 8] 
Ρογίϊομβ οὗ {Π6 θοοΚ. Αππμοβὶβ, ραγοποιηδβία, πὰ ῬΙΔΥ οὰ ψογὰβ 
ἔγθαιθ ΕΥ οδουσ. Τρῃ6 βϑηθ ΜΟΙ 18 τοροδίθα ἴῃ {Ππ6 Ρδγα }] 6] τηδτη- 
θοΥΒ οἵδ ὑϑσβα; ὙΒΟΓΘΑΒ ΟἾΠΟΙ ὙΓΙΘΓΒ σΘΠΏΘΓΑΙ ἰΥ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ΒΥΠΟΠΥΤΩΒΕΒ. 
ΕἸρσυγαῖνο ΘΧΡΓΘΒΘΙΟἢΒ 8Γ6 ᾿πλη] 6] 6] 7 ΘΧΡ] ΔΙ 6 ὈΥ Βυ ] οἱ πῖπρ [86 
γἕο86 δαυ να οηΐδι ““ Αποίπου ρϑου τ γ οὗὨ [8αῖδ}.,᾽ βαὰγβ Ἡ θηρβίδη- 
ὮΒοι “15. 1παῦῷ Πα ᾿πίθγβρουβαθ ἷ8 ὑγορῃθίϊο ογϑίοηβ ὙΠ} γτηηε, 
{πὲ ἢθ βαεϊάοιῃ γοϊαίθϑ νἱβίοηϑβ, βίυ οΟ]Υ 80 ο8|164, δῃηα βϑί ἄοσωῃ ρβεγξοστηβ 
ΒΥΤΉΡΟ]Ο δοῦοηβ, δὰ παΐ π6 οπιρίουβ βσιιγαῦνο ΘΧργαββίοηβ αυϊἴθ 
ΡΘΟυΪ ΑΓ ἴο Εἰ ΠλΒ6 1; ἃ8 ὉΓ Ἔχϑιῃ 16, ραϑέε- ογέ8 ἴῸΥ Βρ:ΥἸῖ8] ἀαγκο 
Π688 ; πιογπῖη τε [ΟΥ̓ ΔΡΡΣΟδοὨίησ ΠΑΡΡΙΠΟΒΒ8; (Π6 γεπιπαπὲ οΥΓ οἰϊοο- 
ἔγοοβ, οἱπεψαγαί8, σπά ογοπαγας ἴον ἴπ6 σοηπδηΐ οὗἨ {π6 ρβϑορίὶβ νοὶ 
ἴάνα ὈΘΘὴ Βραγϑὰ ἀυτγησ [Π6 }υἀστηρηΐθ οὗ ἀοἂ ; γοεοίεα ἐεπαάγεϊβ ΟΥ 
ὁγαποδοα ἴου δῃθυθθ ὙΠ] Οἢ ἕδνα Ὀδοῃ 881 η.ὔ 2 
ΤΊ β8π|6 θοῦ ΓΙ 168 οὗἨ αἰοσίίοῃ ΟΟΟῸΣ ΘΥουυ μβοσο. Τῆι (6 

116 ΤᾺ. ΟΡ (χ];, 14, 16, 20, ὅτς.), 18 ἰουπᾶ 14 εἶπη68 ἴῃ {π6 Ἰαίδγ 
σπαρίοτβ, 12 πη {μα οἶον ραγί οὗ [Π6 θοοΚ. [1 16 ἴπ 2 Κιηρβ χῖχ, 22., 
{Π6 ΡΑΓΆ116] ραββαρ ἴο [88]. χχχυ. 28.; 8 {Ππ|68 16 [86 ῬΒΆΪΠΙΒ, ἔν 106 
1η « Θγϑι δα, ]. 29., 11. ὅ., θογα ἢθ6 ᾿πηϊίαίο8 [δα δἢῃ; δῃά 15 η0 ΟΥΒΟΓ 
Ῥασύ οὗ {π6 ὈΪΌ]6, βανα [μαΐ ἴῃ ΕΖεοϊς. χχχῖχ, 7. {ΠΟΥ 18 ἃ ΠΟΆΓ ΔΡΡσοδοῖ 
ἴο νῷ ὙΠδη ἐξ), ἐο δὲ οσαἰϊεά, ἰΒ ἀϑοὰ [ὉΓ ἐο ὗε, ἴ. 26., ἰχ. 6., χχχΥ. 
8., χΙν]. 1, ὅ., χ᾿ν 11}, 8., 1νἱ. 7. 6. ΑἸΟΙΒΟΣ σοτησλοη ρΡἤΓα86 18 2 εν, 
ἵν. ὃ., ΧΙΧ. 18., [χ]. 6., [χὶϊ,. 4. ἘὩΣΙΒΟΡ, γα πᾶν ΠΣ) ἽΝ᾽ ἴῃ ρΆγθη- 
{Π 6868 ἴον ΠῚ) ρλδ, υϑοα ὈΥ οὐδ Υ δυίΐμοῦβ; Ὑ δ, υϑοα οὗ Οαυά, 1. 24. 
ΧΙΙ͂χ. 26., Ιχ. 16.; ὈΥΝ», ἃ ροοῦο νογὰ ἴον οὔδργίπο, χχὶὶ. 24., χ]]], 
ὅ., χἰῖν. ., χίνη!, 19.,, [χὶ, 9., Ιχν. 283.:; 3, ἕον Εργρί, χχχ. 7., 11. 9.; 
"1, ἃ ἐγιιπᾶ, χὶ 1., χὶὶ 24.: ὙΠ, ἃ ἐλγεθβλίπρ ἐπείγεπιεπί, Χχν. 27.. 

χΧ]]. 1δ.; Ὁ ον, δίγοαπιδ ΟΥ τυαΐίογ, χχχ, 25., χ͵ὶν. 4.:; ΥΛΥΣ), ἃ. ἐλογη- 
λοάφο οὐ ἐλίολοξ, νιν. 19., 1ν. 18., δῃἃὰ πονῆθγο οἶδα ἴῃ [86 1016; 
ἸΏ, ζοπι αποίεπέ ἔΐπιθβ, ἰοπῷ δίποε, χνὶ. 18., χὶῖν, 8., χὶν. 21., χ νι, 
8, ὅ, 7.; ΒΨ) Ὁ, ἴῃ οοπ) πποίίου, λίσῃ απα ἰἰἴεα κρ, ᾿ὶ. 13., νἱ. 1., 

͵ν:!. 1δ.; ΕΡΥ, ΓΟ, ἰο δὲ ζθγ α διιγπῖπο οὐ αεείγμοίίοη, ν. ὅ., νὶ, 18.; 
χὶιν. 16.; δην, ἃ δλοοὲ, χι. 10., 1. 2.3 

Ἰμαγὶπρ᾽ 8}1 1Π6 Θομβι ἀθγαῦομ8 ᾿οροίμοσ, οὗ τ μι ἢ ἃ ὈΥΙΘΙ͂ ΒΠΙΤΊΑΤΥ͂ 
[8 ΠΟΥ Ὀθθη ρίνθῃ, Ὁ ψου]ά βαθιὰ ἐπ ροβϑὶ Ὁ]6 ἰο ἄδην ὑπαῦ [Π6 Ἰαῖοῦ 
ΟΠαρίογϑ ΡΓΟΘΘΘαρα ἔγομῃ [ἢ 6 ρτορμοῦ [πα], ΤῊ αἰ ου 168 οα δὴν 
ΟΣ ΒΌΡΒΟΒΙΠΙΟΩ ἃ’ Θῃοσηο 8. 16 ΨΠο]6 τυεῖρῦ οὗὨἨ οχίδγμπαί 
ΘΥΙᾺΘ 06 18 ἴῃ ἔανουν οὗ [86 σϑημὶηθηθββ οὗ [86 Θοτηροβιίοῃ. Απά, 
{Ππουρἢ βοῖμθ ὑΪδιι81 016 ἀυρυμπηθηΐβ αν Ὀθθι οΟἸ]οἰοα ἔτοπι {116 6χ- 
ἀπο οὗ [Π6 οοπίοῃίθ, 10 18 Βιηη 64 (παΐ ΠΟΥ ΓΘ ποῖ ΤθΟΣΘ 

" ὕπάοϑιρηοά Οοἰηοίϊοηῃοοβ ἴῃ ἴπΠ6 ΟἹὰ δηὰ Νον Τϑδὶ, ρμαγὶ 1]. δ. Ρ. 238. 
2. Κίειο, ὕγοϊ. οἵἩ ΒΙὺ]. 1μ1ξ, γι, 1βαϊδἢῆ. 806 δ]8βὸ Καὶ], ΕἸ π]οϊ πη, ὃ 72. 
" ΚΟΙ], Εἰη]οταηρ, ἃ 72, 866 (ἰδ τυρὶς Ἰατχοῖγ 1Ἰαδιγαϊειὶ Ὁγ ΚΙοϊποχι, ]οδοῦ ἀΐθ ἘΞ Βεὶς 

Β. δ. ὙΥ. Ρ»Ρ 220, δε. 
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ξουταϊ 8 0]6 ἐμδη ἱηροηΐουβ τθθη οου]α ἔγαμηθ δραϊπδὺ ὑπ 6 σΘπ μι  ΠΘΏ 688 
ΟΥἨ ΔῺν δηοϊοηῦ τυ ηρ ἩΒδίαυοῦ; ὙΠ116 ἔμπον δγΘ τηθῦ ὈΥ ᾿ῃίθγπαὶ 
Ῥτοοίβ δὲ ἰϑαϑὲ 88 ἔοσοϊ 6. Α Κὶμα οἵ δοπιρσοσηῖβὲ 888 θθθῆ βυρρεβίϑα 
ὍΥ βοπιθ οὔ 108: 1ύ 18 (Παῦ ἴποτθ ψγ88 8ῃ 1β818}}, ἃ τωϑῃ οὗ [86 βϑῇιθ 
Ὥδτη6, ὙΠῸ ᾿ϊνοα ἴῃ {Ἰπλ68 ροβίθγϊον ὕο ἴπο86 οὗ 818 δοϊ[ογεϊζ ον Ὠδηϊθ- 
βακο. ΤῊϊ8, 10 18 Ἐπουρἢΐ, που] ἀπδννοῦ {Π6 τϑα το 8 οὗ οὀχύθγπαὶ 
Ῥτοοῦ; βο ἐπαῦ δὴ ᾿βαῖδῃ πῖσηῦ θ6 οἰἑθά, δηα τγ]γ, ἴῃ [86 Νονν Τϑβ- 
ἰδιηθηΐ, Ψ8ὸ γοῦ σψουἱὰ ποῖ 6 {π6 βαϊιἢ οὐ σ]ιοπὶ ἢ Ἰϑίογυ (86]]8, 
τῃουρὰ μο μαὰ {μ6 δἀναηίαρθ, ὈΥ σϑαδοη οὗ Ηἷβ πβπιθ, οὗ μϑῖηρ θουπά 
ὮΡ ἰηΐο 8 τοϊυσης πὰ ᾿ΐπι. Α βουῖουβϑ ἀἰβργοοῖ οἵ βιιοἢ ἃ {ΒΘΟΓΥ οδῃ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ δ6 Ἰοοκαά Ὸγ: 10 'θ ἃ ρ.688, Δηα ἃ ΥὙΘΓΥ͂ ΠΩΡΤΟΡΑΡΪΘ σμ6ε8, 
8 σθεδ ὙΠ0Ὸρ. ποῦ 4 1016 οὗἩἉ ουϊάθηςα ἴῃ ἕλνουγ οὗ 1. 10 18 ΘῃουρΊ]ι ἴο 
ΒΑΥ (8. ΤΌ Ἰβουρ Ὁ] βιαἀοης, τθο Ὀ6 ιανοβ (Βα “ ΠΟΙῪ ταθῃ οὗ 
οἰα βραῖα 88 {Ππ6 ὺ σ το τηονϑά ὉΥ ἴμ6 Ηοΐγ (ὑμοβῖ,᾽ ψ}}}, 1: 18 οομῇ- 
ἀομεγ οχροοίοά, δοσαρὶ [86 ργοοῦ [μαΐ οπθ ᾿βαϊδῃ ἀθ᾽νογθά {Π|686 
ΟΥ̓Δ0]68 οὗ ἀοα.] 

111. ΤΊο ὅΟΟΡΕ οὗ βαῖδἢῃ β ὑγϑαϊοίϊομβ 18 ἐπ γθοίο]ά : ν]Ζ. 
1, ΤΌ ἀοίεοί, γτέργοῦε, απά οοπάεηιπ δε εἴπις οὗ ἐδ ὑεισοϊδἢ μεορῖε 

ἐϑρεεϊαϊἶν, διὰ αἰθϑὸ {Ππ6 ἱπ|αυ 168 οὗὨ {π6 ὕθῃ ἐγ 68 οὗἩἨ [βγϑβὶ, δῃᾶ {ἢ 68 
ΘθΟΙΩΣ ΠΑ ΪΟῺΒ ΟΥ̓ ΤΩΔΩΥ ΟἸΘΏ [116 ὩδίοπΒ δπα Θουη το; ἀοποπποίησ 
1π6 βανεσγοϑί }παριηθηῖδθ ἀσαϊηδί 8]} βοσίϑ δη 4 ἄθργθθθ οὗ ρούβοῃβ, γ86- 
ΠῈΣ 9618 οΥὐὁ (6168. | 

ὦ, Το ἱπυϊξε ρογβοηβ 0 εὐενν γαπὰ απα οοπαϊέοη, Ὀοϊὰ “6γ}8 δηὰ 
(θη. 1168, ἴο σοροηΐδηοα δηα γοίογτηδίοη, ὈΥ̓͂ ὨΠΠΘΥΟῸΒ ῬγΟΤ1868 οὗ 
Ῥδγάσῃ δπα τροσου. [{18 ψΟΥΠΥ οὗ τοιρδυκ (μᾶῦ ΠΟ βιιοῖὶ ῬΧΌΤ 1568 
ΔΓ6 πίονι] ὦ ψ|ἢ (86 ἀσπυμποϊαίίοηθ οὗ αἰνὶπ σθῆρθδποῦ αραϊηβὲ 
Βαῦγϊομ, δἰ μου ρ [ΠΟΥ ΟΟΟῸΓ ἴῃ (ἢ 6 {πγϑαιθ αὶ ηρΒ ἀσαϊηδβί ΘΥΘΙῪ ΟἾΠΟΓ 

ΡΪδ. 
8. 70 οοπιρζοτὲ αἷϊ ἐδ6 ἐγεῖψ ρέοιε (Ἰὰ [86 ταϊᾶϑὲ οὗἉ 411 [πὸ ΘΑ] απ" 168 

δηά ἸπΟΡ Ἐπὶ ἀοπουποθα δραϊηϑὺ {Π6 τ ]ῸΚ6α) πῚ Ρῥγορμοῖϊς ργο- 
ΤΩἾ868 οὗ 186 τὰς Μοβδῖαμ, Ὑμοδ ῥσϑαϊοὐοηβ “ βθθηλ αἰπιοδῦὺ ἴο 
δη ΙοΙραΐθ [86 σζοΒρ6] Πϊδύοσγυ, 80 οἰθασὶγ ἀο {πον ἔόσοβῃον {π6 ἀϊνίηθ 
σπαγδοίον οὗ (Ομγιϑὺ (υ]]. 14. ουμαραγθα ψῖ Μαΐί. 1. 18 ---28. δθᾶ 
106 1. 27--- 8δ.; νἱ., 1Χ. 6., χχχν. 4., χὶ. ὅ, 9, 10., ΧΙ]. 6 ---8., [χ]. 1. 
ΘΟ ραΓοα τ] 1}κ6 ἵν. 18., [Χὶ]. 1].,) 1Χ11]. 1--4.}; 18 ταῖγΆ 0168 (ΧΧχν. 
ὅ, 6.); 818 ῬΘΟΌΪΙΑΡ αὐ} 168 δπα νἱγίϊιοβ (χὶ. 2, 8., χὶ. 11., χ ἢ}, 1.--- 3.); 
Ὧ18 σοὐθοίοι (Υ]. 9----12., γἱ}}. 14, 16... 1}, 8.);} ἀμά ΒΒ σὶρ ΤῸΣ οὖν 
8108 (1. 6., 1.11, 4---11.}5; 18 ἄδδίῃ, θασῖαὶ (1111. 8, 9.), Δῃὰ υἱοίοσυ οὐοῦ 
ἀδαί (χχνυ. 8., 111}, 10, 12.}; δηᾷ, Ἰαβίγ, μἷ8 ὅπ] σίουυ (χσ]ῖχ. 7, 22, 
28., 1. 18---Ἰδ., 1111. 4, ὅ.), ἀῃα 1Π|6 ΘΒ. Ὀ}ΠἸΒῃπηθηΐ, ᾿πόσθαβα (ἰϊ. 2--4,, 
1χ. 7.) ΧΙ, 4., χὶν!. 18.), δῃὰ ρογξδοίοη (ἸΧ. 2, 7.» χὶ. 4---}0., χνὶ]. ὅ., 
χχίχ, 18---24,, χχχίϊ. 1., χὶ. 4, ὅ., χὶῖχ, 9---18., "1. 8---6., 1ἢ. 6---10., ἵν. 
]---ἃ., 11χ. 16θ----21.,|χ., 1χὶ. 1--ὅ., Ιχν. 2.) οὗ 18 Κίῃσάοτα ; ὁ80ἢ Βρ6- 
οἰ 4}}ν Ροϊηϊθα ουἱ, Δηα ρογίγσαγοα πὶ {Π6 τηοϑῦ βιτικιηρ ἀπα ἀ18- 
οΥἸ ΠΗ ΔΕ Πρ ΟΠ γδοίοσε. Ἢ 18 1ΡΟΒΒ10]6, ἱη4664, ἰο τοβδοῖ ου ἴΠ686, 
δΔη4 οῃ {86 ψΠο]6 οἢδῃ οΥὨ 818. 1] δίγ]ουΒ ῬΣΟΡΏΘΟΙοΒ, δπα ποῦ ἴὸ Ὀ6 
ΒΘΏΒΙ]6 ὑπαὶ Π6Υ ἐαχπ δι [86 τηοϑὺ ἸποοηίθβίϑὉ]9 ουάθμοθ ᾿ῃ ϑυρροτῦ 
οὗ ΟΒσιϑδπιυ." 

1 ΤῊΪθ δοορθ οἵ ᾿βα δὴ 8 Ῥγοόρμοςὶοβ ἀρουο αίνθῃ 8 δὐγί ἀροὰ ἔγοπι Βοογίβ, ΟἸαυὶβ Π1Ὁ- 
ἰϊοτιιπ, ἢ. 616. 

5. 866 Δοῖδ Υἱῖϊ, 82. 3 ΟΓἾΔΥ, ΚΟΥ͂, ΡΡ. 869, 8370. 
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ΙΨ. ΤῊ γγϑαϊοιιομβ οὗ ᾿βαϊδἢ ἀγθ δοῃίδ ηθα 1ῃ βι χίν -οὶχ οδαρίογθ; 
οὔ πβῖοι 116 βγβὺ ἔνθ δ.Θ βθῃθγΆ ]Υ Βαρροθεα [0 μαγθ θθθη ἀ6]νογθά 
η {π6 γοῖρῃ οὗ [ΠΖΖιδ}}; [86 β᾽ χίῃ ἴῃ ὑπ6 τοῖρτι οΥὗἨἁ Τ᾿ οὐπαμα; {Π6 βονθηίὶ 
ἴο {π6 Δ οπίἢ, ἴῃ ὑπ τοῖρῃ οὗ ΑμαΖ; δῃᾶ [Π6 Το ι Π6Γ ἴῃ {μαΐ οὗ 
ἩδζΖοιδη. δ δγίουβ τηοᾶβϑ οἱ οἰ βϑὶ ἔγιπρ ἴθ πὶ ἤανα ὈδΘη Ργοροθοά; 
ΒΟΠῚ6 αἰν]αϊπρ ὑποπὶ πο ἰἴγχοθ ραγϑ: 1. Ἐυαπσοϊϊεο-ἰοσαΐ, ἀδπυη- 
οἰδίίοηβ οὗ {μ6 ἀϊνῖπθ νθηρθϑῆσθ, Ὑγ11Π ΘΥΔΉρ 1108] ᾿ΓΟΙΊ1Β68; 2, Πὼ- 
ἰογίσαῖ, [806 πατταῖῦνθ ραᾶγῖ ; 8)2η4, 8, Ευαπφείσαί, ῬγΟρἤθοῖοΒ ἀπά 
ῬΓΟΙ,Ἶβ68 σον ἴο {πΠ6 ἀοἰνογαμοα οὗ {Π6 «6718 τότ ΘἈΡΌΥΙΥ, δπὰ 
{π6 γαῖ ρταδίϑν Δ] νογβησα οὗ τϑη κι ἔγοπι βίη, ὈῪ [16 Μοββίαῃ. ΒΥ 
οἴποτϑ, ἴ86 Ῥοοἷς 18 ἀϊν! 46 ἱπίο, 1. Περγολεπδοῦψ, ΒΏΔΥΡ ΤΟΡΓοΟίβ, ἰῃ 
ὙΠ Οἢ ΔΥῸ ταϊηρ]οα ΡΥΟΠ 1868 ἴο {π6 ραπιϊθηῦ; 2. Ππαΐογψ, τὨτοαίθη- 
ἸΏ0Β ἀσαϊηδῦ {Π|6 ΘΠΟΙΩΪ6Β οὗἔὨ [86 «6180 Θμυχοῦ, ἀμ Α8δοὸ δσαϊπϑὺ {π6 
768 (ποιηβαῖνοβ; 83. Διαγγαζίοα οὐ ᾿έδίογϊοαϊ; «πα, 4. Ουπεοϊαίογῳ 
δηἃ Θνδηρ 1641 ργουἶβο8 Θοηοοσ ηρ; ΜΝ αββϑίδῃ δηα (ἢ ομαγοῦ, Οἰδος 
οἰαββϑ ποϑί!οηβ ἴᾶν Ὀ6θῃ εεορᾶε ὙΠΟ 1Ὁ 18 ποῦ ὨΘΟΘΒΒΕΤΥ͂ ἴο 
ΒΡΘΟΙΥ "; θα {8Π6 ΠΟ ηρ᾽ ΒΥ ΠΟΡρΒὶ8 γ0}}} ροσθαρβ Ὀ6 ἑουπά ἰο Ἔχ διρι 
ἃ Οἰθ8Ὶ ΥἹΘῪ οἵἩ {[Π6 νασίοῦβ ἰορίοβ ἀϊβουββοα ΟΥ̓ 118 ργορῃῆθῖ. ΤῈ 
ΡΓΘαΙοοη8 οὗ [8α8}, {Π6Π, τῆδυ 6 ἀἰϊν!ἀ6α ᾿πηΐο Βὶχ ραγίβ, δδ οἷ; οϑῃ- 
(ΑἸ πηρ ἃ Πα Ό 6 Γ οὗ ἀἸθϑοούγθοβ, ἀθ]νογοα ἴο ναγίοιϑ Πδ0] 08. ἢ 

ῬΆΑΒΤῚ 1. σοπέαϊπϑ ἃ σεπετγαῖ ἀοδογίρέϊοπ οὗ ἐδ εδέαίε ἀπά σοπαϊέΐοη 
9 ἰδ “ειοδ, ἔπ ἐδλο ξουεγαὶ ρμογὶοαβ 907 ἐλεεῖν ᾿ιϊδίοτῳ ; ἐΐλ6 Ῥγοπιμίσαξίοπ 
απά ξιισοο85 9} ἐλ φοβρεῖ, απα ἐΐε σοπιΐπρ οΥ δεδειαὶ, ἰο γάσπιοηέ (1. ---ν.λ 
7λὲ ρμτγοαϊοίἑοπα ἐπ ἐλὶβ δοοξίοπ ἰτεῦο αεἰϊυεγεά αμγίησ {6 τεῖσπ οὗ 
ζὐγεζίαλ, κἴπρ ὁ Ψμααλ. 

]. (1.) ΤῊ8 Ῥτορ ΙΘοΥ σοηβίλα 68 8 ΘΠΕΓΘ Ρΐθοο οὗ 1|861.8 ΤῸ ἀθ] στα 
ἴῃ ὑπ τοίρῃ οὗ {122} 8ῃ, 10 ἀθβοῦῖθθ8 [16 σα] τα 0168 οοσεβιοηΘα ὈΥ ΘΠ ΟΔΒΏ, 
Κιηρ οὗὨἨ ΙΒΓ86] (σοπιρ. 2 Είηρϑ χὶν. 12---14.). Ὧγ. Φοόοβη Ταγίον {1 Κϑ8 
ἰπαὺ {Π18 ὈγΘαΙΟΙΟἢ νγᾶ5 αἰϊοτοά ἴῃ {π0 τοὶρῃ οἵ Αἢδ82Ζ, δπὰ ᾿πίθη 8 ἐπ 

----...ο.ς- 

[} Οὐδοῦ τυ ϊοτβ ἤδγο δἀορίοα ἀἰβεταης ἀἰν βίοηβ οὗ 8 ὈθοΚ. (ὐοδοηίΐι5 ἀϊδιτγίδιι65 ἴδ 
Ἰηἴο [ὉὉΓ ρμαγῖβ, οχοϊ πδῖνο οὔ η6 ἰβιογίοδὶ ομδρίοσβ, χα χνὶ.- --χχχίχ,, ΥἱΖ. 1. ΟΠ Δρς. ἰ.--χὶ!,; 
11. χιϊ!.-- Χο. ; 111. χχῖν.---χχχνυ.; Ι΄ Χ].---Ἰἰχνί. οἱ] γοραγὰβ [ῃ6 θΟΟΪΚΚ 88 σοι ρΥ βίης 
ἵννο στγοδῖ σγοι 8 οὗὨ Ῥγόρἤθοῖθ8. Ηδ δίρροΟβα8 οὔδρ. '. δὴ δά ἀγϑδββ ἴο 188 18 8 δου ΘΠ ρΟΓΆ- 
Τί 68, δη ἃ δὴ ἱπίγοάδαοίίοη ἴο [86 τοβῦ; δηὰ ἴση τ ἥτδῦ σγοῦρ ἱπο 68 1).---αχνὶ, ; (86 δοοοπὰ 
ΧΧΥ ].---ἰχ νι. ΤΊια ὕννοὸ στοαί ουθη!β οὗὨ [86 {Ππ|6 ταῦ [π6 σοτῃ Ὀϊπδίϊοη οὗ ϑγτία δὰ ΕΡὮγαὶπὶ 
δρδϊηδὶ πάδῃ, ἀπα ἴΠ6 ἱπναβίοη οὔὗἨ ϑθῃηδοδοσῖῦ ; δηὰ ἴο ἴΠ686, 85 ἴῃ6 ΒροοὶΔ] ΟὈ)δοῖΒ, 106 
τη βίου οὗ [ὴ6 ὑτορῃοῖ ἰσπἀθἃ. ΤῊΘ ΘρηΓα δηὰ Ὡμο] 68 οὗ [Ὧ6 ἤγδβι στοὺρ 18 οὔδρ. νυἱὶ.; οὗ 
ἴΠ6 Βοςοηᾷ, οἢτι08. ΧΧΧΥΙ.---χχχῖχ. ΑὨὰ ἴο {πόδ (ἢ6 τοδὶ οὗἉ 1η6 Ῥτγβαϊοιοἢ 8 δα βαδογάϊῃ- 
δίοα, οἰὍΠ6 Γ 88 Ῥγαργ ΟΣΥ ἴὸ πο ΤΩ, ΟΥὁἨ ἱακίηρς; οσσαδίοῃ ΠΌπὶ ἴπ6πὶ ἴο ἀογόῖορ ἴΠ6 ἐπίυγθ 
πιδη  δίδιίοη οἵ αὐἀ᾽ 5 Κίπράοπι (Εἰπ)οἑίαπρ, ὃ 66.). ῬοτΏδΡ8 [ἢ 18 ατταη οι θς ἰβ ποὶ 4α͵ϊ8 
δι δίδοιουυ. Νο ἀἰϑιίποϊ ρυ ποῖ] 9 Βα οταΒ ἴο ἢανο πιοιυ]ἀ δὰ [86 ῬΟΟΪΚ ἰηϊο 118 ργδβθης ἔογῃι. 
ΝΟΙΓΠΟΣ 'θ σὨγοποϊορίςσαὶ βαιοσαββίοη ΘΙ ΥΑΥ5 ΟὈξεσυθα; ΠΟΥ γα [Π60 ρῬδτὶδ αἰ γαγϑ ἀἰβροδεὰ δο- 
Ἑοοταϊηρ᾽ ἴο β᾽ Π}ΠΑΥΠ Υ οὗἁὨ τηδίογι].} 

2 “686 φΚΟΠΟΓΆΙ αἰν]δίοηΒ οἵ 6 ῬΓΟΡΉΘΟΥ δγὸ δοοογάϊπρ ἰ0 [ῃ6 Βοβοσηθ ὑγοροϑοὰ ὃὉγ γ]- 
ἐγηρα, Οοιητηθηῖ. ἴῃ Ἐδαΐαπι, ἴοῃλ. 1, Ρ. 24., δῃὰ Βίβῃορ Τοιι]ηθ, ΕἸοσηθαῖβ οὐὗἁἩἨἁ ΟὨἾγίβι. 
ΤῊροΟΪ. νοὶ]. ἱ. ῥ.. 107. 

8 ΤὮΘ ΌΓΠΊΟΓ ρασί Οὔ ΤΠ 6 {1{|6 (. 1.2 866 8 ρΓΟΡΟΥΙ͂Υ ἰο Ὀο]οηρ; ἰο [18 ραγιὶσ υ͵δ᾽ ῬΓΟΡΉΘΟΥ : [86 
Ἰδιτογ ρασὶ, ν ἰοῖι οητηογαῖθβ ἴῃ6 Κίηρβ οὐ συ ἀλῃ, βοθῃβ ἴο δχίθηὰ ἰξ ἰο {86 Θῃεῖγο οοἰ]οοιίοι 
οἵ ρτορῃβοίθβ Ὑι ρα (ἢ τ ἤοτ ὈίθῃοΡ Τόν ἢ δρτο6 5) ΒΌΡΡΟΒΟΒ [Παῇ [Π)6 ΓΌΤΤΩΟΥ Ῥατὶ 
ΟΥ̓ {1π6 1|6 νγα8 ΟΥ̓ σῚ ΠΆΠΥ Ργθῆχοὰ ἴο 1818 δ' ἢ ]0 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ; δηὰ τῃδὲ, θη τ 6 ςΟἸ]οοιίοα 
οὗ 8}} 18418}}}8 ργορἤθοΐθβ ψ)ὲ8 πιδάθ, ἴπ6 δηπτηθγαίίοι οὗ ἴη6 ΚίηρΒ οὗ πάλῃ να8 δἀὐἀεά, τὸ 
ΤΉΔ ΚΘ ἴδ δὲ [6 ΒΆΠ1Θ 1Ε1Π|9 ἃ ῬΓΟΡΟΓ [6 το ΓπΠ6 νοοῖ θοοΚ. ΑΒ δυο ἰΐ 8 μ᾽ ΠΥ ἴδκοπ ἷἱπ 
2 ΟΒγοη, χχχίϊ. 82.. γῆογο ἐπ 6 ὈοΟΚ οὗ Ἰξαϊδἢ 8 οἰϊοᾶὰ ὈΥ͂ ἴπ6 {116 οὗ Τὴ ΜΝ ἰδίου οἵ 1Ξδϊδὴ 
1Π9 ῥῬγορῇποῖ, ἴῃη6 βοὴ οὗ Απιοζ. Ὑ᾽ιτίηρα, ἴοπι. ἱ. ΡΡ. 25---29.; Βίβῃορ [ον }1᾿8 1βδἰδὴ, 
γο]. 11. Ρ. 4. [γί 8᾽᾿Β γοββοὴβ νν1}} ποῖ ὈΘΔΓ οχαπιπαιίίοη. ΚΙ οἰποσγιὶ ἢ88 γ.6}} Ἔχ ροβξοὰ 
[86 ὙΥΘΆΪΚΚΗΟδ58 οὗἉ ᾿μοῖὰ, ἴοῦοῦ ἀΐο ΕΠ μοἶν, ἃς 8. νν. ΡΡ. 7, ἄσ. 8.66 Ὀοΐογε, Ρ. 780.} 
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ἱπναϑίοη οὗ Δ ὈΥ Ποβϑῖη δηᾶ ῬκΆΠ, Κίηρδ οὗ γί δπὰ 153γ86].} [ἵἰ 
οοη δῖ 8 ΒΟΨΘΓΟ ΓΘΙΩΟ;ΒΙΓΆΠΟΘ ρθαἑπϑὺ ργον δ] ρ Βὲη 8, Ἡλι ΘΧΒΟΥ ΔΙ] ΟῊ8 
ἴο Τορϑηΐδῃοο, 8πΠα φγβοῖου 8 ὈΓΟΙΏ1868. 

2. (1}. 'ν.) οσοηΐδίηϑ (86 ἔὉ]]ΟΥ Πρ’ ρΑΓίλου]ΔΓ8 : --ς 

1. Το Κίηρσάοτῃ οἵ Μοββίδῃ, [89 σοηνοσβίοη οὗ ἴπὸ ΟΠ 168, δη ἃ ὑ(μοῖν δα πιἰβϑίοη ᾿ηΐο ἰὲ 
(ἰϊ. 1--.). 

2. Το ρῬιυιηϊβηπιοης οὗὨ [Π6 Ἐπ 6] 1 ν]ηρ 68 ; δηὰ 1Π8 ἀδειγαοιίοη οἵ ἰάἀο]ίτΥ, ἰῃ σΟηδ86- 
αυθηοο οὗ ἴδ 6518} 5 πηοηΐ οὗ Μοβδβ᾽ δ Κἰηρσάοιι (ἰϊ. 6---20.). 

. 8. Οαἰαπιτῖο5 οὗὨ [Π6 ΒΑὈΥ]οηΐδη ἱπναβίοη (ρΟγ ἢ Δ Ρ8 4180 οἵ {π6 ᾿ηγαβίοη ΌὉΥ͂ 106 ἘΟΠΊ8Π8), 
ὙΠ δὰ ΔΙ] δοδιίοη οὐἠἨ ἴῃ ἀἰδϑῖγοϑϑθ οὗὠἨ ἴπΠ6 ἰυχυγίοιβϑ ἀδΌ ΒίοΓΒ οὗ δίοη (Π|. 1 --26.3 
ἦν. 1.) 

4, Α φῥσγοπιῖξα ἴο (6 τοσῃηδηῖ, οὗ ἃ γοϑϊοταίίοη ἰο αοὐ δ ἵδνουν (ἰν. 3---6.). 

ΤὨΗ8 τγᾶβ ἀθ] νοτοᾶ ἴῃ {Ὧ6 {ϊπ|6 οὗ “οὐδ Π|, ΟΥ ῬΟΥΒΔρ5 οἵ [ΠΖΖίδῃ. 
8. (γ.) Α ρσόϑῆθγαὶ τορτγοοῦ οὗ [86 “96 νγ8 ἴον {Π6ὶνῦ το Κοάηθβ8, τυ] ἢ 18 

Τοργοβθηίθα ἴῃ ὑΠ0 ΡΆΓΔΌ]6 οὗ ἐμ ν᾽ πουδγα (νν. 1.---δ.}; δηὰ 4 ΠΊΟΓΘ ΘΧΡΓΘΑΑ 
ἀθοϊαγαίϊοη οὗ σϑηρθϑηοο ΕΥ̓͂ (η6 ΒΘΔΌΥ]οπίδη ἱπνδϑίοη. (συ. 6---80.) 

ΡΑΒῚ 11. σοπιργίϑοβ ἐδ ργοάϊοίίοπϑ ἀεϊυεγοά ἔπ {ἦι τείσης 9 “οίλαπι 
απά Αλαξ (ν1.----Χ1}.). 

1. ΤῊΘ νἱβίοη οἵ ᾿βαίδῃ. ἴῃ {π6 γϑᾶγ οὗ Ὁ ΖΖί]ιΒ ἀθαίἢ (νὶ.).Σ ΑΒ {Πἴ8 
Υ ἰδίου ΘΟ Π8 (0 ΘΟ; ΔΊ ἃ ΒΟ] οτηη ἀθϑὶ σηδίζοη οὗ 1βαϊ δῇ ἴο {86 ρσοροίϊοϑὶ οῖςο, 
1 18 Βα ΡΡΟΒΘά ὈΥ͂ ΤΠΔΗΥ͂ 0 Ὀ0 [826 ἢγβύ ἴῃ ΟΓΘΣ οὗ ἢΐΪ8 Ῥσόρῃθοῖθβ. Β΄βῇορ 
ον, Ὠοννονοσ, 18 οὐ ορί πίοῃ μδύ 1ὐ 18 ἃ πον ἀδβίριπαίοη, ἰο ἰηίγοάποο, 
στ 86 ρτδδίου ΒΟΙ ΘΙ, 8 ΡὍΘΠΘΟΓΆΙ ἀθροϊαγαιϊοη οὗὨἨ [ἢ6 Ὑν ο]6 σοῦγβο οὗ 
(οὐ Β ἀϊϑροϑηβδίίοηβ, πα (Π6 ἔδί68 οὗ (8.6 ὨδίϊΟη -- Θυ θη 8. γν Β1Ο ἢ γν1}] ποῖ θῸ 
ΓᾺΠ Υ δοσοια ] }9Πῃ64 π0}} {Π6 88] τοβίογδαίίοη οὗ 18Γ890]. 

2. (ν]].--Ο-Ο᾽ἣχ, 7.) ἩΪΒβίοσί αὶ δοοουηΐ οὗἨ ἴπ0 οοσαβίοη οὗὨ {δθ ὈγΟΡΒΘΟΥ͂ 
(σἹ!. 1--8.), δηα ἃ ργδαϊοίίΐοη οὐἁὨ ὑμ9 11] δα ςοοββ οὐἉ [6 ἀθβίρεηβ οὗ [89 18γ86]}1068 
ἈΠ4 ΒΥΓΣΔΠΒ ἀραϊπδύ ὁ υἀδἢ (Υ]}. 1---16.}; ἀοηυποαοϊδίϊοη οὗἁἨ τῃ.}6 οα]ατ 168 
ὑπᾶὺ 66 ἴο Ὀ6 Ὀγουρσηῦ ἀροὴ ΨΦυάδῃ ὈΥ ἐμ Αβϑϑυγίϑηβ (νυἱῖϊ. 17-- 28.). 
ἼΠΘθ86 Ργθαϊουϊοη8 ἃΓῸ τοροαίθα πὰ σοπῆγσπιοα ἴῃ ν]}., σῃογθ συν. 9, 10. 
σῖνο ἃ τορϑδίθα δββιιγδηοθ ὑμαῦ 8}1 {110 ἀ65: 8 οὗὁὨ {16 δηῃηθιηΐθβ οὔ (οὐ β 
ῬΘΟΡΙΘ 58}}8}} αἱ υἱπιαύθ!Υ ὈῸ ἐγυδβίγαιθα ; δπὰ (πὸ ἀϊβοουγβθ οοῃοϊαθ8, ΕΟ Υ 
φἉΓΊΟ8 ΒαΙΩΟΠ ΠΙΟΏ8 (Υ}1]. 1]---22., χ. 1.), ἢ δπ 18 τίουβ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ 
(ἰχ. 2---7.), ἴῃ 186 ἢτϑὺ ᾿ἰπϑίδῃηδθ, ρϑῦῆδρ8, οὗ ὑΠ6 γσοϑίογδιοη οὗ Ῥγοβροσι 
ἀηᾶον Ηοζοκίδῃ, Ὀαΐ συ ποὶρα! ν οὗ [Π6 τηδη1βιαίοη οὗὨἍ 186 Μαεβδβίδῃ. 

“δ. (ἸΣ. 8---Χ. 4.) Αἀάαγοββοά ἴο {π6 Κηράοιμ οὗ 5γδδ], ἃ ἀδπιιποϊαίίοη οὔ 
ΨΟΠρΡΌΘΒΠΟΒ. 

4, (χ. ὅ---ΧΙ]1.) ΕὐνΡοίθ]]8 {116 ᾿νδϑίοη οὗἩ βοηηδοβουῖῦ, δηα {Ππ6 ἀοβίγαοίίοη 
οὗ δὶ8 ΔΓΙῺΥ (ΣΧ. ὅ---84., χὶ.); ὙΒΘησα {86 ῥγορῃοὲ ἰδυποῆθβ ἔογὶ ἢ ἰηΐο ἃ 
αΙΒΡΙΆΥ οὗ ἢΠ6 8ρ᾽ γι] ἀθ!νοόγαηςθ οὗἁἩ (ἀοα᾽β ρθορὶθ ὈΥ 1ῃ6 Μοββίδῃ : δοῃρ. 
ἘοιΩ. αἰὰ 12. Τὴ ᾿γιμη ἴῃ ΧΙ. ΤΩΔΥῪ Ὀ6 ΔρρΙἰοὰ ἴο {π6 ἐΐηθβ οὗ (ἢθ 
Μεβ818}}. 

ῬΑΕῚ 11]. οοπέαϊπϑ υατίοιδ ργεάϊοίίοης ασαϊηεί ἐδ6 Βαδνϊοηπίαη, 45εγ- 
γίαπϑ, Ῥλιἰϊἰδέϊπεβ, απαὰ οὐδέν παΐξίοπα εοὐδἔι τολοπι ἐλὸ ὕειοβ λαά ἀπ 
ἐπίογοοίῦδο (ΧΙ. ----ΧΧ}}}.); ἐλοδο ργεάιοξϊοηβ αγ σοπέαϊπεά ἐπ πὲπὸ 
»τορλοξϊζε ροδηιβ ΟΥ̓ αἸἰδοοΊ 868, 

1]. (ΧΙ. χῖν. 1--27.) Α ΡΓΟΡΉΘΟΥ ἔογο δ] ἶηρ (86 ἀοδιτυοίζοηι οὗἩ ΒΑΡΌΥ]Οοη 
ὈΥ {πο Μοάθϑ, δηάἃ ῬΘΥΒΙΔἢΒ.; ὈΓΟΔΌΪΥ ἀρ] νογοά ἰῇ ἐπθ σὶρ οὐὗἨ Αδδζ. 

1. Βοίιοιηθ οὐ δουίρζυτο Ὠ νη, οἤΔΡ, χχχίῖν. ἴῃ Ὑο]. ἱ. οὗ Ὀίβῃορ ὟΥ δἰϑοῃ δ Οο]Ἱϑοιϊίοη οὗ 
Τγλοῦα, μ᾽. 148, 144. 

3. 806 ἃ ΒιγἰΚίὶηρ τη 6 44}}ξ}Πὸὲ ΠΠ δι γϑιίοη οὗἁ 158]. 111, 26. ἱῃ ὙοΪϊ. 1. Ρ. 198. 
3 ἘῪὸγ ἃ ραγιίςμϊαν οἸμοίἀδείοη οὗἁ [Π]8 δι] π|6 νἱβίοη, βεὰ Βρ. 1υν 8 [βαίδη, νοὶ. 1ϊ. ρρ. 

72 --Ἴ7.. ἀπὰ 1)γ. Ηαἴ68, ΑΒ ΑΙ 818 οὗ ΟΠ γοποΙομΥ, Υ0]. 11. ὕροΚ ἱ, Ρ. 486, ἅς., οΣ γυϊ. ἰϊ. ΡρΡ. 
400, ὅς. (οὐΐε, 1880.) 



800 . «Απαϊγεῖς 9 τ1λὲ Οἰἱά Τεείαηιθηί. 

ὙΠῸ Παρ ἑν" 1861 οὗἨ ὑπ6 96 »ν.8 δ Βδθγίοη ἀϊἃ ποῖ ἴβκα ρίδοα {11} ανοπὶ 
οπ6 δυηάγτοΐἀ δπά {Π|ΓΓΥ ὙΘΑΓΒ βῇοΥ {18 Ῥγϑαϊ οὐ τγα8 ἀο] νοσοὰ. Απά 
116 Μοάοβ, σῆο (ἴπ ΧΙ]. 7.} ΔΓΘ στηϑῃ]οηθᾶ 88 {Ππ6 Ῥσὶποῖραὶ ἀρϑηΐβ, ὑσοτο 
δὲ {18 {πὴ6 80 ἱποοῃβί ἀθγ ὉΪ0 Ῥθορῖίὶο, δηὰ ἀϊὰ ποὺ Ὀδοοσῃῆθ 8 Εἰ πράου 
ὑπάον Ποίοσϑβ, ἈΠῚ}} δοουΐ {Π6 βουθηύθθηί γον οὗ Ηοζο δ Β τοῖρῃ. Οἱ 
1:6 δασοιῃ] Βῃτηθηὺ οὗὨ {Π|18 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 866 νοὶ. 1. ρρ. 288, 289. 

2. (χῖν. 28---82.) Ῥτγορ]νοίῖὶς ἀδηυποϊδί 8 ἀραϊηδί (86 ῬὮΣ]1Β.1η68 ; 86 
ζ] Π]τπϑπὶ οὗἁἨ π]σἢ '8Β γοοοσαθα ἴῃ 2 Κίηρβ χυἹ][ἕ. 8. 

ὃ. (χν. χνἱ.) '8β ἃ ῬΧΟΡΙΘΟΥ δραϊπδέ {80 Μοβθιίθα, ἱπ {86 βγϑὶ γϑϑγ οἵ 
Ἡρζοκίϑῃ, δοοοιαρ ἰβῃθὰ 1η ἷ8β ἔουγ ΒΒ ΥΘΑΣ τ] Θὴ ΘΠ ΔΙ ηθδοῦ ἰηνδαρὰ ἐΠπ6 
ἰϊησάοτῃ οὗ 1ϑγαοὶ. Οὐρ. ὅ6Γ. χ]ν ἢ, 

4, (χν ϊ.) 18 ον ἀϊτθοίθα ἀραἰπϑὲ Πϑαηλδουβ ΟΡ {Π0 Κίηρσάοτῃ οὗὨ ϑ'γτῖα, 
ἢ ῃο86 βονογοῖρη [5τ86] Ππδὰ Ἴδοηϊοαἀογαθα δρσαϊηδὺ Ψυἀλ. ΒΙΘΏορ 
Τονῖ σοπ͵οοίαγοβ ἰμαῦ 1 νγὰ8ϑ ἀθ] νογθᾶ, βοὸὺυ αὗνονυ 86 ργορῇθοῖθβ οὗ 
σἤδρ8. υἱΐ. νἱ., ἐπ (Π|0 σοιηπιθησοιηθηΐ οὗὐἨ ΑἸΔΌΒ γοῖΐρῃ. [10 νδ8 (Ὁ]8]1οἀ 
Ὀγ ΤΊ ΔΙ ἢ -Ι] βογ᾿Β ὑβκίηρ ΠὨδιηδδοιβ (2 Κὶπρϑ χυὶ. 9.), δ8ηα ονδγ- ΓΤ ΠῚ ΠΗ 
8. ὙΘΓῪ σΟΠΒΙ ΘΓ Ὁ]6 ραγύ οὗἉ ἐθ Κίπράοτῃ οὗ Ἰδβγεβὶ ; δπά, 8{1}} τηογϑ {Ὁ]]Υ ἴῃ 
τορϑγὰ ἴο 1βγϑοὶ, ὈὉῪῚ ὑπ6 σαρυ νυ οὗὁὨ {μ0 ροορ]θ ἃ ἔϑυνγ γϑδγβ δέϊαογ Ὁ 8881- 
ΙΩΔΏΘΒΟΙ, ΤὨΘ Ιαβὺ [ΓΘ γϑσβθ8 οοηΐβίη ἃ ΒΟΌΪ6 ἀδββογιρίϊοη οὗ (μ6 ἔοσιαἑ 8 0]6 
ἱπνβείοη δηᾶ βυάάδη ΟΥΟΓΓὨΣΤΟῪ οὗὨ Θϑμηδο  γ Ὁ. 

δ. (χν"}}.) σοηίαῖηβ οη6 οὗ {π6 τηοϑὺ οὔβουγθ ῥτορθοἾ68 ἴῃ ὑπ6 νγβοΐὶθ 
Βοοκ. ηγίηρα σοηβίθγβ 1Ὁ 88 ἀἰγοοίοα δραϊηϑὺ {16 ΑΒΒΥΓΙΔΠ8: ὈΪΒΏΟΡ 
Τον ἢ τϑίθγβ 1ὁ ἴο {86 Ερσγρίϊδδηακ; δῃα Ἐβοβθητ 16, δῃα οὐἤογβ, ἴο (δ6 
ἘΠΒΙΟΡ ΆΠ8. 

6. (χἰχ. χχ.) ῬΥΟΡΏΘΟΥ δραϊηβὲ Εσγρί, {86 σοηνογδίοη οὗ ὙΟΒΘ ἐμ 80]1- 
ἰδη18 ἰο 1Π0 ἐγ ΓΙ σίοη 18 ᾿πύϊπηδίοα 1π χῖχ. 18----25ὅ, 

7. (χχὶ. 1---10.) Α ρῥγοάϊοοη οὗ (86 ἰακίηρ οὗ Βδῦγίοη ἱ ὈΥ {πὸ Μοάοβ 
δηὰ Ῥογβίδῃηβ. νυ. 1], 12, οοηΐαίη ἃ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ΘΟΠΟΘΤηΐηρ Βα πηΔ}} ΟΣ 
Ιάππηεα, {ἢ Ἰαπά οὗὨἨὨ [16 Ἐοιηϊ68, Μουηΐ 856 :Γ; σι ἷσὶ 18 ΨΟΓΥ ΟὈΒΟΌΓα. 
ΤΠ ἰαϑὲ ἔνθ νϑύβθβ γοϑρϑοὺ Ασδθΐβ, δηὰ ψοσὸ [Ὁ] ΗΠ] τὶ ὉΠ} 8 ὙΘΆΓ. 

8. (χχὶ!.) Α Ργορῃ θοῦ οοποογπίηρ {ΠπΠ6 οαρίατγο οὗ {{|0 ν8]]6Υ οὗἁ νἱϑβίοη, 
ΟΥ Φ6γυβδίοτῃ (νν. 1]----14.}, ἐὴ6 σαρο νυ γ οὗὁἨ δΒθηᾶ (1ὅ---19.). Δπὰ (Π6 ῥσο- 
τηοίΐοη οὗ ΕΠ] αΚιπὶ (20---24.)5. ὙὍΤΒδ ἱπναδβίοη οἵ “γι 88] 6 ΒΘΓΘ ἃππουαπορά 
8 ΘΒ (Παὺ ὈΥ {Π|Ὸ Αδϑυγδῃ8, ἈΠῸ Ὶ ΘΘΉΠΔΟΙ ΘΓ Ὁ, ΟΥ ΟΥ̓ (6 ΟΠ ΑΙ ἀφΆΠ8, 
πάθον ΝΟΡυομβδάποζζαρ. Μ᾽ Γηρα 18 οὗἩ ορίηἴοι {πὶ 86 ρσορβδοὶ μδὰ δοίέλ 
ἴη νΐίον ; νἱζΖ. {86 ἱηναβϑίοη οὗ π6 Ομ) ἄξβδῃβ, ἰῃ νυν. 1--ὅ., ἀπά δαὶ οἵ {ἢ6 
Αββυτίβδῃβ, ἴῃ νυ. 8---11. Οομρ. 2 Κίηρβ χχν. 4, ὅ. δῃὰ 2 Ογοῃ. χχχίϊ. 
2---ὅ. 

9. (χχ᾿ 1.) ἀοπουποθβ ὑπὸ ἀοβίγαοθοη οὗ Ὀγ Νοδυοδδάηοσζα 
(1---Ι7.), 118 τϑϑίοσαίζομ, δηὰ {86 οοηνοσβίοῃ οἵ μῃ6 ΤυγδηβΒ. ὅ'60 Α-ςίϑ 
ΧΧΙ. 1-ὕ.8 

ῬΑΒΤ Ι΄. οοπέαϊπ8 α ργορἦεεν 9.) ἐλ σγεοαὲ οαϊαηπιὶξίεα ἐλαὶ ελοιυϊά 
δεξαϊί ἐδδ γμευρίε 9, αοὦά, ᾿ιὲξ πιογοὶεὶ ργτεβογυαΐίίοπ 91Γ α τεπιπαπέ 
9 ἐΐεηι, απά οΥ ἐλοῖγ γοξίογαύίοη ἐο ἐλεὶγ οομπέγῳ, 9 ἐλ ι 7 σοπυογδῖοπ 
ἐο ἐδλε σοϑρεῖ, απά ἐδ ἀοείγμοίίονι 97 απίϊοϊτὶδέ (ΧΧῖν.--- Χαχν.). 
Ἰ. (χχίν. χχν. χχυΐἱ.) ῬγΟΌΔΟΙΥ ἀο]νϑγθα ὈΘέΟσΘ {116 ἀθείγαοίΐοπ οὗ Μοδὸ 

ΌὈΥ δ'ῃῃδι τ δη βου, ἰὴ {πΠ6 Ὀορὶππῖηρ οὗἁἨ ΗδΖο Κλ} τεῖρῃ : ΥἹγησϑ 15 ΒΙΠρΡΌΪΑΓ 
ἴῃ τοίοσσίηρ ἰδ ἰοὸ 86 ρογβθουψοῃ ὈΥ̓͂ Αποσμυβ ΕΡῚ ΡΒ 8η68; δηᾶ Ὀ15ΠῸΡ 

: ΒιθοΡ Νονίοι δα8 οΟἸ]οοίοα δηὰ 11 ποἰγαιθαὰ [Π6 νδτίου δ ργϑά οι οι οὗ [βολὴ δηὰ οὐδοῦ 
ῬτγΟΡἢοῖβ ἀραΐηδὲὶ ΒαΌγοη. 866 δἰ8 Πἰδδοσίδιϊοη οα [6 ῬΓΟΡΏΘΕΙΘ6Β, γοὶ. ἱ, ἀϊ88. χ. 8.66 αἰδὸ 
ΨΟΪ. 1. Ρρ. 288, 289. 

2. Οη τἶια δοςοιρ ]Βητηθπὶ οὗἁἨ ([)}6 νασϊοῦ δ ργορἤθοΐθβ αραΐϊπδὲ ΤΎΓΟ, 866 ὈΙΪβῆορ Νονίοι Ἐ 
ἰδββοτιλιίομδβ, νοΐ, ἱ, ἀϊ88. χί, 8.66 αδἷϑὸ Ὗ0οϊ. 1. ὑρ. 384---286. 

8. 5'5΄δοιΐ, Οἡ βὶ χχίὶϊὶ. 18. 



Οὐ ἐδ Βοοὶ ὁ} ἐιο Ῥγορδοὲ 15αιταΐ. 80) 

Τόν τ 10 Κ8 10 τῆλ πάνθ ἃ νἱϑνν ἰο 811 (π6 ὑγθθ στοδὶ ἀοβοϊδιοηβ οὗ {80 
ΘΟΙΠΕΓΥ͂, ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἴο {86 δὲ. Ι͂η νυν. 21----28. 10 18 ἀππουπορα ἐμεῦ (ἀοὰ 
Β[|8}} γουϊϑὶῦ δῃᾷ γοβίογθ 18 ρθορ]ο ἴῃ {πὸ αϑὺ δρ6 ; δπα ὕπθη [86 Κἰηράομι 
οἵ ἀοὰ 58}8}} Ὀ6 6580} 1964 ἴῃ 8Β6}ι ρογίδοϊοη ἃ8 τ ΒΟ] γ ἰο ΘΟ] 1086 ὑῃ6 σἸΟΥῪ 
οὗ 186 ἰθΙΏΡΟΥΔΓΥ (ΥΡῖσΑ] Κἰπηράοτη. ΤΠ6 ρτορμού Ὀγθακβ οαΐ ᾿πίο ἃ 5] τὴ 9 
Βοηρ; Οὗ ρῥγαΐβο (Χχυ.) : {1:18 18 [0] ονγθα ΟΥ̓ ΒπούμοΣ Ἀγπλη ἴῃ χχνὶ. 1η ν. 19. 
[80 ἀοϊνοτϑησα οὗ 186 ρϑορὶθ οὗ ὐοά 18 Θχρ δἰ πϑᾶ ΟΥ̓ ̓ πιᾶσ 68 Ρ] Δί ]Υ ἱλκοπ 
ἔγοιῃ [86 τοδυγγθοίίοη οὗ ὑπ6 ἀθδά. 

2. (Χχν!!.) ἰγϑαΐῖβ ου ὑπ 6 πδίιτθ, ΣΟ ϑαγθ, δῃὰ ἀοδβίρη οὗἩ (οὐ ἀθα]ΐηρ8 
ὙΠ 15 ΡΘΟΡΪΘ. 

8. (χχν }.) Α Ῥγορίιθου ἀϊγθοίθα ἴο 1ϑγδθὶ δηὰ δῆ. ΤὍΠὸ ἀθβίγαοίϊοη 
ΟΥ̓ 086 ἔογτλοΣ ΟΥ̓ ΘΠ ΔΙ ΓΩΔΉΘΒΟΓ 8 ΤλΔ 80} ἀθηουπορᾶ ἴῃ νυ. 1---ὅ. ; δηά 
[16 ῬτοΟρΡ ΘΟΥ͂ “ {ῃθη ἰατη8 ἴο αἀδῃ πα Βϑη)απηῖπ, το νγ6γ0 ἴο σοῃπαθ 
8 Κηράοπι ΔἴΟΣ {Π6 1Π8] σα ρυϊν γ οὗὨ 18γ86].} [Ιῃ νν. 28 ---29. {110 νυν Ἰβάοτῃ 
οὗ Ῥγονίάθῃοθ 18 1] υβίγαιοα Ὁγ (86 ἀϊδογοίϊοη οὐ {116 μυΒδηἀπηδη. 

4. (χχὶχ.---  χχῖ!.) ργθαϊοῖθ ὑμ6 ἱηνδβίοη οὗὨἩ ϑϑηηβοΒογ (ΧΧΙΧΣ. 1---4.), 
ἴμ6 βυδάθῃ ἀρ] νογσαησθ ὉΥ (ἀοα 8 1 οΓροβιίΐοη, πὰ ὑμῃ6 εὐρδοαυδηΐ ργοβ- 
Ρογουβ βίδίο οὗἩ ἔπ Κἰησάομπι ὑπᾶθν ΗΘ Ζο δῇ, τυ 11}} Τοργοοῖβ, δῃ ἃ Ῥγοι 868 
οὗἉὨ Ὀοιίοῦ {π|68 (18---24., χχχ.---ΧΧΧΊΙ].). 

ὅ. (Χχχὶν. χχχυ.) Οπο ἀϊδβύϊπος ῬΓΟΡ ΘΟΥ͂, δοπβἰϑύϊηρ οὗὨἨ ἔννγο ραγίβ ; {ἢ 
βγϑὺ σοη δἰ ηΐηρ ἃ ἀοηαποϊαίίοη οὗἉὨ [Π6 ἀἰν]η6 γΘηροδΠ66 δραϊηβί [Π6 ΘηΘι 68 οὗ 
{π6 ΘΟ υτ οἷ ; 086 Βοσοπα ἀοβοσι δἱπρ 108 ΠουγΙΒΙηρ᾽ βύδύρ, σΘοηβθαιθηῦ ρου (ἢ6 
Θχοσυίοη οὗ {Πο86 Ἰπαρτηθηΐ8. ΤὨΪΒ ΟΠΔΡίοσ 18 ἴο θ6 αηάογβίοοα οὗ ρσοβροὶ 
{1π|68. ΤῊΘ Ρτοϊῃ βοβίσχχχυ. ὅ,6.), Τ6ΓΘ 11 ΠΘΓΔΙΠῪ ΔΟΘΟΙΩ 8184 Ὀγ Οὗ ϑανίουγ 
πη Π18 Δροβ 682 Τὴ ἃ. ΒΟΘΟΠΔΆΓΥ Β6Ώ86, 5.00 ἴμονν 1} ΣΘΙΩΆΓΚΒ, ΓΠΘΥ ΤΔΥ 
.ιᾶγ6 ἃ ἔαγ μον σίθνν, δηἀ γοβρϑοῦ γοϑῦ ἔπ ΓΘ ϑνυθηίβ. 

ῬΑΕΥῪ Υ. οοπηιρτίδοα ἰδιὸ ᾿ϊδίογίεαϊ ραγὲ οΥ ἔλθ ργορῆδον οΓ 1βαἑαῆ. 
(χχχνὶ.) Ηϊβίοσυ οὗ [86 ἱμνϑβίοη οὗ θη δοβοσὶ , δπὰ οὗὨ ὑπ σταϊγασα]οιιϑ 

ἀοβισγιυοίζοη οὗὨ Β1Β δύτηγ (χχχν".). ΤῊΘ Δηβννοῦ οὗ αοἀ ἴο ΗθΖοκίδ ἢ} 8 ὈΓΆΥΘΓ. 
Οη {86 βυδ]θοΐ οὗ ἔπο56 ομδρίοσβ, 866 θοΐον, ρ. 804. ΟἾδρ8. χχχυἹ δ. δπᾶ 
χχχῖχ. σοϊδίθ ΗθΖοκίϑ Β 8: ΟἸκη688, ΓΘΟΟΥΘΙΎ, δπᾶ ὑμδηκΚβρινίηρ, τι (89 
ΘΙΩΌΆΒΒΘΥ οὗἨ ἴμ6 Κίηρ οὗ ΒδΌγϊοη. 

ῬΑΒΥ ΥἹ. (Σ].----Ἰἰχνὶ.) σοπιργίβοθ ἃ βεγίθ8 0. ργορλεοῖεδ, αοἰυοτοα, ἐπ 
αἷϊ ργοδαδιϊέψ, ἐοισαγα 5 ἐδ οἶοξδε 9.7 Ηοζολίαι᾿5 γτοϊση. 

“ἼΒο οἰϊοῦ βυδ]οοΐ 18 [86 χϑϑίογαϊοῃ οὗ {Π0 συγο. Ὠ]18 18 ρυγβυοᾶ 
ἢ [Πῃ6 στοδίοϑυ σορ] ΑΓ γ. . ... Α8. ἴἢΠ6 Ββυβ)]θοῖ, πούγονοῦ, οὗὨ {818 ΥΘΓΥ͂ 
Ῥοϑαυ Ὁ] 50 τ168 οὗ ργόρῇθοὶθβ 18 ΘΒ ΘΗῪ οὗὨἨ ὑμ6 σομβοϊδίοσυ Κίμα, ὑμ 6 8ΓΘ 
Ὡϑῃογοα ἴῃ 10 8 ῬΓΟΠ186 οὗὁἨ (Π6 τοβίογδίϊου οὗ {86 Κίηρσάομι, δπὰ [6 τοί τα 
ἔγοια [89 ΒδΌγ]οπΐδη σαρίϊν γ, ἱμγουρὮ {ἢ 6 τηϑγοϊ Ὁ} ἱπίθγροβιίοη οὗ αἀοά. 
ΑΥ (80 βαῖηθ ἴθ, {18 γοἀθιιρίίοῃ ἔοσὰ ΒΑΌΥ]ΟΙ 18 οι ρ] ογϑὰ 88 8 ἱπιᾶρθ 
ἴο βῃδαοννγ ουὖ ἃ Τοἀοτωρίϊοη οὗ δὴ 1ηΒη 1 6 ]γ- Εἰ ρογ δηὰ τλοτο ᾿τπηρογίδηῦ 
παίυγο, 8 ΤῊΪΒ ραγί οοῃβὶϑίβ οὗ ἔνσοῖνθ ργορἢ θα ΡΟΘΊῺΒ ΟΥ ἀϊβοουγΓβθ8. 

1. (1Ἱ. χ!.) Α ργοχηΐβο οὗ οοτηΐογι, υυῖ τ ἀφοϊαγϑίϊοηβ οὗἉ [ῃ6 οτη!ρούθῃοθ 
δηἀ οτηηϊβοίθηοθ οὗ σοΒονυϑῇ, απ δ ῥγϑαϊοίίοη οὗ (116 τοϑίογδαίϊοη οὗ [ῃ9 6078 
Ὦγ Ογτγυβ. ; 

2. ΤΠΘ δἀνοπηὺ δηᾶ οὔϊοθ οὗ {π6 Μοϑβίδιη ἃγὸ Τογοίο]α (χ ]]. 1 .----17.}; [ὉΓ 
Ταὐθοίϊπρ τνιβοπὶ {π6 ἱπογθάυ γγ οὗ {πὸ ον 18 τοργτονϑᾶ (]8---2ὅ.). Α 
τοιηηϑδηΐ οὗὨ ἐδθπὶ, ΒΟύγΘΥΟΥ, 8811 Ὁ6 ῥτοδβασυϑά, δῃὰ 01} ύρθ Υ σϑβίογοά 
(ΣΙ. 1--.18.). ὙᾺῸ ἀοσδίγυοίίοη οὗ Βαθγ]οη δπᾶ ἰδθ σοβίογβίίοῃ οὗὨ ἐμ 

" 560 5)", ΘΟΤΊΠΊΔΥΥ ΨΊΟΥ οὗἩ 106 ῬτΓΟΡἢΘΙΒ, Ρ. δ6. 
3 Οοπρ. Μαῖϊ. χὶ. 5., χυ. 80., χχὶί, 14.; Φόμη νυ. 8, 9.;: Αοἱβ 11]. 2. ὅζα., Υἱ]!, 7., χίν, 8-. 10. 
5. Β Ὦ, Βαμηπιαγγ γ᾽ ον οἵ [6 Ῥτορῃείδ, Ρ. 64. Οὐυτὰρ. ὈρΡ. ον δ᾽» ΓΟ ΔΓ, 
ΥΟΙ,. 1. ΦἘΕ 



802 Απαϊγεὶς 0 ἐλε ΟἹαά Τεείαπιεηέ. 

68 8.6 δραίη ἰογοίο ἃ, 48 4180 (ροῦ 808) ἐποῖγ σαίατ αἴτον ἐπ6 ΒοπμΣ 
ἀϊϑρογβίοη (1]4----20.); δῃὰ ὑπ ν τὸ δάτηοῃ βδα ἰο σϑρϑῆί (21--28... 

8. ῥγοιηΐ868 οὗ {π6 ρουτίηρ οαὐ οὗ {π0 ΗΟΙΥ ϑρὶτγιῦ, τη οστηϊ ρ]οὰ πὶ 
Δη ΘΧΡΟΒαΓΟ οὗ {μ6 0}}Υ οὗ 1:Δο]αίγΥ (χ ῖν. 1---20.}.. ὙΤΠθ ῥγορβεὶ κῃ 
ΒΙΠΟΌΠΟΘΒ ΟΥ̓ ΠΔ116 6 ᾿ηβδίγυτμηοηΐ οὗἩἨ {μοὶγ ἀ οἰ νόσαποθ, Ογσαβ (2]--38. 
χῖν. 1---6.}}; δηά, δον δάνογιηρ ἴο {Π6 ΒΆΡΡΥ βίδίδ οὗ ἴδ}: ρϑορίο οἵ (ὐο 
χοβίοσγοα ἴο {ῃϑῖὶῦ οουσηίσυ, 6 ῥσοοθθβ ἴο δηΒΤΟΣ ΟΥ Ῥγϑουθηΐ {π6 σδγν1}3 οἵ 
{π0 ἀπο] ονίηρ “6 ν78, ἀἸΒροβθα ἴο ΠλΌΓΙΩΌΓ δηᾶ (0 βγγαῖρῃ [89 τ ιϑάοπι κοὰ 
}υ8[1ο6 οὗ (οά δ ἀϊβρθηῃβδίοηβ, ἱῃ ροστωὶ ρ ΒΘ ἴο ὍΘ ΟΡῥρτγοβϑβά, δηὰ ἴῃ 
Ῥγοπιϊβίηρ [μθτὰ ἀρ] ν γάπο9 ᾿πμβίθδα οὗ ργονθηίης [ΠΟ ῚΓ σΔΡΌΥΗΙΥ (θ--25. 
Οορ. Εοπι. ἰχ. 20, 21]. 

4. ἴογϑυβὶ]β {6 σδυυγὶηρ ΔΥΤΑΥ οὗὨἨ {δ6 140]8 οὗ ΒδΌγϊοη (χϊ]νὶ. 1--ὁ.): 
{Π|0 ὉἸΥ οὗἉ νγογβῃρρίηρ {ποτὰ 18 [θη δ γ ΚΙΉΡῚΥ σοῃ γαϑίθα 1 ἢ (80 ρεῖ- 
ἔδοίϊοπβ οὗ Φοϊιονδῖ (6---18.); δῃᾷ Ἰυάδρπιθηίβ ὑρὸὰ ΒΑΌΥ]ΟΠ δ1Ὸ ΠῚ 
ἀοηπουποθᾶ (Σ]Υ11.). 

ὅ. Αἡ ϑαγηθεὶ τορτγοοῦ οὗ {86 “960νγχ8 ἕο {ποὶγ 18 6} }{Υ δηὰ ἰἀοϊχυγ 
(χ ιν 1". 1--.19, 21, 22.) ; 18οἱν ἀο]νογϑῆοθ ἔγοπι {86 ΒΟΥ ]οπίδῃ ἙΔΡΟΤΙ 
20... 
ἰ 6. Τὴοθ Μοβϑίδῃ 185 βοτο ᾿πἰσοἀποραᾶ 'π ρογβοη, ἀθοϊδγὶπρ {86 [0]] οσίδοι 
οὗἨ 18 δοτητηΐββίοη, τυ αἰοῖ 18, ποὺ ΟὨΪΥ ἰο σϑϑίογθ {πὸ 18 γϑϑὶ ̓ ἴδβ, Ὀαὶ ἰο ὃε ἃ 
Ἰσι ἰο Πρ θη {π6 ὁ: 61168, ὑο Ὀσίηρ ὑΠοτὰ ο Ὀ6 οὴ6 ουγοὶὶ ἱορείδον πιὰ 
{16 ΙΒγδϑὶ 68, δπα ἴο ραγίαβκο οὐὗἨ {80 βδπ9 ΘΟΣΏΏΟΣ βαϊνδίϊουι, ὑγοουγοὰ ἴοι 
811 Ὁ 106 στοδὶ Εράθθοιμον (Χ]]Χ.). 

ἤ. Το ἀοτγοϊϊοίζοη οὗ (ἢ ὅ76τ7΄ν8 ἔοσ ἐμοῖσ το) θοϊοη οὐ 189 ΜΘ βϑδᾺ (Ἰ. 1---); 
ὙὙΠΟ86 βυβογίπρθ δηᾶὰ οχαϊδιΐοη δγο ἐογοίοὶὰ (4----11.)». ῬῬῈ.6 ῥγορβοεὶ εζ- 
Πογίβ 186 Ὀο] αν] ηρ “6 νγ8, αἴτον [ἢ 6 ραύζοσῃ οὗ ΑὈΤΆΒδτΩ, ἰο ὑταβὲ ἰη ΟΝΠεὶ, 
8διη4 Ὀγοί6118 {61 γοϑίογα ἢ ἈΥΟΣ (86 ΒΑΌΥ ΟΠ σαΡ ΟῚ, 85 4150 (μεὶῦ 
Ὁ] υἱτηδῖθ σοηνογδίοη ἰοὸ ΟΒΥ Β0 ΔΉ} (1}., ΠΠν.1--.12.}. 

8. ῥγϑάϊοίβ {Π6 1] διίοη οὗὨἨ ΟὨγΙβί, τ 1 ἢ Πα Ὀθοῃ πε ϊτηδίβα [ἢ]. ὅ,6. 
δηἃ οὐνϊαίθβ ὑμ6 οΟΥἶδποθ τυ νου] Ὀ6 οσοαβιοπθα ὈΥ 1ΐ, ὈΥ ἀθοϊαγίηρ (δὲ 
οδι.86, ἃπὰ ζογοβμονίηρ {Π|6 ΘΊΟΥΥ τυ ῖοἢ Βμου]ὰ [Ὁ]]ονν (111. 18---] δ. 51. 

9. ἔογϑίβ}}]9 {μ6 διιηριτὰθ οὗὨ 186 σμυσοῖ, τ μθη 76.578 δηὰ (ἀΘ ἢ (1168 δμουϊέ 
6 οοῃγογίοα (Ἰν.). 

10. Αἡ ἱπνιδίϊοη ἰο ραγίακα οὗ ἰμο Ὁ] βδίηρβ οὗ ἐπ ροβροῖ (1ν.. ἵν]. 1--8} 
11. ἀδποῦποθβ οδ]δτ 168 ἀραϊηδὺ 016 ἱπμδὈϊ δη 5 ΟΥ̓  υἀδῆ, ΜΠ 8. 

ΒΏΔΡΡΙΥ τοργονθᾶ, ΒΒ βιορ Πόν ἰ8Β οὗ ορὶ πίοι ἐμαὶ 16 ῥγορβιοὶ ργοβαδὶς 
ἢ88 1 ν᾽ ον {Π|ὸ ἀσϑίγυούϊοη οΥἨὨ {πον Οἱ Υ δηὰ ρμο] Υ ΒΥ (86 ΟΠ  ἀδϑπβ, δπὲ 
ῬΟΓΠΔΡ8 ὈΥ {πὸ Ἐοτηδηβ (Ἰνὶ. 9 -- 12., 1ν}}.--- . 1δ. 

12. ςΠἸΘΗ͂Υ ῥγοάϊοίθ [Π6 ρϑποσγδὶ οοπνυθγϑίοη οὗ ἴδ 7 ονγϑ ἐο {86 φοερεὶ, 
{π6 σοχηΐηρ ἴῃ οὗὨἨ ἐδ δι] 688 οὐ {μ6 (ϑῃ 1168, {λ:0 ταϑίογαίζοη οὗ (0 δεν 
Δα [Π0 ὨΆΡΡΥ 5ἰδίθ οὗ ἴπ6 ΟΠ τ βύΐβη σπυτοὶ (Ἰἰχ. 16---21., 1χ.---ὶἰἠχν!.} [Ν 
Ιχ. δηὰ ᾿χἱ. (ὴ6 στϑαῦ ᾿ἴποῦβᾶδθ δπὰ βουγιβιὶπρ βίαίθ οὐ ἐμ σβασοὶ οἵ σοὶ 
ὉΥ {π6 δοοθββίοῃ οὔ 6 Ὠθδίμθη παίϊομβ ἰο ἡΐ, δγθ δοὺ Τογῖ]ι ἰῃ βυοὶ Ἀπρ 
δα δχα]θα ἰθυτη8, 88 Ρ] δἰ ἢγ ϑμονν ὑμαὺ 1μ6 [1}}} Θοπρ]οίΐοη ΟΥ̓ (86 ρτορδεῦ 
8 Τοβογυθᾶ ογ ἔαΐασα ὑτηθ8. ὙΤΠΘ ΤΟΙΠΔΓΚΑΡΪΘ ὈΓΟΡΒΘΟΥ ἴῃ ἰχἱϊ!. 1--8, 
ὙΠΟ ἢ ΒΟΙΏΘ ΘΧροϑίίοσβ σοίογ (0 δ υὰδλ8 Μδοσαῦθθυδβ, Ὀἴβδορ Γοτί Δρρίϊει 
ῬΥΪΤΔΑΓΙΥ ἰο {π6 ἀεβίγαοίίοη οὗἉ Φογυβδ]θπὶ δπαᾶ (Π6 “6 νν 188} ΡΟΪΠΥ͂ ; νΒΙΕΝ ἰδ 
18:6 βΌΒΡΘΙ 18 6816 {π6 “ σομηΐπρ οὗἩ ΟἸμτῖβὲ,᾽ δπὰ (8ὸ “ ἀδγ8 οὐ υβηροληοθ 
(Μαῖο. χνὶ. 28.;: ἴπΚὸ χχὶ. 22.); θυὺ μ6 ἐβῖη Κ8 1Ὁ ΤΙΔΥ αἱ Εἰ πλα οὶ γ τείογ 
{η6 γοῖ ἀπῇ] 16 ἃ ρῥγοάϊοΐοηβ, τυ ΒΙοὮ ἱποταδίθ ἃ σγοδί 5] ρον οἵ ἰἷπ 
Θηδμΐο8 οὗ Οαοά δηᾶ ἢ 8 ρθορὶθ. ΤῊ Ἰδϑέ ἔττο οπαρίογϑβ οὔ {18 ργορ εεῦ 
ΤΑΣ ΒΕ]Υ το]δύθ (0 {π6 οἈ}]1πρ οὗ 86 (θη 1165, {Π6 Θβ δ] ἰϑμτηθαὶ οἵ ἰδὲ 
ΟὨ γι βϑύδη ἀἸβρθηβαίίοη, βηα ἐμ γοργοβρϑιίοῃ οὗ {μ6 βροβίϑίβ 768, τὴ (μεῖγ 
ἀδβίγυοσίίοη ὀχθου θα ΌΥ {π6 ΕΟΠΊ8Π8. 
-,.ττῖψὕὄνΝ.. 0.0.0. .ὕ.θ.ὕ...ὕὦὌὃ “τὦὸ παέτρέμν. 

᾿ 8.6 Ὠγ. Α. ΟἸἴδσγκο, οὐ 1εαὶ, χ]ν. 98. 

ἵ 

β 
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[6] αβϑιρηβ οἰαρ. 1. ἰο [6 πι6 οἵ ΗδΖοκία}.} ὙΤη6 ἀοβογιρέϊοη 
ΟΟΣΙΪΥ βυ118 Ὀοίίον τ τ Ππδὶ τλλὺ 6 Βυρροβοᾶ ἔπ βίαΐθ οὗ {πὸ 
ἘΠΕῚ ΔΊΟΥ ΘΘΠΠΔΟΠΘΥΙ Ἐ Ἰπνϑδίοη ; δηα {μπογοίοσα {Π6 βιρροβιἐοη 
18 ῬΓΟΌΔΟΪΥ 7086.. ὙΤηθ σοηῃίθηϊβ οὗἨ {86 ΟΠαμίου 8γΘ σοΠΘΓΑ] ; απα 
{πογαίοσθ 1ξ 18 ρἰαοθα 88 ἃ δύ ᾿πίσοαάποίοη ἴο [μ6 016 ὈΟΟΚ. 

ϑοπιθ δαγνα, ψιϊβουΐ βυοϊοηῦ τραβοη, μἰδοο οἤδρ8. 11.---ν᾿ ἴῃ {Π6 
γοῖσι οὗ ΑΠδΖ οἡ δοοοιπηύ οὗἉ 111, 12. Κ6}} τϑίδυβ 10 ἴο {π Θαυγ ρατὶ 
οἵ Φοιδαπιβ γοῖστι, ΟΥὁ ἴο Π18 ΓΟΡΘΩΟΥ͂ ἀπσίηρ ἢ18 Δ ΠΟΥ Β Ἰποδρδοὶίγ. ἢ 
Τῦ ΤΔῪ ῬΟΒϑιθν ανα Ὀο]οηροα ἰο δ6 ἰδοὺ γοαῦϑ οὗ οίμαμῃη. ΟἈρ. 
ν. τοῦδ θ6 ΟΥἉ ΠΘΑΡΙΥ (Π6 Β8πὶ6 ἀαίθ.. [10 ἢαβ Ὀθθὴ ἱπηδρ! θα 8 11{{|6 
Ἰαίθσ, ρϑυθδρβ ἴῃ {πὸ Ὀθοϊππῖησ οἰ ἰπ6 γτοῖρῃ οὗὨἨ ΑΒ ΔΖ. ' 

ΟἸαρ. νἱ. 18 ἀαίθα {1π6 γοᾶῦ οὗ [ΠΖΖη 8 ἀδαίῃ ἢ ἡπᾶ {πογθ 18. πὸ 
στουπα ἴογ αυοϑοπϊηρ ἴΠ6 οογίδ! ηΐυ οὗ {π|8, ὙΠ υἱδίοη σοοογαοᾶ 
ΒΘοβ (0 δ6 ἰδ οΥἹσὶηα] ἀαβισηδίοπ οὗἩἨ {86 ργορμδὶ ἰο ιὶβ οβῆοδ. 
Τ,οσ ἢ Β ΟΡΙπΙΟῚ {Ππᾶῦ 1Ὁ γγ88 δνεν []2ΖΙΔ ἢ αἀἰθα 18 οὗ πὸ τορι. 

ΟΠ Αρ8. νἱ]].---- ῖ], ἀγα δυο ]γ οὗ {π6 τοῖρη οὗ ΑἢηΖ ; {Π6 ἰαδὲ ἔνθ 
ἘΚ 61} ΒΌΡΡΟΒοβ ποί 1688 ὕθδῃ ἴὩγθα ἀπδγίοσβ οὗ ἃ γϑὰγ αὐΐου [Π6 ἢτβί.ὅ 
ΤῊ Ββϑοῦοη ΧΙ]. 1]---χῖν. 97. τηδῦ μανα Ὀθθ ἀ6] ναγθα βοηγθ πη 6 

Ὀσοίοτα {π6 ἀσδίγυοίίοη οὗ ΘΠ ΏΔΟΒ ΓΙ Β Ἀστηγ, ν᾽ ΒΙΟἢ 18. ργοαϊοϊθα 1η 
χῖν. 24---27, ΤΏΘΓΟ 4180 ἈΡΡΘδΥ [0 6 ΥΟΐργθῃοοβ ἴο0 {Π6 ᾿πηγ 6641 6] - 
Ργϑοθαϊησ Παρίου (οοιηρ. χῖν. δ, 6. ΜΙ ΙΧ, 4., χ. ὅ, 24.}; 8ο {παῖ 
16 ΤΥ δ6 ἴδκθῃ ἃ8 δὴ διῃρ  !ῇοδίίοη οὐ 1[ἢ6 ἴὈΓΠΊΟΡ ἀσοϊαγαίίοη 
εἰ ὐνήναν Αβϑυσία Αοοογαϊηρὶν [61], ΟΠ] ΥἸὐγίηρα δηα ὈΥοσ ἢ Β] 6Γ, 
Ὀΐδοοβ 10 Βοοῃ δου Χ, ὅ.----Χ]}. 6., (Παὺ 18, ἴῃ {Π6 ΘΓ ΟΡ ρα οὗ 1[πΠ6 τοῖσῃ 
οὗ Αμαζ." 

ΟἸαρ. χῖν. 28--- 32 18 ἤχεά ἰο {π6 Ἰαβί γϑαῦ οὗ Αἶιδζ. 
Α Ργόῦδ0]6 ἀδίθ τῇδ 6 δβϑισῃρα ἴο οὔδρβ. χν. συ]. ; ρθοδυβα ΜοδΌ 

8 ΓΟργθβθηϊθα 88 ἴῃ ΡΟΒΒΘΒΒΙΟῺῚ ΟΥ̓ ΒΕΥΘΣΆΪ ΟἸΓ168 ὙΠΟ Πα Ὀοοηροα 
10 {Π6 ἰγδηβ-  ογάδηϊο {γ10ῦ068. Τὴ6 Μοδθιίεβ, 10 18 ΚΟΥ, ἔουιπαὰ δὴ 
ΟΡΡογζαηιν οὗ δβαϊζιηρ [μ686 αἴτον ΤΊ] αὐ ἢ- 1] ΘΒ γΒ ἀοροτγίαιοη οὗ {Π6 
Τβγδο]ιἴο8, 2 Κῖηρβ χυ. 29. οἴδρ. χνυὶ. 14, δρϑὶῃ, ἸΏΔΥ ροϊπῦ ἴο ἐπ {1Π|6 
οὗ Κ'μαἸ ππδ ΘΒοΣ Β τμαγο ἢ ἀραϊηβὶ ϑϑιηδγια, 2 ΚΊΏΡΒ ΧΥἹ]. 9.5 ΤΠΘΓΟ 18 
ὯΟ0 ρστουπά [ὉΓ Ὀ6]:ονηρ χΥυἹ. 18, 14, ἃ Ἰαΐοσ δα το. 
ἔοι σου ὰ ποῖ παν ΟΠΔΡΒ8. ΧΥΪ;. δηα ΧχυἹ]. Βοραγαϊθα : 8686 ὙΠῊῈῸ 

ΧΙΧ. 816 δδουῦ {Π6 ββπη0 ἀαΐο, δῃὰ χχ. ἃ {116 ἰαΐοσ. (Ἃἀδβθηϊὰθ δά 
ΒοΒϑτ 16 Υ ΔΒΒΙΡῺ χὶχ. ἰο Μδῃ ββο ἢ δ σεῖρι, δηα ἱπίογργοῦ {Π6 ὕτο- 
ῬΒΘΟΥ οὗ [86 Εργράδηῃ ἀοαἀδολΥ ΠΥ ἀπά Ῥεατηθίίουθβ, Βαΐ {18 18 
ὙΠ Βουΐ βυΠοιϊοπὲ στουπαϑ.ὅ 

ΟἸδρ. χχὶ. ἸΔῪ δ'8δὸ 6 Ῥ]δοϑα θδυν ἰπ ἘΠ ΖΟ ΚΙ ἢ ΒΒ ταῖρῃ; ΜΠ116 
ΧΧΙ]., ΒΟΟΟΙΪηρ ἴο 61}, υγυϑὲ αν Ῥθοη ἀο  Ψοτοα αἱ 4 ἔπ θείῃ 
{86 [Ἀ]] οὗ βαιηδυῖα δὰ θοῦ θ᾽ Ἰηνδβίοη, ΤΙ Οἢ, νυν. 8---1}], 15 
ΒΡΟΚΘη οὗὨ δ8 γοῦ διΐυγα; τ Ὰ1δὺ [πΠ6 {Πτγοαίθηϊησ ἀραϊηβὺ ΘΠ Όπα, νν. 
1ὅ---25. ἐξα Β6θ 0 αν θθϑὴ {Ὁ]8]]6ἀ 1ῃ {Π6 ἐχαϊαίϊοη οὗ Ε]18- 
Κιπὶ Ὀοΐοσο [86 ᾿πνδδίο οοουγτοα. Βυΐ π68θ6 ΓΘΆΒΟΠΒ ΔΓ6 ηοΐ ΥΘΓΎ 
βαϊἰϑίδοίοσυ. ΕὟΥ, 16 17Ὺὲὸ σΟΙΏΡΑΓΟ ΧΧΙΪ. ὅ. ὙΠῸ ΧΧΧΥΪΙ. 8., ἀηα ΧΧΊ!. 
9--Ἰ1, νοΐ 2 ΟἌ του. χχχὶϊ. 2--ὅ., νν8 8[}}}} 868 στουῃὰ ἔοσ δ] ον 
{μα [86 ῬγΟρΡΒΘΟΥ͂ γγ88 ἀο] γοσοα πϑαῦ ὌΡΟῸΩ (π6 ὕτηθ οὗ [86 ᾿ηνϑείοι, 5 

1 ἙΪϊη]οϊίπηρ, ὃ 67. 8. Τροὶά. 8. Τρίὰ, 
4 ΕἘϊη]οϊίπηρ, ὃ 69. 5 Τοϊὰ. 4 1υϊὰ. ᾿ Τρὶά, 
5. 8.60 Ηοπάοσεθοη, ΤΊ6 ΒοΟΚ οἵ ἔπ6 Ῥτορδοὲ 156δἰδῃ, [πιγοά. [0 οἴιδρ. χχῆ, 

᾿ 3}"Ρῇ.2 
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ΝΟΥ ἴ8 (86 Ἰυάρηηχοηΐ Ῥσοποιιποθὰ ου ϑ'μοῦπα 8ῃ Οὐ]οοίϊοα, Ἐσ 
Τπουρἢ οογίδι ΠΥ ΕΠ ΑΚ τα 15 (χχχυϊ. 3, 22., χχαχυῖ!, 2.) βαιά ἴο Ὀδ οτοῖ 
{86 ΒοιιΒ6 014, 88 ΘΒε πη δα Ὀθθη ἀββογ θα χΧΙΙ, ]ὅ., γα ἴῃ (Ποθὲ τεῖγ 
ΡΙδοθβ ΘΒ Όπα 81}}} Π0]α 8 Πρ οὔοο, δηα ἀοο8 ποῖ ἄρῬΘΑΓ 88 γεὶ ποθεν 
1Π6 αἀἴδρστασο ρῥγοαϊοῖεα, 

ΚΩΙ ρ]δοθθ σμδρ. ΧΧἹἸ. 800 Δβογ (Π6 [Ἀ]1] οὗἩἨ ϑαπιδτῖα, δηὰ εὰρ- 
ῬΟΒθβ ὑπαὺ ΘΠΑἸ Δ βου Β ππϑυσοθββίμ! διθρα οὗ ΤΎΤΟ 185 τηϊοπάοὴ; 
Δηα χχῖν.--- ΧΧΡἹ], δα Ὀοίίονοβ ἴὁ ἤᾶνὸ ἱπιτηθαϊδίοὶΥ βυοοθοβεί. 
ΟἾαρβ. χχν ].-- Χ  ΧΧῊΣ, τοΐο ἴὸ [Π6 Αβαυσίδη Ἰηγδβίοη, ἀηὰ ταυεὶ ὃ 
ἀαίιθα ψμῖη {6 γέ Τουτίοθη γϑαγβ οὗ ΗθΖοκιλ ν᾽ β τοῖσι, Απὴ, 
88 1ἴἢ ΧΧΥΙ. 1--4. {Π6 ἀοσδβίγαοίοη οὐἨ ἧδατηαγὶα 15 Δ ΟυΠΟΘά 848 ἴῃ- 
ΡΟ ηρ, δηα ἴῃ ΧΧΧΙΙ. 7, 8. ΘΟΠΠΔΟΠΟΙΙΒ᾽Β ΩΨ ΆΘΙΟΩ 18 Βροζεῆ οἱ 
88 Πανιηρ δοί ]Υ οοουχτοα, ἴπο86 ὑνο ΟΠαρύθυϑ ΔΓῸ ῬΓΘΓΥ βοζυ- 
ταίοϊν ἤχοϑά, {π6 ἤγβί ποῦ Ἰαΐον {πδὴ Η 6Ζο ἰδ} 8 {μϊτὰ γολγ, (δὲ ἰὴ 
1η ἢ18 ἐοαγίθοπί ἢ. ϑοπιθ ΓΙ ύΘγΒ ἤᾶνα {γ]θα ἴο σῖγα τοΓ6 δχδοὶ ἀλίδι 
ἴο 1.686 86 Γ7168 οὗἉἨἁ ργραϊοίοηβ, θὰ τιπουῦ τυ ἢ βυοοοβα (μ 
ΧΧχῖν. δ Πα Χχχν. ΤΩΔΥ δ6 Δδϑιρῃθα ἰοὸ [Π6 {1π|6Ὲ ΟΥ̓ Θδῃπδο ΓΒ εχ- 
Ρϑαϊοῃ. 

Ομαρβ. χχχνυὶ.--- χχχῖχ. αγὸ Ὠιβίοσιοδι. ΤῊθ δοοουπί οοηίαϊποὶ ἰῃ 
ἘΠΟΙῺ 18 ΠρΑυΪῪ {π6 βάστα ΜΠ} (μαῦ ἴῃ 2 Κιηρβ χυῖ!, 18 -- χχ, 19, [ἰ 
18 ἃ αἀποθβύϊοῃ Ὑμοῖθμοῦ ομα οὗ {Π686 88 ἀογινθα ἔγομῃ (86 ΟἸΪΝτ, οἵ 
ὙΠΟΙΠΟΥ ΘΔ 0} τνὰ8 ἰ κθὴ ἔγομι ἃ {πιγὰ βοῦτοθ. ὉΠῸ6 ἰδβί βυρροβιίοι 
ΒΘΘΙῺΒ τηοϑύ ργορα]6. ΕῸΣ {πθγ6 ἃγὸ Ῥαγ ου ΑΓΒ 1π ΘϑΟἢ. ΠΑΙταΙνὸ 
τοβρθοῦνψοὶυ, ποῦ ἕουπα ἴῃ ἴπ6 ΟΥΠΘΙ, ἸΥΒΙΟΒ ΤῊΔΥ Ὀοϑύ ὃ6 οχρίδιπαὶ 
ὈΥγ ἰδ6 οχϊβίθῃοθ' οὗ ἃ ΠΟΘ ΘΟρουΒ ΠΙΒύοσΥ ἔσο τ] οἷ οδοὶὶ ἩΤΊΙεΙ 
γον ἷ8Β τηδίθσ]8. ΝΟῊῪ [8818}} Ἀϊμγ86}  ψσοῖθ δῃ 818 οἵ ἰὐσεμὶ 
δ ἩδΖεαϊκῖαἢ, Ἡ ΆΙΟΝ βαθὴὶ ἴο ἤᾶν Ὀθθῃ ἱποοχρογαίθα ἴῃ “ἶκ 
ῬοοΚ οὗ [μ6 Κίηρβ οὗ πάσῃ δῃὰ 1βγδα] " (2 Οἤγσοῃ. χχυὶ. 22., χχσσί 
32.) 10 ἰ8 πκοὶγ μδὺ μ σοπιροβθα 4 ΒἸβίοσυ οὗ 411 {86 ἰεῖπρϑ πιὰ 
Ψ ολ 6 788 Θοῃ ΘΠ ΡΟΥΒΏΘΟΙΒ ; δηα [18 ὨΙΒίοΥΥ, 1Ὁ 18 ΟἰΘΆΓ, ὁλητοί 
ΡῈ {86 βαηθ βοοῖ νι 18. ῥσορβθοῖθθβ. Ηδθγα {π6 δυΐδον οἵ ἰδ 
θοοὶς οὗ ΕΚίπρβ που] βπα ἢ18 πηδίβυϊαὶβ; δπὰ ἔγοτα {18 {{ ἴθι 
Ομαρίουβ ΧΧΧΥΪ.---ΧΧΧῖχ, ΜΌΓΘ τποϑύ ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἄγανγη, τβείβεγ ὦ] 
Τβδ18}} ΕἸ Πη86 1}, ΟΥ ΟΥ̓ Βοπ8 Ἰαίθν δάϊίου ἴξ 18 αἰ βου] ἰο ἀεἰεπαίῃε, 
Ἰ εἱ] ἀθοίάδβ 1Ὁ τγδβ {μ6 ργορμοί.ὃ Βυΐ (π6 ἀδθαίῃ οὐ ϑαππηδοδεπὺ 
τοϊα θα : δῃηά 10 18 μαγαϊυ ργόρ80]6 ἐπαΐ 1βαῖδῃ βυγνυῖνθα μἰπὶ." 

ΟΒδρε. χὶ].---ἰχυῖ., ἃ βθυῖθβ οὗ οοῃηθοίθα ρχορἤθοὶθβ, γα αβϑιριρὶ ἢ 
61] ἰο {86 Ἰαΐον γϑαγβ οὗ Η 6Ζϑ κι σοῖρπ. δ 

Μτ. Η. Βιονηβ ρῖνθβ 8. δοιμρομάίουβ νἱον οὗὨἩ (Π6 ἀαίοϑ οἱ ἰδ 
ΨΑΓΙΟῚΒ ρδαγίβ οὐ 1βδ:δ ἢ  Ῥσόρῆθου. Ηδ ἀπΠἔἔοσγβ 1π δοπὶθ ραπι 
ἔτοτα 186 βία θιηθηΐβ πιὰ δῦουθ. ΤΠ6 ἰαϑύ ομαρίοσβ, χὶἹ.---ἰχυῖ, ἐκ 
ὈΪδοθβ ἴῃ {Π6 σοῖρῃ οὗὨἩ Μϑδηβββθῇ. 

 ἘΠη]οἰπηρ, ὃ 69. 
3 860 Κεῖ], 1ν1ὰ. 8 70. 
8. Ἑϊηϊοϊϊπηρ, ὃ 7]. 
4 Ὧτ. Ηΐποκοβ, ἰπ δὴ 8δ0]6 ἀϊβαιυι εβἰεοη οα ἔ86 ΟἩοποΐορυ οὔ {9 Ἐεΐρτιϑ οἵ δεῖ τὶ 

ϑΘηΏΔΟΒοΥ Ὁ (Φοῦτηαὶ οὗἁ βδογοὰ 1 τογαίασο, σα} 1854.),, ϑἰαἴ68 ἢἷ8 Ὀο ἑοῦ τμδς βεπηδειη! 
ΔΥΓΩΥ ὙγὙὰ8 ἀεδιγογοὰ Β.0. 70]. ἰπ 1π6 ὑπνοπιγ- ΗΠ γοδῖ οὐ Ἠοζοκίδη δηὰ εϊγὰ οἵ δεβῖν 
σμογίθ : Ηοζοκί δῆ, 17 τη18. 06 6ϑίβϑ  βμοα, ἀϊδὰ ἴῃ ἔμ ϑευθῃιὴ οὗ ϑβδηηδοβοείδ, θὸ δῶ 
γοδῦ οὗὨ τνῆοβ8 σχοῖσῃ τγαβ ἴῃ6 ἢγδι οὔ Μδηδϑ86}} 8. 

5 ἘΠη]οϊξπηρ, 8 72. 
“ Ὅτάο ϑιροίογααι, οΒδΡ. ἷν. ΑΡΡεπά. ρρ. 349---252. 
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Ὑ. Τῆιο Ἰαίοῦ ομαρίδυϑ οὐ ᾿ξαῖαϊι βρϑὰκ γϑροδίθαϊυ οὔ ἃ ““βογνδηΐ 
Οὗ μα 1μοτά." ὙΠαῖ {18 ἀρρϑ]]αἴοη 18 υβθα 1 Βανθγα] Β6Ώ868, ““ ΠΟ 
ΟΠ6,᾽ βᾶγ8 Ἡδῃάρυβοῃ, “ ἔἌτΑΙ]ΠΔῚ ἢ ἢ [818 ΡΥΟΡΒ ΙΒ “ ὙΥΙῺρΡΒ Μ}}} 
ἄδθηγ. ἣς ΔΡΡΙ168 10 ἴο ἰμ,861 8, ομαρ. χχ. 8.; ὅο ΕἸΠΑ Κῖτ, χχιὶ. 20.; 
ἴο δα 6 Ὑ]8ἢ ΡΘΟΡ]6, χ]]. 8, 9., χ]ῖν. 1, 2,21., χὶν. 4., χ]ν111. 20.; δηά 
ἴο 8 ἀϊνίπα 1,οραῖο, οὗἩἮ ὙΒοῖὰ ἃ πυαΡοΥ οὔ ἔμῖηρθ ἀγα Ὀγθαϊοδίθα, νυ ῃ]ο ἢ 
οδηποῦ Θομβιβίθ Ε]γ Β6 ΔρΡρ]1ϊθὰ οἰ Π 6. ἴο {μ6 “6018 88 ἃ Ὀοάγ, ἰο {δ6:γ. 
Ρτορμοίβ οο δου ]Υ, ΟΥ ἴο ΔΠΥ͂ οπ6 οὗ ἔδθῖλ 1 Ῥαγθ οι αν, ΧΙ]. 
1-- -7., χΙχ. 1 ---9., 1. ὅ---10., 1. 18., 1.0; ψ ἢ τ ΠΙΟἢ σομρ. ΖΘΟἘἢ, 
111, 8.ἢ᾽. 1 πο ρυΐ ἰοροίμοῦ ἃ ἔδυ ἰγαϊῖβ οὐ {86 σΠμαγδοίοσ ἀθβοσι θοῦ, 
Ὑ76 81|8]}} πα ἰδαῖ μ6 νγ88 ““ οδ)]οα ἴγοτω {πῃ6 ποῦ," Αἰΐοα ἀπ ῥγο- 
διϑᾶὰ ἴογ {86 οἸοα ἴῃ τ ποῦ 6 γγὰβ ἰὼ σίου γ (ἀοὰ (Σ]ΙΧ. 1---8.); 
6 ὕγχα8 ϑῃαποα ψ 1} (6 Θριγιῦ, {[παῦ Πα τϊρῦ θ6 ἴπ6 δΒοῦγοα οἱὗἁ Ὀ]ββιηρ 

δηα ἀοἸνογδηοα [ο {π6 ΜΟΥ], πα Ἰπδυραγαία ἃ ΠΟΥ͂ ἀἸΒροη βίοι (Χ] 1]. 
1---7.}); 6 τῦᾶϑ ἴο Ὀ6 ἀθβριβθα δηά ἴο βυβοσ, ἴο θῈ ἃ βδουϊῆσα ἴῸΓ β[ῃ, 
τπουρὰ ποῖ 18 οσῃ (1111, 1---10.},ὄ 6 γγἃ8 ὕο ἤδυθ, ΠΟΥΤΘΥ͂ΘΙ, 88 [ἢ 6 
ἔταιε οὐὗἁἨὨ δὶ8 βου ηρθ, ἃ βρ. 6 ηα] ἃ τϑοορθηοθ (111. 11, 12.}): 818 
ΧΑ ΔΘ Ὀοΐηρ 88 ρτοαῦ 88 ἢ18 Βυλ}]Ἰδύοη Πα Ὀθοη Ὀοΐοσθ (1]. 
18--1ὅδ.λ 

ΤΠΟΥΘ παγα Ὀθ6Ὼ ΤἸΔΗΥ͂ ΘΟ] ΘΟΙΌΥΟΒ 48 ἴο {π6 ἱπίογργοίδοῃ οὗ 
8686 ἀδθβουι ρύϊουβ.Ό. Ἡρηρβίθηρουρ ΤΠ 008 ἤν αἰἴογθηΐ νἱονγβ3: 
δηα οἴδοτβ πιρηῦ Β6 εὐδο, . 1ὖ ψ1}} βυῆσο, ΠΟΘ ΟΥ, μοσα ἴο Ὡοῦϊοθ 
{Π686: (1.) Τα 68 ΡΘΟρ]9 ἰδ ἀθβοσροα, Βυΐ ἴπ χ]χ, 6. 186 
“ὁ βργυδῃΐ᾽, 18 αἸἰβΕ συ ]8ῃ6 ἃ ἔτομχ {6 «6ἴγ8, ἰονγαγαβΒ τ Ποτὰ ἢθ 18 ἴο 
ΡΟσΐοστῃ 8 οὔθ. ΒΒ βία6β, (Π6Ὺ 4Ὧο ποῖ δουσθθρομᾷ ἴο {86 ομασδοίου 
ΡοΥ Γαγοα ΧΙ, 2,8, Νὸοσ Μ}}}} 1Ὁ ἀο ἴο ΒΌΡροβα ὑπαὶ {π6ὸ Ὀϑίοσ ρϑυὶ 
οὗ 116 παίϊοῃ 18 τηϑδηΐ : [86 ἀθβοσιρίοι 11. 1111, Ρ] ΔΙ ΏΥ Ἱπα]σαϊηρ; ἃ 
ῬΘΙΒΟΙ. ὯΝ Ογτι 18 Ἰηἰοπαάθά. Βυΐ 1 18 ουἱάθηΐ {παῦ οὗἩ Ονσαβ 10 
ΠΘΥΟΓ οουἱά δ6 δΒα!ἃ ὑπαῦ 6 βῃοιυα ““ ποῖ ΟΥΎῪ, ποὺ ᾿ΠΠπῸ ὉΡ, ὯΟΓ οδῦδα 
Η18 γοΐοα ἴο Ὀ6 μοαγὰ ἴῃ {Π6 βίγϑοί "ἢ (Σ]}}}. 2.): δηὰ 848 11{010 (μαι 6 
“ἐ γδ8 Ὀσουρηῦ 885 ἃ ἴδ ἰο {86 Β]δι ριον " (111. 7.) (83.) ΤΆΘ ρῥγο- 
Ῥδοί 1βαϊδῖι δ᾽ τηβ6}!Ώ, Βυῦ 111]. 11,12, ἀοβουιδῖηρ [16 στοαῦ χα! ἰδ α 
οὔ [18 ““ βοσυδῃΐ ᾽ 89 ἃ Ὁ] ββίηρ᾽ ἰ0 ΤΩΒΗΥ͂ πα 008, οΟυ]ἀ πον Υ Ὀ6 Δρρ]168 
ἴο 1βαῖ8ἢῆ. (4.) ΤΠα ῥγορἤοῖδβ οοΠ] δον ογ. Βαΐ {πΠ6 σομνθσβίοη οὐ 1Π6 
Βοαί θα ἰβηθυον δείσι αὐδα ἰο {πῃ (Χ] 1, 6.). (6.) ΤΏ Μοβϑίδῃ, ΤῊϊ 
159 [86 ΟὨ]γ βα ̓ϑέδοίογυ ᾿ηἰοσργοίαου. Ηδηρβίοηογρ; πηθοίβ (86 οΡ766- 
Τἰοηβ ΜΒ ΙΟἢ (ὐδβθηαβ μα8 τηδάο ἴο ἰΐ, απ ψ ΒΙοἢ Ἰπἀοοα ἀρΡροαγ ἰο 6 
οὗ 11.618 οῖσῃῦ ; υἱΖ. {μαι [86 Μεββίδἢ τηυϑὺ 6 δχο θά, “ βίποα [886 
ΒΌ]6οῦ 18 ποῦ ΤΊΘΓΟΙΥ͂ ἃ ἰαϑοθοῦ οὗἩὨ ἐῃ6 παδαίμθπ, δπάονοθά νὰ [86 
ϑρισ οὗ Οοάἄ, Ὀυΐ αἶ8ο {πΠ6 Τ) ΕἸ ἑνεσοσ οὐ 18γδ6]. ΤηΪΐβ οὐ)δούϊοῃ 18 
στουπαρα οπ 8 [106 Γ8] ὑπάογβίδπαϊηρ οὗὨ 186]. χ]. 7. ““Νο ΤϑΆβοῃ 
ὁ88 Ὁ6 ρίνγθη ΨΥ Β6 ββου]ὰ σϑίοσ [6 βεοοπᾷ ραγῦ ἰοὸ ἔπ ἀ 6] νόσαηοα οὗ 
1Π6 Ρ6ΟΡΪ6 ἔγομη 6Χ1]6, πα πού ἰο {86 τϑαθιηρίϊοη οὗ τωδη κι ηα ἔγοπ) βίῃ 
8ηα οὐτοῦ.ἢ ΤῊ ποχῦ οδ]θοίίοη 18 811}} τόσο πύθῃ : “ (18 βασνδηΐ 
οὗ 6 Βουδῇ 18 ποί ρσϑαϊοίβα 88 ἃ ἔπΐασα ρογβοη, Ραΐ 18 ϑροΐκοθῃ οὗ 88 0ῃ6 
αἰγοαάν ρτεδεοηΐ. Α βυβιοϊθηῦ ΔΏΒΟΥ 18 ἐπαὶ ἴῃ ργορμοῦϊο ν]ϑιοὴ 
δου συ ὑμῖπρ ΔΡρϑαγϑα 88 ργββθηί. ΤῈ ργοοῦ οὔ ἴπο Μαοβείδῃϊο ᾿Ἰμύοσρσο- 

δ ὙΠῸ ΒΟΟΚ οἵ 6 Ῥτορμοὶ 18αϊδῃ, ψ ἢ ἃ Ομ πη ἴαΓΥ, ποῖο οἡ ΧΙ] ΙΙ. 1. 
32 ΤΠ ΟὨ τ βίο συ οὗὨἨ πὰ ΟἹ οκίδιπθης (Λτπο ἃ), οἡ 184]. χΠ, 1--9. ρΡ. 207, ἄς, οὗ 

το]. 11. ΡΡ. 196, ὅς. (Εἀίΐμῦ. 1850.). Οὐμρ. οὶ], Εἰη]οϊτα , 8 79. γ00. 275, ὅς, 

33 



806 Απαϊγεὶς 9. ἐδιε Οἰά 1 ε:έαπιεηΐ. 

ἰαϊϊομ 18 Μ716}} δηα ϑιιοοι οε]γ ϑίαιθα Ὁγ Ὧν. Ηδπάογβου, “ ΕἾ ἐμ 
Ῥᾶβϑασα (ΧχἹ. 1. ὅζ6.) 18. αἸγΘΟΙΥ Δρρ θα ἰο οἂν ϑῥιδαυϊουσ ὈΥ ἴδε ἴω. " 
βρίγεα δναηροὶ δὶ, Μαῦμεν, σμαρ. χίΐ, 11---21; πᾶ μαζὶ οἵ ἐμ 
βγϑὺ Ὑ6γ86 18 γ γΌ}} δἀορίοα ἴπ {π6 ἀἰνὶπθ ἐαϑατμον ἰοὸ [ἷ8 Με... 
ΒΔ ΠΒἢρ δὖ {π6 Φοτγάδῃ, 111. 17., ἀπά οἡ {86 τηουπῦ οἵ ἰγϑὴ ᾿ 
ΧΙ. ὅ.; Μαῦῖς ἰχ. 7.; ἴΚῸ ἰχ. 8ὅ. Τὸ ὑοῦ δἀὰ {δα τοίογομος 
ΟΛδ6 (0 {Π|6 βἰχύ γϑῦβ ὈΥ Θθθοη ἴῃ ἢΪ8 ἱπδριγθα ἰοβεϊτιοην, [εἷς 
1. 82. ϑοομάϊυ, (818 Ἰηὐεγρσχοίδιοῃ 18 ἐμπαὺ οὗὨἨ [86 (δ! δε ματ- 
ῬΒγαβῦ, πα 18 δαγοοδίϑα Ὀγ ΊτλοΣ δηα Αθδγθαποὶ, ποὶν δίδηάιησ 
116 ΠϑΙΤΟ 6885 οὗ {ποῖ ὨΘΓΘΑῚ ποῦοπθ. ὙὉὙ8Π6 ἰαίοσ πηϊα 
ΒΟΓΌΡΙ68Β ποῦ ἴο αϑϑβοσύ {μι 411 [Πο86 τῦῦο Ἃο ποῖ 1ῃὔοσργοῖ {86 ρτορδοι) 
οὗ {πὸ Μοββίδιῃ μανὸ Ὀθθὴ βίσοκ ἢ ὈΪ πάποϑθ, Ὁπ0, ΤΆπῆν, 
[86 τοί! γ οὗ ομαγαοῖου Ἔχ ιρ1 [6 1 {Ππ6 Ῥαββαρθ 18 Βυι ἢ) 88 ἰο τεπώει 
10 ἸΠΑΡΡΙΙΟΔΌ]6 ἰο 8}ῃΥ Ὀυΐ οὖν 1μοτὰ.ἢ"} 

Τ018 ἔσιιθ, 88 ΔΙΓΘΔΑΥ βαϊα, (Πδὺ (Π6 ῬΏγαβο 18 ποῦ ΔΡ}}164 ἜΧΟΙ υδἰγοῖγ ἰυ 
Μρδββϑιδῆ. ῷγ. ΑἸθσχδηαοῦ ΒΑΥῪΒ ΨΘΥῪ Ὑγ76}} ἰμαὺ τὸ αν ἤογα χ ϊϊηϊοὶ 
“186 Μροββιδῃ πα ἢ18 ῬΘΟΡΪ6, 88 ἃ ΘΟ ΡΪῈΣ ΡΘΙΒΟῚ, 8Πα 88 (86 πιρ- 
ΒΟΏΡΘΓ ΟΥ Τοργοβοηίδενο οὗ (ἀοά διμοηρ (86 παίϊομβ. ἢ ἢ ᾿ 
τπογοίοσα ΟΠ γβί, βοιμθίπλθϑ δ18 ῬθΟθ]6 Δ.΄Θ ΤΟΣ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ ροϊη οί 
ἴο. Τὰ ἴῃ ΧΙ, 18----26,, “16 οτος οὐ ὈΟΑῪ οἵ ΟἸτβί, δε ἄ- 
ΕἸ ρΡΒμοα ἔγοιῃ 18 Ηθδά, δηὰ σοργθβομηρ Εἰτὰ ὉΠῸῺΪ [6 ολπιο, 
ομαυροα τι ἀρ ἈΠ] Ππ 688 ἴο {ὑπ 61 στοαῦ ἰγυδβί, πα {818 ἀπίλ! {0}. 
Π688 ἀδοϊατοά ο Ὀ6 {Π6 οδιι86 οὗ νἢδῦ 1 βυβοεγοα.") 5. ὍΠα βδσης πηίεῦ 
0818 αἰὐδηϊίομ ἴο [86 δῃηδίορυ οὗ θουΐ, χυἹἱ., ΒΓ [86 “ ργορβεί ἢ 
Ἰπἰοηαρα 18 ποὺ ΟἸ σῖδύ 1 δὴ οχοϊβῖνα 86 η86, δαΐ γτδίδοῦ 86 ἰδὲ 
Ηεδὰ οἵ ἐδμαὺ ργορμϑίῖο θΟΥ ἴο σμοπὶ [18 ΘρΙγις τγῶϑ ἱπηραηοί, 
ΤὨ6 βδιὴθ τη δα βαϊά οὗ {π6 ρῆγαβθ ““ Αγαμβδιβ βορὰ," 1 ἴδε 
Νον Τοβίδιηθηξ, “ἢ σβοῦι δι] ἀθβοῦῖθοβ δ8 (86 βοθ οἵ ἀὐπ- 
δῖα, δηα Μόοβαββ 88 ἃ ργορμοῦ {κ6 ππίο Ὠϊτηβ6}, ἴῃ 8 ῥασϑοῃδὶ δὶ τοὶ 
ΔῈ ΘΧΟΪΠΒΙγ6 86η86, 18 ἀ68ογ! 6 ὈΥ͂ βαϊδῃ 88 (86 βασυϑδηῦ οὗ Δεβονεὶ, 
ἴῃ ἷ8 οὐ Ῥόσβοι, θυῦ ποῦ ἰο {6 Θχοϊυβιοη οὗὨ ᾿18 ῬΘ0ρ]6, 80 ΠΣ 
(ΠΥ οὔθ 6 οομῃϑίάοτοα δὶ8 οο- ΤΟΥ ΚΟΒ ΟΥἨΥ Ἀ ὨἿδ χαργοθθηι ῦτγα, 
ΟὈ]δοἴϊοπβ ἔουαπα ρα οη ἴμ6 τγδηΐ οὐ ἀρτϑοιηθηῦ Ὀθίνγθθη 80π16 οὗ (δδϑς 
ἀδβουρίίομβ ἀπ {π6 τϑοογάθά οδβαγδοῖθγ οὗ [βγϑϑὶ ἀγα οοπηροίρα πιὰ 
ἃ ΒΌΡΟΓΠΟοΙΑΙ υἱον οὐ βγαθὶ οοῃβιἀθγθα βΙΠΩΡΙΥ 88 ἃ πϑίϊοη διὰ [6 
οἰ Γ παίΐοῃβ, δχοδρῦ 80 ΓᾺΡ 88 1Ὁ 8 σουρῦ ἰπίο οχίοσιδὶ δηὰ [υ- 
ταἰΐοιβ σοππροίΐοη ὙΠ} {86 ἔσθ στο ρῖοθ.. . . 118γϑὲ] 18 δοιδὲ- 
[1168 ἀοβογι θα 85 6 γγὰϑ τηϑαηὺ ἴο ὃ6 ; Βοιῃθε πλ68 88 [6 δοίῃδιυ τὼ 
δἰ. ᾧ ΤΕ} θ6 δεικοα μον (6 ἀμδγοηΐ Δρρ]Ἰοδ θη 8 οἱὨἁ [18 ᾿νοποῦι- 
ΔΌΪΟ {016 ἀγα ὕο 6 ἀϊβυϊηρυθηῃοα, δὸ 88 ἴο δυνοϊὰ Ὀοῃ ιδβίοη ΟΥ̓ οδμπ' 
ΟἷΟ.Β ᾿ποοηβιϑύβθῃου, [Π6 ΔΉΒΥΤΟΥ 18 88 [0] γ8: Ἦ ΒΟΓΟ [86 (65 δὲ 
ἴῃ {ποῖ μαίυσθ δρρ  οϑΌ]6 θοιὰ ἴο ΟἸσῖδὲ α8 ἴπ6ὸ Ηϑδα διηά ἰὸ ἂν 
ΟΠυΤΟΣ 858 [86 ὈΟΟΥ, ἰμ6 γα 18 πο ηθϑα οὗ ἀϊβηρσυ ϑῃϊηρ δἱ 41} θθ Ποοα 
{Π6π. ὙΒΘΓΘ δι πα] ἱπηροσγίδοίοη 18 ἐταρ]οα τη τ μαῦ 18 βαἱὰ, 13: πιμϑὶ 
οὗ οουγβα θ6 δρρ]ἰοᾷ ἰο {π6 θοάγ οὔἱγ. ἮΆοτα 8 ἔγοοάοῃμι βοτι δὰ 
᾿ηροχέβοϊίοῃ 18 ᾿πηρ]164, 86 ἰδηραασα οδη μᾶνθ ἃ ἀϊγθοῦ δαὰ [μεπὶ 
ΓΘίδΥΘ ΠΟΘ ΟὨΪΥ ἴο ἐπα Ηρδά, Βυΐ τον Β6 οοπϑιἀογοα 68 ἀθϑογρῦτε οἱ 
{86 ὈΟΑῪΎ, ἴῃ 80 [ἈΓ ἃ8 118 1468 ΟΥὁ ἀαδβίσῃ 18 ΘΟΠΟΘΣΩΘΩ͂, ἐπουρὶι ποί 1ἢ 

᾿ ΤῊ ΒΟΟΚ οὔ [86 Ῥτορδεὶ Ιβδίβῃ, ὅς. ποίθ οὐ χἰϊὶ, 1, [ 
" ΤΊις Ῥτορβθοίοβ οἵ βδίαῃ, Εδγίον ἀπὰ 1 αῦεῦ, σμδρ. χΠΐ, Ρ. 628. 1 
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Οη ἐδε οοοΐ 90 ἐλ Τγορλοὲ 7εαϊαΐι. 807 

ΤΟίΌΓΘοΘ ἰο 118 δοίιιδὶ οοηαιΐοη. 1,ἈΒΠΥ, ΉΘη δην ηρ 186. βαϊά 
πη γίηρ ΠΟΙ ΟΥ 1Π8η106 τηογιῖ, [6 Δρρ]οδίίου ἰο ἐΐ6 Ηροδά θ6- 
ΘΟΙ.68 ποῦ ΟὨΪΥ͂ ρΡγΘαοιαϊηδηΐ Ὀυὺ Θχοτδινϑ. 

Τὴ την, ἱπογϑίοσο, οὗ [86 ναγίουβ 1πθγργθίδ [008 ρίνθη ἴπογθ 18 
{τ ἢ, θυῦ ποῖ {π6 ψὨο]6 γαῖ. Τἢθ οΟΠσ68 δηα Ὅσο ]θηοῖθβ θοσσονραᾶ 
ἴῃ ἀοβου ρθη ἔγομπι ΠΕ ΥΊΟΥΒ δΔηα ἰὐρ10Ὰ} Ρουβοηδροβ ἤανὸ ἐπμοὶν ἢ.}} 
βρη βοβίίοι ἰῃ Ομθ ἴο Βοτ {ΠΟΥ͂ ΡοΪπί ; ἯΠΟ ““ 18 πογα ῃδη ἃ ὑτὸ- 
Ρδοί, ἔθου {Π6 18168 ταῦ οπ ἢ18 ἸΔῈ ; ΤΟΥ (ἤδη ἃ Ὀγίθϑῦ, ἴῸγ Πα Οὔ δτΒ 
ὮΡ ΙΒ]; τηοτα ἴδῃ 8 Κὶπρ, ἔοσ ὑπγοῦρἢ Π18 ρἸΟΥΥ [6 πηαῖκοβ Κι πρβ 
ἴο ἔχοι ]6. Νοῦ τϑσα ργορἢ δῦ, 6 γ6 ῥγὶθβῦ, πη γα Κίηρ, 18 {Π8 βογυδηΐ 
οὗ τμ6 Ἰωμοτά, σγῆο 18 ποθ οὗὨ {θη 6 Χο  αβῖνοὶυ, μὰ 18 411} ἰοροίδοσ ; 
Δα [ΠΥ ΔΓΘ ΟὨΪΥ {Πγ66 ΘΙΏΘΠΔΙΙΟΠΒ οὗὨ 18 Ἰπαϊν άπ] ρίοσυ. } ΝΟΥ 18 
10 7υδὲ 8ῃ 1464] ἴο σῇ (Π6 ργορῃθὺ μδ8 βου θθα Ῥδσβοηῃδι τυ ; [86 
πούϊοῃ 18 ΔᾺΠῪ γΘ8}1Ζοὰ ἴῃ Ηΐτ ψἢοῸ ἴῃ {π6 ἔπι] 688 οὐ 1π6 ἄπηθ ρῈῖ- 
ΒΟΠΆΪΪΥ Δρῥοαγϑα ἴῃ [πὸ που], δηὰ ραίπογαὰ τουηά ῃϊπ (6 ἔσαο [δγϑο], 
οοπηθοίθα τ ἢ πΐτῃ δηα σοπίοσιηθα [0 Πῖπι, ΟὁΠ6 ᾿ἰνῖηρ θοάγ, οὗ νοὶ 
ἢ 18 {86 Ηοδα δια μον [86 τϑι Ὀ6 78. 

ΥΙ. [τ 18 ἃ αυοδβίίοη οὴ γμαῦ ῥυῖποῖρ]6 [Π6 Ῥγορθοΐῖθα οὗ 186ϊδῇ 
μανο Ὀ6θῃ δυγδηρθα 88 ἯΘ ΠΟΥ͂ Ηπα (Π6ῃ}, ἀπ δποίμον ἡ ΒΟΙΠΟΥ ἘΠ6Υ͂ 
ΜΓ 6ΟἸ]Θοίοα δηα δυτδηροα ὈΥ͂ [βαϊ δῇ ἢ] 1861}, 

ΟΥ̓ δουσβα, ἔποβ6 το ἄθην {μδύ 411 [Π6 Ῥγορῇθοὶθβ οὗ {18 ὈοοΪς ῥγὸ- 
οαρα ἔγομῃ ἰβαϊδ 4ἀο ποῦ β6]ιονο {μαι (ἢ6 ΔΥΓΑΠρΊηρ ΟΥἩ ΘαΙϊησ (80 ἴο 
ΒΡΘΔΪΚ) ὈΘΙοηρΒ ἴο τα; ἱπουρἢ ΓΠΘΥ͂ ΤΏΔῪ ποῖ "6 ἱπα!δροβοα ἴο δά πι!ς 
τπΠαλ 186 Ῥτορμοῖ οσιιθὰ {π6 στοὺπηάπουκ οὗ 8. οοἸ]θοῦοη ἰο ψ πο ἢ 
Δα Ἰοὴ8 6Γὰ δου γαγὰβ τηδα 6.2 ΚΙ]οϊηοσξ, ἴοο, ἱπηαρίποβ ὑπαὶ τῃ6 
ΔΙΤΑΠσοιηδηΐ 18 (06 ἴο ἃ ἰδίαν μαπα ; Ὀθόϑαθο ὁ πα {μ6 ργορἤθοῖοβ 
στουροά γαίμοῦ δοοοσγάϊηρ (0 86 δι] οὐ-ταδέϊοσ ἔπ8ῃ ἰο (ἢ 6 ΟὨΣΟΠΟ]ο- 
σ164] Βααιθησθ, Δηα Ὀασοδιδθ ὕπο γα ἀγα ποῦ ΔηΥῪ {παὺ οδπ 6 δβοιϊθοα 
ΜΙ οοτίδιηΐν ἴο οὐ Πα τ Β Τοῖρτ ; ἃΠπα,, 88 10 18 ποὺ ΠΚ6]γ ὑπαὶ {86 ῥσὸ- 
Ῥδοὺῦ υἱἱιογοα ὩΟΠ6 [ὉΓΣ 80 ΤΔΗΥ͂ Υ̓ΘΆΓΒ, ΒΟΠ1Θ Τητϑύ ἴῃ ΘΟΠΒΘ]ΠΏΘΠΟΘ ὮδΥΘ 
Ὀδθη Ἰοβὲ Ὀϑίοσθ 8 οο]δοίΐοῃ νγ)χβ διζϑιηρίθα.ὃ ΤῆθΒΟ6 ΓΘΆΒΟῺΒ ΔΓ ποῦ 
ΨΟΙῪ ὙΘΙΡὮΙΥ ; δηα ΔΟΟΟΓΟΙΏΡΊΥ ΠΟΥ ΔΓῸ γοὐοοίθα ὈγῪ ΗἩδηρβίθηθοῦρ" 
δηα 6}}.ὃ Ὑῃο ΘὨγοποίοριοδὶ δσσδηροιηθηῦ 18 ποὶ ρΥΘΔΟΥ ἀοραγίοα 
ἔγνοια ; 10 πηᾶ 6, ΟΠ]Υ͂ ἴο ΙΔ Τοσοίποῦ ῬγορΏΘ0168 Μ Β]ΟὮ ὈΘΑΓ ὍΡΟΙ [16 
Βαπλ6 Βιι ̓]6οὺ (σοι. Ρ. 798.) 448 ἴο ἴ86 ΠΟΠΡΑΡρΡΘΆΓΆΠΟΘ οὗ δὴν ἴῃ 
“οὐ μαπλ τοῖρη, ΗΘ ηρΒύΘὨ ΟΡ ΤῸ Ρ]168 ἐπα, ἐπουρἢ 1: 18 ὉΠ ΚΟΙν ἐπα 
Ἰβαϊδῇ νγ88 β:]Ϊϑηξ 8ὸ Ἰοῃρ;, “" 1018 ὈΥ ΠΟ ΤΩΘΔΠΒ ἘΠ]ΠΙΚΟΙΥ (Πδῦ ἀυγίηρ [18 
[πὰϑ δ υἱξοσοα Ὡ0 ΡΓΟΡΏΘΟΥ͂ ψ Β1ΟᾺ ἢ6 ἱπουρἢὗ ΡΓΟΡΘΥ [ΟΡ ΓΘϑοσυθ. ΕΝ 
10 ἈΡΡΘΔΥΒ ΥΘΣΥ ῬΓΟΌΔΌΙ6, 1 γα σου ραγο 1Π6 ΠΕΡ ΕΠ ΤΣ οΠασδοΐοῦ 
ΟΥ̓ οὔδρβ. 1.---ν., (π6 οοπίοπίβ οὗ συ οἢ που] ΔΡΡΙΥ ἴο {π6 ἀδγ8 οὗ 
Φούδιαπι 4180, βίποθ ἀυγίηρ 18 τοὶρὮ ὯῸ ΘΟΠΒΙἀΘΥΆ1]6. οἤδηρο8 ὕοοΚ 
ΡΪασα ; ΘοΟμβοαυ ΕΪΥ {π6 ργορμούϊο αὐίθγδῃοθθ τηονϑα 1π {{6 ΒαΙὴ6 
Βρμοσα ὙΠῸ [8086 ργοβογυθα ἴὸ υ8 ποτα ἴπ6 τεῖρῃ οὗ {2214}. ΤΏ], 
1πουρὮ ἰο ἃ οογίδιη ασχίθης {γπ|6, 18 ἔᾺΣ ἴοο ον ἃ υἱθὺ οὗ [6 δι] θοῦ, 
Ὗς: ἡ (μ6 υἱίογαμοθθ, ποῦ ͵ι8ὺ ψ81ολ δὴ πα ϊν 81} ρῥτορμοί 

. Ποϊ σοῦ, ἰὰ Ἐυδοϊθαοῦ υηὰ ΟὐοΥο Κοβ Ζο  βο τ, 1850. ἢ. 54. 
3. 3.0 Ετνδ]α, Ὠὶο Ῥτορμοίθῃ ἀοβ Α. Β. υοἱ. ἱ, ὑρ. δ7, 8.39 170, δια. 
8. Τοῦδεν ἀΐο ἘΟΒΙΒοὶϊ, ἃ 8. Ὑ΄. ΡΡ. 110, ὅς, 
4 Κἰιιο᾿ Ογοϊ. οἵ Βι0]. 1ω1ϊ, ἀγὶ. 196 ἰδ ἢ, 
δ ἘΪη]οἰπηρ, ὃ 73. Ρ. 282. 
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805 ᾿“παϊρυεβὲ5 οΥ᾽ ἐλε ΟἹαά Τεβίαηιοηί. 

ἐς που ὈΓΌΡΟΥ ἴο ῥγϑβοῦνα," δυΐ τῆπϊοὴ (ἀοά τηἰοπάοᾷ ἴον ἰδ 
βίαπαϊησ ᾿ηβἰ γα οοη οὗ ἢ18 σμυτου. ου 016858 ἴο σΔΥ Ῥγοροῖδ απὸ 
ΒΟ]Υ πιθὴ οὗ οἱὰ σονοϊαίϊομβ οτα αἸΥΙΠΟΙΥ ταδάθ ΜΈΙΟΝ ταῖρι ὃς 
σίνϑη [στ δὖ {Π6 ὑπ|6, θὰ ππιοῖ [86 Βα ρΡοΣΙὐθμτπρ' ϑρισιϊ ἀἸὰ ποι 
Ρτοιωρί {Πδῖὰ ἴο γϑοογὰ ἴον [86 ἀσ68 [0 σοὴθ αἴϊψοσ. ἀπά 1ΐ γγβ σπε 
Ραγῦ οὗ [116 Βα ρογῃδίυγαὶ συϊάδησα ἰο βοϊθοῦ δῦ ΤΠ6Ὺ βῃουϊὰ τρουπὶ, 
885 1ὖ νν»88 ΔΏΟΓΠΟΥ [0 ΚΘΘΡ {μοῖὴ ἔγοτι ΟΥΤῸΣ ἴῃ σϑοοσάϊηρσ (οορ, Βεγ, 
χ. 4... Ὑμοὴ ΕΔ] 4]16ρ68 [86 νασίουβ ᾿ βου ρΌ10η8 οὐ ὨΓ168, στῇ. 
1., ΧΧΙ. 1, 18., ΧΧΊ!. 1., τ τίν ἧς ἃ ἰαίου Ββαηα ", 6 6068 ποῖ οὐῃ- 
γνἷησο. [10 Μψ11}1}, πο ΘΥΘΥ, τϑλδῖη ἃ ροϊηῦ ποῖ ΘΆΔΥ ἴο Ὀδ6 ἀοολῥοὰ, 
ὙΓΒΘΙΠΟΥ ᾿ϑαϊδ ΓΘΆΠ]Ὺ οομαρ[οἰθα {π6 οΟἸ]θοοι οὐἁὨ [18 ῥγορβοοῖθὶ 
11 6118 δββουθοη οὗ ἃ οἶδασ ρυι μοῖρ] τορυϊδίϊηρσ [86 Ὑγ10]6 ἀγτδηροπιεηὶ, 
80 ἐμαΐ {ῃ6 ὈΟΟΙ ῥγοσθϑᾶβ, 88 10 6.6, ““γοτλ ὁπ ρτιβὶι,᾽2 18 δοῦ- 
“δῦ Ἔχαρρογαίθα,] 
. ΥὙΗ,, Ἰβαϊαῖ ἢδ8, τ ΒΙΠρΌΪΑΥ ῥσορτί ον, θθθ πα ἀδθπῃοτσαϊπαίο ἰἧκ 
ευαηφοϊοαΐ ργορἢεῖ, οχ δοοουπί οὗὨ ἴΠ6 πυμαρθοῦ δηα σασιοῖγ οἵ δ[8 γτο- 
ῬΒδοῖοθ οοποοσῃίησ {μ86 δἀνθηῦ δηᾶ οδμαγδοίοσ, ἔμπα τα] ΒΓ κηὲ 
ἀνα ῃρα δ [ὴ6 Β τῖπρθ ἀπα ἀδαίθ, πα ἴΠ0 δχίθμβινθ ρογτηλδεπὶ 
ἱηράοχῃ οὗἉ [π6 Μοβδβίδῃ. 830 δσρ]οῖῦ δθα ἀθίθσταϊμδίθ δγὸ δ]5 μτε- 

αἸσίίοηβ, ἃ8 γ76}1} 88 80 πυπίοχουῦβ, (παῦ ἢ6 Βοοῖὴβ ἴο βρϑβκ ζγαίβεγ αἱ 
1 ]ηρ8 ραδέ ἴῃΔη οὗ ουθῃίβ γοῦ ζμζμγε; δια ἢ ἸΏΔΥῪ δδ οΔ]]6ἀ ταίμος 
8 ΘΥΔΏΡΟ]18ὲ, (μ8ῃ ἃ ρσόρμοί. Νὸο οῃθ, ἱπᾶθοα, οϑὴ 6 δὖ 8 089 18 
ΔΡΡΙγΙηρ; ποτὰ ἰο [86 ταϊβϑίοη 8η4 οπαγδοίορ οὗ 9688 ΟἸγὶβί, δηὰ ἰὸ 
{Π6 ονϑθῃΐίβ ΟΝ ἀγὸ οἱϊοα ἴῃ ἢ18 ΗΙΒΙΟΥΥ ὈΥ {π6 ψυιΐοσβ οὗ [86 Νὲν 
Τοβίδμηθπ, ὙΤΠϊ8 ῥῬσόρμοῖ, βαγ8 Ὀίθμῃορ ονίι, δου ΠὯ8 ἴῃ σαὶ 
ἰταμβοοπάθηὐ Θσχοϑ]θποῖθθ, ἐμαῦ ἢ6 ΤΑΥ͂ Ὀ6 ῬΓΟΡΟΙΙΥ βαϊὰ ἴο αῇοτὶ [δε 
τηοϑύ ρογίδοί πηϑδὶ οὗ Ῥσορμοῖο ροοίσγ. ΗἮδ 18 δῇ ὁπςοθ οἱθρβηί κῃ 
ΒΌΡ]1τη6, ἔογοῦ ]6 δῃα οΥπαπηθηΐθα : μ6 ὉΠ1[68 ΘΠΘΤΟῪ ὙΓ1 ΘΟΡΊΟΙΙΒΏΟΒ, 
ΔΙΩΣ αἸΡΏΪΥ ΜΠ νατγιοῖγ. [Ι͂ἢ 18 Βϑηῃ πθηΐβ [ΠΟΥ 18. ὉΠΟΟΠΙΠΙΟῦ 
Θ᾽ ουδίϊοη 86 πηδ] ΘΒ[Υ ; ἰῃ 18 ἱΤΩΔΡΌΓΣΥ, [86 αὐτηοδβί ργορυιοίυ, οἰθρδῆζε, 
ἀἰσηϊίγ, δᾶ αἰ ΟΣ; ἴῃ 88 ἰδπρυδρα, ὉΠΟΟΙΆΊΟΩ ὈαδϑΕ  δοὲ 
ΘΠΘΓΡῪ ; 8η4, ποτὶ Ββίδπαϊηρ [Π6 ΟὈΒΟΟΧΣΊΥ οἵ Ὠἷ8 8} οί, ἃ δυτρης 
Ἰῃρ ἄερτοθ οὗἉ οἰθδγηβββ δπα βιπιρ]]οἱγ. Τὸ (6886 ὑχ ΤΑΥ͂ διὰ (2; 
{Π6Γ6 18 βυοἢ βυγθοίῃθϑϑ ἴῃ {86 ροθίσα] δου ροβι το οἵ [18 ϑϑῃίθμοεθ, 
γ ΠούμοΥ 10 ρσγοοθϑα ἔγοτῃ αγί οὐ ρϑηϊαβ, {μαΐ, 16 10 Η ΘΌγοΥ Ροοῦγ δ 
Ῥγαβϑῃΐ 18 Ῥοββοββοα οὗ ΔΩΥ ΣΘΠ81}8 οὗὨ 18 πδῦϊνθ ρσσύδοθ ΔΠᾺ ΠΆΣΗΣ, 
νγὙ6 8}8}} ΘὨΙΘΗ͂ν πὰ {πόη ἴῃ {6 ἩΣΙΌ Ωρ οὗ 1βαϊδῃ ; 80 {πδὺ (86 517" 
πρ; οὗ ΕἸΖΕ Κ16] τὺ τηοβὺ 7. 8{1Υ Ὀ6 Δρρ]164 ἴο {818 ρῥχορβοί, --- 

“ΠΟΙ ἀτγί {86 σοπῆττηοα ἜΧΘΙΏΡΙΑΣ οὗ ΤΠ ΒΒΌΓΕΒ, 
ΕῸ]] οὗἁ τυϊδάομ, δηὰ ροσγίδοϊ 'π θοδυῖγ. ΕΟ, χχυἹ!. 12. 

Τβαῖδι 4180 συ! 6 χοθὶβ 1 411 [Π6 στϑοθβ οὐ τῃϑίῃοά, ογᾶθγ, οοπποῦν 
[οη, δᾶ δυτδηροιημθης ὃ: ὑπουρἧ ἴῃ Δββοσπρ' [18 γγ76 τησδῦ ποὺ [οιγεί 
[π6 παίυτα οὗὨ {86 ῥγορμαίϊο ἱπιρυ]βα, ψ οἷ ὈΘᾶγΒ αὐγαν {86 τιϊπὰ 
ἸΤΥΘΒΙΒΌ0]6 σν]ο] 6 ποθ, δηα ἔΓΘΑΌΘΏΠΥ ἴῃ σΤαρΙ ἃ ΤΥ δ᾽ 0}8 ἔγοιι ΠΘΑΓ 
τοιηοίθ οδ]θοίβ, όσα Βυϊηδπῃ ἴο αἰνῖηθ ; "716 τησδὲ ΠἸΚαννἶβα δὰ οὐτεξὶ 

1 919 Ῥγορδοίθῃ ἀθ8β Α. Β. νοὶ. 1. Ρῃ. ὅ8, ἄς. 
3 ἘΠηἸοπηρ, ὃ 73. Ρ. 282. 
8. “Ογθ ὁδηῃοϊ 38γΥ ΟὗὨ 186, δῇ 88 οὐ οἵποῦ ργορμοίβ, ἰπδὲ ὃς ἢδᾷὰ βοπια βρϑοὶδὶ ρου ΙΔ ΓΙ} 

ανουσίι9 τηοὰθ οἵ σο]ουτίης. .. . 4.5 {{|ὸ δα )οςῦ γϑαῦΐγοβ, Ἔν υΥ Κίηὰ οὗὨἉ ἀϊςείου, δηἀ Ε7 6 
ΕἸρπΒο οὗ πηθῖμοὰ ἃγα σοβροοιίτου πιαπὶ εδιοὰ." Ἐλνα]ὰ, 6 Ῥτορδείοη 465 Α. Β. τοι } 
Ρ. 
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ἴῃ τοιπδγκίηρ [86 11πλ}8 οὐὗἨ ρα ΟΌΪΆΓ ῬΥΘαΙ ΟΟΏ8, βῖη66, ἃ8. [Π6Υ 8316 
πον οχίμηΐ, ΠΟΥ ΔΓΘ ΟἰΘΠ ΠΡ ΡΓΟΡΘΟΥΙΥ σοηποοίοα, τ] ουδ ΔΩΥ τηδσΐκβ 
οἵ ἀϊδβουϊἱηδίοῃ. 

Βιβῆορ μον μ88 βοϊθοϊβα σἤδρβ. χχχῖν. ΧΧχυ. 88 ἃ Βρϑοϊπηθῃ οὗ 
1Π6 Ῥοσίϊο βίυ]8 ἴῃ μι ϊοὶὶ 1βαϊδῃ ἀθ! ν 6 .8 818 ρα! οἴ 08, δηα [88 111τπ|8- 
ἰγαϊϑα αὖ ϑοῖμθ ἰϑηριῆ (ἢ 6 γδγουβ Ὀθδ [168 ν᾽ ΒΙοἢ ΘΠ] ΠΟΘ ΠΕΥ αἸβιΣρ 8} 
[86 5:1ρ0]6, ΤορΊ Αγ, δπα ρμογίδοῦ ρόθῖλ σοπίδιηθα 1η {Πο86 οδαρίορσϑ. 
Βαυΐ {π6 σταμπάσδβί βρϑοϊπηθῃ οὗ [8 Ῥοθίσυ ἰ8 ργοβθηϊθα 1ῃ οἤδρ. χῖν., 
γ ΠΙοἷὶ 18 ομ6 οὗ [Π6 πιοβὲ 81 π|6 οἄ68 οοσασγιηρ᾽ ἰῃ [ἢ6 Ὀ10]6. 
ΤῊ ὈΙΒΒΟΡ᾿Β ΜΟΥ ταδί 6 τοίοσγθα [0 ΦῸΣ ἢ18. 6 χοθ]θπὶ οὐ (]οἶβηὶ 

ΟἹ {818 ομαρίθν, ὙΠΟ ἢ 6 ΒΌΤΩΒ ὉΡ ΒΥ͂ Βαγϊηρ, “11 τὴν 6 ᾿πἀυ]ροά 
ἡ {Π6 ἔγϑα ἀθοϊδγδοη οὗ ΤΥ ΟΥ̓ Βοη πθηΐ8 Οἢ (818 οσοαβίοη, 1 40 
ποῦ ΚΗΟῪΥ͂ 8 81ηρ16 ᾿Ἰηβίδηοα, ἴῃ ἰἢ6 ὙὙ80]6 ΘοΙηρδᾶ88 οὐ ατϑακ δπὰ Βο- 
Τη8Δ ΡΟΘΊΤΥ, ὙΥΒΙΟὮ, 1 ΘΥΘΤῪ ΘΧΟΘΙ]ΘΩΟ6 Οὗ ΘΟ ΡΟΒΙ ΟΏ, ολ ἢ Ὀ6 Βα]4 ἰοὸ 
6408], ΟΣ ΘΥθῃ ἰο δρρσοδοῖ 11.ἢ} 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΣ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΞῚ 9ΕΒΕΛΩΛΗ, 

Ι. Αμίλον απαᾶ ἀαίε.----Τ1. Οοσσοαδίοη ΟΓ᾽ δὶδ ρτορλεοῖεδ. - Ὠ βεγοπέ οοἶΐοο- 
ἐϊοη5 ΟΓΓ᾽ ἐδεηι.---111. ϑγηπορϑὶδ 0. ἐλεὶν σοπέεηί δ. ---- Τ  εὶγ σεπι 6 Ή 688. ---ς 
" ΤῬγορλοοῖεϑ σοποεγηῖης ἐδλο Μεδεϊαλ. ---Ψ. Οὐδεγυαίζίοηδ οἡ υετγεπιὶαλ᾽ 8 
δέψίο. 
ὦ ΒΕΡΟΕΒ ΟΗΒΙΒΊ, 628---ὅ86. 

1. ΤῊΕ ρῥγορμοῦ “ εγεπϊδῇ τγὰ8 οὐ [86 βαοθγάοίδὶ σβθθ, Ὀϑίῃρ' (88 Ἐθ 
ΠἸΠ]861} ΣΘΟΟΓα 8) μα οὗὨ {πΠ6 ῥγτιθβίϑ {πᾶ ἀνγοὶῦ αὖ Απαίδοία (.. 1.) ἴπ 
[86 Ἰαπά οὗἩ Βαομ)δτηΐη, ἃ ΟἸἿΥ Δρργορυιδίθα ουἱ οὗ ἰμαὺ ἰγῖρ6 ἴο {Π6 180 
οὗ {86 ῥγιοβίβθ, [86 βοὴϑ οὗ δγοῃ (9οβἢ. χχὶ. 18.), δῃᾷ δἰζυδίθ, 88 ψγ7ὸ 
Ἰθαση ἴσου “δγοόσηθ, αρουΐ ἰἤγοο Βοιηδῃ τ11]|68 ποσί οὗ «ΘΓ Βα] οι. 
ΘΌΙΩΘ ΟΥ68 ἢαγα οοπ]εοίυγοα {πα Ἀ18 ἔδΊ ΒΟΥ γ88 {Ππ|| δαὶ ἨΣΙΚίδῃ, 
16 πρἢ ῥγιοβί, ψῃὸ ἔουπά {Π6 Ὀοοῖϊκ οὗ [86 Ἰὰνγ ἴῃ (86 ἴδτρίθ, ἰῃ [6 
οἰσμύθοητ γοαῦ οὗ {π6 τοῖρῃ οὗἉ “οδβίδῃ (2 Κὶπρϑ χχὶ!. 8.); μαΐ ον [818 
ΟΡΙ πίοι ἴπο γα 18 πὸ ὈοϑίοΣ στουπά ΤΠ80 {πα 6 ὈΟΓΘ {86 Βδῖηθ ὨΔΠΊΘ, 
Ὑ ΠΙΟἢ τγ88 οὗ ἰγεαυθηϊ ΟΟΟΌσΣΓΘΠσ 6 διηοηρ ἴΠ6 «678; ἔογ, 18 {86 ρτο- 
Ρμοίβ [ἈΓΠῸΡ ΠΑ γϑα ΠΥ Ὀθοη {Π6 Πρ ργιθϑῦ, 6 σου] ἀου 616 88 Ὠαν 
Ῥόθῃ ἀἰβιίπρυδμοα ὈΥ {πᾶὶ (116, ἀῃὰ ποῦ] ποῖ μβανθ Ὀθθῃ ρἰδοθά 
Οἢ 8 1676] τ] ρυ]οϑίβ οὗ {π6 ογαΙΠΥῪ 6488. [ΒΒ 681468, ΑΠδίΠοί βοθη8 
ἴο αν θθθῃ Δρργορτγιαῖοά ἰο Ῥυγϊθϑίβ οὗ [η6 Ἀπ} οὗὨἩ Π{Πᾶπηδγ, ἴο 
ψ Βοἢ ΑΒ ΔίΒαγ Ὀοεἰοηροα (1 Κιηρβ ἃ. 26.}; ψ ἢ} 6 ἩΠΠΚΊΔΙ [Π6 δισῇ 
Ὀτοϑί γγ8ἃ8 ἀθββοθηᾶοϑά ἴσο ΕΣ] οαΖαν (1 ΟἼγοη. νἹ. 1---18.,7] «Θγοιλῖδὶ 
ΒΡΡΘδΥΒ ἴο αν Ῥθθῃ ὙΘΥῪ γουηρ ΘΠ ἢδ6 γγἃ8 ΟΔ]]6α ἰο {Π6 Θχϑγοβϑθ 
οὗἩἨ 186 ρῬτορμοῖοδὶ οβῆοθ, ἴγοια ον ἢ6 τηοάθβιΥ οπαἀδανουγεα ἴὸ 
Ἔχοῖβθ ᾿1π|8618, ὈΥ͂ ρῥἰθαάϊηρ μἷ8β σου τ ἀπα ἱπΟΔΡΔΟΙΥ ; Ραϊ, Ὀοΐπο; 
ΟΥΘΥΥΪ ἃ ὈΥ͂ {π6 ἀϊνίηθ δας οΥ Υ, 6 βοῖ ἢ] πιβ6] ἢ ἴο ἀἰβοῦαγρα [89 

᾿ ΒοΡ ον, Ιροΐυγοβ οὐ Ηθῦτονν ῬΟΘΙΣΥ, νοὶ. ἰϊ. ὕρυ. 84---86., νοὶ]. 1. ΡΡ. 294---ο 
801]. ; αηὰ δἰ Ττδηδβίδιίίοη οὐἩ [5βιδῇ, νο]. 11, Ρῃ. 230---232.; Φαδη, Ιπίτοά, δὰ νεῖ. Βα, 
Ῥ. 367. 

2 Οὐ, ἱπ ΨΔοῖ. Παρ, ἱ, χὶ. ἀπ χχχὶ.; Επδουΐϊαβ, Οποιηδδί. υοος ΛΔΗΑΙΒΟΙἢ, 
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ἀυίο8 οὗ 18 Γιυποίΐοη Μ 10} ἀηγοιαϊηρ ἀ]Προθηςσς ἀπ Βα 6! Πγ ἀυτίησ ἃ 
οουΓΒα οὗ αὖ Ἰοαδβὺ ἔογίγ-ΐννο γϑαγΒ, τοι οδο ἔγοια {86 {π|γίδθη ἢ γϑαγ 
οὗ “ο8141}}8 τοῖσῃη. [1ὺ γγὰβ ροῦπαρϑ αὖ Δπδιίμοίη {πα Βα ἢγϑί τοσοινοά 
}}18 αἰ νπα δομηπ βϑίοη, Δὲ “Ψογυδβαΐδιη, ἤονίονογ, Π18 τηοϑί ᾿προγίδπί 
ΡΓΟΡἤθοῖθθ τα ἀ6] νογϑα (11. 1., ν}, 1, 2.) χὶ. 2., ἄς. ὅς), Ηδ νγ88 
αἶδο δοιαμδηαθα ο αὐΐοῦ ᾿18 πηθδδασα ἴῃ [Π6 νδυϊουΒ οἱ[168 οὗ ὁ πιά δἢ (ΧΙ, 
θ6.)λ.) Τὸ νψδβϑ (μϑη, ἰὸ ου]ὰ βϑϑσὰ, {{π80 [86 ᾿ΠΠΔὈϊ δηἰδ οὗ μ18 ΟὟ ἴον, 
ΠΟΙ [ῸΣ ἃ 1116 ΡΟΒΘΙ] γ᾽ Π6 ταῖσι γοίδίη ἃ ἀοιηῖς!]6, δουρύ ἴο ρυΐ Βὲπι 
ἴο ἀριίῃ (χὶ. 21.}} [ἡ (δ οουγβο οὗ [18 Τα  Ιβίγυ Πα τηϑί σις στοαῖ 
αἰ ΒΠου 168 ἀπά ορροβιξοι ἔτοπι μ18 Θουμηίσγτηθῃ οἵ 811 ἀβρτθθβ, ἡ βοϑθ 
Ῥοσϑϑοιίίοη δηά }}} υϑαρθ βοῃγθίϊπηθθ ὙΤΟΌΡὮὐ 80 ΔΓ ὍΡΟΙ [18 πιϊπά, 
88 ἴο ἄγαν ἔγοιῃ ἢ] πὶ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΙΒ, ἰη ἴπ6 ὈΙΓΓΘΓΠΘ6Β8 οὗἨ 818 βου], τ ῃϊοῖ 
ΤΏΔΩΥ ἢανα ἐμουρδί αΠ ΠΟ] ἴο ΓΟΘΟΙΟΣ]6 να ἢ18 το] σου ῬγϊποΙρ 68; 
Ραΐ ἢ ]οἢ, θη ΑΪΥ μοὶ ρῃθα, τΔῪ 6 ουπά ἴο ἀδιμδβα οὺσ ῥ1Υ 
ταῖποσ {ΠΔἢ σοηϑαγο. Ηδ νψ88, ἴῃ ἰγυ, 84 8 οΟΥὨἨ πῃ] ομπιϊδηοά 
ΡῬΙ ΘΟ ἀπ οομβοϊθηίουβ ᾿ηΐορ τ, ἃ ΤἌστα ἰουοσ οὗ 18 ΘΟ ΠΙΓΥ, ἡ ΠΟ86 
ΤΩΙΒΟΥ6Β. δα ραἰμο ον ἀαρίογαβ, δηα βὸ ἴδοι οηδίοὶυ αἰϊδομοᾶ ἰο 
ἢ8. οουῃίσυτηθη, ΠΟΙ Πϑίδμαϊησ {86} Ἰη͵αγίοιιβ ἰγοδίπιθηῦ οΥὨ Πῖπι, 
1ῃαὺ 6 οοβα τίμιος ἴο ἀπάθγρο 8411 Παγαβα!ρδ ἴῃ [ΠΟΘ ΙΓ ΘΟΙΏΡΔΩΥ, {π8π 
ΒΟΡΑΓΔΙΘΙΥ ἴο ΘΠ]ΟΥ͂ ἃ δίαϊα οὗ 6αδ6, ἩὨιοῖ (16 ἴανουν οὗἩ (μ6 Κιηρ οἶ 
Βαρυΐοη σσου]α πανθ βοοιυγοα ἰὼ ἢ, Αὐ Ἰοηρίῃ, αἰθογ [π6 ἀεοδβίγυο- 
[ἴοι οὗ Φογυβαίθιι, μδνιηρ ΤΟ]ονγοά [86 τοιηπαηὶ οὗ {86 “61})}8 :ηΐο 
Ἐσγρί, ΠΟΥ ΠΟῪ δα τοβοϊνοα ἰο τοῦγθ, ἱπουρὰ ἘΠ ΠΡΉΤ ἢ18 
«ἄνισα, ἸΡΟῚ {μ6 τυγάοῦ οὗ (ἀθάδ] δῖ, βου [π6 ΟἸΒΑΙ ἀφοαπδ μδα Ἰοἵς 
ΘΌΨΘΓΏΟΥ ἴῃ “6258, ἢ6 ὕπογα δοη πο ΜΑΓΠΙΪΥ [0 Γοιποηβύσγαίθ ἈΡᾺΣ 
1Π6 11 ἸΔοϊαίγουβ ῥγαοίϊοθθ, ἔογθίθ ηρ [16 Θοπβθαυθηοοθ (δαὶ που]ά 
Ἰπον Δ 0}γ 01]. υΐῦ Β18 ἔγθθάομτῃ πὰ Ζϑϑὶ 8γ6 βαϊα ἴὁ ἤανϑ οοδύ ἢϊπὶ 
ἢϊ5 16; ἴοῪ ἔπογα 15 ἃ ἰγδαϊοη ἰδαῦ (Π6 6 ν)}88 δὖ ΤἌΒΡΔΏΠ68 ΘΓ 80 
οἴδπαρα αὖ [18 1: {Π|π] ΓΕ ΒίγΆΠο65, (μδὲ (Π6Υ βίοηρα ῃΐτὰ ἰο ἀδραί- 
ψ Οἢ. δοοουηῦ 18 αὖ ἰοαϑὺ ΠΠΚΟὶν ἴο Ὅ6 ἔχιι6, σομβιἀοσηρ [Π6 ἔθιωροῦ 
δηα αϊδροβιίίοι οὗ (86 ραγΐθβ οοηοοσηθᾶ, ΤΟΙΣ νν ἸοἸοῃ688, μον - 
Ἔυοσ, ἀἸὰ ποΐ Ἰοηρ ρᾳ88 νι τΠουῦ 1.8 το γαγὰ ; ἔοσ, ἢ ἃ ἴδ Ὁ ὙΘΑΓΒ ἈΡΟΥ, 
ΠΟΥ ὝΘΙΘ ΤΑΪΒΟΙΆΌΙν ἀοδίσογθα ὈΥῪ {μ6 ΒΑΡΎ ]ΟΠδ Αγ 168 ΜΒ] οἢ 
ἰηνααοα Εσγρί, δοοογάϊηρ' ἴο {86 ργορμοῖβ ργϑαϊοοη (χ]ῖν. 27, 28.λ 
σοι 618 ἩΓΙΘΥΒ, Πονγ νοῦ, δίἥστη ἰμδαΐ ἢ6 τοϊυσηθα ἰο «“υἀξ88 ; 
ὙΓΠ116 ΟΥ̓ΠΘΙΒ ΒΑΥ͂ ἐπα ἢ6 σγϑηῦ ο Βαδγίοῃ, δμῃᾶ αϊθα {μογὰ; δηά 8 
{π|γὰ οἶαβθ ἄγ οὗ ορι ποι ὑπᾶῦ ἢ6 αἰδα ἴῃ Ερσγρί, ἴλτ δαἀνδπορᾶ ἴῃ 
ΥΘΆγ8, 8πα Ὀγοΐζθη ὈΥ {86 ΑἸ Δι 0168 ὙγΒ] 0} δα ὨΔρραηθα ὈοΓἢ ἴο Βῖπι- 
86} δηὰ [18 οουμπίσγ. Τ]νδ Ῥγορμοίβ τυιθϊηρθ ἃ 811 ἴπ Ἡθθτον, 
δχοθρῦ σ᾿ 11]., νυ ϑϊοῖ 18 Ομαίάθο, Ηἱβ Ῥυθαϊούοηβ Θοποογμῖπρ (86 
ΒΟΥΘΗΪΥ ὙΘΔΙΒ οὗ (δ6 ΟΔΡΕΪΥΙΥ ΜΘΣΘ ΚΟ [0 ἀπά τοϑα ὈΥ ἴπα ῥτο- 
Ρμοῦ 816] τ 2. 

11. ΤῊ Ἰἀοϊ]αίγζουιιβ αροβίδβυ δηᾷᾶ οἴμοι οὐἹ Πλ1]Π8] ΠΟΥ ΠΙ [168 οὗἁ {Π6 
ῬΘΟΡΙΟ οὗ δυάδι, δηὰ [μ6 βανϑσ ἡπασῃιοηΐβ μοι (ἀοα γγ88 ργθραγιηρ 
ο ᾿ἱπῆϊοϊ ρου {Πμ6ῃ, ἱπουρῇ ποῦ ψΠΒουΐ ἃ ἀἰδίαπς Ῥτοβρϑοῖ οὗ διαϊυγθ 
τοβίογα ἄοη δηα ἀθ  σογϑῆσθ, ἔοστη (86 ῬὈυϊμοῖραὶ δι )]εοῖβ οὗ ἐΠ6 ῥγὸ- 
Ρἰιθοῖοθ οὗ Φδγομδῃ ; οχοορὺ οἰαρ. χ]ν., ΒΟ τγοϊαΐθθ ῬΘΥΒΟΠΔΙΪΥ ἴο 
Ἰλαγυςῃ ; δπᾶ {Π6 βἷχ 0] ον ηρ ομαρίογβ, ᾿ ]οἢ τοϑρϑοῖ (86 ἔογίμῃ68 οὗ 
ΒΟΙῚΘ ΡΑΓΠΟΌΪΑΓ ποαίμθη παίιομβ.3 

᾿ Ὁ γ. ΒΙαΥ που 5 ΤαμδἸδιίοη οὗἉἩ Φιγοι αι, γ1ν. 231, 329, 24 οὐ, 5. ΤΙρϊά. ᾿. 9922. 
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Τί 'β ουϊ Δοπὶ, ἔγοσα ναυῖοι8 ραββᾶσοθ, {παῦ {ποτα ογΘ ἔοασ αἰδίϊηοῦ 
οΟἸ]οἰΐομδβ οὐ «“ γοι δ 8 ργορἤθοῖθβ. Τὴ ἢγϑύ νγαὰϑ ὑπαὶ τηθημοποά 
ΧΧΧΥΪ. 2., ΔΠα τηλάθ Ὦγ ἁἀνιβς ΘΟ ΔΠα ἰῃ {86 ἔουτίἢ γοαῦ οὗ 186 
τεῖρῃ οὗ Φεξμοϊακίη,. [1π [18 οο]]δοίλοη τ γα οοπίδποα 411 [π6 ρὑγ6- 
αἀϊοξϊίοηβ νοῦ μα μαᾶ ἀοἰνογοα δηὰ ρυ]18Π64, ἴο {παὺ {ἴτη6, 88 νψγ6}] 
δσαϊπϑί οὐμοΥ πϑίοη8 88 δσαϊηϑὺ [ἢ 6 κῶν {Π6 ΡΓΟΡὮΘΟΙ6Β ἀρδιηϑὲ {Π0 
(ἰδ μ 168 ἀγα, ἰπ οὖσ Ὀ10168, ρἰδοθα Ὀγ ἐμοηγβοῖνθθ δ {86 πὰ οὗἁ (ἢ 
ῬΟΟΚ,, δ θοΐϊηῃρ ἴῃ 8οὴθ τῃθάϑυγα τπποοπηθοίθα Ἡ1Γ} {πο86 ἀοποιηορα 
ασαϊηδὲ {86 “)6 78; Ραΐ ἴῃ (π6 ργεβθηΐ οορ!θ8 οἵ {π6 δορίπαρίην {ΠΥ 
το] ον Ἰπηιποἰδίο]ν δον χχν. 14.:}1 ΤῊ} ,γδέὲ οΟἸ]δοἴλοη οοπιρτιβοά 
1.- χχ. χχν. χχυὶϊ. Χχχν. ΧΧχν), Χ]ν.---]}, ἸΠΟΙ ΌΒΙ͂ΨΘ. 
ΤΏ δροεοπα οΟἸ]Θοἴϊοη 18 [μαὶ τηθη ]οπθα 1 Χχχ, 2., δηα οοπίδιηοά 

χχυὶ!.---χχχὶ. ᾿ποϊυδῖνο : 10 γὰ8 τη866 ἴῃ (ἢ6 Ταῖσῃ οὗ Ζοαδ κα, δηά, 
88 ΤἸΏΔΥ ὃ6 ἰηΐογτοα ἔγοπὶ ΧΧΥΪΙ, 1., δε [86 ἔουγδ γϑᾶν οὗἁὨ [86 τεΐϊζῃ 
οἵ Ζοα δ κιηἢ. 
Το ἐῤήγα οοἸ θούϊοη τγα8 ταδθ βοοὴ δου (πη6 ἀδβίγυοίϊοη οὗ Φογυ- 

ΕΔ 6 ἢ ; 88 18 ὈΙΔΙΗ]Υ ἱπαϊοδίοα ὈΥ [6 ῥγορμϑὺ Βἰμαβ6] Ὁ πὰ {π6 σϑηθγαὶ 
Ρτγοΐμοα ἰο μἷβ ὈοΟΚ, ΘΓ ἢ6 βαυβ {παῦ 186 ψογὰ οὗ “ϑμβονδῇ σαπιθ 
ἰο Πἷπὶ “ἴῃ {86 ἀδΥ8 οὗ “οβ:δὴῃ {6 βοὴ οὗ Ατηοῃ Κίηρ; οὗ ὁ υἀαῇ, ἴῃ {πὸ 
(ἰσίθθηι ἢ γοᾶσ οὗ 8ὶ8 σοῖρῃ; δηα δάση ἴῃ (6 ἀΔΥ8 οὗἹἉἍ «6 μοϊ δ κῖτα Εἶ16 
Β0η οὗ “οβίδῃ Κρ οὗ «υάΔἢ, υη0}} [ἢ6 οοταρ οίοη οὗ {π6 οἱθναπίὶ 
γοῦν οὗ Ζϑαβκιδῇ {Ππ6 βοὴ οὗἉ “οϑβίδῃ Κιηρ οὗ δ πἀ δῇ, μπεὶϊΐ ἐλο σαγγψίησ 
αἰοαν 90 «εγιιδαΐεπι ἱπίο οαρέϊοϊίψ ἵπ ἐδ ΤΠ πιοπίλ ᾽" ((. 1--- 8) Οὐοη- 
ΒΘ]ΌΘΏΕΥ, (18 ὉΠ]γα οΟἸ]δούοη ἱποϊυἀρα χχὶ.---χχῖν. χχχιὶ.--- χχχῖν. 
Δα ΧΧΧΥΙ!.----ΧΧΧΙΧ, 

ΤΙο ,)οιν(κ οοἸ]οοίϊοη, οοπίρι ἱπρ᾽ Χ].----Σ]ῖν. ἸΠΟΙδθινθ, ρῥγαβθηΐβ 8 
1 δὴ δοοουηΐ οὗ Φογοι ἢ ἢ μλβοὶ ἢ, πα οὗ ἰΐ6 οὗμοσ 96} πο 
ψγ6Γ6 οἴ ἴῃ Ψυᾶε8 ὈΥ 186 οομημμδηα οἵ ΝΕΡυοΠδηθΖΖζαυ. ΟΔρ. 11]. 
ν 88 ὈΓΟΌΔΟΪΥ δα ἀρὰ Ὀγ ΕἰΖτὰ 3 δ8 ἃ ργοΐδοα ἴο [π6 Ὀοοὶς οὗ 1,αηθηία- 
ἰἰομβ. [0 18 ΟΠ ΘΗΥ ἰδίκοη οαἱὐ οὗὨ [π6 Ἰαξίον ραγίὶ οὗ [π6 ββοοῃπα ὈοοὺΚκΚ οὗ 
Κίηρβ, Ὑ 1 δα! 0 η8, τ ΒΟ ΕὔΖτα τοϊρὐ ΒΌΡΡΙΥ ουαὐ οὗ [86 ἱπδρὶγοά 
ΤΟΟΟΣΒ, δημα [ΟΥΙῺΒ ἃ ὙΘΙῪ 866] Δρροπάδρα ἴο ὑπ ῥργόρἤθοῖθθ οὗ 
σοι δ, δ Ὁ "Ππϑίχαΐαβ {μον ] ]θηΐ ἴῃ 1[Π6 ἀοδβισυσίίοη οὗ {89 
Κιηράοχη, οἱἵΥ, αμα ἴθι} ]6, ψ ἰοἢ το [6 βυδ]θοῖ οὗ [Π6 1μαπχοηίαίϊοη8. 

111. Ετοτὰ [86 ργθοθαάϊηρ; δίδιίθιηθηίΐβ 1Ὁ 18 ορ νου ὑπαΐ (6 Ὀγορἤ Θοῖ68 
οὗ Φ΄Θγθηλ δ ἢ ἄγ ποῦ δυγαηρσοα ἴῃ (ἢ6 ΟὨΓΟΠΟΙΟρΡΊΟΔΙ ΟΥΘΥ ἴῃ Ποῖ 
ΠΟΥ 616 ΟΥΙΡΊ ΠΑ] ἀο]νογϑα ; 186 οαυδ6 Οὗ {Π6Ὶ} ὑγαηϑροβιτοη 10 18 
ΠΟΥ Π]ΡΟΒΒ10]6 ἰο βοοσίαϊη. 

Ῥτοΐαββοῦ ἤλμ]οσ οὗ ιγαβθοῦγρ, ἴῃ 18 ΕὙΘΉΟἿ. νοσβίοη οὗἉ {818 ργο- 
Ρμοῖ, ἀϊνι 68 [86 ὈοοΟΚ τηἴοὸ δδιγ να ΒαοἰΙΟη8Β, ἩΓΙΟὮ δ6 ἀἸΒρΟ868 ἴῃ [86 
[ὉΠ] Ὡρ᾽ ΠΠΔΏΏΘΓ ; ΥἹΖ. 

1. Φίδοοιγδοδ ρεδίιδλεά ἀμτγίπς ἐλε τείρη 9 υΣοδὶαδ. 
ΟΒδρίογ Ὑεδν οὗ Βοΐζη. Οἰμιδρίοῦ Υον οἵ Βοίρη. 

'. 1--.9. . . ἢ . 18. 1. 6--ο-᾽ὰν. 4. . . δἴνοῦ 18. 
ἷν. 5--πὟσὶ, 80. : . δον 18. χΥ]!, 19---27. . ᾿ δἴτεσ 18. 
Ἰ). 1 -ῖῖ. δ. ὧν. κὲ δῆεν 18. ΧΙ ΥΪ . ].----7. . ῦὃΘΞᾷᾳι πηρεξίαΐϊη. 

' ΟἌΑΓΡΣΟΥ͂ Ἀ88 ττὶἐέθη δὴ οἰδογαῖθ ἀἰβαπἰδιεἰοη οἡ ἴΠ0 ναγίδι!οἢ8 θοΐνγοοη ἴΠ6 ΗΘΌγον δηὰ 
εἶα δοριυαρίηϊ, ἴῃ [86 Ογάογ οἵ Φεγοπιίδἢ} Β ργορῃθοΐε8; δηὰ 88 ρίνϑη ἃ 18} 6 1Ἰυβιγαιί πη 
ε᾿ο86 ναγιδείοπβ. 8.66 δἰ8 [ηἰγοά, δὰ Τρτοβ Βιυϊίοοθ ει. Τοδῖ, ῬΑΓΒ 111. 6. 11}, ἃ. 4. Ρρ. 144 
-- 152. ὅδὲο Ὀοΐον,, Ρ. 8238. 

4 ΟἼΓΡΖΟΥ ἡδογίῦο8 ἱξ τὸ Βάγια], ΟΣ δοῖμο Οἱ Υ ἰῃϑρίγο Δη. [ηϊγοά, ρᾶγα 1ἰϊ. Ρ. 152. 
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2, Τιδοοιτγδος ρεδιελεα ἀμτῖπο ἦε τεῖση ὁ σελοιαλέμε. 
ΟἸΔΡΙΟΓ | Υοαν οἵ Ποΐρη. ΟΒαρίογ Υ εν οἵ Ηεῖκβ, 

Υἱ!. 1--ἰχ, 95. ᾿ 1 οὗ 3. Χχ. 14---18. ς Ἔ ᾿ 
χχνί. 1--24. . . 1 οὗ 2. ΧχΙ. 9-40. . ; ὈΠοεσίδιῃ. 
χινὶ. 2--- 12. ὲ Β 8 οἵ 4. Χχχυ 1] --196. ᾿ 4 οΣ 5. 
χ.]--θ6. . ὃ ὃ 4. ΧχΥ. ]--38. ᾧ . 4 οἵ 5. 

χὶν. 1-τχν. 9]. Ε 4. Χχχχυὶϊ. 1---32. Ρ' 5. 
ΧΥΪ, 1---χυὶ!. 18... Ἶ πηςογίδίη. Χχῖὶν. 1-- 5. ς : 5, 
ΧΥΪ. 1---98. ὲ Ε τπηςοχίδίη. ΧΙΙ. 14---17. ᾿ Ε ἢ οἵ 8. 
ΧΙΧ. 1.---χΧχ. 18... : ἨἘΠΟΟΣΔΙΩ. Χ,. 17---25.. ᾿ : 11. 

8. Τίδοοιιγδε ρεδίιδεα ἀμτγίης ἐδε τεὶσπ 9 ὕεεοπέαῖ. 
ΟΒδρ. χὶϊὶ. 1---.27. 

4, Τὸ ίδβοοιτ8ο8 ρεδί ελοα ἀμτίης ἰλε τεῖση 9 Ζεάελίαλ. 
ΟΒδρῖοσ Ὑλ. οἵ Βείρπ. ΟΒδρίεσ Ὑοδγ οὔ Βεῖρτι. 

Χχὶίϊ, 1---χχῖ, 8. Ε 1. χχχῖν. 1--ἢ. : 10. 
Χὶ. 1---17. ἑ ὃ 1, ΧΧΧΥΪ; 1---10. . ἢ 10. 
Χὶ. 18---χὶ. 135. , ὺ Ἰ. ΧΧχὶγν. 8---22.. . 10. 

Χχίγν. 1---] 0. ᾿ ]. ΧΧΧΥΪΙ, 11--2]1.. ᾿ 10, 
χχίχ. 1--- 839. : . 1 οὗ 3. ΧΧΧΥΪΙ. 1---28. ἧ 10. 
ΧΧΥΙΪ. 1---χχυῆ, 17. 4. χχχίχ. 15--- 18. Ἔ 10. 
ΧΊΙ͂Χ, 34---89, Ε Ε 4. χχχὶϊ, ]--44. ὸ 10. 
ἸΪ, 59---54. " ᾧ 4, ΧΧΧΙΪ, 1---26. : 11. 

χχὶ, 1--14.. : .. 49. Χχχῖχ. 1---ἰ0. . ὲ 11]. 

δ. Ἠϊβίοτῳ 9. “εγονιαῖ, απὰ αἰδοοιτεος αὐάγοβδοα ὃν ἀΐπι ἐο ἐἦε «ὕειος τεδο 
1067 ἰοζἐ ἐπ  αἰεείίμο αἴἴεν ἐδε σαρέμτε οὗ ϑετιιαΐενα. 

Οδαρίοσ ὙΘΔΓ ΔΟΥ 067. ἰΔκοη. Ομδρίοσ Υελγ δῆ δεσ. ἰδ, 
χχχῖχ. 11---4. Φ Φ Ι, ΧἸΙ. 1---χ] "ἐ. ΄. Φ Φ 1, 

ΧΙ], 1-Χ]]. 18. .. 1. Χχχ. 1-χχχὶ, 46. . ϊ 

6. Φίδοοιγϑδοα αὐατγεδβεεοα ο ἐδε “ειος πη, Ἐσνρέ. 
ΟΠΔΡίοΓ Ὑοδλῦ δἴδοσ 967. (Δ Κοῃ. 

ΧΙ, ὃ-.--.-.18, Φ Φ [] Φ Φ Ι 

χ ῖν. ι---80. Φ ΓῚ . . ΓῚ 17 ΟΥ̓ 18. 

χὶνὶ. 13---28. 6 . ᾿ . ᾿ ὉΠ Οογίδίἢ. 

7. Τίβοοιιγξο8 0 μποετίαϊη ἀαΐε σοποογπῖης Γοτείσπ παίδοπεν 
ΧΙνὶ, 1., Χ] χ. 1-- 6. οΘομοογηΐης [9 Αἰητηοηϊ 68. 
χιν!. 1--47. - ᾳ Ἂ ὃ Μοδδ, 
χΧΙΙχ, --Ὃ.. Β ᾿ : : Ἑκοτα. 
ΧΙχ. 93.--27. ᾿ ᾿ Ε ὃ Ἰδϊηδδοτια. 
χΧΙχ. 28---838,. ὃ Ἔ " ὁ Κοάαγ δπὰ Ηδσοσ. 
1, )---ἹἸ δ8. Φ . ΓῚ Φ Φ ΒΔΌΥ]οΙ. 

8. “ἢ λιείοτίοαΐ αρρεπαΐ, οΒδρ. 11]. ].---84. 

Α βοιβθνδαί- αἰ θγθηΐ Δσσδηρϑιηθηΐ, ΔΠα ΤΌΤ βίταρ]α ἐἤδη ἴδε ρτο- 
οραϊηρ, 88 ργοροβϑα ὃγ {μ6 δον. Ὦγ, ΒΊΔΥΠΘΥ ἴῃ ὮῚΒ γουβῖοῃ οὗ ἰὰε 
ὙΓΠΠ ΡΒ οὗἁἍ Φ΄ ΘΥΘΙΪΔΕ ; 10 ἢ88 Θηἀδανουγοά, ἢ σταδὺ ἡπαρτησηί, τὸ 
Τοβίοσθ {Π6]Γ ῬΥΌΡΟΙ ΟΥ̓ΔΘσ. αἀοοοσάϊηρ ἰὼ 818 υγϑηρεπιοηΐ, 
ῬΓΘαΙο οἢ8 οἵ «ΘΓ δ ἢ ἅτ ἴο 6 ρἰαοορα 1ῃ {πΠ6 ΤὉ]]ΟΥ πρ’ ΟΥΟΣ ; ΥἹΣ 

1, 7Τῆὴε ργτορλοοῖεδ ἀεἰυοετοά ἴπ ἰδέ τείφη 9 Ψοδίαΐ, Θοπιίδιπῖηρ 1,---αὶ, 
ΠΟ] υΒ1ν6. 

2. 7λο ργορῆλοοῖεβ αἀοἰυογοα ἴηι ἐδε τεῖσπ ο7 «ελοϊαλέπι, σοΟταρτιδιπῇ 
ΧῚ]],--- χχ, ΧΧΊΙ. ΧΧἸ. ΣΧχν, ΧΧΧΥ], χἶν.--- ΧΙ}. δηά χ]ῖχ, 1 -- 383, 

8, 7 λε ρ»γορὴεοῖοδ ἀεἰϊυετοα ἐπ ἐδ τείφηι ΓΚ Ζεάεκίαλι, ἱπο] υὐϊηρ χχὶ 
ΧΧΙΥ͂. ΧΧΥΊ!.---χχχῖν, ΧΧΧΥΙΙ, -- χχχῖχ, χίῖχ. 34--- 39, δηᾶ ], ]1. 

4. 776 ργορλεοίΐες ἀοἰσογε τον {διὸ σουογπμιονὲ ΚΓ ΟἸτἀαζίαῖι ἴοι 



Ουἡ ἐλιὸ Ἰδοοὶ 0 δι ΤΡγορλιεΐ “εογοπιϊαῖι. 818 

{πὸ ἰακίπρ οὗ Φ  γβαοια [0 (86 τοίγοαὺ οὗἩ {Π6 Ῥθορ]6 ἰπηίὸ Εσγρί, δηᾶ 
[86 ργόρἤθοῖοδ οὗὨ Φογοπηδῃ ἀθ] νογθα ἰὸ ἴΠ6 “6 }8 ἴπ [ῃπδῦ σΟΙΠΕΓΥ, 
σοι ργθ Θῃαϊηρ᾽ Χ], --- χἶῖν. Ἰπο] θῖνα. 

ΑΒ {18 διγα:ριλθηῦ ΠΓΟΥΒ τ Οἢ ἽΚΗ ΡΟ ἰδα ῥγοαϊοζομπβ οὗ 
 ογουηΐλἢ, 10 π88 Ῥθθη δἀορίοα ἴῃ {π6 10] ΟἹΏΡ᾽ ΒΥ ΠΟΡΒΙ8, Ἡ ΒΙΟὮ 80- 
ΠΟΥ ΠΟῚΥ σοηβιβ[8 οὐ ἔουΓ ραγίβ, δῃα (μι σίγτ-οηθ τ ΤΙΝ ΑἸΒοΟΏΓΒΘΒ: ---- 
ΤΠ τπἰγοάποίίοι ἴο (Π6 θΟΟΚ οοπίδίῃβ 1{8 {{|6 (!. 1---8.), Ππίοπάεάα, 

τ σου] 86 6πὶ, ὑο ἈΡΡΙΥ ἴο οἤδρ8. 1.---ΧΧχΧὶχ,, ἃ8 ΒΥ ΘΓ] οὔ [Π6 [0110 - 
Ἰηρ᾽ ΡΓΌΟΡΠΘΟΙ68 Μ6ΓγΘ δον “Κ [Π6 ΘΑΓΓΥ Ωρ ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΟὗἨ “΄ΥΓ Βαίθτα οδρίϊνθ 
ἴῃ {86 ΒΓ τποπίῃ : ἢ 61], βονθνθσ, ἰ8 οὗ ἃ αἸδγθηῦ ορί πίοη 17, [86 
08}} οὗἨ «6γοιλῖδα ἴο [86 ῥγορμοίϊοαὶ οὔ ο6, δπα [π6 σοτηπ)ϊδβίοη σίνθῃ 
πὶ Ὀγ ἀαοά (4---10.); [π6 ρυγροχῦ οὗ ὙΒΟἢ 18 Θχρ]αὶπεα ὈΥ ὑτνο 
ΒΥ ΤΏ ΒΟ ΘᾺ] Ἱπηᾶ 68 ΟΥ ν᾽ βίοῃβ, {Πα οὗ πῃ δἰτηοπα-ίσϑα (11.),, ἰπαϊσαθησ 
16. ὨΘΆΓΏΘΒΒ, ἃ [Π6 νἱβίοῃ οὗ ἃ βθοίησ-ροί (13.), ἐγριγιηρσ {Π6 
βουοσιίυ, οἵ {π6 αἰνίπα ἡπαρτησηΐίθ, Τα ἔλοο οὗ {πὰ ροΐ Ὀοῖηρ ἰυτηραᾶ 
ἔτοια [86 ποτὰ ἀδηοίθα {παὺ Π6Υ Μ ΓΘ ἴο 6 Ἰπῆϊιοϊθα Ὀγ {π6 Βδργ- 
Ἰοῃΐαηβ δῃα ΟΠ δ] ἀϑηθ, γῆο σου] ᾿Ἰπνδὰβ ἐπιάροα ἔγοτα {π6 ποσί, 
δηἃ ψΠο86 τυ τ 68 Κα ἃ ὙΠ|ΟἸς νάροὺν που] ονογθργοδᾶ (ἢ Ἰαπά. 

ῬΑΒῚ 1. οοπιρΥίδο8 δμεὴ ργορλιθοῖθβ αϑ τοϑγ6 αοἰϊυογοά πὶ ἐδ τείφη οὐ 
«οείαἢ (1}.---- ΧΙ.) 

1, ἀοἂ ρῥγοΐδβ85868 ἰο γϑίδί ἢ ἷβ8 δῃοϊοπί Κἰ μά Π688 ῸΓ {Π6 “ὁν»08 ({]. 1---8.) 
τ ἢ τ Ββοτὴ δ6 δχροβίυ]ϑία8 (4---18.), ἀπ βῇῆοννβ (μαΐ Ὁ ψγῶ8 {Π6Γ ον 
γν]ΟΚοη6 88 Μ᾿ ΠἰΟἢ δι] οἰοα ὑπ 6ηὶ ο 68] .}}1168 (14---80.).. ὙΤ]Δ18 ἀἸδβοοῦΓδθ 
σΟηο] 68 νυ οχ] ον ηρ 0Π6 «)ονν8 ἴο σϑίυσγηῃ ἰο Οοἂ (81 ----87.,..1]..1-- .-ὅ.). 
Ὦγχ. ΒΙΊΔΥΠΟΥ {ΠῚ ΠΚ8 (Πδὺ {Π18 ΡΓΟΡΠΙΘΟΥ͂ τν88 ἀ6] Ινογοα βοο δἰνοσ {1|6ὸ οοιϊη- 
ταθῃοθθηῦ οὗ «΄6γϑιηΐ8}}}8 ρσγορ θα σοϊμιηϊβδίοη; δηᾶ {μογϑίοσο ἴῃ [ἢθ 
τι] τύθοητἢ ΟΣ Τοαγύθθητἢ οὗ δ οϑἷδ. 

2. Ηδζο ἅΓ0 ἴνγο ραγίβυ. ΤῊ ,ἴγϑέ 18 ἃ σοι ] αἰ πὐ ἀραὶ ἡδύ αὐ δὲ [ῸΓ Βανίηρ 
οχοθοᾶρα {πη0 σα οὗ [βγδ6] (111. 6---11.). ὙΠῸ οἤαγρο οὗ Ζυάλ τ 
ΠΥΡΟΟΓΙΒΥ (10.}) Ροϊηβ οὖ {Π6 ἀδίθ 848 δἴνον (Π6 σοίοσιηδίϊοη ἴῃ ἴΠ6 οἱ ύθθπίῃ 
γρϑᾶν οὗ “οβδῆ. Τ)ιθ ρσορβοί θη δημοῦησθ8 ρϑγάοῃ οπ γΓϑρϑηΐδποο, δηᾶ 
1Π6 ΒΟΡΘ οὗ ἃ ρ]ογίουβ γϑϑίογαιϊοῃ ἴῃ δίνουν ὑἰπιθ8, σσῃθη {π6 (θη 1]68 σθ ΓΘ ἴο 
ὈΘΟΟΙΩΘ 8 ρΡᾶγύ οὗ 1π6 οἴνατοὶ (12---21.)., ὙΏθ ΟὨΣ]άγθη οὗ 15γδθὶ, οοη ϑββίηρ 
ὙΠ6ῚΓ 8118, Βανθ ΘΟΙΩ ΟΓΓΔΌ]Θ ἈΘΒΌΓΔΠΟΘΒ τορθδίθα (22---25., ἵν. 1, 2.). 1η 
1:0 δεοοπα ρατγί, ργϑίδοθα ὈΥ δὴ ὀχμογίδίϊοῃ ἰοὺ γορθιίβδῃοθ (Υ͂. 8----ὅ.), (80 
Βα Υ]οηΐδῃ ᾿ΠΥΆβῖοη 18 ργοαϊοϊοᾶ; δηὰ [86 ἀθργαν}ῦ οὗ {16 ρΡβθορὶθ 18 
βίδίϑα ἴο Ὀ6 {Π6 σδ80 τὰ 6---81., ν., νἱ.). 

3. Ὁγ. ΒΊΑ ΠΟΥ ὑπ1 0 ΚΒ 10 ΡτΟΌΔΌ]6 ὑπαὶ {818 τυᾶ8 ἀθ] νου ΒΒΟΥΓΥ ΔΕ 
186 ργϑοθάϊησ. 4186 ρσορμοίβ ἰοὺ Κ ἁροη ὑποϑιρβοῖνϑϑ ἴο βαίίοῦ {Π6 ρθορΐο. 
“ογοιἱδἢ, ὑμογοίογθ, τορτονθδ ὑμοῖν [Ἀ]βθῃοοᾶ, δῃα ββοννβ ὑπαὶ (οῦ του] 
ΒΒΒΌΓΘΑΪΥ (ὁ ΌΥ̓͂ 8 που δύ “ογυβδίοη νμαῦ ᾽6 μαδὰ ἄοῃθ απίο ΘΒ 1]ο0]ὶ 
ΥἹΐ. 1---16.) Οὐοάἄ 1υδβ1ῆ68 ἐμ βουσὶ οὗἩὨ 88 ῥγοσθϑᾶϊῃρβ (]7----20.). 
ΠΟΙ͂ Βδου ἤοοβ σου 6 ἀῃδοσορίβΌ]ο, νυ 8116 {Π6Υ σοπ ϊπαρα ἀθαῦ ἴο [86 

6419 οὗ (ἀὐοα δ τ ββθηροτβ (21 ---28.): [ΠΟΥ ΘΓΘ ρ,ΊΌΒ8 1 οἱ γῖθϑ 10} τ ΒΙΘᾺ 
{ΠπΠ6Ὺ Ο͵Θ ἀ6Η]6α ; πᾶ, ὑπογθίοσθ, 8 ἤθᾶνΥ βθηΐθηοθ οὗἁ αἀἰνπθ γθηρΘΒ ΠΟΘ 18 
ῬΙοπουῃηοοα (29---84., ν1}}. 1---8.). ΤὨθη {86 Ρτορδοί, δὲ ἤγϑί, ἴπ [26 ὩΔΙΩΘ 
οἵ Φοβονδὴ, γθργονθ8 (ῃ6 76 νγ8, 80 νυ δίηγ ὑμβουρῦ {π8ὲ 6 ψου]ὰ βᾶνο ὑβϑσα 
Ὀθοϑῖιβθ ἐμ Ὺ Π8α 18 ΙΔ διλοηρ {μθιὰ, ὑμουρἢ ὉΠ6Υ Καρὺ ποὺ {πδῦὺ Ἰδνν (ὙἹ1]. 
4.--]7.). Νοχί, πῃ Π18 οὐγπ ῬΘΥ͂ΒΟΏ, γθ8} Ἰδηθη 8 0Π|6 ΘΔ] Δ1}11168 ἡν Ὠ οὶ 
1πΠ6 Βα  ἀδοδηὴβ υὑγοῦἹὰ ἱμῆϊοὺ (18---22., 1Χ.}, ἀπ ΘΑΓΠΘΒΌΥ ἀἰβδιιϑθβ ἷ8 

Εἰπ]εϊϊαηρ, ὃ 78. 
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σου γυτηθη ἔγοπι ἸΔοϊδίγυ (Χ. 1---18.}. δου πσ ἔοι ἢ {πΠ6 νην οἵ 18Δο]α, 
Ψογυβδίοθχα 18 ἔπ θη ᾿η γοάἀυοθα, 88 ἰδιηθῃ τ ηρ [6 σοι ρ]οίίοη οὗ ΒΟΥ ταῖῃ, δπὰ 
ΒΟΠΔΌΪΥ Βαρρὶ!οαύϊηρ, 080 αἰνὶπθ ΣΏΘΓΟΥ (19----256.). [τ (Π18 ραγί ἰμ6 ἰσδῃ- 
δὶ [08 ΔΓΘ 416 Κ. 

4, ΤΠ8 τνᾶ8 ῬΙΟΌΔΌΙΥ ἀθΙἑνογθᾶ ἰονγαγὰβ (89 οἱοδα οὗ «“οβ᾽δῃ᾽β σεῖσηω ! : 
ΘῈ (Π6 ῬΘΟΡΪΘ ΔΓΘ βιρροβθά ἴο ᾶνθ σϑίαρϑοα ἱπίο πορίϑοὶ οὗ 186 ἀϊνίῃς 
ἴανν. ὙὉΠ6 ῥσορμοῦ ργοοΐδίπηβ ΒΏΘΥ {16 ἰθΥτη8Β οὗ (Π6 οογϑηδηὶ, βηᾶ, τεδυκίηνσ 
(ἤτω ΒΠΑΓΡῚΥ (ΧΙ. 1-.-8.), ἀθη σοῦ 668 βαύοσο υἀρπιθη 8 (9---]7.). [Ιηΐοττοοά 
οὗ [π6 ΘΟΠΒΡΙΓΆΟΥ οὗἁἨ {86 τηϑῃ οὗ Απαύβοί δραϊηδβί ἢἷ8 116, ἢ6 ὑγαγϑ δρεῖτος 
1Π6 τὰ, δηὰ 18 δυϊμοσιΖθα ἰο ἔογθίθὶὶ ἐμοὶγ ἀοϑίγαοίίοπη (18 -- 28.}:; Βο 18Βεἢ 
Θχροβίυ]αίοβ τ (ἢ (ἀὐοᾶ σοποσγηΐηρ, ἢ ὈΓΟΒΡΟΙΙΥ͂ οὗ [μ6 νὶοκοὰ (χῖϊ, 1--6. 
ὙΠΟ ἈΠΒΟΙΒ ὑΠ6 Ἔχροβίυϊδίίοη (---18.}. δηα Ῥγουθοϑ [86 ἔπξογο γοβίοσἣ- 
(10 οὗ μ'8 ρθορὶθ, νεῖ ἃ γοιϑ! τοι ἴῃ Κα ἀροι πο ῖγ μοδίμθπ ποῖσμδουτε; 
που ἢ 8.6 ἢ} 88 νου ]ὰ ϑσ ῦγϑασα (86 ἡγουβῃῖρ οὗ ὑμ6 ἔσυθ ἀοά νουἹ]ὰ ὃθ τε- 
οοἰνγοὰ τηΐο ἷὶβ οδυΓοῦ (14--17.). 

ῬΔΑΕΤΥ 11. οοπίαϊπϑ ἐδ ργορλεοῖες ἀοἰυογοα ἐπ ἰδ τείση, Ὁ «]εἠλοίϊαζμα. 

1. Α ΡΓΟΡΏὮΘΟΥ, Ἡ ΒΊΟΝ, ὉΠ6ΘΓ {Ὅ7ὸ ΒγτΏ 0018, ἔογοίθ]]8 (ἢ9 υἱΐον ἀσειγαςίοη 
οὗἩ 186 Ἧ ΒΟΪΘ ον 188} πδίζοη (Χἢ1]. 1--14.). Αἡ ΘΧΒογίϑ!οη ἴο σορϑμίβησο ἰ5 
Βυ δ) οποα (18 ---21.}; δηὰ ὑδμοὶσ ἱποοσγ 0} }]9 Ἡν]οΚοάμθϑβ 18 δαβίρηθά 88 
16 οδ86 οὗἁ 811 [η6 6γν1]18 {πδὺ αὐγαὶ θα ἴΠοτὰ (22---27.). Τὴθ ρδγίςυαγ 
τηθηϊΐοη οὗὨ {86 ἀονγηἝα}} οὗἩ (π6 Κίπρ δηὰ αυθθῃ ἴῃ νυ. 18., ἢγ. ΒΙδυποῦ 
(ΠΣ ΗΒ, γν}}} 7501 ΕΥ 016 ορ᾿ πο ὑγοἢ ἈΒΟΓῚΡ68. (818 ῬΓΟΡΊΘΟΥ ἰο ἐμ οοτω- 
τηθηοοιηθηΐ Οὗ (ὴ6 τοῖρῃ οὗὨ Φ 6 οἱ κῖτα, τ ΒΟ86 ἴδιο, τι ἐΠαὶ οὗἩ μὶθ αυερα, 
ἦθ ἴῃ ΠΚ6 ταϑῆπον ποιἱοοϑα τορθίβοῦ ἴῃ Χχῖϊ. 18. 

2. ῬΓΟΌΔΌΪΝ ἀο]νογθὰ ΒῃΟΣΥ δέ 106 ρσγϑοθάϊησ [11 ῥγϑάϊοίβ 8 ϑοῦθσο 
[διΐπα, ἴο Ραηΐβ {86 ὅοννβ, ναΐ τ ΒΙΟἢ ἀο68 ποῦ Ὀγίηρ ἰμθσὰ ἴο γορθοΐδηςα 
(αίν. 1----22.), δηὰ δηπουηοθβ (ο4᾽ 8 Ῥθγθιηρίοσυ ἄθογθθ ἰο ἀθδβίσου “υ ἀλλ, 
ὉΠ|688 ἐῃΠ6Υ Βῃου ἃ ΒρΟΘάΣΥ σορθηὺ (ΧΥ. 1---9.. Τὴθ ρῥσορβδοῖ, δοτιρίδἰηίησ 
{μδὺ 6 18 ὈΘοοΙηΘ 8ὴ οἤ͵θού οὗ Βαίγθα, γθοθῖν δ 8Π ἈΒΒΌΓΔΗΟΘ οὗἉ αἰ ν δ ῥτὸ- 
ἐδούίοη, ου οοπαϊίΐοη οὗ Π46]}Υ οπ 18 Ε (10.--21.}. 

ὃ. ΤΠ6 υὐίοῦ στυΐπ οὗ (86 “6 }7ὺ8 18 ἱοσϑίοϊ ἃ ἴῃ (86 ἔγρο οὗ ἐδθ ὑγορβδεοὶ 
δοΐηρ ἔοσυδιάάθῃ ἴο ΤΩΔΓΡΥ δηὰ ἰο ἴοδϑί (χυὶ. 1--- 18.}; δηὰ :ιμποάϊδιοὶν 
νου σγβ {Ποῖ ξαΐαγο σοϑίογαϊ οη 18 δῃηομποοᾶ (14, 1δ.), Δ8. νῊ]] 88 {δὲ 
ΘΟΠΥΘΙΒΙΟῚ ᾿ 16 ἀθηΈ1168 (16---21.); τὶ βανογο σορσοοῖβ οὗ (8μὸ δον: 
ΧΥΪΪ. 1---18.). 
᾿ 4,.Α ἀϊϑιϊηοῦ ΡΓΟΡΏΘΟΥ το]αὐνο ἰο {1:6 βίγ! οἱ ορβθογνδηοθ οὗὨ (δ βαῦδδι!- 
ἄδγ (χνὶϊ. 19---27.). 

ὅδ. ὕὍπαογ [Π0 ἔγρο οὗ 8 ροίΐίον, (ἀο β βΌ8ο] 8 Δ ΠΟΓῚ ΟΥ̓ 18 ΒΤ ΟΥΕΓ 
ΠΔΙΙΟΏΒ, [0 τοσϊδῦθ {Ποῦ σοπα 0 ἢ αὖ 18 οσσῃ ἀϊβογοίίοη (σχυἹ!. 1---10.} 
ΤῊθ ῥσορμοὺ 18 μη ἀϊγθοῖθα ἰο οχβοσγὺ ἰδ 6 νγὺ8 ἤο δυογῖ 61. τα ρϑηθίης 
ἀδηροσβ ὈΥ στορϑηίδησο δηὰ διηδηαάπιθηΐ, δη, οἡ ὑμοὶγ τοίμβϑὶ, ἴο ἔοσοιεὶ! 
{π61ῦ ἀοϑίγυοίίοη (11--17.) ὙΤὍΤὨθ 7 6νν8 σοπδρίσίηρ δραϊηϑὺ ᾿ΐη, “ ΘΓομιΐδ. 
᾿ρ]οτοΒ ἡυαρτηθπηῦ δραϊηδβὲ {ΠἸ᾿θπὶ {1 8----28.). ᾿ 

6. Τῦημάοσ 1π6 ἰγρο οὗ Ὀγοακίῃρ ἃ ροὐον᾽᾿ Β γθβ86] 18 ἔογοίοἹ ἃ 86 ἀοβοϊδιοαυ 
οὗ Ψυάδῃῃ δηᾶ “ογυβδίθμι (χὶσχ.); δηὰ 8. βϑνοσο Ἰυδρτωθηΐ 18 ἀδηουπορὰ 
σαϊηδὺ ῬΑΒΏΌΥ ἴογ απ βΐηρ Φογοταίδὶι (ΧΣ, ]---6.}, 80 σοι] δὶπδ οὗ (δὸ 
ΡΟΓΒΘΟΙ ΟΠ Β 6 τηθὺ τ ἢ} (7---18.}. 

ἢ. δυρροβαά ἴο ἢᾶνο Ὀδθθη ἀο]νογοᾶ ᾿ἱτητηθα] Δίο Υ δον (86 ῥγασοθάϊηρ, 
δηά 1π {Π6 ρΓοοϊηοίβ οὗἉ [Π6 ἐθῖηρ]θ. [10 σΟΙ ΤΏ 668 υγιὑδ 8 δἀάγ658 ἴο (δὲ 
Κίηρ δηὰ ΡβΘορ]Ιθ, γθοοτῃθηαΐηρ' 8} Δάβογθηοθ ἰο }υ.8[ϊ06 88 {Π|6 ΟὨ]Υ͂ πλολδϑ 
οὗ ργϑυθηϊίηρ γυΐη (ΧΧΙΙ. 1---9.). Ὅλο οδρνγ οὗ ΘΒ ΆΠαπι 8 ἀφαϊασεὰ ἰὸ 
6 Ἰγγθνθυύβῖ 8 (10---12.), Φοβοι Κὶπὶ ἰβ γοργονθά, δηᾶ ἷβ πιϊβαγϑΌ 6 δὰ 

᾿ ρονεβ ἀπὰ οὐμοῦ φοπιπιθηίδίοτϑ σείογ ἰξ το [86 Θοπιπιοῃοοπιοηὶ οὗ ΨΘ Ποία τα Β τείξπι 
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βογοίοϊὰ (183--.-.19.). Η8 ΓΆΠΙΥ ἴθ ἐπγοαίθηθα : (ῃ6 ΤΑΡΟΥΣΥ ΟΥ̓ 1118 8οῃ 
“᾽ Θοοπ ἢ 18 βοὺ ἔογιἢ, ἑἱοροίμον τ 1Π6 ρογροῖμδὶ ϑχοϊυβίοῃ οὗ ἢἷ8 ροβίουι ιν 
ἔγοτη 109 [βγοῦθ (20---80.). ῬΓΟΙΆΪ868 οὗ Γαἴὰτα Ὁ] βδῖ ΡΒ ; οὗὨ [Π6 68:8 ]}18ἢ 
τηθρηΐ οὗ Μαοβϑἰδὴ8 Κίηράαοτα, δηὰ οὗ {86 βυ δϑϑαᾳυθηῦ σγϑδϑίοσαϊΐοηῃ οὗ 1βγδοὶ 
(Χχηῖ. 1--.8.). 

8. Το ἀἰνίπο ἡπἀρτηθηΐβ δρδιηδί 8180 Ῥσορμοίβ (χχὶϊὶ. 9---40.). 
9. Τοῖν βυδ) υραιίοη, τὴ ἢ ὑπδι οὗὨ [86 ποὶ σα ουγίηρ πδίϊομβ, ἴο (86 Κίηρ 

οὗ ΒΑΌΥΪΟΙ ἴῸΓ ΒΟΥ ΠΥ Ὑ6818 (ΧΧν. 1---]1.}. ΟΣ 1 οἢ ΒΑΌΥ]ΟΙ τγᾶ8 ἰο 
6 ἀοδβίγογοα (12---1 4.) : [Π0 ἀδδίγαοιίίοη οὗ ναγίουϑ σου γ 168 18 ργοῆραυγοα 
ὉΥ {πον Ὀοΐηρ ο81164 ἰο ἀτῖηκ οἵ ἃ ουρ οὗ νὶπο (18---88.). 

10. Φογθι δ, Ὀοΐησ ἀϊγοοίοά ἰο ἔογοίθ!! τη6 ἀσβίγασιίοη οὗὨἨ “6 ΓΒΑ θτι 
(Σχνυί. 1--6.), 18 δοουβοὰ Ὀβέογο {86 οουῃοῖ], θὰ 18 δοαυϊὑθᾷ (7---19.}. 
ΤἼΘ ρΡογβθουϊίοη δηἃ ἀθδί οὗ χ)δ (20---24.). 

11. Τρ “ονν8᾽ ἀϊδβορϑάϊθηοοα ἴἰο Οοἂ οοηίγαβίθα τ ἢ ἐμ0 οὈοάϊθησθ οὗὩ [ἢ6 
ἘΘοδαδῖίοθ ἴο Φοηδάδο ποθ] ἔδίμοσ. Αἱ Ὁ] ββίηρ 18 ῥσομπηϊϑοὰ ἰο ἐμ 61 
χχχν.). 
ἱ 12. πε τῃ οδυ808 ΒΑΣΌΘΝ ἰο ἩΣΙΘ 811 ΗΪ8 ΓΌΤΤΏΘΥ ῬΓΟΡΘΟΐ68 ἴῃ 6 τοὶ], 
δηὰ ἴο τοϑδᾶ {μοὶ ἰο ἰῃ6 ΡΘΟρ]6 (χχχνὶ. 1--10.) ΤὨΘ ῥυΐμοθθ βοπᾶ ἔοσ 
Βαγυσὶ, γγ11ὸ τοϑά8 {Π6 γο]}] Ὀδίοσθ ἴἤθι (1]]----1δ.). ΕἼΘ τ ἢ δοπβίθσηδ- 
ἰοη, ΠΟΥ δά ν͵80 “ γθσα δ δηα ΒΆγθο]} ἴο 46 ὑποιλβοῖνοβ (16---19.}: (Π6Υ 
δοαυδίπῦ {ῃὴ6 Κἰηρ, ὙΠῸ 50 ηἀ8 ἴῸΓ (86 ΓΤῸ]], οαΓδ 10 ἴο Ρίθοθβ, δῃὰ θυγηβ ἰΐ 
(20---26.δ.0 Φογοιῖδῃ 8 ἰο]ὰ ἰο τσῖϊθ Ὁ δῆπον,, δὰ ἰο ἀθπουποο υάρτηοπῖ 
δραϊηϑύ οἰκία (27--81.). Βαγυοδ τυτῖΐθβ ἃ ΠΟῪ ΘΟΡΥ͂ ἢ Δα (1018 
(32.), δπὰ 18 δββυγϑᾶ (μδὺ 18 119 βῃου]ὰ Ὀ6 Ῥσϑβοσυϑὰ ὈΥ ἃ βρϑοΐδὶ ργονυίάθῃοθ 
χὶν.). 
: “ Α 80.168 οὗἨ ργορἤθοῖθϑ δρϑὶηβϑί ΒΘΥΘΓᾺ] Ἀθδίμθη πϑίοηϑ (Χ]ν!. 1.) 
νν ὨΙΟἢ ΓΘ Βυρροβοᾶ ἴο αν δδθθῃ ρ᾽δοθα ἰονγαγὰβ (86 οἷοβθ οὗ {6 Ὀοοὶς οὗ 
ὁ] γθπ 8}, 88 Ὀδῖπηρ 1π βοῖὴθ ΤηΘΆϑ ΓΘ Ὁπσοπηοοίοα τὴ} (Π6 οὐβοσθ. ΑΒ, 
Ἰονγθυοσ, ἴῃ ροϊηὺ οὗὮ {1π|6, {ΠΘΥ σγοσοὸ ἀοἰνοσϑὰ ἀυγίηρ (Π6 τοΐρῃ οὗ Φ6δοῖα- 
Κίπι, [ΠΟΥ ΙΩΔΥ ὃ6 τϑέοστοα ἴο ἴπ6 ργϑβθηῦ βϑθοίίοῃ. 

(1.) Α Ργορβθοῦ οὗ [πε ἀεἴδαϊ οὗ πὸ Εσγριίδηπ, ὈΥ 186 ΟΠ Δ] ἀ868π85 (ΧΙΥΪ. 3 --- 2.), δῃὰ οὗ 
106 σοπαποδὶ οὗ (μοῖὶγ ΘΟΌΠΕΓΥ (18---28.). 

(2.) ϑυδ)αρσαίίοη οὗ (Πς ἰαηὰ οὗὨ ἴμ6 ῬὨ18ι1η68, ἱποϊαάΐηρ Τγτα (ΧΙν ].), δη ἃ αἷβο οὔ [ἢ 
Μοδθίιοϑ8 (χἰν].). 

(38.) Τὴ Ἤοοπαποβὶ οὗ ἴπ6 ΑἸαμλοῦ 68 (Χ]ΪΧ. 1---6.), ἀηὰ {Κουγῖϑα οὐὗἩἨ 0 Ἰδηὰ οὗὨ Ἐϊάοπι 
(7---22.), οὗ Ῥαπηδδοιβ (28---27.), αηὰ οὗ Κοάαν (28---88.). 

ῬΑΕΤ 11. οοηέαϊπϑ δε ργορὴἠεεὶο5 ἀοἰυογοα ἐπ ἐἦδ τειση 9 Ζεάελίαλ 
λίωσ 9} Χκάαλ. 

1. ΑΔ ῥτοάϊούϊοη οὗ ὑπΠ6 οοπαμυοϑῦ οὗ ἘΠ41πὶ οὐ Ῥογβὶα Ὁγ {π6 ΟΠ δ᾽ ἀδηβ, 
ἀρ! νογοά ἵπ {Π0 Ὀορππίὶπρ οὗ Ζοαθκιδμ᾿Β γοίρῃ (χ]ῖχ, 84---89.). Οπ {16 
ἢπδὶ βυδνθγβίοη οὗ (π6 ΒδΌΥ]Ο δ ΙΠΟΠΆΓΟΏΥ, ΕἸ τγὰβ Γοβιοσοα (88 
ῬΙ͵ΙΟΙ ΒΘ ἰπ ν. 39.) ἴο 108 ΓΌΤΤΩΘΙ ΡΟΒΒΘΒΒΟΊΒ. 

2. ὕπαογ [80 ἴγρ6 οὗ ροοᾶ κπὰ δ84 ἢρδ, (ἀοα τοργθβϑηΐβ ἰο “δι ίδἢ (ἢ 6 
αἸοσθηΐ ΤΔΠΠΟΣ ἷἰπ ἩΙΟΝ ἢθ6 ΒΒου]α 468] τ} [Π086 ΔΙΓΘΔΟῪ ροπΘ ᾿πίο 
σλρ ν᾿ γ, δηἃ τ ῖ (ἢ Ζοάθκίδη δηα ἢ 8 δ δ] 6 οὐδ τν]ο ὑγοσθ ἰοῦ ὈθὨϊπὰ (χΧχῖν.). 

8. Τὴθ ὅ6νγ8 δῦ ΒΑΌΎ]ΟΩ 8ΓΘ ναγπϑα ποὺ ἰο Ὀ6]1ον 6 βαοἢ 88 ρχϑίθηϑα ἴἰο 
ἔογοίθὶ! ὉΠ Ὁ ΒρΡΘΘΑῪ σοϊυτῃ (ΧΧΙΧ. 1---28.}); δὰ Ἰπάρτηθηΐ 18 ἀθηουποοά 
δρδιηβὺ 5 Βοιηδίῖδῃ [ῸΓ ΓΙ ΠῊρ δραϊηβὺ δ σθσ δ ἴο [86 “6 νν8 δἰ ΦογΌβδ θη 
(24-- 832.) χ. ΒΙΑΥΏΘΥ Β88 τοιῃδικοα ἰῃδί, ἴῃ {[πΠ6 ϑορίπδρίην γογβίοῃ, 
νυ. 1δ. οὗ {π|8 ΟΠδΡίοΣ 18 σοδᾶ ἱτητηθα δία Υ δέϊον ν. 20., νυ ἢ βθθὴϑ ἰοὸ ὈῸ 
118 ΟΥ̓ ρἼΠΑΙ Δ ἃ ὈΓΟΡΟΓ ρἷδοθ. [Ἡρπάργϑου, δὕνεν Μδυγοσ, ἀΐϑαρτθαβ. 

4. ῬτορΒοοῖθβ οὗ (6 τεβίοσγαίοη οὗἉ {86 98 ἔγοτα Βδθγυ]οη, Ὀυΐ ΘΠ ΘΗ͂Υ 
ἔγοπι ὑπ61γ αἰβρογβίομ Υ ἴ16 Βοιηδηβ, οα {6} ζΘ; ΘΓ] Θοηνθγβίοη (ΧΧχ.); 
Δη4 (ΠΟΥ ΠΆΡΡΥ βίδιθ αἰὔίογυγαγαβ (Χχχὶ. 1-- -26.}, τὶ ἃ (ΠῈΣ ῬτΤΟΡΏΘΟΥ 
ἀοβογὶ δίηρσ [Π6 σΟΒΡΘΙ βίδίθ, ἃ8 4180 {8 βίδίο οὗ ἰμ6 “ϑγγ8 δἰζασς {Ποῦ δος 
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τογβίοῃ (27--.-98.). ΤῊ δοσοιῃρ 8)χηθηῦ οὗὨ ἐμ6 δασίτοσ ουοπέ σου] δου 
[η6 οχροοίδιου οὗὨ [Π6 οἰ ΒοΓ. 

ὅ. Ζοάοκίδι, ἰη (π6 Του ἢ ὙΘΆΓ οὗ [8 τοῖρη, δοΐηρ 801] οἱἱϑὰ το 1οἷῃ ἷπ ὃ 
ΘΟ θάθγδοΥ δρδιπϑὺ {π6 Κίηρ οὗ ΒΑΌΥ]ΟΙ, “ΘΓ 8} 18 ογάογοά ἐο δαἀπιοῦϊδῃ 
{Ποτὰ, Θβρϑοΐδ! ν Ζοάθκίδη, ααΐθγ ἴο δυθπιΐέ, δηᾶ ποῖ ἴο ᾿Ἰβίθῃ ἴο ἴδε βῃν- 
ΘΒ Οη8 οὗ [8186 ὑσορῃοίβ (χχυἹἹ.) : 186 ἀθαίῃ οὗ Ηδηδηΐδῃ, ομο οὗ {Πϑαιὶ. 13 
ἔογοίοϊά τυ μΐπ [Π6 γελᾶν (ΧΧυΊ]. 1--16.}, Ὑπὸ ἀΐρα ἔννο τηοηἱδβ δένοσ (17.} 

6. Α ΡῥΓΟΡἤΘΟΥ δοποογηΐηρ 86 811] οὗ Βαυ οη, τι} ρΡγοάϊοεῖοῃ5 οοῦ- 
οογηΐηρ [Π6 τοἀοιηρίΐοη οὗὨ [5.86] δηᾷ “υἀ δῇ (]., 1]. 1---ὅ8.. Ὑ18 Ὀγορβεεγ 
νγ88 ἀο] νογϑᾶ 1η 1116 ἔουγ(Β γοᾶσ οὗ Ζϑαθ ΚΙ} 8 σοῖρη, δηα βοὶ ἴο {Π6 δεν 
αὖ ΒΑΌΥΪΟΝ : δέον νυν 1 οἢ 1ὺ ννᾶ8 ἦο 06 δύῃκ ἴῃ ἴῃ ΕὈΡΏΓαῖθδ, ἃ5 ἃ {γγρ6 οἵ 
1826 Ροεγροίυδὶ] ἀδϑίγαοίίοη οὗ ΒΑΌΥ]ΟΩ ν 5; 

7. ῬτΟΌΔΌΪΥ ἀο]νοσοᾶ ἴπ ὑΠ6 πἱπυ ἢ} γοᾶγ οὗ Ζοάθκίαῖ. «ΓΟ ΓΕΣΩ ΙΔ} ἴογο- 
(6118. ἃ ΒΘΥΘΟΙΘ Βῖθρ6 ΔΠα ΤῊ ΒΟΥ ΌΪ]Θ ΟΡ νΠΥ, δηα δάν1βθ8 6 ρεορὶθ ἴο γιεϊὰ 
ἴο {π6 ΟΠ μα] ἀφλπ8 (Χχὶ. 1---ξ10}}; δπὰ {16 τηθιῦοτβ οὗ {86 τογα] Βοῦδο ἅγε 
ψΑΓηΘα ἴο ργουθηΐ [ὴ6 αβθοῖβ οὗ οα᾿β ᾿παϊρηῃδίίοη Ὀγ ἀοϊηρ ΞΕ ο6, δοά 
ποὺ [0 ἰγυδύ ἴ0 {Π6 ]Γ βίγοη σ- 914 {1]--.14.). 

8. το ἀϊδίϊποῦ ργόορἤθοῖθβ. Τὴ ,γδί, ῬΓΟΌΔΟΙΥ ἀοἸγογοα ἰον αγάςβ τδὸ 
οἷοβο οὐὗὐἨ {ὴ0 πίῃ γοᾶγ οὗ Ζϑάθκίδ μ᾿ Β σοῖσι, ΔΠΠΟΌΠΟ68 ἴο [86 “εν]δὴ 
ΤΩΟΠΑΓΣΟὮ {86 Ὀυτπίηρ οὗ “6 ΓΈ 58] τα, 15 οὐ σδρίλν"γ, ροδοθυ] ἀεδέι, δοὰ 
ΒΟΠΟΌΓΔΌΪΘ ἱπίθγιηθηΐ (χχχὶίν. 1---7.). Τὴ δοοοπα ῬτορΏΘοΥ, δηπουποορὰ 
ΒΟΠῚΘ {ὑἶπη6 δἴοσγ, θη 86 ΟἸΙΔ] ἀδοδηβ μ8δα Ὀτοκθὴ ΟΠ 186 516 ρθ 1π ογάεσ ἴὸ 
Θποου ον ὑπ 6 ΕἸΡΥΡΟΒΏ ΔΥΤΩΥ͂, Τμγθδύθῃβ ὑῃ9 «6 ν7ν8 ἴον {Π6]} ρογῆἀ!ουδ τνἱο- 
Ἰαϊίοη οὗ {π6 σονθηδηῦ {ΠΟΥ ἢδά ΠΟΥ]Ὺ ταδᾶθ (8---22.). 

9. ΤΏ τσοίγθαὶ οὗ [1ὴ6 Εργριίΐδηβ, δῃηὰ {πῃ γϑίυγῃ οὗ [6 Ομ] ἀββϑηϑ ἰο 189 
βίοσθ οὗ Φοσγυβδίθη,, τ] ιΐο βου ἃ Ὀ6 ἰβκϑὴ δηᾶ δυγηὺ (χχχν!!. 1---10.} 
ἘῸΓ {18 {Π6 ρῥγορμϑῦ γγ88 ρυΐ ᾿Ἰηἴο 8 ἀυσηρθοῃ (11 --1 δ.) ἔγοιι τ ΒΊΟΝ ΒΘ τ|δϑ 
ΤΟ]ΘαΒοά, Ὀαὶ 58.1}}} Κορῦ ἃ ῥσίβομοσ (16---2]1.). 

10. ΤῺΘ ῥσοιμϊβοα τοΐαγῃ οὗ [Π6 “ϑνν8 18 σοπῆτστηθα, ὈΥ “6 ΓΘ Δ μ᾿ θείην 
ΘοΙμΔη 664 ἰο θὺυγ 6 Ε6]ὰ (ΧχΧχΙΊ!.). 

11. Τὴθ τοϑίοσδ οι οὗ 15γ86] δπὰ υάδῃ (ΧΧχΧΙ. ]---9.}, 8ὸ [8δὲ {π6 ᾿ἰΣϑὰ 
Ββουϊὰ δρδίη ουτγίβῃ (10---18.}; τ θησο {Π6 ργορμοῦ οομῆστηβ (ἀοὰ δ ἔοστηεγ 
Ῥτοτΐδο οὗ δβίδ Ὁ]15}}1πρ’ 8 Ρογροίυδὶ Κἰπσάοτμα οὗ τἱρ ὐδουβηθϑβ ἀθάοσ (δ 
Μαοβϑίδῃ (14---26.) ΤἸιῖβ θνδηρθὶϊοδὶ ργοάϊοοη ἴ8, 88 γοῖ, πη Ὁ} 8]]1οἄ. 

12. Το ᾿δΔϑΐ ὑγδηβδοίῖοη ἴῃ τ 16 ἢ ΓΘ Δ γ8ἃ8 ΡΓΟΡΏ ΘΙ ΟΆΠΥ οοηοοτιοὰ 
Ὀοΐοτο {116 ἐδκίηρ οὗ Φογυβαίθω. Ηἱ8 ᾿ταργϊβοητηθηΐ ἰπ ἃ ἀσηρθου (ΧΣΧΧΥ͂ΠΙ, 
]---6.), 118 ἀο᾽νογᾶποθ ὑμθπος (7---18.}. ἀπά δανίοο ἰο Ζϑαθ κί ἴο κυδπιὶὶ 
ἢ πι86} ἰο (16 ΟΠδϊ φοδηβ (14----27.). ὙὨθ σδρίυγο οὗ {890 οἰἐγ, [86 δίρδι 
οἵ Ζοάοκίδῃ, δηᾶ 18 ρῃ ἰβτηθηῦ δγὸ ἔμ θη τοδί (χα χῖχ. 1----10.λ. ἰοροίδες 
ἢ 180 Κὶπα ἐγοαϊηθηΐ οὗἨ [Π6 φῬσορδοὶ (11----18.). 1π δοποϊυ βίου, 189 
ΡΙΟΙΣ Ἢ ἘΠ Θα-ἸΔ6] 6 ἢ 18 τουγασάθα τ ἃ Ῥγοσαΐβο οὗ ρθγϑοῃδὶ βδίοιγ (1ό 
-͵ϑ... 

ῬΑΕΤ ΓΙ. ουπέαϊπς α ραγέϊομίαγ ἀσοοιπὲ 07 τολαξ ρῬαδΞεα ἔπ ἐλε ἰαπά οἵ 
“μαάαΐ, ἤγοπι ἐδ ἑαλῖπρ 0} ϑγιιδαΐεηι ἐο ἐΐξ γείγεαΐ οΥ "ἦ6 «εισίεἦ, Ῥεορίε 
ἑμίο Ἐσγυρέ, απὰ ἐδθ ργορλοοῖεβ 076 “εγεπιὶαΐ σοποεγπὶπῳ ἐλεπι τολῖΐς ἃ 
ἐμαί σοιπέτψ. 

1. Φογοιίδῃ 88 ἢΐ8 σῃοΐοθ οἰ Σ ἰ0 ρὸ ἴο ΒΑΌΥΪΟΙ, ΟΥ ἴο Σοϑηδίῃ ἰῃ 

ἐ Φοτ. 11, οΪοβοδ ἢ 16 ΤΟ]ονγηρ; δαηΐθηοο: Τωβ ΚΓ ατὲ (λὲ τοοσγάδβ οΥΓ «ετεπιμὶ; 
ὙΠἰςἢ, Ὁγχ, ΒΙΑΥΠΘΥ (Ὠΐηϊκα, 88 δα ἀοἀ ὈΥ͂ 1πΠ6 Ῥεσϑοῃ (νόον ον ἴξ ταῖρῃς Ὀ6) τηδὲ ουϊεεῖοά 
ἢ 8 ὑγορβοςῖΐθβ, δῃηὰ ἀϊροβιοὰ ἐῃδπὶ ἰῃ 186 ογάθγ ἴῃ ψϊοἢ τὸ ΠΟῪ ἢηά τβοῖχ ἴῃ 16 Ηεὺτεν 
10168. ὙῊΪδ δοηίθηςο ἀοεδ ποῖ οοςυῦ ἰῃ [86 Βερίπαρίηι νεσβίοη, νἤθγο ἱπάθϑα ἴς οου ά μοὶ 
Ὀ6 ἱπίγοδυςοά δὲ τπὸ δηἀ οὗὨ {18 σὨδρίοσ, Ὀθοδῦβο {86 ΟΠαρίοσβ Ὁσὸ διταηροὰ ἀ! Βόγον ἃ 
παῖ νογβίοη ; δῃὰ ομδρ. 1]. ΓΌτἢ8 ΟἿΪΥ ἴΠ6 ἐνγεπίγ-οἰσμ.ἢ οὗὨ 186 οο]ϊοςϊοη, Τδε ἀἰερο- 
βίτοη οὗἁ Ψογοσα δ 5 ργορῃθοίθ8 '8, ΔΡΡΑΣΘΏΙΥ, 80 ΔΥ ΣΆ ΓΥ, [Πδὲ ἰδ ἐδ πος ᾿ΚΟΙγ τδδὶ ἰς τὼ 
πλλὰθ ππάος (826 ρσορμεὶ᾿Β ἀἰγθοιίοη. . 
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Δυάεο (Χ]. 1---6.}, ΒΓ ΠΟ (86 ἀἰδρογβα «θνγθ γορδίγοὰ ἰο θά ἢ {πο 
δονϑγηοῦ (}---12.)}; τ ῆο Ὀοΐπρ ὑΓΘΘΟΠΘΣΟΙΒΙΥ βἰδίη (18----16., χἸ!, 1---10. 
(86 7ὁγ78 ἰοῖν ἰπ δυάεδ ᾿πἰθπὰ ἰο ρὸ ἄονῃ ἴο Εσγρὺ (11---18.). ἔγοτῃ νυ ὶς 
ΘΟΌΓΒΘ (ἢ ρτορμϑῦ ἀἰδβυϑᾶθβ {116 πὶ (Χ]11.). 

2. ΤΠ 968 ροΐηρ ἱπίο Εργρὺ (ΧἸ]. 1.----7.), δ Θγοταῖδὴ ἔογθίθ 8. ὑο ἐμ 6 πὰ 
10 σοπαυοϑὲ οὗ [μαὺ Κίπράοπι ὈΥ ΝΟΟΟΟΠΔαποΖΖὰν (8---18.): μΒ6 ῥγϑαϊοίβ 
ἀοβιγυοίζοη ἴο 81} [Π6 9 ν))ν8 ὑμαῦ τ ΠΡ] ννϑηῦ ἱπίο Εἰσγρὺ (χ]ῖν. 1----14.) 
Ὑ8056 οΟὈδίϊπαῖθ ἰάἀοί τ 18 τοϊδίθα (1ὅ---19.), ἀοϑισαοοη 18 ἀοποιπορᾶ 
δραϊπδὺ (Βοτω, δηα {6 ἀδιῃγοποιηθηὶ οὗ ῬΒΑγΔΟΝ ΗΟΡΓΔΒ Κίηρ οὗ Εργρι 
(Δρσίθβ) 18 ἔογοιοἹὰ (20 ---80.). 

ΤἼΘ Θομοϊ αδίοη οἱ «δυο Β ῬΥΌΡΠΘΟΥ, Θοπίδιηϊηρ [π6 ΠΥ -Βοοοπὰ 
οδαρίδυ, τγα8 δα ἀθὰ δἴθψεσ 18 ὑϊπλθ ', ΒΕ ὈΒΘα  ΘὨΕΥ ὅο [Π6 τοίυσῃ ἔγοῖι 
οδρλνιγ, οὗὨἨ το 10 ρῖνοβ ἃ βμῃογί δοοουπί, Πα ἔοστηβ ἃ ὈΓΟΡΟΙ ἴη- 
ἰγοἀποίίοη ἴο {π6 1ματιδηίδίοη8 οἵ “ὁ γομλϊδῇ. 

[Αὐὐοταρίβ αν 6 θη τηδαδ ἴο ἀἴβοουθῦ Βοιὴ6 ὈΥΙ ποῖ] 6 οἡ ἡἹΒΙΟὮ ἘΠ 6 
ΡΓδβοηΐ διτδηροιπθηῦ οὗ « δγθι δ ἢ Β Ῥγορἤθοῖε8 88 τηβδᾶθ, ΒΙΔΥΠΟΥ 
γγ88 ὍΠ80]6 ἰο ἀοίοοξ βιιοὶ ἃ ρυῖποῖρ]θ. Βυΐ Εν α]ά, δέ δχδιγιπῖηρ 
{6 γα ]οῸΒ ἔοσθαυ ]α τ οὶ Ἰηἰσοάποο αἰ γθηΐ ργορἤθοῖ68, δηα οὔβοσν- 
ἵπρ' [86 ποίθ8 οὗ ἰἰτη6, ργοροβϑβ {π6 ὉΠ] ονσιπρ βδοῆθηθ. Ηθ οοηβιἄθγ8 
{86 θοΟΚ ἴῃ 118 ργθϑοῃΐ ἔΌγηι, ΟΠ 08. 1.--Χ] 1Χ., Β Ὀϑίδη 14}}Υ ἴῃ {Π6 βίαϊθ 
ἴῃ ΜᾺΣΟΝ 1Ὁ νγᾶβ [οἷν ΟΥ ὉΠ6 Ῥσορῇῃϑῦ ΟΥὁ ἢ18 διηδηιιθ 818. Ηδ ἀϊν!ἀοβ 
[8686 ομδρίοσβ Ἰηΐο ἔνα ὈοΟΪΚΒ, 

Ι. Το ᾿πίγοάιποίῖοι, 1. : 
Π. Βορσγοοῖβ οὗ [Π6 βὶπβ οὗ ἴπ6 “678, 11.--αχῖν., 1 ΒΘΥΘῺ ΒΘΟΙΟΏΒ, 

Ὑ]1Ζ. 11.; 111..---  ν].; ΥἹ].--ττχ. ; ΧΊ. τ  Χ]]].; ΧΙ. ΧΥἹ, 18.; ΧΥΪ. 19---Σχ,: 
ΧΧΙ.---χχῖν. : 

11. ἀἀθῆοσαὶ σου οὗ 41} πδίϊομβ, μϑαΐμοηῃ δηᾶὰ [βγϑο], ἴἢ ἔπο 
ΒΘΟΙΟΠΒ, Υ]Ζ. ΧΙν)].---χ] χ. (τοῦ πᾶνα ὈΘΘη ἰγδηβροβοαλ); χχυ.; ψὙ1Ὲ 
ἃ. ἈΙΒΌΟΓΣΙΟΔΙ ΔΡΡΘμαὶχ οὗ [δγθθ βϑοίϊομιβ, ΧΧΥΪ.; ΧΧΥΪ!.; ΧΧΥἹ]., ΧΧΊΧ, 

ΓΥ. Ὑνο βθοίϊοηβ ρἰοίαγίησ ὈΥρ ΟΣ Ὁ] Π168, ΥἱΖ. ΧΧΧ., ΧΧΧΙ, ; ΧΧΧΙΙ,, 
ΧΧΧΊΙ,.; 1 ΠΟΙ Σ ἰδίου αὶ Δρρθηαὶχ οὗ ἔἴγθο βϑοίϊοῃβ, χχχίὶνυ. 
1---7.; χχχῖν. 8---22.: χχχνυ. 

Ὗ. ΤΠδ οομοϊυβίοι ἴῃ ἔνχο βοοίϊομϑ, νἱΖ. χχχνὶ.; χὶν. 
Ης {πῖηκβ ἐμαὶ {Ππ686 ΓΟ δυγδηροα ἴῃ πᾶ δἴνοσ (π6 οαρέυτθ οὗ 

“ΠΟΥ ΒΑ] τα; δηα ἐμαὶ ἢ Εσγρὶ [Πγδ6 ΒθοῦοηΒ ἡγοσα δα 64, νἱΖ. χχχυῖ,--- 
Χχχῖχ.; χΧὶ.---- χ ] ],; χ] ῖν. Αὐ [ἢΠ6 βαιηθ {ἰπη6 χ͵ν]. 183---26. νγὰβ δἀ ἀρὰ 
ἴο {Π|6 ὈΥΤΩΘΥ ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ τοϑροοίηρ Εσγρί, δη βοιχθ οἴμαὺ δα! 0 η8 
ΘΓ τηδάς.3 

Ἀσοοογαϊηρ' ἴο Κ 61] [86 θοΟΚ οὗ “ Θγοιιίδῃ τηὰν δ6 αἰνιἀοα ἱπίο ἔνο 
Ῥαγίϑ. 

Ι, Ῥογαοϑίῖο ργόορβθοὶθβ δπὰ Ἠϊδίοσίββ, 1.---- ]ν., ᾿ποϊυδίηρ, 

1, Τηρον ἀἰβοοῦγβοθ, ἀθβοσὶ δίηρ [86 Ραηἱβμηθηΐ οοχαΐπρ' οα 88} [ὉΓ 
ΠΟ ΙΓ δῖ π8 (1.---σχῖν.) ; ἴῃ τ Βῖ ἢ τὸ ἤᾶνθ [809 Ὀγορ οί β 68}} (1.), ἐῃτϑδίθη- 
ἸΏΡΒ 8Δηα Ρῥτγοτηΐβ68 οὗἩ ἴΠ6 {ΐπ|6 οὔ «οϑ5ϊ1δὲι (ἰ].----χ.}, {ΠἸ086. οὐΉΠ6 ὑΐπι68 οὗ 
“9 ΠοϊΚίπι δηὰ “δ Θβοϊδομίη (χ].--- χ.), [μο80 τ ΒῖοΝ ἴπ ραγὺ Ὀοϊοηρ ἴο {π6 
{1π|6 οὗ ΖοαοΚί8} (ΧΧΙ.-- χχῖν.). 

2. ϑρθοΐδὶ ργϑάϊοίίομβ οὗ [π6 ἀδβίγυοίίοη οὗἩ Φογυβδίθτ, δηᾷ {116 βϑυθῃιν 
ΥΘΆΓΒ᾽ ΘΒΡΟΣΥΙΥ, οΟὗἨ {Π6 {1π|68 οὗ Φεμοϊακίπι δπᾶᾷ Ζϑαβκίαῃ ; ρ]δοθᾶ ἱορϑίμογ 

1 866 Ρ. 811. δεῷτα. 
- 3 καμήν 16 Ῥτιορβοίθη ἀε8 Α. Β,, νοϊ. ἰΐ, ρρ. 16., ὅς. ; Κἰιιο᾽Β Ογοεὶ, οἵ ΒΙ0], 1ω1ι. ἀτί. 
ἜΓΘΠ 8 ἢ, 
ΨΟΙ,. 1]. α 
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δη δοοομπηΐ οὗὨ (80 βΒυ)]θοΐ Ὀαΐηρ (9 βδηθ, ἱπίγοἀυσοά ὈΥ͂ δὴ δῃηουποθχηθηΐ 
οὔ (89 λυάρπιοηῦ οὗἨ ΤΏΔΏΥ Ὡδίϊομδ, υἱἱοτγϑα ἴῃ 186 ἔθου Γἢ γθᾶγ οὗ Φοϊλοϊαϊεῖπι 
(ΧΧχν.----χχὶχ.). 

3. Απηουποοιηθηίβ οὗ {86 ἔπίατο ἀο] γόσγαποθ δηα οχαϑ]ιδίΐοη οἱ Τατϑοὶ, 
Ὀοϊουσίηρ ο {δ0 Ἰαδὺ {ἶἰπ)6 οὗ Ζαάοϊκίθ, υηϊ θὰ Ὀθοδυθθ οὗὨ {πθῖὶγ δἰ παῖ δγ 
οοῃίθηῖβ (ΧΧΧ .---ΧΧΧΙΊΙ].). 

4, Βθογίοσ υὐΐθγϑηοθδθ ΟΠ ΟΟΟΆΒΊΟΏ8 ΟὗἁὨ δρθοΐδὶ ϑυθηΐβ, υυῦτ ἃ ραγιϊου]δΡ 
πϑαδῶν οὗ (8686 Θνθῃίβ, οὗἉ [π9 σηθ8 οὗ Φϑμοϊβκίπι δὰ Ζοάοκιδὴ (χα χῖν.--- 
χχχῖχ.). 

ὅ. Νασγγαῖϊνο οὗ τῶθδύ οσοσ δ αἱά, δέου [Π6 ἀοβίγυσίίοη οὗὨ “6.886 πηι, 
ΒΙΏΟΠΡ ἴΠ6 ΡΘΟΡ]9 τ βοπὶ ἐδ6 ΟἿ] ἄξβθϑηβ θῖν, δπὰ δίνον ὑμὶν Ηϊρῃς ᾿ηίο 
Ἐργρὺ (1].----Χ]ν.), ἢ ἃ ΘΟὨΒΟΪΔΙΟΣΥΎ ταθϑβαρθ ἴο Βαγυςῖ, οὗ [16 ἔοαγιδι 
γεαοῦ οἵ Φοβοϊδκίτα (χ]ν.). 

11. Ῥχορξιθοῖθϑ ρδίπϑί [ΌγοῖρῺ ΠΔί]ΟΠΒ. 
1. Οὐ οδοδβίοη οὗ ΝουυσμδάηθΖζΖασ᾿ 8 Υυἱούοσυ οὐοσ ῬΆΆγδοῖ ΝΘΟΒο, ἰῃ 

{89 ἔουγ δ γϑδσ οὐ ϑμο δ Κῖμα, 
δραϊηδὺ Εσγρί (Σ]ν].). 
δραϊηδὺ [6 ῬἢΣ]1801π68 (Χ]ν]}.). 
δραϊηδὶ Μοδὺ (χὶν!11.). 
δρδὶπδὶ Ατηπιοη (ΧΙ Ϊχ. ]---6.). 
βρδίηδὺ Εἄοσα (χ]ὶχ. 7----22.). 
δραϊηδύ ᾿ϑαπιδβουβ (ΧΙ Ϊχ. 28---27.). 
δρεϊηδὶ Κϑάδγ δηὰ ΗλΖοσ (χ]χ. 28----88.). 

Ζ; μόνω δδδϊηδι ΕΔ αὐ (Π6 θδρίπηϊηρ οὗἩ ΖοάρκιδΒ σοΐχῃ (Χ ΠΣ. 
84---89.). 

8. ῬΓΟΡΉΘΟΥ ἀρδῖηϑύ ΒΑΌΥ]οα (]., 11.) ἰὰ 89 ἔουτίἢ γοᾶγ οἵ Ζϑάοικὶδῃ (]}. 
ὁ9---64.). 
Α ιἰϑίοσ᾽ 68] ἀρρομπάϊσ (111.} οοποϊυθβ ὑμ6 τυ 8 9.1} 

Αραϊηδί {π6 ποίϊοῃ οὗ Ελνα]ὰ δηα Ηρ, αῦ ομαρ. 1. νγδ8 ποῖ 
τι ττ6 1}}} αἴνοσ {Π6 [8]] οὗ “Θγαβδίθια βοο Ηνοσγηιοῖ. 

ϑομλθ ΟΥ[168 αν ὈΘΘη 1πο]1η64 ἴο ρ]αοα οὔδρβ. Υ]].---- σ, ἴῃ {86 
τοῖσῃ οὐ Φ μοι κίτα ὃ; δῃηά 1παθρυ Δ] βομλθ ρογίϊοηβ ἕδνουσ [86 
1ΙάοΔ. Τδυβ ἸΔο]α ΣΎ 18 ἀΘϑου Ὀ6α ἃ8 ΟΡΘΏΪΥ ῥγδοίβοα “ 1π πα βίγαοίθ 
οὔ ϑογυβαίθμι᾽ (ν]}. 17, 18.}; τυ Οἢ γα οδῃ ΠΑΓΪΥ Βαρροβα {παῖ «)οϑἰδὶι 
ἀυγίπρ 18 τοῖρῃ γου]α αν Ῥουτηϊ θα. ὙΤΠ6 ουϊάθηοθ, ΔΟΥΤΘΥΘΓ, 18 
ποῦ ἀδοϊδῖνθ Ηθηρβίθηθογρ, δα 61] αἴας ᾿ἶτα, σοραγαὰ ΟὮΔρδ. 1". 
--Σ. ἠοῖ 88 βαρασϑίβ Ἵσδοὶθθ, Ὀυὺ 88 ἃ Κιπά οὗ “ γεϑιπιό 7 οὗ “ δγεῃδὶ 
ἘΟΡΠΕΠ ΤΑΪΠΙΒΙΓΎ ἴῃ «}οΒ1Δμ 8. σοῖρῃ, οοἸ]βοοα απ βυμπιτηθα ἃρ ὈΥ͂ 

1πη861.45 Βυῦ [Π686 ομαρίοσβ γα δυϊ ἀθμε]γ ἢοΐ ἃ δομπυουβ τ 016; 
84, Ὀ681468, ἔβγα 18 4, ἔγϑϑὴ {1{16, νἱ]. 1., ἀπά 4 ἀϊγθοίίΐοῃ ΒΟσΘ ἰὼ 
ἀεἰῖνοσς (86 πχρϑβᾶρα Β6 γ)71ὴᾳβ οπαγροα 1} δηθν. 

ἘΚ 61] φβϑουῖθϑβ χὶ.---χχ. ἴο {Ππ6 γοῖβῃβ οὗ Φϑμοϊαϊκί τι ἀπά Ψϑμοϊ δοίη." 
Τ0 18 ροββῖ 16 (μα΄ {πΠ6 ϑοοϊίοῃ Ὀθριμπιηρ᾽ Χἰϊ. 7. ΤΥ ἢαγ6 ὈΘ6η Ὑγι θα 
δἴτοσ 9 οβιϑ ἢ Β ἀθαίῃ, ΟἾδρ. χἰδ!. 18. υγου]ὰ βϑϑῖ ἰο σϑίδσ ἴο “ δοίδομιη 
διὰ [86 αι θοπ-τλοῦμοῦ (οορ. χχὶ!, 26., χχῖχ. 2.; δῃᾷ 2 ΚΊηρϑ χσίν. 12.) 
ΟἸδρ8 χυῇ]---χχ, μβᾶνθ θθθῃ βιιρροβοά ἰὸ Ῥαϊοηρ ἴο «6 μοίδομίη" 
τοῖρη, Βαΐ ἴμογα οδὰ θ6 Ε1{{16 οαγία ΠΥ 88 ὑο {86 ργβϑοῖβθ ἀαΐοβ οἵ δ} 
ἴὮγθο ομαρύοσϑ ; δῃα οὐ το] ΟΡΙΠΙΟΠΒ ΨΆΓΣΥ. 

᾿ Κεὶ!, Εϊηϊεἰξαης, 8 75. ΡΡ. 387, 388. Βτονπο, Ογάο ϑϑοϊογαιη, ὃὶ 182. ἀϊνιάοα [80 ὑοοκ 
οὗ Φογοιγίδῃ ἰῃῖο δϑύθῃ ραζί5; δ0ῃ:6 οὗ εἰ αἰνίβίοιιδβ οοἰηςοἰ ἀΐηςς τὶ ἢ ([μο66 δῦουθ ρίγαα, ῬΡ' 
178, ἄς. 3 Ἑϊηϊοϊζαης, ὃ 228. 11. 11, Ρ. 308. 

8 Ἠεπάοιδοη, ΤΉο Βοοκ οἵ 6 Ῥτγορδοὶ δ εγοιηϊαῖι, ἰγϑηβὶ, ὅς. [ηϊτοά. ἴο οὨδρ. νἱΐ. 
4 Κοὶ!, Εἰηϊοίςαηρ, 8 75. ὁ Ἰοϊά. 
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« ΟἸαρα. χχὶ.-- - χχῖν. οοηίδίη [πΠ6 δημουποοδιηθηΐ,᾽ βαγ8 [ζ6]], “ οὗ 
(86 ἀοδίγυσίίου οὗ “6γυβαίθμι δηα οὗ {Π6 Ρθ0ρ]6 (Χχὶ.); (86 οαι86 οὗ 
Ὑ ΠΙΘΝ 15 Ἔχ! 16 ἴῃ ἃ ἀθβοσιρίίοῃ οὗ {π86 ἀδθργαυ!ῦ οὗ (Π6 ραϑβίοσβ, 
{86 ππροα]ν οἷν} δηα ΘΟ  θβίδϑίιοαὶ στ] ογ8 οὗἨ [Π6 παίΐοη, Κίπρβ δηὰ 
Ῥγίῃοθθ, ρσορμοίθ δηᾶὰ ρῥγίθϑθίβ (χχὶ!. ΧχἹϑ.), μα οοηῆνγπιθα ὃν {Π6 
σοΙτλΠἸοδίοη ΟὗὨ 8 ῥγανίοιβ υἱϑίοη οὗ [86 βίαΐθ οὗ {(μ6 Κιπσάοχη 
(χχῖν.). ὙΠοΥΡΉ (Π18 ῬΤΟΡΏΘΟΥ 18 ἀαϊοα αὐ (ῃ6 ϑίοβο οὗ Ψοτυβαίθια 
Ὁπᾶον Ζοάοκίδῃ (χχὶ. 1.). γοῦ {Πόγα ἰ8 οο ]δούθα ἴῃ {Π6 ἀδβογιρίϊοη οὗ 
{π6 δοτσυρί συ] ογ8 411 {μα « Θγδιχίδῃ πδα δυὐοσ βαι:ὰ δρουΐ {πθηλ; δηᾶ 
ἴ(ο {π6 νο]6 ἴδπασο 18 δαἀθα ἃ. υἱβίοῃ δ {πΠ6 Ὀθριπηϊηρ οὗ Ζθα6- 
ΚΙΔΠΒ σοῖρῃ (χχῖν. 1.) τ 1] οἢ ΟΧΒΙ 1 [86 [Π6 ἔαΐα οὗὨ ἴῃοδβα σδυτὶθα ἀνταῦ 
ψῖ ἢ “ Θοϊδοιη, δα οὗ [86 ΡΘΟρ]6 Ἰϑ ἴῃ 186 σουηίγγ.᾽"} 

“«ΟΒαρβ. χχχὶ! δηᾶ ΧΧΧΙΙ., ἴὰ ὙΒΙΟΣ [86 ργορμοῖ, ἀυτίηρ [Π6 δῖορθ 
οὗ Φ6γαβαι θη ἴῃ {π6 οἰσμία [6 80}} γοασς οἵ Ζϑαθκιδῃ, ῥγϑαϊοίβ ἈΝ 
σδρίαγα δηά θυγηϊηρ᾽ οἵ «ΘΓ Βδίθη), δηα 4180 [16 ἀ6] σοσδηοα οὗ [βγ6] 
δηᾶ υἀδἢ, ἀπὰ [6 ΘβίδὈ Ἰβῃυηθηΐ οὗὨ [6 ΓΠΘΟΟΥΆΟΥ, Ὀγθοθάθ ἴῃ ροϊηΐ 
οὗ ἄπηθ {86 τβοσο οἰθναίθα δηα σοσαργθθηβῖνθ Δη που ποθιθηΐ ΟΥ ΡΊΟΥΥ͂ 
ἔον 1βγϑδθὶ δπὰ “υἀδῇ ἴῃ οὔδρβ. χχχ. χχχὶ., ψ ΒΊ ἢ, ἔγοτα [86 ἀϊτοοῦοη 
ΧΧΧ. 1---8., τψογο ποῦ υἱἱογοά τη {πον ργθδοηΐ βίαίθ, δαΐ, παυϊηρ ὈΘΘη 
γονθαὶθα Ὀοίοσθ, τ σὸ γοαιποϑα ἴὸ τε πρ' ἔοῦ {π6 Ὀαποῆϊ οὗ θοῇ σοῃ- 
[ΘΙ ΡΟΓΑΙΊΘΒ δηα ροβίουιγ. ΤΠ6 Γϑαϑοη ΨὮΥ ΧΧΧ. ΧΧΧΙ. ἃγ6 ρυΐ τοδὶ 
ἴῃ ἰῃ6 οοΟἸ]οούζοῃ 18, ποῖ 838 ΗἰὐΖὶρ ᾿ππαρῖμο8 Ὀδοδυδθ χχχὶϊ, χχχὶ. 
ὝΟΙΟ ΔΓ τι θη 6 [Π6 ΘοΙμμδηα ΧΧΧ. 2. ΜΧ)1χἯδ 1ϑδϑιι6α, τ ΒΟ ἢ 
νἱ ΗΒ ΥΟΓΠΙΟΚ Ορροβαβ, Ὀυΐ, 88 ἴῃ [86 οὁ886 οὗ χχν. θϑῖησ μἰδοθα 
Ὀοέογο χχνὶ., Ὀθοδιιβα ΓΠΕΥῪ ἃγα Οὗ ἃ Ἰζοτθ δοταρυ θη θῖν οδαγβοῖογ." 

ΑΒ ἴῃ {86 6486 οὗ [1βαϊδὴ, 80 ψι} {Π18 Ργορμοί, που ρὮ ποῖ ἴὸ 
[86 βατὴθ οχίβθηϊ, 1 υροϊδίϊοηβ δηα Δα οη8 ὈΥ ΟἴΒῈ δυΐμοῦβ ἤαγθ 
Ὀθθῃ Δ]]εροᾶ, Τῇυβ {π6 Ῥαββηῆρ οἤδρ. χ. 1---Ἴ 6. 18 οδ]οοίοά ἰο: 
νν. 6---8, 10. (βίο ἀγα ψδηθηρ ἴα {πΠ6 ΠΧ Χ,) ἀγὸ ἱπίογροϊδίοα, 
δηα {86 τοϑῦ ἴδ 186 ῥγοἀποίοηῃ οὗὨ π6 τειΐοσ οὗὨ {Π ἰαϑὺ οπαρίογβ οὗ 
Τραῖδ.ὃ ΤἼ ΥΘΆΒΟῚΒ [ῸΓ (ἢ18 ΘΟΠΟΙ αβίοη ἀγα ὑμαΐ [Π6 σοσβθ8 οοηίδιπ 
ὙΥΆΓΏΪΏΡΒ ἀραϊηδί βοοί βαυϊηρ ἃπηα 1Δο]δίτυ, τ ΠΙΟἢ ἴπὰ [Π6 ΟρΡΙπίοη οὗ 
ΒΟΙ.Θ ΙΠΟἀο ΓῺ ΟΥΓ108 1Ὁ Του] ἤᾶνο ὈΘΘΠ ὙΘΕΥ͂ ΠΩΡΙΌΡΟΙ [ῸΣ «} γθιδἢ 
ἴο σῖγα; {μδὶ ν. 1]. 18 1ὴ (β8] 466; δπᾶ {παὺ {Π6 βίγ]6 γθβϑια]68 (μα οὗ 
186 Ἰαΐοσ ραγίβ οἵ [βαϊδῃ. Ἡθησο {Π6 ὙΥΙΟΥ τσ αν ᾿ἰνοα ἴῃ (ῃ6 
6Χ1]1 6. θαβοὴδ βιιοἢ 88 ἰδ686 δγὸ οὗ 11{{16 πεῖρα, [0 18 ἔγθοὶν δα- 
ταϊττοα πὰς {Π6γο 18 ἃ ἀπ ου ΠΥ ἀρουῦ ν. 11]. 6 δανοοαΐθϑ ἔοσ 18 
ΘΟΕ. ΠΘΏ688 Ὁγρδ ἰμδὺ 10 18 1Π6 ΔΏΒΥΤΟΙ ὙΠΊΟΩ ἴπ6 «6 νγ8, ἤθη σχοιηουϑά 
1πηΐο ΒΑΌΥ]ΟΙ, ὕγογ ἤο τᾶ ἰο ἔμοβα γμὸ σου 81||}0γ6 ποῖα {Π6Γ6 
1ῃηἴο ΙΔο]αίσΥ ; Ὀαΐ, 8Β Ἡδπμάοργβθοῃ γγ6}1} σϑιρδυβ, ἴὰ {Ππαᾶΐ οαβ6 {ῃ6 
πη χοἀποίοσΥ νγοτάβ, “ ΤὨυΒ 8[|84}} γα βαὺ υπίο {μ6πὶ,᾽ νουἹὰ παν 
Ὀδοη ἰπ Ηρῦτον, ἡ μογθαβ ΤΒ6Ὺ ἴοο δῇ (πα ἀθθ. ΤῊΘ βθηῆβ6, 480, 
18 ἰηογτυρίθα : 1ὑ Βϑϑσηβ, ὑπογϑίοσο, ργοῦδ]6 {πϑὺ [86 γ6.βθ 18 ἃ ρίοβϑ. 
Βυΐ 118 18 411 ἐμ6 σοποθβδβϑίοῃ {παῦ οδη 6 τηδθ. ὙΥΉΥ βδουϊὰ ποῖ 
“} ΘΥθυλδ ἢ ΤΥ ἀραϊηβὺ ἸἀοἰαίγΥ ἢ [ἢ (86 ῥὈγϑοθαϊηρ' οπαρίοσ πα μαά 
ἀθοϊαγοά ἐμαὶ 1ὖ γγχαβ ἴοσ ἐποὲν ἸΔο]αίγυ ὑπαὺ {86 « οτνθ σγοσο ἴο Ὀ6 βοαί- 
[ογϑὰ διροηρ (86 Βοδίμοη (866 ἰχ. 18.---16.}) Απα [86 Ββγ]6 τσϑβϑιη- 

1 Ἑϊη]οϊϊαης, ὃ 75 5 ΤΟὶ]ά. 
8. Ὧο γοίίο, ΕἸπ]οϊπηρ, ὃ 217. ς.: 866 ἃ [δὲ οΥ̓ Δ ΟὨ] οὗ ΔΙΙοχοὰ ἱμ ογροϊδίίοηβ ἰῃ ϑΘτἱν᾽ 8 

Ὁὶςοῖ, οὗ τῃ6 ΒΙ Ια, 1860, ετῖ. Φογοπίδῃ. 
4 Τὸ Βοοῖκ οἵ πὸ Ῥτγορίιοὶ Φογομπίῃ, ποῖθ οἡ χ. 1. 
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820 Απαϊγεὶδ οΓ ἐπε ΟΙΩ Τεείαπιεηί. 

Ὁ]68 1Π6 Ἰαίδσ οβαρίοσβ οὗ 1βαϊλῃ ἢ [0 18 γοσυ ΚοΙγ. Φογοιυϊδὴ τὰ 
δοςσυδίοιηθρα ἴο ᾿πηϊίαύα (86 Ἔχ ΡΥ ΒβΊ 08 οὗὨ ΘΆγ]}16 Γ Ῥγορῃθῖβ. Βαὶ υἱὰ 
1818 σϑδοιλ δησο ἴΠοΓῈ 8ΓΘ ᾿πἰοσιϊηρ]οα πνογὰβ δηα ΡὮγαϑοδ δου, 
ἴο Ψογοταῖδῃ, δ 52, υδοᾶ οὗ 1408, νυν. 3, 15.: ΘΟΙΏΡ. 11. δ.; Ὀγὴ, (ο 
ὈΡδΣ, ν, δ. : ΘΟΙΏΡ. 1. 16., ἰν. 12., ἃς. ὅς,.; ὈΠῚΡΒ Ψ.Ξ, ν. 1δ.: οσπιμ, 
νἱ. 15., γ}}. 19., χὶ. 28., χίχ. 8. Εὐνναϊὰ απὰ {Ππι|ῦτοὶΐ, πον οΥοσ, πὶ 
0 δβυΐϊδοϊθηΐ ΓΟΆβοῚ τηδὶπΐϑῖη {π6 σοίνοσθο, ἰμδὲὶ τῃ6 ψγιῖογ οἵ (δὲ 
Ἰδίθσγ ρασγὶ οἵ 1βαιδῃ Ἰπιϊία θα «Γ Γ πα δ ἢ μογο. 
ΤῊ [0] ονσιησ Ραββαροδ ἈΓ6 4180 ργοπουηοσα τη ετροϊαδζιοπμε, σχτ. ἢ] 

(δοοοπά ρδεγι)--- 14. (ἔγϑι ρμαγί), χχν!). 7, 10---2]., χχχῇ!. 14--36. 
Χχχχῖχ, 1,2, 4---Ἰ8., θυῦ οπ ᾿ηϑυβηοϊοηῦ στουμάβ. Τῆς οὐ)εσίου ὦ, 
1Π6 ἤγβι-πδιηθα ρᾶββαρὸ 18 ἰδαὺ 10 Βρθοιῆθβ ΒΟΥ ΤΥ ὙΘΆΓΒ 838 ἰδε 
ἀυταΐοη οὗ {μ6 Ἂχ! ϊθ. ὉὍηα οδ]οοίοσαβ ἀο ποῖ Ὀϑίϊονα ἴῃ ἄἀεβημε, 
Ργθάιςτοῦθ. ΑΒ ἴο νυ. 18., 10 18 αβϑαπηθά {μδὺ “ ὀγοσαϊδῃ Βα ποὶ ἴδε. 
ΡτΓορΒεβια δσαϊηδὶ γαγοῦϑ παοηβ. Ὑαί ἴῃ Χχχχυῖι. 1, 2. οὗ [δε βιὸς 
ἀλίθ 6 18 βϑὶἃ ἴὸ αν βρόκβϑθη “" ἀσδϊμδῦ 411 {π6 πδιίϊοηβ" ἀρὰς 
θεβι6β, ἴῃ ἰδ6 σγϑῦβθβ ἐπηστη θα ϊδίθ Υ ϑυσοδοάϊησ μα΄ ἴῃ αποβἤοῃ, δε, 
ΤΟΟΟΣΘα δ {86 βαῆὴθ ἴπη6, ἡυαρτηθηΐβ ἀγὸ ἀθηουποθα ἀσαϊηβί πιληνς 
ΡΘορίθβ. [1 18 ποὺ Ὀπγθαβοηδῦα ἴο ΔΡΡΙΥῪ 1Π6 ψογαβ ἴο ἴδβεπι, Τίκ 
γΟσΒο8 ΧΧΥΪ!, 7, 16--- 23]. ἀγα σα)θοίθα θθοδυβα [6 ῬΡΧΓΟΡΉΘΟΥ 13 ἀροσβο; 
δα ΧΧΧΙΣ. 14---26. θοσδυδβα {Π6 οΥΙ68 παν ποῖ Ὀθθῶ υυ}]Π1ηρ ἴ0 κε 
μον {π6 Βοιιβ6 οἵ αν], ἐμβουρα {86 ἰδ ρογαὶ Κίπρσἄοπι ν 48 [υπεϊϊοι 
ἔν {Π6]ν 8ῖπ8, μαᾶ 18 πο] θβὺ βονθγει ῃν ἴῃ {Ππ6 ἀοταϊπίοη οἵἉ λ{εδειαῆ. 
Οὐδοσ οδ]βοϊομβ, ἰδκϑη ἔσοπλ {πῸ βιρροβοα ἀϊβασγεοπχθηὶ οἵ χσσα. 
11---14. «πὰ χὶ]ὶ. 1---6., δῃα ἔγοιαυ ἰἢ6 οτηϊββίοῃ οὐὔἤ[ 8ηΥ οἵ ἴθβε 
Ῥαββᾶσϑθ Ὁγ {86 ΠΧ Χ, ἅγὸ οἵ 0016 πψεῖρμι. 

ΟΒαρβ. χχνυἹ!.--- ΧΧῖχ. ΔΓ β8]ὰ ἰο ἤδνα Ὀθθηὴ ψοσκΚοα ουσγ, μεπὶς 
Βαοαυβα {86 ἔοσιηβ ΠΟ δηὰ πολ, ὅς. Τσοὺγ ἰηδίοδα οὗὨ ἡ τρί 
ἩΠ, ὅζο., πα ραγν Ὀδσδυβα [μΠ6 Δρρο]!]δῦοη 8333, ““ἴῃ6 γι0’ 
ΡδΒοῖ, 186 ἔγϑοαυθην δαάθα το «}6γοιλϊδἢ Β ἤδπλθ (6. 9. ΧΧΥΠΙ, ὅ, ὕ, 
10--12, 1ὅ., χχϊῖχ. 1.) Βυῖ {με ἀμξἔεγοπί ἔογιηϑ οὐ [6 Ῥγορεσ πᾶπι 
ΔΓΘ υϑοἃ ᾿πίργοΔΏΡΘΔΌΪΥ (866 χΧανΐ, 12.}; δηαὰ 3} 18 δαάοῦ, 
Ἡ!Ζῖρ' ΒΌΡΡροβββ, θθοδιιβα 1 18 γίνη ἴὸ ἴμ6 4186 ργορβοὶ 
ἴῃ ἐδ βϑιῃθ σοῃῃθοίίοῃ, 

Ομιαρβ. χχχ.----χχχϊ. 8Γ6 4180 βαϊὰ ἰο Βανα Ὀθδῃ οδθδογαίδ ὃγ [ὅε 
για οὐ 186 Ἰαΐεσ ομδρίοσθ οὗ 1βαῖϊαῃ. ὩΤῆθτα 18 ΕΠ ΟΓΑΙΙΥ πὸ μεοοί 
οὗὨ {8ῖ8, ἀχοορί ὑμαὺ (86 βίγ]6 οὗ 16 ὑνγο δοϊωροβι θη 18 βοπηθίεί 
ΒΓ ]ΑΓ; ἃ λοῦ ΘΑΒΥ ἴο Ὀ6 δοοουῃίοα ἴογ. ““ΤΗς Βγροίμοδὶδβ οὗ Μογεῖ, 
ταὶ ΖοοΠΑυῖδ ἢ (οὔ δρ. νι]. 7, 8.) αυοῦε8 χχχὶ. 7, 8, 38., δηὰ βρελῖ αἱ 
1μοῖγ δυῖμου 88 Βαυΐηρ ᾿ἰνθὰ δὐ {86 {ἴθ σβθη [π6 ἔουιπάδίίου οἱ 
[δι ρ]6 νγαβ ἰαἰὰ ὑπᾶον ΖογυθθαθΕὶ, 18 το)θοίοα ὈγΥ ΗἰΖῖρ᾽ 88 επθτε! 
Ὁπδυρρογίοα ὈΥ̓ Ἔχίθσῃδὶ ουϊθηοο,᾽ἢ "ἢ 
ΟΡ. χ νυ! ἴ8 βαϊ 4 ἰο 6 ἰῃιογροϊαιθα Ὁ 186 (80-6 8116) Ῥεευδ 

Ἰβαῖδῃ, δῃὰ ἴο παν μιδα δά" 10Π8 ὈΥ Βοῖα Οἴβοσ 80}}} Ἰαΐογ ππίξ: 
βαοδυβο 1Ὁ Σο- ὑγοάυοεβ {86 οσϑοὶα οὗ Βαϊδαπι δῃὰ οὗ 158ϑιδὴ δρειμ 

' Κεῖ, Εἰπ]οϊἑπος, ὃ 76. ΡΡ. 390, 291. ΟΡ. Επαϊὰ, Ὁἱς Ῥτγορδεῖδε ἄς Α. Ά. πὶ ἃ 
ΡΡ. 68, 410. 

5. 866 ΚεΙϊ, ΡΡ. 392. 293. δηὰ ἩΣΊΟΓΒ ἴΠοΓΟ τείοστοὰ ἴο. 
" 8060 Ηεπάογδοη, ΤῊ ΒοΟΚ οἵ ἐδ6 Ῥτορδοὶ Φεγεπιίδα, ποίο ου χχυΐὶ. δ. 
4 1υϊὰ., ποῖα οὔ χχχὶ, 8, 9. 
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ΜοδΌ, 8πἃ δνΐῃοθβ Ἰρῇοσδμοθ οὗἁὨ ρΘορταροαὶ δηα δϊδύοσϊοαϊὶ τ] αὐ! 08, 
δηᾶ τυδηΐ οὗἨ ΤηδβίοσΥ οὐοῦ [86 ΗΠ οΌχον ἰαηριαρο. ὙΤπμο Ἰαἰῦου ομᾶγρθ 18 
Ῥ04861688; δη4, 48 ἴο {πΠ6 ἔογιλοσ, Ὠγ. 1266 ΡΓΟΡΘΙΙΥ ΓΟΐοΥΒ ἴο [818 Ομδρίοσ 
88 Θχθια γηρ [86 Κ,ΘΏΘΙΑΙ ἰδ ΟὗὁὨ ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂, δοοογαϊηρ ἴο το ἢ 
{Π6Γ6 δα ““ σοπδίδηϊ Χϑίδγθμοοβ ΟΥ̓ {6 ΟἹα Τοβίδσηθηΐ πσιοσα ἴο {πὸ 
Ἰδθουτδ οὗ {μοῖγ ργϑάθοθββοτβ. “6 Βδυθ, ἴῃ ροϊηῦ οὗ οί, θαΐ {818 
ΟΠ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ ἀρδιηβῦ Μοβϑῇ : δπὰ γοῦ ἴῃ δῦ γἈΓΊΟΒ ΌΥΤΩΒ 18 10 τθ- 
ροαίθᾶ ὈΥ 1η6 ῥσχορμοίδ' Τὴ ἰαηρσιαρα οὗ ᾿Ἰβαϊδῃ, ἴπ ἢ18 δέίθοπιι 
δα εἰχίθθμ τ οπδρίουβ, 88 γ76}} 848 ὑπαὶ οἵ Ζαρμδηΐδῃ σοξοσσϊηρ ἴῃ {16 
ΤΩΔΏΠΘΙ [0 {Π18 βαηθ βυδ)]οοῖ, ἀγὸ θαυ} Ὀδθοα ἀροὴ {86 οτὶρίηδὶ 
τεἀϊοίίοη ἴῃ [πΠ6 Ῥεπίαϊθαοθ, Αραϊη, δαγοηρ [86 ΔηΠΟΙ ΠΟΘΙ ΘηΪ8 οὗ 

Ἡποαμαῇ, ψ6 Πηὰ δὴ δριἴομχθ οὗ 86 ἀδπυποιϊαίϊοηβ οὗ ΟΡ δα Δ δραϊπδὲ 
Εάοσλ. ἴῃ 41} [8686 οαϑοβ, Πούγαυοσ, οοσίδϊη ροϊηΐβ οὐ αἰ ἴθσθηοθ ἀγθ 
Οὔβουνδθθ, πῖον ργανθηῦ 80 ἢ Ἰηβίδμοθϑ οὗ ραγα]θ] θη ἔστοσω ἀθροπο- 
ταῖηρ' ἰηἴο τη 6Γ6 ᾿τη ὑϑ 110, ΟΥ̓ ὈΘΟΟΙΏΣΠρ᾽ ΒΙΠ10[6 ΤΘΡΘΟ 1018. 

ΟἸ4ρ68. 1. 11. ἀγϑ ΟΥ̓ ϑοι8 οὐ 108 ΘΟ ΒΙἀογθα δ οροίμοσ βρυσίουβ, ὈΥ 
Βοιηθ ᾿ηἰογροϊαίθα. ΤῊ ΥΘΆΒΟΠΒ 88 βυτημηθα ὉΡ ὈΥ Κ6}} αγο: --- 

Τμδὶ ποτ ἀγα ἰγϑαποηΐ ΓΟρΟΌ 018, δπα (μα. [Π6 δέγ]6 οὗἁ  ογουαῖδἢ 
ΔΡΡΟΔΙΒ ἴῃ {π 6. ἴῃ ῬΑΥΠΟαΪαΣ ΟἸΪΥ, ἐποιιρ ἢ 1πι ΠΌΠΑΘΓΟῺῸΒ ραββαρθ8, δηάᾶ 
ταὶ {Π6 τοροαίθα ρίδοθβ δῇο οἴῃ αἰΐοσθᾶ. Βυΐ 1Ὁ τύ 6 τορὶοᾶ 
(μα 11 18 {μ6 ουδίοτῃ οὗ « Θγδιμῖας ἰο σϑρθδῦ μἰπιβο Απάα, ἐμβουρῇ 1 
18 Γο)]οϊη6α {παΐ Ἀ18 σοπαϊπθ σορθυ [1018 ἈΓΘ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ {Π6 Πηλ88, Δ ἃ 
ΤΔΟΤῈ δοσιγαῖθ ἰγϑηβουρί οὗ γ᾽ μδὺ 86 δα Ὀθίοσο βαϊα, {Π]18 18 ἡοῦ ὈΟΤΏΘ 
ουὐ ΕΥ͂ ἴᾳχοῖΒ. ΗἰδβΒ τορϑ 0 ῃ8 ΔΓ6 ΔΡρτοργιαῦβ ἴο {6 ἢ ἢ]δο68 1ηΐο 
ψΒΙοἢ ΤΠΘΥ ἃτὸ Ἰηἰσοαπορα; Ὀαυΐῦ [ΠΥ ΔΙΘ ρΘΏΘΓΑΙΥ τηδς 1 στοαί 
ἔγθθάοσω. 

Τ0 18 αἷἶβο βαϊα (δῦ ἴῃ {π686 ομδρίουβ ἔμοῦα ἅσο 14θαβ ἐογοῖσιι ἴὸ 
ὁ) ογθαλδ, δηα Ὀοιοοηϊηρ ἃ ἰαίον ἀαίθ. ΒδΌΎ]οη 18 ταρτοβοηίθα δ8 
ΔΙΓΟΔΑῪ ἰακοη ὈΥ ΟΥσαδ, ἀπά, ὑπουρἢ ὉπΕΧρθοία]Υ ῸΣ ἴπ6 ργθβοπῦ 
Βραγϑᾶ, γοῖ ἀοροηδσγαΐθ δηἀ μα] ρ 688 ἴἰὸ δυοσῦ 118 ἔαίθβ.: ὙΒΟΓΟ 18 8 
Ῥτορμοίῖο ᾿ηνεοῖϊνα δραϊηδὲ {μ6 (Βαϊ άθδῃ ὑυσδηίβ; δῃα ἃ ΒυΙΩΤΩΟῺΒ [0 
186 “68 Ὀγοίῃγθῃ ἴο ἦδα ἔσοτα ἴπ6 ἀοοχηθά ΟΥ̓ ; δῃᾶ, ὈσΊ ΠΟΥ, 8 
ΒΡΘΟΙΑΙ ἀαδισπδίοι οὗ 1Π6 Μοᾶθβ δῃά οὐμοσ πογίμοσῃ {1068 88 (88 
ἀράν ἴοοϑ οὔ Βδγίοῃ. Βαΐύ ἐβουρῇ ψ πᾷ ὕϑᾷ ΠῚΝὉ) ἴῃ 1. 2., γαῖ 
ἃ ΨΑΓΙΘΙΥ ΟΥ̓ ΡΙασθβ (ε.9. 1. 8, 8, 9, 14---16, 18, 21, 26, 29, 84, ὅτο., 
4] --- 46., 11. 1, ὅ6.}), ϑῆονν {μαῦ (86 ἡπαρτηθηῦ 18 ᾿τρθηαϊηρ, ποῖ γαῖ 
Ῥαϑῦ ; Ὀεβῖ46β, ἴῃ 1. 9. γ βαυβ {6 ξαΐῃτα ἼΣ. ὙΠῸ ἱπνθοῖνεβ 
ϑσδϊηδί {π6 ΟΠ ΔΙ ΘΒ 8ηα 08}1} ἴο αυἱὸ ΒΑΡΎ ]ΟΠ ΟὨΪΥ ἐμοῦ ὑπαὲ {86 
Ργορβοῦ αϊὰ ποῖ βρϑδκ δοοογάϊηρ ἴο 16 ἔθ] τηρ᾽ τ ἢ]Οἷ 88 ἃ ρτῖναΐα τη 
6 τ σἢῦ ΡΘΓΒΟΠΑΙΥ͂ μανο μά, Ὀυὺ {παὶ 88 αοΐε Ῥτορῃοί δα ἀδπουπορα 
γΘΏρΘΔΏΟΘ ϑραϊηδῦ (Δοα Β ίοοβ. ΓΠ6 πδιηΐηρ οὗ [π6 Μρ6ά68, ΤΠΟΥΘΟΥΘΥ͂, 
18 8 ΔΥριαπιθηῦ ἴογ « ΘΥου Δ μ᾿ Β Δα ΠΟΣΒΗΙρ : ΟΥστβ νγα8 ἀδῃοσηϊηδίθα 
Κιηρ οἵ [η6 ῬΟΓΒδἢ8 ὈΥ [16 Ροβύ-χ δὴ τι οσθ, [{ τηυϑῦ 6 Δα64, 
88 μοσγοίοίοτ οὔβογνοα, {πδὲ δὴ 1πα:βροβι θη ἴο 8110 οὗ βρϑοϊῆο ὑτο- 
ῬὮΏΘΟΥ 18 δ {πΠ6 τοοῦ οἵἉ 411 οδ)] οίοηϑ οὗἉ (818 ΚΙηά, 
Τ 18 ξυσέμοσ βαϊὰ {παῦ ΤΠμογα ἀγὸ ρίδυβ ἀροὸμ πγοσᾶβ ; 88 ἢν᾽νΥ ἔοσ 53}, 

Ι:. 41. ; ὋΡ δῦ, λοατῖ ΟΓ πῖν αὐἀυογδαγίος, ἴον ὈΝἽΨΦ, 11. 1. ; δῃα οἴ 618 οὗ ἃ 

Δ οὶ], ΕΠπΙοἰπης, ὃ 76. Ρ. 293.; Ηβνογηῖοκ, Ἐϊηϊοϊπηρ, ὃ 295. 11, 11, ΡΡ. 238, δα. 
8 ΤΠο πβρ᾿τγαιίίοη οὗ ΗοΟΪγ ϑογὶρίατο, (Ξηὰ οἀϊ1.} Ιοςῖ. Υἱὶ. ρ}. 326---928. 
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ὁ22 Απαϊγεὶς 9. ἐδε Οἰἱά ἽΤεείαπιεπέ. 

βἰπιῖϊαν πὰ, Βαυΐ το ποτὰ ἡσβ' οοοῦγθ χχν. 26.: δῃα οἵ οσ μἷδγ 
ΟΠ ὨδΙΊ6Β ΧΧ. 3. Δη4 6ἸδΕΟ ΠΟΓΟ. 
τ ἴθ βα1 4, τπηοσϑονοῦ, {μαῦὺ ῬΘΟΌΪΑΥ ποθ, υϑοὰ ὈγΥ ἘΖΟΚΙΟΙ απ 

οἶον Ἰαίου τυ ίθγβ, ἀγα ποὺ ΜΒ ἴῃ ἴΠ686 σμαρίοτβ ; 88 Ὁ, ΠΏ, 11. 23, 
28, δ7; Ὁ 55), Ι, 2.; ὈΝ3, »γορλείς οαιιδίπο ἰο ετΥ, 1. 36.: ὈΠῪΙΙ, ἐς 
δαπίδλ, 1. 21, 20,1.. 3ϑζὲ Βυΐῦ 186 ἰαϑ8ῖ ψοζὰ ὀὁσουγα ἢ χχν. 9.: ὉΝῚ3 ἴδ 

ἔγομα [βαϊδῃ χὶῖν. 25.: ὈΑΡ) 18 ἱπ 1,6ν. χχνὶ. 80.;: Ποαυὶ, χχῖχ, 16.: 
8η4, 88 ἴο ἐΐ6 Γαβῦ, βυγοὶΥ ἴποθ6 Κπόνῃ ἴο ΕἾΖ6]Κ161] ποραὰ ποὶ Ὀ6 υπ- 
Κηόνα ἴο “ΘΥθλ ΔΕ ἢ18 ΘΟὨ ΘΙΙΡΟΓΆΓΥ͂. 

Οποδ τόσο, 1ὺ 8 οὐδ)]οοίοα ἐμαΐ {Π6Γ6 18 ἃ Το} τ ὉΪ6 5] Π}] στ Ὀ6- 
ἔγϑαῃ 1]. 97., 1.. 40., δηἃ [188]. χχχὶν. 6, ὅσο. Ὀοίνϑοιῃ 1]. 39., διὰ 
1884). χχχῖν. 14., δῃὰ οἵποῦ ρίδοοδιυ Βυΐ {π|8Ὸ ῥσονθθ οὐἱῃ {πδῖ «6Γγὲ- 
τα Δ ἢ Μ͵δ8 δοαυδίηΐοα Ἡ 1} [88]. χχχῖν., πα [88 τηδά 86 οἵἉ 1, 

ΟἸΒιδρ. 111. 18. 8. Βἰβύοσί αὶ ἈΡΡΘΠΙΧ, ΠΘΑΡΙΥ οΟἸ πο ἀρ ἢ 2 ΚΊπσϑ 
χχῖν. 24---σχυ. 80. ΕἼοῖὰ [Π6 Β δοτιρίϊοη, 11. 64., 1 νου] βθθηὶ ποῖ 
ἴο 6 ἔτοτι “ Θγθ δ ἢ Β μδηα ; δῃὰ 10 οδῃ Βαγάϊν 6 βιρροβθά ἐπα {16 
ὑτορβοὺ ϑυγυινοα ἴο σι νυν, 31---3Ξ4, Κ6}} ᾿ἱπηαρίποϑ 18δὺ «ΘΓ πμ Δ ἢ 
οΥ Βασγυςοὴ ἜΡΕ [86 ἰδοῖθ Ψ1οΪ. ργουθα 86 [Ὁ]6] πο πὶ οἱ 186 
Ῥγϑαϊοϊοηβ ἀοἰινοσθα, δηα {Πδὺ [Π6 σοΙρ1] 6} οὗ [6 θοΟΚ δα θα ομβρ. 
111.» 8 ΘΟχίγϑοῦ ἴσοι ὑπ 686 8} η88.Ϊ] ΤῊ ΟὗὁὨ Θου 86 18 θπξ Θδοπ)θοίαΓο. 
Α νοῦ ἴῃ {Π6 Ῥυϊποοίοι (1). 5.) ονιον 3, ψ8ο Βοονθβ ἰδδῖ 

“ Ἔγϑιρϊδὶ ΘΟ] οοἰθα δηα δγγδηροα ϊ8 ΟΥΤ ῬΓΟΡἤθοῖθ8, 8668 ἃ βγβίθσ- 
δἴϊο αἸβροδι οι ἐπγοῦρἢ ἴμ6 τ Π01]6 θοο. [ϑανιηρ ουὐ [1}., ἡ ΒΙΟὮ 18 8 
Βιβύοσοα] Δρρϑῃάιχ, μα ἀϊνι 68 ἴῃ Γεαβύ ἱπίο {Πχθ6 ῥασίϑ : -- 

Ι. Ῥτγοάιοοη οὗἉ {86 ἡυάρταοηῦ ὕροὰ “υἀδ}}, δπὰ {μ6 {ΐατο τϑϑίοση 
το (1.--Χ Χ ΣΧ }.}; ΘΟΙΏΡΣΊΒΙηρ, 

1. ἄϑῃθσαὶ ἀθηπποϊδίίοη οὗἉ [6 Ῥ6ΟΡ]6 88 8 “016 (].--Σ χ.). 
2. Ἰδοπυποίδιοη οὗ (ΠΘΙ͂Σ 6101] δπὰ βρι τί] Ἰθδάθγβ (Χχὶ.----Χ ΧΊ 
8. ΤῈ ἀδβίχη δηὰ ἀυτγδίζοη οὗὨ ([Π6 Ἰυἀρτηθηΐ (Χχὶν.---χχῖχ.). 
4, ΤΨο Ὀ]Θβδίηρδβ τ Βοἢ σου] βυςσοοροθα 11 (ΧΧΧ.---ΧΧΧῈΣ.). 

11, Τα Ὠἰβίοσυ οὗ τῃ6 ἡυάστηοηΐ (ΧΧχῖν.---Σ]ν.); ἱποϊυάϊηρ 
1. Ἑνϊάθῃοορβ οὗ ΣΙΡΘη688 ἴον υδρτηρηΐ (ΧΧΧΙΥ.----  χ χν1]1.). 
2. Τὴ ἀσδίγαοίίοη οὗἉἨ [Π6 οὐ γ (χχχῖχ.). 
8. ΤΠ ἤοσίαηθβ οὐ ὑμ6 βυγνὶνίηρ τοι πϑδηὺ (Σ].---χ]ν.). 

111. Ῥγϑαϊοίιομβ σθβρθοίηρ ἐογεῖρτι παίϊομβ (χ]ν].- -}}.). 

ΤΏ ὙΥΙΙΟΣ Ἀν θη ἢ18 ὙἹΘῊ τ 10}} τηνι Οἢ ΔΡ1]1, δ πα Το σα ἀροῖ 
{Π6 ἀδρθπάθποθ οὗ [Π6 βαοσϑὰ βϑῃπηθα οἢ {πο ῖὶνῦ ργθάθοθββοσθ, 88 ποὺ 
“ὁ Θγ] ΔΘ ΠΟΙῺρ᾽ ἃ ΔΚ οὗ οσὶρίηδὶ ἀπ ᾿Ἰπἀθροπάρηξ ΓΒουρἢί, οὐ ἃ ρογιοά 
οὗ ἀθοϊ!ηὶπρ᾽ ἰαβύβ," θὲ Βοσνίηρ “ ἴο τηδεῖς (Π6 ὉΠ οὗ (π6 Ὀοοκ οἵ 
Του ἰδίοη. ΤὨυΒ « ΟΥΘΠΔἢ τ 8|κ68 1186 οὗ 8418} ---- ποῦ ΔΙομα ““ (ἢ080 
ΡΟΥΘ. 8 ὙΓΙΟΝ το σπ ΟΥΙ (1 οἶδα Δ] ]ΟΥ8 ἴ0 Ρ888 88 σοηυῦίπα, θαΐ αυϊίο 
88 γα ΒΟΥ {8086 Ὑ Ιο. ἤανα θ6οη Ῥσομουηοθα βρυγίουϑ, δπᾶ 4]]εσοά 
ἴο ΡΓοΘΘΘα ἔγοπὶ ΒΟΙῺΘ Π8Π16]688 δυΐμοῦ αὖ ΟΥ̓ ΏΘΑΓ {π6 ο]οβα οἵ [Π6 
6Χ116." .Ηκ6 ΣἹΡΒΏΥ ᾿ηϑιβίβ οἢ {818 88 ἃ Ῥσχοοῦ ὑμδὺ “ ϑγοιηϊδη τηυδὶ 
ἤανθ ὈΘΘΏ ἴῃ Ῥοββθβϑίομ οὗ {πὸ βοοὶς οἵ 1βαδῃβ ὑσορμθοῖθβ, δηὰ {μπδῦ 
(δαΐ ὈοΟΪΙ νγ88 οὔ (86 Βαιὴθ σΟΠΊρΡΑΒ8 Π 6 88 ΠΟ. Απά ψΣ θΘοοσαϊην 

" Ἑϊηϊοϊζαηρ;, ὃ 76. 
᾿ Ἰϊοργϊηιοὰ ἴῃ (86 Βίδἢ δηάὰ Εογείχη Ἐνδηχοὶςαὶ Βϑνυίον, ΑΡΩΪ 1860. Ρ». 8396-- 

413. 



Οἡ ἰδλε Βοοκ 9 ἐδ Τγορλοέ “εγεπιίαΐ. 823 

ΒΘΥΘΙΙΓΥ Π6 ΘΧΡΟΒ6Β {π6 οΥἸ 1ο8π| Υ ΒΙοἢ του] ἀ181}188 ΘνγΥ ἡ ἰηρ ἐπα 
Ἰοοκβ πκὸ ἃ Φαβθ ΟΥ̓ ἰο βαῖδῃ Β ρθη ΠΘΏΘΒΒ 88 δὴ ᾿ΠΓΟΥΡΟΙΔΈΟΩΗ : 
“«« Ὦϊ6 ϑοιγοὶθατγὶ ἰδ ρβθο-) 6 βα Δ}: 80 ι;᾽ Δηα {Π]18 Βα [0168 [86 ταδίίου. 
10 ταὶσμῦ πο θ6 ἀΠΠοαῦ ἀροη {Ππ6 βᾶπηα τη μοα ἰο τηδὶηΐαϊη {πδὺ {16 
Ατηοσῖοδη Προϊασαϊοι οἵ Ἱἱπάθρεπάθηοθ 88 ἃ ἰὈΥΡΟΥῪ ρῥσγοάιοοὰ 
πὶ 1 ἴῃ 1Δ8ὲ ἀδοθμῃΐυτη; δπᾶ, ψ μθὴ σοπγοη δα τ} ρσοοῦ Πα 1 Πδὰ 
Ὀδθη τηϑηϊοποᾶ, αυοίοά, ἀπὰ ταΐεστοὰ ο Ἰοῃρ Ὀαϑίογθ, [88 τ ρὶν που]Ἱά 
6 ΔἸ νΑΥ8Β του, [μαῦ 411 βιιο Δ] ΒΟ 18 ὉΓΊΟΣ ἴο {86 ἀαΐδθ δδϑυμηθᾶ 
ΥΟΓΟ ἸΠ ΟΥΡΟΪΔΊΣΟΠΒ, τΩ846 ΟΥ̓ {86 [ΟΥΡῸΥ Π᾽τΒ6] 1ὰ {Π686 ναυΐουβ υσουκβ. 
ϑυοἢ Ῥτοοίβ οὗ δ} ΘΥΤΟΠΘΟΊΒ ἰοχῦ ἸΏΔΥῪ 6 Θϑἰπδίοα αὐ ἩΒδὺ (ΠΟΥ Δ.Ὸ 
ψ ΟΣ ἢ." 

ΤΉΘΓΘ ΔΓΘ ΒΟΙῺΘ ΤΟΙΏΔΓΚΑὮΌΪα ἀἸ ΒἜγθησο8 θαίσσοοῃ ἰδ6 Ηρῦτγον ἰοχί 
Δα {πΠ6 ΠΧ Χ,, ἐγδηβδὕοῃ οἵ ὁ ογοηαῖ. ΤἬὰ8. 16 ἀσταηροιηθηῦ οὗ {Π6 
ΤΠ ἸΙΘ δρδϊηβί [ΟΓἰρῚ Ὡδύϊο 8 γΥ168 δοοοσγάϊηρ 0 {π6 ΦὉ] ον; 
8016. 

Μαδογοῖς ἰοχὶ, 1ΧΧ. 

ΟΒΔΡ. χ]ϊχ. 84--- 89. “ἦς. (ΓΒμΡ. χχν. 84-- 99. 
χινὶ. 2---᾿ἰ2. ᾿ : : : χχνὶ. 1----1}]. 

18---28, 12.--26 

1.1... : β χχυὶϊ. χχυϊ. 
χΧ͵ΥΪ. 1-- Ὁ. χχῖχ, 1--- 
ΧΙ ΪΧ. 7---22. . 7--2. 

1--,,ἩἁἨἨ. ΧΧΧ, 1---ὅ 
28---98. 6---}1] 

298---27. 12.--16. 
χῖν : Χχχῖ, 
ΧΧΥ͂. 15----29 ΧΧΧΙΙ 
ΧχΥΪ.---Χ}ν ΧΧΧΙΪ;,--}} 

1, 

᾿ Ήρμοδ ἐπα ογᾶδσ οὔ ἔμ ἀθπυποίαἰϊοηβ ἀρδίηϑὲ {86 παίϊοηβ 5, 
Ἡοῦγον. τ.,ΧΧ. 

Ἐρσγρι... 2 τῷ : ; ᾿ ΕἸΑτα. 
ῬΠΙ] δι π6 8. . ᾽ : . ὃ Ἐσγρε 
Μοεαὺῦ. . . Ε ᾿ ὸ ᾿ ΒΑΌΥ]ΟΏ. 
ΑἸ ΟΗ. ΝΞ ΕΕἜΥ ῬΒΣ ἰδεῖ 68. 

Ἀϑ)αιδϑουῦδ. Αἰποῦ. 
Ἰζοάδγ. Ἐοαδσ 
ἙἘΪα. . ΤΑΙ δΒοῦΒ, 
Βαυγίοη. Μοδὺ 

Βαυῖ (86 αἸἤδγθμοθβ ἃσὸ ρτθαίθγ 8Παἃ ΠΊΟΤΘ ψδυϊοῦθ {πᾶΠ ἃ ΠΠΘΓΘ 
οὔδηρα ἴῃ {Π6 ΟΓΘΓ οὗ ροβιομ. ϑοιῃηβ ρβββαρβδ δχϊβίϊπρ ἴῃ ΗθΌνον 
ἀο ποΐ ἀρρθᾶῦ ἴπ {6 1 ΧΧ,, 6.σ. ΧΧΥ, 19----22., ΧΧΧΙΙ, 14---26., 
ΧΧΧΙΧ. 4---Ἰ4., χ͵]ν 1}. 48ὅ---47.} 

1π ομδΡ. 11. (186 ΙΧΧ, [Ο]]ονγα 1π6 ἐοχί οὗ 2 Κίηρβ χχυ. Απά, 
ἔασίποσ, [χουρπουῦῦ [π6 ὈΟΟΚ ([Π6 ΓΘ ἅΓα δἰπχοδύ- ΘΟ {1688 νυ! 08 1π 
σοηα6 ΣΡ, αὐτο ΟΣ, δηα ἴθ 86, ΒΥΠΟΠΥΙΩΟῺΏΒ 4688 Ἔσχοῃδηροά, τηοίδρῃοῦδ 
Ἰοδβύ, αῃα, ΘΟ  ΘΥ̓ΒΟΙΥ, τ ΘίδρΏΟΓΒ 1 σοαιιορα γγΒοΓο ὑπ 6Γ6 γ 66 ΠΟΠΘ, ΡΔΓ- 
(6168 ἀπά οἵδ τ οσβ ᾿ΠΟΧΔΟΟΪΥ ῬΑΥΑΡὨγαβϑά, δα! {1 0η8, ΟΠ ΒΒΙΟΏΒ, 
ΤΔΏΒΡΟΒΙ 1018, ΤαἸδίδ 08 δυϊδίηρ ἔστοσα {6 δῦβοποθ οὗ ροϊπίβ, Ηθῦγονν 
ΜΟΓᾺΒ ἸΘΥ ὉΠ ΓΑΒ] αὐδα πα τη ΓΟ ΪῪ ραΐ ἰηΐο αὙϑοἰκ ομαγαοίοτθ, ΒΙ ΠΏ1]ᾺΥ 
Ιοἰὕδγβ τηϊϑία θη, αὐϊθιαρίβ ὑο οοῃέοσηι {Π6 ρσοόρμθοῖθβ, ββρϑοίδ! νυ [Πο86 
αῇἴοοηρ Εργρί, ἴο [86 τεϊδοηβ οὐ {86 ἔτηθ, ἅς. ὅς. ΟΥ̓ 411 {8686 

δ ἘΠιο᾿ 5 Ογοϊ, οἵἉ ΒίΌ]. 1, αγί. δογθη δῆ, 

8α.: 



824 “παϊψεὶς 97 4:6 Οἱώ Ἵ ἐεἰαπιοπί, 

οἱ] ργοᾶάυοαθ ἃ τη888 οὐ βχϑιηρῖθβ, [ῸΣ τ βιοῖ Η18 Ὀοοῖὶκς τιν δ6 τὸ 
[ευτοᾶ ἰο', 8π4 δγρίιθβ ΒΟΠΡῚΥ ἴῃ Ὀεῖιαὶ ἢ οὗἉ μ6 ἱπίερτπΥ οὗ Ὁ 
Μαβοσγοίίο ἰοχί δσδιηβὶ ὑπαὶ οὗ ἰμ6 υΧΧ,, ἀρρθαίϊησ το (δ ἐποίδ σὲ 
ἰὴ 2 Οἤγοη. σχχχνὶ. 20 {Π6Γ6 18 ἃ γϑίδγθηοθ ἰο «761. ΧΧΥΙ. 7., δ μὲκος 
ΜΉ ΟΝ 18 σϑηθηρ ἴῃ τ86 ΠΧ Χ,; {παὺ τς Νὸν Τοβίδινοπε πυτιΐοσε 
ἌΡΎΘ6 ἴῃ {π6ῖγ αυοία ]οἢ8 [ΠΌτα «ἢ ΘΓΟΙΩΙΔΪ. ΤΟΤΕ ΠΟΑΥΪΥ͂ σε ἢ ̓ς Ηεῦτεν 
ἰαχῦ (Πα {μ6 ατθοκ (ε.9. Μαῖίί. 1). 18., ἀπά «6γ. χχχὶ. 1δ5.); δον 
(Πα {πΠ6 Δίου οὗ “οβορῆι8 18 ἰο [.6 βαπηδ οβδθοξ. 

ἘΚ 61] 18 βυι δϑίϑη 1} ν τἰρῶῦ; Ὀυῦ Ἀ6 παϑ ῬοΥμΔΡ8 ρυβηοά ἢἶ6 νἱὸν 
αν. [ὑτηυδβὲ Ὀ6 δἀαγιί δα {πᾶ {ΠΟΓΘ ἃγα βοθ φυθβομβθϊς " 
ἴη [86 Ηοῦτον ἰαχί. Απαᾶ 1ζ 18 ρογρίοχϊησ ἴο υπάογβίδη ὙὯΥ ἐδε 
Τ Χ Χ, βμου ᾷ Ἔχ μι ΠοσΘ δυο Θχ σδογά ΠΑ ΓῪ ναγϊαίίομβ, θοσοη τδδὶ 
νγ6 πᾶ ἴῃ οἴμοσ θοοϊθ.Ό ΜάδηΥ οὐἹῦο8 τοβοτύ ἴο 186 Ὠγροίμοεὶδ οἵ 
ἀου]6 τοοθῃδίομ, δηὰ Ὀοίϊονο θὲ {μ6 ἔτιια ἰοχὺ 18 δχβιδιιοὰ ποιϊδιος 
ἴῃ 116 Μαβοσγϑίϊς δορῖθβ, ποὺ ἰῇ {πΠ6 ΠΧ Χ, δχο]ιβίνοὶν, δπά τμδὲ ἴτπὶ 
ἃ ΘΑΓΘΙ͂Ι Ἔχ παύοη δηα 86 οὗἩ Ὀοΐῃ [86 ποαγϑδέ Δρργοβδοῖ τηϊσβὲ ὃς 
τηδάο ἴο {Π6 οτἱρῖπαὶ Ὄσχϑρὶδτ."] 

ΙΓ. ΑἸΕΒουρὰ τμ6 ρστοαύοσ ραγί οὐ «δ γθι δ ἢ 8 ργθαϊοιοηβ τοϊδιθὰ 
ἴο [86 «6078, ΣΩΔῊΥ οὗἩἨἁ ὙΒοΙα ᾿ἰγοα ἴο ὈδμοΪα ἐμοῖσ ᾿1Π ἀγα] [Ὁ] ΕἸ πχοπὶ, 
δηά τῃ8 αἰὐαδβύθα ἢ]8 Ῥσορῃθῖϊο τηϊβδίου, Μ᾽ ἢ1]6 ΒΟ ΘᾺ] οὗἁὨ [8 ὑγοάϊο- 
ἰοη8 ΘΟπΟΟσηΘα ΟἾΒΟΥ Πα[ΟΏΒ; γαῖ ὕὑ ΟΥ̓ ΤὮΓΘΘ 80 ΟἸΘΑΓΙΥ͂ δηπουπος 
16 Μεδβείδῃ, ἔππαῦ 10 του] θ6 ἃ ὈΪΔηλ40]6 Ομ ββίο, ΘΓ 16 ἴο μαδ8 
16 ἀπποίοοά. 

Ιη χχὶϊ!. δ, 6. 18 ἐογείο!α {Ππ6 τηϑαϊαίογῖαὶ Κίησάοπι οὗὨ {π6 Μοβιήδῃ, 
ὙΠ ἰ8 ο8]]οἃ {π6 0 οὔἧκ ΕΙΘΗΤΕΟΒΝΕΒΒ. Οτ (Π18 ραββασε Ὦγ, 
Η4]68 μαϑ οἰἑοά ὑπ6 Ὁ] οσησ τοιμασκ ἴγοτα (π6 δποϊθηϊς σδυιηϊοδὶ 
ῬοοΚ οὗ Ζἀλαγίπι, σι Ὠ1ο ἢ (ἢ6 οὔβουν 68) γι 8}} Ἔσργοββθθ [86 σϑᾶβοη οἵ 
16 Δρρϑὶ]αίΐοη : “" ΤΏ βογιρύαγθ 64118 186 πππλα οὗ [86 ΜΈΒΒΙΛΗ, 
“ΖΔΟΗ, οὔκ ΒΙΟΒΤΕΟΥΒΚΝΕΒΒ, ἴο της ππδῖρ ἐΠπαὶ ἢ6 νν1}} Ὀ6. Α ΜΕΡΙ4- 
ΤΟΒΙΑῚ, αΟΡ, ὈΥ Πο586 Βδπα νγ8 8141} οὐίδίη ἡμεέϊποαξίοπ ἔτοτη ΤῊΣ 
ΝΑΜΕ: ἩὙδογοίογθ 1ὖ 9818 εἷπὶ ὈΥ {86 πϑηθ οὔ ΤῊΒ ΝΑΜΕ (ἰδὲ ἐν, 
[86 ᾿π6 816 παι ΦΔΟῊΗ, μοσὸ ρυΐ ἔυς ΟΡ ΗΙΜΒΕ1,.Ελ)2 

Αραΐη, ἴῃ “6Γ. Χχχὶ. 22. 6 πῆνα 8 αἰϑίψπος ῥγοαϊοίζοη οὐὗὨ (86 απ» 
ΤΟ ΪουΒ οοποδρίίζοη οὗ “6808 ΟἸγιβυ ; δπᾶ ἰῃ χχχὶ 31---36. δοὲ 
ΧΧΧΊΙ, 8. (6 οἴἥοδου οἵ Ομ γιδι᾽ Β αἰοποιμθηΐῦ, [μ6 βριγιίιαὶ οἰλσδοίεσ 

προ οι ὃ 77. Οὐτρ. ἢ Ὑοῖῖο, ΕἸη]εἰ απ, 8 318.; τδο ἰ8 ἔοο ξαυοῦσαθδίο ἰὸ Ὁ 

᾽ 590 Μογοῖβ, ἢ ὕιτῖπεα. Υ᾽ δεϊοϊπίον. 7ϑγοπὶ. γοοοπδίοπὶδ ἰπ 4016 οὲ οτρίπε, Ηδειδ. 185]; 
Ἡοπάογβου, ΤΏ Βοοκ οἵ π6 Ῥτγορποὶ ογοπιίδη, ᾿πεγοά. ϑοοῖ. ἱν. 

5 Ὧγ. Ηδίεβ, Απαϊγϑίδ οἵ ΟΒβγοπ ΟΪ ΟσΎΥ, τοὶ. ἰΐ, Ὀοοῖς ἱ. Ρ. 481.. οἵ ΡὈ. 443, 448. (οὐϊε, 1380. 
ὙΠῸ οἰδο8 Βυχίογί᾽ Β 1,οχίοου, υοοε ἢν. Ὧν. Η. ἐδῖηκ8 {πὲ Ῥδὺὶ ἀοείγοὰ ἐμὸ ἀοοϊαγοῦσοι 
ἢ 88 τπηδάδ σοηοογηΐηρ 6808 ΟΠ γίδι, ἰῃ 1 Οοσ. ἱ. 80. δηὰ ῬΆ]], ἰἱ. 9.----1 1. ἔγοιι 86 δδονο- 
οἰϊοᾷ ραβδαρο οὗ Ψογοιίδῃ. 

4 Ῥγοΐδεδου Ὀδῃ]ογ σοηβίθγβ ἐπ16 ΘΙ ΠΡ Υ 88 8 Ῥγουεγθίδὶ ὀχργοδδίοη ; δηὰ ἐδο πιοόσε 
ενν8, δῃὰ ἃ ἔϑυν Ο τἰδυῖδη μι γργθίοσδ, ρδγιϊοι αγν τμ6 ἰατο Ὠγ. ΒΊΑ ΠΟΥ ἴῃ μιὲἷ6 ἐγδηδίδτοα 
οὗ Φοτοηχίδη, ἤᾶγο ἀοηϊοὰ [6 Δρρ)ἰςατίοη οἵ [18 ΡγορἤΟΟΥ ἴο τἴη6 Μοβδίδῃ; δὺς εἶα [οἰϊοπ- 
ἴῃ ρ; ΓΕΙΔΆΣΚΒ ΥΝ1}} βίον ἐπδὲ [818 ἀδπ αὶ ἰβ οὶ δυϊῃογίσθά. Αοοοτάϊηρ ἴο ἴδ ται Ἔυδηγεῖκαὶ 
Ρτγοιηἶδθ, ςοποογηΐηρ ἴμὸ δεεά οΥ ἐλε ιροπιαπ, (οἸἸοννεὰ 118 ῥγοάϊοιίοη οὗὨ 6 ὑσορδδοε: ἵἴἅβ 
Διονά λαίὰ οἐγεαίεά α πειῦ (λίπρ ἵπ ἰλε εαγίδ, α τσοπιαπ ἐεδαϊ σοιπιραε α πιαν (ὥετ. χχχὶ, 32} 
Ταῦ ποὺ σγοδίϊοη οὗὨ ἃ ᾿πδη 18 ὑπογοίογο πεῖσ, πὰ ἐπετείογα ἃ ογοδιίοη, θθοδαδθ πτουσὺ! ἴα ἃ 
ὙΟΙ8η ΟὨ]Υ, τϊπουϊ 8 τηϑη, σοτηρδββίην ἃ ἴδῃ, ΤΠΪΐδ8 ἰηιογργοίδείοῃ ἰθ δηοίδης, {ἰετεὶ, 
δπὰ οἶθασ. ὙΤμε '"γογὰβ ἱπιροσὶ ἃ πιϊγαοιΐουβ οοποεριίοη : ἴ[ἢ9 ἀποίοπέ «εισε δοκπον)εὐξος 
1815 561156, δι) δρρ δὰ ξ΄ ἀοτογιπίηδίο!ν το τὰ Μθβείδῃ. ΓᾺΪΒ Ῥσορηθοῦ ἰ5 1] πειγαιοὶ ἢ] 
ιδδὲ οὗἁ Ιβαῖδἢ νἱὶ. 1... Βρ. Ῥδωγδβοῦ οἱ το Οζγορὰ, δζῖ. 1. Ρ. 171. οὐϊε, 1715. ΤΟ]]ο. 



Οπ ἐλ 7, απιοηπέαξίον 0 «]εγοηιϊαῆ. 826 

οὗ (μ6 ποὺ οονψθηδηΐ, δπὰ {μ6 ἱπνδγὰ βίοδου οὗἨ [π6 ροβροῖ, δγθ 
τποϑὺ οἰθαυΥ δηὰ οιαρμαίοα ν ἀθϑοσιροα, Οορ, ΗΘ. γιὶὶ. 8---18., 
δηάᾶ χ. 16, χα. 

Υ. ΤΆο β[γ}]6 οἵ Φογοαναῖ, ἰπουσὰ ποὺ ἀοβοϊομί ἴῃ οἸοθάμοα ΟΥ̓ 
ΒΌ]ἐταἱίγ, 18 Θοπβιἀογθα ΕΥ̓͂ ὈΙδθορ μοί 88 θοϊῃρ ἱπίοσῖοσ ἴῃ Ὀοΐα 
Τοθρθοῖβ ἴο [βαῖδῃ. «ϑγοιηθ ', δέ"8 ΒΟπ16 .} δου δ τσὶ ῦοσβ, μ88 ορ)θε οα 
ἴο {μ6 Ργορμδῦ 8 οογίδι η τυ ΒΟΥ οὗὨ Θχργθββίουι, ΜΠΙΟΝ ΠΟΎΘΥΘΥ 10 18 
ΨΟΙΥ͂ ἀἸθου] ἰο ἰγταοθ. ὙΒουρὮ {Π6 Βοη τη θπίβ οὗ “ Θχθι ἢ ἀγὸ ποῦ 
αἰναῦβ [86 τηοϑὲ οἰαναίθα, ΠΟΥ 18 Ῥ γι ο8 ὉΠΊΟΤΤΩ]Υ͂ ποαῦ δπα οοτι- 
Ρϑοΐ, γεῖ Ὠἷδ βίγ]6 18 'ἴῃ ἃ μῖρῃ ἄθρτθα βθδυ}] ἀπ ὑβπάθυ, ββρθοΐδ!]ῦ 
ὙΠ 6 6 ἢδ8 ΟΟΟΑΒΙΟῺ 10 δχοιίθ ἴΠ6 ΒΟΙ͂ΟΣ Ραββί οὗ ρτὶἱοῦ δηα 1 γ, 
ὙΓΒΙΟΝ 18 ΥΘαΌΘΕΌΥ {86 ὁΑ86 πὶ {Π6 ΘΑΥ ΟΣ Ῥαγίβ οὗ ἢ18 ῥσοόρῇθοῖθδβ. ὃ 
ΤἼ686 ἃ οὨϊοῆν ροοίσα]. ὙΠ ταϊ]α]ο οὗ 818 ὈΟΟΙ 18 δἰπιοδῖ 6 ῃ- 
Εἰγογ μἰβίοσιοδὶ, δηα 18 υϊ θη 1π ἃ Ηἱδὶπ Ῥτοβδὶο βέγ]6, β 4 0]6 ἰο 
Ὠϊβίοτοαὶ πδγσγαίϊνθ Οὐ ΤΔΏΥ͂ ΟΟΟΆΒΙΟΏΒ Ὧἢθ 18 ΨΘΥΥῪ αἷοσαηῦ δά β0- 
11π|6, Θϑρϑοῖδ!ν ἴῃ ΧΙΥἹ.----ἰ:. 68, τ ΒΊΟΝ ΔΓΘ ΠΟΙ Ῥορίϊοαὶ, δηα ἴῃ 
Ὑ ΒΙΟὮ [86 Ργορδῦ ΔρΡρσοδοθθθ ὙΘΥῪ ΠΑΡ (86 80] ΠΥ οὗ ΙΒ 18}. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. 

ΟΝἮἨὨ ΤῊΞ ΓΑΜΕΝΤΑΤΙΟΝΒ ΟΣ σΚΕΚΜΊΛΗ, 

Ι. Αμίλον, ἀαίο, απα ατσμπιεηπέ 9 ἐλε δοοΐζ.---11. ϑ'γπορεὶδ 0 ἰἐ5 οοπιίθηξϑ.--- 
111. Οὐδογυαίζίοηϑ οπ ἐΐδ δίψίο απα εἰχμοίμγο.. 

Ι. [ἼῊΠ8 ὍοΟΙΚ ͵ἰ8 ο8116 ἃ Ὀγ 186 «ον ΠΡ, λοιο, [μα θεὶς [86 Εγαί 
Μγοτὰ ; αἷβο, ἔγοιῃ μ6 οοηϊοπίβ Γῇ. [|π (6 ΠΧ Χ. {δὸ {1116 ἰδ 
Θρῆνοι.)] ὙΤμαῦ Φ γθι δἢ τγὰ8 [86 δυῖδον οὗὨ {86 Ε]ορῖοΒ οὐ 1μδιηοηΐ- 
δἰΔοηΒ ΒΙοΝ ὈΘΑΥ Π18 πϑιηθ 18 δυἹἀθηΐ, ποὺ ΟἾΪῪ ἔγολ 8 ὙΘΙῪ δησίοηΐ 
Δηα αἰπιοβί- απ πἰοσταρίδα ἰγδαϊ ἴοη, θαΐ αἴ8ο ἔγοτα [86 δυριυπιοηῦ δηά 
βίυϊθ οὗ 186 Ῥοοΐκ, νι ϊοῖ ΘΟΥγοθρομα ΘΧϑ ον 8 (ΠοΒ6 οὗὨ κἷ8 ὕσο- 
Ρἰθοΐ(8." 
[16 1,δπθη αἴ 0}}8 ΔΓΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ βου θα ἰο «ΘΓ Δ} ἴῃ ἃ ὙΕΥΒ6 

Ῥιοῆχοα ἰοὸ (πὸ δορίυδσίηξ νουβίοι, ἩΔΒ1οῖ 88 ὈΘΘ δἀορίοα ἴῃ Βοσὰθ 
οἴποσ ὑγϑηβδίοηθ. ΤΏΘΓΘ 18 0 ΤΘΆΒΟΏ, ΒΟΎΘΥΘΙ, (0 ΒΌΡΡΟΒα (παὺ {818 
γΟΥΒΘ ΟΥΘΥ ροϊοηροα ἴο [Π6 Ηοῦτγον ἰαχὶ, Βαυΐ 10 18 8 νδ] }4}0]6 ὑθδβ[- 
ΤΏΟΠΥ͂ οὗ {86 ΘφΑΥγ 6] 16Γ οὐὗὁἁἨ [π6 «δ γοιλΐδη δυϊμοσβηῖρ. Απᾶ [86 
ΘΟὨ ΘΒ, ἰ0η6, δηα ᾿δησυαρθ, 1π (Π6 Ἰυάρτησηΐ οὗὨ τηοβὺ οὐ οϑ, Βδγ- 
ΤΏ0Π1ΖΘ ὙΠ {{18 θ6]16ζ, 

Οὐ] οοίίομβ αν Ὀ6θῃ [Ἀθη σιβῖη}Υ ἔγοπι Βυ ΟὮ 8 ΒῸΡροΒοά αἰ ΓΘ Π6Θ 
Ὀούνθοῃ {Π6 γαγϊουβ ομαρίοσθ οὗ {Π18 θΟῸΚ δ {παί, 1Ὁ 18 βαϊὰ, {86 7 
οοὐ]ὰ ποῖὶ 81} ρσοοθοά ἔγουῃι {Π6 βδῖὴμθ απ, ΤΒθπῖαΒ, ὙΠῸ ὈΓΡ6Β ἢ 686 
ΟὈ]ΘΟΙΟη8, ἀνγ 6118 Ῥδγ ΙΑ ἀροῃ {Π6 ἱποοι ρα. ΠΥ οἱ 1].. ἷν. 
ὙΠ 111. 1---20., 8δηα ἀθοίαγοθ {π6 Ἰαβϑύς δηθὰ ραβϑβαρὸ ογοῖστι ἴὺ 

1 Ῥγοΐοχρ. ἴῃ Φογθπι. 
3 ὅθ6 ἴ)6 ψῇοϊο οὗ ἰχ., χίν. 17, ὅζο., δηὰ χχ. 14--- 18. 
5 Ἰόντ, Ιοῖωγοδ, νο]. ἰἱ, ΡΡ. 88, 89. 
4 Ῥαγεδ [48 ΔΡΙΥ ρῥγονοὰ πΐ8 ρμοϊηΐ ἔγοτῃ ἃ σΘΏΟΓΑΙ οΟἸἸδιΐοη οὗ [Π6 Ῥγορδθοῖθδ οὗ 

ὁ οΓΟΠ Δ ἢ νυ] 1 βοϊθοὶ μαβθαροβ οὗ {μ18 ὕνοοΐκ, ἰπ (π6 Ὀγοὶ τα ΠΑΤῪ Πἰβδογίδιίοη ἰοὸ δἰ ζδὶΐπ 
γογβίοη οὗ [86 ΤἸωλτηοηαιίοηβ (υχά. Βαϊ. 1790, 8.0.), ΠΠδιγαῖο ἃ τὴ ἢ ἡοίο8. 



826 Απαϊγεὶν ο7 ἐδε ΟἹά Τεορίαπιεπί. 

18:6 δ[}]6 δὰ οδδὶ οἵ ̓ πουριῦ οὗ [86 ῥγορῇποῖῦ “ Θγοπιῖδῃ,. ΤῊΘ ἱπιδροβ 
Δ΄Ι6 ἴοο ψασιθά, 106 Ὄχρυθβδίουδ ἰοὺ βίζοῃσ. ΟΥ̓ΔῸΣ στουπάβ 8γὸ 
ΔΙ]οροα ; Ὀαΐ, 88 Ὀοϊηρ 688 Ῥγθβδθα, {Π6Ὺ ὀδηποῦ θσα 6 Βρεοῖῆρα, 
Το δἰυάομ! τηυδὺ Θομδα Ὁ {ἢ 6 οΥ 0108 οσση σσουκ. 

Βαϊ Βυβιολοηΐ ῥὑσοοῦ τλδὺ Ὀ6 ῥγοάυοσα ἰο ΒΒΟῪ (Π6 δα 1] γ ΟΥ̓ {8688 
οὈ]δοϊΐουβ. θυ ἴΠ0 Ὑτιῖον 18 δὴ 6γ6- Ὑ1Π6868 οὗἩἨ ΏΤΠ6 ΟἈ] Αγ 168. Π6 
ὈΘΙΠΟΔΏΒ; 866 1. 11., ν. 17---20., νυ. ΤΠ Οσργοδδίοτβ οὗ στίοῦ 410 
βἴμηλϊαν (0 ἴμοβ6 τ τ ΒΙοΒ «ΘΓ πυῖΔ ἀθβουῖθθθ (μ6 οοταϊηρ 6Υ]18: 
ΘΟΣΡ. 111., π ἢ «76. χν. 16, ὅτο., χΥΙ!. 18, ὅζο., χχ, 7, ὅζο.: 11], 64--- 
θ6., τυ 6γ. χνῖ!. 18.:}: Ηδρχο, }ιδῦ 88 ἴῃ «Θγου δ ἢ Β ρσόρῃθοῖθβ, ἴδ6 
ἀϊβροσεαίοη οὗ π6 ρθορὶθ δηὰ [Π6 ἀδδίγισίου οὗ « γιβαίθτα απ ἰδθ 
1θλ}]6 ἀσγὸ δδουϊ θα ἰὸ {86 πα} 168 οὗ [δγ86] : δοϊῃρ. 1. ὅ, 8, 14, 
22, 111. 39, 42., ἰν. 6, 22., ν. 16., τ 676 Γ. χῖ!. 22, 26., χῖν. 7., ΧΥΪ. 
10, ὅτο., χν!. 1, ὅθ. Α βιπίι! ἰγυϑὲ ἴῃ [Ἀ]886 ὑγροὶ 8η6 το 688 
Ρτγίθδίβ 18 (ἰϑβοσὶ θα ἴῃ Ὀούθ ὈΟΟΚΒ : ΘΟ. 11. 14., ἰν. 15---Ἰ5., πιῇ 
“(16 Γ. 1. 7, 8., ν. 31., χῖν. 18., ΧΧΙ, 11., ὅζα.; 88. 4180 ἃ Ὀββθίθϑδβ ἤορ6 
οὗ ΒΘΟΌΓΙΓΥ ἴῃ «6 ΥΌ Βα] θὰ : ΘΟΙΏΡ. ἷν. 12.. ψ τ «6 Γ. νἹῖ, 3---Ἰδ.; δπά ἃ 
νη ΘΟ ἤάθποα ἴῃ ἔθ ]6 4]1168 : Θομρ. 1. 2, 19., ἰν. 17., 1} «}6γ. 1. 
18, 36., χχχ. 14., Χχχυὶϊ. ὅ---10.2 ΤΏ ἀϊοίΟΏ, ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΥ, 18 ὙΘΥΥ͂ 
ΒΙΠῚ1]4Υ, ὙΓΠῚῊ ἃ στοαί πυΡΟΓ οὗ Ομαγβοίοσβί1ο τοσἄβ μα ΘΧ ΡΥ ΒΘΊΟἢΒ : 
18 ΔΘ Υ20, 11. 22.,) σδοσηρασοα τὴ Δ ΦΟ 2, «}6Γ. νὶ. 2δ., χχ. 8, 
10,, χὶνὶ. ὅ., χΙῖχ. 29.; 186 ἐγοασοηξ 86 οὗ 3 δῃὰ ὋΣ Π3 Ὁ, 1. 
11, 18., 1]. 47, 48., ἴγ. 10., σοταραγοα σι (67. ἴν. 6, 20., νἱ. 1,.14., 
Ψ}1. 11, 2]1., χῖν. 17., χχχ. 12.; οἵ Ὁ οὐ ΠΥΘῚ Ὕ, 1. 16.. 1]. 11, 18., 
111. 48., σοτραγοα τι «67. Ὑ11]. 28., 1χ. 17... ΧἸ]. 17., χῖν. 17.4.4 ΟἷἹ]γ ᾿ 
ἃ ἴδ ῬΘΟΌΠΑΓΥ ποτ 8, 10 τηαΥ δα Δα ρα, ἀγα ἔουπα ἴῃ 1μαηηθηίδί!ομβ. 

ΤΠΟΥΘ ἰβ {βογοίοσα πὸ σϑάβοι (0 ἀοιδύ {πὶ «ΓΘ ΥΘΩΩΔΉ ὑγὰ8 (6 
δυῖμοσ. Απά, ὑμουρῇ μπ6 οοπηθοίΐοη δοῦν {π6 να ροθιωβ 18 πού 
ὙΘΟΓΥ͂ ΟἰΘΑΥΪΥ τηαγκοά, γοὺ {86 6Δαϊηρ Ἰά68 18 [16 βᾶπηθ, δῃά νγὸ ποοά 
πού ᾿πηΔρΊη6 ὑπαὺ 411 6 οομηροδοα δ ομθ ἴϊπιθ. ΤῊ19 Μ1} δβυβῖ- 
ΟἸΘΗΕΥ δοοουηῦ ἔον {86 1ν ̓Ἰπάθροπάθμοθ ομ6 οὗ δηοίδθν. 

“  οβορμαβὅ,  Θγόπιθ,  ππΐπ8, ΔΘ ΙΒΠΟΡ ἴββμοσ, ΜΙΟΠδο]β, Τα μα", 
Δη οἰἤοσβ ἅτ οὗ ορϊπΐοη ὑπαὶ {π6 μαπηρηἰαίίοηβ οὗ Φδγθιηϊϑἢ γ6ΓΘ 
{||6 βατηθ ἩΒΊΘΝ ΔΓΘ τη Π]οποα ἴῃ 2 ΟἾἸ του, χΧχχυ. 26. 88 βϑίῃρ' 60Π|- 
Ροϑθεᾶ Ὀγ 186 ῥστοριδῖ οὐ {μ6 ἀδαίδ οὗ [π6 ῥίουβ Κίηρ «Ἷ ΜΡ ἢ ΓΝ 
ΨΥ ΒΟἢ ἄγ ἴῃ6γα βαϊὰ ἴο αν θθθῃ ροετροίυδίθα ὈΥ ““ δὴ ογάϊπαμοο ἰῃ 
16γ86]. Βυΐ, ψπαύσυου ΠΠΙΔΥῪ μαναὰ Ὀδοοιμα οὗ {πο86 1μδῃηθηἰδί!οΏ8, ᾿ὖ 
ἴ6 αυἱάθηῦ (μαὐ ἴπ686 οδπηοῦ ρῬοβϑι]ν 6 {π6 βδῖηδ; Ὁ ἐπεῖὶρ ψΠοἷθ 
ἸΘΏΟΥ Ρ]ΑΙ ΠΥ Βῆονγβ ἐπαῦ Τ[Π6Ὺ 6Γ ποί δομιροβοα {}}} αὔἴτοσγ [86 βυὺ- 
ψογβίοῃ οὗ [86 Κίπράοια οὗ Φυἀδ. ὙὙᾺ6 οαἰδτηῖλοβ ΒΙομ ὁ“) Ἔγϑπιαῖι 
με ογοίοϊ 'π 18 Ῥσορῇθοῖθβ 8.6 ἤϑῦθ ἀθρ)οσθα 88 πανϊηρ δοίιδι 
[Δ Κ6ὴ ΡΪδ66, νἱΖ. {Π6 1πῃροβ᾽ 10 η8 οὗ {π6 4186 ργορϑῖθ ψῆο μα βοάυοσοά 
1(Π6 ΡΘΟΡ]6 ὈΥ͂ ἐμοὶν ᾿γιησ ἀθοἸαγαοηβ, [86 ἀοδβίσυσίοι οὗ {μ6 ΠΟΙΪΥ͂ 
ΟἿ δὰ ἰβθίρ]α, ἴπ6 ονογίῃγον οὗ ὑπ δβίαΐθ, δα [ἢ6 δχίοσιαϊπδίοπ 

᾿ 16 ΚΙαρ ον ογκ γι. 
3 Κεῖ], ΕἸΠΙο σης, ὃ 129. Ρ. 480. 
8 Ἰθϊά. ΒΡ. 480, 431.; Ἡδνοτγηίςκ, ΕἰΠ]οἰ πη, ὃ 816. 1Π. Ρ. δ15. 
4 Ἱεϊ!, 014, ἢ. 431.; τννῆστο δὰ ἀ τ 0141 Ρ]ΔΟ ΘΒ δ΄ὸ ζοίοστοα ἰο. 
» Απέϊᾳ., 118. Χχ. οδΡ. ν. 

ες [“ ἈΝΤ δὰ Ταῖμο δἰογιναγὰβ δοκηοιϊοάροα ἐπεὶν οὔγοσ. 8:6 Κεὶϊ, Εἰπἰοδππς, 
128. ἡ. 429. 
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ΟΓΊΒα ρθορ]θ. Βυΐ, ἐπουρᾷ 10 Ὀ6 4] ονγοά ὑπαῦ ἐμ 1μΔπλθη δ 008 ΓΘ 
ῬΓΙΓΔΑΤΙῪ Ἰη θη 64 85 ἃ ραϊποῦο ἀσοβουιρύοη οὗὨ ργεβοηΐ οδ αι 168, γοῖ 
χὖ [248 ψ 1 στοαῦ στο Δ Ὁ} }}Υ Ὀδ6π οοπ)]δοίαγοα {μ8΄, τ 1116 «Γ γθιῖδῃ 
ΤΩΟΌΓΤΙΒ [86 ἀοδβοϊδίίοη οὗ πἀ 8} δηά «6γ Βα] οῖα, ῃ6 ΤΩΔΥ Ὀ6 οοπδιἀογοά 
δι.8 ῬΓΟΡΒΘΌΘΔΙΠΥ ρδιμῦηρ {Π6 8.}}} σγδαῦθσ ΠΒΟΣ16Β ΠΟΥ 66 ἴο Βυ 
δῦ Βοιὴδ ἔπίυτα τη; δηά (88 βαθῃβ ρ] δ ]Υ ἱπαϊολίθα ὉΥ ἷ8 σγοίδυ- 
τὶορ ἴο {Π6 [ἴπὴ6 ἤθη {Π6 ρα ΠΙϑμτηθηῦ οὗὨ ὑποῖὶγ πα 8841} Ὀ6 δὸ- 
ΘΟΣΩΡ] ΙΒΠ6α, δηα ΠΟΥ 88|4}} πὸ τόσο δ6 οαγγιθα ᾿ηΐο οαρε νιν (ἰν. 
22.λ.} 
Ἢ ΤῊ ὈοΟΪ, ἩΒΙΟΝ ἴῃ ΟΣ Ὀ1016 18 αἰνιἀφα ἱπίο ἔνα Ἵομδρίοσθ, 

σομϑιθίβ οὗ ἤνο ἀϊδίϊηοῦ 6]6ρ 168 ; ΥἱΖ. 

1. Τὴ ῥγορμοὺ θορὶπϑ ἢ Ἰδιηθηθπης {π6 σόνογβο οὗὨ ἔογίυπο οὗ διὲ8 
ΘΟΠΠΙΊΓΥ, σΟὨ ἤδβϑὶπρ ὑπδὺ 811] ΠΟΥ τη βου 68. γ ΓΘ [86 }.8ὺ ΘΟηΒΘα. ΘΠ 668 οὗὨ [ἢ6 
Ὠδ.10Π4] το 6] οπ Ἀρδῖπδί σοα. Ηο {θη ἰπίγοάμοθδβ γυ88] 6, σοπ μα ηρ᾽ 
18:6 σοι δἰ, δα ΒυΠΌΪΥ βο] οἰ ἶηρ 186 ἀϊνίηθ σοτηρβββίοη. Ὅλη 18 οὗ 
ΟΡ᾿πΐοη ἰδδὺ, ἰπ [}}18 ΘΙΟΡΎ, ΦΘγοδ 8 ἀἄθρίοσοθ (μ6 ἀθροτγίδιϊοη οὗ Κίηρ 
“ἜΣ Βοϊδοβῖη, δηᾶ ἔθ ὑμπουβδηά οἵ [Π6 ῥυποῖραὶ θυ, ἴο Βδθγίου. ΟΡ. 
2 Κϊηρβ χχῖν. 8--- 17., ἀπὰ 2 (ἤγου. χχχνὶ. 9, 10. 

2. «ογθι 8} ρῖνθϑ ἃ τη ΔΉ ΟΠΟΪΥ ἀοί81} οὗ (ῃ6 ἀΐτο οϑδδοίβ οὗἩ {μ ἄϊνὶπο 
ΒΏΡΟΓ ἴῃ {πᾶ ΘΧΊΓΘΙΏΘ ΙΑΪΒΟΥΥ͂ ἰο ΨΏΙΟΝ ΘΥΘΓῪ οἶ888 γγ88 τϑάυοθά. Ηθ 
ΓΟΡγοβθηίθ {10 τγοισιθᾶηπθββ οὗ ἢἷ8 σου Υ 88 ὈΠΡΑΓΔ]]οΙοά, δηα ΟὨΑΓΡΘΒ 
16 [4186 Ῥσορῃθὶβ τὶ Ππανίηρ ὈοίΓαγοα ΠΟΥ ἰπίο τυΐϊη. [Ι͂ἢ {Π18 ἀοβοϊδίθ 
σοηαιτίοη, {86 δϑίοῃ:ϑῃιηθηΐ δηα Ὀγ-γοσὰ οὗ 811} ΠΟ 860 ὮΘΓ, ΘΓ ΒΑ θτὰ 15 
ἀϊτοοιθα ΘΑΣΠΘΒΕΪΥ ἴο ᾿τ ρΊΟΓΘ {π6 Του νυ Δ] οὗ ἔΠο80 ΠΟΑΥΥ͂ )υἀρτηθηῖβ ΜΙ Οἢ 
Θοά, ἴῃ δῖ8 ἀἰβρίθαβυσγο, δὰ ᾿πῆιοϊθα ροὰ ποῦ. ὑπ {Π|ηΚ8 τῃδὺ 119 
ΘΙΟΡΎῪ γῶϑ ΘΟΙηροβοα οἢ {860 Βίογιιίηρ οὗ «ΦοΓΌΒΆ]Θὴ. ὉΥ (η0 ΒΑθΥ]οπΐδῃ 
ΔΓΙΏΥ. . 

3. ΤῸ ῥσορδοί, ὈΥ ἀδβουιθιηρ Π18 Οὐ τηοβὺ 506 ΓῸ 8116 10}8, δηα βου]; 
ἔογ τ {860 ἱποχδυβϑῦ! Ὁ] 0 Τηογοὶθβ οὗ (ὐοά, Θχμογίθ 8 σου γΥτθ [0 6 
Ῥϑδίθηῖ. Ηο βδβϑβοσγίβ [09 ἀϊνὶῃθ ΒυΡΥΘΙΏΔΟΥ, δηα δραθθ ὑμαὺ 0 πιδὴ ἢ88 8 
ΤΊ ἴο σορ]Δΐη, ἤθη ὮΘ 18 Ρυ ΠΙΒη6α δΔορογάϊηρ ἰο 1118 ἀδβοσίβ. ΗΕ σγϑ- 
σΟΙΩΤΩΘΠβΒ ἢ18 [6] ον ϑυ δΌΓΟΓΒ ἰὼ Θχϑιλΐηθ ὑμοηηβοῖνοβ, δηὰ ἰο τη ἰο αοὐ 
ὙΣΓΠ ΟΠ ΤΙ Ποδγίβ; Ἀπ ΘΧΡΥ Β868 ἢΪ8 ΟΡ ἰμαῦ ῃὴ6 βδιηὴθ Ῥγονϊάθῃοθ, 
1π8ὲ μδᾷ ἐΟΣΤΩΘΙΙΥ ἀ6] γογεὰ ἢϊπ, τσου]ᾶ ἔγυβίσαίθ {Π 6 τη 8}100 οὗἨ 8 ργϑβθηΐ 
ΘΏΘΙΠΙΪΘΒ. 

4. ΤῊ ΟΧἊΣΟΙ 8 ἃ στ  Κίηρ σοηίγαδὺ δϑίνγθθη (ἢ 6 ργοβθηὺ ἀρ] ΟΓ Ὁ]6 601" 
ἀτίλοι οὗ {86 δον 18} πδιΐοη δηὰ {ποὲν [ΌΣΤΏΘΣ Που ΣΙ βἱπρ ΔΠΆΪΓΒ, δη ἃ ΘΟ ΣῚ Ὁ68 
1Π6 σΠδηρθ ΟὨΙΘΗ͂Υ ἰο ὑποὶν ργοδίσδογ. Τὴθ ρϑορίὶθ ᾿ἰδιηθηῦ ἐμϑὶσ ἤΟρΘ]688 
σοηαϊιίοη. ΤὨΘ Θ]ΕΡῪ οοποϊ 68 τὶν Ῥτϑαϊούϊηρ' ἴΠ6 ἡυάρτηθηβ τα ροπαϊηρ 
οὔονῦ 1π0 ΕΔοταθβ, ἰορούμοσῦ 1} ἃ 818] οθδϑαίοη οἵ Ζίομ᾽ Β οδί δτη 0168. 

δ. ΤΏΙ8 18 8 Θρί]οσθ ΟΓ ΘΟΠΟ] βίο ἴο [116 Ῥγθοθαϊηρ ΟΠ ΔΡίθσΒ ΟΥ 6]6 168. 
1 {Π6 δγγῖίδο, Αταδῖο, δπὰ Ὑυϊραῖθ νϑσβίοηβ, [18 ομδρίο 18 θη θὰ [86 
ῬγδΑΥΘΥῪ οὗ δοσγθιΐδῃ ; Ὀαῦ πο βυοὶ {1016 ἈΡΘΑΓΒ ἴῃ ὑῃθ ΗἩΘΌΓΘΥ ΠΟΡΙΘ68, ΟΥ ἴῃ 
186 ϑοερίυδρίηῦ νογβίοη. 10 18 σδίμου, 88 Ὦγ. ΒΙΔΥΠΘΥ [88 τϑιηδγκοᾶ, 8 
ΤΩΘΙΔΟΓΪΆ] ΣΘρΡΓΟβοη ηρ, ἴῃ ἴ86 Ὡϑῆηθ οὗ (80 016 ὈΟαῪ οὗ «76 Ὑ718}} ΟΧ 68, 
π6 πυιηθγοῦβ οδἰδιλ1168 ὑπο Υ ΒΙΟ ἢ {ΠΟῪ στοδηθά, δηὰ ΒΌΠΌΪΥ Βυρρ]}- 
οδύϊηρσ οὐ ἴο γοδβίοσθ [01 ΟἹ 66 ΠΊΟΓΘ ἴο ἢ18 ἔΆ ουΓ. 

111. ΤῊ 1,δῃιθη βίο ἀγ6 Θυ  ἀ ΠΟΥ τσὶ θα ἴῃ στοθίσγο, ἀπ Θ0Ὴ- 
ἰαῖπ ἃ στο. οὗ ρ]αἰπίϊνο οἰ βίομβ δοιηροβοα δέου {Π6 ΤΔΠΠΟΥ οὗ 
ἔσποχαὶ ἀἶσροθ. Βῖβδορ [μον τ 18 οὗ ορίπῖου ὑπαῦ {ΠΟῪ τ τ ΟΥἹΡΊΠΑΙΥ 

1 ΒίδῦοΡ Το] η6, ἘΪοΙθη 5 οἵ (στ διϊδη ΤἬΘΟΪΟΩΥ͂, γ0],. ἱ. Ρρ. 112, 118. 
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ττϊτίθῃ ὈΥ͂ {86 ῥτορἢοῦ, 88 {Π6Ὺ ἅγοβα ἢ ἢἷ8 ταϊηᾶ, 1 ἃ ἰοπρ Θοῦτζδε 
οὗ βαραγδία βίδῃζαβ, δῃὰ {παῦ {ΠῸῪ Ὑγοσα Βα ΒΘΑΌΘΕΙΙΥ ΤοΟἸ]οοϊοᾷ πο 
ὁη6 Ροθῃ. ΕἸΔΟὮ ΟἸΘΡῪ ΟοὨβιϑίβ οὐ ὑνγθηΐγ-ῦνο ρου οαβ, δοοογάϊηρ ἴο 
1Π6 πυθοῦ οὔ Ἰοξίοσβ ἴῃ {πΠ6 ΗΘ ΡΓον αἱ ρῃαθοῦ ; δ πουρἢ 1ἱ ἴδ ἴπ (ὃς 
βτβὲ ἴουσ ομδρίθσβ ΟΠ]Υ {παΐ {86 βθύθσαὶ ρμογίοάβ Ῥείη (δἴνοσ ἰδε 
ΤΩΔΏΠΟΣ οὗ δὴ δογοβί!ο) ψ τ {86 ἀἰ ογθηῦ Ἰοἐίογβ ΠΟ ]ονσιηρ οδοῖ οἶδες 
ἴῃ ΔΙρμαθοίοαὶ γάου. Τῆι (86 τηοῖτο 18 ΠΟΤΕ ὈΓΘΟΊΒΟΙΥ πιατκο 
δηἃ αϑοογίδι πο, ραυ ]ου ΑΥ]Ὺ ἴῃ ἴπ6 ΓὨἰγτὰ ομαρίοσ, ἤογα ϑδοὴ ροσὶ 
οοὨἑδΙηΒ [ΠΓΧΘ6 σοσβθϑ, 811 πανΐησ [Π6 ξαπλθ 1πιτ4] ]ΘΕΌΟΥ. 
1., 11., πὰ πκ δ ΠΏ Υ, οοηβὶβί οὗ (γ ρ]οἴβ, Ἄὁχοαρίηρ, ΟὨΪἹΥ {π6 βαυθη 
Ῥογὶοᾶ οὗ [86 ἢγϑι δῃὰ {π6 πιπείθοητῃ οὐ [86 βϑοοῃά, δδοῖῦ οἵ ποϊὰ 
848 ἃ ΒΌΡΟΓΠΙΙΠΙΘΙΆΓΥ [1π6. ΟὐΠδρ. ᾿ν. ΣΘΒΘΙ]68 ἴπ6 ἴὮγθα ἔοτπηοσ ἰη 
τηθίγθ, θαΐ [86 ῬοΥΙΟὰΒ ἃγΘ ΟΠΪΥῪ σοι] οἰβ ; δηᾶ ἱῃ οἤδΡ. ν. ἴδ ρμοτγιοάν 
ἅτε σου ρ οίθ, ἐπουρσῇ οὗ ἃ ΘΟ Β ΘΓ Ό]Υ ΒΒΟΣΕΣ τηθάϑυσο. [7 1]., "ἱ., 
ἴν., ἴπ6 νοῦβα θεριμηῖηρ Ἰ ἢ 5 βίδηαἀβ θοΐοσο μδ΄ δορί πηϊηρ τ Κ: 
[ΠΥ 18, ΒοσοΥοῦ, ΩῸ ΟΟΟΒΒΙΟΙ (0 δοίονα {86 ἰοχί οοττυρίοά. 
1ῃο]ἀ  δηὰ 1] δοοουπῦ ἴῸΣ {π6 τδηΐ οἵ δἱρβαθθῦϊοαὶ ϑστιοίαγα ἴῃ γ.Ψ 
Όγ βυρρμοδίηρ; {μᾶὺ 186 ὙτΟΥ γγὙἃ8 ΒΟΙΏΊΘΠΟΥ Ὠϊηαογοὰ ἔγομι ραϊθησ 
[86 Ἰαδὺ μαπὰ ἴο ἢ18 σοῦ. ἢ] 

ΑἸΕΒΟυΡ ἢ ὑπο ΓΘ 18 πὸ δυβοῖαὶ οὐ τηϑίμοάϊοαϊ δγταηροτηθῃς οὗἉ (ἂς 
ΒΌ ) οὐ ἴῃ ὕΠ686 ἸΠΟΟΙΊΡΑΓΆΡ]Ὲ οἱοσίοθ, γε ΠΟΥ ἀγα ἰοίβ!]ν ἔγοα ἴτασι 
114 ἸΠΟΟΠΘΓΘΠΟΥ͂ ΟΥἩ ΔΟτιρί ἐγαπεϊοη. ΝΌΟΣ, ρΟσΒΔρ8, γ7188 ἴΠοζὸ 8 
δτοαῦοσ νδυϊοῖυ οὗ θϑδυ αι], ἰθμάθν, δηα ρα μοῖϊο ᾿τλασοδ, 811 Ἔχργεβ- 
Βῖνα οὗ {π6 ἀδδρεβύ ἀἰβύγεββ 8}! ΒΟΥΤΟΥ, ΠΊΟΤῈ ΠΑΡΡΙΥ οἤόϑθη δὰ 8ρ- 
Ρ]16α Λπ8π ἰὴ ὑπο ᾿μαπηοηϊδίϊοηβ οὗ {Π18 ρσορῇῃδῖ ; ΠΟΥ σϑῃ νγα ἴοο πιποὶ 
φαἀπιῖγο (86 {11} δῃηα ρστασοία! ον οὗ (μαΐ ραϊμοῦ!ς οἰοα θῃοθ, ἴῃ ππκὶ 
{Π6 δυΐμοῦ Ῥουγβ ἔοσίῃ {Π6 6 πβῖοη8 οὗ ἃ ραίσιοῦ Ὠρασγί, δῃηᾶ ρίουεὶγ 
ὙΘΘΡΒ ΟΥ̓ΘΣ Π6 συ οὗἁ Β1Β σθῃθγαῦθ]α σοπηίγυ .3 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΕ' ΤῊΗΞ ῬΕΟΡΗΕῚ ἘΖΕΕΊΙΨΡΙ, 

1. μίλον απα ἀαίε. ---Ἴ1. Οαποπίοαϊ αἰὐλοτὶψ απαὶ σεπωΐπεηεδε ὁ ἰλε ὑτο- 
»λεοὶος 9 Ἐξελὶεϊ. ---- ΥΠ|. Τλεῖν 560}6.----ΤΥ. Απαϊψεὶς 0 ἐλεπι.---Ὑ. ΟἹ» 
δεγυασέϊοης οἩ ἐδε είνίε οὕ Ἐξολιεϊ, 

ΒΕΕΟΒΕ ΟΕΒΙΘΥ, δ9ὅ.--δ86. 

1. ἘΖΕΚΙΕΙ,, τΐο86 Ὡδπι6 ἱπιροτίβ {π6 δίγοπσίδ 9. Οοά, ντὰ8 ἴῃ ϑοῃ 
οἔ Βυ:ὶ, οὗἉ 186 βασοσάοίαὶ σϑδθ, δηὰ οὔθ οὗ {π6 οδρίϊνεβ οαγτιοὰ " 
ΝΕΡυομδάποζζαν ἴο ΒΑΡΎ ]οα, τ τ Φ μοϊδοιίη Κίηρ οὗ δ υάδῇ ; 1ἰ ἀοε9 
ποῦ ΔρΡρθδὺ ἰμδῦ Π6 Βδα ρῬγορμαβι θᾶ δοΐογα μ8 οδίμθ ᾿Ἰπίο Μοβομροίδπια. 
ΤῊΘ ῬγΙποῖραὶ βοθπ6 ΟΥ̓ ᾽18 ργθαϊοιοὴβ τγὰ8 βοῖῃβ ρἷδοα οὐ {6 γῖγτεῦ 
ΟΒΕρασ, οὐ Ομδθοσαβθ, τ μοι Ηονγβ ἱπίο [86 ΕἸ ΡὨγαΐθθ αϑουΐ ὑπὸ 

1 ἸΚοΙ͂,, Εἰ πἸοϊ απ, ὁ 128. Ρ. 480 
Ὁ 1)γ. ΒΙΑΥ ΠΟΥ, Φογοια δῆ, ρρ. 465. ἄς. Βίεπορ Ιονεῆ, 1,ϑοΐασοβ οα Ἠδθῦτγενν ῬοείΥ, [καὶ 

ΧΧΙΪ. ἐπ ἥπε.; δϑβη, Ιπισοὰ. κὰ Ψ ει. κά. ρρ. 415---417.; Οδσρσον. [υἰγοὰ. δὰ 1ἰρτῖς Β» 
Ἰσοα, ΡᾶΓΒ 1], σδρ. ἱν. ὑρ. 177 .-- 197. 
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δυηάγοα τη1]68 ἴο [86 ποτ οὗ Βα υ]οη, τι ογα {86 Ρσγορδοῦ σϑβι δὰ : 
τπουρ ἢ 6 νγ88, ΟσσΑϑΙΟΏ Αγ, ΘοηνοΥ θα 1 γΊβῖοη ἴο «ὁγβαίθ. Ηθ 
σΟμπΘσΘα 18 Ῥτορμοίϊο τα ΠΙΒίΓΥ ἴῃ (ἢ6 {Ἀἰγ160}} γϑαῦ οὐὗὁἨ ΠῚ8Β σα, 
Δοοοσαϊηρ 0 σαιθγαὶ ϑοοουηίβ; ΟΥ̓ Γαίου, 88 Οὐδ] χοῦ {ΠῚ ΏΚΚ8, ἴα {86 
{τ θ᾽ γ Δ δέον [μ6 οονθηδηΐ γγ͵18ὲ8 τοπον θα τ Οοα ἴῃ [86 γεῖρπ 
οὗ δοβίδῇ, νυν ῖο ἢ δηβγογ8 ἴο [86 ΠῚ γοαγ οὗ ΕἸΖΟΚΙ61 Β δηὰ «ΘΠ Ομ] πη Β 
σαρανν (ΕΖοῖϊς. 1, 1., χ]. 1.), (86 οὐαὶ σπθποα 86 ἀδίθβ δ18 ῥγοάὶο- 
Ὠομδ: [τπλοσο ΚΟΥ ἔγοσλ ἴΠ6 ογὰ οὐὁἨ ΝαΌΟΡροΟΪαββαῦ; ἱπουρῇ ΗΖ 
{1 ηΚ8 [Π6 τϑοϊκοιίηρ 18 ἔσο ἃ 0 1166 γϑαγ,,] δπᾶα 1Ὁ δρρϑαγβθ τοι) 
χχῖχ. 17. [πα 6 σομ!πυθα ἴ0 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἀρουΐ ἐνγθηςγτοηο γοαγβ δπα 
ἴγοα αὐλτίοσθ. ὙὉὙΠὸ ουθηίβ οὗ 18 1Πἴ6, δἴτον ἢ18 68}} ἴο 186 ρσορμοῦίο 
οἴἶοΘ, ἃγθ Ἰῃίου σόύθῃ τὰ (Π6 ἀαδία}} τ᾽ ΠΊοἢ 6 πα8 Ὠϊ 861 ρίνθῃ οὗ 
1.15 ργἀϊοϊίομβ : υΐ [86 τηδπηοῦ οὗ 118 ὑοττηϊπαοῃ 18 ΠΟΤ ΒΘΓΘ ἀβοοῦ- 
ἰδΔϊηθα, Τῃα Ῥβουο- ΕΡΙΡΠδηϊβ, ἴῃ ἢἷβ ᾿ῖνθβ οὗ 106 Ῥγοροίβ, 8 γ8 
ἰθδαῦ Ὦ6 νγὰβ ρυΐῦ ἰο ἀδδίῃ ἴῃ ἰμ6 ρἷδοθ οὐ ᾿18 Ἂχὶἱθ, ΕΥ̓ 1π6 ψγίποθ οἵ 
ι86 ὅδιτννβ, το νδδ δααϊοίθα ἰο ἸΔοἸδίγυ, δηα οου]Ἱὰ ποὺ Ῥθᾶσ ἢ18 σϑ- 
Ῥτόδοθοβ. Νο ταϊδποθ, βούγανοῦ, οδῃ δὲ μ]ασοα ομ {18 δοοοιηῦ, 
ΤΌΤ. 18 ΟΥ̓ ΟΡ πίοη δα, 88 ΕΖΟΚΙΘ] γγᾶϑ ἴῃ ῥδγί σοί θι ΡΟΥΆΓΥ τ] ἢ 
δ ογεπ 8}, 8 Ὸ Ῥτορ ιοβιϑᾶ πῃ πᾶ: τ 116 ἘΣΖΟΚΊ6] ἀο]νογοα ἢ18 ῥτο- 
ἀϊοουβ Ὀθγοπά ἴ[π6 Εὐπιργαΐθβ, {Π6Σ ρσορ 6016 8 ὕγοσγο Ἰμτογομδησοά 
ἴου {π6 σοῃβοϊδίοη δηα οποοιυτγαροηηθηῦ οὗ [πΠ6 οαρίϊνα 68. [Βαϊ 
[818 18 Ἰτηρυό 8 }}]6]. ὙΠοσα 18, ᾿πάθ θα, ἃ βιγικιηρ ἀσγϑθιηθηΐ ἴῃ {86 
8] δα -τηαίῦοσ οὗ {ποῦ γαϑρθοῦνθ Ῥγορἤθοῖθβ; ὑαΐ ἜΖΟΚΙΟΙ 8 πιοῦ 
γοθοτοθηΐξ ἤδη «Θγοιλί ἢ 1 τΟργουϊηρ [Π6 8108 οὗὨ δῖ8. ὀουπίγυτηθῃ, 
Δηἃ ΔΟΟΙΠ8 ΙΏΟΓΘ ἴῃ Υἱβίοηβ, ὙΠΟ ΤΘΠΘΘΥ ΒΟΙῚΘ Ῥδϑβᾶρθβ οὐ [18 
ὈοΟΪς ὀχοθθαιηρὶν αἰ βίου! ὑο θ6 απάοτγβίοοα. Οπ [818 δοδοοιηΐ πὸ 76} 
28, ΒΠΟΙΘΏΕΥ, ρΡοιτηϊ [6 0 το {Π6 τυ ησβ οὗ {π18 ῥσοροῦ, 801} 
[6 Βα οοταηρ)οϊοα κ18 {π| τ} 6 0}} γϑασ. 

1. ὕμῖϊ! οἵ Ἰαΐβ γϑαγβ μα ργορβθοῖθρ οὗ ΕἸ Ζοκιοὶ παν δἰ σαν ὈΘ66Ὼ 
δοκπον)]οαρεά ἰο θ6 ὁδῃοηῖομὶ; ΠΟΥ Ὑγὰ8 1Ὁ ἀνϑὺ αἀἰϑβρυ θα ὑπαΐ Πα νγ88 
ἴον δυῖμοσ. ΤῊΘ ε6νγ8, Ἰπά 664, ΒαΥ 1παῦ [6 βαῃμοάτγίγω ἀδ]μογαίθα 
ἴογυ ἃ Ιοῃρ ἔἄπηθ ψΒοίμον ἷ8 ὈοοΪς βου ]α ἔοστη ἃ Ῥαγὶ οὗ {π6 δβδογοὰ 
ἽΔῇο. ὙΠΟΥ οδ]θοοίϊοα (ο 16 στοαῦ ΟὈΒΟΌΓΣΙΓΥ δ [π6 Ῥεσϊπηϊης δά 
ὁπα οΥἩ 8 Ῥγόρῇθου, δᾶ ἴο τ μαῦ ἢ Βα Υ8 ἴῃ ΧΥΪ]. 20., {παὺ {Π6 βοῃ 
δου ἃ ποῦ θα {π6 ᾿ἱπϊαυ τυ οὗἁὨ [18 ἐδίΠου, ΒΊΟΝ ὉΠΟΥ͂ υὐροά τ 88 
ΟΠ ΤΆΤ ἰο Μοβεβ, Χο ἀθοίαγοβ (Εἰχοά. χχ. δ.) παὸ (ἀοὰ νἱβιῖβ 186 
“ 81η8 ΟὗἨΤΏ6 ἔλίθοσβ ὑροπ ἔπ ΟΣ] σοι πηΐο [π6 (μϊτὰ δηά ἔουγι ἢ σε- 
πεταίϊοη." ἘΒιυὺ Μοβοβ μ1π18616 (θυ. χχὶν. 16.) βαγ8 [86 ΨΘΙΎ ΒΆΙΩΘ 
δίησ 28 Ἐ)Ζο κι 9]. 

ἼΠ6 ρομυΐπθηρθθθ οὗ οογίδίη ομαρίοτθ οὐ ({|8 ργορῃθί μ88 θθθῃ ἴτη- 
Ῥυρτοά Ὀγ βοῆθ ὑσιίοσβ, θούδ. οὐ {6 οομεϊποηῦ πα ἴπ Οὐγ ΟῚ 
οουλίτγ. 

[Οεάεν δηὰ ὕορεὶ ἀδηϊθά [π6 σϑηυΐπθηθθδ οὗ χ].--- Χ] γ111. ; δηὰ ΟοΥ- 
Τοῦ, τὴ δααιοι, ἀουθδίεα χχχΥ!]., χχχῖχ, ΤΉΘΙΡ δυρυμπηθηΐβ ὙΓΟΓΘ 
ἴδδι [86 ομαρίθσβ θσθ οὔβουγθ, ἔμαῦ [ΠΘΥ οοηὐδιηθα Θοτητηδηἦθ Ὡοΐ 
δἰϊοσσαγάβ ορογοᾶ, (μαῦ [ῃ6 Ῥγορμεῦ οουἹὰ ποῖ μᾶνα σϑοο]]οοίθα {Π6 

1 ον Ῥχγορῆ. ἘΖοκίοὶ ὀγκίατι, 1847, ΡΡ. 3, 8. 
3 Φοτοῖιο, Ργοώπι. ἰῃ 110. 1. Οοῦμτα. ἰῃ ΕΖοοῇ. 
8 ΟΑ] οὶ, Ῥγέίξδος δὺγ ΕΖεκίοὶ, Οοιμταθηῖ, ζ[1|, ἴοπ;, Υἱ. ΡΡ. 858, 854. 
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ΠΌΙΏΡΟΙΒ Οὗ 80 ΠΙΔΩΥ͂ Τ]ΘΑΒΌΓΣΟΙΩΘΗ 8, ὅζο. [ὑ 18 βυιηοϊοης ἴο βαν {121 
δδη τοδιϊθα ὑμθιὰ.}] 

Ιῃ Ἐπρίαπα, δὰ ἈΠΟΥΙΉΟΙΒ ὙΓΙΓΟΥ ̓  μα8 ἀδηϊοα {πδ “ ἴῃς μτο- 
ἤθ6168 ἴῃ ομαρίοσβ Χχν.---ΧΧΧΙ. ΧΧΧΥ, ΧΧΧνΪ. ΧΧΧΎΙΣ, δηα χχχῖχ, Ἀγὸ 

ἘΖΟΚΙο]", ἯΙ! ΓΘαΒΟ8 8.6 80 Θχοθ Πρὶν {γιῆϊηρ,, [μ6 ΠΟῪ ἀγὰ τοὶ 
ψσίῃυ οὗ γοξαϊϑι!οη. 
ΦΟΒΟΡΒ ΙΒ δδοῦῖθ68 [0 {18 ργορβϑί ἔνσο θΟΟΚΒ Θομοοσπίηρ [με Βαῦγ- 

Ἰοπΐδῃ ΘΑΡΟΗΥ 4, 8Πα ΒΑΥΒ {πδ΄, δανὶπρ ἔογοίοϊ ἃ ἱπ Βδῦγϊου {δὲ 
σ᾽ διττ168 ΠΟ. 6 Γ6 σοιμϊηρ ΠΡΟ 86 Ρδορῖίθ, μα βϑηῦ δοοουῃίβ οὗ 
[Βοπὰ ἴο Φεγυδβαϊθη.δ Βαΐ (Π6866 ΟἸΓουτηβίβῃμοοθ 8Γ6 ποῖ σϑοογάοά ἴῃ 
{π6 ῬΓΘαΙΟἴΟΠΒ ΠΟΥ͂ οχίϑηῦ ἢ ΠΟΡ ἤᾶνα 76 ΒΩΥ͂ ΠΊ6ΆΠ8Β Οὗ ἀβοοσίδιηϊηρ 
Ὑδΐ Τουπἀδίοη “οβαρῆυβ μδα ἔογ ἢ18 δββουΐου. Μοβί οομπητηθηίδιογ 
ΔΥΘ Οὗ ορ!πίοη {πα ἔῃ “ αὙσΙ8ἢ ΒΙβίοσιδη ἀϊν θα {Π6 ργοΟΡΒΘΟΥ τὸ πον 
μαναὰ ἰηΐο ὕτο ὈοΟΚβ, δπᾶ (πδὲ μα ἰοοῖ {δπδὶ ραγί οὗἩ {π6 ῥγόρβεοῦ 
ὙΓΠΙΘὮ σοηίδ 8 8. ἀοβουρύϊοῃ οὗ {ἢ ἰδπιρ]}6 (Χ]}.---- } ν}11.}, ἔογ ἃ ἀϊθιϊηοὶ 
Ῥοοῖ, Ὀδοδιβο 10 ἰγϑαίβϑ οὴ 8 8 0)6οῦ τ 80}}Ὺ ἀπΠξογοπὺ ἔγοσα [π6 ἰορίος 
ἀϊβουδθοά 1ῃ {Π6 ΤΌΣΙΔΘΣ Ραγῦ οὗ ἢ18 ΣΙ ΠΏΡΒ. 

[ΖυῃΣ [88 οοπ]εθοίυγοα {παὺ (18 ΟΟΚ ὈΘΙΟΩρΒ ἰο {π6 Ῥογβίδῃ ρογοὶ. 
ἯΙ! 8 δυρυσηθηίθ 816 ποῦ οὗ ψοϊρῃῦ; δυοἢ 848 [δύ {Π6Γ6 18 20 ἰχΆσα οἵ 
ἘΣ ΖΕΪΚ16 1 Β ἸΠΊΔΡΌΥΤΥ 1Π 18 ΔΙ]αρθα ΘΟΠΙΘΙΙΡΟΓΆΓΣΥ «6γοιαῖδῃ ; {δαὶ ἢς 
ἄοαβ ποῖ βϑϑῆὶ ἰὸ ἢδνθ σἹΡΏ ΠΥ σοΟμργθμβοπρθα (Π6 βἤδρα οἵ {δὲ 
ΒΟΥ ; δαὶ {π0γ6 18 ἃ ῬΑΓ ΙΟΌΪΑΓΙΓΥ ἴῃ 18 ρῥγϑαὶοομβ (ε. 6. 
Χῖϊ. 12., ζζο.) ὙΠΟ ἀο68 ποὺ Ὀϑϊοηρ ἤο ἃ ἰσὰΒ ρσορβδοῖ; {(βαϊ δι 
Βίγ]6 μᾶ8 8)ὴ Αὐδιηδῖο οο]ουσίπρ, δηα 1ῃ ΒΟΥΘΙΆΪ ρΐδοθβ Ὀδίγαγε δὴ 
1: δάοη οὗ Φ 6γοα δ, ὅτο. ὅο.5 [10 18 ὁπουρᾷ ἴο τοῖοσ ἐμ6 βίυάοηι ἴο 
[Π6 τοί αίίοι οὗἉ {Π686 ΟὈ]θούομ8 ὉνῪ Ηδνοσηιοῖ.7 

ΠῚ. Τῆο ομοῦ ἀθδῖσῃ οὗ ΕΖακιοὶ Β Ῥγόρἤθοῖθβ 18 ἴο δουγίογί 5 
Ὀγοίγθη ἴῃ σΑρΡΟν Υ, ἡ μῸ ἀορ]ογθα {π6ὶν μανίην ἴοο ρΉΕΥ οτοα!οἠ 
186 ΡΓΟΙΏΪΒ6Β οὗ «“Θγθι ἢ, πο πδαὰ ὀχμογίθα [Πθῖὰ ΒΡΘΘΟΙΪΥ ἴο βυδιϊ 
ἴο {π6 Ομαϊ ἄθϑβ, οὐ δοοουηῦ οὗ {Π6 Δρργοβδοβίηρ' συϊη οὐὨἨ «“6γυδβαίβαι. 
ΑΒ {Π686 σαρνεβ ΒαῸ ΠΟ ΔρΡρϑάσγδῃηοο οὗ {86 [Ὁ] ἰτηοηΐ οὗὨ « ὁτγοπιδ": 
Ῥγϑαϊοίομβ, αοα ταϊβοὰ ἃρ ὕΖακιοὶ ἴο οοπῆτια (Βθη 1π {Π6 811}, ἀπά 
ἴο ΒΌΡΡοτί ὈΥ ΠΟῪ Ὀγορἤθοῖθδ {ποδα ὙΒ1ΘΒ «(} Θγθῖδῃ ᾿δα Ἰοησ δείοτε 
ΡΟ] ΙΒΠη64, 6ηα ονθη ἐπθη οοπεϊπποα ἰο Δηποῦποθ ἰῃ πᾶάφ. [ἢ μὰ- 
ΒυΔΠΟΘ οὗἁ {18 ἀοϑῖσι, ΕΖΟΚΙ6] ργϑαϊοίβ [86 ἀγθαα }] οϑΙΑγα [168 σι Βιοὴ 
ΒΟΟΠ δἰζου γαγα ἱπηϊοίθα ὑροὰ “Ψυάφ8ὰ δηα «}6γυβδίθμι, δπα οἡ [ἐς 
ἔαϊ86 ῥγορ ιδΐβ δῃηᾷὰ ρῥγορμδύβεβϑβ ; ἰδ ριιῃιβῃτηθηΐβ ἐμαΐ αὐταὶ θὰ (δὸ 
Αἰσηοηῖδβ, Εἰδοιηϊίοβ, δα ΡΠ: 18.1η68, ἴον {ΠΟΙ Παιγοά οὗὨἩ [86 ὅδεπε; 
{μ6 ἀοβίσχυοσίίομ οὗ Τγτα ; {π6 οοπαααδβὲ οὗ Εἰσγρέ; [86 τεδβίογαξου οἵ 
18γδθ] δπὰ Φυαδῃ ἔτομι {Π6ὲν Β6υΘΓΆ] ἀἰβρογβίοῃβ; δηά {μοῖγ Ὁ] πιδίεϊῃ 
ΠΆΡΡΥ βίαίβ δβῇοσ {16 δάνοηῦ δῃηὰ ὑπάοσ (86 ρσονογηχηθηΐ οἵ ἴδε 
Μεββίδῇ. 

ΙΥ. ὙΤΠδ ρῥσγορβθοῖθβ οὗ ἘΖοκῖθὶ ἔοτπι, πὰ οὰσ Ὀ10]68, ἔοσίγ -εἰσὶ 
ΟΒαρίοσβ ; δῃηά, 88 [6 18 θα γοιθὶν ραποίμαὶ ἴῃ ἀδίσηρ [Π6π|, 76 δατθὸ 

1 Ῥγοῦ. ΤΌσπογ᾽ Β Ὑγδηβίαἰΐοη οἵ Φδῖπ, Ρ. 403. Οοτρ. Ηδνογηίοκ, ΕἰπἸείταης, ὁ 22Σ. Π 
ἱϊ, Ρη. 2370, 271.;: 8ο οίίο, Ἐϊη]οϊαηρ, ὃ 228. Ρ. 808. 

3. ΜοΙΙΗΪ Μαρασίπο, Μαζὶ 1798, Ρ. 189. 
5. 866 Ργοΐ, ΤαΓηοτ᾽ Β ΤΥδηβὶ αἰίοη οὗ Φ4ῃπη, ΡΡ. 404, 405. 
4“ Απιεΐᾳ. Φαά. Ι10. χ. ΤΡ. ὅ. ὶ 1. 5 Τοίά. 11. ΣΧ. ᾿δρ. 7. κα 3. 
4 1)16 ἀοιὐεϑάϊοη81:), ν᾽ οτίγᾶχο ἀογ Ψυάδη, Ρρ. 157, ὅς. 
Ἶ Εἰη]εἰαηρ, 8 232. 11. ἰΐ. ΡΡ. 27] ---. 273. 
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11.116 ΟΡ πὸ αἰ ου εν ἴῃ ἀτταηρίηρ ἐἤδῖι ᾿ῃ ΘΠσοποϊορίοαῖ ογἄοσ ΤΟΥ 
ΤΩΔΥ ὃ6 ἀϊν! δα πο ἔοαΓ Ῥατῖβ ; ΥἹΖ. 
ῥλετ 1. Ἐἰχελέοῖ οαἷΐ ἰο ἐὴλο ργορλείϊς οὔῆοσε (ἰ. 1. ἰο {π6 ταί ρατί 

οὗὨἨ νοσβο 28.), λὲς οσοπιπιΐβϑίοπ, ἱπδίγιοίίοηβ, απ ἐποομγαφεπιδηξε 707 ἐχε- 
ομέϊησ ἐέ (1. 28. Ἰαϊύοτ οἰδιιβθ, 11. 111, 1---2].). 

ῬΑΒΤ 11. δεπιπείαίίζοπβ ἀφαϊηϑ8ὲ ἐΐε υειοίδῆ ρεορίε (111. 22.----27., 
1γ.---Σχῖν.). 

1. ὕππάον 186 ΘΙ ὈΪοιὰ οὗ 8 βῖίορο ἀδθὶπϑαίθα ΠΡΟῺ 8 {116 18 τοργοβϑηϊθα 
106 ΤΣΩΔΠΠΟΥ ἴῃ ὙὩὶο (06 ΟΠ δ] άθθδῃ ΔΓΙΥ πουὰ βυτγουπὰ «6 Γυβδίθτα 
ἀυσίηρ {86 τοῖρσῃ οὗ Ζοάθκιδῇ (11. 22.--27., ἵν. 1---8.).2 ΒΥ ΕΖοκίθ} 8 ̓γίηρ 
ὍΡΟΙ ἷ8 τἱρῃῦ δηὰ Ἰοῦν βἰὰθ ἃ δϑγίδὶ πὶ πυπηῦοῦ οὗ (ργορμθιῖ6) ἀδΥβ, ἰ8 
Θχ δ θα {μ0 πυπιῦοῦ οὗὨ γϑᾶσβ, ἀαγίηρ σοὶ αοά μδὰ Ὀογηθ πῖτ {ἢθ 
ἱπΊαυ 98 οὗἁἨ Ιδγ86] (4---8.). 

2. ΒΥ {πὸ ἀοδίγποϊίοη οὗἁὨ [Π6 ργορμοὺβ διδ1γ (υ. ]---4.), )Ἰαάρπιθηίδ ρσαὶπϑὶ 
“7 γβδ]θῖ 8. βυταθο Ζρα (ὅ--- 17... 

8. Ὀϊνίπο ᾿υάρτηθηῖϑ ἀοπουπορά ἀσδϊηβὺ [86 «608 (ΥἹ. 1 ---7.); Ὀαὺ 8 γϑιὰ- 
Ὡδηΐ 8}|}8}} Ὀ0 βανϑὰ (8---14.). 

4. Τὴο ἢπδὶ ἀσϑοϊδίίοη οὗἨἁ {86 «7ὁγ7γ78 (ΥἹ]. 1----22.}; (89 Βονογὶγ οὗὨ ὑμοὶγ 
σδρανιγ (28 -- 27.) 

δ. ΤΙ ρῥτορμοὺ ἰθ σδγγὶϑα ἴῃ ἃ ν᾽βίοῃ ἰο ϑγαβα θπὶ (Υ] 1], ] .----16.), τ Β6 ΓΘ 
86 18 βδονγῃ {Π6 1Δο]αἰσῖθ8 σοτηπιὶ θα τ πὶ 1π6 ρῥγθοϊηςίβ οὗἉ {110 Τθτα 6.8 
ΤὨ6 ῥστοόρμοῦ ἐθθῃ ἀθηουηοθβ γθσθϑηοθ δρδϊηδί ἴῃη6 τ ῖοΚοᾶ, δῃὰ [Ὄγοίθ}}8 
186 ρῥγοβοσυδίζοῃ οὗ [Π9 ρίουβ 68 (17, 18., 1χ.); δηὰ ὑπᾶθσ {π6 σομηπηδηᾶ 
ἴο δΒοβδέϊσ 60818 οἵ ἔτθ οὐδϑῦ ἰδ οἷΐγ (χ, 1---7.), δῃὰ {86 νἱ᾽βίοῃ οὔ {80 
ΒΒΘΟΒ ΔῊ ἀοραγίΐϊηρ ἔγοστα Π6 ἔθ ρ]ο (8----22.}, ἃγΘ ὑγεῆραυτγοα (μ6 ἀδϑίγυς- 
ἰἰοη οὗἨ «ογυβαίθη, δηὰ Φθμον 5 ἐογβακίηρ [16 ἰδρ]ὶθ. ΤῊΘ βδῃ)θ 
ΓΠγοδίθηϊηψβ τορθδῖθα δηα σοῃῆγπηθά, τ] ἢ ̓τοπιΐβθ8 οὗ [υΐατο ροοά (χὶ.). 

6. Το οδριν γ οὗ Ζοάοκίδ ρτοβρσυγθα δη ἃ ΒΡΟΘΑΥ͂ Ἰυάρτηθηῦ ἀθηουηορά ὃ 
ΧΙ;.). : 
ἱ 7. Ἐδΐδθθ ὑσορμοίβ σθργονυϑὰ δηὰ ὑῃπγθαίεποϑά (χἰϊ!.). 

8. ῖνῖηθ ᾿υἀρταθηβ ραϊηϑι {Π6 1Δο]αύΓου 8 ΘΙ ἀ6Γ8 δηὰ ὑπμοὶτ [8180 ρσορβοίβ; 
γοί ἃ τοιηδηὺ 8}8}} Ὀ0 βαυὰ (σὶν.). 

9. ΤῊΘ υἱἱοῖ τοὐϑοίϊΐοη οὗ Φογυδβαδίϑτα (Χχυ.). 
10. Το Ὡδίυγαὶ βίδίο οὐ ἐδ “6 18} παίϊοη, δηὰ {Π|0 ρτοδὺ ἴοτὸ οὔ αοά 

δ Το δστδηβοσηθηΐ ὑγοροδοὰ ὉΥ Ὧδ Ν,ειίθ οοἰποίἀθβ ὙΟΥῪ ὩΘΑΥΥ τὴ ἴἢ81 σίναπ ἰὰ 
[18 γογκ, Ηο ἀϊνίάεδ (π6 ῥγοάϊοϊίομδ οἵ ἘΖακίθὶ ἱπίο ἔῆγθα ρασίδ, νἱζ. 1, Ε͵οτη οἢδρ. ἱ, ἴο 
οἤΔΡ. χχίν., σοηϊδιηηρ ΡῬγορἢςοΐθ8 σοι [0 1πΠ6 96 ν8 δηὰ δηιοσίοσ ἴῸ ἴῃ6 ἀοσδιγισιίοη οὗ 
ΨΦοτι δα] οπ,, ἰῃ οὨγοποϊορίοαὶ ογάογ ; 11, Ἐτοῦι οπαρ. χχν. ἴ0 οἴδρ. χχχὶΐ., οοῃιδίηἰπρ ῥγοὸ- 
ἘΠ ΕΣ Το Ϊδεῖηρ [0 ναί οὔ Βοδι ΠΏ παιΐοης, ἀϊδροδοὰ δοοοζάΐης ἴο0 186 ογάοσ οὗ βυῦ]οςίδ αὶ 
Π. τοι οἢδΡ. χχχὶϊ!, ἴο χ  νἱΣ].., οοη δἰ πίης ργορηθοῖθα ροδιοσίοσ ἴο ἐπ 6 ἀφϑιταοίιίοη οἵ Ζετα- 

ΒΑ 16 τ, ἰῃ ΘὨγΟΠοΪορίςδὶ οσάθσ. Ἐϊη]οϊἰαηρ, ὃ 222. Ρ. 808. 8366 ποῖίοο οὗ Οἰδοσ πηοάεδ οὗ 
ἀἰϊνίδίου ἱπ Κοἷϊ, Ἐϊη]οἰταπρ, ὃ 80. ΡΡ. 809, 810. 

5 ΤὮο Ρῥγορμοιῖοαὶ ἰγρεβ δηὰ βρυγεοθ αἴ οἥδθῃ δἀδρίοἃ ἰὸ {86 σϑηΐυβ διὰ οἀπεδίίοη οὗ 
ἴ0 ΡτΟΡΒοῖδ. Ατηοβ, ἴοσ ἰηβίδῃςο, ἀοτγίνεβ μἷβ βραΓοθ ἔγοτη οὐ͵οοὶβ Ὑυϊ οὶ Ἰγοσο ἔδυ ΠΣ ἴο 
8 ΒΠΒΡΠοΓὰ ΟΥἩ 84 Βυβραπάτηδῃ. Αβ Εζοκίθὶ βϑϑὴβ ἴ0 δᾶνθ δὰ ἃ Ῥεοῦσ ἰδ]οπὶ ἴῸσ 
δι οἰ ἰδοίαΓΟ, ΒΟΥΟΓΔΙ ΟΥὗἨ 8 ΤΟΡΓΟδΟΏ ΔΙΪΟΠΒ Αγ βυϊϑΐο ἴοῸ [πὶ ῥγοίεβδίοῃ. “Απὰ {Π6Ὺ 
ἐμδὲ ϑαρροθο ἐῃ6 θα θτι ἤΘγο πηδᾶθ πι86 οὗ ἰ0 Ὁ6 Ὀδίον [86 ἀἰ πη γ οὗὁἨ 6 ῥσορ ιοιςαὶ οὔἕοθ 
ΤΩΔΥ͂ 8ἃ8 Ὑ6]1 δοοϑοὸ Ασοβίπηθᾶο8 οὗἁὨ [Ο]1Υ ἴῸΣ πιδκίηρς ᾿ἰηθ8 ἴῃ 186 ἀπδὶ. ὙΥ, τι οα 
Ἐσεῖκ. ἰν. 1. 

5 Βρ. Ὑ αγατίοῃ 85 δῇ Ὄχοϑ]]οης ᾿Ἰυδιταϊίοη οὗὨἨ {π|8 Ῥγοάϊςι οη ἴῃ δἷ8 Ὠἰνίηο Ιορδίίοι 
οὗ Μοβεθ, Ὀοοΐ ἱν. βοοῖ, 6. ὕοσίβ, τοἱ. ἱν. ὑΡ. 299ὅ---299. ; 1:6 Τηοθῖ τηδίογὶ δὶ ρδγίβ οἵ 
ὙΒΙΘΝ ἀ’Ὸ ἰηβογίοα ἴῃ ὈΡ. Μαηι δ δηὰ Ὦτ. ἢ ὌΥΪγ᾽ 5 ΟΟτασθὨΑΣΥ οἡ 186 ΒΙΌ]6. 

4 Φοβορῇῃβ ἱπίογιηβ τ.8 [Πδὲὶ Ζοάοκίδη, {π᾿ πίη 1.6 ΡΥΟΡΏΘΟΥ οὗὨ ἘΖεκίοὶ, χὶϊ. 18., ἰησΟοῦ - 
εἰδίϑης 1} ἐΠ6 ῥχοάϊοιϊίοη οὗὉὨ Φετεπιΐδη (χχχίϊ. 4. απὰ χχχὶν, 83.), ἀδίοστηϊηθα ἴο ρίνο πὸ 
ογοαϊξ ἴο οἰἴμον οὔ ἴθ. οὶἢ ργορδμοοίθβ, 88 ἯὙἯΘ ἤδΥΘ δΙγοδὰγ δοοὴ (Υο]ὶ. 1. Ρῃ. 288, 284.) 
ὝΘΓΙΟ [ΠΠΟΓΑΪῪ {]8]]οἃ ; δΔηὰ 16 ὀνεπὶ σοηνποοα ἷπὶ ἴπδὲ ΠΟΥ͂ οσο ποῖ ἰσγθοοης 80 ]6. 
δῶτε ΤΟΡοΡΗαα, ΔῈλ Δαά. 110. χ. οδρ. Υἱῖ, ὃ 2, σδρ. Υἱϊΐ. ὃ 3, τί 2 Κίηρϑ ΧΧΥ, 4---7. 
δηὰ Φεςσ, 11]. 8----11. 
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ἴο ἰὑ ἴῃ Ἐργρί, 88 νγγυ8}} δ αὐϊογυγαγᾶβ, 6πι Ὁ] ΠΥ δθότση. ΜΈΓΟΥ ἢτο- 
τη Ϊθ6 ἃ ὉΠῸΘΓ ἢ18 ΠΟῪ δηἀ δνυθγϊδδίϊηρ οονθηϑηξ (αντἡ 

11]. Οοά δ Ἰυαάσταοηξ ἀροὴ {86 “68, ἴῸς σον ηρ ἴσοι Βεῦγίου. Τῆς 
Ῥτγοδοπίηρ οὗὨἨὨ (86 ρΌΒΡΘΟΙ, δηὰ (π6 υπΐνογβαὶ Κίπράοι οὗ ἰΠ6 Μίοβαίδῃ, δὲ 
[οχϑίοϊὰ (χν]].}. 

12. Ψιπάϊοδίίοη οὗ (οἀ Β οίθσ μι] γΌ]68 οὗ }υδίοο {(χν}}].). 
18. ὙΠῸ ογυθ  Υ δηά οδρ ϊνΥ οὗἩ “6 Βοδῖαζ, τῆ τγϑϑ ἀδροθϑὰ ὃὉγ (δὸ 

κιηρ οἵ Εργρι!, ἀπά οἵ 6 βοϊακίτα, γνβο νγδ8 ἀδροβϑὰ Ὀγ ἰδμ6 Κίπρ οὗ Βεὺγ- 
Ἰοη.2 ΤᾺ ἀοβοϊδίίοη οὗ [86 τ βο]6 ἐν 18} ΡΘΟρΙο (χ]χ,). 

14. ἘΖοκΙοὶ σοι β (86 οἰἄογβ οὐ (ἀοα δ τπογοῖοβ ἰο ἔθοπι, δηᾶ οὗ ἐδοὶγ 
ΤΟὈΘ]]]οἢ5 δραϊηβὺ Πἷπὶ (Χχ. 1--- 359... ὙΠοῖς τοίυσγῃ 8 ἰογθίοϊ ἃ, δηὰ διὸ 
{δὺ (86 ὕνγοῖνο ὑγθο8 8.8}} βοῦνο ἀοά δἱ “6γυβδίθ (40---44.). 

16. Το ἀοβίσυοσίίοη οὗὨ Φογάβαι θαι, δηὰ οὗ ὑπ6 Ατωσηοηῖίθα, ΌὉΥ Νεδαεξιδέ- 
ΠΘΖΖΆΓ (ΧΧ. 48---χχὶ. 82.) 
πὴ τϑοὶ 8] οὗ βἷπβ ; ἔῸσ ποῖ 116 βονϑγαβὲ Ἰυἀρτηθηΐβ δσθ ἀδπουπορά 

(χχὶϊ. 
17. Τδο 1Δο]δίσιθβ οὗ βδαιηδγὶδ δα )ογυβδίθπι (χχἕ!].}. 
18. Τοῦ ἀοβίγυσιίοη οὗἁὨ “6 γβδίθμι δηὰ (8 ᾿ΔὈϊ δη(8 (χχὶν. 1-- 14. 

ΤὨΘ οΔΙϑτ 1168 οὗὨ [Π6 «9378 88}8}} 06 80 δϑίοῃ βῃὶηρ 85 ἰ0 ΒΓΡΔ58 811] ἐχριεγσ- 
ΒΙΟΏ8 οὗἉ ΒΟΓΙΟΥ͂ (1ὅ----27.). 

ῬΑ ΠΙ. οοπιργίβε8 Ἐζοκίοῖ 8 ργορλεοῖεα αφαϊπϑέ υαγίοιε πείρλδοι- 
ἐπ παξίοηδ, ἐποηιΐοδ ἔο ἐδ “ειοα (ΧΧΥ.---ΧΧΧΊΙ. 

1. Τὴ ἡυάρτηοηῖδ οἵ Οοα ἀδπουπορᾶ ἀρδίηδί [Π6 Ατητηοη 68 (χχν. 1---Ἴ.) 
Μοδθῖίοϑ (8---11.)», ΕΔοιαῖθ5 (12---14.}, δὰ ῬΒιΠϑιπηο6 (1ὅ---17.} Α-- 
οΟΓαΪηρ᾽ ἰο ΡΟ ΒὈΐβθοΡ [ὕββοσ δῃηὰ “ωβορίνυβ, [Π 686 ργϑαϊοι το ἡγόσο 0} 6] 1.4 
ὈΥ ΝΟΌΟΘ δά ΖΖαγ, δρουΐ ἔνϑ γϑδγϑ δος {πὸ ἀδδίγυσίοη οὗ 6γαβδιοθπι, 

2. ΤὮο ἀοδίγυοίίοη οἵ ΤΥτο (χχνΐ., χχν]]., ΧΧΥΠΙ. ]----19.} ΓΙ ρῥγεάϊος 
ΦἸΟὉ 4 νγ88 δοοοσρ 864, ΠΙ] ὨΘὕθθῃ 688 ἃ [γον [18 ἀ6] ΘΓΥ, ὈΥ ΝΟΌΘΟΒδάπεσσαν, 
ὙΠῸ οδρίιτοα ΤΎΓΟ, δἴοσ Ὀοβίθρίηρ ἰδ [ῸΣ (μἱγίθθη γϑᾶγβ, Ἀπὰ υτιοσὶγ 
ἀθϑισογθα ἰμπδῦ οἰΐγ. Το ἀθδίγιοιίζοη οὗ Ζίάοπ (20-.--28.νΔ. ῬΓΟπιῖδοβ ἰὸ 
186 6νγ78 (2:-.---26.). 

8. ΤὴΘ ἀθροβί(οη δηᾶἃ ἄρα οὗἠἨ ῬΒδτδΟ- ΗΠΟΡΕΓΔὮ (ΟΥ ΑΡρτγ!θ8) Κίηρ οἵ 
Ἐργρί (χχὶχ. 1--8.), δὰ ἴ86 οοπααοβ οὗ ἐμδῖ σουσίγΥ Ὀγ ΝΕΌυςμδάπεσει 
(9---2]. χχχ.---χχχὶ].), τὸ ἔογοίοϊά. ὙΤμθβα ργοάϊο ϊ οἢβ ὑσογὸ 1 {86 ἰδ, 
ὑννθη γ -ϑαυθηίῃ, Θ᾽ ονθηίη, δα ὑνϑ! ἢ γϑᾶγϑ οὗ ἐμ ο δ ἢ π᾿ 8 σΔρΕν γ. 

ῬΑΕΤ ΙΥ. οοπίαϊη8 α 8εγὲο8 ΟΥ ἐσλογία{ίοηα απὰ σοπεοίαίυγν Ῥτοπεῖθει 
ἔο ἐδ “δῖος, οΥ ἡμέμγε ἀοἰϊυεγαηες μποῦν Οὐνγιδ, δμέὲ Ἀγίποὶραϊίψ οΥ ἐλεὶγ 
“ἥπαὶ τεβίογαΐζίοπ ἀπα σοπυεγείοπ ππάεν ἐς ἀϊπφάοπι 0. εβεϊαλ (χχχι. 
--Σ]ν}.). Ζ7λόθε ργοαϊοίίοπις τοογὸ ργοδαδίψ ἀοϊυεγεά ἐπ ἐλε ἐιοεί 
ψεαν Γ᾽ “ψελποϊαολὶπ᾽ 5 σαρίϊοϊέψ [ οἴαρ8. χὶ. ὅσ. 6 σα 1ὰ ἴδ. ἰουγίδεπιὶ 
ΥΘΑΓ δἴϊοσ (1 ἰδκιίηρ; οὗ “ Θγιιβδ θα. ]. 

1. Τῆθ ἄυγ οὗ ἃ ὑσορβμοί ογ σωϊηϊβίος οὗ αοἂ (χχχὶϊὶ. 1---9.). Ἐχβογία- 
(Ἰοῃ ἴο τορϑηΐδησο, ἀπά νἱπάϊοσδιΐοη οὗἁὨ [86 θαυ Υ οὗὨ [μ6 ἀἑν!ηθ ρονοσγηπιοδαὶ 
(χχχῖῖ!. 10---20.. ΤΊ άϊηρβ Ὀοΐηρ, Ὀτουρῦ οὗὨ [86 ἀθοδίγποίίοη οἵἉἨ εγικδιθαι 

1 8.62 Κίηχε χχὶϊὶ. 838. δηὰ 2 (Ἔτγοη. χχχυὶ, 4. 
5 δο0 3 Κίηρβ χχὶν. δηὰ 3 (βγοῃ. χχχνὶ. 6. 
8 {}ευοτ, Απηδίοβ, δὰ ΔΜ, 8419.; Φοβθρῆμβ, Απὶ. Ζυἀ. 110. Χ. οδρ. 11. ὶ 1. 
4 ΤΒουρῇ (εθ6 ρῥγϑαϊοιΐομβ ςἰΗ͂Υ το]αῖο ἴο ΟἹά Ὑγτο, γοὶ τ. Ῥχίἀθδαχ ἰβ οἵ ορίεϊοα 

18ιδὲ {ΠΟΥ δ]8δὸ σοιιρσοδβοηὰ Νονν ΤΎΓΟ, ΜΠΙΟΝ 88 ογθοῖθὰ οἢ δὴ ἰδίδηἁ δϑοαὶ δια] ἃ πιὶκ 
ἀἰδιδηΐ τοι [Π6 βῇογο, δῃη ἃ νν88 συπαυογοὰ ὈΥ ΑἸεχϑηάοσ ἴδ ατγοαῖὶ. Οοπηροιίοη, ραπὶ 
Βοος ἰΐ, σεό ἀπποὸ 578. νο]. ἱ, ΡΡ. 91, 92. 866 ΥοΪ. 1. ΡΡ. 284---286. ἴον εἶα ῥγουΐίϑ οἵ ἴϑὲ 
᾿λραγΑ] δοσοιηρ)  δδτηοης οὗ 1618 Ῥσορῇδογ, (Πδὶ Τγτα βου δ ἃ ρίδοο “ ἴο βργεδι τι 

, ὭΡΟΠ," δηὰ ΡῈ “ δα} 0 τροσο ἢ (χχνί. 14. 
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(21, 22.). ἔιιο ῥγορβοὲ ργϑάϊοίβ (89 αἰίον ἀθβοϊδίίοη οὔ δ ὅε8, δπιἃ ΣΘΡΓΟΥ͂ΘΑ 
[80 ΒΥΡΟΟΓΙΒΥ οὗἉ [Π089 “96 0778 γγο σγϑγθ οὐ {Π6 σβρ ν"γ (28---88.). 

2. Ἑορτοοῖβ δᾶ τΟΠΕ, ἈΠΟῪ Ργοάϊοιίζομβ (χχχῖν.). 
8. Τοηυ πο ! 008 ἀρδίηδὺ ἰδ 6 ΕΔοτηϊ68 (χχχν.).} 
4, ΤῊΘ ρΘΠΟΓΆΙ τϑϑίογαίίοη οὗ [Π6 “9678, οὗἨ σι ΒΟ [86 τοΐαση οὗἨ (80 το 

ἰτἱδοβ ἔγοια ΒΘΌΥ]ΟΣ τ ΔΥ ὉΘ οοῃδβίἀοΓθα 80 ϑαγποϑί, δηα (86 ἱποοτρογαϊίοῃ οὗὅ 
15:86] δῃὰ Ζυάδι ἰηΐο οπ6 βίδίθ δπὰ σβγοι, νι ϊοἷ γν111 ΘΏΪΟΥ (6 Ὁ ββίηρϑ 
οὗ {ἐπ ροβρϑὶ υπᾶθσ 16 Μεοββίδῃ (χχχνί. χχχυὶ!.). : 

δ. ῬΓΣΟΡΠΘΟΥ͂ αϑαϊηδὺ αορ δηά [ιἷ8 8}1168, Ὁ 8 Ῥγοταῖβο οὗ (86 πὲ] γθ. 
βίογαϊίϊοη δπὰ δοηνογβίου οὗ {80 “6 ν)7ῊῪνὰ8 ἴο [Π0 ᾳο8ρ6ὶ (χχχυῖ!. χχχῖχ.). 
Τμΐβ ῥσορῆθου γοϊδίθϑ ἰο {μ6 Ἰαύο ρθ8 οὗ ὑμὸ σου], δηᾶδ ν1}}} 6 δοϑὲ 
υαπηἀοτβίοοα ΌΥ 18 8οσοιρ 188 τη 6 η. 

6. Α τοργϑβϑηϊδίίοη, ῬΑΥΟΪΥ ΠΟΓΑΙ δηα ῬΔΓΟΥ τηγϑίϊοδὶ, οὐὗὨἨ ϑοϊομηοπ 
[ΘΤΏΡΪΘ ; 8180 8 πιγβιϊςδὶ γοργοβθηϊδίοπ οὗ [89 οἱ ΤΥ οὗ “ΘΓ βδ]θσα, δηἃ πιγβῖο δ] 
ἀϊτθοίζοῃβ δοποθγπίηρ ἴ[Π0 ἀἰϊνίβίοη οὗ [Π0 Ηοὶγ [1,Δπᾶ; 811 το ΒΒ Τ6ΓΘ 
ἀρεὶσηρά ἰο σῖνο 16 6 Ὁ78 8 σ,ΥΘαΙΟΥ ἈΒΒΌΓΔΗΟΘΘ οὗἉ ὑποὶγ το υγηΐηρ ἰηἴο {ΠΟ ῚΓ 
ΟΥ̓ΤΏ ΘΟΠΩΙΣΥ͂ ἴσοι ὕΠ6 ΒΔΌΥΪΟΙἾ8}} ΘΔΡΟΙΥ ; πᾶ, ΤηοΓΘ ΓΘ οίοὶυ, οὗ {μοῦ 
ΤΘίυση δα ὑπ ὶγ ροηθσγὶ σοηνογβίοα ἰοὸ ΟἿ ΓΙ βιἰδηϊγ, δηὰ οὗ [μ6 Ἰαβδίηρ 
δηὰ βστ]ν βου ]θ δηὰ ρσοβροσοῦβ δαί ὑΠΘΥ 53}1811 [Π6Ὴ ΘΠ)ΟΥ͂ ἰπ {Βοῖς οὐσπ 
σοι ηἰτγ.; ὙΥΒαύουοΥ γ͵1ὲκ8 δυριιϑί οὐ 1]]υβέγίοιιβ 1ῃ [86 Ῥσορμοίὶο ἤρυγοβ, δμά 
ποῖ 1 ΓΑΙ [18]16 ἴῃ ΟΥ ΠΘΑΡ {πο ῖνῦ οὐγη ὕδτηθβ, (ἢ 6 δηοϊθηΐ 79.078 7.50} 
δοπβίἀογϑα 86 Ὀοϊοηρσίηρ ἴο {π6 ἐἴτηθ8 οὗ {80 Μοββίδῃ. Τ15 βϑοίϊομ σοϊὰ- 
Ὀτἶβοβ 1ῃ9 1δϑὲ πἰηθ ομδρίογβ οὔ ἘΖοΚΙ6 1 Β ῬΓΟΡΏΘΟΥ ; οὗἨ το ἢ 8 ραγίϊου δῦ 
ΒΏΛΙΥ818 888 Ὀ6ΘῺ ρίγϑη Ὁ Ὦγ. διαὶ. δ 

[Τπᾶΐ ΕἸ ΖΕ Κῖοὶ οο]]οούβα ᾿18 οὐτῃ ῬΓΟΡΘΟἾ68 ἀπ στδηροα {μ 61 ἃ8 
Μὸ Παγ6 {βοὴ 18 τηοδῦ ρσοῦ 806. 

Υ. Μοεὶ Ὀ᾽Ό]164] οὐ 1058 ΘΟΠΟῸΥ 1π ΟΡΙΠΐΟῺ 48 ἴο {Π16 ΘΧΟΘΙ]ΘΠΟΥ δηά 
ΒῈ ΠΤ ἐγ οὗ ἘΖΟΚ16] 8 βίγ 6. Οατοί δ᾽ οὔβοσνοθ ἐμαὶ ἢ6 ροεβθββϑᾶ 
δτοαῖ οὐυ δ! οπ πᾶ ρϑηΐαδβ; 80 ἰμδΐ, βοιίηρ δϑιάθ ἢ18 σι οὗὁ ρῥτοὸ- 
Ρἤθου, τ ΙΘΝ 18 ἸΠΟΟΙΊΡΑΓΔΌ]6, ἢ ΤΩΔΥῪ ἄδβοσνο ἰὸ Ὀ6 οομιραζοαᾶ ὙΠ} 
Ἡοῖαοσ, ου δοοουπηΐ οὔ 88 Ὀοδυ ι] σΘοπμοδρίϊοηβ, μῖ8 1] βίσϊουβ οοχῃ- 
ῬΆΓΒΟΠΒ, Ἀπα 18 οχίθιβινθ Κπον]εᾶρθ οὐὁὨ νδυῖουϑ βιι δ] θοίβ, ρασεϊσιι- 
ἸΑΥΪΥ οὗἉ Δγοβιθοίαγο. Βιβῆορ 1μονίῃ, ἴῃ ἷ8. ὑπθηΐγ-γθὺ Ἰδοΐαγα οἢ 
{Π6 βδογθά βοθτυ οὗ 6 Ἡθῦγονβ, ρῖνθϑ 8 (86 [0] σίηρ ἀθβοτῖρ- 
ἰἰοη οὗἉ [6 ῬΘΟΌΪΑΓ δη αἰϑοσιτοϊ παι πρ; ομαγϑούθυ βι168 οὗἁ [818 ργορβοί. 
“ ἘΖ6ΚΙ16],᾿ βαγβ [6 “΄ 18 πῃ ἢ ἸΠἔΘΥΟΣ ἴο «δγϑηχίδὶι ἴῃ ΘἸαρΆη06 ; ἴῃ 
ΒΕ ΠΣ Ὑ [6 18 ποῦ Ἔνθ Ἵχοθὶ θὰ Ὁ ᾿βαϊδῃ; θα 18 βυ ] τ Υ 18. οὗ 
ἃ τοί Πγ-αδγθηΐ κἰπά. Ηδ 16 ἀδβρ, νϑποπιθηΐ, ἰγαρὶοα]: [86 ΟὨΪΥ 
βορηβδίίουῃ μ6 αῇοοίβ ὑο δχοῖϊΐθ 18 {π6 (δυυ}]6: 818 βαῃ τηθηΐβ ΕΥΘ 
οἰοναίθα, ἔδσνια, [}} οὗὁἨ ἔἤτγβ, ᾿παϊσπιαπέ: 18 ἸΤΩΔΡΌΓΥ 16 ογσγον δα, 
τη ρ δορηῦ, (ΟΥΓΙῆ0, ΒΟΙΠΘΏΤΩΘΒ αἰπηοδ ἰο ἀϊδβρυδί: [186 ἰδηρυδρα 18 

᾿ ΤΗΐδ ῬΓΟΡΏΘΟΥ γᾺ8 δοσοι δηθὰ ἴῃ [6 σοπαπεδὶ οὗἩ ἰὯθ Ἑκϊοπη 68, ἔγβὲ ὉΥ το Ναδδ- 
{Π68η8, Δη ὦ ΒΕΟΟ ΠΟΥ͂ ὉΥ Φοδπη Ηγτοθηυβ, το σοι ρο θα ̓ ῃθτὴ 10 ΘαιῦγΓαοο (ἢ 9 «6νν 88} το] !- 
ἰός; δ ΘΟ ϑοαΌΘΠο06 οὗ ὙΠΟ ἢ ΤΏΟΥ δἱ ἸΘησΊἢ ὈδσοΆπ6 ἱποογνογαῖθὰ τε τἢ τΠδὲ παιίοη, Ὦγ, 
Ῥυϊάδδυχ, Οοππηροίίοη, μαζὶ ἰἰ. Ὀοοΐκ ν. σι απϑπὸ 129. νοΐ. ἱΐ. ρρ. 807, 808. 

5. 560 ρΑΓ ΘΟ] αΥγ 1 Οος. ἰἰϊ, 16.; 2 Οοτ. νἱ. 16.; ἘΡῆ. ἰϊ. 230---22.; 1 ΤΊ. ἰϊ. 15. ΤῊΘ 
ΒΆΤΩΘ ΤΠΘΙΆΡΠΟΥ ἰ8 8860 ρυγθυοά ἴῃ 2 Τίθ868. ἰΐ. 4., δη ἃ οσουγβ γοροδιθαὶῃ ἰη τ1Π6 Βονοϊδιϊοη 
οἵ δι. δοιη, ννῆο ποῖ οὔἹῪ ἀδδβοσῖ 68 [86 ΠΟΔΥΘΏΪΥ Βα ΠΟΙΆ ΔΥΥ ΟΥ̓ ΓΟΡΓΟΒΟΠ δι 0 η8 ἴδῃ ἔγοτῃ 
16 Δεν κι ταπιρὶο (560 Βδν, χὶ, 19.. χίυ. 17., χυ. δ, 8), Ὀιτῖ 4180 τγϑη κοῦ Ὀ6 8 δύνατ] οὗἩ 
ἘΖοκίο 5 ἐχρυθβείοπβ (Εδυ. ἷν. 2, 8, 6., χὶ. 1, 3., χχί. 12. ἃς,, χχὶ. 1, .2.), δηὰ δοτον 
"ηἾ8. Δ] αϑἱοπϑ ἥγοτη {ΠῸ δίδϊα οὐ ἔπ ὅτϑι ἴδ ρῖο, ποῖ οὔ [ἢ βοσοηὰ ἴθ ρ]6 τ Βίοἢ ὀχ βῖθα ἴῃ 
ΟἿΣ ΒΑΥΟΌΣ Β {ἰΠ|6 ; δ ἱΓ [0 ΓΟΥΤΏΘΙ ἢδΔὰ ἃ τῆοζα ἱπηπηρ ΐδῖθ γοΐογοποα ἰοὸ ἴἢ6 {ἰπι68 οΥἨ 109 
οεροὶ. Οὐπιρ. εν. ἱν. 1. ὥς. νὴ} Εσοκ. ἱ, 6., ἄς. Τί οἡ Ἐζοῖ. χὶ. 

8 Ψίον οἵ 6 Ῥγορῃδίβ, ρΡ. 158, 154. 4 δε ΚοΙ͂ϊ, ΕἸΩΙο τας, 8 82. ΡΡ. 812, 318, 
δ Ῥγροῖ. αὐ περ! 6]. ἴθ ΟΥς, β΄βδοσ. ἴοότη. ἐν. ὑ. 8. 

ΥΟ1,. 11 Φ5Η8 
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Ροταροῦϑ, βοΐθσημ, διιδίοσο, τοῦρἢ, δηᾶ αἱ {1168 τ }0} 5: ἢ 6ῃι- 
ΡῬΙοΥΒ ἐγεχσυθηῦ σορϑι οπβ, ποῖ ἔον [Π|8 βαῖθ οὗ σσδοθ οἵ εἴερδησδ, Ὀαὶ 
γοιι (ῃ6 νθῃθιιθηοθ οὗὨ ραββίομ δῃὰ ἱπαϊμιδίίου. ὙΥ̓Βαύδνοσ βυθ]θοὶ 
1.6 ἰγϑαῖθ οὗ, παῦ Β6 ϑαάδυ]οῦβ!Υ ρυτδβαδθ, ἔσο ὑπαὶ ἢ6 ταγοὶν ἀδρατγίε, 
ῬὈυϊ οἰοανθδ 89 1 ὝΘγΟ ἴο 1; Αι υκόθα (6 σοῃηθοίϊοη ἴδ ἴῃ ροπογαὶ 
«νϊά οὶ δηὰ νγν9}} ργεβοσυβθά. [}ἢ τπδῃγ γοϑρθϑοίβ μ6 18 ρεύβαρθ ϑχοβ]ϑά 
Ὀγ {Ππ6 οΟἴοῦ ρσγορμοίϑβ ; Ὀαΐ, ἴῃ ὑπδὺ πρθϑοῖοθα οὗ σοιῃροξιεοη ἴο «8 1οὶὶ 
ἢ βεϑὴβ ὈΥ πϑίυγα δααρίθα, {86 ἔογοὉ]6, [π6 ἱπιροίπουθβ, {Π6 στεαὶ 
δηά βοϊθιηῃ, ποῦ οπο οὗ [πε βϑδογοα ὙΓΙΡΘΥΒ 18 ΒΌΡΟΤΙΟΓ ἴο μη. Ηἰ8 
ἀϊοῦομ ἴβ βυ οἱ σΠ ΕἸΥ Ραγαρίσυοιβ: 411 [18 ΟὈΘΟΌΓΙΥ σοὨβιϑίβ ἴῃ {δ 
πϑίυσα οὗ [86 βυ]εοῦ, ὙΊΒΙΟΙΒ (48, ὉΓ ᾿Ἰπβίδηςθ, διηοπσ' Οἴδοσβ, [Π088 
οἵ Ήοββα, Απηοβ, δπμᾶ «}6υϑιιδ ἢ} δα ὩΘΟοββασῖ Υ ἀατὶς ἀπα οοῃζηβοί, 
Τα στοδίοσ ρατί οἵὗἨ ΕΖθκιοὶ, ὑογαγάβ {Π6 τις οὗ (6 ὈοοΪς εβρο- 
οἶδ! ]γ, 18 Ῥορίϊοαὶ, σοῖο Ἧ͵Ο ταραγαὰ {Π6 τηλίζου οὐ {πΠ6 ἀϊοῦοη,᾽ἢ 
Ἠΐ8 ρογϊοᾶβ, ΒουγανῸσ, 8:6 ἰγϑαθ ΠΥ 80 συᾶθ, {πὶ Ὀίβμορ Ποπίὶ 
ΘΧΡΥΘΒ868 ἢ1Π186] 88 Ὀϑῖηρ οἴδη αὖ 8 ἴω ΠΟῪ ἴ0 το πούῃοα ΘΟὨΘΟΤη- 
ἴῃς ᾿ἷ8 ΡῬδγξοσιηδμοθ ἴῃ {Π18 τοθροοῦ. [ἢ {86 βΒΆπ|6 ὉΪδοθ [88 Βαπ|6 
Ἰοαγηθὰ ρῥγεϊαΐθ σϑλσκϑ [πὶ ἘἸΖΟΙκῖ6ὶ βῃουἹά ΡῈ οἴἶϊθμογ οἰδββοὰ 
ΔΙΉΏΟΠρ [6 ΟΓΑίΟΙΒ (88 [86 ροοίϑ; δῃὰ δα 18 οὗ ορϊπίοῃ {μαΐ, στὰ 
γοβρθοῦ (0 βίγ]θ, 7ὸ ΤΊΔῪ ΒΕ δϑϑῖρη ἰο ΕἾΖΕΪΚΙ6] {Π6 βαπια στϑηκ 
διοηρ (86 ΗΘΌΓΕΝΒ 48 Ἡόυμοσρ, 5ἰιμοηιάθβ, δὰ “βοῦν ]υ5 Βο]ὰ 
διηοηρ ἴπ6 στϑοῖκβ. 

Ἑτοτὰ [18 ΕἸ σἢ Ῥγδῖβα οὗ ὈΙΒῆοΡ μον Β,. μἷ8 Ἰθαυπ θα δηποίλίογ, 
ΜιοδΔ6115, ἀἰβδθηΐβ; ψ0ὸ 18 ἀἰβροβθα ἰο {Π|ηῖς [86 Ῥγορῃαῖ ἀἰβρΑγΒ 
ΤΟΤΕ ἃσί δῃα ᾿ΌΧυΣΊΔ 66 ἴῃ ΘΠ ΠΟ ἀπ ἀδοογαίηρ, 18. βυ ]θοῖ, 
{Πα 18 οοπδιδίθηῦ τ ἢ ρΟΘΙΟΑ] ἔουνοῦγ, οὐ, ᾿ηἀθοα, ψ ἢ ἔσθ ΒῸ ΣΓΊΜΥ. 
ΜΊΑ 6]18 Κισ ῈΥ Ῥτοποῦποοβ ΕΖΘΚΙ6] ἴο Ὀ6, 'ῃ ρϑηοσαῖ, 80 ἱπαϊίδίοι, 
ὙΓΒΟ ρΟΒΒθ68868 [[6 ατῦ οὗἉ σίνίηρ ΔῈ ΔΓ οὗἨ που ἐγ ἀπᾶὰ ἱπσοπιν, θυ 
ποῦ οὗ ρταπάᾶθασ δηα δ τλγ, ὕο 411 ἢΐ8 ΘΟ ρΟΒΙ 018 ; δηά, 58:66 
1π6 ρτορμοὺ ᾿ἰνοὰ αὐ 8 ρεγοά σψμβθη (Π6 Ἡδργον ᾿ἰδηρτιαρα 088 
νἰϑῖὶν οα {πε ἀθο]η6, δ6 {πη κ8 {παὸ, 1 τὸ σοηραγ Εἴτα στὰ 
(16 1,8 ροοίβ ψγο βυοοοοάρα [πΠ6 Αὐυσυδίαη ἀρθ, ἷὲ τὺ πὰ 
ΒΟΙΏΘ ΣΟΒΘΙΏ Ι]ΔΠη66 ἴῃ {Π6 Βίν]6, βοτῃθιῃιηρ τ[ῃδΐ Ἰπα]οαίαβ [πΠ6 οἷά ἃρθ 
οὗἨ Ροοίγυ, [|π τἋμ686 Βοηθμθηῖβ {μ6 ΕΡ]Βἢ ἰγμηβίαίοσ οἱΓἁἡ ΙΒΒῸΡ 
ον ἢ 5 Ἰδοίαγοβ ραγ 47 δοαυΐθβοθβ, υ 116 ἘΠΟΠ ΠΟΤ ταϊπυ οὶ γ ἀ]8- 
Οἴ15868 Πΐ8 Οἰβ1π|8 ἴο οΥἹσῖηδ! γ. Αὐοδθῖβησρ Ναύοοϊηθ, μου Το, 
[48 σοι θα οἷν υἱπαϊοαϊθά {π6 Ργορδοὶδ βίυ]6.3 

[ΕΖΘ6ΚΊ6Ι Βθο8 ὑο ἴδΥβ ἃ τηδγκοα δηᾶ ἀοοϊἀρα οδεγαοῖοσ. τίσ 
θδθη (ΓΔ η64 ὑπὰ 6 Ὺ ῬυΙ ΒΟΥ ᾿πῆἤμθποθβ, 6 ΒΒΟΥΒ ἃ τοϊπα ππθυδά σι 
τιτυδὶ Ἰοσθ, οὗ ψ οἷ 6 οου]ὰ ᾿ψν6}] ἀΙβοθσῃ {{|6 Βυταθ}1. δηὰ ερίγιτιαὶ 
πηροσί, Ηὸ μοᾶ ὑ ΤΙΟΠΏ688 οὗ ΠΟΥ ; δπα ἃ ΟΠ ἀοΥ Ὁ] τα ὈΌΓΠΒ ἴῃ 
ἢ]8 ἀἸδβοοῦσβθθ, Ηθ νν88, ΑΒ Ηθηρσβίθηθεγρ ἀθβουῖθ68 [1η,, οὗ ἃ ταὶ σϑιν, 
εἰραπίο παΐαγθ, ρθου τ] Υ ἀἰξοα ἴο οοπίδηα τ: ἢ (6 ΒΟΥ ΟΠΙΒὮ δρισι 
οὗ 18 ροτιοά, νυ Βιοἢ δδδυτηθα βυοῖ βίσγαηρθ δα ρου 6γ[Ὁ] Βμαρο; δρᾶ, 

1 ΒΙΕΔΟΡ Τρ 1,ϑοίμτγεδ, νοΐ, 11, ΡΡ. 89---- 95. 
5 866 ΔΡΟΒΌΪΙΟΡ Νουνοοπιθ᾿ Β Ῥσϑίδεθ ἴο ἢΐδ ἐγδηβίδιίίοη οἵ Εζεκὶοὶ, ρῃ. χχυιι. χχυϊ, Τὸ )π8- 

εἰν τ1π6 ΟΒαγβοίοῦ ρσίνθη, ἢ ἀοβοθη δ ἴο ΡΑΣΕΪΟΌΪΔΓΘ δη ἃ ργοάπςε8 Δρροεῖψθ οχδιηρ θα, ὩοΣ ΟὨΪΥ͂ 
οἵ 186 οἶδα, ἴῃς, Ποισίπο, ἀπιὰ [Π6 πογυοιδ, Ὀϊ} 4180 οὗ ἔῃ βυιϑὶ τῶ. Ηθ σοῃοϊαάοδ δῖ8 οὔϑαῖ- 
γδιΐοῃδ οὐ [6 βίγἷθ οἵ ἘΖϑ 6] ὉΥῪ ϑιδιϊπρ ἰδ το Ὀ6 ἢΐ8 ἀ6] θογαίο ορίπίου, {παὶ, ἢ πο Ῥγορνοίθ᾽ 
“ 81}}0 ἰθ ἴ6 οὰ ἀχὸ οἵὗἩ 1:6 Ἡοῦγενν ἰἸαηρύαζο δηὰ οοπηροκίτίοη, ἰε 8. ἃ ἥττῃ δηὰ τίροτγους 
ὁπ6, Δη δῃου ἃ ἱπήπςοθ τ16 ἴο ἴχϑοο 15 γοιθ ἢ δηὰ τοδημβοοὰ τ 186 τηοδὶ αδοείουδ δ'έθα- 
ι᾽οη.᾽ [Ιθ]ά, ΡΡ. χχυϊὶ,.-Ἰχ], 



ΟἈ ἐδ οοῖὶ ο" ἐδλε γορ]εῖ Ἐχεξεεῖ, 825 

{πουρἢ Βα βίοοα αἰομθ, 818 τ οῖρ ν νραβ ὑμαῦ οἵδ υπάτγοά ΟὔΠα ργορβμοῦ- 
Βοβοΐασβ. γε 866 ἴπ6 ᾿Ἰπῆσθησα μ6 ροββεββθα ἴῃ {86 ἔδοί ἐμαί (86 
οἰάδγβ οὗ 818 ρθορίθ υβϑὰ ἴο δββθιλῦ]θ αἱ ΠῚ8Β ἴοῦβ ἴο θα {86 πογ͵ά 
οὗ {86 Τωογὰ ὈΥ Ἀμῃ, 8 ῥγοοῦ οὗ {16 ὀρθὴ δοκπον]οαρτηθηΐ οὐ Ἀ19 
ΒΡΊΓΙΓΆΔΙ] αἸΡΉΣΟΥ διηοηρ ἴδ6 «6180 6Χ1]686.} Τῆδ οβυϊτηδίθ σ μοῦ 6 
Ὑγοιία δηά οἰβοῦβ πᾶνο ἐοστηθα οὗ ἢϊῃ 18 ἐπ συ γα ἴοο ἰουν, θη ἣθ 
18 Τοργεβθηΐθα 485 ψδηθηρ 1η ἀσρίμ οὗ 1᾿ηἰθι]θοῖ δηα Ἰαγρθηθββ οὗ 
1πουρμῦ, δηὰ 48 (Ἀ]]ΠἸὴρ Ἰηΐο σοηῃδίχαιϊπὺ δηα οομίιβίοη θα 6 δὐ- 
ἰοτρίδβ ἴἢ ΒυτΆΡ.]10 ἀοβοσιρύοη ἴο σἴβο ἃθονα [18 οσάϊπηγυ 16ν6].2 
ΤΟ ἔοσγιῃβ οὗ ΕΖαὶκ6] Β σΟΙ ρΟΒ 1 0Π8 ἀγα ναι, ϑοιηθί ηθθ {86 

βίγαϊη 18 ἀϊάδοίίο, ἰὼ τ ὨΙΟἢ ῬΓΟΨΟΥΌΙΑ] ΘΧΡΓΘΘΒΙΟῺΒ δγ6 :ηίθγτγονθῃ, 88 
ἴῃ ΧΙ. 22. ὅζο., χΥ]. 44. ἄο., ΧΥἹ!. 1. ὅζο., ΧΥἹ]. 2., δηᾶ οχίθπαβ 
1861} 1 ἸΟΏ ΒΥ ΤῺ ΒΘηἔΘΠΟΘ6Β, ὙΠῸ ΟΤΑΓΟΥΙΟΑΙ {ΠῚ 688; δὖ ΟΥ̓ΒΟΥ 68 
10 σἶθ08 (0 Ροϑίϊο ἀἰρΏΠΥ δπὰ ᾿υτῖο βρὶτῖ. ὙΤΏθη, ἀρϑῖῃ, 16 Βπά 4116- 
ΘΟΣΙΟΔΙ τοργεϑθηίδ θη, πηΐο] ἰηρ ἃ ναδὺ ΓΟ μ6 88 οὗ τηλ]οϑίο Ἰάθαβο 
Βηα ΟΟ]ΟΒΒΑΪ ΒΥ, 018, Ἰπο] ἀρ ποὲ ἀπέγοα αΘΉΟΪΥ Βα. }1ς δοίζομβ. 
Ἡδποαδ {ΠΟΥ 18 ταυοἢ ὑμαῦ 18 ἀδυῖς ἃπα τωγβίθσϊουβ ἴῃ ἢΐ8 ῬΥΟΡΘοῖθΒ ; 
88 «΄Θγόσαθ Ἰοηρ᾽ ἃρῸ ΟὈδογυϑα. 

Ἐ ΖΘ ΚΙ6] Β βύγ]6 18 ὁπαγδοίθυι θα ὈΥ ἃ Πη888 οὗ ρθουν δηα ἔγοα Θ0}γ- 
ΤΟΟΌΣΥΪΏΡ᾽ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟῺΒ 8Πα ἔρτῃ; δη4, ὑἱπουρἢ 6 βονβ ἃ ἀθβρεηάβθηῃσθ 
ΟἿ ΘΑΣΙΟΣ τηοα6]8, ου ἴπ6 Ῥαεπίαίθαοίι 1 ῬΑΓΓΟΌ]ΑΓ, ἢ6 885 ψοσάβ δά 
ὙΓΟΤα-ἰοστὴβ οὗ Πὶ8Β οῃ, ἰοροίμοσ ἢ Αὐταμηαΐβιηβ δηα σοΥγΓ ρ ΪΟη8, 
ουἹἀοποῖηρ (86 ἀ6011π6 οὗ ἐδ6 Ηδῦσγον ἰδηρύάαρο, δα ἰδδι γιηρ ἴο 
[16 ῬτορΡ  ἐΒ σϑβιάθηοα ἰἢ ἃ ἔοχοῖρῃ ἰαπά. 
ΤΠ [Ὁ]]ον ηρ᾽ ἀγα βοιλθ οὗ 18 ρϑου ] γ]168:---ἴΠ6 οοηδίδηῦ ΔΡΡ]164- 

ἴοι ΟΥὨ {π6 {16 ““ βοῇ οὗὨ γχβῃ 7 10 Εἰπηβο 1, 1,. 1, 3, 6, 8., 11}. 1, 3, 4. 
ὅο.; [86 ἀεδιρστιαίζοη οὗ [86 Ῥ6ορ]α 88 ἽΡ Π'3, “ἃ ὑϑῦβ]] ουβ Ποιιδα,᾽ 
11. δ, 6, 7, 8., 11. 9, 26, 27., χὶϊ. 2, 8, 9.. χν]!. 12., χχὶν. 8., χ]ῖν. 6.; 
106 ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ, “ ΤΠ6Υ 8}8}} Κποὺν {παΐ 1 διὰ {π6 1,οτά,᾽ νυ. 13., νἱ. 10., 
ΥἹ]. 4, 27., χι!. 1δ., χὶν. 8., χν. 7. διο.; ““ (Π6Υ 8141} Κπονν {μαῦ ἐῃ6Γ 
Βα ὈΘῈπ ἃ ρχορὶ δῦ διηοηρ ἐμ6 πηι, 11, ὅ., χχχῖ!, 88.; “186 παπᾶ οἵ 
[86 Ἰωογὰ νγ88, οὐ 611, προ της, 1. 8., 111, 22., γ}]. 1., χχχυὶ,. 1.; 
“ 8βαεὲ ΤΥ ἔδλοα δρϑιηβι," ἱν. 8, 7., νἱ. 2., χιῖ!. 17., χχὶ, 2, 16., χχν. 2.. 
ΧΧΥΠ. 21., ὅχο.; ΠῚΠΣ ΠΣ ὈΝ) 8 Ὦ, “4481 [ἴν6, βίῃ (86 1ωοχὰ 46- 
Βονδι,ἦ ν. 1]., χιῖν. 16, 18, 20., χυὶϊ. 48., χυΐ!. 16.» ΧΥΙ]. 8., χχ, 31, 
33.) ΧΧΧΙ.1]. ΣΧΧΥ.] ].; δηα [86 Ρογροίυ δ ΠΥ -Τϑοῦτγγὶπρ' ρῆγαβο Ἴδι Π9, 
ΟΥ̓ ΓἤΠΣ τ ὈΝ), 11. 4., 11,11, 27., ν. ὅ, 7, 8., νἱ. 8, 11., νἱῖ, 2, ὅ., 
ΣΙ, 8, 2]., χὶϊ, 26., διο. ὅδζς,.4 Τ 61] ἔιγ  ΠοΥ σῖνοϑβ ἃ Ἰοησ 118 οὗὨ ρβουασ 

σογὰβ ἀπᾶ πογά-οσπιβ, δα ῬῈ}3, ἰὸ οαξ οὐ μονν, χνὶ. 40., Πῦ3, ἴο ἰγου ]θ 

ΟΥ ΤΆ κ6 ἰυσ ϊὰ, χαχί!, 2, 13., ΠΥ ἔοσ Πγξ,, 1ο σαπᾶσσ, χίμ!. 10., 30,, ἃ 
ὈΑΓΌΘΙ, ν. 1.» 1 ΤΥ ΟἴμοΓΒ, ἔὸΣ τ ΒΊ6 1Π6 διά οηΐ τηυδὶ 6 τοΐοστοα 
ἴο 8. θοΟΚ.ὅ 

ΤΠ ΟΓΘ ἀΓ6 γαυοὰΒ Μοββίϑηΐο ργορῃθο168 ἴῃ ΕΖΟΚΙ6], Β681468 {1086 
15 ΘΆΓΠΟΣ Ραγίβ οὗ {86 θοοΚ, ἴΠ6 δὲ ἰπγθ βθοι!οηβ, σχχνὶ, χχχυὶὶ,, 
ΧΧΧΥΙ. χχχῖχ,, βῃά χὶ. --- Χ] ν 111. 8ΓΘ. ΘΙΩΪΏΘΉΪΥ δυο. Οἡ {μ6 ρσϑοίδθ 
ΤΊΘΔΏΣηρ᾽ ΟὗὨ [8686 ἴδιο γα 18 τοὶ ἀμἴδγθμοθ οὗ ορἱ πιο. 5] 

1 ΟΠ διοΙ οΩΎῪ (Αστποϊάλ, Ρ. 675. 1 Εϊη]οϊπηκ, ὃ 228. 
3. Ῥγροῖ, ἰῃ 110. χὶν. Οὐ. ἴῃ Εζοοδ. 4 ΚΕεΙ], Εἰμη]είταν, ὃ 79. ΡΡ. 8307, 808. 
5 Ἰρά,, Ρρ. 808, 809. 
τ ἘΡΡΕ Ηεηάογδοη, Τῆς Βοοκ οἵ ἴῃς Ῥχορδοῖ ἘΖϑ 16] ; Ἰζ 08 Ογεϊ, οἵ ὨΙΟὶ, 1ω1τ, δύὶ, 
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ΒΕΟΤΊΟΝ ΥἹ. 

ΟΝ ἘΠΕ ΒΟΟΚ ΟΡ ΤῊΗΞ ΡΈΟΡΒΕΤ ὈΑΧΝΙΣΙ, 

Ι. Αμίλον απὰ ἀαέίε .---ΤΊ. ,, παἷψεὶδ ὁ ἐΐς σοπέεηΐε.----1{1. Οὐδεγυασδίοπε ὁΝ Ὧν 
εσαποπῖοαϊ αὠἰλοτὶΐν ἀαπαὶ δἔψἶα. --- Οδ)εοξοΉ ἴο ἐς αμέλεπεϊοϊίῳ τεζωίεά.. -. 
-ἸΥ. Αοοοωηὲ οὗ ἐλε δριτίοις ααὐαιἰξονδ πιαάε ἰο ἐἰ. 

ΒΕΚΟΒΒ ΟΠ ΒΙΒΤ, 60θ--- 584. 

1. ΘῬΑΝΊΕΙ,, [86 ἔουστἢ οὗὨἨ [8.6 στοαῖοσ ὑῬγορμοίβ, 1 ποῖ οὗ τογαὶ δὶπ 
(48. {π6 “678 Δϑστη), νγαβ οὐἨ ποῦ]6 ἀδββοθηΐ, δπὰ νγᾶβ οασγιεὰ σδρῦτε 
ἴο ΒΑΡΎ]ομ αὖ ἢ θαυ αρο, ἰῃ 186 ΤΟυΣῈ ΒΒ γολῦ οὗ “᾽ δμοϊδικῖπι Κιηρ οἵ 
Ζυάα, ἴῃ [π6 γοὰγ 606 Ὀεΐογο {πὸ ΟἸ τ βίδῃ σα, δῃα βϑνθ γϑᾶτ 
Ὀεΐοσγο (π6 ἀερογίδοπ οὗ ΕἸ ΖΕΟΚΙΘΙ. 

[[π Τδηϊοὶ 1. 1. 10 18 884 {πδῦ “τὴ {86 {8ϊγὰ γοᾶγ οὗ [π6 τεῖρτι οἵ 
“] δἰνοϊαἸῖτα Κιηρ οὗ δυάαῃ οαθ ΝορυομδάηοζΖζας Κιηρ οὗ Βαῦγ]οαυ 
πηΐο “6γυβαϊθηι δηα Ὀοβιεροα 11, ὙὩΤἷ8 βἰαίδπχοπὶ 1)6 Ὑ εἴα ῥτο- 
ΒΟΌΠΟΘΒ “ ΘΥ ἀΘΏΕ}Υ ἔ8]86 ; Ἡερας τὸ, δοοογάϊηρ ἰο 6 Γ. χχν. 1., χἶνὶ. 3,, 
1Π6 ἐουτί ἢ γᾶν οὗ «ἢ 6 οἸΑἸκῖπα 18 {π6 ἢγβὲ οὐ ΝΠ μη ΖΖΑΓ, δπά, δο- 
οογάϊηρσ ἴο Φ6Γ1. χχν. 9., Ὡϑι ΠΟΥ 1π {μ6 ἔουτίῃ οὗἩ «6 ῇοΙ  Κ1π, ΔΟΓ, 
ΔΟΟΟΓΙηρ ἴο 6 Γ. ΧΧΧΥ,. 9.., ἴη {π6 5 οὗὨ Φ Θμοϊδκῖτ μά [86 Οαίάδθδῃς 
ΘΟΙῺΘ ὮΡ ἴο «6γ Βα] ηλ.᾽" } ΤΠ ΓΟΡΙΥ 18 ποῦ νοῦ ἀπο], ὙῊ6 γελ153 
οὗ ΝερυομδάῃθΖΖαρ ἰῃ ΕΙΠρΡΒ ἀπ «ΘΓ ἢ ἀγα Θηυτηθγαί θα ἔτοπι δὴ 
ΘΆΓ] ΟΣ Θροοῖ ὑμδὴ {Π6 δοί!8] Ὀορστηηρ οὗ μ18 τοῖσι. ΤΟΥ ἀδία ἴοι 
ἢ15 νἹοίουιθβ ἰὴ πάρα ἀπ ὥὄγσῖα, 48 [Ἰουϊοηδηῦ ΟΥἨ ΟΟ]]οαρσος οὗ δὲ8 
ἔαιθν, ΝΑΡΟροΪδββαῦ." ΤΌ Δη16], Βονπανοσ, 1). 1., ἀδίοβ ἔγοπι 18 δοίιδὶ 
ΔΟΟΘΒΒΙΟΩ ἴ0 ὑπαϊν!ἀρα βογογοῖρηνγ. «(6 ΒΟ αΚῖτα, 110 ν͵α8 μἰδοθ οα 
{π6 “6 1588} ἐβγοπα ὈΥ ῬΒάγδοι Νοοθο (2 Κιηρβ χσχὶϊ. 34.), τεϊρποὶ, 
88 [18 νΆ888], ὑὔγθα γϑᾶσθ. Οὐ {86 γὰγ δείψοοη Νερυσμδάηοσζεγ 
Δῃα ῬΒΆΓΔΟΙ, ἴῃ ὙΠΟ ἴῃς ἸαίίοΣ 88 ἀοζοαϊοα («“6ἐγ. χὶνι. 2.), δεπι- 
Εϑθτ γγὰ8 σου ρΙΘα Ὀοίοτα οὐ δύ οἴου [86 Ὀα.116 οὗἩ Οδγομουνβῃ ὃγ 
116 ΟΠ] άθαῃβ, δηα οδρίϊνοϑ, διλοηρ Ἡ ΒΟΤΩ τγν88 9Δ}16] (1. 1.), ψτετε 
οΔΥΓΙοα ἰο Βαῦγ]οη. «6 οἱ δἰκῖτη πγὰ8 [θη [ῸΓ ἴἤΓΘΘ ὙΘΆΓΒ ὑσὶ ὈΌΤΑΙΥ 
1ο ΝΟΌΟ ΟΠ Δαῃ 6 ΖΖΑΥ, Ὀυΐ αἴλοσναγάβ στο 6 1164; ἀηὰ (η6 (ὑμαϊἤσδη ἴότοοε, 
1: 18 Βαϊ ὦ, Βα ΒΘ ΠΟΥ τρδγομοᾶ ἀραϊηδὲ πῖτα (866 Ὀεΐοτο, ρΡΡ. 466,466.} 
ΤὭ θη νγν88 Δοοοι}]  18ῃ64 {Πα ψ ἰοἢ τὸ τοδά (6Γ. Χχὶ!, 18, 19.) οὗ ἴδε 
αἸβρυδοθία] ομα οὗ {μ6 “6 18} Κπσ, Ηἰ8 βοὴ Φ ϑιοίδομίη βυςοςβάεά, 
θυΐ ΔΘ ἃ ποωϊηαὶ βονθγαῖρηΐγ οὗὁἩ ἴἄγθα τροηῖηβ 8 ἀδροθϑϑά δηά 
ΟΑΥΤΙΘα το ΒΑΡΎ ΟΣ (2 Κίησβ χχῖν. 8., ὅζο. ; 2 ΟἸ του. χχχυΐ. 9,10.λ. [ἰ 
18 ἀπο] ἴο βαυ ψ Βοῖμον [86 ΟΠ] θη Ἔχροϑάϊοῃ ἀραϊηβὶ Μ ἐμοιδκιπι 
(2 ΟΒγοῃ. χχχνυὶ. ὅ---7.} 186 (μαὺ ἴῃ Η18 ἕο γϑαγ, οὐ ἴῃ [86 οἰοδίην 
ΡΑτυ οὗ 88 τοῖσῃῃ. [Ὁ ν}} Ὀ6 οὐρβεγνϑᾶ {παΐ 1)6πῖ6] (1. 1.) βρθαΐκὲ οἱ 
186 {πϊγτὰ γον οὗἩ «6 ῃοϊαβκίπι, ψ 8116 [86 Ὀδῖ1]6 οὗ ΟΔγομ σαϊβὴ 18 βδιὰ 
ἴο βανα Ὀ6θὴ ἴῃ μῖ8 ἔουτ γοασ. [Ὁ τὺ 6 βυρροβοά μαι Νευυοβδ- 
ἨΘΖΖΑΓ Β ΤΩΔΤΟὮ ΟΘοΙμηθηορα ἴῃ ἐμ (δϊνὰ Ὀδαυΐ (πα΄ 1ῃ6 οὈ]δοῖδ οὗ ἔς 
σδηρδῖρτι ΘΓῈ πού [{Ὁ}]Υ αὐϊαϊποα {1}} [π6 ἔουστ γοασ. Μγ. Βγονηε 
ἀδίθθ (ἢ6 γϑῆτβ οὐ δ18 σὶρῃ ἔγοσα ἔθ ἢγϑί οὐ ΝΊβδη ὃ; ἀπα δὴ δὐδαὶ 
Βαριπηΐηρ ΒΘΙΌΤΘ δῃᾶ δχίθπάϊηρ βογομπᾶ {μαὺ ἀδΥ ταῖσαῦ 6 ρῥἰδοοά 
ἐπ ΠΟΥ ἴῃ ΟΠ6 687 ΟΥ 186 οἶμοσ. ὙΠΟΓΘ 18 ΒΟ ΘΙ ΠΙὩρ' ΔΠΔΙΟρΡΌΙ 

 Ἑϊηϊοϊέαηρ, ὃ 258. 
ε ΝΡ πον εν, Οτγάο ϑεοϊογυμ, μαζὶ ἱ. οἰδρ. {1}. 86ςῖ, ἱ. ὃ 16]. ἄς. 
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1) ΟἿΓ ΟὟ ῬΓΔΟΙΪΟ6, 88 48 Ὀ6θη Δγεδαγ ββονη. Βαΐ 6 ἅγα (ο]ἃ {παὶ 
Μ)} 6σ. χχνυ. 6---. δῃὰ χχχυὶ. 9. [οσθ]α υ8 ἴο Ὀ6] να {παὶ δὴν ΟΠ] ἀθδῃ 
τη Ψ ἌΒΙΟΩ Πα {Ππ6ῃ οσουχτοί ; ἑ, 6. ἱπ 86 ἔουτ ἢ ἀπὰ ΗΠ γϑαγβ οὗ 46- 
Βοξϊακῖη. [8 1 ῬΟββι]6 {μαΐ Δ ΠΥ βυοῖ ἱπέίδγθηοθ ἄγαν ἔγοια {8686 
Ῥτειβασθδ δ ΒΒΓΒΓΥ ἃ ΤΟΘΒΟΠΘΌΪΘ τη} ΑἸγΥτΐηρ ἩὙΒαίανΟΥ τηδῪ 
Ὅς γτγονεᾶ, σι} οὐ σποὰῦ ἀγραμηθηίβ, 17 ῥσγοοίβ οὐ {{||9 Κιπα ἂγθ 
ἴο Ῥε6]ὰ γροοά. [μθ ὰ8 Ἰο0Κ ἱπΐο {Π6 πιαίίοσ, [018 τηαϊπίδι πϑα, ἔγοπι 
16 ῥγοπηῖβθ, ἐ6Γ. Χχν. 6., “1 ιοἱϊ ἀο γοὰ πὸ μυτί,᾽ {πῶ 0 ΟΔΙαγ ΕΥ̓ 
Πιδα ας ψεΐ ὈΘΙΆΙΠ16η [86 “6188 ρθορ]θ. ὙΒῈ Ὠϊβϑίοτυ οὔ {π6 ργϑνΐουϑ 
γ Θασδ οχοΪαὶπηβ ἀρϑϊηδύ βυομ ἃ ἀδαἀποίίοη. «{6γθιη 8} 18 τοοουπίϊηρ 
1ῃπε ρδῖηβ (ἀοα Πα ἴδκθοθη ἴο Ὀγίηρ (ἢ6 «“6νν ἴο τερϑῃίδῃοα ἔγτοπι {Π6 
ἘΒττίθοπί οὗ “οβ:8} ἴἢο {Π6 ἔουγίῃ οὗἁ {6 Πο ΙΑ Κἰπὶ ; δηα ἴο ΒαῪ ἐμδΐ αἱ 1ῃ9 
Ἰαδξίου ἀδίθ πὸ Ἰυαρτηθηΐβ ἢδα 28 γοῖ θθθη ᾿ηῆιοίοα 8 ἰο ἀθῖν (μ6 
Ῥ βἰπθδὺ ἰθβιϊτηον οὗ [αοί8β.Ό. ΕῸΥ ψΠ ΠῚ [6 δραοθ οὗ {{π|8 παιηθᾶ 
(2 Κίιηρβ χχὶῖ!.)  οβίδῃ πδα μϑυβῃοά ἴῃ θαίι]8 ; “6 ῃμόοδμαΖ οσ ΚΔ] αι, 
ψν Πότ {Π6 «6ν͵]ᾶὲ πὰ μ]αοθα οα ἴ6 [γοηθ, τνϑ8 ἀδθροβοᾶ δῃηά τηλάθ 
ῬΤΊΒΟΠΟΥ ὈΥ ῬΒΑΓΔΟΝ ; 8 ἴΆΓρ'6 8}: Οὗ ΤΏΟΠΟΥ ψγὰβ δχδοίϑα Ὀγ [ἢς Κίησ' 
οὗ Εργυρί; “6 Ποϊαϊκιπι, {μ6 Ἰαΐθ Κὶπρ᾽β Ὀγοῖ σ, 'νγα8 τηδθ Κίηρ, θυΐ 
ΤΠΘΓΟΪΥ ἃ8 δὴ ΕρΥρίδη να888]; πὰ ἴῃ ΟΥοΥ ἴο ΡΥ {6 δρροϊπιρα 
γαῖ ἢ Ἰιδα ἴο Δ ΠΟΑΥΥ͂ ἰᾶΧ 68 ΡΟ ἴΠ6 Ρθορ]6. ϑι γον {8686 ὑγ τ 
ΒΟΓῈ )υδρστηοηΐβ. [Ὁ οδηποῦ Ὀ6 ἀδη]66, ἴῃ Βρ᾽ῖ6 οὗὨ {πΠ6 ψογάβ ἴῃ 4868- 
(το, {πῦ (Π6 σαρὶία] πα θ6θη οοουριοα ὈΥ 4 Ποβί!]α Εἰσγρίϊαῃ ἕοτοο ; 
ν ὮΥ δΒῃου]ᾶ {86 υ 6 Πα]α ἴο τηδῖκο [86 ἔλοί οὗ 118 οσσυιραίίοπ ὈΥ ἃ Βοβ1116 
ΟἸδΙ άθαη ἔογτοθ ἱπογθά!}]6 ἢ Απά, δβϑοίηρ {παὺ 41} [8686 ᾿υἀρτησηΐβ 
Πρα ρῥτοιϊπορα πο οἴεοῖ, ἃ γεῖ τροσο ἀγοδάζι] ἀθβίσαοίίοη 18 ἐπγθαΐοποα 
(νν. 8---11.}); νῃοὴ γ88 αἱ ἰτηαίϑὶν ἱπῆϊοϊθα ἴῃ 1π6 ἀαρογία[!ο ἢ ὉπάοΣ 
«) ΕΒοϊΔ0}}}π δηα Ζοάθκιαῃ. ΤῈ ἀγρυτηθηΐ ἔγομι χχχυῖΐ. 9., (μα΄, Ὀ6- 
ΘΆ.Β6 ἃ ἴλβῦ ν)88 ῥὑτγοοσἰ δἰ πηδα ἴῃ «ΘΠ ο Αἰ ΕΠ γὙΘΑΥ, ΠΟ ΘΏθΥ ᾿δὰ 
8 γεῦ [Δ Κθὴ «6γΌ Βα] θηι, ΓΘ ΠΥ σδπποῦ τΘαυϊΓΟ 8ΗΥ Βουϊουϑ γοβυϊαιοη."] 

Ἡδνῖηρ Ὀδοπ ἰπβίσυοίοα ἴῃ {π6 ἰδηριαρθ απ ἰἰογαΐασα οὐ 188 
ΟΠ αϊάεδδηβ, πῃ δὲ (Παῦ ὑϊπη8 γᾶ στθϑ ΪΥ ΒΌροΥοσ ἴο ἴῃ Ἰραγπϊηρσ, 
οὗ {86 ἀποϊεῃΐ Εσγρίϊδηθ, ΠΔη16] αἰουσαγάβ 116] ἃ νοΥῪ ἀἰβϊησιυ πιο 
οἴἶοα 'π (ἢ6 Πα Υ]οπΐδη οωρίγα (Π Δῃ. ἱ, 1---4.) Ἠδδ νγαὰβ δοῃΐδβῃ)- 
ῬΟΓΑΓΥ ΜΠ ἘΣ ΖΟΚΙ6Ι, ΠΟ τηθηϊομβ [18 ΘΧΙΓΔΟΓΔΙΏΔΤῪ Ρἱοί δὰ 
ψΊβάοιῃ (ΕΖεϊ, χὶν. 14, 20., χχυ!!. ὅν Ης οοπίϊπαθρα ἴῃ στοαΐ ογοαϊῇ 
νὑῖἢ {Π6 ΒΑ Υ]Ο δ το ΠΆΓΟΠΒ ; δηα ἢΐ8 Ὡποοτησηοη ποσὶ ῥσοουτοά 
τη {Π6 Β8 116 Τὰ ἔγοτῃ Πασῖυβ ἀπα Ογσγὰβ ἴπ6 ἤτβὺ ἔνο βονθγαὶσῃβ 
οὗ Ῥεγβία. Ηθ ]ινϑά {πγουρμοῦΐ {Π6 σαρ νιν ; Ὀαΐ 16 ἀο68 ποῖ ἀρρθᾶγ 
{παὶ 6 τοίασποα στ πθη ΟΥΤὰΒ ροσιιϊ 64 {Π6 96 ν)7ἷἑὸ ἰο του ϊϑιῦ {ποῦ 
πϑῖνο ἰαπά, ΤΠ ἌΜΑ γὼ βῆ! ἠμθημὶ ΒΑΥ͂Β ἱμαὶ 6 αἰοἀ αἱ Βδθυ]οι ; 
δ: 1018 ΔΒβθστιο Ὧδ8 Ὀ66η δαορίοα ὈΥ τηοβὲ βυιοοθθαϊηρ ττιύδθτβ; θυ, 
88 {Π6 ἰαδὺ οὗἨ Π1Β γ᾽ οἢΒ νὰ8 1 {Π6 {πϊ|γτὰ γϑᾶγ οὗ Ογσγυβ, δδουΐ δὅ84 
γϑδγβ Ὀοίοτο {π6 Οτβδη ογα, ἤθη π6 Μγὸ8 ἀθουῦ ὨΙπο Υ- ΠΟΥ 6 ΔΥ5 
οὗἩἨ ρα, δηᾷ γχρϑι θὰ αἱ ὅυϑα οὐ (6 ΤΊρτΙβ, 1Ὁ 18 ποῖ ἱτρτοῦΆ}]6 (δὲ 
6 ἥἸρα {Π6Γα. 

ΑἸΙΒοΙρ 186 πάη οὗ 1.8 π16]} 18 ποῦ ῥγθῆχοα ὕο ἢ18 ὈΟΟΚ, [86 ΤΥ 
μψαυ το ἴῃ ΨΈΟὮ ἢ6 ΒρΘΔΚΒ ἴῃ (88 ἢτβῦ βϑύβοῃ βι Ε] ἱ θη 1] ῥσουϑ [πὲ 
6 νῦα8 ὑπ6 δι μου. Ηδβ 18 ποῦ γθοκοπθᾶ δπιοηρ {π6 ῥτομιδῖβ ὈΥ {86 

“ 6ν78, βίηοθ [86 πιο οὗ 658 ΟΠ σῖϑί, Π0 βὰν τμαῦ ἢθ ᾿ἰνοα τ 1118 οὗ 

ι δὲς ὈοΐοΓο, Ρ. 468. 3 8560 Κιιιο᾽» (γοεὶ, οὗ ΒΙ0]. 1έϊ. αὐτὶ. δι Ποϊακιυ, 
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8. ἙΟΙΓΙΟΥ ἴῃ {Π6 οουτῇ οὗ {86 Κίηρ οὗ Βαργυΐοι, δηᾶ ἰμδί, (πουρὴ ἰιο 
τοὶ γα ἀἰνῖπηθ γαυϑ] τ! οη8, νοῦ {Π6 86 ΤΟΥ ΟὨΪΥ ὈΥ͂ ἀγθα 8 πα ΥἹΒΊῸΠ8 
οὗ {π6 πισῃύ, τ η]οἢ (ΠΟΥ ΘΟΠΒΙΔΘΥ 886 [186 πιοϑβῦ ἱπηραγέοο πιοάθ οἵ 
Του ]αίῖοθ. Βυΐ “οβαρμυβ δοοουπίβ 1 6 η16} ὁΠ6 οὗἩἨ {πὸ στεοαίοβι οὗ [δΠὸ 
ῬΙΟΡΠΕῖβ, δηα βαυβ πὶ Ὧ6 ὁὀοηνογβθα δια] ]αΥγ τ ῖτ (οά, ἀπά ποί 
ΟὨΪΥ Ργβαϊοιθα ζαΐυτθ ονθηΐὶϑ (48 οἴμβοσ ῥγορμδίβ Ἃἀ14) Ὀυὶ αἰϑὸ 
ἀείουτηϊπηρα [86 {ἰπ|6 οὗ {ποῖτ φοσοταρ] ]Βῃταοθηῖ. ἢ 

1. Τῖδ ὈΟΟΚ ταδὺ θα αν! ἀοα ̓ ηΐο ἵττο ραγίβ. ΤΉ ἢγϑί 18 Π᾽βίουοαὶ : 
{Π6 Βαοοπᾷ ἰβ βίο Υ ργορ 6.108], δη ἃ δοτργίβθα {Π6 νἱβίοηβ δηᾷὰ ρτγὸ- 
Ῥἤθοῖθθ σῇ] ἢ ἘΠΑ ΣΙ Τα 16] ἴο ἐογοίθ}}] δνθηΐβ σοϊδίδνο ἴο {86 τη0- 
ΠΆΓΟΙ 68 οὗ {Π6 νου] α, {πΠ6 π|6 οὗ {π6 δΔάνοδηΐ δπὰ ἀθδίῃ οἵ {π6 Μίοβϑβιδῃ, 
{6 τοβίογαϊ.οοη οὐ {π6 “6ὺ8, ἀπὰ {16 σομνουϑίου οὗ ἔπ (ἀδητ!]68. 

ῬΑΕΤ Ι. οοπέαϊπε ἐΐε ἠξδέογιίσαϊ ρατέ 9 ἐάε δοοὰ Ὁ Τ)απὶοῖ (1.----νὶ.), 
7ογπιΐπο εἰς ϑοοίϊοπϑ ; ΥἹΖ. 

1. Α δἰ Βίοσυ οὗὨ [Π|θ0 σασυγίπρ ΘΎΤΩΥ οὗ δηΐοὶ δηα [εἷ8 [᾿γοθ ὑγιθηβ ἰὸ 
Βδθυΐοη, δηὰ οὗ ἐποὶνς οἀποδίίοη δηά θα ρὶ ογσαθπὶ (1.). 

2, Νοθυσμαάηοθζζαν᾽ Β ἄγθϑι οὗ δὴ 'ἴτῆδσο σοτηροβοά οὗ ἀ! δγοη!ξ στηθίβδ]β (1. 
1-- 18.)3;: {π6 πη δγργοίδιοη οοπιπια ηϊοαϊοα ἴο Ὠδη16] (1 4---28.} γῆ τουθδὶβ 
0 ὁ 116 τοοηδγοῖ (24---8ὅ.), ἀπ ἃ ἱπίοΓργοῖβ ἐξ οὗ [86 ἴουῦ σγϑαῦ τη ΠΤ 68. 
ΤῊΘ ΠθΔά οὗ σοϊά τοργοβοηνοα ὑπ Βαθυ]οπίδη ορῖγο (32.); πὸ Ὀγθαδβὺ δηὰ 
ἈΤΊΏ8, ἡ Π]ΟὮ ἡ ΘΓ οὗ ΒΙΙν  Υ, {16 Μοάο Ῥοχοίδο ορίτγα (32, 89.); ἴΠ6 Ὀγάζθη 
ὈΘῚῚγ δηά {πρ8 16 Μαοοάο- Οτοοΐδη οαρίσο (32, 39.): [Π6 ἰθρ8 διὰ ἔδοί, 
νυ ΠΙΘἢ ΟΓΘ ΡΑΓΟΥ Οὗ ἰγοη βδῃὰ ΡΑΓΕΥ οἵ οἷαγ, Γορυθβοι θα {6 ΒοΟΙΏ δ ἢ ΘΙ Ρ ΓΘ 
(38, 40---48.), ν ἰοῦ που]ὰ ὈΓοδὶς ἰο ῥίθοθβϑ ΘΥΘΡῪ οὔμοῦ Κἰηράοσι, Ὀαυΐ ἴῃ 
{8 Ἰα8ἱ βίδρο βῃοιϊά ὃὈ6 ἀϊν᾽ ἀρ ᾿ηΐο ἴδῃ διμδ] 16 Κἰπράοπιβ, ἀθηοίθα ὉΥ [86 
ἴθ ἰορϑ οὗ 86 ϑρθ. ΤΠ βίοπο, “ουΐ ουἵῖ οὗ (16 τηουηίδίη πιϊπουΐ 
δΒαπά8, ἢ] ἢ Ὀγδκθ 1π ρίθοθθ {86 ἴσο, ὑἢ 6 ὮγΆβ8, [6 οἶαγ, (Π6 δὲν σ, δπὰ 
186 μοϊὰ " (834, 85ὅ.), τορτοβϑηιοα {πῸ Κίηράοτι οὗ {πὸ Μοδββίδῃ, τυ ῖ ἢ} τγ89 
“(ο 811 86 τγβο]9 ϑαγί},7 δηὰ βίδηδ [ὉΣ ουὐδϑσ, ὑπομαηροδῦ]6 πὰ οἰθγηδὶ 
(44, 456... ΤΙ 8 βθοίίοῃ δοποϊυθβ 1} δὴ δοσουμπῦ οὗ [86 ρῥτγοϊηοίίοη οὗ 
Πδηἶθὶ βπά 8 ἔγ᾽θηᾶβ ἰο ἀϊβυϊ ρα θα ΠοηουΓ. 

8. Αἡ δβοσουηΐ οὗ {π6 τιϊγϑουΐου!β ργαδοσνδίϊοη οὗ δδάγδοι, ΜΒ δος, δπὰ 
ΑΡοάηπορο (11}.). 

4, ΝΕ Δαποζζαν, μανΐηρ Ὀ6Θη ρΡιπἰϑῃθᾶ τ} (86 1088 οὗὨ 8 Τα δ50ῃ, ᾽9 
Τοϑίογοα ἰὸ γθρᾶβοῃ δηᾶ ἴο ἢ ͵8 ἱἤγοηθ, δηὰ ργοοϊδίπηβ (ὁ ὑπ του] Π.Δηὶ6}᾽8 
ἱπίογργοίβιίοη οὗ μἰβ ἄγϑδηι, δηὰ δχίοὶβ {Π6 (ἀοα οὗ Ὠδανθη (1γ.). ΕῸΓ 8ῃ 
δοσοαπηί οὗὁὨ ἴΠ6 πδίῃγθ οἱ ἢΪ8 ᾿πβϑδηϊυ, 866 0]. 111. ρρΡ. δὅδ8, δδ4. 

δ. ΤΠ6 ἰδίου οὗ Ὠδηΐθὶ πάθος ΒΟ ΒῆαΖΖΑΡ ; 80, 8116 ργοΐδηΐϊηρ ἰἢθ 
βδογϑα νθ886}8 νυν 161 Βα Ὀθθὴ δΑΥΥΙ θα ΔΙΝΑΥ ἔγόσὰ «ἤογυβδίοιη, 18 ὑθυγ θά 
τυ ἃ μαπὰ ᾿πβοσὶ δἷπρ οογίβίη ἡγογὰβ οἡ {ῃ6 νν8}}, ν ἈΙΟἢ Πϑηΐθ6] ΡσΤοΡΙΥ͂ 
Το δῃηά ᾿ηΐουργοῖβι [Ι͂η (παὺ βδὴθ ηἰρῃῦ, ΒΘ] 5 ΠΔΖΖΆΣ 18 βἰδίη; δηά {Π6 
ΒαΟγ]οπίβη οπιρῖγο 18 ὑγϑηδίοστοα ἰο {π6 Μίθθϑ δῃηὰ Ῥεσγβίδηβ (ν.). Ἂ"ν 

6. Τδη191 θοΐηρ ρσγοσηοιϑά πάν Παγὶμβ 6 Μθάρ, ἃ ΘΟΠΒΡΊΓΒΟΥ 18 ἔοσ πηϑὰ 
δραϊηϑὶ μη. Τθ ρῥγορδοί, μανίπρ Ὀ6Θῃ οπϑ( Ἰηἴο ἃ ἄθη οὗἉ Ἰἴοη8, 18 πιῖγα- 
οὐ]ου ΒΥ ρῥγοβογνοᾶ ; δηὰ θαγίαβ ΡῸ]181}1868 8 ἄθογθθ ὑδπδὺ 811 τηθὴ ββου]ὰ 
σον γ 896 αοά οὗ Πδπη16] (ν].}. 

ῬΔΑΕΤ 11. συπηργίβεβ υαγίομδ ργορἢεοῖοα ἀπά υἱδίονς ο (λῖπφο γμέμγε, 
μηξὶ ἐὴδς ααἀυεπὲ απὰ ἀεαίλ 9. 116 Μεοεείαλ, απα ἐΐλε εἱξίπιαέε σοπυετδίοπ 
9 ἐλε ὕειυς απά Οἰοηζίϊοβ ἐο ἐμὲ ζαϊἦ 9 ἐδ6 σοδρεῖ, ἵπ [ΟὩΓ βεοξίοηϑ 
(υ1}.--- Χ1}.). 

1 Φοδορδυς, Δ πε. διά, 110. χ. σἀρ. 11. 8 7. 
3 1 ἢδ5 Ὀ6ΘΠ ἀββογίοά, οἵ Ὑ ΣῪ ἱπβυδίοίδης στοιιπά8, ἐπῶν [115 νἱδίοπ οσςπτγγο ἴῃ (ἢλ6 Ἰατοτ 

Ρατὶ οὔ Νεδυο μα ποζζητ τοΐζῃ ; ἰδ ἰδ ποθ] 658 ἴ0 γοῦδαϊ (Π6 δδβοστίίοῦ, Φαμη, [πἰγοδαοίίου 
ΌΥ Ῥτοίθδδου. ΤΌγποσ, ἢ. 406. 
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810 “παϊνεἰς οἱ ἐδε Οἷά Τεείαπιεπξ. 

1. ΤΊιο νἱβίοη οὗἩ (86 ἴον Ὀοαϑίβ σοποογηΐηρ ἐπ ΟῸΓΣ στοδὲ τροῃδγοῖιϊος 
ΟΥ (80 πογ]ὰ: ὁ ναβ ἀϑ νοσοᾶ δρουΐ ἐογίγ-οῖρηΐ γοδγδ αὔἴἴοσ Νοθασμδά- 
ΠΘΖΖΆΓΒ ἄγϑδϑιῃ σοϊδίϑα ἴῃ 1ἷ., δὰ πῖον βοῦια αἰ δγοηὶ οἰγουπιδίδηοθα. Τδὸ 
ἢγρί Ὀοϑδϑὺ (4.) γθοργϑδβδοπίθά ἴπ6 ΒδΟγ]οηΐδη οταρῖγο; {μ6 βοοοπὰ (ὅ.) εἶ 
Μοάο-Ρογβίϑπ διῃρῖσθ; (86 (μὲγὰ (6.}, [9 Μεοράο- ἀγϑοΐδῃ οθπιρῖγε; διὰ 
{86 ἔουτιι (7.), [6 Βοπιδὴ διηρῖσθ ΤῈ ἔθη βογῃβ οὗ ἐπ|8 Ὀδδεῖ ἀδθποῖς 
ἴῃ Κιηράοπιῃβ ΟΥ ὈΥΪποὶρδ 168 τ ΕἸ ΟὮ ἀγοβθ ουαὖ οὗ 11, δῃὰ τόσο β σεϊδοᾶ ὃγ 
1Π6 ὕθῃ ἴοβϑ οὗ ἔπ ἰωαρο (ἰϊ. 41, 42... ὙΒ6δ0 ἔθη Κίηῃράοτως οὐ ὑσγίος- 
ΡΆΠΠᾺ68 ΓΘ ὙΔΓΙΟΟΒΙΥ δπυπιογαίθα ὮὈΥ αἰ ἴσοηὶ ττὶίθσθ. Ὁθο [Δ40]6 οὐ (δ 
Ῥτγϑοθάϊηρ ρᾶρσθ ν}1}} ὀχ Οἱ Ὁ [86 Γαβαὰ] οὗ {ΠΟ ῚΣ ΓΟ βοαγο 68. 

ΤῊθ ὨυΡΟΣ οὗὨ ὑμοβθ Κιηράοτηβ νγ8ϑ ποὺ σοηβίβη ΠΥ ἔθη, ἔβοσο δαὶδο 
ΒΟΙ ΘΙ 68 ΙΏΟΓΘ 8δπα ϑοϊηθίϊηρβ ἔδϑτγοσ  δαΐ 5΄'. 1582. Νουγίοῃ οὔϑοστοι, 
ἩΒΑίΟΥΟΣ νγἃ8 ὑπο ὶν ΠΌΠΟΙ δένοσνγηγ 8, [ΠΟῪ ΔΓΘ 81}} “16 ἐμ6 ἐξπ ἀξπρε 
ἔγοτα πον ἄγϑὶ υ τ ογ. Βοϑιθϑ (8686 ἰδῆ ἢΟΓἢΒ οσ Κίῃράοχηθ, ἔθ θ τδὲ 
ἴο ΒΡΓΪΏΡ ὋΡ ἀποίμιογ [1{{10 Βογῃ (νἱϊ. 8, 24.)}, ν ίο Οτοῦθ δηὰ οἰδεῖ: 
Βανθ δρρ!ϊοὰ ἰο Αποοδυβ ΕΡῚρἤ8η68; αὶ ἩΒΊΘΒ 18 σοπορῖγθᾶ (0 ἀδποίο 
16 Ρορθ οὗ Βοῃηθ, οΟβΘ ῬΟΥΤΟΓ 88 8 ΠΟΓΏ ΟΥ̓ θη ΟΓΆΪ ὈΓΏΘΘ ΚΓᾺΒ οϑίδ}- 
᾿Ιβμϑᾷ ἴῃ {ῃ6 οἰρθτ οϑηΐασγ. ΑἸ} τ80 Κιηράοιμβ δῦονθ ἀδϑοσι ρα ψη}} δὲ 
Ββιοοοθαρά ὈΥ Π6 Κίηράοῃχ οὗἩ Μοϑβϑίδῃ (9----18, 27.). 

2. ἴῃ 186 νἱβίοη οὗ ἰῃ6 τη δηὰ {πθ δθ-οδὶ ἰδ ἔοσοίοϊ {π6 ἀοϑιγωςσθαι 
οὗ τ 6 Μραο-Ῥογβίδῃ ϑιηρὶσο (ἰγρι δὰ ὈΥ {86 σϑῖι, [86 Δγηλογῖαὶ θηδῖρι οἵ 
Ῥογβῖ8) ὈΥ ὑπ6 Οσθοκβ οὐ Μαδοθάοῃϊδηβ ὑπᾶδν ΑἸοχαπάθγ, σοργοδοηϊοά ὃ 
1Π6 Βα6-σοδΐῖ ; Ὀδοδυδο (μ6 Μεοθάομπίδηβ, αἱ γϑί, δρουΐ ὕννο δυηῃάγοα γολσο 
Ὀδίοτθ .4}16], σσοσο ἀθηομηλίοα ΖἜεαάς, οΥ 86 σοκῖ᾽8β Ῥθορῖίθ, 88 1τ8οὶγ 
βγδὶ βϑαὺ νν88 ἈΠ] Ζροο οΥ ῦρεβο, ΟΥ ροδί᾽β ἴοννῃ, 8 ροδέ δεΐηρ τΒεὶγ 
Θηβίρῃ (ν]]}]. 1---7, 20----22.)... Τὴ6 ἔουγ “ ποίδ]ο ἢ Βογῃβ, {μδὲ ΒΡΓΆΩ τ 
ΟὟ ἴμ6 ἔγαοίαγο οὗ (86 σγοαῦ βοσῃ (8, 23.), ἀθποίθ {πὸ ἔουσ Κίηράοπι οὗ 
ἄτοθοο, ΤΆγαοθ, ϑυσγία, δὰ Εργρί, ογοοῖθα Ὁ Οδββδδηᾶοσ, [ωγδιππδοδαβ, 
δοίθιιουϑ, δηὰ Ῥιοϊθηγ. ὍΤΠ6 1010 Βογῃ, τ βΐοὶι 18 ἀρβογὶ θα 88 δεϊβίπρ 
διμοηρ ὑμ6 ἔθου ΠΟΙΠ8 οὗἩ (πα ατθοΐδη ϑιρὶτό (θ---12, 28, 24.), 15 ΌΥ πιδὴγ 
υπἀογϑίοοα (0 θη Απύοσμυβ ΕΡΊΡμδηθ8, ο υὶ ἢ Ὠγροιποβῖθ Μγ. Ίημε 
πο} 168; θυ δ΄᾽. β88. Νοπνίοη, Ὀΐβῃορ Νονίοη, δὰ Ὁσγ. Ηδίϑς, δτε 
ββοννῃ ὑμαῦ [μ6 Ἐοπηδλῆ ἰθιηρογα] ΡΟΥΤΟΣ, δῃἃ πὸ οἴδμοσ, 18 ἰπίθηἀοά ; ἴον, 
ΑἸ ΓΒου ἢ ΒοΙῺ6 οὗἩ ὑπ6 ρϑγ ΑΓΒ ΤΩΔΥ͂ Ἀ6ΤΘΘ ΨΘΣΥ͂ γ0.}} ψ Π (δαὶ Εἰησ, γοεῖ 
ΟΟΓΒ σϑῃ ὈΥ͂ ΠῸ ΠΊΘΔη8 ὈΘ ΓΘΟΟΠΟΙ]Θά ἰο δῖπὶ ; ὙΓ81]6 8}} οὗἩ ἴμθπὶ οογγαβρουά 
χοῦν ψὶ ἢ 106 Βοιϊῃδπβ8, πα τν τ Ὁ ΟΥΒΟΓ ΡΟΥΟΥ Βδίονον (18, 14, 24, 
2δ, 26.. Το οἴοοι οὗὨ ῃ6 νἱβίοῃ οἡ Ὠδηϊῖοὶ 18 ἀθϑογὶ θὰ (17, 27. 

8. 116 Δη 16], πη ἀοιβίαπαϊηρ ἔγοσῃ [6 ρσορβοοὶθβ οἵ θγοιι δὴ (οορ. 
6 Ὑ. χχνυ. 1], 12,, χχῖχ. 10.) {μαῦ {Π6 ΒαυΘὩἿ ὙΘΆΓΒ᾽ ΘΔΡΕΪΨΠΥ͂ ῬγὯ8 ΠΟ 
ἀγανσγίηρ ἴο ἃ αἷἶοβο (Ώδη. ἰχ. 1, 2.), νγβ Βυμ Ὀ] προ Βἱπιβοῖ τς δῃα ΘΑΓΏοδυ 
τωρ] ογίηρ (86 τοϑίογαίίοη οὗ Φογιβαῖθιῃ (3--- 19.). (6 δηροὶ Ἑδοτῖοὶ ἰβ βεὶ 
ἴο ἷπὶ (20---28.. Ηθ δῃποιποθβ ὑμαῦ (δ ΠΟΙΥ οἷ Βῃου]ὰ 06 σϑ- δ0}}} δπὰ 
Ῥϑορὶθὰ (εοοπιρ. Νϑι, ἱν. 7, δοο., νἱ. 1δ.), δὰ βῃου]ᾶ εὐθεῖβὲ ἔὸσ βαυθη 
ὙΟΘ ΚΒ, ΟΥ [Ὁ πυπάγοά πὰ ηἰμοίΥ γϑδγδ ; δὲ [6 Θχριγαίίοῃ οὐὗὨ νδΐο τ 
ΒΒΟ.]α ὯΘ υὐίρου]γ ἀρδβίγογοὰ ἴον ρυϊ!ηρ ὑμ6 Μοββίδῃ ἴὸ ἀθδϑίι (25--27. 
ὙΠῸ ἰδίεσ ραγὶ οὗ ἐπθ ργοάϊοϊίου (27.) σοὶ δίθϑ ἴο (86 βυδνδσδβίοη οἵ 
“76 18]. ὑθῖι ρ]9 δῃά ΡΟ] ΠΥ, ἀπά 08μ6 ββοοπά δοπιΐπρ οὗ (λ:6 Μαββί δῇ. 

4. [Δ η161᾽8 ἔουγί ἢ δηὰ ᾿α80 ρσορμοῖῖο νἱδίοη, ἴῃ ὑμο (ἰγὰ γϑῶσ οἵ Ογτυ,, 
ἴῃ σγῃΐ ἢ ἨΘ 18 ἱπέογιηθα οὐ γψαγίομβ ραγίϊουϊαγβ σοποογηΐηρς ἴδθ Ῥεγείδη, 
ατοοΐδη, δηὰ Βοιηδη δπιρίγθϑ, δπὰ {}|6 Κίῃράοπῃ οὗ ἐῃ6 Μοβϑβίδῃ (χ.----χὶ.} 
Αἢ ἱπίσοἀυοίοσυ παγγαίϊνο βίαθβ ἴπ9 οσοσββίοη οὗ [80 νἱβίοι, νἱς. ᾿ϑδηΐοὶ 

ζαβυϊηρ, πὰ βιιρρ!οαίίοι (ΡΟ ΔΌΪΥ οἡ δοοουῃῦ οὗὨ ὑμθ οδοίγυςξοη οἵ ἐδ 

Ἰ ΟΥ̓ ἐδῖ8 ἐ]πδισίουϑ ρτορἤθου, δῖοι βὶν 1668ὸ Νονσίοη [68 756} ργοηουπορὰ ἴο δε [δ 
Ἰοπηἀδείοη οὗ 89 ΟἸ γι βιίδῃ γϑ] κίοη, γ᾿ Ηα]θβ [88 ρίνϑη δοτηθ τατοδοιαυίοιὶ ςοτραυϊλυοια, 
ΟΥΡΝ δ τεῦθε ἔτοτα 180 Αρουθ. 896 δἰ. Απαἰγβὶβ, νοὶ. ἱϊ, Ρρ. δ59., ἄγε. ος ΡΡ. 514, ἃς 
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δι! Π ἰὴ σ Οὗ {Π|6 ἐσπηρῖθ 1), ληἃ ἀθβοσὶ θθ8 {πὸ ρ]ογίουβ ρϑόγϑοῦ νγβο ἀρρθαγοά 
ἴο {πῸ Ῥγορῃοὶ (θη. σχ. 1--21., χὶ. 1.). Τὴθ ργϑάϊοιϊοη ἵπθη ἀθβογὶ 68 
{0 ἤλία οὗ [π6 Ῥογβίβδῃ οιιρῖτο (χὶ. 2.), τ] ἢ τγ88 ἀδδιγογοϑῖ ὈΥ ΑἸοχδηάοῦ 
(8.): {86 ραγυοη οὗὨ μἷ8 ἀοταϊἱοπβ ἰηΐο ἔουν Κἰράοτῃβ (4.), ἀπά [ἢ νγᾶγβ 
δοΐξινοθη Ἐσγρὶ (το 1Π6 βου -τγοϑὲ οὗ “υἀ:5Ά) δῃηὰ ϑγτγίαᾳ (0 [86 πογί ἢ -ϑαϑί 
οὔ [6 ΠΥ 15η4) ἃγὸ ἵδη ἔογθίοϊ, ἱορϑίμοσ συ [Π9 οΘοπααοδβὶ οὗ Μδοο- 
ἄοῃ ὈΥ {Π Βοιηλπηβ (ὅ---836.. ΤἢΘ ΡΓΟΡΠΘΟΥ͂ 4180 ἀθοίΆγθθ [ἢ ΕΥΓΔΉΡΥ 
οὗ τ86 ρΆΡΑ4] Απηο γὶδί, νυν ἢ οἷἢ τγ88 ἴο ϑρτῖπρ Ρ ὑπάϑν [80 οτηδῃ ΘτρίτΘ 
(86---89.), δηὰ 1ἈΠ6 ᾿Ἰηναδβίοι οἵ {ἢ ϑδγβοθῃβ δηᾶ οὗ [6 ΤΌΓΚΒ ἴῃ [16 ἐΐγπ6 
90 ἐλο πὰ, οὐ Ἰαύίν δ γ8 οὗὨ π6 Ἐξοπηδῃ πη οπΆγοῦΥ (40 --- 46.λ 10 δοπο]υάο8 
ὙΠ} [ογο  ἢΠπρ [6 ΚΘΏΘΓΑΙ γοϑυγγθοίίοη (σὶϊ. 1 --- 4.}. Δ) τ ἢ δηποπποῖηρ, 
{11|ὸ ὑἴτηθ νν ἤθη 811} {Π680 στοδῦ ουθηΐβ σγθῦθ ἴἰο ἢδνθ {Π 6]. ἤΠ8] σοῃδυτηπηαίΐοῃ, 
ψχοη (6 ονγ8 ὑσοσο (0 ὃΘ γοϑίοσθα, Απὐ οἢγ δὲ ἀθβίγογοϑα, {πῃ [Ὁ] Π688 οὗὨἨ ΤΠ 6 
(θη 65 Ὀγουρθΐ πη, πᾶ {Π6 τι ]]Θη πὶ πὶ, ΟΥ ΤοΙρῊ οὗ βαϊ 8, σγχα8 (0 Ὀθρίῃ 
(ὅ---18.}.λ Βυΐ (6 ὁχδοῖ ροσιοά, ἀπτ} Ῥγονϊάθησθ 8.14}} Ορθῇ τῆοσα οὗ ἐῃθ 
Β6Ά8, οδπηοῦ θ6 {ΠΥ αβοογίαϊ πϑᾶ.2 

“Ὑγμαῦ δὴ δι Ζίηρ ὈΓΟΡΠΘΟΥ ἰ8 {π|8']. . . ὙΒαῖ ἃ ργοοῦ οὗ 
ἃ αἰ νίηα ὑγονιάθηοο, πα οὗ ἃ ἀϊνίπα σονοϊδίοη ἴ ἔῸΓ στο οουἱά {πὺ8 
ἀφοΐατ {πὸ (πῖησβ {πῶὺ 81|81}} Ὅ6 ψι {ΠΕῚΓῚ Εἶθ 8 δηα βθϑβοῃβ, θαΐ 
ΠῈ οὐἱυ ψῆο δαί {ποῖ 1 ἴ8 ῬΡΟΎΤΟΥ ; ὙὙΠ0586 ἀΟΙΆΙ ΠΟΙ 18 Οὐον 8]], 
δηα στ μο86 Κιησάομα Θηἀυ γί ἔγοσα ρθηογαῦοη ἴο σθηθσδοη ᾽ ὃ 

[γαγίουβ οἴμοσ νά ο]γ - αἰ ὔογθηῦ ἱπέουργοίδ 08 ἤανα Ὀδθη ρίνθῃ. 
Τῆι Ηίζιρ απὰ Βοάδροηηϊηρ υηαογβίβηα ΝΟΌΠΟΠΒΛἀΠ6ΖΖΑΥ ὉΥ {ἢ6 
᾿ιοδά οὗ σο]4 (ομρ. 11.), ΒοΙβαΖΖζαγ, Ὁ. {π6 νοῦ Ὀγθαδὺ δηα ἈΓΊΩΒ, 
1η6 Μεάο- Ῥογβίδῃ διρῖγο ὉΥ͂ ἴπ6 Ὀοάν οὗὨ 1π6 Ἰπηαρθ, δα [Π6 ατθοίδῃ 
Ὧν {Π6 Ἰοσ8 δῃὰ ἔδβοί, Ασοοογάϊηρ ἰο Βουί ποὺ ἀπ δίυατί, {πΠ6 ἔΟῸΓ 
ΤῊἸΟΠΔΙΡΟὮ16Β 816 ἴἢ6 ΒΑὈΥ]οπίδη, (Ώ6 Μ664ο- ογβίδη, ὑπαὶ οὗ ΑἸοχδηᾶθγ, 
Δα {Πιαῦ ΟΥ̓ 8 Βυισσθββοσβ. ΕΠΘΒΒοση, ὕοη ΤΠ Θηροσκθ, δπᾶ Εὐπνα]α 
Ὑ11 πᾶνα {Π6 ἔσβι [Π6 Βαδγ]οπίδη, (π6 βεοομα {πὸ Μοάϊδη, [π6 ἐπιγὰ 
{16 Ῥοσγβίδη, ἰἢ6 ἔουγί ἰῃδὶ οὗ ΑἸΟΧΑΠΟΥ δηᾷ 18 ϑυσοθβϑοσβ. 

Αοοογσάϊηρ; ἴο {Π18 ἰαβύ ΠΘΟσΥ, π6 ἔΟῸΓ τυϊηρβ οὗ {π6 Ἰεορατγα (οἤΔΡ. 
11.) τὸ Ῥοσβῖα, Μοάϊα, Βαρυ]οηΐβ, δπὰ Εἰσγρί, ννΏ 1 Οἢ τοῦτα ἀπάᾶθν {π6 
ΒΎΓΑΥ Οὗ Ογγυβ, ψ ἢ1]6 (86 ἔουγ Βοδὰβ δγὰ {ῃαῦ τγομΆ τ ἢ Β δ ΟΟΘΒΒΟΥΒ 
ΒΟΙΘΠΟΥ͂ ΤηΔ6 1ηἴο ἔοατ. ΕΙΣ {πΠ6 ἴδη ΒΟΥ οὗἉ {π6 ἔουτίῃ Ὀοαβὲ ἔθη 
Ἰηρβ οὗ ὥὄγγία ἀγα ἔουπά ἱπ [Π6 βαύϑθῃ ἔγοπι βοϊδιιουιβ Νιοαΐου ἴο 536- 
Ἰϑυουβ ῬΒ:οραῖοσ, ἐορσοίμοῦ ἢ ἰἴγοθ πὸ Βμου]α μανο σοῖσηθά, Ὀαυϊ 
ὝΟΓΘ ΒΡ δηίοα ὈΥ ἃ οἰδεῖ ας ἘΡΊρΡΒδπεθβ, {86 δἰδυθηία 11{|6 Βοτπ; 
ὙΠῸ 18. αἶδὸ ἱπίθη θα Ὀγ {π6 11{{16 Βοτ ἴῃ ΟΠΔΡ. Ὑἱ}}. ; δηᾶ 8086 
ΟΆΓΘΟΣ 18 ΔΙΓΟΥΤΑΓαδΒ στρογ ἘΠ} Ὺ ἀοβουιθοά χὶ. 2]---4δ, 
Α γε γῪ βίσοῃσ' ὑτοοῦ δραϊηβὲ {π6 Ἰἀοη ἰβοαίίου οὗ {π6 ουτι Ὀδαβὲ 

ὙΠ} ΑἸΟχδηἀο Β οπιρῖγα ἰ8 {π6 δος (παῦ ἴῃ Μαῖϊί. χχὶῖν. 16., Μίασκ 
ΧΙ. 14. οὐσ [ωοτὰ τοίδυβ ἰο Πδη. ἰχ. 26, 27. 88 ργοάϊοίπρ {6 τυΐῃ 
οὗ {π6 6 ]βῃ βίδίθ ὈῪ ὑπ Βοιηδηβ. ΑὨΒΤΟΙΒ μδῪ6 ὈΘ6η αὐἰξοιιρίοα ; 
Ὀυΐ [Π6Υ ἀο ποΐ βθϑζῃ βα[1ϑἰβοίογυ. 

10 Ὀεϊοηρβ ἰο ἃ δομπιπιθἴΆΓΥ ταῖπο {Πα ἰο ἃ σοσῖς 16 {π6 ῥγθβοηῖ 
ἴο ἀχδηΐπθ δπὰ ἱπίογργοι [86 ργϑάϊοίϊοπβ οοπίδιπϑα ἱπ {π6 ῬοΟΚ οὗ 
Τδηῖ6], Βοβίἄθϑ, δυβθῃ ἰο βίαία {π6 ἀἰδογθηΐ ἰμθοσῖθβ, δῃὰ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 

" ὅο0 Ἐζτβ ἷν. 4, δ. : ΠΟΙΊΡ., α]8ο, Ἠδη. χ. 13., ψνἢ ΕΖτα ἷν. 34., νἱ. 15. 
3 Τα γοδλάογ ἰβ τοίευτθὰ ἴὸ 1Π6 τυγιτἰηρϑ οὐ 5'γ 1βδδὸ Νευνίοῃ, δδῃορ Νεπίοη, ΜΥ. Εδθου, 

δηα 1)γ, Ηδ]68, ἴοσ ἱηίογπιλείοη οὐ ἴδ [Ὁ] ΕἸ πιοηϊ οὗἩ Ὠδπ 6} 5 ργορθοίϑδ. 
5 ϊββοσιδιϊοῦβ οἡ ἴμ6 Ῥτγορῃεςίαβ, νο]. ἱ. ΡὉ. 418, 414. 
4 βες Κοὶ!, ΕἸηἸοταηρ, ὸὶ 184, Ρ., 448. . 
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δ οὐΠ]}1ὴ6 οὗἉἩ [86 ἀτσυχτηδηΐβ ὈΥ τ ΒΙΟὮ {Π6Υ 8.6 δυρρογίοα πουΪὰ ο0- 
ΟΌΡΥ ἃ ΤᾺΣ ρτθδίοσ βρδοα {π8ῃ δῇ ῬΟΒΒΙΌΙΥ Ὀ6 8] οοὰ ἴῃ ἴππ 6 ῥγεβεηὶ 
νοΐαπιθ. Απᾶ (δεν 411} ἔοσ [Ὁ]} βαι᾿δϑίβοϊου [86 βίῃ δηΐ νοῦ] παυο ἴο 
6 τοίοστοά ἴο οἴμοὺ τυυϊοσθ. Α ἀϊβαυϊδιθοη οα (Π6 ΒΟ ΘΏΙΥ πθοὶκ οἵ 
οἤδΡ. 1Χ., ἃπα οἡ {Ππ6 ἀδγΒ οὗἉὨ ΟἾδΡ. Χὶϊ., ὙΒΟΙΒ ΟΣ {Π6Υ ἀγα ἴο δε ππάετ- 
βίοοα 48 1618] ἀδγ8, ΟΥ 88 Ὑδᾶγβ ψου]Ἱα 4180 Ὀ6 ουΐ οὗ ρἷαοε Βογο. ἴι 
ΤΩΔΥ, Βονανοῦ, Ὀ6 ΟὈβοσνοϑα {]ιαΐ ΜΙ ΘΒβῖδἢ 86 Ῥυίμοο, ἰχ. 2ὅ., 15 ὈΥ δοῖμε 
οὐ ἰοβ Ὀο]ανοα ποὺ ἰο ἰδ πα {μ6 Ἰμοτὰ «685 ΟΠ σῖϑῦ, 

Τὺ οἷν τϑιμδίῃβ ἰο δα ἃ {παὺ [π6 αἱπλοδί τῃοαβιΥ ἀπὰ σδῃ ἢ δθου 
θὲ βῆονῃῃ ΌΥ δυο ἢ 88 ἄββῖσε (0 δχρίαϊῃ ἴπ686 ργορἤῆθοῖθβ τοί 
δανα ἀδιποῃδίγαίθα {ῃ6 ἔα] ΠΟΥ ΟΥὨ ΤδΥ δγδίθιηδ σϑοοιασηθηάδοά γ᾽ 
{πον ῥ]ΔυΒΙ ΡΠ ΠΥ δηα δαἀναπορα τ οοηῆάθποο. Τῆς Ὠαπηθὶα ὃε- 
ΙΟΎΟΣ ὙὉ}}} τυαϊοῖ Ὡπα ναὶ ; δηα οὐ ν1}}] 1π 18 οὐ {το πιβῖο 6ἱ] 
ἢΐθ Ρυγροβοβ ρἰαῖηῃ. [Ι͂ἢ δααϊίοη ἴο {π6 σοσκϑ οα ἐἶ6 Ῥγορβοίειὶ 
τη αγργοίδίζοῃ οὐ 1{Π18 ὈΟΟΪΚ Αἰγοδαυ οἱϊθα τῆλ θ6 παιμϑ Ἡβνεγαίοιν 
Οομ. ἅδον ἃ. Βυοῖ δηϊοῖ, απ. 1832 ; Αὐδογϊ θη Πογ Ῥτορδεὶ 
Τθδπΐ6] υπὰ αἷς ΟΠδηΡ. Φομδπηῖβ, Βδβ. 1867 (2πά. 66}1.}.---ἃ πιοεῖ 
ψΑ] Δ 0]6 ὈοοΪϊς : ΠΙγ 8 ΕἸγχεὶ Τ στο ὙἸβΊοηϑ, δὰ Τνο 1,πἴοτ ὙΊβίου αἱ 
δ η16] (Ο τ ιϑυ δη δ ΕΣ 1ιϊτασυ) ; ΤΎΘρΟ]166᾽ Βλοπγασὶςβ οὴ (86 Ριο- 
ἢοίῖο ὙΊΒΙΟΠ8 ἴη ἴπ6 Βοοῖκ οὔ ΠΏ 4η16], 1882 :- Βαγηῃοϑ᾿β Ν᾽ οίδϑ οὐ ἴδε 
Βοοκ οὗ δηϊ16], 1,οπα, 1868 ; ̓οδβιθ8 ΤΔΗΥ͂ Οἴου οὐἹ 168 δηὰ οοῦ- 
τηθηταΐοτβ. 

111. Τμουρᾷὰ 186 ϑέγ]6 οὗ Τζδῃϊοὶ 18. ποί 86 Ἰοίυ δῃά ἰστιγαῦνε δ 
1μδὲ οὗἨ {ῃ6 οἴΠΟΣ ῥτορἢοίβ, 10 18 ΤΌΣΟ Βαϊ δα Ὁ]6 ἰο Πὶδ δ ]6ςί, θείῃ 
ΟἶΘΑΥ Δηα ΘΟμΟῖβ6 : ὨῚΒ ὨΔΙΓΘΏΥΘΒ δα (ΘΟ ρ 008 ἀγα βίμαμ]α δρά 
ὨϑίυτΑ] ; Δ, 1π βμοσί, 6 ὙσΙ68Β τόσα [το 8ῃ Βϊδίοσίαη ἐδδη ἃ μγὸ- 
Ποῖ, 
[Τδὲ {π6 ψΠ0]6 οὗὨἨ [86 θΟΟΙΚ οὗ θαη16] ρχοσοοάορα ἔτομ οπα δὐυΐβοτ 

8, ἴῃ βρ[6 οὗ οδ]θοίίοῃβ πογϑίοίοσθ τ846, ΠΟΥ σδῃθγα Υ αἱϊον εὐ. 
6], ανοσ θ)6 ὙΥ οἰΐθ, ρῖνββ, 1ὴ Ῥσοοῦ οὐ 118, (Π6 Ο]] ον Πρ Οχδαιρίοϑ 
οἵ τοΐσομοοθβ ἴγοπὶ Οὴ6 βϑοϊϊοη (ο δῃοῦπου 11]. 12. ἴο 1.. 49. ; ν᾿. 2. ὦ 
). 2.; γ. 11. ἴο 1". 48. ; ν. 18, ὅζο. ἴο ἵν. 22, ὅτε. ; νἱ. 1]. ἴο τ. 30, 
(Ε. ν. ν. 80, 81.}); νὴ]. 1. [0 νἱ]. 1.; ἴχ. 21. [0 νἱ1. 16, ὅτε. ; ΣΧ, ΙΣ 
ἴο ἰχ, 28. Το μιἰβίογϊοαὶ δα ργορμϑίϊοαὶ αἰ ν βίοηβ, ἴοο, ἀγὰ οἰ θεν 
οοηπροοίοά. ΤΠογα 18 80 8. ζ,ῬΘΠΘΙΓΆΙ Το] Ἰομβμὶρ Ὀαΐν θη Ομδρα, Ἰἰ, 
Ψ]]. Δα νἱῖϊ. ; δΔηα, ΙΟΓΘ ΡΔΓΓΟΌ]ΑΥΥ, σου Ρ. 11. 28., ἴν. 2,7, 10, (Ε. Υ. 
δ, 10, 18.} στ ἢ νι}. 1,2, 1ὅ. ; ν. 6, 9. 1 νι]. 28. ; ἰν. 16. (Ε. ν. 19.) 
νυν. 6,10. νὴ νἱ]. 28.; 11. 4, 7, 81. (Ε. ν. 1γν. 1.), ν. 19., νἱ, 26.) 
(Ε. ν. 256.) τ νἱϊ. 14, ζο. ὅτο.}} 

ΟΥ̓ [86 σεπυϊηθηθ88 δηα δα Ώ 1101 οὗ [Π6 ὈΟΟΚ οὗ ϑδῃῖοὶ νὰ μὲν 
ΘΥΘΤΥ͂ ΡΟΒΒ10]6 ουϊάθποθ, ὈοΟΪμ αχίογῃμαὶ δπὰ ᾿ηΐδσγμηβὶ. 

1. ΗΔ τορᾶγ ὕο (86 οχίθυῃδὶ ονϊάθηοθ, γα ἰανα ποῖ ΟὨΪΥ (δ 
ὥθΏΟΓ ΑΙ ὑρΒΕ ΟΩΥ οὗ [86 στ ο]6 «6 υγϊβὰ οτος ἀπά πδίίοη, πἢὰ 
αν σοπδίδη ΠΥ σϑοοϊνοα (818 θοοῖς δ8 οδῃοηΐοα]; δυῦ τὴ ἢδτο ἰδὲ 
ἘΠΟΟΥΕ (ΒΟΥ οὗ «“Ὀ8ορῆυ8, τ πὸ (γ7ὲ μανθ 866} φοχωπιθηὦ 

816} δ {86 ψτεβίθο οὐ ρῥγορμοίβ; οὗ {86 968 Ταγριιπιθ δὰ 
ΤαΑἸμλυα8, τυ ΒΙοἢ ἔΓΘαΌΘΗΠΥ͂ ΔΡΡΘΑ] ἰο ἢ18 δι ΠοσΣΙγ ; οὗἁὨ «6808 Ομπε 
᾿ϊπη8611, ψῃοὸ δ48 βίγ᾽ δα ἷπα ““δηϊοὶ {π6 ῥσορού" (οοσρ. δῇ, ἰσ, 
26, 27. νὴ ἢ Μαίι. χχὶν. 1ὅ. δὰ Μαγκ χη. 14.); ἀπά ᾿Κον θα οἱ 

"ΚΟΙ], Τἰη]οϊα 5, ὃ 134. Ρ. 443.: δεὺ 150 ᾿ς Ῥεἰΐο, Εἰηϊοίεθηρ, ἃ 356. μ. 850. 
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186 ἀροβίϊα Ῥδὺυ], ψγμο δ88 ἔγθαυ θη! αὐυοίοα οΥ 810 6Ἁ ἴο ᾿ἶπὶ (οοΙΡ. 
 δηῃ. 111. 28---25. δῃάὰ υἱ. 22. ψ ἢ ΗΘ. χὶ, 33, 34., δηὰ ΤΠ 6η. χὶ. 86. 
ὶῖὰ 2 ΤΏοθα. 11. 4.), 88 4160 οὗ δι, “οὔπ, σο86 Βαναίου ἀθυῖνοβ 
στοαὶ ᾿ἰσμΐ ἔγομι Ὀοὶηρ Θοπηραγοα ψ ἢ ἴπ6 ᾿γϑαϊοῦομβ οὗ θδηΐοὶ, Τὸ 
10.686 ἰαΒΕ: τ 0}168 76 ΤΩΔΥ͂ αὐὰ {παὺ οὗἩ ΕΖΟΚΙ6Ι, ἃ ΘΟΠ ΘΙΠΡΟΓΆΓΥ ἩΤΙΟΥ, 
0 σγΘΆΓΥ οχῖοὶβ 8 οδαγδοίον (ΕΖοῖκ, χῖν. 14, 20., χχνἹ. 3.), δηὰ 
αἶδο δαὶ οἵ ῥγοΐδῃθ δι βίοσ 808, 80 σϑὶδίθ ΔΩΥ οὗ [86 δβᾶπι6 ἰσγϑῆβδο- 
Ὁ] οηΒ8.} 

2. ΤΠα 1 ὕουμδὶ ον] άθπο6 18 πού 1688 ΟΠ ΠΟΙΠρ : ΤῸΣ 
1, Τὴ ἰδησυδρα, βίγ1]6, δϑά τηδπηοῦ οὗ ᾿Σ  ρ, ἃγο 41} Ροσίθοι γ᾽ 

ΔΡΎΘΘΔΌ]6 ἴο {παῦ δρ6, ἀηα ὕσονθ ἰδμαΐ 10 γγἃ8 τσ θη δρουΐ {δα Εἶταθ 
οὗ 1Π6 Βδθυ]οπΙΒΆ οαρυϊνγ. Ῥαγὺ οἵ [16 ὈοΟΙκ, γ]Ζ. 1]. 4 --- ἢ, 28., 18 
σι τθη ἴπὰ ΟΒα] δ (1 ο ἢ, Πονγου ῦ, 80 θοῦ ἀβ τὶ Η ΘΌΓΑΙΒΙΩΒ δ8᾽ 
ἴο ρῥτόῦα ἐμαῦ ποθ Ὀυΐ ἃ ΗΘΌΤΟΝ οου]ά μαναὰ τσ 10); Ὀθοδιβθ 
(δὲ ρογίίοῃ ἰτοδΐϑ οὐ [16 Ομ] ἄβορδῃ δι : (86 τοδὶ οὐ (ἢ6. ΌΟΟΚ 18 
Ῥυγο Ηδῦγον, οχοορὺ ἔουῦ σόσιὶβ το αν Ὀθθη Βυρροβοά ἴο 6 
τσϑοκ, [86 οοοῦγτοποθ οὗ ὙἈ1ο ἢ), ΒΟΥΤΘΥΟΥ, 18 Βα ΕΒ Δ οί ΟΥἹΥ δοοοιπηίοα 
ἴοτ. 3 ᾿ 

2. Τὴ οχίγλουἀ ὩΑΤῪ ΔΟΟΌΓΔΟΥ, τ ΒΙΟΩ {πἰ8 θοοΐς Οχ 18 ἴῃ 108 
ϊδίογιοαὶ βίδιθηιθηίϑ δηα ΑἸ] ΒΙΟΏΒ, 18 δποίμον ἱπαρογίδηϊ ᾿ηΐθγηδὶ 
ουϊάθποο οὗ 115 δα Ββοη οῖγ. Τὸ δαάυοθ οη6 ΟΣ ἔγγο Ὄχϑιαρ]68 : --- 

(1.) Το ἔγϑ ομαρύοσβ γοργοβοηῦ [8 η16] 88 μαυϊηρ' αἰϊδὶ θα, τ 116 
γαῦ ἃ γοῦηρ' τη8ῃ, ἃ ΓΟΡυς Δ ΙΙΟ ῸΓ ΟΧ ΓΔΟΓΔΙΠΑΤῪ Μ ΊΒάοτΩ δηα ἀδνοίϊοη. 
Ησον ϑαιιδίδοίοσι ιν ἀοθ8 {Π18 Ἔχρὶδῖῃ {86 ἰδησιαρσα οὗ ΕΖοιοὶ, Π18 
ΘΟΒ ΘΙΏΡΟΓΑΎ (Ζοὶς. χῖν. 13, 14., χχνι. 2, 8.)}1] Οδη {π|8 θ᾽ 
Δοσοιηϊοα [ὉΓ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΟἾΒΟΙ 8Υ, ἴβδὴ ὈΥ δυρροβίηρ; 1υϑὲ Βυο}} ἰδοῖβ 88 
ΔΙῸ τϑοοχαδα ἴῃ (ἢ6 ΟΟΚ οὗ 1)4η16] ὃ 

(2.) ΤᾺ σὰ ἢ τ Ὠ]οὰ 0Π6 οδαγαοίοτθ οὗ οογίδιη Κιηρδ ἀΓ6 ἀυαα 
ἄδβογνυθ8 δἰἑἰθποω. ΤΏ ἰδϑύ Κιηρ οὗ ΒΑ ]οη 18 ταργοδοηϊθα Ὀγ Χοπο- 
Ῥἤοη 88 8δη οἰδινϊμαῖθ, δύ οτ 6] δηὰ ἱταρίοιιδ, νοϊαρίυαγγ. [86 ποὺ {118 
Βε]βηαζζαῦ ἢ Τα βδῃγθ ιἰβίουϊδῃ γαργθθθηὶβ ΟΥ̓ΆΧΑΓῸΒ 88 τγϑαὶς ἀπά 
Ρ]8016, ΘΆΒ}Υ τηδηδροα [ΟΣ {π6 τηοβὲ ραγί, θαΐ ἔογοοϊουβ ἢ ἢΐ8 ΔΗΡΘΓ. 
18 πού {μπὶ8 Παγιὰβ ὃ, 80 8]]ονγϑᾶ 18 ΠΟΌ]68 ἰοὺ ταῖκο ᾿αὙ8 (ῸΥ Π1Π), 
δηὰ ἰμθὴ στϑρϑηίοα, βυβεγοα ΤΌ δῃ16} ἰο 6 οϑϑὲ ᾿πίο {86 1Ἰομ8᾽ ἄδῃ, 
δηα {Π6 ἢ βρϑηΐ ἃ πῖσβῦ ἴῃ Ἰδτηοπίδου, πα δἱ ἰδβί, ἱῃ βίσιοῦ ΟΠ ΟΣΤΑ ΣΟΥ͂ 

᾿ ΤΒο τοοβὲ ἱπιροτίδης οὗἁὨ [8680 ἐοδεϊτηοηΐο 8 ἃγο οΟ]]οοίοἃ ὉΥ 166 Ὑτίίοσα γοίοιτοὰ ἴο ἴῃ [86 
ΡΓθοοάϊηρ ραρο8δ. 

5 ὙἼδδ Θσούττο!οθ οὗ ατοεῖς πογὰβ (δοῦμο Οὀστηδῃ οὐ εἶο8 Βανο ΟὈ͵δοῖδ ἃ) ἰπά ἰςδἴ68 ἃ ροσγοά 
ποῖ ΘΔΙ]ΪΟΣ αἱ ἴ[86 ἔαγίμοϑὲ ἰἤδη [Ὧ6 τπυιὶα]6 οὔ [Π6 τοῖρη οὗ Πασγίαβ Ηγϑβίδβρεδ, τ θη (ΠΥ 88- 
ΒΟΥ) 1) δηΐοὶ σου ]ὰ ποὺ πᾶγνο Ὀδοη ἰγΐπρ. ΟΥ̓ ἔποδ6 νογὰβ Βογιῃο ] ἀξ γοοκοηδ θη. Βυὶ ἴοι 
οὗ τοῖα ἢανο Ὀ66η ἰγΓϑορὰ ὮΥ ἰαῖον ογί εἶθ ἴο ἔπ οἷἀ Ῥεγβίδῃ ; απὰ (ἰεβεηῖαϑ Εἰ πιβε] τη δἰ πίδί 8 
ἐπδὲ τῇς ΟΠ δ θεβ δηὰ Αδϑγυίδηβ γοσο οἵ Μοάο- Ῥογβϑίδηῃ οτἰ χη. ΑὩοῖμογ οὗ [8680 [θη γογὰ8 
ἷδ διἰπιϊ το ἃ ὈΥ͂ 1Π6 δάση ἀἰδιληρυϊδο ΒΟ ο]αν (ὁ Ὀ6 ϑγτίδο, ΤΏΘ τετραϊπίηρ ἔουτ τὸ 106 
ὩὨΔΠΊ68 Οἵ τη δίς 8] ᾿πβιΓατηθηῖ8 οςουχίης ἰη ἔθ δ νοσϑο οὗ ἔδο [πἰτὰ σμδρίοσ. Ὑη0 δἰπεῖ- 
ἰαγὶν οἵ ᾿μ686 το ςογίαϊῃ Οτθεκ οσβ ΤΩΑΥ Ὅς λοσοιπίοα ἴον ἰπ οἰ ΠῈΤ ΟΥ̓ ΤΠ086 ὙΓΔΥΒ: 1. 
Ἑτοτὴ τἴἢ6 δῃοῖοπὶ ᾿ξ οΥοοῦΓΣβο δοΐτγθθη ἰῃ6 ατοοῖκα δηὰ ΒΔΌΥ]οπίδηβ, πηθηϊ οηςὰ ὉΥ͂ ΒΙΓΑΌΟ, 
Οὐἱηῖυβ Οὐγιίαθ, δηὰ Βοτζοβιβ; 2. Οη ἴδθ βιρροδίξίου, τἴμδὲ ἴη6 διμιθσης δηά Οτθεκ 
ἰδησιδροθ θΟΥΘ ἃ ΘΟΙΏΤΩΟΏ ΤῸ Δεΐοη ἴ0 δὴ οἷον Ἰοῦρθθ; 8. Οη ἰ86 Βυρροδίτίοη, 18 δὲ τῃ6 
ΠΆΠῚ68 ΟὗὨ Τη5ἷ6 8] ̓ πδι γα πη π8 ποτ ἴῃ ἴΠ6 τειν ἰηβίδηςσθ οποιηδροοῖῖς, δη ἃ [πογοίοτγο ταΐσης 
Β6 δηδίορουιβ ἰπ ἰδηρυαμοδ ΓΟΙΔΙΠΥ ἀϊδιϊποῖ, Νοιδίηα τλοτὸ πθοὰ ὈῈ δὰ θὰ ἔπλπ ἃ δίδῖο- 
τηρηὶ οὗὨ ἴδο ἔδοϊ, [δὲ (πο Ἰαιεδὲ τΥΟΣ ΟἹ ἴΠ6 ἩΓΟΠΩ δἰᾷθ οἵ [86 αποδίΐοα (Εἰ γ8) Πὲ5 
γί οϊάθα ει ῖ8 το] στοαηά οὗ ορροδίϊίοη 85 απίθῃβθιθ. δα! ρηϊα ΒΙΡ] 164) Ἐορουίοσυ, 
γοὶ. ἷν. Ρ. 51. [Οοπρρ. Κεὶϊ!, ΕΪη]οίταης, 8 136. Ρρ. 468, 454.1 

5 Το ἀἰδοσχεηςθ οἵ παπηο 8 ἐχρίαἰ δὰ δὶ ᾿ς χῖμ ὈΥ 101. Ηδη σβιοηθοῦς. 
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ὙΠ ΣΧ Θπορμοπ᾿Β ἀθβοσρείοη, οομἀοτηηθᾶ ὑο ἄθα!, ποῖ ΟΠΪΥ 16 διε 
σΟΌΏΒ6]]οΥβ, θαΐ 411 ἐμοῖσ ῖνοβ᾽ πα οἰ] άγθη ὃ 

(8.) Ιχᾳ {818 θοΟΚ, οογίαϊῃ ουθηΐϑ ἈΓΘ ΔΘ ΟΠ Θά 88 8 ΘΟΠἰοΙΏΡΟΓΜΥ ' 
σοῦ α ὃ6 ἀρί ἴο τηθηθοι 16 πὶ; {παῖ 18, ψιτΒοιῦ τιϊπΐα ἀοίδ!}, δα θεῖος 
ΡΟΣ ΘΟΕ ἔδιλ] αν ἴο ΐδ ἱτηπηοαϊαίθ γοδᾶθσθΌ Ὑμὰ8 Μ͵ὼ ἀτὲ οἰὰ ὑμ 
Τδηΐο] βυγνινοα [μ6 ἤσβί γϑὰσ οὐ Ογτσγαβ, [86 γϑϑγ οὗ ἴδ τοῦιση ἔτι 
6Χ}]68. Α Ἰαΐοσ ψεῖΐοσ σου ἃ Βανα Ὀθ6θῃ ὙΘΓΥῪ ΠΠΚΟΙΥῪ ἰο ἐχρίδιη τ Ὲγ ὑὑς 
Ὑ788 ΤΩ ἢ []ΟΠΘα 88 ἃ δοτί οἵ δροοῦ. 

8... ἕἀϊδεποῦ θαΐ δηδίοσουβ ὈΟΑΥ͂ οὗ ̓ πΐοσπαὶ ον άθηοα ἰδ αγηϊεποὰ 
Ὅγ 186 δοουταΐα δοαυδϊπίδηοα βίος [86 τυτιῖον οὗἨ [818 ὈΟΟΪΚ ὁνίῃοοι 
ὙΠ [Π6 ΤΩΔΏΠΘΥΒ, υϑᾶρ68, 8πα ᾿ηϑϊς 0108 οὗὨ π6 ἀρ δπὰ δουπγ ἰὰ 
ψ]1οἢ 10 18 Δ] οροὰ ἴο αν θθθη ττϊθη. Τῆμβ, 

(1.) Τϑδμϊοὶ πονοσ Βρθδκβ οὗ δβἀοσϑοῃ Ὀθαΐῃσ ΣΟ πα ογϑά ἴο [δε ζἴπρι 
οὗ Βαρυοη, δοσουἥϊησ το {π6 ἀποϊθηΐ οτθηΐαὶ ὑβαρο. ὙΉΥ ἢ Απίδη 
Ἰῃέοστηβ ἃ8 {πὲ ΟΥγὰϑ νγ88 {π6 τβὺ 10 γθοοὶ γα βιιοῖ Βοιηδρθ; πὰκὰ 
ΔΙΌΒΘ ἔγοπι ἃ ποίϊοῃ ἐπαὺ {86 Ῥογϑίδη ΚΙησΒ ΘΓΘ ᾿ΠΟΒΓΠΔΙΟΠ8 οἵ ἴδε 
Ὠεῖγ. ΕῸτ [86 βαπλθ γθάβου, ὑπ ον ἄθογθοδ γα θϑίθογηθα ἱγτουοοδθὶς; 
ὙἘ116 ὯΩ0 ϑιιοἢ ἀοοίιπ6 βθϑῖηδ [0 δύ Ὀγθνδ] θα ὉΠ 66 Γ [16 ΟἸαθοε 
ἸΠΟΏΔΓΟἢΒ. ΤΔ 16] ΔΟΟΟΓΙΡῚΥ Αββοσίβ Ὧ0 βιιοἢ (μη σ ΟΥ̓ ΠΥ δαὺ λῆμα. 

(2.) Το ἰωπά 9}; ϑλίπαγ νσαὰϑ ἴ΄8 6 πᾶὴθ υδοὰ ὈΥ͂ {16 πίνε. ἴ! 
ΟΟΟυΥΒ ΠΟ ΘΓΘ ἴῃ ἐδ6 Βἰδίογιοαὶ ραγίβ οὐ βογιρίασγα, αδἰζεγ (σθμσπβ, 
ὉΠπ|Ὶ1}} ΤΔη. 1. 2. Α τοϑιἀθῃῦ ἴῃ Ῥαϊθβίῃο σου]Ἱὰ ποὲ μάνα (δουρὶ αἵ 
υιδίηρ 1. 
(3) ΝΕΡυ ΘΠ ΖΖΑΣ Θομητηδηαδ (,. ὅ.) (Πα {86 γοπηρ᾽ τηθῃ οδοϑεα 

ἴον 88 βαύνϊοα βῃου]ὰ Ὀδ ἔρά ἔγομι ἢ18 (8016. Ταῦ [818 γγ88 (Π6 οὐθμὶ 
ουδίοτα γ6 ἃΓ6 Ἰῃογτηθά Ὀγ Οἰοβίδϑ ἀπὰ οἴμοσα. 

(4.) Τδηῖεὶ δηὰ 1118 σοσα ΡΔΠΙΟΏΒ, Β6π βοϊθοίβα ον {Π6 τογαὶ βοττῖο, 
ΤΟΟΟΙ γα ΠΟῪ ὨΔΠ16Β (1. 7.). [ἢ 2 ΚΊηρσ χσῖν. 17. “ (86 Κῖηρ οὗ Βαδγίου 
816 Μαιίδηίδῇ Κιηρ, πὰ ομδηροά 18 παμα ἴο Ζρᾶθκιϑι," Τσο οἱ 
1686 ΠΔΠ168, ΠΊΟΥΘΟΥΘΣ, ΔΓ ΒΡΡΑΓΘΏΪΥ ἀογινοα ἔσζοσα {Πη᾽ 86 οἵ Βεῦγ- 
Ἰοπιϑῇ 140]8. 

(56.) χὰ Πδη.11. ὅ., 1. 6. {ΠΥ τὸ [ΟΚ 8 οὗ δὴ δοσιισαία δοαυδίηίαποι 
ΟΠ ἢ [86 ἔογτηβ Οὔ οΑρ [4] ριιπΙΒαπιθηΐ ἴῃ 86 διηοηρ (μ6 Ομ] ἀθεβ; πρὶ 
(ν1.}) ἃ πον βοσχΐ 18 ἀοβουι θα 88 8.8] στ [86 Μοαθα δηα Ῥογείληβ. 

(θ.) ΤΠ ἀεδβουροη οὗ {π6 ἱπιασα (111.)} ΘΟΥΤ Βρομ 48. τγεπιδγκαθῦ 
μὴ τ ρδὺ 18 Κπονῃ ἔτοπι ΟἿΒΕΣ Βοῦτοοβ οὗ {ῃ6 Ομδί θα ἰβδῖε ἰὰ 
Βου]ρίατα; δηᾶ {6 886 οὗ τηυβὶς δὐ ἔθ ὑοσβἢϊρ οὐ 1ξ οοπιρίοἰεἰν 
(411168 ἢ {Π6ῚῚ 061} -Κηόττ ἔπη 688 ἔοσ (Παΐ δσί. 

(7.) Υἥε πᾶ ἴῃ ν. 2. {μαὲ σοπῖθη πγογθ ργοϑοηὶ δὲ (86 τογαὶ 
Ὀαπαυοῖ. Κ'ο ἔδν ψγαβ {818 ἴτοπι θοΐπρ ἀβὺ8] ἴῃ ἰδίου {πιοβ, (μδὶ ἰδὲ 
ϑορίυδοϊηῦ ἰΓΔΠΒ᾽αίουβ αν οαραὶ βεὰ 10 ἔγοιαῃ 186 αχί. Απὰ γεὶ γε 
Κηον, ἔγομπη ΣΧ Ἔποόρθοι, ὑπαὶ Ὀοίοσο (86 Ῥογβίδῃ οοπαμδδὲ ϑυοδ τῶ 
1ηἀερα {π6 ῥχγδοίϊοα οὗ [86 Βδογ]οπίδη οουτί. 

4, ὙΒΟΓΘ γα βοὴ ἰμίηρβ ρου δῦ ἰο {86 ῥτορἨροῖοβ οὗ (818 δοοῖ, 
ὙΠΙΟᾺ ΟἸΘαΙΥ ᾿πάϊοαΐα ἐπαῦ ἢ6 τ μῸ γα8 [86 οσζϑῃ οὗἉ {π6 πὶ τγ88 ἃ ὑσβέ 
αἀε τοϑϊἀθηῦ ἴῃ ΒαΌυου. Τα, 

(1.) ἴῃ τ6 ϑαυ]οσ ργϑαϊοιίζομβ οὐ {μ18 ῬΟΟΚ, 88. ἴῃ Ζοϑοβιατίδβ εδὲ 
ἘΣ ΖΘΚΙΘΙ, νγα Β πα 1688 ροϑίσυ, δῃα πλοῦ οὗ βυτωρο]οαὶ ἰδησύαρε, [088 1" 
[86 ρυγο ἬΘΡΓΘῊ ῥγορμοίβ. Εὐνεσυιηρ ἰδ ἀοδὶρπαίθα ὉΥ πιρίοπαὶ 
ΕἸ Ὀ]ο8. Βοαδϑίϑ δὲ {πΠ6 σϑργθβοπίδςνθβ οὗ Κιηρβ δηᾶ Κἰησθοιιὰ 
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ΤῊ ἱτρΆ ΓΥ ΠἸκον 188 ΑρΡΡΘΑΓΒ οδδὲ ἴῃ ἃ ρΊσϑης!ο ταοι]α. Α]1 [818 18 ἴῃ 
ποοογάρλποθ Ψ ΣᾺ 86 ΒΑΌΥ]ΟΠΙΒ ἰαϑίθ, τι ΒῚΟΒ [Π6 Ρσορμοῖ νγ88 
ἍΤ ]Π1ΑΓ, δηα ἴο ψὩο ἢ [86 ΗοἷΥ ϑϑριτῖῦ Θομαἀθβοθηαθα ἴο δοοοιμτηοάαίθ 
..18. ἑβδοιϊηρβ. Α βυυκίηρ σομβγμηδίϊοη οὐ {ἢ18 Θχϑρββὶβ 18, {πα (818 
τοοᾶάα οὗ Ἔχ ᾽λθη σθαβθβ ἢ (Π6 ΟΠαάθο ἀγπαϑίγυ. Το ἰαϑὶ ἔργ 
οδαρίθσβ, τ ΒΙΟἢ γ τ γι θη ἀπᾶθν {86 Μοῆο- Ρουβίδῃ ἀογαϊπδίϊοῃ, 
86 ψ|δΒοαῦ ἃ ἴχδοα οὗ 1. 

(2.) Αραΐη, Τθδη16} Β νἱβίοηϑ, {1Κ6 {ποβ6 οὗ Εζεκιοὶ, αν [Π6 Ὀδη Κ8 
οὗ τἴνϑσβ ἔογ {πο ὶγ βϑοθῆθ (ΠΏ 8ῃ, γ1}]. 2, Χ, 4.; ΕἘΖοΙκ. '. 1, 3.).». 068 ποῖ 
(18. ᾿τυΡ]Ὺ (δαὶ {86 δαῖμον Ὠδα τοϑι θα 1η ἃ ἰαπᾶ οἵ Ἰογά!ν βίχοδπβ ἢ 
ΤῊϊΒ ταϊπυΐθ ]ο008] Ῥγορυ ἐγ χοῦ ἃ ΒΟΆΣΟΟΙΥ ἤν Ὀ66ῃ Ἰοοκοα ἔογ ἰὴ 8 
Οὐδηδδη 8} ἔογροσ, [βουσὶ νεϊθηρ ἴῃ [8}] νἱθνν οὗὨ [86 ὙΘΥῪ ““ βυγθ ] ηρ8 
οὗ Φοτάδη. 

(3.) 1,ΑβΈ]γ, ΤΠ 6η16], 1 ΕἸΖΕΙκΊ6], ἀἰΒρΙαΥ8 ἃ ΘΠ ΓοποΪ οσἕοα] ργθοΐβιοι 
ὈΠΚΉΟΝ ἴο ΘΑΣΪΟΥ ΒΘ γΒ, θὰ 1ῃ Κοαρίηρ τι [86 ΘΠδγδοίθυ οὗ οὴΘ 
0 μαᾶὰ Ὀδθη παίυγα Ζοα διμοηρ [86 ρτοδῦ δδίσοπογμθσβ δηα οἶχο- 
ΒοΪοροτθ οὗ (86 οἷα ποι]. Ὶ 

δ. Βαυύ {86 τηοϑί βδ ΕἸ οἴ ΟΥΥ ᾿πίοσμδὶ ουϊάθηςο 18 ἰο θ6 ἴουπά 1 [6 
οχϑοῖ δοοοιῃρ ἸΒηταθηῦ οὗ [ Δ}16} Β ῬΡΓΟΡΏ6ΟΙ68, ΔΙτοδαν [1816 δη ΠΟΥ 
ΓΟ] Δ] Πρ. ὅ0 οἶθαγ ᾿πάθθα ἀσὰ 818 ὑγβαϊοῦοηβ δοηοοσγηϊηρ {86 δἀνθηΐ 
οὗ π6 Μεβδίδῃ, δπᾷ οἴδοσ ᾿τπηροσίϑης δνθηΐθ, [δὶ Ῥογρῃγτγ, ἰὼ (ἢ9 
{Π|γὰ δομίτΥ, Δ] ροα ἀρδιηδβῦ Ποιὰ (μαΐ (Π6Υ ταυϑῦ βανα θθθὴ τυϊτθῃ 
αὐΐοσ [88 οσούττοποα οὗ ἰμ6 ουθηΐβ.Ό Ηδ ἔυσίμον δεγιηθα ὑπαὺ {μον 
ὝΘΓΟ ποῖ σοΙηροΟΒΘα ὈΥ δηΐοὶ, Ὀὰΐ ΟΥ̓ ΒΟΙΩ6 ΡΟΓβοη ἴῃ πᾶς, ἀρουΐ 
{86 π|6 οὗ Αποοοῦυβ ΕἸΡΙΡἤΔΩ68Β : Ὀδοδῦβο 41} [π6 Ῥσόρῃθοῖθθ ἴο (πὲ 
{γα σοπίδι πο ἔτ Ὠϊδίοσυ, θαΐ 411 Ὀογοπὰ [πα΄ ρογιοα γγ 6 ΓΘ τΔ 650} 
ἴλ]86. Βυΐ {818 τροϊμοα οὗ ορροβίῃρ [86 ῬὈΓΟρὨΏΘοΙΘΒ, 88 “ ϑγοηθ [88 
ΤΊΡΉΏΠΥ οὈδογνυϑάϑδ, αὔἴογάβ (86 βἰγοηροδβῦ ὑθδίϊαοηυ ἴο {ἐμοῖς ὑσὶ ; [ῸΣ 
[Π6Υ σογὸ 1 811ςα τι δυο Ὅχδοίῃθββ, (μαΐ, ἴο 1η846]8, [16 ργορβμοὲ 
Βοοιχοα ποΐ ἰο ἴανα ἰογϑύο] ἃ ὑπῖηρσβ (αἴαγοα, θὰ ο Ὠάγα τοϊαιθα {μιηρβ 
Ραδί. ὙῚ ταϑρθοῦ ἴο (ἢ 6 ραγυϊοα δ. ρσόρθθου (Π δῃ. ΧἹ.) το] αηρ ἴο 
186 Κιηρδ οὗ ὅσια, δῃὰ Εσγρί, ψ]οἢ ΡΟΓΡΒΥΤΥ δγιηθα τγῶϑ τι 6π 
αἴον ἴμ6 τα οὗ Απθοοδυβ ΕἸΡΙ ΡΒ ΔΉ 68, 78 ΤΏΔῪ τοιηϑῖῖ {πα {86 θοοΪΚ 
οὗ 1.816] νγδϑ ὑγαῃβἰαι θὰ Σπίο (86 ατϑεῖ ἰδηρσύδρθ, 1 ἢ48 ὈΘΘη ἐπουρῦ, 
δεΐογο ἢ Ἰϊνοά, δηὰ τγχδβ ἴῃ [86 μαπᾶβ οὗ {86 ΕἸρυρίδηβ, το ἀϊα οί 
ομοσῖβῃ δὴν στοαῖ ΚΙΠάΏΘ688 ἰΟ Τασ8 ἴΠ6 600}8 δηα {Π6}} το] σίοη. Βυΐ, 
1} 1818 ποῦ ποῖ 8ο, γοῦ {86 ργορβθοῖεβ ὑΒ1Οἢ ἔογθίο]ἁ {ἢι6 βιαοοθδββββ οὗ 
ΑἸοχαπάον (Π 8η. νἹἱ1]. ὅ., χὶ. 8.) 6 γα Βῃονῃ ἴο ἷπι ΟΥ̓ (86 «678, 'π 
ΘΟΠΒΘαΊΘηΟ6 οὗὨ ν᾽ ΒΟ Π6 Θομΐοστοα ΡΟΣ ΤΠ οπὰ ΒΟΨΘΓΆΪ Ὀτὶ 1] 6 ρ68." 

δ ον (6 δῦονα ὑτοοῖίβ οἵ {ῃ6 μϑῃιυΐηθηοδ ἀπαὰ δυΐποηιὶς ΠΥ οὗ [Π6 ὈΟΟΚ οἵ Ἰ)αηΐοῖ νγὰ 816 
ἱπάἀοδιοὰ ἴο ΗδηρβίθηοΓρ, ἤοβα νἱπάϊσδιίοη οὗἁὨ ξπιΐ8 ὑσορῆδὶ ἰ8 δηδΙ γζεα δὲ σοῃβί οσϑ Ὁ ]9 
Ἰοησι ἴῃ 1τη6 ΒΙυ] σα] ΕΔ ΡΟΓΙΟΥΥ, νοὶ]. ἷν. ΡΒ ΙΔ ΘΙ ΡΒ δ, 1882. Ρρ. 65---68. 

3 ῬΟΓΡΉΥΤΥ ΒΘΟΙΩΒ ἰὼ ἢδγα Ὀθθη ἴΠ6 τος ψὯο ἱπιρασηδά τΠ6 χοποΐμθηοδδ δά ΘΔ ΒΟΥ Υ 
οἵἉ Παπίε! 5 τ ἴηρ5, ἰπ [6 τιν Ὶ ἢ] οὗ 18 δδεη ὈοΟΚΒ ἀραϊπδὶ ἴπΠ6 ΟἸ ΓΙ βιδπ8. ὮὯγ. ᾿ζαγάῃος 
8.8 οο]]δοτοα δυο ἢ οὗὨ 8 Οὔ)δουΟἢΒ 88 διὸ οχίδῃξ, ἱο θοῦ νυν "ἢ ΦΦοτΟσ 68 ΔΗΒΎΥΕΓΘ ἰ0 ᾿δοιη. 
“ον δὰ Ηρδίῆθη Τοβιπηοπίοβ, ομδΡ. χχχυϊ. ἮΝ οσκθ, νο]. υἱ[ιὶ, ρῃ. 185 -- 204. ϑγνο. ; οἵ 
γ0}. ἷν. ΡΡ. 214----295. 4ῖιο. Μοιποάϊΐυκ, Ἐμοῦ 8, δη ἃ ΑΡΟ]  πασίι8, δ'8ὸ τυτοῦθ δΏδυνογΒ ἴ0 
ῬΡΟΥΡΉΥΤΥ, στ ΐοῖ ἤᾶγνο Ἰοηρ δίηςθ μοῦ βιὰ, 

ὃ Ῥγωΐ, δὰ Τϑδηϊοΐοπ), εἰ Ῥγοώπι. δὰ Οοσηγηθηῖ. ἴῃ Ὀδηΐοὶ, 
4 Μ|οϊδο]15 δα ὠεπιοηδίταίεα ἴπδὲ [86 Ηοῦτον δηὰ ΟΠ δ] θα ἰεχί οἵ Ὁ.δῃ 6] νν88 ἴΠ6 ΟΥἹ αἼπ8], 

Δηἃ τῆογο δηοϊθηὶ ἤδη [Π6 ζοηυΐηο ϑορίπδρίηϊ νογβίοη οὗ (δ ὀοοῖ, ἐπ 16 Τουτιἢ νο]ιπιοὸ 
οἵ μἷϑ ((σδγιοδη) Βι]οίμοςα Οτίθπία δ. ὅθ δὴ ΕὨρ 5} νογδίοη οὗ [18 ἀθχλο:ριγα οο ἰὼ 
"τ. Αρίδογρ Β Ὀιβοοῦγσδοδ οἷἱ ῬΣΟΡΏΟΘΟΥ, γοἱ. ἷ. ὑὈ. 244--- 250. 



846 “παϊψεῖς 977 ἐὴε Οἷά Τεεέαπιεηΐ. 

[πὰ {π6 θοοῖς 1861 Τδῃῖοὶ ἀἰβιϊ ΟΌ οἱαῖτηβ (86 δυϊμοτγαδῖρ: ἐεὲ 
Υἱ]. 2, 4, 6., ὅτο., 28,, νἱ}}. 1., ὅτο., 15., ὅιο., ἰχ. 2., ἃς,, χ, 2., δε, 
χὶ. δ--8ὃὁ.. 1)ὲ Ὑ͵οιίο᾽Β ΤΟΡΙῚΥ 18 (δαΐ δἰταῖϊασ οἷαι πιθ ἈΓῸ τοδὰς ἰὴ 
Ῥδυξθγοποσωυ, ΕΟ  θβιαβίθβ, [86 ὈοΟΪκΒ οὗ ὙΥ :ϑάομι δηθὰ Τοῦϊε; πϑκὶ 
ΔΓΘ ΠΟΠ6 οὗ ἐμοὶ σοηυϊπο. Βυΐ ἴΠ6Γ6 18 ἃ δ ηοϊδηΐ τα]οϊηάαν: ἰδὲ 
ὈοΟΚΚ οὗ ὙΥ Ἰβάομῃ δπᾶὰ ΤΟΙ αγ6 Δροοσυρμαὶ: {μδὺ ΠΕ ΘΓΟΠΟΙΩΥ τς 
ἔγοια (86 ρθη οὗ Μοβοθ γα βίσζεῃυοῦθ!Υ τηδι πέδη ; δηὰ [1 15 ὉΥ͂ τὸ 
ΤΩΘΔΠΒ ΒΑΓ Βδο ΟΥ̓ Ῥγονοᾶ (μαὺ Θοϊοσηοη τγῶϑ πού (δὸ δυῖδο οἱ 
ἘΠ οοἰοβιαβίθβ; 1π ψ Ὠ]οἢ, Ὀ681468, ϑοϊοσμοῃ 18 Πού σ αἸ ΘΙ ΏΘΟΥ πληνοὰ, 

ΚΟ] οηυπηοσαίθθ 8 υδσϊοῖυ οὗ ραγίου ]αγτθ ἑθηαϊηρ ἤο βῇον ἰδὲ 
οχϊβίθησα οὐ {π6 Ὀοοῖκ οὗ [2.416] Ὀοέοσο ἴη6 Μδοσδῦθδῃ δρο, ἴο σεκὴ 
10 ᾿88 Ὀ6θὴ αὐ θαϊθὰ. ὅϑοπιθ οὗ [686 ΔΓῸ 88 ἕο! σα. ὦ σή 
)όοβαρῆιυβ (Απίϊᾳ. χὶ, 8.), [86 Ῥγορθθοὶθβ οὐὔὁἩ δῃῖ6ὶ ὑγ ΓΘ βῆοπῃ τὸ 
ΑἸοχδηᾶον [86 ατοδΐ οἡ 18 ΘΕΪΤΥ ᾿ηΐο “6γβδίθτη; δηα Ὦ6, 08 δοουσηὶ 
οὗ 16, ἰγοαΐθα {π6 96.718 σι δρϑοῖδὶ ἰθηγ. ἘὩΤῆα δυίΐδοτ οἵ ἴδε 
ΒῬοοῖ οὗ Βαγυοῖ, σοὶ γγὰϑ ὑχγοάἀποορα ἴῃ (μ6 ἔλα οὗὨ τ6 Μδοολρρει, 
Τη8616 1186 οὗἩ 4216]: ΘΟΙΏΡ. ΟὨΔΡ8. 1. 11. ὙΠ Ὁ Δη. 1χ, Το ἔγεὶ δοοὶ 
Οὗ Μραοοδῦθοθ βῃονγθ 80 δβοαυδιπίδηοα ὙΠῸ (π6 1, ΧΌΧ, νογείοι οἵ 
ΤΠ 4Π16] : οορ. 1. ὅ4. ψ τὰ Ώδη. ἰχ. 27. ; 1), ὅ9., ὅτο.. ψῖὶ8 Πα. τ᾿. 
Νον {π6 1 Χ Χ, ὑγβηβι δι οη τασδὲ παγθ Ὀ66Π πγα8 ΘΟΙΒΙ ἀΟΓΔΌΪ ἰδίοῦ 
{πη 1πΠ6 ΗφΌτον οτρίηαὶ ; οἶβο [86 Προ [68 γα δηα υγου]ὰ ποὲ δετε 
Ῥδθη ἰλίκοη:; γοὶ ἐμαῦ 10 τγᾶϑ ποῖ τοῦθ δοσ ΑἸ ΠΟ αϑ 16 εἶθᾶς ὃν 
118 ΒΡΘΟΙΔΙ] 8] 51 008 ἴο 1π6 ρδγβθου τ οη8 μα ἀϊγθοί θα, 88 1 ἐμὸν τας 
16 ἔγϑϑἢ [ἢ ΤΩ ΘΙ ΟΥΥ. 

Ἴδη, ἀρϑίη, [Π6 ἰδηραδρα 18 ΒΘ. 88 Ὑ76 ἀν τω δχρθϑοῖ ΠῸΓΩ 8 ΝΤΙΓῚ. 
οὗ 16 σαρυϊνῖγ. [0 ΓΟΒΘΙΔΌ]68 ἰμαῦ οὗ ΕὐΖοϊιοὶ. ΤΆ π8, γγο πὰ ΟἹ ἢ, 
Ψ1}}, 17., δοπ 9} πιαπ, 88 ἴῃ Ε)ΖΕΈκΚΙ6]; ΣΝ, δγισλίπεδβα, χιὶ, 3., 86 ἔσεξ, 
ὙΠ, 2.; 32), ἐο ἐπα αΉ ΦΕΥ͂, οὐ σαιιδ6 ἐο Κογζεϊξ, ἱ. 10., ἀηα 2ἿΠ, ἃ ζγίαϊ οἱ 
αἰεδέ, ΟἈΪΥ 1ῃ ΕἾΖΟΚ. ΧΥἹ, 7.; 27, [ῸΓ δῷ, χ. 2]1., 48 ΕΖΕΚ. χὶν. 9.; 

ὉΣῚ3 Φλν, οἱοίλεα ἐπ Ἰΐποη, χ. δ., α8 ἘΖεΚ. ἰχ. 2, 8.: 2358, ἐε ἔπρε 
πιεαΐ, 1. ὅ., 33, πιοαΐ, ἘΖαΙς, χχν. 7. ᾿αΥΠ, ἐδδ ρεαςαηπέ ἰαπά, οἵ ἰδὲ 
Ἰαπὰ οἔὗἉ Ιβγϑεὶ, υἱῖ}, 9., 866 480 χὶ. 16, 41., 28 ΕΖεϊς. χχ θ, 16. : ὁϑπιρ, 
αἶθο 716Γ. 111. 19.; ὅθ, ροϊελεά, χ. 6., 15 ΕἰΖοὶς, 1, 7., ὅτο. ὅις. 

ὙΠογα 18, ἔσθ ν, ἃ βιυἰκηρ Σαβοη δησα θαΐνγθθη ἰὴ Ατγαηῖλδ 
οὗ 1416] δηα ὑμπαῦ οὗ Εζγα, οἰθαυγ ἀϊδιϊησιυ  δηοα ἔγομι τμ6 ΟἸεἰἀεε 
οὗ 1Π6 οἸάοβῇ Ταγραπιϑ; 88 [86 υβῖηρ ΟΥ̓ ΤΊ ἔοσ δὲ ἴπ ἔδιηϊηὶπθ πουῖε; 
6. σ᾿ ΠλΔΓΙ, νἱ, 23. ; πῦϑῃΣ δηᾷ ΠΡΒῚ, υἱϊ. 7. 868 ἃ βπγλϊαν ἔογπι, ΠυΤΊ, 
ἘΖΓΆ ΥἹ}. 18. αἶθὸ οὗ ΠῚ ἰπ Αρῇμεὶ, δἴνος [86 Ηοῦτγεν Ηρ, εἢ 
ὑγῃι, 11, 24., παρσ, 26. ; Ἰφ. γα, νἱ. 7., πῃ, 29.; δ ἩΨΨΊ, Εστα τ. 13, 
5 ἢ, 14. 25, ΕΖτὰ υἱ. 17., ὅς. ὅζο. 850, αἰβο, ΓῚ 18 υαϑοὰ ἴῃ ΠΗρδὶ 
1. 27.. ἴῃ [86 Ἰηδηϊ γε οὗὁὨ Ῥβ6ὶ, 1. 14., 18 ΕἰΖγα ν. 83., υἱὰ, 14. ; διὰ ἴα 
Ν 88 {86 Ἰαδβὺ γϑαϊοα] οὐ γϑῦθϑ, 11. 16., ἵν. 8, ΤΑρΘΒᾺ ἔογία ἴ8, τρογθοῦδ, 
ΤΟ ΒΟΪν θα ποῦ ἸὩΘΓΟΙΥ ὈΥ χοβίοσϊης ὑδ6 3, νυ οἢ μδὰ Ὀόθῃ οὔ οί, δαὶ 
ΑΪ80 ὈΥ Ἰῃβογπα 10 ἴῃ ΟΓὰΒ αηᾶ ἔοσιὴδ ἴο τ οὶ τ ἀϊὰ ποῖ θειοπεῚ 
ἢ8. δέ )λὲ (3222) ἔοσ δΞιξ, 1ν. 9, 18. ; 866 4180 11. 2ὅ., ἶν. 8., νἱ, 19. 1δεῦ 
πο γο 18 ὑπ ᾿αΐλαοῖ ζεγδνμηι, ν. 24., Δῃα ΕἶΖτα υἱὶ. 14.., νυ μἱοὶ ἰδ ἰοτεξῃ 

᾿ ἘΆΙΟΠΕΤΕ. ἃ 255. 6. "- 
οἷϊ, Ελι]οἰ απ, 8 185. ΡΡ. 444. δα.; Ἡδτεοτγηίΐοκ, Εϊη]Ἰοίεαην, δ 975, 11, ἢ, »» 453. 

86ς 4180 ϑίπεγι, Ηἰβι. οἵ ΟἹὰ Τοδί. Οβπο, δοοὶ. χ. ῬΡ. 318, 419. ϑ ἐὴ 
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(ο ΟΒη] θα ; ἀμ] ἔογπηδ, 1.1) ἔισο λαπάϑ, 1ῖ, 34.:; 866 4180 υἱΐ, 4, 7.; 
ΕΖτα υἱ. 17. (ἴπ {π6 Ταγσαπηδ [Π6 τΟΣδ τὸ 1"), ὅ5ς.). ὙΠΟΓΤΟ 18 αἶϑὸ 
ἃ ῬΘΟΌΪΑΥ ἔοσιηδίομ οὗ ἃ ρεγίδοϊ ραβδῖνα ᾿τοπι {π6 ρδγίϊοἱ }]8 μαββῖνο, 
νυν. 27, 28, 30., νἱ. 4., ν!. 4, 11, 12. ; ΕΖγα νυ. 14. : ἰ6 χτοϊθῃίίζοη οὗ ἐδ6 
ΤΊ οδασδοίοσιβειο οὔ Αρδδὶ ἴῃ πα αΐυτο δπα ραγιοῖρ]α;; 1ῃ6 '86 οὗ 
Ἡορβδὶ, ᾿πϑίϑδα οὗ [{ἰὰρθ8], νυ ΒΙΘἢ 18 ΒΘ Υ ἔουπα ἴῃ Ὠδη16] οσ ΕΖ ; 
δα [π6 ἰγοδίϊησ οὗ "1, δ8 16 {ῃ6 δγβῦ γδαϊοδὶ ογὰ 3, 11. 9, 21, 30., ἵν. 
8,22.; ΕΖτη ἵν. 1δ. : ΟὨΪΥ ΟἿΘ ΘΧΔΏ0]6 οὗ [818 Κι πα Ὠα8 Ὀ66η ἀϊβοονογοᾶ 
ἴῃ 1Π6 ΤΑγρίπι8, νἱΖ. Βα ἵν. 4. 10 ἴδ οἰθαγ, [πθῃ, δοοοσάϊηρ το [ἢ 
ἡυάρτηοηΐ οὗ Μ|ΟΒΔ6118, ὑδαῦ {πΠ6 ὈΟΟΚΒ οὗ 416] δῃὰ ΕΖγα τηυϑὲ αν 
Ὀδθη ΘΟ ΡΟΒΘΩ͂ δρουΐ [86 βᾶτῃθ {ἶΐπη86. Απᾶ ἴΐ σαπποῖ 6 αἰϊορϑὰ ἐμαὶ 
[86 Βἰ τα] ΑΥῚΥ ττλ8 ργοἀποθα ὈΥ [86 τυῖίοῦ οὐ Τ.4η16] οοργίησ ΕἸΖΥα Β 
βΒίγὶο; ἔὸγ ἐβοῦθ ἃγῸ 80}}} σϑιημδυκαῦ]α αἰ ἴδσθμοοβ Ὀούν θθι τ[ῃ6 το ; 89 
ἔον Ἄχβιρίθ, [Π6 ῬΡΥΟΠΟΌΠ- ΌΣΤΩΒ ἴῃ ΕἸΖΓΑ, οἷϑῦ, Ὀὐπν, ΔΓΘ ἢ ΠΔηϊο] ἤ5Ὁ, 
ἿΠ, ιδπὰ ἴῃ [Ππ6 Ἰαϊίοσ Ὀοΐἢ [86 ὕνγο ἔοσγηϑ 2} δῃὰ ἸΦ ὁοοῦΣ, 11. 84, 

8ὅ., 111. 22. ; ψ 1116 ΕἾΖτα [88 ΟὨΪΥ (86 ἀροσοραϊοὰ ποσὰ : 3 [8 υϑοᾶ ἴῃ 
ἘΖγα, δὰ ἰπ Παηΐεὶ, νἱ. 19., }}, α ἐγεαδιιγεν, Εἶτα ἱ. 8., νἱϊ. 21. ; 82} 
ἦη ΠὨδηϊοὶ, 1.2, 8. ΤΏ δάνογθβ Ν᾿) Ἴϑρϊδ, ΕἰΖγὰ νυ. 8., υἱ. 8., ΤΥ], ΕΖγα 
γἱἹ, 28., ἀο ποῖ Βρρϑᾶσ ἴῃ 416] ; δη4, τ ΘΓΘΔΒ δ), ἃ ἀμησλὶ!, οοουγδ 
Τδη. ἱϊ. ὅ., νγα ἢαγβ ἰῃ Εἶτα υἱ. 11. 30)).} 

ΟΥ̓ [δ6 οδ᾽θοϊΐοηθ ἰδία ἔγοτα {πὸ ἀροσαϊνρέϊο οματγδοίον οὗ Τλδηῖ6} Β 
ῬΓΟΡΒΘοΙῖΘΒ, [μ οἱ Ῥαυυου ]ΑΥΥ, δπα τῃ 6 ἀοΟΙΣΙ ΠΑ] οΟἸουτῖηρ; οὗὨ {π6 θοοΚ, 
88 ονιἄθῃοα οὗ ἃ ἰδίθ οτἱρίῃ, 1{{Π6 ὁπ ΠοΓο Ὀ6 βαϊἃ. δϑυοῦ Ομ] οί ομδ 
ββυθ [μαΐ [π6 ΟΥἸΠ1ς 18 ἰο Ἰυάρα πῃ ταῦ ΑΥ Οοα 8 ὅο γϑνϑαὶ 818 
71}, Απά {δογο ἴδ ποέ {π0 ἀΙδσθ πο α ἴῃ [686 τοβροοίβ 8] σοα Ὀαύνγθθῃ 
Τδΐ6] απ οἴδοσ βδογοα υυϊΐοσα ΕὟΣ ἀϊδουββίοῃ οὗ {Πὲ8 ρασίὶ οὗ {88 
Βι. )6οὐ {μ6 βίιαοπί 18 τοίδστοα ἰο ζ 61]3, δὰ Ηξ νοοῖ, 5] 

ΟΠ αβῖνα 85 ἴἢ6 ῥσοοθαϊηρ δου ἀθῆοθβ 8Γ6, ἔοσ [Π6 ροῃυϊηθηοβδ οὗ 
ΤΔμ 61 Β ὑσϑαϊ οἴ οἢ8, ΤΔΠΥ ΟὈ) ΘΟὕΠΟΠ8 ἃ ΣῈ 81}}} υτροὰ, ΑΚ} π686 Βανθ 
Ὀδθη τοβαϊοα ἴῃ ἀοίμι] ὈΥ͂ ἀνὰ ἀρόδο ἴῃ 818 ἰγϑδῦϊβα οὐ (86 Αυ- 
ΠΟ ΟΣ οὗ δη16] δα ἴμ86 Ἰηίοσυυ οὗ Ζεθοδαυῖδῃ.. ΕἾομὰ (115 
ὑγϑδίϊβα {πὸ [0] ὁονῖησ οὐβογναίύϊοηβ βανα θ6 θη βοϊθοίβαδ: --- 

1. Ῥδηΐοὶ 8 ποὺ τηθηι θᾶ Ὀγ [86 δοῃ οὗ ϑδίγδοιι (Εοοϊυβ. χ]νἹἱ.---- χ]]χ.}. 
1 τἷ8 ρύονθβ δηγίπηρ, Ὁ Ῥγονθθ ἴοο τηυοῆ. [ὺ ῥσονυθβ (Πδὺ 0 βυςσὰ 

ἸΏΔη 38 Π.Δη 16] ΟΥΟΣ ᾿ἰνϑᾶ, ΠΡ ΕΖγα, ΠΟΙ Μίογαθοδί, ΟΣ ΒΩΥ οὗὨ (10 Πλΐηον 
Ῥτορμοίβ ; ποῦ οὔθ οὗ ἡ βοῦλ 18 τηϑηϊοηθά. 

2. ΤΠ ὈΟΟΚ οὗἁ ζκη16], ἱπ τ Ηθῦτγονν ὈΣΌΪΟΒ, βέδ 8 ΠΘᾺΓΣ ἰδ θῃα οὗ 
π0 Ηδσίορσταρμα, ποὺ διηοηρ {Π|0 Ῥτοροίβ. 

Τῆῖβ Βογίῃοϊαϊν οχρ δίῃ ΌὈΥ βαγίηρς ὑδαὺ (818 {μϊγὰ αἱνἰϑίοη οὗἩ {86 ΟἸἹὰ 
Τοβίδιηθηῦ Ῥ7Ὃδβ ποῖ ἰογστηθὰ υὑη}} δϊον τ..6 οἴμοσ ἔνο 6. οἱοδβθά. Τὰθ 
ςοΙ ΡΣ Ϊθγ8 οὗ (ἢ οδῆοη ἱπίθηαθα ἴο ΔΚ ὑνὸ σγοαῦ οἰ 5868, ἴδ ἰὰνν δια (δθ 
Ῥγορβείβ. ὅΤῆηο ὈΟΟΚΒ οὗ Φοβιιυξ, δια., τ γθ ἱποϊυἀθαᾶ ἰῃ (Π6 δ60ΟὨ(, ΣΔΘΓΟΙΥ͂ 
Ὀεσδυϑθ ἰἤογθ τῦῶϑ η0 (μϊγᾶ,. Α τὉηϊτὰ νγᾶϑ ΘΥΘΩἑΌΑΙΙΥ ἔοστηθα ἰο σϑοαῖνθ 

ΟῚ], 1 π]εἰδιιηρ, ὃ 138. 
3 ΕϊΠηπ]εἰταηρ, ἢ 1836. Ρρ. 46]. δις. 
3. Ἐϊη]Ἰεϊϊαης, ὃ 274. 11. ἰ,. Ἀν. 469, 470., δὰ ἰῃ ΚΊιο᾽Β Ογοϊ, οὗἨ ΒΙΌ]. 12, τί. Παπηὶεϊ, 

Βοοΐ οἵ. ἢ 
4 Ὁ]. Αὐτδοπεῖο ἀθβ Ὡδηΐεὶ πὰ ἀΐο Ιηἰορτίιδὲ ἀ66 6. δ δι δῃ, ογυσίεβϑοη τοὰ Ἐγηεὶ ΥΥ ἢ - 

Βοῖπι Ησπρδίθηθοσα. Βοιΐη, 1881. ϑνο. Ἰτγδηοϊδιθὰ ὉΥ ἴΠ0 ον. Β. Ῥ, Ῥγαιίίθη, Ἐμὶΐη. 
1848. 

5 ΤΉσδα τοδιϊδιίοηβ οἵ Ὡεοϊορίαη οδ᾽οοϊίοηδ ἃγε δὐτ ἀχεὰ ἴγοπι [86 ΒΙΌΪοαΙ Ἐκ μογίου 
μευ ηϊοὰ δὲ ῬὨΠ]Π ΔἸ ρ δ, τοὶ], ἰν. Ν, 8. Ρρ. δῚ] ---8. 
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1Π|ο86 ττῖ ἶἰπσβ τ ΠΟ αἰογνσασαᾶβ αἱ οἷδῖπι ἰο ἰπδρίσαιϊίοη. Τὸ (15 οσ ραν 
πδίίοη Ὦνγ. Ηρηςβίθηογρ οὈ)θοῖϑ ἐππαὺ ἰδ τϑϑίβ ἢ ΤΏ ΓΘ 8.8811πρ ϊ Οη 8, δῃιὶ 15 
β60}γ οοηἰγδαϊοίοα ὈΥ 4}} “Θνν 18 δυπογ 68. Η8 οὐ βοϊυτίοη 18: Τὴθ 
ἀϊδιϊποιίοη Ὀδίνγθθη {᾿}0 ργορμοίβ δῃᾷ (ῃ9 Ἡδρίορταρδ 18 ποί οὗὨ 8. σῃΓΟΠΟ- 
Ἰορῖς8] Κἰπὰ, Ὀυΐ ἰδ ουπάθα οἡ {6 ρϑου αγ σμαγδοίοσ δηὰ οπῆςθ οὗ {δ 
νυγίοσθ. ΤΟ ῥσγορδοῖῖς σὲ πυδὺ Ὀθ ἀϊδογὶ πιϊπαίθα ἔγοση ([Ἰ6Ὸ Ῥσγορδείίο 
οἵϊεε. ΤὮθ οπθ νγ88 δοϊῃποη ἴο 8}} 0 ὙΘΓΘ ἰηβρίγοᾶ ; (86 ]Ἰδίίον ἴ0 (δ 
τορυΐαγ οὶ οἶδ] ρσορμοίβΊ ὍΤηθ ὈΟΟΚΒ τειτΐθη ὈΥ (680 ργορθῃοίε, 88 βυςδ, 
ἔογιαθα {μ6 βοεοπὰ ργοαΐ ἀϊνἰδϑίοη. ὙΠῸ {μϊγὰ οοηίδίηβ ὑΠπ6 ᾿μοοΑ] ῥτο- 
Ῥμοοίθβ. ὙΥΏΥ οἷβθ βῃοι)]Ἱά “γι δ Β 1διχθηίδιϊοπβ Ὀ6 ἃ: 5] οἰ θα ἔγοπι δἰ5 
Ῥτορβδοῖίθβ ἢ 

ΤῊΣ τορδκϑ οὗ γ. ΤΊορο]]68 οα {818 ἴορ!ο, γα τ Β]] τοῦ ΟἸἸησ. 
““ὙΥμαῦὺ Ὀοατῖηρ [818 ἀγρυμπηθηΐ Ὧδ88 οη {π6 ατιαβίϊοη 18 ποῦ ὙΘΥῪ 8ρρδ- 
τοηῦΐ ἴο ΒΥ οὔθ Ψ80 τοραγάβ {π686 ὈΟΟΚΒ [(Π6 ΗΔρΊο τ Ρἢ87 88 Ὀεϊπς, 
41} οὗὨ {π6 πὶ, ΠΟΙΥ βογρίαγα: 1 ταυδῦ Ὀ6 βιιρροβθὰ (88 1Ὁ βθθπι8) ἰδδὺ 
1818 ρ'δθθ τσαβ οῃδ οἵ 1688 Ββοποὺγ (8 διιοηρ {Ππ6 ργορβαῖβ; δπὰ ἴδ 
76 νγ)8 ταυδὲ θ6 ᾿τηδρίηρα ἴο μανα ρἰδοθα Πδηῖθὶ ἔμασθ, 48. ἃ θοὸΚ οἵ 
ΨΏΟΒ6 οὐ ἢ ΟΥ Δ ΠΟΥ Υ ΠΟῪ 6 γ6 ἴῃ ἀουδί, [118 αἰ ΒΒ 0 ἴο θὺ}- 
Ῥοβα {μα διιοῖὶ δγρυτηθηΐβ οουϊὰ μ6 δεγίομοίψ 4]]οροὰ, [10 πᾶν Β6 4υθ 
Β Ποῦ ἴο σοδτκ ἰπαὺ (μ6 Τραΐπες βίδηἀ ἴῃ (ΠΠ6 βαιὴβ 1 1810} ὁ 
[Π6 οοἸ]εοζίοπ, (μα 1π6 «678 δὖ (6 ΟΒγἰ βέλη ογα (688 νυ ἐπα βϑϑα Ἀγ 
“Ψοβθρμ8) οοηβιἀογοα ΤΠ Δ η16] δ ἃ δ ρογθιηϊηθηῦ ρχυρβοῦ, {πμαΐ ν᾽6 
ἄο ποί Κποῦγ οὐ Ὑδαῦ ῥσὶποῖρ]6 ΠΊΔΗΥ͂ ραγίβ οὗ [86 οΟἸ]Θοτίοηβ οὗ 
ΥΪΏρΡΒ γογΘ αὐταηροθᾶ, δηὰ ἰμαὶ δηϊοὶ βίδηᾶβ, δἴθοσ 411, ἴῃ 8 ὃγ- 
πο-τ θβηδ- απηδίασαὶ Ρ͵806, Ὀαύνγθοῃ οἴδμοῦ τσ ἰηρθ το αηρ ἰο [86 
σΔΡΟν Υ, δμᾶ {μα Ὧ18 ὈοΟΪκς 18 ΡΑΓΌΏΥ ἰβίοσιοδὶ, δπα ῬασιΥ ῥτγὸ" 
Ρδεοίϊο.᾽"}] 

8. Τὴ δυΐδμοτβ οὔ (6 Ταϊπιυᾶ δπὰ (9 τιοάθσηῃ ζονγϑ τοραγὰ ἐδὸ δοοκ οὗ 
δηῖθὶ ἢ οοπίδιωρί. 
Το δ] ἀϊβί8 ἤαγθ Ὀ6ΘῺ τρἰβαρρυαβοπθὰ ; δηᾶ (86 ρῥχουάῖοθ οἵ [80 

Ἰηοάθγῃ {76 }78 ἢ88 παίῃ γα] Υ Βργαπρ ἔγοτι {μοῖρ μαἰσοᾶ ἰο ([μὨὸ ροβροεϊ, διά 
Ἡ ΒδίσυοΣ (6 48 ἴο ῬΓΟΥΘ 118 δυο η 161 γ. 

4. ΑἍὄ ἔοατιἢ οδ)θοίίοη 18 ἔοαπάβα ου Ὅδηῃ. ἰχ. ῶ2. “1π ἐμ Βτϑὲ γοῖν οἷ 
ἢἷ8 τοΐσῃ, 1, Πδπῖ6ὶ, υπἀογϑίοοα Ὁγ δοοῖς ᾽1ῃ6 πῦμαθοσ οὐὨ (86 γϑᾶγϑ, γ᾽ ιθγθ- 
οὗ [μ6 πνογὰ οὔ 186 [σὰ οδθθ ἰο Φογθηίδη [86 ργορμοῖ, ἰδαῦ Β6 ψουὶά 
ΔΟΘΟΙΩΡ ΙΒἢ ΒΟΥ ΘΠΙΥ͂ γθ8γ8 ἴῃ {86 ἀθβοϊδιΐομβ οὐ “6 τ 881 6). ὙΠῸ ΗΕΌὈΓΕΥ 
ννογὰ ἰγϑηβἰαιθα δοοΐδ 88 {ῃ6 αγίΐοϊθ ργοῆχοά. ΤὨΐβ, ΒΙθοΚκ σομπβί 4618 88 
ΒΥΠΟΠΥΤΛΟΙΒ ὙἹ ΓῺ δέδέϊα, οὐ ἐλς δογίρίιτοδ, ἀπιὰ ἃ ἀθοϊβῖνο ργοοῦ ἐπαᾶὶ [δ 
ΟΙα Τοβίλιαθην ΘΟ τΥᾺ8 ΔΙΓΟΘαΥῪ οἰοβαά, πὰ ἴῃ [86 Βδπᾶβ οὗ [86 ὙΓΙῈΓ οἱ 
{118 ὈΟΟΚ. 

ΕἸγθί, 79 βδγθ πὸ ῥγοοῦ οὗἩ {μοβο δοοΐδ οοηΐαϊηΐηρ ΔΩΥ ΟΥΠΟΓ πιϑί(εῦ 
ἰδ (86 Ῥγορῇθοῖθβ οὗ Φεγοιηΐδῃ. δεοοπαΐν, ΤῺΘ ὑδομηΐοαὶ ἴθγπι ἴῃ 88 
ΔΙΏΟΠΡ (ῃ6 Ἰαύδσ ονν8 ἰο ἀθδίρῃδίθ (86 σᾷποη 88 ποὺ “6 ΒοΟΚ8," δυ! 
Ἔ0Π6 ψγιηρ8. Ζλίγαϊν, Α, ΙΌΓΘΘΟΥ πον Γ σου] ἢανθ Ὠἰπίοα αὐ (86 64Π085 
Ὀοΐηρ οἱοβθά, ψβθη δΐδ ΥΘΙῪ ΟὨ͵οοὺ 88 ἴο ἢανθ δἰβ Ὀοοῖκ ἱποιυδοί 
Τοιτελῖν, Βοίοτα [86 βά)υδίτηθπὺ οὗ {μ6 δφᾶποῃ, ἴΒ6γΘ ογο ργίναίθ ςο ἰού" 
(ἸοΠ8 οὗ [Π6 βδοῦεὰ ῬΟΟΚΒ, Ἀ8 ἈΡΡΘΆΓΒ ποῦ ΟὨΪΥ͂ ἔγοιῃ {6 πδίαγο οὐ {π6 ἐδϑὼ 
Ὀὰϊ ἴσοῖλ (μ6 ἔδοί, {μαὺ Φογοσηίδηῃ χυοίθθ δὰ ἱπιίίαίθβ Μοεοβ, [5δ[8}) 
Οὐδάϊδι, δὰ Μίσδῃ, 88 δἀ πη θα μοί Ὁγ ΕἸΟΏΒοτη δὰ Π6 γνοῖίθ. Τλεεό 
ΤΘΆΘΒΟΩΒ 816 Βυϊθοϊοης, πὶ βου Ἀρρϑδιη, 88 Ῥαγθδὰ ἄοθβ, ἰο 186 Ψ6Μ|5} 
ἐν Ὑτ τε, Τ᾿ τἰτνς ν Ἐπ τ Δ τ πο π Π{|πι 20 τ Ὁ ΠΣ Ὁ πο, 

. Ἐοίρδσκβ ου 186 Ῥγορδοιὶς Ν ἰδίοηβ ἰπ ἴῃ Βοοῖ οὔ Ὠδηίεϊ, 1852. Ρ. 360.: φ00 ὈθίοΓΟ 
Ῥ. ὃ5.; δῃὰ Ἴσοιιρ. ὅι᾽:᾽ γι, Η]δὶ. οἵ ΟἹὰ Τοβὶ. ἰδηοη, δεςῖ, χἰϊ, ρρ. 347, 348. 
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ἰγδαϊἴοη, ἐμαὶ ὑπο βδοοὰ ὈΟΟΚΒ ΟῚΘ βοουγοὰ Ὁγ Φογθιϊδ Ὀοίοτο {16 
δυγπίηρ οὗὨ {π0 ἔθ ρ]θ, δῃὰ ἰηἰγυβίθα (ο [π6 οᾶγο οὗ 816]. 

[“Ἑαγίμβογ, ἼΒΌ, α δοοῖ, ἴῃ {86 »έωταἶ ΘΟΤΩΙΔΟΙΪΥ Τλ6Δη8 α ἐδέέεν ; [Π6 ΟΠ]Υ͂ 
ῬΪδοθβ ΠΟΙ ἐξ 18 οὐ ΟΣ νγ 186 Γαπαἀογοά δγὸ ΕοοΪθβ. χὶὶ. 12., “θΟΟ ΚΒ ;᾽ Ζ6γ. χχχὶ!. 
14., “ Θν: 6 ῃ 668 ;᾽ δηὰ {18 ρϑβϑαᾶρο 1. ἤδη. 'χ. ΕἸδον] ασθ (8ηἀ 10 Οσσυ 8 
οἱρμιύθθη {1π168) 1ὑ 18 αἰννδγβ ἰσαῃϑιαίθὰ ἱῃπ ΟἿΓ Ὑϑσβίοῃ αυϊῖθ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ, ὦ 
ἔεέξον" ΟΥ ζοίέογΒ. ΤὮΘ τϑίογθηοθ ἴῃ 12 Δη. ἰχ, 2., 18 ἈΒΒΌΓΘΑΙΥ ἰο ὑδμὸ Ἰδύῖο 
τηθηὐϊοηθα ἴῃ 46. χχίχ. 10.ἢ}] 

ὅ. ΤΏὮΘ Ἰαν δ Ἄχροπάϊίαγο οὗ β' 38 δηᾶ ᾿γοηᾶοσβ, σι ουῦ ΒΏΥ͂ δρρᾶγθηΐ 
οὈ͵οςοί, 18 υποσ οὗ τ6 ΠοΙγ. 

Οπο οὗ μοβὸ ψχο ὑυτρὸ {Πἷἰ8 αἰ ΒΒ ου ] γ 88 ΒΡ] ἰοἃ δῃ ϑηβνγοσ. ΤὨ]8 15 
τ θδίῃροῦ, ννῆο ᾿ΠΠΟΘΘΠΤΙΥ ΟὈΒΘΡΥΘΒβ, (Πδὺ πῸ ὈΘίΐου σΘᾶδΟη ΒΘΘΠῚΒ 8458 5.8 ]6 
ἔοσ 81} (Π 686 ΓΓΆ0]68 {88 8 αἰβροκβι (οι ἴἰο ΘΧβ] Φοον δ ἀῦονο οὐδοῦ ροὐϑ! 
ὕδῃ 8 Ὀοίίον Ὀ0 ἀροβίγοα ἢ Τὺ ἰβ ἰσυθ, {86 δάἀνογβδγίθβ 8.1}} οὐ)οςΐ, σωὲ δοπο 3 
Υ7ο ποοϑᾶ ο"ἱὺ οοπάθμβϑο γ. Ηθηρϑίθη δον 8 {πγθθ στρ 168 ἰμῖο 88 ΠΊΔΗΥ͂ 
βθηίθῃδοβ. 1. Τδί [86 410} ἀπὰ ΒορΘ οὗ [116 οχ 88 σοὶ ἢ 06 τηλὶηἰδὶποα. 
2. Ταῦ ἃ ὙΑΥ ταὶρῦ Ὀ6 ορϑηθα ἴον {ποὶγν γϑϑίογαϊου. 8. ΤΒδῦ ἴ86 Βοαίποη 
ταῖρι 6 δυγϑα ᾿πίο ἔοΓ ὈΘΆΓΔΠΟΘ δηἀ γοϑροοῦ ἑονγαγὰ8 (ὐἀ Β Ρθου ΠΣ ῬΘΟΡΪΘ. 

6. ΤὴΘ ὈΟΟΚ οὗἉ Π).Δπὶ6] οοη δ᾽ 8 ἢ ἰδίοσ 68] ᾿ΠΒΟσυΓΔΟΐ68. 
(1.) Το ρτοββϑϑὺ οὗ {Π|680 18 β8᾽ἃ ὑο Ὀ6 {Π6 βία θιηθῃηΐ 1ῃ υἱἷϊ. 1, 2. Βοῦ- 

1βο] ΒΒ οὈ]θοίίοηβ το, 1. ὑπαὶ ἘΠδΔπὶ 5 τηϑηϊοηθὰ 88 ἃ ρσγονΐιοθ οἵ 186 
ῬΔΌΥ]οΟ  Βἢ ομαρῖγο, ἴῃ ΒΙοῖ Δπῖ6] δοίθα 88 ἃ σόγαὶ οὔιον (ν. 27.), 
ὙΓΠΟΓΘΆΒ Ὁ 88 8 ργονίηοο οὗ ἱῃ6 Μοάΐαπ ϑιωρίσθ, 88 Ἀρρϑδγβ ἴτοπι [8888 
Χχὶ. 2. δῃὰ Φογθιϊδη χχυ. 26. 2. Τμαδὶ ἃ ρ4]806 158 ΒρΟΚθη οὗἉ αὖ δι αβἤῆδῃ ς 
ὙὙΠΘΓΘδ8 ὉΠ6 ῬὈ8]8466 ἔα γο γα Ὀυ 1] Ὀγ ΠΔγῖυ8 Ηγβίλϑροϑ, 88 Ἀρρθὰγβ ΕἸ Ὸπὶ 
ῬΙΙηγ.5Σ 8, Ταῦ τπῸ πᾶπο ϑδλιλαη 1.561} (τ Βῖοῖι βρη ῆθδ ἃ ἐν) νγἃ8 τιοί 
σίνθη ἀη0}] Ἰοπρ δέου θϑαγίυϑ, πὰ τννᾶϑ ᾿πίθηἀϑᾶὰ ἰὸ θαργοβϑὰ (μ:6 Ὀεδυΐν οὗ 
16 οαἰβοοθ8 τ ἱοῦ ἐμαὶ ρυΐηοθ ογθοίθα. 

Εἰγοί, Το βυ)θοίίοη οὗἩ Εἰατι ὈΥ ἴ86 ΟἸ δ] ἄθοϑβ 18 ργοδι οἰβὰ ὉΥ “ϑγϑιῖδὶι 
(χ!χ. 84.), ἀπὰ {86 8] ηθηΐ τοοοσάθα Ὁγ ἘΖοκίοὶ (χχχῖϊ. 24,. Τηα ρῥγο- 
ἀϊοίύίοη αυοίοα ὈΥ ΒεοΣίβο]ᾶϊ (6Γ. χχν. 25.) σϑργοβϑθηΐίβ ΕἾδη), ποὺ ἃ5 ὃ 
Ῥτονίῃοθ οὗ Μαάϊβ, θυΐῦ 8348 δὴ ἱπάβροπάθῃϊς ΠΟ ΔΓΌΠΥ, ϑηα :ηΓΙηδῖθϑ 108 
ονθγβσουγ. ΓΠῚΒ ῬΓΟΡΠΘΟΥ ψγὰϑ υἱογοὰ ἴῃ (Π6 ἢτγβι γϑὰγ οὗ Νερυςβδά- 
Π6ΖΖΑΓΒ τοΐρση, {πε οὗ δη16] ἴῃ (ἢ 6 τὰ οὗἩἨἉ ΒοΙβῃμασζατ Β. Βυΐ, ονθὴ δὰ- 
τηϊ προ 16 Αβϑογοη οὗ [80 δάνοσβδυυ, ἴβογο ἰδ πὸ ἀδραγίυγθ ἔγοιη [9 
ἔγυτἢ οὗ ᾿ιϊϑίογγΥ. ΤθΔη161 Μγ8 δἱ ΝΩ͂Ν ΟἾΪΥ “1 8 υἱβίοῃ ; ̓ 88 ΒρΡρΘδΓβ 
ἔγοτα 8 βίσϊοὺ ἰσϑηβίδίΐοη οὗ {9 ραβϑβᾶρθ. ΤῊΘ δοθὴθ οἵ Μὶ8 νἱβϑίοῃ, 80 ἴο 
ΒΡΘΆΚ, 8 ἴπθγο, Ὀθοδυδο Θμθηδη γ88 0 ὍΘ ἴῃ σδρὶ(8] οὗ ὑμθ θιρὶγθ 
γν Πο86 ἔογίιμ 08 ᾽6 ἔογοδβανυ. ϑεοοπαἶψ, Ῥ] γ᾽ δίδιθσωθηΐῦ 88 ἰο [8:6 θυ] ἀϊπρ 
οὗ 1Ἀ86 ῥΡβῖδοθ, δηά ἱπάθοὰ ὑμὸ ψβοὶθ οἰΐγ, ὈὉῪ Βασίυβ Ηγβίβϑρϑβ, 18 οοῃΐγα- 
ἀϊοίοα Ὀγ 411 ατϑθκ δηὰ οὐγίϑηϊαὶ υγ ὕθυβ, 80 σοργοβθαΐ Ὁ 88 ΘΧΙσοι  Υ 
δησίοηί,. Τλίγαϊν, ΑΥοπϑουῦβ δηὰ οἰμοσβ βίδίϑθ ὑπαὶ {π6 οἱτγ νγϑ8 ς8]168 
ϑλιιδλαη, τοι ὑπ6 τι! μὰ οὗὨ 1168 στον ίηρ ἱπ {μδὺ γϑαίοη ; 8 ἕδος σβοοῦ- 
ΟἾΔ 016 τὴ ΔΏΥ ἀδίθ ννηδίθνυοσ.ὃ 

(2.) Αποίβοσ ραβϑαρθ νν ἰο ἢ μ88 θθϑη οὐ]ϑοίθά ἰο, 15 γμδὺ 6 ΥΥ οἰἱθ 98118 
(86 Ἰδυρ Δ 16 ἀσβογί ρυίοη (ν}.) οὗ ἃ ᾿ἰοῃβ᾽ θη 1 ἃ οἰβίθσῃ, τὰ ἃ βίοῃβθ ἴὸ 
ο]ο86 756 οὗ ῆΟΘ. 

Ἧ͵)9 ΚΗΟΥ͂ ποιλίηρ δθουῦ [86 Ἰοπβ᾽ ἄδηβ 'π {πδὺ ραγὶ οὗἩἨἁ (86 ποτ]ὰ ; Ὀυΐ 
ἯΟ Κηον ἰδδὺ ἱπ ΕῸΖ ἡπὰ Μογοσοο {60 τἴ6 βυδίογσδηθουβ, δηὰ {πδὲ 
οΥἐπλΐ 18 ΔΓΘ οὔθ γον ἱπίο {Πο. ἥ ]ὸ ΚυονΒ ἸΟΥ̓͂ ἰᾶσρο ὑμθ δίοῃθ 
Ὑνᾶ8 ἴῃ [Π6 6436 ὈείΌΓΘ 18 3 

1 Ττοροῖ]οβ, ΒοσΑΣΪ 8 οἡ {86 ῬΊΟΡὮ, ὙΊβίοηβ, ὅο. Ὁ. 269, 
3 ἩΪΞ:. Ναῖ. 110. νἱ. 27. 
8. 3.0 ΚιιοἾΒ Ογοὶ. οὗ ΒΙ10]. 110. τὶ, ἘΠΔ πὶ, 

ΥΟΙ,. 11. ὯΙ 
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(8.) Α υμἱτὰᾷ οὐ͵οοίίοπ οὗ {π6 β8π|6 Κὶ πὰ 18 ὑπδὶ ΒΘ] 8) σζαῦ 18 τοργοβοη θὰ 
(Όδῃ. ν. 11, 18, 18, 22.) ἃ5 1π6 βοῃ οὗ Νῦυ ΘΠ ΖΖαγ, τυ θγοδδ, δοοογάϊης 
ἴο φῥτούμπο 1ιϊϑιογδπα, Π6 τνᾶβ ἢ18 ΓΟ Ὁ}} ΒΙ Ι ΟΟΘΒΒΟΥ. 

Νο [δες ἰ8 τοῦθ ἴδιαν, ὑΠᾶπ (μδὺ γαΐλεν ἀθποίθβ 8ῃ αποδβίου ; ΒΟΉ, ἃ 
“εεοεηάαηί. 

(4.) Οὐδον Βἰβίογι σϑὶ οὈ]θοϊϊομβ δγὸ {πδῦὺ Ογάχδγοβ Π. ἰ6 Ὁγ Πδηΐοὶ οδ]]οὰ 
Βαγίυβ; δηᾷ {ἰπδῖ, ἴῃ 1. 1., δ γαβαὶθπὶ 18 βαϊά ο βανθ Ὀθθη ἰδκθῃ ὈΥ Νοῦυ- 
οὈδάποζΖαγ, ἴθ {π6 {πἰγὰ γοαγ οἵ Φεμοίακίπι: πν Β 116 Σὺ ἈΡΡΘΑΓΒ ἔγοσῃ {76Γ.ὕ 
χὶν!, 2. (Π8ὺ {Π6 ὈΔι016 οὗὁἨ Οπγοβοι 8, τυ] Οἢ τυδῦ ἤᾶνο ρῥγθοθάοα (δαὶ 
δνϑηΐ, οοσυγτοά ἴῃ {π6 ἔουγΙἢ γοδσ οὗ Φεποϊακίτη, ἀπὰ ἔγοσι ὅ6Γ. χχν. 1. ὑμδὶ 
18}18 Βδὴ6 ἔθου ἢ γὙόδΓ ννᾶ8 {86 Εγεὶ οὔ Νουυσδδάποζζαγσ Ὦγ. ΗἩθηρβίοη- 
θογμ βοϊυζίοπ οὗὨἨ {μο86 αἱ σ.]1165 σΔΥΤ 68 ΠΪπὶ 50 ΓᾺΡ ᾿πΐο πηϊπυ 88 ὑΠ8] τὸ 
σδη ΠΟΙ Π6Γ [Ὁ]]ονν, ΘΟΡΥ͂, ποῦ δυσγι ἄρσο Πὲβ αὐυρυθηῦ. ϑυβῆοθ 10 ὕο ΕΔῪ ὑπαὶ 
ῦ 18. ὙΠΟΪ]Υ 8815 οί ΥΥ. 

Ἴ. ΤΒὸ ῬοοΚ οὗἉὨ 1)δηῖ6] οοπίδίἢβ νδτῖουβ ᾿ποοηδίβίθηοϊθβ δηα οοηίΓααϊο- 
1018. : 

ΤΠθ86 8]]οροα ᾿ποοηβιβίθῃοθβ 8δπα δοη γϑαϊοἰΐοπδ 8ΓΘ ΤΩΘΓΘΙΥ͂ ΒΡΡατγοηί, 
ποὺ τϑᾶϊ. ΟἾ")βδρ. 1. 2]. 1.δβ θθθὴ σϑργοβθηϊθα 848 δῖ νυ ΆΠο6 ὙὙΣ 1 χ. 1. ; 88 
ἱμουρσὴ {86 ἔΌΓΠΊΘΡ ἱπεϊπγαιοα ἰπαΐ Πα ᾿ἰνοὰ πὸ Ἰοηροῦ ἢ Α βίαια Οὐ] δοίίοη 
8885 ὈΘΘῺ ἴουπάοαά οἡ Β6]5}}ᾺΖΖϑι᾿Β ποῖ Κπονίηρ Πδηϊοὶ (νυ. 14.}, νυ μὸ μιδά 
Ὀθθη οχαϊ θα ἰο βυ6}} Ὠοηουν ὈΥ ΝΟΟΟΘΠΔάΠΘΖΖΑΣ (1. 48, 49.) ; 8. οἰγουπι- 
Βίδ ποθ βαρ αἰηθά ὈΥ {Π6 νοῦ  ομαγδοίογβ οὗ {ῃ6 ρσορ]ιοῦ δπὰ {86 Κίπρ, νιοὶ 
ΓΟΙῸ ἰο0 ΟρΡροϑὶί(θ ἴο δά πη οὗ ᾿μἰΐτααογ. δηῖ6] νου] ἡδίαγα!!υ βἰϑηᾶ δἱοοί 
ἔγοτῃ 80 ἀθδυοῃθα ἃ σουΓί. 

Αραΐη, ἰδ 18 αϑκϑά, Βον οουϊὰ Νονυςβδάπθζζασ ὃθ ἱρπογδηΐ (Ἰἰϊ. 14.) 
Ὑ ΒΟΙΠΟΣ {86 ΗΘΌΓΘΥΒ βοσνϑᾶ ἷβ (ἀοά, θη μ6 πᾶ ᾿ἰπιβοὶ ἢ (1ϊ. 47.) 80- 
Κηον]οάροα {ποῖτϑ ἴο Ὀ6 ἃ αοάἁ οὗ ροάβ απὰ 1,ογὰ οἵ Ἰογτὰ8 ῦ ὍῊ1Β ἱποοηβ18- 
ἸΘΏΟΥ 18 Ομ Ρρ ΘΔ Ὁ]6 ποῦ ὉΡοΠ {Π6 βδογθα υυσὶίογ, θα  ἀροη 186 Ὠδδίμθῃ Κἰπρ. 
ΗΪ8 ἴΌσΙ ΟΣ δοκπον]οάρηιθηΐ γοβϑυϊ θὰ ποὺ ἔγοϊη ἃ σἤδηρο οὗ μβοαγί, Ὀυϊ ἔγοπι 
δϑίοι βτηθηῦ δη ἰΘΥΤῸΣ --- αἰ 501 ΠΟΥ ΟΠ τν ΒΊΟἢ (Π6 ῬΒΥΟΒΟΪΟΡῪ οὗὨ ΣδυΣο Δ] ἰδί9 
Κηονβ ποίῃϊηρ οὗ, ΤὨΘ 8810 ΙΏΔῪ ὃδ6 δαϊὰ οὗ {π6 οὈ]δοίζοι βίδγίθα ἰο (δ 
ἀϊνοσβο ϑχ ἰ δἰ το οὗἨ 818 βᾶτηθ Κίη σ ̓5 σμδυβδοίοσ ἱῃ οἤ 805. 1.---ἰἰϊ. ἀπά ἷγ. 

8. Ορἱπίοηβ δὰ υὑϑᾶρθϑ ΔΓ τηδηίϊοποα ἴῃ ὑμ8 ὈοΟΙΚ, τὶ οὮ 8.6 οὗἉ ἰδίαι 
ἄδίθ ὑπ 8ῃ ὑπ οἰαϊτηθα ἴον {16 ὈΟΟΪΚ 1086]. 

(1.) δα. νἱ. 11. [ὲὺ 18 οδ)εςιοᾶ {πᾶὺ [ΠΘ ΓΘ ἈΓΘ 81] 8108 (0 {γ66 πηοάοτι 
ουδβίογαβ, [Πδὺ οὗὨἨ ῬΓΑΥΪΠΡ ἰονγαγα 8 6. Ὁ8816π|, ὑΠδὺ οὗὨ ῥγΓαγίηρ ΠΠΓσΘΘ ἃ ἀ87, 
δηα (Πδὺ οὗ μανίηρ᾽ 8 σΠΘΙΌΘΓ ἈΡΡΓΟρΡΓΙαἰθα 0 ὈΓΔΥΘΓ. 
Το ουβίομῃι οὗ »γαψίπο ἐοισαταβ ϑοτιδαϊεηα 788 8. ἀποϊθηΐ ργαςίΐοθ. ΤΊ 

Ἰανν οὐ Μοβϑϑ γσγϑαυϊγρα 8]}} ββογιῆσθβ ἴο ὃ6 οὐδδογϑα δὲ [6 ρ]δδθ νυ Ὠιοὶ [80 
Τ,οτὰ βῃου] ἃ οἤοοβθ “ἰο ρΡυΐ Ϊ8 Ὡδῖὴθ {μοτὸ " (Βοιῦ. ΧΙ! ὅ, 6.)δ. ῬΓΑγεῖ 
νγου]ὰ οὗὨ δουγβθ Βοσο Δ ΠΥ ΟὈϊδίϊοη. “ὙΒοῖγ Ὀυγη -οΟἸδγίηρ 8," 58γ8 (δὲ 
Ιοτὰ ὉΥ ἐδθ του ἢ οὗἁ 15818}}, “ δηὰ {ποῖν βδογι ῆθϑδ, 88}8}1 Ὀθ δοσορίθα ὑροὴ 
ΤΩΥ͂ ἈΠΓΆΓΡ ; [ὉΓ πηΐπθ μοῦ86 5881] 6 6816 4 λοιιδο οΓ Ῥγαψετῖ ἴοσ 811 ρϑορίὶθ᾽ 
(1εκἱ. ἵν]. 7... “Ἴπ (ΠΥ ἔδαν, βᾶγ8 Πανὶ, “νν}}} 1 ννουβῃὶρ ἐοισαγα ἐὰν ἠοἷν 
ἐοηιρἶε" (881. ν. 7., Ἄσχχχυ Ἕ. 2.)., “111 Ἂρ ΤΥ Βαπάὰβ ἐοισαγα ἐὸν λον 
ογαοῖο᾽" (χχνὶϊ!. 2... Νον, 18 ἴῃ 1Π6 ἔβιωρ]θ ὑῬγϑύϑγ νγ88 οθδσγοὰ ἰοινατὰ (δὲ 
ΟΓΒΟΪΘ ΟΥ̓ ΒΑΠΟΙΌΔΓΥ, δῃὰ ἴῃ {86 ΟἿ ἰονγαγὰ [Π6 ὑϑιρ]θ, ΒΓ {8080 Ὑ1}0 
ἼΟΓΘ ουὖὐ ΟΥ̓ ἴΠ6 οεἰΐγ, νΒΘΙΒΘΣ ΓᾺΓ ΟΥ πϑδῦ, ᾿γου]Ἱα Ὀθ [ΙΚΟΙΥῪ ἰο οὔϑσν ἐμποὶγβ 
ἰοναγὰ “6 γυβδίοῃ 1861. Οομρ. 1 Εἰ πρβ νἱϊ. 44. Νοῦν σου] {86 ρῥτγδρ- 
εἶοθ οθᾶβθ, ὑθοδβθ (ῃ6 ὕθιρὶθ νγ88 ἀθϑίσογθα, [18 ΨΘΙῪ βἰΐβ γγ89 σορϑγάεὰ 
Ὀγ {86 “96 ν)7ὺ8 88 μοῖγ. “ΕΘΠΟ ΟΓ (ἢ18 τηουπὺ Ζίοη, τ βογϑίῃ (μου μι85| 
ἀνθ]. ΤΟΥ δμδνο," ὅζο. (Β84]. ᾿Ιχχὶν. 2, 7.) ᾿ 

ΤΠΟ ουϑίοῃ οὗἩ ρ»γαγίπο ἐλτίοο α ἄαψ ἴθ 80 παίυτγαὶ, (δαὶ ψὸ βηὰ 
Διλοηρ ἰπο80 τὶ ποτὶ [π6 678 σουϊὰ Βανο π8α πὸ ἱπίθγοουσϑβο, {Πὸ 

--«. «ὦ 

δ 506 Ὀοίογο, μ᾿. 468. 



Οηἡ ἐλο Πδοοὶ Ὁ ἐδιο ᾿γορλεὲ ])αηϊοϊ, 856] 

ΒτΔΒταΐη8 ἴῸΓ ὀχϑρῖθ. Απᾶ νι μδὲ βαγβ θανὶα ἢ “Ἐνοηΐησ, 8Πα ΤΟΤΉΪβ, 
Δηα δ ποοῦ, Ὑ1|1 1 ΡΓΑΥ δηᾶ ογῪ δἱουὰ ᾿ (Ἐβ4]. Ἰν. 17.). 
ΤΙ τιϊγὰ ραγίϊοιυαγ---- δῇ οὗἩἨ πανὶηρ α σλαπιδον ἀρρτοργίαϊοα ἰο ῥ,αΨΕΥ 

-- τοϑίβ ὈΡΟῚ ΤΘΓΟ ϑϑυτηρίίοθ. ἼΠογΘ 18 ποίην εα]α δῦοιιξ ἃ σὔδΌΟΓ 
804 Θχοϊ ϑί ν Ι Ὺ ἴ0Γ ἀθνοῦϊοπἉ} ρυγΡΟΒΟΒ ; δηᾶ, 1Γ {ΠΠΓῸ νγ88, [Π6γ0 οϑῃ Ὧθ 
0 στουπᾶ ἴον {ἰπ αβϑουίίοῃ, ὑμαῦ (18 νν88 δὴ ἱπνθηίοη οὗ {Ππ6 ἰδίου “6 νυν ]8} 
οτγ41181ι8ὅβ.Ὀ Ουν ],ογὰ οοτμδηαβ ἢΐ8 ἀ] 5οῖ Ρ] 65 ἴ0 γὸ ἱπίο {πεῖν ο]οϑοῖβ, δῃά 
ποῦ ἴο ΡὈΓΔΥ 'π Ρυδ]1ο, Κοὸ {π6 ῬΠΔΓΊ5668 (Μίδιι. νἱ.). Οἷ {86 οἵμον Ἰιδπᾶ, 
Πᾶνα “ πγθηΐ ὑρ ἴο 1116 ΟΠ ΒΑ ΌΘΣ ΟΥΟΡ ὕΠπ0 ραίθ,᾽" 1 πού ἴο ῬὈΓΑΥ͂, δὖ ἰϑδβὶ (ο 
γϑηΐ 18 στοῦ (2 ὅδπι. χν ἡ]. 88.}); δηᾶ ΕΠ) ἢ γοηῦ “ Ἰηΐο ἃ Ἰοίι,᾽ δινὰ “ογϊοὰ 
απΐο 1πο0 Τοτὰ ἢ" (1 Είηρϑ χνὶ!. 20.). Ὑ͵7δβ (818 8 τηοάθγῃ ρθΒαγ βαῖοαὶ ἱμ ν θη- 
(1οη, 88 δΠ γπηοα ὈΥ Βοειο] ἢ 

(2.) ΤᾺΘΟ δάνϊοο οὗ Ὁδηΐθὶ ἰο ΝΟ μδΔάποΖΖαγ (ἴν. 27.) 18 τορι θϑοι(ο 
ΌΥ Βευίμοϊἀῦ 848 δϑογι δηρ δὴ οϊοδου ἴο δἰ π|8- οἰ υἱπρ, νυν σῇ Ὑγ88 ΠΟΝῸΡ 
ἀγρδιηθὰ οὗὨ ἱπ 106 ἀδγ8 οὗ οἷά. Ηο ἰγδηῃβϊαίθϑ {1|6ὸ νϑσβθ, “ ΒΥ οἱ (οοιη- 
Ροηβδῖθ Οὐ δίοῃϑ 07} [ὮῪ βδἷπβ ὈΥ ρἰ 8, δῃὰ (Πγ ρα!]]ὺ ὈΥ ἀοΐπρ ροοὰ ἰο 1116 
ροον. ἩΗδθηρβίοῃοΓρ Βῃοννϑ ὑμαῦ [Π6 γι 56η86 8 ὑΒαῦ οὗἨ ΟΣ οΟἾΤΏ {γ8}8- 
Ἰαϊοη, “Βγοδκ ΟἹ [ΠΥ 8᾽η8 ΟΥ̓ σἰμιιδθοιβηθββ, δημὰ (πο ἰπᾳυ 68 ὉΥ͂ 
ΒΟΥ ΤΏΘΓΟΥ ἰο [Π6 ροογ." Ὁ ΔανθγβασΎ [88 (16 ογϑάϊί, ὑμογοίοσθ, ποῖ 
οὗἨ {π6 οδ]εοοη οἡἱγ, Ὀυὺ οὗ [86 ἔδυ] οὈ]οοίοα ἰο 1 

(8.) Α 5] πλ}1ὰν οὈ)δοίίοη ἢ88 Ὀδοη σαὶβοᾶ Ὁ σδιθογρ, ἰῃ τοϊ δύο ἴο [86 
ἀοούγϊπο οὗἁ »ιοτίξογίοιμβ ἔἈ5. 1 Πρ, 848 ἰτιρ]]6ἃ ἴῃ ἰχ. ΤὨδιὶ το] ρίουβ [ϑιηρ 
Ὑ783 ἃ τηοϑύ δηοϊθηῦ υ88}06 ΟΥὗἩὨ (80 7678, ΔΗΥ͂ σοηροπάϊυπι οὗ Ὀ1011.4] δηι- 
40}01658 γνν}}} ϑον. ὙΠαὺ {π6 ρορ δῇ ποίίοῃ οὗ τῃοῦὶῦ ββοι]ὰ ὃ6 ἔουπά 1 ἃ 
Ῥββϑᾶρο ὙΠΟΥΘ Βυοἢ ΟΓΒ 88 ὕἢ656 ΟΟΟῸΓ --- 79 ἀο ποὺ ῥγϑδβϑηΐ ΟἿΣ 80ρ- 
Ρἰἰοαϊίομβ Ὀδῖοσθ {8:66 [Ὁ οὐν σἱρϊθουβηθββ, Ὀὰΐ [ὉΓ {πὴ ργθαὺ τωθγοὶθβ ἢ 
(θη. ἰχ. 18.) ---- ἀγραθϑ βοιῃθίίηρ ΓΑΙΒΘΡ τνοῦβθ {118 ᾿ηδάνογίθηοθ ἱῃ (ἢ6 
ΘΑ ]ΟΥ ὙΠῸ 168 10 ὑΠ6Γ6. 

[ἼΠΘΓ6 ἀχὸ οἶβοσ οὐ) θοζοηβ τηδᾶθ, ψ 1 ἢ ταυβὲ ποὺ 6 ον πψιϊβουΐ 
ποίϊοθ. 
ΤΠ Ιδυἀδύοσυ δχργοβδιομβ ΟΝ κν6 πᾶ, 1. 17,19, ὅτο., γν. 11, ὅζς,, 

γἹ. 4., 1ῖχ. 28., Χ. 11.» ου]ὰ πουοσ, 1Ὁ 18 8814, ἢανα Ὀ6θὴ στϑοογα θα ὈῪ 
Ἰθδμ16] οὗ ἰτηβ6 1, ἀπὰ αν ρσοοῦ (μαὺ μα ἀϊά ποῖ οο]] οὐ 8 οὐγὴ υτι ποθ. 
Βυϊ, 28 1161] μαβ σεμαγκαα, 1Ὁ 18 ποῦ θϑβῪ ἴο 866 ἴῃ τμδῦ {8686 ΑἸΠῸΓ 
ἔτομι ἴ86 ἰδῆριδσα οὗ δι. Ῥδὺ], 1 Οογ. χυ. 10.; 2 Οὐοσ. σχὶ. ὅ, ὅζο., Χὶϊ, 
2., Χο. Βοϑιάθβ, βοῇ οὗ {μθῃ), 88 ἰχ. 23., χὶ 11., σοῦ υϑ6α ἴῃ 1ἢ68 
Δ άγθββ οὗ 1Π6 δηῆροεὶ; οἴθδυβ, 88 ν. 11, 12., ἃἀγθ {86 σϑοοιῃσαθη βίο 
οὗ Τδη16] ἰο ΒοἰβμαζΖαγ, ὈΥ 186 αιθθῃ: 88 ἕοσ ἴΠοβα ἴῃ 1. 17, 19, 
20., ΠΟΥ 8.6 ΔὈβο] Ὁ] τοαυϊγοά, ἰο βῆονν οὐ ποπάδγία] ῥγον}- 
ἄδηςθ, ἴῃ δορἔογγϊηρ σἸ ΓΒ ὑποχρθοίοα οἡ 18 βεαυναπίβ; δηᾶ, πλϊμουΐ Υἱ. 
4, ἃς., (88 παγγαῖῖνε νου] θ6 γγ06}} Ὠῖρῇ υπἱπί6}}1ρ1016.}: ΤΈΘΓΘ 18 η0 
ΤΘΆΒΟΙ, ἵδογθίοσθ, ἰὸ θην (μαὺ {π6 ργορμοῖ ρὰΐ δἷβ ὈοοῖΚ ἱπίο 18 
Ῥγοβθηΐ βῆδρα. 
Ομ τροσο οἤδγρα 8}4}1] Ὀ6 δἀνογίϑα ἰο, γϑιμασα]6 ἴον {π6 ὑτϊυτη- 

Ρ δηΐ οοηῆάοηοα πὶ τ νυ οἢ Ὁ 88 Ὀθθὴ ὑτροά, ἀηα ἴον {Π6 β'ρμαὶ 
τοί δϊοη τ ΒΙΟἢ τηοἄθγη γαβθασγοῖ ἢα8 Βρ 0116, ΟΥ̓ ΟΒδρ. γ.ν 1Ὁ Πὰ8 
Ὀδδῃ ἀθοϊαγοα {Παΐ {π6 δοσοιηΐ οὗἩ Β 6] 8) ΖΖαὺ 18 ρᾷγα ἱηνθηίου, [δαὶ 
1ῖ δοῃίγδαϊοῖθ Βϑγοβαβ, δηὰ ἐπαῦ 1Ὁ ἀπ η Β Δ ΚΑΌΪΥ Ῥσοόνθβ ἔμ 6 “ἀπ ῃϊβίοσϊ- 
ο41᾽ οπαγδοΐδσ οὗ [6 ὙΠοΟΙ6 παγγδαίϊνοῦ, Τῇ ἰαβύ οηδ σοὶ 18 ποὺ, ἴΐ 
γγ)8 αϑϑογίϑα, ἰὴ ὑπ6 ΟΥ̓ θη ΟΥτὰϑ τοοΪς 1, ἀπ αἴοσγασγάβ, ἤθη ἢ6 
νᾺ8 ἸΔ46 οαρίϊνα αἱ Βοχβιρρᾶ, [6 νγα8 Κίηα]Υ ἰγοαιοα ὈγΥ ἴμ6 Ῥεογβίδῃ 

ἱ 8εο ΚοΙϊ, Εἰπ]οίίαησ, 8. 136. 23 800 ])6 ἡ εῖνο, 1] ]οϊναηρ;, ὃ 255. δ. ὑ. 845. 
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σομαθοτοῦ. Βυΐ, ἴῃ 1864, δ᾽ Η. Ἐδυ]Ἕηβου ἀϊδοονογοά ἀοουπιοηία 
αἱ Μυρδοῖν, [Ὧ6 δηοϊθηῦ ἴτ, τ ὨΙΟὮ Ῥγονυθα {παὺ ΝΑθοΠπδάϊιΒ 84880- 
οἰαιοα νυ Βῖπι, ἀστηρ [Π6 ἰαδὺ γϑαγδ οὗ μῖ8 ταῖρῃ, μῖ8 βοὴ Β1]-88δγ- 
ὉΖιΓ, δηα Δ] ονοα πἷπὶ {86 ΤΟγ4] 116. δ 10 νψγαβ8, ἰβογθίογο, Ὡ0 
ἀουδί, [μαῦ σοηἀαοίοα (μ6 ἀφέδῃοο οὗ Βαυ]ου τι [86 νν8}}8, 8116 
18 ἔδίμοσ δομηδηαρα νου. Νον, 11 Νδθοηδάϊυβ, {Π6 {δίμου, 
ΤΥ οα ἃ ἀδυρίον οὗ ΝΕ ΒΔ 6ΖΖΑῦ, δπα 1] -Θῃδτ-ὈΖΌΓΣ γα 186 
18816 οὗὨἨ [π΄ πηδυτίαρο, νυν. 11, 18, 18, 22. δὰ δοοουηίρα ἔοσ, [{ 18 
8180 Ἔχ Ϊαἰ πο, 48 ἴθ γῈ ὝΟΥῈ ὕτῦ|ὁὸ ΒΟΥΘΓΟΙΡΏΒ, ὙὮΥ ΠΔη16] τγ88 ταδάς, 
ν. 29., οὔγ “ ἐλίγά τυΐον οὗ [Π6 Κιηράομμ. ὅοπιο αἰ ΒΟ. ] ἐγ 848, ἴη- 
ἀοοά, θδϑὴ ἔοὶυ ἔγοτα [16 βυρροβθα γουί οὗἉὨ Β1]-5ῃαγ.υζουγ; Ὀαΐ Καὶ 18 
ποῦ Οὗ ΘοηΒθαΌΘΠ06; 88 [Π6Γ6 ΔΓ6 ᾿ὨΒίδ 068: ἢ ΘΑϑύθυἢ ΒίΟΤΥ ΟΥ̓́ ἱπηροῦ- 
ἰδ ΘΟΙΏΤΛΔΠ4Ὧ8 Ὀεϊηρ ᾿ηἰγυδίοα [0 ΨΘΙΥ͂ γουηρ θη. Τδυδ Ηοτοά 
1η6 Οτοαῦ νγα8 δρροϊηϊθα ροόνϑῦθοσς οὗ (ἀ8]1166 αἱ ἴθοη. Βοβϑιἄθϑβ, ἰῃς 
Ἰηοτίογθησο οὐ [6 4Έ66Π, 88 τοϊδί θα ἴῃ Π.4η16], 18 ϑοῖλ 6 ργϑϑιπηρίϊοη οὗ 
Β6]882ΖΖαιβ γοιΐῃ, ὙΠ τοραγὰ ἴο τϊποῦ ἀοίβι]β, ΒΟΥΤΘΥΟΥ, γ16 
ποΘρα ποῖ 6 ΨΟΥῪ δΒο]οϊΐουβ. ΤΠ6 τηδῖη ἔδοί, {παῦ 4 Β6]8ῃ4.ΖΖϑγ, Ὑγβοβ8 
δχϊϑίθμοθ ὅ7Ὑἃ8 ἀθηϊθα, 18 ΠΟῪ αἰ ΠΟΙ ρῥγουϑᾶ ἰο μάνα σοϊρῃθά, ΤΑΥ͂ 
[θδο ἢ ἃ Ἰθββοῃ οὗ τηοάοθϑίυ ἴο ἔΐοβθ πὸ ἱπηραρῃ {π6 βογιρίαγα πδγ- 
Γαϊιν δ. ἷ 

ΙΡ. Ἰπ μ6 γυϊραίθ 1,μαἴη οαϊίοι οὗὨ [πΠ6 1016, 88 νγ6}1} 28 ἴῃ ΤΈθο- 
ἀοομ ατροὶς νουβίοη, ΜΙ Οἢ γ88 δαἀορίοα ὈΥ͂ 4}} ἐπ6 τοῖς ομυσοῖοβ 
ἴῃ (86 Εἰαβί 1π 11θὰ οὗ {86 ἱποοστθοὶ ϑερίυαριηῦ ὑγϑηβ᾽δίοη ρθουν αἷ- 
Ἰυάοα ἰο, ἔμοτ ἰβ δα ἀθὰ, ἴπ Τ2δη. 111. Ὀείνγαθη νυν. 23, 24., [Π6 βοπε 
οὗ τ)6. ἴθγοα οἰ] άσοη, Ηδηδηδ, ΜΊβη86], δμᾷ ΑζΖαγίαῖ, τ ἢὸ ᾿ΟΥΘ 
οαϑὲ ἰηΐο {πΠ6 ἤδΓΥ ἤισπαοθ. ΤὍὉδα γϑγβίοη οἵ Ἰδοοάοίϊοη 4180 ἱπίτο- 
ἄμοεβ, αἱ ἴπ6 δοφέππίηφ οὗἁὨ [818 Ὀοοῖκ, 6 ὨΙΒίοσυ οὗ ϑυβδηηδ, απὰ, αἱ 
(86 ἐπά, {Π| βίοτῖοβ οἵ [6] δῃᾷᾶ {π6 Ὠγαροη ; ἀπά {18 δισδησοπηθηῦ 18 
ΟΠ] ον οα ΕΥ̓͂ [86 πηοάσγῃ γϑυβίοη ἴῃ τι86 ἴῃ ἴΠἢ6 τοὶ οδυγοῦ. Βαΐ, ἴῃ 
{16 1,δ(ῖη Ὑυ]ραῖθ, θοῦ [Π686 ΔρΟΟΥΥΡΒ δὶ ῥρίθοθθ 6ΓΟ βαραγηϊθα Ὀγ 
“ογοπλα ἔγοσῃ [ἢ 6 σδῃοη οϑὶ ὈΟΟΙ,, δηα ἡ γα αἰβεη ββϑα ἴο 118 οἱοβθ, υυἱἢ 
ΔῺ ΟΧΡΓΘΒΒ ΠΟΙοα (Πα ΠΟΥ γε γῈ ΝΟΤ ἔουπαᾶ ὈΥ Πΐπι ᾿π ὑμ6 Ηδῦτον, 
θυὺῦ ψογο ἰγληβίαἰθα ἔγοη ΤἼδοαοίϊϊοη. Τμαΐοῦ, Πουονοσ, (ΠΘΥ 6ΓῸ 
ἸΩΡΓΌΟΡΘΥΪΥ τηδάδ ἃ οομ πυδίίοη οὗἨ 2 84η16], Ὀθΐηρ πυμαθογοα οπαρίεθγβ 
ΧΙ]. δηα χῖν.; δὴ Ἀγγαηροιηθηΐ [Ὁ] ον ἴῃ 411 (86 τηοάδγῃ ψογβίοῃϑ 
ἔγοπι (86 γυϊραΐα ᾿ῃθ 86 διιοηρ Βιοιμλδηϊϑίβ, Δηα Βοπλθιπη68 (48 ἴῃ 
1τη6 Θ.Ὁ]1ὴ οαἀϊίοη, οὗ ὑμ6 Απρὶο- οι Βἢ σογβίοι οὐ {ῃ6 Ὀ10]6 ῥγὶπίοα 
ἴῃ 1825) πὴ (86 απ υθεῖ βαρ ΟἹ ββίου οὗ [Π6 σδΌ  ΟΠΑΓῪ ποΐοα οὗ 
θίοσηθ. Τῃ6 παυταίνοϑ οὔ ϑδυβδηηδ δπὰ οὗ Βε] απὰ {μ6 Ὀγαροη 0 
ποί οχὶδὶ ἴῃ {86 σοηυΐηθ δερίυαριης νοσβίου οὗ Π δηϊοὶ, γοοονογοα ἴῃ 
1Π6 τρἱαα]6 οὗὨἍ {π6 οἱ σι θη σοη αΓΥ : ῥἰδοθα αὖ {π6 πὰ {Π6Ὺ ἀγα α19- 
ΟΡ ΪΒμοα Ὀν βοραγαΐθ μϑδαϊ 58 ; ΠΟΥ ΜΈΓΘ [686 ΔρΡΟΟΓΥΡἤΔΙ ΔἸ 0 Ὲ8 
ΘνΟΓ γϑοοῖϊν δα ̓ηἴο ἴμ6 σάποη οἵ ΠοΙΥ ντῖῦ ὈΥ͂ {86 “6 ν 188 ομαγοῖ. ὍΘ 
ΔΓ ποὺ οχίβδῃηϊ ἴῃ [η6 Ηοῦτον οὐ Ομα] θα ἰαηρσιαραβ; ΠΟΙ 18 [Π6Γ6 ΔΗΥ 
δνϊάθησο {πᾶῦ {ΠΟΥ ΟΥΘΡ ὝΘΓΘ 80 οχίδηί. [Γμθ ΟοΟΌΓΓΘΩΟΘ οὗ Ηο- 
Ὀγαίϑηλβ 1η {Βὴλ ργονθθ οί πρ το τα ἔδδη {μαὺ ΤΟΥ ὑγοσα τὶ θη ΌΥ͂ 
8 Ηεῦτον ἴῃ {Π6 ατοοκ ἰοηραθ, ἰηΐο 1 οἢ ἢ6 ἰΓδηβίογσοα [86 14] ΟΠ8 

ὅδε Βδν] βου, Τα Ἡ!διοτίς 8] Εν  ἄθηςο8 οὗ ἐπ ΤΥυ οὗὁὨ τ 6 ϑοτίρίυσε Εσοογάβ, Ἰοςῖ, ν.ἥ 
Ρ. 168---171. δηά ποίοδ, 0. 442---444, 686---5ὅ838,; Ι1οἴυ8, ΟΠ] εξ. δηὰ Βα γ)οιῖα, 
πὰ. 1857. ρΡ. 132, 138. 



ΟἈ ἐλθ δοοΐ ς ἐδ Ῥγορλοῖ Παηὶοϊ, 8δ8 

οὗ Ηἷθ8 οσῃ ἰδησυδρο; δπᾶ {παΐ (ΠΟΥ ποτα ὑπ18 ΟΥ̓ ΏΔΙΪΥ τυτϊἐέθη ἴῃ 
Οτοοκ ὈΥ βοιμθ Η 6] θηϊβίῖο «ον, ποὺ παυϊηρ ΔΩΥ ΒΙΡὮΘΥ ΒΟΌΓΟΘ 
ὙΠ 6Π06 {Π6Υ οουὐ]α Ὀ6 ἀογῖνεα, 18 ουνἹἀ πὶ ἔσοσῃ {818 οἰγουτηβίδηοο, [Π6, 
ἴπ {π6 ΠΙΒίοσυ οὗ δ'υβδημηδ, [δ η16], ἴῃ 818 ΤῸ ρ 168 ἴο [86 Θ᾽ ἄ6γβ, δ] θα 
ἴο {86 Ογεεᾷ τιλτη68 οὗἉ {π6 ἴγ668, ἀπ άὰοσ 1 Οἢ, ΠΟΥ 8814, (π6 Δα υ] οΥῪ 
Θδαγροα Ὁρομ ϑυβδηηα γγὴ8 Θουλμ θα; ΜΏ1Οἢ Δ ]Πϑἱομθ οδπποῦ ΠΟ] 
σοοᾶ 1 ΔΗΥ͂ ΟΕ ἰδηριαροὶ ὙὍΤὴ6 οδυτοῖ οὗ Ἐοιηθ, μονθνοσ, 
ΔΙ ]ΊονγΒ {686 βρυσΐουβ δ! 108 ἴο Ὅ6 οὗὨ {Π6 βᾶπιη6 δι μου Ὑ τ 10} ἘΒ6 
τοϑὺ οὗ {μ6 Ὀοοῖς οὗ Π.Δη16] ; δῃά, ὈΥ 8 ἄθογϑ οὗ {86 ΤὈυγ βαϑϑίοη οὗ 
{π6 οουπηοὶ] οὗ Ττοηΐ, μα8 σίνοη ἴΒ6ὴ 8 δαυλὶ] ρ]δοα ἴῃ {86 σἝμΟΠΐ 68] 
βουϊρίυγοβι. Βυΐ [ΠΥ ΟΥΘ ὩΘΥΟΥ ΓΟΘΟΡΉΙΖΘΑ 848 ρατὺ οὗ [86 βαογοά 
νοΐ Υ {πὸ δποίϑηὶ ἐδίμοτβ οὗ ὑπ6 ΟἾ γιβαπ ομυγοῆ. «18 
Αἰγίσδηυβ, Εὐυβοῦϊαβ, δα ΑΡο πᾶσ τοὐθούθα ἐπ686 ρ6οθθ, ποῖ 
ΟἾΪΥ 88 Ὀδὶπρ' ὩΠΟΒΏΟΏΪΟΔΙ, Ὀαΐ αἰδὸ 858 [ἈΌΪ]ΟΙΒ; δα “ϑγοόσηθ, γ8ο 
ἢ88 ὕθθῃ [0] θα ὈΥ Εγαβιγ8 δηα ΟΥΠΟΥ τηοάογη ὑεῖ 8, δ88 ρίνϑη 
(ἢ ἰϑύογυ οὗ ΒΒ] δηᾶὰ {μ6 Ῥγαροῃ πὸ Ὀαίίον {1116 (δὴ (μαὶ οὗ 76 
Μαδῖε 9 Βεῖ απά ἐδε Ὄγαφοη. Απᾶ οἴδοτβ, ψὰο μανο δαπαι θα {Π6 πὶ 
ἴον 1ηβίσυ σι! ΟὗἁἨ 5 ΠΏ 6 ΓΒ, πάνθ που μ6 1688 σοὐοοίβα {ποτὰ ἔγοτα [ἢ 6 
ΘΕΔΠΟΙΪΟΔΪ] ΒΟΥΙΡΟΌΣΟΒ: ἴῃ ΜΒΙΟὮ οοπάοῦ ΤΟΥ παν Ὀδοη {Ὁ]οοα ὈΥ 
1Π6 ρῥτοίοβίδῃῦ ομυσοῖθθ, 80 δχοϊυᾶθ {π6ηὶ ἔγοπι [86 οδῃομπίοαὶ, ἀπά 
1488 [θὰ διμοηρ (Π 6 ΔΡΟΟΙΎΡΒΔΙ τι ηρβ.3 

ΤΠ ΑἸΟΧΑΠαση6 ὑΓΑ ΙΒ (ΙΟΩ. ΔΙΠῚ8 δ΄ ὈΘΔΌΪΥ δηα ΡυΣΙΥ οἵ βίγ]6, 
Β0 ΤᾺΣ 88 1ὖ Δα ΘΓΟΒ ἴο (Π6 οΥἹρΡΊΠΑ] ὑαχῦ, ἴγότα τὺ ΒΊΟΣ 1 ἀσραγίβ 'ῃ ρᾶγ- 
Πουϊαῦ Οχργθβϑῖοπβ (υΐζ., 1. 8, 11, 16.,.1, 8, 11, 28., ὅτο., νἱ!, 6, 8., ΙΧ. 
25, 27.) ἸὙΠΟΥΘ ἀγο, Ὀοβι468, ρσγθαῦ δά! τΠοηβ (υΐΖ., [6 ὈΥΑΥΟΣ οὗ 
ΑΖαυδΒ, 111. 24,, ὅἃ6., 16 βοὴρ οὗἨἉ {π6 ἰῆγοο Ομ ]άγθη, 11}, δ61., ὅχο.), 
δηα δι} ΠΟ η8 (88 ἵν. 84., νἹ, 20, 22---29.), ΘοῃΒΙ ἀοΥΔ Ὁ]6 ΔΌΌτον!α- 
ΠΙΟΩ5. δα ΟΠ Β810}8 (111. 8] ---84., ἵν, 8---Ι,, ν. 17---26, 26---28.), 
Δηα οΟἴμοΥ ἀεδραγίαγο ἔγοτα [86 ΗΘ Ότον (11. 46---ὅ0., ἐν. 28., ὅζο., ν. 

.1---ὅ., δηά 1ῃ υ].). 
ϑΟΠλ6 ΠΑΥ͂Θ ΒΌΡΡΟΒΘα {μαῦ 4 ᾿δίδσ οἰδβογαϊΐοῃ οὐ {ἢ 8 οσὐἱρῖπαδὶ νγαβ 

{πΠ6 Ὀα5818 οὗ 8}1 (6886 ναγϊδίίομβ, Ὀαΐ {818 ϑαρροβιύϊομ 18 Ἱποογτθοῖ, 
ΤΠΟΥ͂ δγῖθθ ἔσομαι δὴ αἰΐδῃηιρί ἰο Τοπᾶοσ (6 παγγαίύνεθ οἰθδγαυ, δηᾶ 
ἴο δαδρί ὑπ6 στ μο]6 τόσο ἴο {86 βριίγιῦ οὗἹὨ [86 {ϊπι68. 

ὙΒΘοΔοίΖΟἢ Β γΘΥΒΙΟΠ 866 Π18 ἴ0ὼ αν 66ῃ ἃ Κἰπᾶ οὐ σουϊβίοῃ οὗ [86 
ΧΧ,; δα 1{ δα 186] Ὀ6Θῃ σϑ- τη 6116 ἀπ ἱπίοτγροϊαἰθα αἴνον [86 
δερίυδρίηῦ, 80 88 ὕο ΙΏΔΚ6 10 ἱπηροββῖθ]6 ἴο ργϑδοῃῦ 10 ἴπ 118 οσρίμαὶ 
δἰαΐσθ. 

᾿ Τη ἰδ οχϑιγίπδιίίοη οὔ πὸ οἱ άθσβ, Ὑπὸ ΟὨδ οἵ ἐδοῖῃ 5614 ΠΟ 86 ἰἢ6 ογἶπιθ οοῖῃ- 
τηϊἰοα ὑπὸ σχῖνον, μπάεγ α πιααίϊοὶ-ἔσεε, ὨΔ 6] ἰδ ΤΕργοβοηϊθὰ 88 δηβυγογίη, ἰῇ δἰ] πδίοπ ἰοὺ 
σχῖνον, “ ΤΏ δηροεὶ οὗἩ οὐ ἢδιἢ τοσοϊ γοα βοπίοποο οὗ ἀοά, ΣΧΙΣΑΙ σε μέσον, ἰο οεΐ (δες ἐπ 
ἐισο." Απᾷ, Ὑδδθη (ἢ οὐδοῦ οἱ οσ βα]ὰ [ἢδὲ 10 γγαβ ὑπὸ πρίνον, μπαεν α ᾿οίπι- γερο, 1)ατιῖθ] ἰ8 
τηϑο ἴο ΔΗΒΊΤΟΓ, ἰῃ δ᾽] υβίοη ἴο ἴῃ6 νογὰ πρίνον, “ ΤΊ δηροὶ οὗ 186 1,τὰ νγδϊιθί τ ἢ ἘΠ6 
βιυογὰ, ΠΡΙΣΑΙ͂ σε μέσον, ἰο οἱ ἐἦεε ἐπ ἐιρο." Φοτοιμο, Ργοώηι. δὰ. σου. ἰῃ Πδπηίΐο]. 

3 Ὧγ, Ῥυϊδοδιχ, Οοπηθοιϊίοη, μαζὶ 1, Ὀοοΐ 11}. δδ ἀππὸ 584. υοΐ. ἱ. ρρ. 164, 165. οαϊξ, 
1720.; Οὐδ] πιεῖ, ὨοἸοπασυ, νοσο αηίοὶ, πὰ Ὠἷβ Ῥγέΐδοθ βι Π δ η1εὶ, σόσηπι. Γἶτι. ἴοτι. νἱ. 
ΡΡ. 609---612. Τὴδ Γ1}168ὲ νἱπά! σδείοη οὗἁἩ [6 σοπυΐϊθηε88 δπ ἃ σδηοηΐοδὶ δ ποΥ Υ οὗ [86 
ΡΙΓΟΡΙΙοςοἶ689 οὗἨὨ Ὠδηΐοὶ ἰ8 ἴο θὰ Τουηᾶ ἴῃ ίδῃορ ΟΠ Ἰοσ  Ν ἰπάἀ!οδιίοη οὗ τπ6 1)δέδηοο οὗ 
ΟἸ ΓΒ. ΔΏΠΥ, ἴγοτλ ἴΠ6 Ῥτορμθοῖοβ οὗὨἩ τῆ ΟἹὰ Το βιδηγοπῖ, πὶ τ. βασατοὶ ΟΠ δηἀ]ογΒ Ψ]ηἀϊ- 
οδίίοη οὗ ἴπ6 ΑὨΠΔΌΪΥ δηὰ ΑὈΙΠοΥΙΥ οἵ απίς} 5 Ῥγορδοςῖοθ, θοιῃ ρα] ]5ηρὰ αἱ 1οπάοη 
ἴῃ 1728, 'η ὅγο.; δηὰ ἱπ γσ. Ηδηρμβίθηθοσ Β ἰγοϑιῖδο ΔΙΓΟΔΟΥ Γοίεγτοα ἴὸ ἴῃ {Π6 σοῦτζδο οὗ 
ἘΠἰ8 δβεοϊζοη. ὅ366 αἰβο Απδογίοπ, θοῦ Ῥσορμοῦ Τ)δηϊοϊ, τ. 8. νγ..ῳ ΕἸ ]οἰϊαηρ, ΡΡ. 1, ὅζο. 

3. ΚεΙ], Εἰη]οἰμηρ, ὃ 187. Ρ. 467. 

21. 



884 “παϊγεὶς οὗ ἐιε Οἱά ΤεΞίαπιεπέ. 

Ὧδε Υεἴία Βο]᾽αναβ {παΐ {μπ6 Ῥγαυοσ δηᾶ (6 βοὴσ ρτοοεθάθα ἔτουι 
ἀἰδδγθης Βαμᾶβ; ἴῃ ῥτοοῦ οὗ συ ἱοῖ ἢ6 τσου]α δοιραγα 11]. 38. 11} 58, ὅδ, 
84, 85. (Ε. ν. 1δὅ,81, 32, 62, θ8.),, ἀπὰ {π|π|κ8 {παΐ ἔγαοαβ οἵ δ οὐ σῖμαὶ 
ΟΠ αϊθθ ἰαχὶ Ἀγ δρραγεπί. Βαΐ 8 ἢαβ πὸ ἀουδῇ ἔπαὶ ἐπ Βιβίογγ 
οὗ ϑυβαηηδ, δηᾶ {π6 βίουυ οὗ Βεὶ απὰ [π6 Ὀγασοη πόσα ὅγεϊ στ θη 
ἴὰ Οτοοὶ..; Ῥοββί]Υ ἔδοσα πῖσῃῦ Ὀ6 βοῦλα Τουπάβίϊοι 1π ἔδεῖ, ἴοτ 
[86 ΕἰΒίοΟΥΥ οὗ ϑ'υβαηπα. ΒΒ] δῃὰ [86 Ῥγαροη 18 δου θην δοπεουκ 
ΤΠ ὕπιὸ θὰ {Π|686 ρΐθο68 ἼΟΓΘ ΘΟΙΠΙΡΟΒΘα 18 ὑποογίδιῃ, ὅϑοῦνε 

μαναὰ βυρροβοὰ ἰβθὰ Κπόνῃ ὕο «7οβδθρδι8, πα ττϊτὕθη ἃ ΘΟΠΕΌΙΥ οὗ 
ἔνο Ὀοίοτα ΟἸγῖδί, ΤὨ18 15 ποίμϊπρ ποτα {πῃ ἃ οοη)θοΐαγαε. [{ 18 
8. τηϊβίαϊκθ ἰο βαὺ {πδὺ Ἰσπαίαβ δὰ ΟἸοτιθπῦ ταοποη ϑυβαμηα. ΤΕ 
ῬΑΒΕΔρΡῸ τα] θα οα ἴῃ (86 ἔΌΓΠΙΘΥ τευ 18 βρυγουβ, Δπα πὸ δ᾽] δου 
ὁ8 Ὀ6 αἰϊβοονεγοᾶ ἴῃ ΟἸθγλ ΒΒ ὕνσο σϑπαΐπα δρ᾽β.168.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΠ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΡ" ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΕῚ ἩἨΟΒΈΛ. 

1. Αμίλον απὰ ἀαίο.---Τ. Οσοαδίοπ απ δο0ρε οὕ ἐλε ρτορῆεεν.---1ΠΠ1, δψποροα 
90 ἐξΒ οσοπιίοηζ8.----Ἰ. Οδεεγοαϊοη οἢ ἐξ βέψϊε. 

ΒΕΞΟΒῈ ΟἩΕΒΙΒΊ, 810---725. 

Ι, ΟὈΝΟΕΈΝΙΝΟ [δ6 ἔλα οἵ Ηοβοϑ, γα ἤαγα ΠΟ οσογίδϊη ἱπέοττηδὅου, 
δχοδρὶ ψυμδῦ 18 ΧΩ ΒΠ 64 [0 ὰ8 ὈΥ {πΠ6 γβῦ νϑῦβθ οὗ 818 ρσόρἤθου, πμϊοὶ 
βίαϊ 68 {πδ΄ Βα γγ͵8 {Π6 βοῃ οὗ Βϑοσὶ, οι ΒοΠ16 «6ὙΠΔἔ δομμπηδηίδίοτβ 
σοηουμπα νι ΒΟΟΣ, ἃ ργΐηοα οὐ {π6 ΒΟ ΘΠ ἴ68, γγῆο 88 οδιτιοὰ 
1ηΐο σαρο νι πιὰ [Π6 ἴδῃ ἰσῖθοα Ὁγ Τρ] Β-ῬΊΙ6βοσ, Κιηρ οὐἁὨ Αββυτῖβ. 
Ης ρῥγορμοβιϑα ἀυσίπρ' [86 τοῖρῃβ οὗ [ΠΖΖΙ Δ],  οἴμδῃ, πὰ ΑἾδΣ, διὰ ἰῃ 
{π6 {Π|γὰ γοᾶγ οὗ Ηθζοκίδῃ, ἔπ: οὗ ΨΦυάδῇ, δῃα ἀυσίηρ (Π6 τεῖσῃ οἵ 
“) ὁγοθόοδμι {1. Κἰηρ' οὗὨ ἴβγϑβὶ:; δηᾷ 10 15 τηοβὲ ργοῦ δ }6 ἐπαῦ Β6 γ88 δὴ 
1βγϑϑ το, δηᾷ ᾿ϊνϑα τη {86 Κιπράοιῃ οὗ ϑιϑιηδγια, 88 818 ργθαϊ 08 δγὲ 
αϊγοοίθα οΒΘΗΥ ἀραϊηδὶ {πον τυϊοκοάπθθθ. Βαυΐ, σι [Π6 βονογοε 
ἀδηυποϊδίλουβ οὗ νϑηρθδποθ, Ὧθ Ὀ]ΘΠα8Β ΡὈΓΟΓΏΪΒΘΒ ΟὗἁὨ ΠΊΘΙΟΥ͂ ; δπὰ ἴδε 
{ΓΔ ΠΒ1010}8 ἔγομα {16 ὁῃ6 ἴο {86 ΟἾΟΥ 816 γϑαιθηί)ν δυάάοη. Βοβεῦ- 
τη] πα Ψ848η, αἴξοσ (ὐαϊτηοΐ, Ὀ6] ον [Παὲ (86 {16 οὗὨ {Ππὶ8 ὈΟΟΚ [5 8 
Βθοαιοηῦ δα! οπ, δῃὰ ἐμαὶ Ηοβοα ἀϊα ποῖ Ῥσορῇῃ ΒΥ Ἰοηρον (πδη ἔτοαι 
ΤΟΥ Ὺ ἴο ΒΙΧΟΥ γϑδτβ, δηᾶ {πὶ ἢ6 αἸ64α, οΥ αὖ ἰϑαϑὺ υσοῖθ 818 ργϑά!οοημ, 
Ὀοίοσο {πΠ6 γϑᾶῦ 726 Ὀαΐοσθ {86 ΟΝ γι βύδη ϑογᾶ. 
ιΝ Ο ἀδρϑῃάοθῃσα 18 (0 Ὀ6 ῥ]δοβα ου {86 βίοσυ ἰδαῦ Ηοδβοβϑ νγ85 βόογῃ δί 

Βοϊοιαοςἢ ἰὴ {86 ἰχῖδα οὗἨ ββϑοθασ. Τῆδέ 6 τγαβ 83ὴ [βϑυβδο ἴα, δου- 
ΘΥΘΓ, 1ὖ 18 ΓΘΑΒΟΒΆΌΪΘ ἴο Βιρροβθ. Η!β φῬσραϊοιίοῃβ αν ἰο ἄο ἴον ἴδὲ 
τηοϑῦ ρασὺ ὑῖτ ὑπ Κιησάομι οὗὨ {π6 ἴδῃ {γ068:; δη4, μαὰ ἃ ῥτορβεὶ 
θδθη βϑθηΐ ἔγοτη Ψυαδῇ ἴο υὐέίοτν ἔμοτῖῃ, {π6 ἔλοῦ, 88 1 ἈΠΑΙΟρΟιΒ ο8868, 
1 Κίηρβ χὶ.; ΑἸΔοΒβ 1. ]., σῇ ., σψουα ῥγοῦδθὶΥ αν θθθη ποιοά. 
Αἀάαϊοηδὶ ργοοῦ 18 ἢ18 τουσῇ ΑὐδπμδϊΖίηρ; ἀἸοοι τυ ΒΙΟὮ ΒΘ ΘΙΏ8 ἴῸ 1Ώ- 
αἀϊοαία {π6 ποσί ἃ8 Π18 γϑδϑίάθβηοθ. ΕΓ ΠΟΥ ΓοΆβοη8 Βανο θόοη Δ]]οροά; 

Σ Ἑϊη]οϊϊαηρ, 8 258, ρῃ. 352, 858. 3 Τοϊά. 8. 259. ὑρ. 358, 5854. 
" 866 Κιιῖο᾽β γοϊ, οἵ ΒΙ0]. 1, 1-. ατίβ. ΤΠ η]01 ΒΟΟΚ οὗ, ἀπά Αρούγυρῆαὶ Αὐἀάεηϊε ἴο, 

8180 δια δ᾽ 5 Ὁ]ςί, οὔ 186 ΒΙδ]6, 1860, ατίβ. 1)8η16], ΒΟΟΚ οὗ, ἀηὰ ΑΡροούγρδδὶ Δαάϊκίοιϑ ἴο. 



ΟἈ ἐι6 Δδοοΐ 9} ἐι6 ͵ορλεὶ Ἡδοξεοα. 8δ5 

88 ἐπαῦ ἰπ 1. 2. ἢ6 64118 (6 Ἰαπα οὗὨ Ιδγϑθ] ““ (6 Ἰαπᾶ,᾽ δπὰ ἴῃ υἱϊ. ὅ. 
{16 Κίηρ ““οὔσ Κἰπρ," αἷϑο (δαῦὺ Β6 δυϊποθθ δοαυδϊπίδηοσα Ὑ1Ὴ {86 
Ἰοοα} 1165 οὗὨἨ [Π6 ΘΟΙΠΊΓΥ, 6. 9. 1ῃ γ΄. ].,), ΥἹ]. 8, 9., ΧΙ. 11., χῖν. 6., ὅτα. ; 
θυῦ ἰμ686 ἃσθ νου] οβ8.:. ὙΠ6 ἰαβί οι ἱθα ραββαρθὸθ ἀο ποῖ ΒΒ 
Ραγίϊου αν δοαυδϊπίδηοο ὙΣ [ΒΥ ΘΙ 88} ]ΟΟΔΙ 68; δπά, 1 {πον ἀϊα, 
ΒΌΘΝ ϑοαιδὶπίδησθ σταϊσῃῦ ΘΆΒΙΪΥ 6 ροθβθββϑα ὈΥ αὶ πῖνε οὗ υἀΔῃ. 
Βυΐ [16 ἔποῦ 18 {πα΄, ἴῃ δβοὴθ οὗ ἴδοι, [βυβο 18 ΙΟΟΘ 168 δγ 
ΠΘΟΘΒΒΑΥΪΥ Ὡβηη6α, Ὀασοδῦβα [Π6 ΟΥ8 616 μδα ἰο ἀο Ὑ1Ὲ [βτ86]; ΟΥΘΥΒ 
ΘΙ ὈΓΟΥΘΓΌΪΆΙ ΘΧΡΓΘΒΒΊΟΠΒ Θἰβα ΠΟΥΘ ΟΘΟΌΓΣΤΙΠρ,, 
ΤΠ ρου λη 6 η688 οὗ [Π6 ΒΕ ρΟΙΒΟΥΙ ΡΟΝ ΗοΒ. 1. 1., 8848 θ66ῃ αὐϊδοκοᾶ 

Ὀγ ἢ ὙΥοἰϊο, Η:Ζζὶρ διιὰ οἴπογβ, δηα ἀοίδηαοθα ὈὉγῪ Ηδνοσγηϊοκ, Καὶ 6115, 
Δϊοη, ὅθ. βοὴ οὐὔἱτ108, ΠῸ αἰβθο]ονα {παῦ 10 τγᾶ8 ρῥγοῆχοα ὈῪ 

Ηοδβοϑα πἰτηβο]ῇ, δάχηιὺ 18 ὑσαῖτῃ χὰ {Π6 Ἔχοθρύϊοη οὗ {Π6 βίαδίοσηθηϊ 
{μὲ [86 ῬγΟΡΟΙ Β τηϊηἸβίσυ ἰδϑίοα τηΐο [86 ταῖρστι οὗ ΗΘ ζΖθκίδῃ. [0 18 
δνϊάθης (ἢαϊ 1. 4. ταυϑὲ δανα Ὀθ6η τσιτθη, Ὀοίογο {μ6 ἀθδίῃ οὗ Φ ϑγοθοδμι 
7. ; δηὰ ἴδμοσο 18 βϑίγοηρ, Σθᾶϑοη [ὉΣ Θοποϊυάϊηρ (μαῦ ραββαρθα ας {π6 
Ὀοοῖκ ἀοβοσῖθα ἴπ6 δβίαδίθ οὗ Ψυάδῃ ὑπο ΑΠδ2Ζ:; 6. σι δοσαρ. ν. 10. 
πὴ 2 ΚΊηρΒ συ]. 10, ἅ9. Ὅπα ΡῬτγοοῦ σεβ]]ϑα οἱ ἔοσ δσοποϊυάϊηρ {μδὲ 
[π6 ρῥγορβοῦ ᾿νοᾶ ᾿πΐο {86 ἴπι6 οὗ Ἡ 6 Ζε ΚΊΔἢ 18 ἰδίζαη ἔγοιῃ χ. 14. 1 
ΘΠΔΙάδη 06 ΘΒΔΙ Δ Ποβοσυ, δηα Βοίμ-ἀγθο] θ6 Ατῦοϊα ἴῃ Ο411166, ἐμ 
ΤΟθηοΘ 18 (0 {Π6 ἔδλοίβ τηϑηϊοποα 1 2 Εϊηρβ συ]! 8, ὅζο., χν, 9, 
ὅς., ἰπ Η 6 Ζο κ ἢ Β τεῖσῃ. Βαΐ ϑ'ῃμδίτηδη 88 Ὀθθη βιρροβθα ὈΥ βΒοῖῃθ 
Δ ὉΠΚΠΟνΤ Αβδυσίμη Κιηρ, δῃᾶ Βείμ-αΥθ6 1, Αὐθαὶα οα {μ6 ΓΤΊρτΙβ.ὅ 
ΤῊ Ϊ8 Ἰαϑὲ ΒΡΡΟΒΙ ΠΟῊ 18, ἴο ΒΔ Ὺ ἴΠ6 Ἰθαδβί, ἅη]} }Κ6 ]γ. Τμα οὨιοῦ στουηά 
οὔ οδ]δοίίοῃ. ὕἤο {Ππ6 ἱποϊυάίϊηρ οὗ ΗΘ ΖοΚΙΔἢ 18 {πὸ ἰοηρ οΘοπύϊηυδηςα 
οὗ Ἡοβοδβ τηϊηϊβίτυ. [Ὁ ποῦ]Ἱὰ τΠ6η Ὀδ ΒΙΧΟΥ͂ ΟΥ βἰχίγ-ὐθ ὙΘΆΓΒ. 
ΤῊ ργορμοῦ τητιβῦ Ἰη βιιοἷ. ἃ ὁ8886 πᾶν Ὀ66Ὴ ΘΟΙΩΠ 88 η6α γομηρ;, διά 
τησβί αν Ὀθθη ἔᾺΥ δἀναπορα ἴῃ 116 δ ἢϊ8 ἀθαίῃ.Ό. Βυΐῦ ἔδ6γ 18. 0 
ΒΌΘὮ τ ὨΤΥ ργο ΔΌΣ ν ἴῃ {118, ἴο οαὐνγοιρ ἢ ΔΩΥ͂ Ροβὶ να ον θῃοα. 

Ἐλυδ]α βυρροβοθ {πᾶὺ ΔΕΟΥ ΥϑϑιἀἸηρ᾽ τὴ Ιδγϑϑὶ {Ππ6 Ῥγορμοῦ σϑτη ἰηΐο 
“ υἀδῃ, ἀηα {πο γα σοτῃροβαα 818 Ὀοοῖκ.6 ἼΠΘΓΘ 18 πο βυποιθηῦ ργοοῦ οὐ 
1818. Ταῦ [86 ὈΟΟΪΚ τσα8 βοοὴ ΚΗΘ 1ἢ «π0Δῃ 18 ΠΠΚο]γ; θϑοδῦδβα (ἢ6 
πουίβοσῃ Κιμράοτῃ τγ188 δοθῇ ἰαϊα ἤβϑοϊαίθιί Η:ὶρ δπά Ηδνογηῖοκ 
Ὀαϊιονο ὑπαὶ 1βαϊδῇ 88 Δ] 64 ἰο 1 (σογρ. [88]. 1, 28. 8 ΗΟ. ἰχ. 15... 
δηα [88]. χχχ, 1., σχῇ Ηοβ. Ὑ1}}, 4.); υΐ ΤΚ 61}] ἀδοθπηβ [88 ῥϑββαρεβ 
{Ππ6Υ. 816 ρα ἱποοποϊαδῖνο «{6γοτ 8}, Ἰηἀοθοα, βθθῖὴβ ὅἤο ᾶγθ ιιϑοᾷ 
Ηοδρϑα ἴῃ 18 Γαργθβθηία 08 οὗ ἴδγϑ6]. 
ΤῊ 8 ῥχορίιϑὺ ἀσσδηρθα [18 ργϑα] ΟΠ8, 1Ὁ 18 βΘΠΘΓΑΙ]Υ Δ᾽] ονγθα, 88 τ70 

ΠΟῪ ἢδνα ἰἤοτα ; [86 Ἰηὐ ΡΤ Υ οὗὁὨ ν᾽ Β1Ο ἢ ΠΟ ΟΥΠ6, βαν 6510}, Πα8 
οΔ]]οα ἴῃ αυοϑῦοη. 18 οβ) δοίη, βιιοῖ 88 6 Ὺ 86, βαᾶνθ Ὀθθῇ ο0ῃ- 
ο]υβίνοϊν τοξαιοα.3 

11. Τμ6 ἔθη ἐγιῦ68 (τ βοσὶ {Ππ|8 Ῥγορμοῦ οὔθ σο] ον ΘΙ ὑθυτηβ 
ἘΡΒγαΐτη, [βγϑ}], ἀπὰ ϑϑπιδυῖα), παντηρ γονοϊ θα ἔτοπι Βῃοροδπλ ἴο 
εσοῦοδτη, 0 δοῦ ἃρ {πο ὕνγο 140] οα]νθβ αὖ δὴ δῃὰ Βοίδοὶ, οοῃ- 
ΒΟαΌΘΏΝΥ ἀσρτηϊγοα {Βϑηλβοῖνοβ οὗ [86 Ρρυσα σΟΥΒΏΙΡ οὗ “οιοναὶ δὲ 

1 ΚΕΙ͂], Εἰη]εϊναηρ, ὃ 84. 3 ἘΠηἸοϊπης, ὃ 284. 1Π, ἱϊ. 280, 281. 
8. ἘΠηἸοτιηρ, ὃ 84. ῥ. 318. 4 ]1η Κιειοβ Ογοὶ. οὗ ΒΙΌ]. Ζυ, ατί, Ηοϑοδ. 
5 Ἐλνα]ὰ, θὲῖ6 Ρτορβδίθη ἀ68 Α. Β. γυὙοὶ, ἱ. Ρ. 157. 9 Τρϊὰ, ρρΡ. 118, 119. 
1 ἙΠη]Ἰεϊζαηρ, ὃ 85. 5 Τοϊὰ, 
9 ὅεο Ηδνογηίοκ, Εἰηϊοίίαηρ;, 8 286. 11. 1ἴ. ΡῬΡ. 289, 290. 
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856 Απαϊψοὶς φΓ {με ΟΙά Τοείαπιεπῖι. 

“ογυβαίθι, δη βρϑϑ!]ν [6}1 ἱπίο (86 στοββαϑδὶ 10}. ιἰσγὶ Φοτοδοια 
11. να θηυλ! γ νὶοκοα τ ἱ} {16 ἄτϑι βονογοῖσι οὗ (μδὶ Ὥδπιο ; δυὰ 
{16 [ΒγΆ 6] 1168 ογα θα ἴο0 ΡῬτῸπα ἴο ἐΟ]Ποὐν [6 θα ΘΧδπιρῖί 68 οἵ ἰδεῖν 
ὙΠ ΟΚΟΑ Κη σΒ, ΘΒΡΘΟΙΑΙΥ 1 ὉΠ6ῚΡ ΔΠΆΓΒ ΤΟΓΘ ὈΓΟΒΡΘΓΟΌΒ, 88 Ὅ|ὸ [δᾶλπὶ 
{Πο86 οὗἉ τοῦοδπι 11. τόσα (οοιρ. 2 Ειηρθ χῖν. 2ὅ---27.} ἴῃ δὼ 
ἄαγβ, ἱμογοΐοσθ, Φ ϑονδῆ γαϊδοα ἂρ [Π6 ῥγορμοὺ Ηϑϑα, ἴο οοηνίηζο 
ἴθι οὗἁὨ {πεὶΡ ἀροβίδϑυ, δῃα σϑσοονοῦ {ποῖ [ο {(Π6 τουδὶ οἵ ἴδε ἰτὰ 
Οοα. Βίεβορ Ηοσγβίου, βοσθνοσ, 18 οὗ ορ᾿πίοη ἔπδὶ ἩοβοδΒ ῥγϊποῖραὶ 
Βιι Ὁ) οὐ 18 {πα ψΠ]οἢ 18 {86 ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΑΙ βυδ]θού οὗ 4}} {π6 μτορξιεῖϑ, τὰ, 
“86 συ] οὗ [86 “ον 188 παίοη ἢ σϑπογαὶ, {Πποὶν ἀ1ϑο θα! θη Γείγδοίοιγ 
Βρ᾿τῦ, {Π6 ΒΘΑΥΥ ᾿παρτηθηίβ ὑπαὶ αιναϊ θα {Π6 πὶ, {Ππ6}Ὶ ὅπ] οοηγεσείου 
ἴο αοἄ, {ποῖ τϑ-θβί  Ὀ Ἰβσηθηῦ ἴῃ {Π6 ἰαπὰ ΟΥ̓ Ῥγσοπιῖβο, δηὰ ἰδεὶν 
γχαϑίογδαίίοη ἴο σα δβ ἔβνοισ, δὰ ἰὸ 4 οομαϊϊοπ οὗὨ [δ6 στεβίοεί 
παίϊομαὶ! ὈγΟδρουϊΥ, δηᾶ οἵ μὶρἢ ὑγθ-οποα δισοηρ (86 πϑῇοπδ οἵ 
1π6 δαυῦ ἢ, ὑπᾶοσ {Π6 ἱτηπιοᾶϊαίθ ῥγοϊθοιου οὗ {86 Μρββιδῃ, ἴῃ ἴδε 
Ἰαιίου ἀρο8 οὗ {86 που], δ σομῆποβ ΠΣ πη861} ΤΟΤΕ ΟἸΟΒΟΙΥ͂ ἰο [9 
Β'ηρ16 βιι)]θοὶ δὴ 8}Υ οἴδοσ ρσορῃβοῖ, Ηδ βϑϑῖηβ, ᾿πα θα, οἵ αἱ] ἰδὲ 
Ῥγορμοίβ, 1 1 ἸΏΔΥῪ 80 ΟΧΡΥΘ88 ΤΩΥ ΘΟΠΟΘρΡίΙΟη οὗὁὨ ἢ18 θοῦ αγ οἰ» 
ΓΔΟΙΟΓ, ἴο Ὦαγνα ὈΘΘῃ 186 πιοβὺ οὗ 8 767. (ὑοπηραγβ Υ ΙΥ, δ6 ΒΘΕΠΙ8 ἴο 
οαγα Ὀυῦ 1116 δοουῦ ΟΥΒΘΙ ῬΘΟΡΪθ. . . .. Ηἰἴδ8 οὐγῆχη ΘΟ. ΕΓΥ Β66ΠΙΔ ἰο 
ΘΏΡΤΟΒΒ ἢἷ8 ὙΠ016 δἰ θὨΌ0Ὲ ; δὰ Ῥτν]ορθθ, ΒΟῸΣ ογϊηθδ, ΒΘΓ Ῥυπὶδι- 
τιθηΐ, ΒΟΥ ραγάοῃ. Ηδ ρῥτϑαϊοίβ, πα 664, 1 (Π6 βίγοηροϑῦ δηὰ οἱοατεοὶ 
Τογτλ8, {π6 Σηρταίπηρ οἱ [6 Ο΄6: 1168 ἱπίο {86 ομυχοῖ οὗ ἀοά, Βιυὶ 
ἢ6 πιθῃ 08 1 ΟὨΪΥ ΚΘΠΟΓΑΪΥ. . . .. Ἧδ τρδῖζοδ 0 Θχρ Ἰοῖξ τηθητση 
οὗ 1Π6 βῆαγο βοὴ (86 οοηνογίθα (ἀθη }]68 ἀγα ἴο μαναὰ ἴῃ ἴδ 6 τὸ- 
Θβίδ Ὁ :ῃτηθηΐ οὗἩ ἔμπα πδίῃγαὶ [8:86] ἴῃ {86} δποϊθῃῦ βοδίϑ; δ) δοὶδ 
ὙΠΟ Ὦ ΤΆ 6 80 βγη 8 ρμαγὺ οὐ ἐπα ρσορῇβοῖθβ οὗ [βαϊδῖ, [γαπϑεὶ, 
Ζεοδαγδῃ, Ηασσαὶ. .. .. Ηϑς δ] υᾶάδοβ ἰο ἴπ6 οδ] σ᾽ οὗ οὖν [κοὐ 
ἤοῦι Εἰργρί, ἤο {π6 ταβυγτθοίΐοη οἡ {μ6 {πγὰ ἀδὺ: δα ἰοῦοδοβ, δαὶ 
ΟΠΪΥ 'ῃ σΘΠΟΓΑΙ ὕθσημβ, Ὡροη ἴμ6 ἤπαὶ ογοσγίηγον οὐ {86 δηι οι γισθδη 
ΔΥΓΙΓΩΥ͂ ἴῃ ῬΑ] δίϊηθ, ΕΥ̓ [186 ἱτηπιοάϊαία ᾿πίογροβιοη οὗ “ μονδὴ ; δά 
ἢ οββγαίθβ, ἴῃ {86 Ἰοοδὺ βίγαϊπβ οὗ ὑὐϊασηρ ἢ δηα εἐχυϊίαϊοη, [δ 
ϑανιουτβ ἔμπα] υἱούοσυ ονϑῦ ἀθδαίι δπᾶ 1.6}, Βαὶ γεῖ, οὗ 4}} {πε ὑτο- 
Ῥἢμεῖβ, μ6 δουίαϊη]γ θηΐθτβ {πΠ6 16αδὲ ἰπίο [π6 ἀ6ἰ4}} οἵ {Ππ6 παγβίεγοθ οἱ 
ΓΕαθιηρ ἢ. .. . . ΗΙ8 Θου ί Ὁ δῃᾶ [Β18 ἰπαγοὰ 18 [86 διι]θοῖ πεχὶ 
ἢ18 ποδί. . 9... Τὸ ἰθ ἃ τϑιρασκαθ]α ἀἸβρεπβαίίου οὐ Ῥχουϊάθηοο, [μὲ 
οἶθαν ποίϊοθβ, ἱπουρῃ ἴῃ ρθπογαὶ [6 18, οἵ [Π6 ὑπίγθσβαὶ σϑάθπιρίϊοη, 
βῃου!α θ6 ἔουπα ἱπ ἃ ττύου 80 ΒΙΓΟΠΡΊΥ ροβϑθβϑθα τι παίοπαὶ μεγ- 
{14 }1|1686, ΤΠ18 ὁ πα δῖϑπλ βθθτηβ ἴο ἀμ {116 ραγύϊουϊαν οἰαγλοίεγ οἵ 
Ἠοβεα 88 8 ργορβεῖ, Νοί ἐπδὶ {μ6 ἴδη {τἴθεβ δ δχοί υβι νοὶ [8 
βι]οοῖ, Ηἰ8 δουπίγυ 18 πἄθοὶ ἢἷ8 ραγίϊου δῦ δηα σοηδβίδηϊ δυ)εοί; 
Βυΐ μῖβ ΘΟΔΙΣΥ σΘΏΘΓΑΙΥ, 'ἴὰ ΒΟΙῊ 118 Ὀγδηοθθδ, ποῦ ἴῃ οἰτμονῦ ἰδκεῦ 
ὈΥ 1861{,3 

Αφοογαϊηρ ἰο ἐπἰ8 νἱθιν οὐὗὨ 1μ6 βυδ)θοῦ, [86 φοπογαὶ δγραπιοί οἵ 
Ηοβοδβ ργορΒ οὐ “Δρρϑδῖβ 0 μῈ [86 ἐογίαποβ οὗ {886 σι βοὶς δοπιεὶ 
πδῦϊοη ἴῃ 18 ὕνο ρτοαῦ Ὀγδποβοβ; ποῦ {Π6 ραγίϊουϊαν Θοποογηθ (βοΐ 
Ιοαβὺ οὗ 411 [86 Ῥδγιίϊου αν ὑθηιροταὶ ἐΠΠΘΕΓΗΟ, ΟΥΓ᾽Ἱ οἰἴπον Ὀγαποῖι ὁχοῖα" 
βίνοϊ᾽υ. Απᾶ ἴο [818 σταπᾶ ορϑῃϊηρ ἴπ6 ψγυῃοΐθ βϑημαὶ] οὗ {{π|6 ρτορ 

1 ἙοΡογῖβ, ΟἸ]ανίβ Β᾿ ]ογαπι Ρ, 656. 
3 Βίδῃορ Ἠογεὶογ᾽ν ἢοβεα, Ῥγοίλοθ, ρρ. Υἱ. τσ ν ὶ, 



ΟἈ ἐδ 1δοοὶ 9 ἐλ6 εομίιεέ Ηυδβεα. 857 

ΘΟ ρου θ, [1η βούησ ουίῃ [Π6 νῖσ68 οὗὨἨ {Π6 ρθορὶθ, {Π6 ρῥ᾽οΐαγα ἰδ 
οἰ Ὺ (Δ Κοη, ἃ8 τηῖρῃῦ παίαγα! ]ν Ὀ6 ἀχροοίοά, ἔγοιῃ [ἢ Τ]ΔΠΏΘΥΒ οὗ 
1Π6 ρτορμοῖβ οὐ ἰἰπη68.. .. 0111 [πΠ6 ΠΙΒΙΟΤΥ οὗἉὨ 18 ΟὟ ἢ {1π|68 1ῃ 
ἀεοίδι! 1η οἰἴποὺ Κιηράοιιῃ 18 ποῦ (86 Ῥχορῃοὶβ βυ)]θοῖ. [10 ΕΓΠΙΒΠ6Β 
51 21168 8ηα 4]]υδίοηβ, Ὀὰὺ 10 Τα ῖταβ πῸ ΘΟΠΒΙἀΘγΆὉΪ6 ρατῦ, ᾿Ἰπάθοα, 10 
ΤΉΔΚ6Β. ὯΟ ρᾶχῦ δἱ 81], οὔ {86 δούϊοη (1 Ἴ ἸΏΔΥῪ 80 ο8]1 11) οὗ {86 Ροσδῃι. 
ΤὨ6 δοίϊοῃ [168 ἴῃ ουθηΐβ δογοπά {π6 ργορμοί᾽β {1π|68:; {86 Θοτμπμηθηοθ- 
τηρηΐ, πάρα, ψιῖη ἔποτὰ ; Ὀαΐ [86 ἰοτταΣ δίοη, 1ῃ {1π|68 γαῖ ἔαίυγο, 
Δηα, ΔΙ ΒουρἧΝ νγΥ6 ΤΑΥ͂ Ορ6 [86 ΘΟΠΊΓΑΓΥ, [ὉΓ οὐροΐ γα Καον ἢ 
οοσίδιηΐυ, σοτηοῖθ, Ἶπο ἀδροβιου οὗ “68 ἔΆΤΩΙΪΥ, ΟΥ̓ [86 τχυγα Ὁ 
οὗ Ζοάδ ἰδ, [86 βοὴ δῃα ϑιοοθββοῦ οὗ «ΘΟ οδῃ, τγ88 ἴΠ6 ΘΟ 6 Π66- 
πιϑδηῦ: [86 ἰοτταϊῃδίοη Μ{{1} δ6 186 τοβίογατοη οὗ [π6 τσ Πο]6  νγί8ἢ 
ΠαϊΟΩ ΠΟΥ ομ6 ὨοδΔα, ἴῃ ἰμὸ Ἰαίίοσ ἄδυβ, ἴῃ (ἢ6 ρσγαδῦ ἀΑΥ οὗ 
« οΖγᾶθ] ; δῃᾷ {Π8 ᾿η οττηθαϊδίθ ρασίβ οὗ (86 δοίϊοῃ ἃτὸ [86 ᾿υάσηιοηΐδ 
ὙΓΠΙΟἢ Ὑγ6 τ ἴο [8]], ἀπ ΔοοογαΡ]Υ Ὠανα [16 ἢ, ἀροὶ {Π6 ὕνο αἀἸδιεϊποί 
Κιηράοτῃβ οὗἨ [βγϑϑὶ δῃὰ “υάδῃ, ἰγριβδθὰ Ὀγ 1.ο- ται δπᾶ 1,0- 
Διληι].ὔ 1 
ΤΠ Κοορα οὗὨ {818 Ῥγόρῃοῦβ ρυθαϊοοι 18, 1. ῬΑΓΌΎΥ ἰο ἀοίσοϊ, Γ6- 

Ργονθ, 8η4 σοῃνίηοθ (ἢ6 «6 18} ΠΑΤΟἢ ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ, δηὰ {π6 [Βγβ6]1068 
ἴῃ Ῥαγ ΟΌ]Αγ, οὗὨ ΓΠΘΙΓ ΤΩΔΩΥ δ πα ΠΘΙΏΟΙΒ 5118, ΕΒΡΘΟἾ8}}ν οὗἁἨ Γμ6ἷν ζτοβθ 
ἸΔοἸδ συν ; {π6 οογτυρί δβίδία οὔ [πα Κίπράουαι 18 4180 ἱποι θη α ΠΥ ποί!ο6 ; 
2. ῬΑΓΌΥ ἴο ἀδποῦυποθ ἴδ6 ἱτηϊηθηῦ δηα υὐΐον τοὐοοοη, π8] οδ 
νῦν, δηὰ ἀθοίγυοίίϊοι οὗὨἁ [86 [Βγβθὶ1ὔθβ ΟΥ̓ π0 Αβθυσίδῃβ (1 {Π6 
ΤΌΣΟΣ Ῥαγβιβίοα 1 ΓΠ ΘΙ τ] Κα ΘΆΓ6 67), ποῦ δία Πα ηρ 411 {μον σαῖῃ 
φομβάθῃοθ ἴῃ ἐπθ δβϑιβίβῃοο ἴὸ 6 αἴογάθα ἰβθῖὰ ὉῪῚ Εσγρί; δηά, 
8. ῬΑΓΕΥ ἰο ᾿ηνιΐα ἐμοῦ [0 χοροπίδμοθ 1} ὈΤΟΙΏΪ868 οὗ ΤΊΘΓΟΥ, δηθὰ 
ΘΥΘΏΡ6]108] Ὀγθηϊο ]οηΒ οὗὨ [86 ξαΐατα τοβίοσαοη οὗ {Π6 [βγϑο] 68 δπα 
ονν8, δηα {Π6 1 Οἱ] {Ἰπ,αΐθ ΘΟ γ σβῖοη ἴο (Ἰγιϑυϊδηιϊγ.3 

ΠῚ. Τηθ ργόρβθου οὗ Ηοδβοϑϑ οοηίβιηβ ἔουχίθαη ἀρ οι ὙΓ ΠΊΟΝΙ ΤΑΥ͂ 
06 ἀϊνιαφα ᾿πἴο ἔνθ βϑοϊζοῃβ, Ἔσο] υβῖνο οὐ {6 Ἐ116 ἴῃ Σ. 1. ; νἱΖ. 

1, ὕὍπαον [86 ἔρυτο οὗἁ {πὸ ᾿ηΠ ἀ6 ἐγ δὔθου τηλσυΐαρο οὗὨ [Π6 ῬγΟρΡ ἢ οὐ τ] 3 
18 τοργϑβθῃῖϊθα ἐπ βρὶ γι 8] ᾿ Η ἀ6 11} οὗἨ {89 18γδθ]168, ἃ τοϊηπϑηὶ οὗ συ βοῦλ 
88}8}1} Ὧθ βανϑά (1. 2---1].}; δηᾶ ΠΟΥ ἃγθ ϑχβογίθα ἴο ἔόσβακο 1ἀοϊδίσυ (11. 
1--.Ἠ|.5.} ῬΧοΟμ,1868 τὸ ἐθῃ ἱπἰγοάποθᾶ, οἡ {π6 ρθηθγαὶ σοηνογδίοῃ οἵ ἐῃθ 
ἐισοῖυε ἰΥἱδ68 ; δηὰ [10 ρ,οϊΟΌΒ ΡΌΓΡΟΒΘΒ οὗ μου δ ἰονγαγάβ {Π6 ἔθη (1098 
ΔΓΘ ΓΟΡΓΟβθηϊθα ὑπᾶορ {μ60 ρογο οὗ [16 ρῥγορμοί ἰδκίηρ Ὀ8οκΚ [115 τυ ϊθ οἢ 
ΠΟΥ διῃθηἀηιοηὺ (11. 14---28.. 111.). 

2. ΤΠ ῥγορἢϑὺ ἱῃνθῖρἢβ ἀραϊηϑὺ (ἢ ὈΪ]οοβ64 δηὰ 1Δο]αίγυ οὗ [βγϑοὶ (ν.- 
1---14, 17----19.), ἀραϊπβὶ ον Φυσδὴ 18 ἴο 8 ψδγηΐηρ (1ὅ, 16.)». [Ια 
ΟἾΒΡ. γΥ. ]---14. 1π0 ἀϊνίπο ᾿υάρτησηΐϊβ 8. ἀοπουηποορὰ δραϊηδὲ [βγϑοὶ, (ο 
ὙΓΠΟΙΩ ΔΙΘ δοϊὰ ουύ ΡΓΟΙλΪ868 οὗ ραγάοῃ ἱπ ν. 15., νοι δῦ οοπε πυρά 
[του νυν. 1---8. οὗ οδρ. νυν. ΤὉῆθ τῃθίδρῃοιβ υ804 ἴῃ 8 ΠΊΟΓΘ ἱτηπΠ16-᾿ 
αἰαῖθ βθῆβ8θ ἀθῃοίθ ἃ βρθϑᾶυ ἀθιἑσογαμοθ, Ὀὰὺ 1 8 ΤοΙηοῦθ 80Π860 (ΠΟΥ͂ τοίου 
ἴο ἴΠ6 τοβυγτθοῦοη οὗ ΟἹ ηγίβέ (θορ. Ηοβϑᾷ νἱ. 2. στὰ 1 ον. χν. 4.) δηὰ 
[86 ὈΙΘΒϑΙΠρΒ οὗἩ [86 ροβροϊ. 

1 Ἡογβῖογ᾽ 5 Ηοϑβοα, Ῥσεῖ. ρὉ. χχυ. χχυὶ. [6608 Τοΐθγβ ἰ0 Φπάδῇ δαὶ ἱποϊ ΘΠ 8}}γ. 
5 Ἑορετῖδ, (]ανὶβ ΒιὈ]ογαπι, Ρ. 656. 
8. ΒΙβῃορ Βογείου σοπιθη 8 δὲ στοαὶ Ἰοπρτδ, ΠΟΠΙΓΑΙΎ ἴ0 πιοδὲ ᾿ῃΓΟΣΡΓεΐοτβ, ἐμὲ ἴἢ 6 Ῥγο- 

ῬὮοΙ 8 τρδιτίαο Ὑδ8 ἃ τοδὶ ἰγϑηβδοιίοη, απο 8 {γὙ6 οὗ ἴΠ0 ὙΠο]6 6 Ἰνδἢ παϊίοη ἀϊδιϊηοὶ 
ῬΑΤΙδ οὔ τη ΐϊοῖ γοσο ἈΥρὶδοὰ ὈΥ 16 τπγοὺ ἙΒ] άγθῃ, 7 ἐστᾶεὶ, 1.0 -ταπαπιδῇ, πὰ 1,0- ἀπιήη!. 
866 ἴΠ6 Ῥτοίδοθ ἴο ἢὶβ νογβίοῃ οἵ Ηοβϑα, Ὀρ. υἱ]!.----χχυ. Ὑγ)ι5ῖι8, Βουγονοσ, ἢ88 βῆοννη 
τΠλ0 116 τν 010 νγὰβ ἃ ἤραγαῖῖνο γοργοβοπιαιίοη Μίδο61}], βὅδου, 110. '. οαρ. χὶΐ, ρρ. 90---94. 
Οοπιρ. ϑπι π᾿ ε Ὠοῖ, οἵ τὰς ΒΙ0]“, ατί. Ηοβοα. 
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8. Τα. οχδβογίαιίουβ ἴο τοροπίβποο ρῥγουησ ἱποβοοίυα),, Οοά οοπι- 
ὈΪαίπ8 οὐὗὨ υ᾿οῖν οὈδιϊπδίο ἰπαυ! υ (νὶ. 4--ς1]., νἱ].. 1--10.}, ἀηα ἀδθπουποοβ 
1β8Άγ0}᾽5 σαριϊνηγ, ποῦν Πϑίαηάϊηρ {Ποῖγ σοὶ ϊδηοθ οα ἔἔσγρίὶ (Ὑ1]. 1] ---16. 
ΥἹΣΙ. 

ἀλτμο σδριϊν ΠΥ ΤΌγΓΊΠ ον {Πγοαίοποά (1χ., χ.): Π6 15Γ80}} 68 δγὸ γορτγονθὰ 
ἴον {Π|6}Γ ἐαη τ γοῦ (ΠΟῪ 51.811 ποὺ 6 αἰτοῦ]γ ἀοβίγογοα, δπα ἐμοῖς τοίυσγῃ 
18 ἔογοιοϊ ἃ (χὶ.).} Ιξεποννοα ἀδηαποίβιοη8 (Χὶϊ., Χ ἢ]. 1---8.).. 

5. ΑἰΟΣ ἃ ἀοπυποίαιϊοπ οὗὁἨ ρῥυπὶβ!πιοπῦ, 1 οστϊχοὰ νὰ Ρτοπλἶβοβ οἵ 
τοϑίογαίςοη (χὶ]. 9---16.). [πὸ ῥγορῃοὶ Ἄχμογίβ ἰο σοροπίδησθ, ἔπ γη 8865 8 
8118 0]6 ρταγοῦ (χὶν. 1--ῶ.}, δηα ἔογϑίθ]]8 ὑποὶν γοίογπηδίίοη, ἐοσοῖβοῦ πὶ 
1Ππ6 βυὐθβοααθηΐ ταϑίογδίϊΐοη οὗ αὐ {86 ὑγῖ 068, δῃὰ {μοὶς σον οσβίοη (0 (8Ὸ 
ὅοβρεὶ (4--9ῳ.). : 

ΓΙΣ ταυβὲ, Βούσανοσ, θ6 δοκηον)εαροα ἐπα ἀμὴν ἀν βίομθ ἃγὰ πη- 
οογίδϊῃ. ϑοπιθ ΜΟΙ] ΒΙΠΏΡΙΥ ἀυγδηρα ἴῃ ἴδ ο ρΡαγίβ, (6 Ησχϑὲ πο] υΠπρ' 
ὙΠαὺ 88 ἀοηθ ἀπά ον « γοθοδι (1. ---- 111.}; [6 Ἰαϊίος (86 βυαρβοααδηῖ 
{πγϑαϊθηϊηρβ Δ Πα ῬΤΟΤΏΙΒ6Β ᾿ϑπα κοῦ οὶ 

ΙΝ. ΤΏ βίγ]6 οἵ Ηοβϑϑ, Ὀῖββορ Ἰμον τῇ γοιηασῖςβ, “ς ΧΙ Ρ1 8 {πῸ 8ρ- 
ΘΆΓΔΠΟΘ Οὗ ΥΘΥῪ ΤΟΙηΟία δ αν : 10 18 ροϊη 66, ΘΠπουρ οί, 86] ΘΟ] ΟΊΞΘ, 
{ θ6δγβ ἃ αἰβυϊησιυ βῃρα τηδῦκ οὗ ρορίϊοαὶ οοτηροβι θα, ἴῃ ἐμαῦ ρτιβίϊηθ 
ὈγΟΥΥ δηα οοπαἀθηβαύϊοη ψ Ὠ σῇ 18 ορβασναῦ]α ἴῃ ἐμ6 βθηΐθποθα, δηὰ 
π Ιοἢ Ἰαΐου ΓΙ ΘΥΒ Πᾶνα ἱἢ ΒΟΠΊ6 ΠηΘΑΒΌγ6 ἡθρίοοίοα, ΤῊ18 ῥϑου ΠΥ Υ͂ 
[88 ποὺ ββοδρϑᾶ {μα ορβεγναίίοη οὗ “ θγοπιθ," γῆὴῸ ται γκ8 ὑπαὺ {818 
ῬγΟΡΒβοῦ 18 δ᾽ οροῖποσ ἰδοοῆϊο δηα βοηξθηίουβ. “Βιυς {}18 ΥΕΙΥ͂ 
οἰγουχηδίδησο, ΜΏΙΟΝ ΔΠΟΙΘΠΟΥ͂ τιν 88 ΒῸΡΡΟΒΘα ἴο πραγ ὩὩΠΟΟΙΊΠΊΟΙ 
ἴογτοθ δηὰ οἷδσδῃοα, ἴῃ {86 ργαβϑοηῦ βίαϊα οὗ ΗΠ ῦγον [ΠογαΐαΓο, 18 ἘΠ 
ἀυοίῖνα οὗ βο τυ πο ΟὈβουΣΥ, ἐπαῦ, ΔΙ ΒΟῸΡὮ τΠ 6 σθπογαὶ ΒΒ δ] οοὺ οἵ {88 
τιον Ὀ6 βυβιοϊ θη !]Υ οὐνίουβ, μ6 15 [μ6 τχοδὺ ἀἰ βίου] ἀπᾶ ρεγρ]οχϑᾶ οἵ 
411 {1π6 ργορμείβ. Τθθγο 18, Πουγανοσ, ἃποί πο. σθάβοη ἔου {Π6 ΟὈΒουΓΙ 
οὗ ἢἷβ βίυ]ϊθ. Ηοδβϑα ργορῇδβί δα ἀπγηρ [μ6 ταῖρηβ οὗ (Π6 ἔουγ ΚΙΠσΒ 
οὗ Φυάαϊι,, {ΠΖΖίαἢ, “οΐπαπλ, ΑαΖ, απᾶ ἨἩδζΖοκίδῃ : {π6 ἀαταίζοη οἵ Β]8 
ΙηΪΠΙδύγυ, ὑπογοίοσο, ἢ Πμδίονοσ ΤηΔΠηοΥ γα οαϊουϊαία, τηδ 1ποὐυθ 
8 ΥΘΓΕΥ͂ ΘΟΠΒΙ ἀοΓΆΌ]6 Βρᾶοο οὗ πη6. Υ 6 αν ΠΟΥ͂ ΟὨΪΥ ἃ 8π18]}] υοϊυπιὸ 
οὗ 8 τϑιλδίῃπρ', ΜΓ Β]ΟἾ,, 1ξ ΒΘΘΏ18, σοηίϑίῃΒ ἢ18 Ῥυϊποῖραὶ ργόορθθαθϑ: 
διηα {Π686 ἀγ6 οχίβδηῦ 1ῃ ἃ σοῃ!]ητι6α 867168, ΠΟ τΔγΚΒ οὗ ΙΒ ποῦοα 
88 ἰο {88 ἐἰπηθ8 σγῆθπ {Π6Υ γ6γα ΡΒ] ἰθμ 64, οὐ 1Π6 βυθ)θοίβ οὐ τ μϊοὶ 
{Π6Υ τοδί, ὙΤΉΘΓΘ 18, ὑπ υθογο, μῸ οδιι88 ἴ0 ΟΠΟΘΣ 1, ἴῃ Ρεγυδίπς 
1π6 ρτορββοῖθβ οὐ Ηοϑβοδ, τῦθ βοτιθίτηθθ ἢπα ουγβοῖνοβ ἴῃ ἃ 5. ΓΔ} ΔΓ 
Ῥτεαϊοαπηθηῦ Μ1Ὰ π0586 ὙΠῸ σοπβα] θα {Π6 Ββορίξογοα Ἰθᾶνθϑ οὗ (δθ 
Β10γ]." ὃ 

Σ ΤΙ ῥγεάϊοϊίοη πῃ οβοα Χὶ, 10, 11.» Γοδροοιίηρ ἴδ6 τοίπγηῃ οΥ̓́ΤΠ6 1ΕΥ86]1168 ἐο {πο Ὁ ΟΥἹ 
ΘΟΠΠΙΓΥ, 8 ῬΑΓΓῪ (116 ἃ ἰπ οοηϑααιίθποο οὐἩἨ ΟΥ̓́Τ᾿ 8 ἄφοσγοο (2 ΟἌγοη. χχχτυὶ. 23, 323.) 
Ἐζτα ὶ. 1---4.); ὕαῖ, ἴῃ 115 (Ὡ]]οβὲ Ἔχιθηῖ, ἰδ ΓΘ αἰ Πη8 ὕῸ 0 Βοσοταρ ἰβμοα ἰη πο ἔπΐαγο Γοδῖθ" 
ταϊίοη οὐ τῃ6 76 νν8 ἴο {πεὶγ οσγη Ἰαπὰ, ΤῊΪΒ 18 ὁπ ἰπϑίδῃσθ, δποηρ; πιϑηγ, ἰπ πίοι [86 
Ἰδηρααρσθ οὗ 1π6 Ῥγορῃοῖβ 18 δβἀδρίοα ἴο ἴνγο οὐ πιοσο δνθιῖβ. 6 Βαᾶνα 1116 δα Ποτίιν οἱ 88 
ἰηδρίγοά ψτῖϊοσ το δχίοπα τ ϊβ γοπηασὶς το δηοίπου μασι οὗὨἨ [16 δαῖηθ οβαρίογ (ςορ. Χἰ- }" 
ἢ Μαιῦ. 1]. 15.) 18 ΘΌΓΙΤΊΔΥΥ ὙΊονν οἵ ἴπ6 Ῥτορβοῖβ, ἢ. 177. 

5. Οβ66 σομῃηπηδίίοσιβ 680, οἵ 4185] Ρ6Γ δοηϊ θη 85 Ἰοα6η8. Ργροῖ, ἰὴ χὶϊ. Ῥγορἢ. 
3 Τροντἢ, Ῥγῳίθοῦ. χχὶ. νοὶ]. 1]. ὑρ. 95, 96. Βίβιορ Ηουβιου ἀἰβῖοτβ ἴῃ ορὶπίοπ ΠῸΠΙ 

᾿ὐβδῆορ ον, 88 ἴὸ ἴμ6 σδιι86 οὗἩἨὨΔΠ6 ΟὈΒΟΌΓΙΥ τυ Πίσῃ 8 Οὐβογνδῦϊο ἐπ ([Π6 Ῥγορμοοίεϑ 0 
Ἡοβοα. Βίμπορ ἩΟΥΒΙΟΥ͂ ΔΒΟΥ 685 ἰξ, ποῖ ἴο ἴπΠ0 στοαῦ δητ αν οὐὗἨὨ ἴῃς σοπιροβίεἴοη, ποῦ ἴ0 
ΔΏΥτΠϊηρ ροου αν ἴὸ [π6 Ἰδησῦδρθ οὗ τὴ6 Δα ΠΟΥ Β ἀαο, θαϊ ἴο ΠΩ ρου] αν [4 Ἰοπιδ, ἐγοψυθαῦ 
σἤβηροΒ οὗ Ῥεγβοῃ, ἢἷβ 186 οὗἨ ἴἢ6 ποπγίηδίῖνο σαϑα δὈβοϊαΐο, ἢΐ8 ποι] 68 οὐὗὨ παιαδοῦ ἢ 
ὑδν ἢ δὰ [ῃ6 δι ὈἰσΪΥ οὗ ργοποῦηβ. 866 [86 Ῥγοίδοθ ἴο ἢΐβ γογβίοη οὔ Ηοβϑϑ, ρρ. Χχἷζ' 
--- ΧΕΙ. 



Οη διε δοοῖλ οὗ ἐλε γορλοί «οεῖ. 859 

[ἼΠ6 βυιαθοῖς δοίϊοπβ οὗἹὨ οα08. 1.--- 1]. ἀγα γοϊαϊθα 'π ργοϑθ. Βαΐ 
Ἡοβοδ᾿β βίγ]6 σϑῇογα! υ 18 ΠΙΡΉΏΪΥ ρορίϊο, {8}} οὗἨἩ νἱνϊὰ ἀδβουιρέζοῃ δηθὰ 
ΤἸΟἤΠ688 οὗ ΠπηδροΥΥ, ἴῃ ΜὙΏΙΟΒ ὑπο γα τ ηρὴ6 ΤΟ} [ΘΠ ἀοΥ 688 δπᾶ 
Ῥδίδβοϑ: 8ὸ [μδὺ ᾿νν αἱ! 64118. πὶ 1η6 Ῥγχορμοὺ οὗἁἨ ἱγαρὶς δῃα βἱδρίδο 
ΘΟΥΤΟΥ͂Σ, 8Πἃ ΓαραΓ8. ἢΐτη δηὰ 706] 48 (ἢ τηοβὲ ροϑίϊοδὶ οὐ ἐπ οἷδσ 
Ῥτγορμοίβ.: ὙΒΘΓΘ 18 δὴ ΟὈΒΟΌΓΙΓΥ ἴῃ Ὠ18 ᾿ ΤΙ ΠΠΡ8, ΔΥΊΒΙ Πρ ΤΊΔΙΏΪΥ ἔγοτη 
δ18 Θομοίβθηθδββ δηα ἀὈγυρῦ ἰΓδΏΒι 0 η8. ΤΏΘΓΘ ἀγὸ ῬΘΟΙ ΑΓ 168 1Ὲ ἢΪ8Β 
ἀϊοίίοῃ ἴοο. ζ61] δπυπιοσαῦθθ ΤΩΏΔΠΥ ΡΘΟΌΪΑΥ ΟσὰΒ ὑδοὰ ὈΥ͂ ἴσα; 
διιοῖ 48 Ὁ'ΒΊΒ δ, 11. 4. ; ΠῆρΩ), 1. 12.; 12 273, τν. 18.; Πῦ}, ν. 13.; 

2 ἥρ0, ν. 18., χ, 6.; πεν, υἱ. 10.; Ὀλ ϑὺ, ἐταρταθηίβ, υἱ]. 6. ; 
ὈΝΔΠ2Π, σὴ]. 13.; ΠΡΌ, ἰχ. 7, 8.; ΠῚ, ΧΙ. 1.; ΠΡΤΟΣᾺ ΧΙ. δ.; 
πῆ, ψ πογο ἢ σι. 14. Βδιραυ 0] 6 ἔοτπηβΒ οὗ δὴ ΑΥ̓Άτ δῖ. οαϑὺ ἃΓ6 
ΒΟ Ἴ, χὶ. ἃ.; ΝΟ ΘΙ, ἷν. θ.; 116. ἱπβηΐϊθνα "30, νἱ. 9.; ΟΙΝἿΝ [ΟΣ 
ΟΝ, χὶ. 4.; ὈΝΡ ἔὸσ ὈΡ, χ. 14.; ἐϑθῃη, χὶ. 7. ; 90) [Ὁγ ΠΡ), χίϊ!. 16.; 
ΟἿ» ἔοι ΟἿ, ἰχ. θ. ΒιωρΌΪΑΣ ΘΟὨΒ ΓΟ. ΟΏΒ ΔΓ ὃν δ, νἱ, 16.; 
ὑγγον,, χὶ. 7.; ὮΝ ΠϑΥ, ἰχ. 8.; ἸΏΒ ὈΥῚ) Προ), χὶν. 3.; 175 3) ἼΦ9, 
ν. 4.; ΠΡ 3, νι], 12.; ὈΦΏΝ ΠῚ, σ. 1.3 
7 τᾶν 6 δἀάεά, παῖ Ηδηρβίθηθογρ, ἤὰ8 Θοπο δῖ σον βμονῃ [Πα 

ΠῚῺοβοα [88 θαβοα ἢ18 ργορῇθοὶθβ ἀροὴ {π6 Ῥεοηίδίθιοἢ. δ 1ζ 61] θα] Ἰθνοδ 
(παὺ Ὠ6 γϑίοσβ ἰοὸ ΑἸηοβι" ϑδυοσαὶ ραβϑβᾶρδβ 'ῃ {818 ὈΟΟΚ ἃγὰ οἰϊθα ΟΥ 
τοίοσσοά ἰοὸ ἴπ {6 Νανν Τοδβίδιηθηϊΐ : 866 Μαΐίί. 1). 1ὅ., ἰχ. 18., χὶὶ. 7.; 
Βομι. ἰχ. 2ὅ, 26. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹΠ. 

ΟΝ ΤῊΗΒ ΒΟΟΚ ΟΕ ΤΗΕ ῬΕΟΡΗΕῚ 09ΟΚΕ, 

Ι. Αμέλον απὰ ἀαίοε.---1|. Οοσαδίοη απα 500ρε.---111. Απαϊψεοὶβ οΥ ἐλο δοοῖ. 
--ἼΙἼΝ. Οὐδονυαέϊοτϑ οἩ ἐΐδ δίψῖο. 

ΒΕΡΟΒῈΕ ΟΗΕΙΒΊ, 810---660, ογ ἐαγίϊογ ; ΡΟΣ ΔΡ8 877---847. 

1, ΟὈΟΝΟΕΒΕΝΙΝΟ {[Π6 [ΆΤΣΪΥ, οοπαϊομ, δηὰ ρυγϑυϊίθ οὗὨ [818 ῥτορβοῖ, 
ἴμογθ 18 στϑαῦ αἰ νθυβιυ ΟἹ ΟΡ θη διηοηρ ἰδαγπθα θη. ΑἸΓΒουρἢ 
ΒΘΨΘΓΆΪ ῬΘΓΒΟΙΒ οὗ [86 πδιηδ οὗ 06] 8.6 τηθῃξοηϑᾶ ἱπ ἐμ6 ΟἹα Ταεβία- 
τηθηῦ ὃ, 6 ἢδΥΘ ΠΟ ᾿ΠΓΟΥΙΩΔΙΟΏ σοπορσγηΐϊηρ 86 Ρτορμοὺ Βἰμλβ6]}, οχ- 
οορὺ γι μδῦ 18 σοπίαϊποα ἰπ {π6 {116 οὗ δ͵8. ῥχϑάϊοίϊοπβ (1. 1.), ἐπαῦ ἢ6 
τγὰ8 {ῃ6 8οη οὗ Ῥοΐμυθ!. Αοοογάϊηρ ἴο βοπιθ 1416 σορογίβ οο ]βθοίβα 
Δα ργθβεσσθα ὈΥ 1Π6 ρβϑιαο- ΕἸ ΡΙρμδηῖι85, ῃ6 νγ88 Ὀογῃ αὐ Βοίδου, 
8 ΥἹ]αρσο ὈΘΙοηρίηρ ἴο (86 ἰγῖρθ οἵ Βουῦδθη. [Ὁ 15 θαυ! πη- 
οογίϑιη ὑπᾶοσ ὙὙΠδὺ βΒουθγοῖρῃ δ6 Πουσβμθα, οΥὐἠἨ τ γα ἢ ἀϊαα, 
ΚιοΩΙ ἃπα οἴμοσβ ρἷδοθ πἰπὶ 'π {86 τοῖρῃ οὗὨἨ “Φογβϑιίη, ἃπὰ ἃζὰ οὗ 
ΟΡὨϊοι ὑπαὺ 6 ἐογοίοϊα [86 βανθὴ Ὑϑαγβ᾽ ἴΆτωπ6 ὙΒΙΟΝ ργουδ]οα ἴῃ 

" Ὧϊο Ῥχορῃοίθῃ ἀθβ Α. Β. νοὶ. ἱ. ὑΡ. 122, 128. 
3 Εϊη!οϊταην, ὃ 84. Ρ. 819. 
8 Τ᾿ ββοσίδ 08 οἡ ἴδ6 Ῥδηϊ,, ἀ188. ἷ. γοὶ, ἱ. ΡΡ. 107, ἄς. 
4 ἘΠηϊἸεϊταηρ, ὃ 85. ΡΡ. 819, 820. 
δ ὅρο διηοηὶβ, Οποπιδδιίοοη Υ᾽ οἱ. Τοβί. Ρ. 517. 
5 Ὁς Υἱιεὶν Ῥγορμοίδγυιῃ ἰὼ ἘΡΙ ΡΒ δὶ Ομ. ἴοι. 1]. ν. 245. 
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ταὶ Κιηρ τεῖρῃ (2 Κίπρβ νἱῖ]. 1--- 3.) ὙΠδ αὐΐβοτβ οὗ [86 ἐπὸ 
ον 18} ΟἸγοπιοΐοβ πο ϑοάον Οἷδπὶ (Ὀοῖ ἢ στοαὶ δηὰ {π||ε) 
]ΆΣΟΝ, ἀπ βανογαὶ οὐμοῦ “68 τιίοσα, τὸ ἀσὰ αἷδὸ (ο]οποὰ ὃν 
Ὠγαυδῖι8, δυο θιβῃορ Νοπόοοῖμθ, δηα οἵμοσς ΟὨ σι βοδη Θοταπιδηίδίογα, 
τολϊπίαϊη (δαὶ Β6 ργορμοβιθα ὑπάρθυ Μαπδββοῦ. Τασπονῖθβ, Ἐκκεῖ- 
ταληῃ, (ὐαἸπιοῖ, δα οἴμογβ, ὑἶδοα πἴτη ἴῃ {86 τεῖρῃ ΟΥ̓Ὠ «οβιδὰ; δαὶ 
γιιηρα", Μοϊἀθημανο 3, Βοβαητ τ ον Ὁ, απ (Π6 Π]3) ΟΣ οὗ πιοάοτῃ 
σοιηπλοηΐδίοῦϑ, ἃγ οὗ ορϊπίοη (αἴοσ Αραυθβδῃο]), {παὶ πα ἀο]τνογοά με 
Ργϑάϊοιομβ ἀυγίηρ {Π6 τεῖρστι οὗὁ [ἸΖΖίδῇῃ : ΘομΒΟα ΘΠ ΕΪΥ, Π6 τῦδϑ οοῦ- 
ΤΘΙΙΡΟΓΑΓΥ ὙΠῚ Απποβ δπα Ἠοθοϑα, 1ἢ ἱπάθοα μα α1α ποῦ ῥτορξεῖῦ 
θοίοσα Απιοβι ΤὨϊβ ορίπϊοη, Ομ νγ6 {πη Κ ταῦτα Ὀγοῦ 8 ]6 ἴδδη δηγ, 
18 Βυρροτγίβα ὈΥ {86 ἔ0]]οτνἱπρ ἀγριπηδηίβ: 1. Οηΐγ Εσγρὶ ἀπά λίαπι 
(11. 19.) ἀγα δῃυμηογαίθα διηοηρ [6 Θποπηΐοβ οὗ 02; πὸ πηδπίοη 
ψβδΐενοσ Ὀοϊηρ' τηλάε οὗἉ [Π6 Ααβυσίδη8 οσ Βαθυ]οηῖδη8: 2. 400εἰ (Π]. 4 
---7.) ἀδπουποαβ [86 βαπλθ ἡπαρηιοηΐβ 48 Απηο8 (1. 9----1 1.) δσαϊπεί (δε 
Τυτίδμβ, Κ᾽ ἀομ8Π8, πα 1 ἀπτγδο8η8 (πο Πα ᾿πναάοα ἐπα Κίπρσαοι οἵ 
)υἀδῇ, οκττιοα οὔ 18 ἸΏ ΠΔὈΙ δηΐβ, δηα 8014 βοτὰ 85 δἰδανοδ ἰο (δε 
(θη 1168): 8. 10 ΔρΡΡΘΆγΒ, ἔγοιῃ «706] 11. 1ὅ---17., ἐπδὲ δἱ {86 προ 
[6 βουτιμοά 186 Φονγβ σογα ἴῃ [86 {0}} Θη)ογιβθηῦ οὗ ἐβεὶγ τὲ- 
Ἰισίουβ ΟΥΒΒΙΡ : 4. Μοζὸ ῥγοόβρούοιβ {1π|68 Δγα Ῥγοσαϊθοα ἰο «“0ἀ 58, 
τοσοίμοῦ ὙΠᾺῺὨ πποοτητηοη Ρ] ΘΗ (1. 18, 19.): ὅ. ΑἸΕΒουρὴ Φοεὶ 
ἔογοίβ]8 (86 σΑἰδυΥ οὗ δυλῖηθ δηα Ὀδυσθηηθβθ οὗ ἐδὸ ἰδπά, ἱέ ἰβ 
ουὐἹάθης ἔγοα ἀπιοβ (ιν. 6, 7.) ἐμαῦ 186 [1βγϑο ἴθ δα ποῖ οεΪῦ 
βυδογοά ἔἴτοτηα {π6 βᾶπηθ δ δ, Ὀυῦ ΟΤΘ οὐθὴ {8 6πῃ ἰδθουτης 
ὉΠ6ΟΥ 1, 

[1 18 ἀπο] ἀταοηρ {π6 δοηιοί σ᾽ ΟΡ πἰοπΒ οὗἨ δι ἑπϑηΐ ΟὙ 108 ἴ0 
σνϑηΐυγα Οἢ ἔοσιηηρ ἃ ἀδοΐβινα Ἰυἀσταοηΐ τοβροοῦηρ (μῃ6 δῖε οὗ Φοεῖ, 
Βυΐ ροσθλρ8 ΒοΠ16 [1η68 ΙΏΔΥ 6 ἀγανση τη τ ΒΙΟὮ 76 ΤΩΔῪ ΕΠρροεα 
ἢΐπ ἰο Βανα ᾿᾿νοά, Νοῦν, ποῖ ΟἿΪῪ 18 ΤὙτα {πτοδίθηοα, δὲ 8δο.8 οἵ Βοε- 
ΟἸΠγ μα Ὀδοα σοτηταϊ θα Ὀγ 186 ΤΎτΙΔη8 ἀραϊηϑὲ Φυ8} (11. 4---.} 
Βυΐ 4 Βοβίῖ]α ροβιοῃ υγου]ά ποΐ μᾶνθ θη δϑϑιιηθά Ὀγ Ἴ Ύτα 1] αἴϊεγ 
ΑἸΠΑ] 1488 ἀοαίῃ, το 88 {86 ἀαυρπίον οὗ α Τγσγίδῃ ρσίποθβα ἧ7ε 
οϑηποῦ ρΪδοα 70ε], ἐπογοΐογο, θαυ ον {πη (Πα τεῖρῃ οὗἉ “Δ 8Ἐ. ᾿ 
Ἐάομι 18 (Ὠγοαύθηθα τὶ προπαϊηρ ᾿παστησηΐ (111. 19 -- 21.).0 Νὸν 
Ἑάοπι τονοϊ θα ἔγομῃ πάλῃ ὑπᾶογ εἴόγαπ (2 Κίηρβ νυ]. 20.); ἀπά, 
6 ΤΩΔΥῪ ΒΌΡΡΟΒΕ {πα΄ ΑἸηΔ ΖΔ" οοπαποβῦ (2 Κίηρβ χῖν. 7. ; 2 Οβγου. 
χχυ. 1], 12.} τγαβ {πὸ Ὁ] Π]πγοηΐ οὗἉ “061 8 ΡΓΟΡΉΘΟΥ, νγὸ τασδὶ οἵἉ οουΓεε 
ὈΪδοο 10 Βεΐοσε {πὶ ὀχρϑάϊ ἴοπ, ἐμαὶ 18, πού Ἰαΐδσ ἔβδῃ {86 Εγδὶ μαἱ οἵ 
ΑπμδΖίϑ ἢ τοῖρη. [{ 18 ἔγαο ἐπα (Π18 18 θα οοπ]δοίαΓαὶ ; ἴοσ Ψ Ἔγθμιαὶ, 
ταῦθ ἰαΐογ, {πτοαίθηβ Επἄοπῃ 1π βἰ παῖ αῦ ἰδπριασο (7 6Γ. χ]ῖχ, 17.); 58} 
16 18 ποῖ 1 ργορΆ 0 ]6 (μαὶ [6 δαυ!θ ἡπαρτηθπὶ 18 {86 οπα ἱπίδπαοὰ, 
Βείπεοη {π6 θερίπηΐϊηρ᾽ οὗὨἍ Φο848}}Ἐ τεῖρῃη, {μ6π, δπά, δ 186 ἰαἰοδβί, (δε 
141} οὗὁἩ ΑὐπμαζΖίαβ τηυδί 406] Βανα ᾿ἰνοά. Απά, 88 αἴζον {π6 ἀρδαὶβ οἵ 
“]ἐοΐααα {π6 ἰδ ρ]6 ουβῆρ τγὰβ πορ]θοιοα (2 Οἤγοη. χχῖν. 17,8. 
06} 8 ΡΓΟΡΠΘΟΥ ΤΥ 6 ἀαίοά Ὀεΐοτε {ὑπαὶ ουθηξ, οὐ ἴῃ {Π| οαηεῦ 
Ρᾶτὶ οὗ [πα τεῖρῃ οὗἉ οδβἢ, στ ἢ116 (πα Κίησ γεῖ οὐδβογνεά (Π6 ῥγεοορῶ 
οὗ [πὸ ἰατν, θοίνσθθη 877 δπὰ 847 Β.ο. 406] {πετοίοσα ργθοθάρα Αἰμοβ, 

ι ΤΥρυβ Ὠοοίτίηδ Ῥτγορίιεξ. οδρ. ἱν. Ῥρ. 834, 35. 
5 Τηϊτοάποιῖο ἴῃ Τιὐῦτοβ Οδποηϊοοβ Ψ οῖ. οἱ Νον. Τοβῖ. ρΡρ 190, 12]. 
5. ΒοΒο 4 'π οὶ. Τεβὶ., Ῥασεὶβ ϑορι πε νοΐ. ἱ. ὑΡ. 438, 434. 
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Ψ ο αὐορίθ δοπια οὐ 18 ΘΧΡΥΘΒΒ101}8 (ΟΡ. ΑἸΩΟΒ 1, 2, ὙΠ} 6706] 11]. 
16. ; Απιοβ ἴχ. 13. τ ἢ 4706] 1}... 18.}}.} 

11. τοῦ {Π6 Ρδἰπμθγ- οσηι, Ἰοσυβί, ΘΔ ΠΚΟΡ- ΤΟΎΤΩ, οδίογρι Αγ, ὅσο. 
Βεΐπρ βοπί ὕροη ἴδε Ἰαπά οἵ Φυάδῃ, δηα ἀδνουσίπρ 18 ἔγαϊδ ([Ππ6 σο γα 
ἰδῖ πῃ ξΟΥΘΓΌΠΉΘΙΒ ΟὗὨ 8 ρυίθνουβ [ἈΠ11}6), [π6 ρῥσχοροῦ ἰδῖκοβ οοοαβίοη ἴο 
Ἔχδοτΐ {μ6 76νγ ἴο τϑρϑηΐϑηοο, ἔδδιϊηρ, ἃ ὈΥΔΥΘΙ, ὈΓΟΙΩ 51 ηρ' Γ[Π6Πὶ 
ὙΆΓΙΟῺΒ ΘΙ ΡΟΓΆΪ δηα Βρ᾿ γι [18] Ὀ]ΘΒΒΙ ΡΒ, 

111. ΤῊὴϊ8 ῬοοΪκ οομδβίβίβ οὗἩ (ὕσθθ σμαδρύασβ, ὙΒιο τᾶν 6 αἰνἀοα 
Ἰπίο ἔΐταα ἀἸΒοοῦγΒ68 ΟΥ Ῥϑγίβ; Υ]Ζ. 

ῬΑΒΈΊΙ. 4η οτλοτίαϊξίοπ, δοέλ, ἐο ἐλο ρῥΥἱοβίβ απα 0 ἐ͵ι6 ρεορῖο, ἰο γερεηΐ, 
ὃγ γεαβοπ Γ᾽ ἐδε Καπιῖπε ὁτοισἠξ μροη ἐλεπι ὃψ ἐδι6 ραϊπιον- ἰσότητι, δ᾽. ἐπ 
σοπβοφμοηοο ΟΥ ἐλοὶγ' δἴπι5 (1. 1----20); τολὲοὶ, ἐ8 Τοϊοισεά ὃψ α ἀσπιποίαΐϊοη 
9 {111 σγεαΐεν οαἰαπιϊέτε5, ὑῇ ἐλοψ σοπέϊπμεά ἱπιρεπιἑεηξ (11. 1 ----1]1... 

Α ἄουθ!]θ Ῥσόρῇθου, δρρ] 816, ἴῃ 18 ὈΓΪΙΠΆΓΥ Β6η86, ἴ0 ἃ ρῥΐδσιο οἵ 
Ἰοουδίθ, νυ οἢ νγ88 ἴο δ0 Δοδοιρδηϊθα ΣῈ 80 ΒΘΥΘΓΟ 8. ἔἈΙαΐΪΠ6 88 βου] 
ολι80 {π6 ῬΌΌΠ1Ὲ Βουνῖοθ οὗ ὑπ ἔθιρὶθ ὑο ὍΘ ᾿ἱπίοσγυρίοα 3: δηά, ἱῃ 108 
ΒΘΟΟΠΑΆΣΥ 5080, ἰῦ ἀσποίθβ {ῃ6 ΒΑΟΥ]οπίϑη ᾿Ἰηγνβϑίοῃ, δῃα ρου Ρ8 8180 {9 
1ην δ ϑ: οη8 οὗ 186 Ῥογβίδηβ, ἀσθοῖβ, δηὰ Εοσηβηβ. 

ῬΑΕΤ 11. 4“ ἐχλογίαζίοηπ ἰο ἄδερ α ρμδιὶς ἀπά 5οἴσπιπ ζαεὲ (1. 12.--- 
17.), το α ρῬγοηιΐδο 9 τεπιουΐπο ἐδε σαἰαηιΐζίο5 9 ἐδδ ὠὕειοα οἡ ἐ]ιεῖγ' 
γερεπέαποο (18----2θ.). 

Ἐτοτὴ [6 ῬΓΟΒΡΟΙΥ οὗ 186 ἰδηᾶ Ποτθ ἀθβογι θα, {86 ῥσορμϑί ρᾶ8568 ἰο 
{Π6 υ]οβϑιηρ8 οὗὁἨ ἰῃ6 ρΌΒρϑὶ, ρδυ ϊου αΡ]Ὺ [86 οὔιδίοη οὗ {π0 ρ᾽ 8 οὗἁὨ ἰῃ6 
Ηοὶγ ϑρίτῖῦ : τι} ὑ8686 6 οοηηροίβ 86 ἀθβίγαούϊοη οὗ {πθ0 “6 715}} ΡΟΣ ΤΥ 
ἧῃ ΘΟηΒΟαῦΘη6Ο οὗ {ποῖγ σο]θοῦϊπρ [06 9Ό8Ρ6] ; ̓ΠίΘΓΒΡΟΓβίηρ Ῥγο 868 οὗ 
Βδίδιυ ἰὸ 116 18 {Ὁ} πα ρῥϑηϊθηΐ, δ γον γ8 8 ΡΊΔΙΠΥ {01611οὦ ἰο (δθ 
ΟΠ γιβυλδηϑ (27----82. Οορ. Αοἰβ 1]. 17---21.}. 

ῬΑΒῚ 11]. ργεαϊοίς ἐλε σεποταὶ σοπυοτϑῖοπ ἀπά τοίη 7 ἐδο «ειος, 
απὰ ἐδε αεείγμοίίοπ ΟΓΓ ἰλοὶν ορροπεηπίβ, ἰοροίδον ιοἱέδθ ἐλὲ σίογίοιϑ 
δέαίο 0. ἐδε ελιγοὶ ἰδλαΐ ἐβ ἐο ζοϊΐϊοιο (111). 

[Κα] που ]ὰ ἀϊνια [86 ΡΓΟΡΏΘΟΥ τηἴο ὕνο ρασγίβ, [πὸ ἢγϑέ, 1. 11. 18., 
ΘΟ ΡΥ ΒΡ ἃ 68}} ἴο τορθῃίδηοθ θᾶ ον {Ππ6 [ΘΑΥΓᾺ] ρῥ]ασιιθ ἱπηϊοίεα ; 
[Π6 βοοοηά, 1. 19 ---- 1, 21... οοππῃθοίοα τι {πΠ6 ργοοοαϊηρ ὈΥ {δ6 
ἀφοϊαγαίοη, “ ΤῊΣ Ιμογὰ δηβνγθα δηα βα]α ἴο ἢ1Β Ῥ60}16," οοῃίδι ηἱηρ, 
ΡΓΟΙΏΙ86Β Οὗ ἀοΙ νοσϑησα δηα ονυθηΐυδὶ Ὁ] ββίησ, 

10 18 ἃ αασβίϊοη τ βοίμον [ἢ 6 ἀοβοσιρίοη οὗ (πὸ Ἰοουδίβ 18 16 ΓᾺ] ΟΥ 
ἢρσυγαῖῖινο. ΤὨΙΒ 18 αἀἰβουββοα ὃγῪ Ηξνογηιοκ ὃ, 180, δοῖηρ ὙΠ 
Ἡθοηρβίθηθογρ, δαορίβ [μ6 αι νον. [{{ ΒΟΎΤΘΥΘΥ, θὲ 8 Ῥτγαβθηΐ 
)υάρστηοηΐ τ ΠΙΟΝ 18 ἀθβοσι θα ταίποῦ [πδῃ ἃ ξαςΓα οδ]διητν, [86 Πἰζοταὶ 
Ἰπἰογργοίδου ταιδὺ 06 ργθίοσα Ὁ]. Δπὰ ἴον [118 1ζ 61] βίο" ρΥ ἀγριιθ8." 
ΤΠ6 ρτοαίοϑι αἰ βου γ ἰπ {Π6 ΑΥ ΟΥ̓ {Π18 18 (ῃ6 ἜΧργθβδίο “ΘΠ 
(1. 20), “4 {6 πογύμογῃ ΔΥΤΩΥ : ἢ 8π 10 18 τηδϊηἰδιηδα {παὺ Ἰοοιιδῖ8 ΠΘΥ͂ΟΣ 
οϑ16 ἰηΐο πᾶς ἔγοσα {86 μου. 170 18 σ}ρ]164 {πα΄ {ΠΟΥ ΟΘγίδιη]Υ 
ἰηξοβίοα ὥὺὐγσία δηᾶ [86 ϑ'υσίδῃ ἀθβασῖ; 80 {πα ἃ πουίμονεβί νἱπα 
γαϊρἢῦ ΘΑΥΤῪ ποτὰ ἴμόποο ἱπίο πάϑα. ΤᾺ1Β 18 ποῦ ὙΘΥῪ βϑ  βἔβοίογυ ; 

1 860 ΚοΙ], Εϊη]οϊϊαηρ, ὃ 86. ΡΡ. 822, 8328. 
3 ΤῊ ἰδπηΐηο ρῥγοαϊοιοὰ ὃὉγ 206] Φ4Πη τοίυτβ 0 [Πδὲ Μ᾿ Διΐοῖι ἱοοῖς ΡἾδοθ ἴῃ [86 ἐἶπι0 οὗ [86 

Μαοσαῦθθβ. 866 1 Μδος. ἰχ. 38--- 27. 
᾿ Ἑϊηϊεϊτπης, ὃ 287. 11]. 11. ΡΡ. 2394, ὅτ. 
4 Ἑϊη]οϊταηρ, ὃ 87. Ρρ. 824, ὅτ. 
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ἐπουρὴ ρουβαρθ Ὄροπ {π6 8016 {πα ἸΙΓογαΪ βθημβθ 18 ἴο ὈῈ [τὸ- 
ἔογγοα. ἢ 

ΙΝ. πιο βίυϊα οἵ 4206], (πουρῇ ἀϊογοηῦ ἔγομι {παῖ οἵ ΗἩοβθᾷ, ἰς 
ΒΙΡὮΪν ροοίϊοαὶ ὅ: 10 18. οἰθσαηΐ, ρεγβρίσυουβ, Δη ΘΟρΙΟυΒ, ἀπά αἱ (δε 
Β8Π16 {1π|6 πούτοιιβ, δηϊπχαίθ, ἀπά βυθ πχθ. [1}ἢἡ {1|Ὲὲ ἢγβί ὕνγο σμαρίογ 
μὸ ἀϊβρίαγβ 186 [Ὲ}] ἔογοα οὗ [π6 ργορβϑί!ς βοθίγυ ; δπὰ ἢ18 ἀθββοσιρἴοι 
οὔ πα ρῥίαρια οὗ Ἰοοσιιδί8, οὗ {π6 ἄδεθρ παίϊομδὶι χερθηΐδῃοθ, δῃά οὗ ἰβε 
ἩΔΡΡΥ βίδίβ οἵ {π6 (Ἰιγιβθδη ὁμαγοι, ἴῃ {πὸ 1αδὺ {ἰπλ68 οὗ [Π6 ροερεὶ, 
δῖ στουρῃῦ ἃρ σΠ 1} Δἀταϊγαῦ]ο ἕοτοα ἀπὰ ὈθασίΥ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΧ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΙΚΙ ΟΡ' ΤΗΕ ῬΒΟΡΗΡΤῚΤ ΑΜΟἉΑ. 

Ι. Αίλον.----Τ|. Οεεαξβίοη. Γ᾽ λὶδ Ῥτορᾶλεον. ---1Π|, 76 δοορε.--ΤἸΥ. δυπορεμ 
0 ἐἐδ οοπίοη5.----Ὑ. Οὐδοτγυαξίοπϑ ὁπ ἐΐξ δίψἕε. 

ΒΡΕΕΟΒΒΕ ΟΗΉΙΘΤ, 810----78 5. 

Ι. ΑΜὸοϑ 18 {πῸ {πϊτὰ οὗὨ {Π6 τλϊ ΠΟΥ Ργοροίβ, δοσογάϊηρ ἴο {π6 οΓάοῦ 
δαἀορίοα ἴῃ οὐγ τηοάδγῃ Ὀ10168: 6 18 Βαρροδϑα ἴο βανθ ὕδθθῃ ἃ παῦνε 
οἵ Τοκοδῆ, ἃ 8π18}} όνῃ ἴῃ {86 Κιησάοιι οὗ δυάμῃ, βιϊζυδία δου ἴουτ 
Ἰοασίιθβ ἴο {π6 βουίῃ οἵ “γα βαίθιη. ὙΒοτα 18, Πουγον ῦ, πὸ ῥγοοῖ οἵ δὶϑ 
θοΐπσ ἃ παΐΐδνα οἵ (ῃ]8 ρίδοθ, δχοαρί ἢ18 τ σιηρ {ἈΠῸ Υ πο ἀτγίνοα 
ἴτοσαῃ Βοίμ6] Ὀγ Ατμαζίαι, {Π6 ΒΙρἢ ρῥγιϑϑὺ οἵ Ββίῃο] (Απιοβ νἱϊ.10---1 3. 
Οὐαἰπαϑὺ {Π|η|κ8 ἢ6 τνᾶϑ θοσῃ ἴῃ 1Π6 τογγ οτιθϑ οὗἉ ἴβγδϑὶ. ΥΥ̓́Ὲ ἤᾶνο πιοτὸ 
δοσίδι ᾿η ογιηδίοη οὗ [18 σης ἀπὰ σοηα! το ἰη ᾿ἴἴ6; ἔοσ ἢς Πιηδο 
(6118 8 {παῦ ἢ6 τῦᾶβ “πὸ ᾿γορποῦ, πο! Π6Γ ἃ ῬΓΟΡμοΙΒ βοῃ :ἢ ἴὴ οἵδεσ 
τγογάβ, {πα΄ 6 γγὰβ ποῖ βαἀποαίοα ἴῃ {Π6 δβοῇοοΐὶβ οὐ {86 ργορβδοῖδβ, θυὶ 
νγ8 ο4]]6 ἴο {πΠ6 Ργτορβοίϊο οβῖος Ὅσα Ὀοῖπρ' ἃ Βογάβσηδῃ ἃ πα 8 ρϑίΠοΓΕΓ 
οὗ βγοδιηοσθ ἔγυϊ, [Ι͂Ὲὼ Ῥα]θβίίηθ, “ποῦ Ῥυΐ [ὴ6 ὙΘΓῪ ΡΟΟΓ ὁοη- 
Βοηῦ ἴο Ὀ6 Πογάβῃγθη, δηα ΟὨΪΥ δυο, αὖ {{18 ἀΔΥ, σαί Υ ΒΥΟΔΙΔΟΓΕ 
ἔγαϊῦ, ΟΥἨ 86 1.32 ὙΠαΐ δα ργορἢοβιοα ἀυγίησ {πὸ τοῖρπβ οὗ [᾿σζιδῇ 
Κιηρ οὗ υάλῃ, δηᾷ οὗ Φογοδοῦπὶ 1. {πΠ6 βοὴ οὗ “οαβῇ, νὸ αζὰ ποὶ 
ΟὨΪΥ ἱηέοστηθα ἔγοπι {π6 ἢγβῦ νοσβα οἵ ἢ18 ργθαϊοοῃβ, θυΐ νγ8 αἷδοὸ ἤδύς 
Ἰηἴο μ4] ονϊάθποα οὗἉ ἰὉ ἴγομν ὑπ6 δυσυμηθηΐ οὐ βιι)ούςτηβίζοσ οὗ {8 
ὍοΟΚ. ἘῸΓ {Π6 ῥγορμοὺ ἀββοῦθοθ πα βίαϊα οὐὔ {ῃ86 Κιησάοι οἵ 
1βτδθὶ, ραγιΟΌ ]ΑΥ]Ὺ ἴῃ οἢδρ. ΥἹ. 12 ---ἰ4., ἴο θ6 Ὀγβοίβϑὶ Υ βιυοἷ 8816 τὸς 
οοΥαοα 1η 2 Καϊηρβ χὶν. 23, ὅοὄ. 6 ἔσίμοσ ἰθασῃ ἔγοῦλ ΑἸμοβ ὶ. 1.) 
ὑπαῦ Βα Ὀδραῃ [0 ῬΓΟΡΒΘΒΥ 1π (86 Βϑδοομᾶ γϑαγ Ὀδίογα [86 δαγιβαυδλία, 
ἴῃ [86 τοῖρῃ οὗ ΤΠ ΖΖίδῃ ; τυ Βιοῖ 18, ΟῪ “ οβορῆιϑ δῃὰ πηοβῦ οοπηπηρηίδίογε, 
Τοίογσοα ἰοὸ ἐπαΐ ῥγϊμοο 8 υδυγραίίοη οὗ (δ βασογάοίδὶ οος τ βθῃ ἢ 
αἰξειηρίοα ἴο οἵου ἱποθῆβθ. (ὐοπβοαιθη ΠΥ ΑἸηοβ τγ788 ΘΟΠ ΘΙΩΡΟΓΆΙ 
10} Ἠσοβοα ({πουρῈ Πα 18 Βα ρροβθαᾶ ποὺ ἴο πᾶνε ᾿ϊνθᾶ 8ο Ἰοῃρ᾽ 88 ἴδε 
Ἰαβί- τ θη ]οΠ64 Ρτορῃθί), 11 Φοπδῆ, δηα ργόρ Ό]Υ 4180 τ ἢ Φοεὶ, 

[Τπᾶὺ ΑἸλοβ νγ88 ἃ παῦνϑ οὔ ΤἍΚκοδλῇ, (Πδΐ αὐ Ἰοαϑ. 10 νγδβ Ὦ18 ΟΥ̓ ΙΠΑΙῚ 
) οι». Κἰιο᾿ δ Ογεϊ. οἵ ΒΙΌ], Τάϊ, ἀτὶ. Φοοὶ, ; Ηδηάογβοι, Τῆς Βοοῖ οἵ τΠς Μίηοε Ρῖν 

ἀκ ε θαι οἱ ἱΐ. 19, 20.; Επα]ά, ὨΪο Ῥτορῃοίθη 65 Α. Β. νο].ἰ. ῬΡ. 78. 79. Το αυεεῖοι 
ἃΒ ὈΘΘῺ ἸΔΓΡΘΙΥ ἀϊδουβδοά ὉΥ 1)τ. ΡυδοΥ, ΤΠ Μέϊπον Ργορδοῖβ, τ τι 8 ΟΟΣΩΑΠΙΘΏΙΒΓΥ, ἰ860 

Ιηϊγοῦ, ἴο 206], Ρρ. 97, ὅ6. Ηδ ἀδοὶάεβ δραϊηβῖ (6 ᾿Ἰ ΣᾺ] ἑαἰοι ργοϊδιίοῃ οὗ ἴθ: ῥαεδξε. 
2 ἘΔΙΙΥ ἴῃ (86 ἸΔ5δΐ σαπίατς, Ηοτιηδηη οη ἀογ Ἠδτγάξ, Ἡβοαι, ἴγομι δὶ Ἰονε οὗὨ ρδιὶο- 

ΒΟΡΒΐο Δ] ραγδάοχεβ, Ὀρ. "ον ἢ μ88 ἐοστηφά 186 αγάομίη 9 ΘΟ νιπαπψ, διϊοτηριθὰ ἴο τού ον 
“0618 6] εβ[68 ἴο ἱδιθὶο γοῦθθ. Ηθ δοοογάϊῃησ]γ ρυδ᾽ 5 πο 186 ἢγδι ἴδ γθα εἱοσίεβ δὶ Ἠεὶα- 
εἰδὰϊ, ἴῃ 1708, δηὰ δραΐῃ, συ τ δἀα τἴοπ8, αἱ (μ)}6 βᾶτηθ ὨΪδοθ, ἰὴ 1729, ἴῃ 870. 

Ὁτ. 'ΓΙΠοσαβοη  Β Τα 1,δηὰ ἀπὰ [π6 Βοοκ, Ῥ. 38. Ἰ,οη άἁ. 1860. 
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ἄπο!!! ηρ-Ρίαοθ, οδηποῖ δάμηϊῦ οὗἨ τοδβοηδῦϊο ἄοαθί. ΑὙμΑΖΙΔ]} 8 το- 
σοι δηδαξίοη (1). 12.) ἴο δῖπὶ ἴο δα 1ηἴο «πα δῃ 18. δῇ Δα] 101Π8] 
ΥΘΆΒΟΙ [0 Βρροβίπρ Πἴτη ἃ παίϊνο οὗ {Π6 δουίπογη Κίπράοπι. ὙΥ̓ΒΘΙΠοΥ 
Βα ἀϊά βεο δε «πᾶ τϑίυση ἰο ΤΌΚοαὶὶ 18 ποὺ βίαια. ΑΥἸηΟ8 ννϑ ηοΐ 
ἰταϊποα ἴῃ [μ6 ργόρἢθίϊο ΒΌΒο0]8 : Ὀαῦ 10 ὈΥ̓͂ ΠΟ τηθ8 8 [Ὁ]]Οὐ 8 ἰπαῦ Π6 
γγ͵δθ υποάἀαοεδίοα, 8. το γα ψουΚιησ-ηΔη. ΕὙΟΠῚ [18 ΘΟΙΏΡΟΒΙΓΙΟΉΒ Ὑ76 
ταῖὶρῃῦ σοποίο Ὠΐπὶ ἃ ῬοΎβοη οὗ βοπλθ αὐζαϊητηθη δ: δηα ἴπ6 σψοτα ἽΡ᾽) 
(( 1.), ἀββογι δῖπρ 18 οοσυραίίομ, 18 τι8οα 6ἰβεύμογο (2 ΚΊΠρΒ 11], 4.) ἴο 
ΒΙΡΉΥ ἃ ἰᾶγσθ ροββθββοῦ οὔ ἤοοκβ. ΤῊ βίογυ οὔ “σβθριβ ὑμαΐ (86 
Θδυαυαῖκα τη [22] Δ} 8 τοῖσῃ οὁσουχτοα αἱ {π6 {ἰπ|6 ὑπαῦ ΡΥ ΠῸ6 δὖ- 
(επιρίοα ἴο ΤΩ ᾿μόθηβ6 18 ΘΥἹἀΘ ΠΕ]Υ Ῥάβθ 688, ΕῸΥ Απηοβ ἀο] γογοὰ 
᾿ΐ8. Ῥγόρἤθοῖθϑ τῇ {86 ἄλγβ οὗ Φεογοροῦτα 11. οἵ [βγδεὶ (ν}1, 10, ὅζο.). 
Βυΐ Φοτγοθοασπι ἀϊδα 1η {μ6 Αἰοοηί οὗ Τ]ΖΖίδῃ (2 ἹΚτπρδ χὶν. 283., χνυ. 
1.) Ἠδησοα {86 οαυἐΠπαυδϊζα ταυβὲ μαᾶνα ΟσΟΌγΓοα ποῦ Ἰαΐοῦ {παῃ {Π6 
βϑυθηίθθηίῃ γϑασ οὗ [ΠΖΖΙαἢ, πο ἀοιδύ Ἰοηρ' Βοίους [7 ΖΖια ἢ} Β Βδου ]ορὶουΒ 
αἰϊοιηρὺ (2 του. χχυἹ., 16---21.}.} 10 185 σὰς {πὰ} Βοιλθ οὐ] 68 παν 
ΒΌΡΡροΒββα δὴ δυὐτου ἴῃ 2 Κιηρβ χυ. ]., δα πᾶν ᾿πηϑοϊποα {Πα {Π2ΖΙ8}} 
ΘΟΟΘΒΒΙΟῚ γγὰ8 ὑνθηΐγ -ϑθνθῃ υϑατβ Βοίογ Φγοροδιῃ 11.8 ἄσϑί : 811}} 
[818 σου] σΆΥΥῪ α8 116 Ὀογοπα {Π6 τ] α]6 οἵ {2218} σοῖσῃ. Β6- 
β468, βοπθ οὐ {86 ῥγϑαϊο]οη8 'π ΑἸΩΟΒ 1. γοσο {Ὁ18]164 Ὁγν {ΠΖΖΙΔἢ 
(2 Οβγου. χχνὶ. 6, 7.); αἴνονγ 16 ἢ ΠῚΒ ὈΓΤΟΒΡΟΥΙΓΥ͂ ΒΘΟΙῺΒ ἴο ἤᾶνα σοη- 
Εϊπ6α ἃ ΘΟὨΒΙ ἀογ80]6 βραοο (2 ΟἸτοη. χχνὶ, 8 --- 15); 686 ὁ“ οἴ πᾶσα ἢ18 
8Βοῃ ἡγοῦ α ἢανο Ὀ66η ἰο0 γοῦηρ' ἴο ἀπαογίακαο {Π6 οΟἤοο οὗ τεσοηΐ, ΒΊΟΝ 
ἢθ βϑαμιθα οἡ 18 ΔΊ Ποὺ Ροϊηρ βίγαοὶς τυ ἢ ΙΘΡτγοβυ. 

11. Τα Οοοαβίοη οα Ποἢ ΑἸηοβ ἀο]νογθα ἢ18 ργθαϊ ΠΟ ἢ8 τγᾶ8 
186 ΟΡργϑββίοῃ οὗ {86 “}6νὺϑ δπα 1ϑγδθ} 168 ΒΥ {Π6 παρ ουγίηρ πδΈ]0η8, 
8 ηα {π6 βίαϊθ οὗ {π6ὸ ὕνο ἰπησάοτηϑ ἀηᾶον {ΠΖΖΙαἢ ἀπα « δγοῦοδπ 1]. 
(Αἴμοβ 1. οοιηραγοα πἹἢ 2 Κιηρ8 χῖν. 2 -- 27., δΔηα 2 (ἤγοη. χχνὶ. 
6 --- 1Ἰὅ.) Βαΐ «8 {πὸ ᾿πηπαριίδηςβ οὐ {πο86 ΚΙΌΏΡΔΟΠΙΒ, ΘΒΡΘΟ ΙΑ ΠΥ {86 
1ϑγβο 168, ΔΟΔμἀοποα {Πθῃηβοῖν68 0 1Δο]δίγυ, οἴ δ ἤΔΟΥ, Ἀναυῖσθ, πὰ 
ΟΥΟΙ γ᾽ ἴο {Π6 ῬΟΟΥ, ΘΟΠΙΓΑΓΥ 10 {π6 αἰνὶπθ σομηπηαπα, {Ππ6 ῥτορδοῖ 
868 οσοαβίοῃ ἰἤθησοα (0 σοργονο ποιὰ τ] {π6 αἱηχοϑῦ βου θυ γ. 

ΠῚ. Το ὅοορϑ οὗ {π6 ὈοοΪς 18 ἴο ΘοΥ ΠΥ ἴο [πΠ6 ἐπ οῖνθ ὑγιῦ68 {88 
ἀοδίγαυοίίοη οὗὁἨ {π6 ποῖσῇῃ ουσιηρ πΑΌΟΠ 5, ἴο δἰασπι (Ποξ6 }}η0 “΄ ΘΥΘ 
δὶ 6886 ἴῃ Ζ]1οη,᾽ ᾿νϊηρ ᾿ῃ ἃ βίαϊθ οὗὨἨ ἄγῃ] βαοιγυ, ὈγῪ (Π6 ἀδηυη- 
οἰδίζοῃ οὗ ᾿τηταϊποηΐ ρα πΙβῃτηαπέ, ἰο Ἰοαα το (0 ταροπίαδποθ, δῃᾷ ἰο 
ΟἔΘοΓ ἴΠ086 γιὸ Ὑ6Γ6 {ΠΥ ρϑηϊθηΐ τ ἢ 16 Ῥγοιηΐβα οὗ ἀ δ] σου πο 6 
ἔγοσῃ Ταἴατα οαρθ νιν, απ οὐ [Π6 ργαίοσ ργοβρογιυ οὗ ἴπ6 Μδββι δ Β 
Κίπράοιῃ ; οὗ ψΒΙΟἢ νγα Πᾶνα ἃ ῬΑ ΟΌ]αΓ ῥγοάϊοίϊοη ἴῃ ἰχ. 1]. 

ΙΝ. ΤΠ Ὀοοϊκς οΥὁὨ Απιοβ οοῃίδ!ηβ πῖπθ ομαρίθσβ οὐ ἀΙβοοῦγβαϑ, οὗ 
γ ΒΙοἢ Οὐδ]τηοῦ {118 ὑπαῦ (86 βουθηῦ 18 ἢγϑύὺ ἴῃ ογάου οὗ ὑΐπηο ὃ : 1 
ἸΏΔΥ ὃδ6 αἰνΙΔοα τηἴο (ὮΓ66 Ῥαγίθ ; υ]Ζ. 

ῬΑΕΤΊΙ. Ζ7λε)μαάσηιεπίς 9.7 Οοὐ ἀεποιιποοά ἀφαϊπϑὲ ἐδ ποὶσδουγίπς 
Οτηξίίε παίϊοηδ : 88 Ἃἴ6 ϑυτίδη8 (1. 1 -- ὅ.), ΒΊΟΝ 866 {Ὁ]6]164 ἴῃ 
2 Κιπρβ χυ!. ϑ. ; {π6 Ῥ Σ ΠΙΒΕ1Π68 (.. 6 ---- 8.), γϑοοσα θα ἃ8 δοοοιῃρ 15ῃ64 
ἴὴ 2 Κιηρβδ ΧχυἹ], 8. ; 061. ΧΙν!. 1, δ. ; δῃᾶ 2 Οἤγσοη. σχχνὶ. 6. ; [9 
ΤΥτῖδηΒ (1. 9, 10.); [π6 ΕΔοχαῖίοΒ (1. 11, 132. σοιηραγοά νυ ἱἢ {6 Γ. Χχν. 

᾿ 566 ἘΚοἿ], ἘΠη]εἰταηρ, ὃ. 88. Ρ. 328. Οὐοταρ. δια 1} 8 ΠὨϊοῖ. οὗ τ86 ΒΊΡ]6, τὶ. Απγοβ. 
[3 ϑοπιθ οὐ εἷοβ ἢανο ἱπιαρί ποὰ τΠδὶ υἱΐ. 1-τ-οῖχ. 10. ψγα8 ἀο]νογοά αὐ Βοῖμ6], απὰ τῃδὶ 

Αἴμοὸθ οχραπάθα [9 δου ἢἷ8 σοίπιση ἴο ΤΌΚολΐ ἱπίο [86 ὈΟΟΚ ὸ πᾶν. Βαῖ (Πΐ5 ἰδ 
ἀοαρι}. ὅ66 Κζοἷ!, ΕἸπΙοἰζαπρ, αὶ 89, 
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9, 21., χχν!!. 8, θ., ἀπά 1 Μδος. ν. 3.); (86 Ατπιπιοπιίοθα (13 --οἰ5.); 
δη (Π6 Μοδριίοβ (11. 1---8.). 

ῬΑΒΤ 11. 7ῆε αϊυὲπε ἡμάσπιεπίε ἀεπομποεά ασαϊμεῖ ζμάαλ απὰ Ϊεταεὶ 
(ὦ. 4---ἰχ. 10.); δπά μοσοῖῃ νγα ἤδᾶυθ, 

1. Ὑπὸ αἀϊνίπο )υδρτηθηίβ ἀρδίηδέ Ψυἀ δὲ (1]. 4, 6.), ν εἰς ὑσογο [ἰοταὶϊγ 
Θχοου(οα δθουϊ ὕννο Βυπαγοα γοασβ δίϊμογ ιν αγβ. 

2. Αραϊηδί 1ετϑοὶ, ἰο Βοῦλ [Π6 Ρτορ ἢ Θ( 8 πιἰβϑδίοη νγ88 ΟΠ! ΘΗ͂Υ ἀϊ γοοίθα, δινὶ 
ἴο ψνοπὶ γγ͵1ὸ6ὸ ἢδΥΘ ἴουγ ἀϊπίϊπος ΒΟΙΤΩΟΠΒ ἀ6]Ἰνογοὰ ΌΥ δἷπὶ; ΥἹΖ. 

1. Α ξόποΓΑΙ γοργοοῦ δπὰ δρρτατναιίοη οὗ {Πεἰγ υασίοῦβ δῖ πα αραϊπεὶ σοῦ (ξ. 6---16. 
Ἰ, Α ἀεοπαπείδιϊοη οὗ [86 ἀϊνίης ἡπάρτηρηϊδ, τὴῖτἢ ἃ ραγιίςυ]δσ ἐπεσοεσασοῦ οἵ ἰδ 

ΒΟΥΕΓΑΪ οδαβοδ (ἰἰ1.). 
πι, Α τοργοοῖ οἵ [86 [δγϑ}] δ 5 ἴῸσ τμοὶγ ᾿ΌΧΌΤΥ δηὰ ορργοδείου (1γν.}. 
1. Α Ἰαπιοηίβιίοη οὐοσ ἴἢ6 Ὠοῦδο οἵ [8γδεὲ], νυϊτὰ δὴ εαγιοδὲ Ἔχμοσίδιζοω ἴοὸ ἰδεῖα ὦ 

τερεηῖ, δπὰ βεεῖς τ180 1ογὰ ; δηὰ ἰο δϑδσηάοη ἰδεῖν ἰάοϊδῖτ, Ἰυχυγίουδ ε856, δηά δἰπία! δἰ5- 
δΏςοα τ τη εἰς ἰὰοἰδίγουδ περ ουΓ5 (νυν. νυἱ.). [Ιπ νυ. 6. [Π6 σδιτγίηρ οἵ ἴδὲ 1Ἄγϑοῖπες ἱπὸὸ 
σδρείνιγ, θεγοπᾶὰ Πδηιδδοῦδ ἰπῖο Αβϑυσγίδ, ἰ8 Ἔχ ρ  ο γ δηπουπηοθὰ : δος ἰδ (] ἰποδί ' 3 
Κίηρε χνυ. 239. δῃὰ χυ!]. ὅ --28. Το ΤΟΥ ΔΙΠΙΥ͂, ΠεδΓ 685, Δη δευετγ οὐ ἔδα χαύρτησπει 
τυ ἀδσῃοπηςθά ΓΘ σοηβεηοα ΟΥ̓ δουθγαὶ ργορδοιῖὶς νἱδίουδ, οοηϊδιηθὰ 'π σΒρ ΕΣ τιΐ. ναι" 
δηὰ ΙΧ, 1 -- 1. 

ῬΑΕΤΥ [Π1. Οὐπεοίαζογψ οὗ ευαπφείϊοαϊὶ ργοπιῖδες ἀεεοτίδδπρ ἐλε τεείον- 
αἰϊοπ 9 ἐδε οπλιγοὶ ὃν ἐδλε Μεεείαλ, ῃταῖ, ἀπάογ (μ6 ἰγρε οἱ σαλείησ 
ὉΡ ἰδ (Ἀ]Π]Θὰ ἰδθθγηδοὶο οὗ θαυ (1χ. 11, 12.); δῃᾶ, ϑϑοομάὶς, 
ΔΏΠΟΙΠΟΙΠΡ ΤΑ ΠΟΘ ἰθιηροσαὶ Ὀἰοεβίηρ ; ΥἱΖ. στοδὶ δρυπάκποο, 
τοϊυγη ἔγουη σρΟΥΥ, ἀπα το - Θβί δ Ὁ ΠἸδῃτηθηῦ 1π {Π 6 ὶγ οὐ ἰδπὰᾶ ; 8]}} αἵ 
ψΒΙΟἢ 6 γα ργόρδοῖῖς οὗ [86 Ὁ] βδίησβ ἴὸ θ6 Ὀοδίουγοα ὑπάοσ {6 Γεῖρῃ 
οὗ 16 Μοββίδῇῃ (ἰχ. 13--- 1 δ.) 

Ιῃ ογάον το 1] υβίγαϊθ (86 Βαροσπαίυσαὶ ομαγδοῖοσ οἵ {π6 ργϑάιςὔους 
οοῃίαϊποα ἴῃ [818 θοΟΚ, [Β6Ὺ οὐρίί ἰο Ὀ6 οοτηραγοα τιτι (δ 6 Ὠἰδίοτν 
οὗ [π6 {πη68 ; ἔγοτα τυ ΒΙΟἢ 10 ἈΡΡΘδσβ ὑπαῦ, ἤθη ΠΟΥ ἭΤΟγα τυδάς, ἴδε 
ΚιΙησάοπῃβ οὗ 1βγβϑ6] δηὰ “πάλι ἱμβουρῇ ἴῃ ἃ ἀοργοββοά οοπάϊείου, δδά 
γοῦ Βοῃ16 ρἼθαπι ΟἵἩ ΤΠΟῚΓ [ΟΥΤΤΊΘΥ ῬΡΓΟΒΡΟΓΙγ. ὅ66 2 Κιηρβ χῖν. 1--- ]7. 
χυΐ. 1---., 2 ΟἸγοη. χχυ. χχυΐ. ; α͵8ο 2 Είηρβ χῆϊ. 1] --- 9, 23, 10--- 
20, 2ὅ., 2 ΟἸιτοη. χχνυ. 17 .---24., δὰ 2 Κίηρβ χῖν. 28 --- 28. 

Υ. ΦΔογοῖμα 68118 Ατηοϑ “ στυᾶς 'π βρϑθοῖ, Ὀυΐῦ ποὺ ἴῃ Κπον]οάρε,᾽} 
ΔΡΡΙ γἱπρ ἴο ἷπὶ τιμῇ δὲ, Ῥδὺ] τη Θϑ0}Υ ᾿γοΐθβϑαβ οὗ μὲπηβο! (2 Οὐοι. 
ΧΙ. 6.) 

Οαἰπηοὺ δῃμἃ ᾿ΔΗΥ ΟἴμοΥΒ μαννα [0] ονοὰ [6 δυϊβοσὶτγ οὗἁὨ «ογοῖως, 
ἦῃ Βροδκίπρ' οὗ {Π18 ρσορμδί 828 1 δα νοῦ ἱπάθοά αυϊύδ συάς, ἰο 
Θἰοαποηΐ, δπα ἀοβιαϊα οὗὨ 411 τ1π6 διὰ 615 τη η 8 οὗἨ ὀομπιροαϊῶοα. 
ΤΊ ταδίίοσ, ΒΟΎΤΘΥΘΓ, 48 Ὀίβῃορ [μον τῆ [88 Το ΑΓ ΚΟ, 18 ἔα οἰβεῖ- 
86: “1,6 ΔΗΥ͂ ΡΟΙΒΟΙᾺ ὙΠῸ [88 ΟΔΠαΟῸΣ δηα Ῥϑγβρ ΘΔ ΕΥ̓ δπουρὰ 
ἴο )υᾶσε, ποῖ ἔγοταηι {πὸ ταδη, Ὀαΐ ἔγοπι ἢ18 ψΓησθ, ρθη 186 γνοΐυπε 
οὗ μῖ8 ρῥγϑάϊοοηβ, δμῃὰ ἢ Μ1}},1 (81, ἀστοθ ἰπαΐ ΟὟΓ βρῇ ον “8 

Σ Απ δῃνίποπὶ σοπηπθὨ Δίου ἷ8 οὗ ορἰπίοπ ἔπδὲ ἴδ6 ργορῇοὶ Απιοα ἰῃ υἱἱ!. 9, 10. (ογειεῖν 
(δαὶ, ἀστίηρ τΠοἷγ βοϊθηη ἐδϑιῖναὶβ, [ὴ6 δυ βῃουϊὰ Ὀ6 ἀαγκοηθὰ Υ δὴ Ἂςἰρδε, πϑκὰ ἃ 
[8ο80 ἀδγε τγδ8 δεοουηϊοὰ οπίπομε, δηὰ βου ϊὰ ἑατη τμοἱγ ᾽ΟΥ ἰηΐο τηουχτιΐη. ΑΑοοογέϊες 
ἴο δι δθίδορ ἴὔββ ον (ΑΜ. 5218), δροῦϊ οἰδυθῃ γοδσδ δῇδι Απιοῦ ὑγορδεδίοά, τβετὲ τᾶς 
13Ὸ ρτοδὶ θο ἶρθ68 οὐ 186 βη, οὁη6 δὲ {Π6 ἔεδϑί οὔ ᾿δῦογηδοὶθδ, (μ6 οὐδοῦ δὲ {1:0 εἰπιο αἵ ὡς 
ῬΆΒδουοσ. ΤῊΪΒ ὑγορΡ ΟΥ̓, ἰΠΟΓΘΙΌΓΣΘ, ΤΑΥ͂ Ὀ6 οοῃδίἀοτοι 88 Ομ οὗ ἴοθα ποσρεγους ῥγοῦο 
ἐἰοπ5 τ ἰς ἢ τὸ ἢδνο ΔΙΓεδαν βἤονγῃ ἤδΥθ ἃ ἀου 6 πιοδηΐης, δὰ ΔΡΡΙΥ ἴο σῇοτο (188 ΟΜ 
δνοηῖ. ὅεθ ον 5 ΟΟΙΩΠΙΘΠΙΔΤΥ οἡ ἴΠ6 Ῥτορδεῖδβ, Ρ. 458. 48} οἀϊξ. 

Σ ῬχΟΐξδεθου ΤΌΓΠΘΓ ΒΒ [γα ποϊαείοη οὗ Φ4}πη᾿» [πἰγοἀυοιίοπ, Ρ. 325. 
δον. ἱπηρογίτας δοστηοιο, 56 πΠοη δοϊεηϊίδ, Φογοπιο, Ῥεῖ, Οοπιστηδηξ. ἰῃ Αἴ ΟΒ. 
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Ὠοϊ 46 ν ἱῦ Ὀομπα (86 ὙΟΤῪ Ομ οὗ ([Π86 ρῥγορμοίβ (3 Οὐου. χὶ. δ.) 
6 Μ|}} ἀστϑο [παΐ, 88, 'π β πα Ὑ δηά πηδρπίῆσθποθ, 6 18 δἰπχοβὲ 

Ἑα.115] ἰο {μ6 ρτοαίαβί, 80, ἴῃ βρθπάουγ οὗ αϊοίίΐομ, δῃὰ οἰορδηῆσος οἱ 
ΘἸΧΡΓΘΒΒΙΟΙ, δ6 18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἸΏΓΟΥΪΟΣ [0 Δγ. Τῇδ βδτηθ ςϑ]θβίαὶ ΘΡισΙ, 
ΣΧ 666, δοἰϊυδίοα Ιδβαϊ18}} δῃᾷὰ Πδηΐθὶ 'ἱπ {86 σουτὲ, Δηἃ Ατηοβ ἴῃ {δ6 
ΒΘ αρ- [168 ; ΘΟμΒέδΔΕ]Υ βο] οί! ρ Βα οἢ ̓ ἸηοΥργθίοτβ οὐ (86 ἀϊνῖπα ψ}}} 
845 ὝΟΓΟ Ὀοδί παρ πίε ἴ0 ἴπ6 οοοδβίοῃ, 8ηα βοιῃθῦταθβ " ἔστομη [86 
ΤΟΙ οὗ ὈΔ 068 δπα βι ἈΚ] σβ ρογίδοϊηρ ἈΓαΪΒ6,᾿᾽ ΟΟΟΑΒΙΟΙΏΔΙ]Υ ΘΙΏΡΙοΥ- 
λπςσ ἴΠ6 ὨδίαταΙ Θἰοαιθηοα Οὗ Βοηθ, 8η4 ΟΟΘΟΆΒΙΟΠΔΙΥ τηδκίηρ' ΟἴΒοσΒ 
εἸοαυθηΐ."" ΜδηΥ οὗ [86 πιοβί οἱδραηΐ ἱπιαρθβ δωρὶ ουθα Ὁ Απιοθ 
ΓΘ ἀγανῃ ἔγομλ ΟὈ]θοῖβ ἴῃ τυγαὶ Εἴθ, τ  μΙο ΒΘ πγα8, ἔγοπιὶ δ 
δ ΘΔ ΙΟΏ8, τηοβύ ἸΠΟπλαύθΥ ΘΟμγθσβδηΐ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΣΧ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΥ ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΤ ΟΒΑΡΙΛΗ, 

Ι, Αυίλον απὰ ἀαΐίε. ---11. ϑυπορδὶὲς Ο ἐΐς οσοπέεπέβ. 

ΒΕΡΟΒΕ ΟΒΒΙΑῚ, δ88---.588, 

Ἱ. ΤῊΣ ἰπὴθ τ βοη {18 ῥγορῃοῖ Πουνϑῃθα 18 ψΠΟΠΥ πἀποογίαϊη. 
“ Θσόσηθ, τὶ} (Π6 «6 νν8, 18. οὗ ορϊπίοη {παὶ Β6 νγαϑ [86 βᾶῖὴθ ρθῦβοῃ 
ΠΟ ψ͵δϑ βΌΨΟΤΏΟΥ οὗ ΑἸΔῸΝΒ πουβα, δῃὰ σῆὸ δια δηαὰ θα οηό 
Ὠυπαχοα ρῥγορποίβ μου “6 Ζ6 06] σου ]α μανα ἀοδίσογθα, ὅϑοιηθ οἱ ον 
οστο5 {πὴ Κ μα 6 γγχαϑ {π6 ΟὈδα Δ} τ Ποπὴ «οϑίδ οοηβεϊ αὐ δα ονο- 
566. οὗ (π6 τοῦ οὗ [86 [6Π}ρ]6, τηϑπεοηθα ἴῃ 2 Οἤγοη. χχχῖν. 12. 
Τλυρὶῃ τοοσβ τα ο [86 ἔπη6 οὗ ΑΒΖ, ἴῃ ἢ οβα σοῖρῃ (μ6 ΕΠ ΔΟΠΙ1068, 
1ῃ σοη]υποίοη τ] {π6 Βγβ 168, τηλὰθ ΤΥ δσδιπδὺ [ῃ6 {τρ6 οἱ 
“ υὐδὲ ; Ὀοσϑιδα δὶ8 ῬΥΟΡΏΘΟΥ 18. δἰπηοδὲ ν᾿ ΠΟΥ αἀϊγοοίθα ἀρσαϊηδί {86 
ἘΜ Δοι 68 οΥ Γἀυπηθαηβ. Ὗατοίϊυβ, Ηπεί, Ὦν. ΓΠρμύζοοΐ, ἀπ οἴμογβ, 
ΒοΤΟΥΟΣ, ΤΆ Κα ἶτη ἴο 6 ΘΟΠ ΘΙΡΟΓΑΤῪ υχιτἢ Ηοβθϑ, 06], δηα ΑἸηο8, 
ΘΟΎΘΟΔΌΪΥ ἰο {86 τι]α οὗ {86 6ννιδῇ τὶ ίοσϑ, ν]Ζ. {παΐ, πόσα (ἢ6 {ἰπη6 
οὗ 186 ῥσορμοῖ 18 πού ἜἘχργβββθα, 818 ργθα! οι θη 8 γα ἴο Ὀ6 μ]δοθα ἴῃ 
1Ππ6 βα6 ΟὨΓΟΠΟΪΟρ ο8] ΟΥΘΡ 88 [86 ΡῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ἱπητηοα δον ργοοοάϊηρ. 
Ασόβθῖϑθορ Νονόοταθ, ψ 1} στοαΐ ργοθδ 1 ΠΥ, Βα ρροβοβ {πὶ ΟΡδάϊδῃ 
ῬτοΟρΡ 8164 θούνοοη {6 ἰαἰκῖηρ’ οὗἁἨ ὅ Θγιιβαί θα (τ οι Παρραποα ἰη 186 
ΥΘΑΡ 5687 Ὀοίογθ Οὐ γῖβι) δηὰ {Π6 ἀδβίσγιοίοη οὗ ἀυπηθθα ὈῪ Νορυ- 
ΟΠ ΔὨ6ΖΖΑΥ, ὙυΒΙοἷἢ ἰοοῖὶς ΗΪαοθ 8 ὙΘΓΡΥ͂ ἔενν ὙΘ ΑΓΒ ΔΕΓΘΥ ; ΘΟΠΒΘα ΘΗΠΥ 
δ γγ)8 ῬΑΓΓΥ ΘΟ ΘΙΙΡΟΓΤΆΤΥ ΜῈ Φ Θτθιδ ἢ. Α8 (86 ἸΔτ6 Υ Π88 ΤΥ 
ΘΧΡΥΘΕΒΙΟῚΒ ΒΙΤΑΣΪΑΓ ἴο οἴδμουβ 'ὰ ΟΡ δαϊδῃ, 10 18 ἃ απιοϑύοῃ συ ϊοῖ οὗ 
[πΠ6 πὸ [πᾶ8 Ῥοιτουοα ἔγοτα {86 οἴμβοσ.0 ΟΡ ιἹῃῖομΒ ΥΑΣΡΥ͂ οἢ {{Π||8 
Β ̓ θοί, 8η4α {6 γα 18 ποῦ τοἢ} ργορομπάογδπμοο οὗ δυιάθῃοα οα δἰ 6 Γ 
5146 ; αχοθρύ ἰμδὺ, 858 σοι δῃ 858 υδοὰ [06 ψοῦκβ οὗ οἴμογ ργορμοίθ 
ἴῃ 18 ὈΓΘαΙΟΙΟΠΒ ἀραϊηϑί ἔοσεῖρηι ΠΔΌΟΠΒ, (818 ἕδος ΤΠ ΘΥΒ 1ὖ ΤΩΟΓΘ 
Ὀγοῦδῦ]α ἐπαῦ μ6 μδὰ τοδὰ ΟὈδάϊδῃ ἔμαπ Π6 τόνοσβο. [ομμθ, ἃ. 
ΕΑ] 3, βανο ᾿πηαριποα [μαὲ Ὀοίὰ Ὀοττουθα τόμ βοιηθ οἱ 6. ρτορβοῖ, 

Δ ΒίαθοΡ Τὸν ἢ, Ἰδείαγο8, νοὶ. ἰϊ. Ἰϑεῖ. χχὶ. Ὁ. 98. 
5 Ὁΐϊο Ῥιορβοΐθη 68 Α. Β. νοὶ]. ἱ. ἢ. 8399. 

ΥΟΙ,. 11. 9κΚ 
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ΤΠῖΒ 18 ΤΔΟΓΟΪΥ ἃ οοπ]θοίασο.}] Τῇο Φ0] ον ῖηρ (Δ 0]6 οὗἨ [1π6 φαχαϊεὶ 
Ῥδββαροβ Ὑ11 θη ]6 [86 ΓοδάΘΣ ἴο ἔοστα ἷβ οσσῃ ἡυαρτηρῃΐ : --- 

ΟΡ δἑδ ἢ, γϑγϑθ 1. ΘΟ ραγοαᾶ τ ΘΓΟΤΔῊ χ ῖχ, 14. 
2. : ὸ . ᾿ . 1δ. 
8,4... : ἐ ὖ ᾧ 16. 
δ. Φ . Φ Φ . 9. 

6. , ᾿ ᾿ ὦ » 10. 
8 9 Φ Φ Φ Φ η.1 

ΤῊΘ υυϊησθ οὗ ΟὈδα Δ ἢ, τ βοΐ Θομπεῖβέ οὗἩ ΟὨΪΥ͂ ὁμ6 οδδρίοσ, κὲ 
σοταροβοά τὰ ταποῖ θοΔΌΪΥ, ἀπ πη 0] ἃ ΨΟΥΥ 1 ΓΒ ην βόθης αἵ 
ΤΟΡΏΘΟΥ. 

᾿ [Καὶ Ϊαδθ8 {818 ὑρσορμοῦ ὑπ ᾶοσ Φοβοσγαῃ Ὀούνγοθη 889 δηᾶ 884, 
Β.0.3; Ηβνεγαίοῖς Ὁη66. [Π2ΖΖΙΔ ὃ: ΗΖὶρ᾽ ἸρΑρΊ 68 ἢἴπὶ Δ} Σ 
ον γ͵λὸ ᾿ἰνοᾶ δϑουΐ 812 Β.0.24 Βυΐ [86 ἀδίθ δδδϑιρτιοαὰ δῦουβ "5 
ΤΏΟΤΘ ῬΓΟΡΔΌΪΥ οοχτοοῦ; νγ. 10, ζσ., τη Ὀ6 Βρροθθὰ ἴο σοῖοσ ὦ ἃ 
Ραβὺ ουϑηί.] ᾿ 

11. Τα ρῥγορἤθου οὗἩ ΟΡδαϊδῃ οομπβὶβίβ οὗἉ ἔν Ῥδσίδϑ ; ΥἹΖ. 
Ῥατὶ 1. ἐδ πιϊπαίογψ, απὰ ἀσπομποος ἐΐο ἀοδέγμοίζοη ο᾽ Ἑάοπι ζοτν (μεῖς 

»γίαο απὰ σαγπαὶ 5εσιγὶν (1----9.), απα ζὸν ἐλεὶγ ογιεῖ ἐπεμὶς ἀπά 
ἐπηιέψ ο ἐλ ὕειο5, αὔόν' ἐδε σαρίατο ὁ ἐλεὶν οἱέν (10---16.}. 

ΤῊΐ5 Ργϑαϊοοη, δοοογάϊηρ ἰο ἀγοὈῖβμορ [3886 Γ, νγ88 716]164, ἀρουέ ἅτο 
ΥΘΆΣΒ δ Σ {πΠ6 ἀθδίσαοίίοη οὗἉ ΘΓ βαίοτα, ὈΥ ἴμ6 ΒΔΌΥ]ΟΏΣ 8:8 βαδάδυϊηρ δυὰ 
ΘΧΡΘΙ]Ἰηρ; ἔμοπὶ ἔγοτα Ασα Ῥοίσωβ, οὗ ΒΟ Ὦ ΠΟΥ ὭΘΥΟΣ πε γυγαγάς γὸ- 
οονοσϑα ροββοϑββίοῃ. 

ῬΔΑΕΤ 11]. ἐς οοπδοϊαίογψ απα ζογείοῖί8 ἐΐε τεϑίοταξίοπ 9 (δε “εκε 
(17.), ἐλεῖν υἱοσέογψ οὐεν {ἠοὶν' ἐπεηινΐθδ, απ ἐλοῖν Πουτγιεἠϊπο δἰαέε ἱπ οὐκ- 
δογμόηοο (ἸἾ ---- 21. 

ΑΤΟΒἾΒΒΟΡ ΝΝΘΥΤΘΟΙΩΘ Θοῃ δὶ 618 ὑ815 ΡΓΟΡΏΘΟΥ 88 1816 ὈΥ ἐμ οοπαθεβα 
οὗ [80 Μδοοδθθοθ ονοσ {π0 Εδοιηξίθβ (5601 Μδβοο. ν. 8---ὅ, 65., ἃς.) Βαι 
1Πθ ῥὑγοάϊοίίοη ἴῃ {Π6 Ἰδὲ γ6ῦ89 Ὑ7}1}} ποῦ γσϑοϑῖγο 1.8 ϑοιῃ ρ]οῖθ [Ὁ] Β]πιοηξ πη] 
{παὺ {ἴθ ΤΠ ΘΏ “ (Π6 ΚΙΏρΔΟΙΩΒ οὗἉ [89 γγοΣ] ὰ ἈΣΘ Ὀθοοσὴθ ἐδό ἀξ σάοπι οἵ δα 
Ἰονά απὰ οΥ" λα Ολγίδε" (Βον. χὶ. 1δ.). 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ. 

ΟΝὃἨ ΤῊ ΒΟΟΚ ΟΥ ΤῊΣ ῬΕΟΡΗΞῚ ΨΦΟΝΔΗ. 

1. Τἰἶε απα αμίέλον---ΠΠ, Οοοαδίοη Οὗ ἐλ ργορἦεον 9 Χοπαῖ.---ἼΠ|, βοορε-- 
Ῥεπαϊοαδον, οὶ ἐἐ5 ἰέεταὶ ἐν μεῆ.----1. ϑυπορεὶς 0 ἐς οοηέεπξε. 

ΒΕΣΟΕΞ ΟΗΕΙΒΊ, 856-784. 

Ι. ΤῊΙΒ ὈΟΟΙ 18, Ὁ 186 ΗδΌτοτβ, οδ]] θὰ Πλὴν ἼΡΌ, οΥ 186 Βοοῖ αἱ 
“΄οπδῖ, ἔτοπὶ 108 Δ ΠΟΥ οπ88}, [Π6 Βοη οὗ Ατοτ δὶ, τὺ Ὑγ88 8 Ὡδατε 
οὗ σα ΒΡ ΘΡΒΟΓ ἴῃ {μ6 αἰροὸ οὗ Ζαθυϊοπ, πιο ἔοττηθα ρατὶ οἵ ἰδὲ 

Σ Ῥγοΐίδεδοσ ΤΌτσΠοΓ᾽ Β ΤΊΔΠδἰδείοη οὗ δ ἤη, Ρ. 869. ποία. 3 ΕΪπΙοϊίπην, ἃ 90. 33. 
5" ΕἰπΙοἰεπηρ, ὃ 241. Π. ἱΐ. ΡΡ. 821, ὥς. 4 1)}16 Ζινδ!Γ Κοίη, ῬτορΆ, 1838, ΡΡ. 843, 5.8 

οἱ, 398 Ηοπάοεύου, Τρο Μίπον Ῥεορῃιθίε, Ργεξ. τὸ Οὐδάϊωιι ; ΚΙμιο᾿ ὁ Ογοεὶ, οὗ ΒΙ, Ιὰ ἐκ 
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ΕἸἰηράοηι οΥὈ Ι8γ86], δπᾶ δέδογγαγάβ οὗ 61411166 (Φοηδὰ 1, 1. 1} ΦοΒἢ. 
χῖχ, 13., απά 2 Κίηρβ χὶν. 26.) Ης 18 βαρροβεά ἴο ἢᾶνβ ργορῃεβϑιϑᾶ 
ὁ [86 ἴθι ὑγ1068, Δοοοτάϊηρ 0 δίβῃορ 1]ογὰ, ἰονναγὰβ [μ6 οἷοβα οὗ 
6 υ ταῖρῃ, οὗ ἴθ {π6 Ὀορτπηϊπρ᾽ οὗὨ Ψ 6ολΠα2Ζ  τεῖρῃ ; ἱπουρῃ ΥΥΤυ- 
βυϑ, ΒΙαἶτ, δηα δγομὈῖβηορ Νονυγοοῖηα, 8η, δηα οἴ ογΒ, 1 ργθδίοῦ 
γοθΔὈΠ]Π1γ, ρ᾽ασα Ὠἷπὶ ὑπ Σ «ΦΘτοόροδπὶ 1. δροιυῦ ἔΟΓΟΥ Ὑϑᾶγβ ᾿δύθυ. 

ὑσιαι [6 ἀχοδρίίοη οὗ 818 β]π6 οὐδ ἴῃ μ6 βθοοπᾶ ομδρίοσ, 86 
Ὀοοῖ οὗ οπδῆ 18 8 δ} 0}6 ΠΑΡΥΔΕΨΘ. 

11. 1 8 θυ Ῥγοῦδθ]ο παῖ, αὖ {π6 ὑ1π|6 «ομδἢ Ῥγουϊβθα (86 τὸ- 
βίοσϊηρ δᾶ δηϊδγρὶηρ οὗ [Π6 σοαδίς 9. ]αγαεῖ 1ῃ μλ6 ἀδγ8 οὗἁὨ Ψογοθοδῃι 
171. (2 Κίηρβ χῖν. 36.), σβϑη θοίμ {Π6 Κιηρ' ἀπα {ΠπΠ6 Ῥθορ]6 σγοῦα 6χ- 
σοι ηρὶν τ ]οϊκοα, ἢ6 8180 νη θα μοι ἴο ταρθιΐδηοα πα σοίογπχα- 
[ἰἴοη. Βαΐ, (86 ϑγβ}] 1068 8{1}} οοπ ϊπαϊπρ ᾿πιροηϊδηῦ δηα ορθάυγαΐα, 
(ἀοά ἰοοΐϊκ οοδαβίοη ἴο βοῃμα πὶ ἰο Νιπανθῆ, {π6 οδρὶί8] οὗ {86 48- 
ΒΥτΊΔ ἢ ΘΙΏΡΙΓΘΟ, ἴο ἀδποῦῃοθ [Π6 Προ παϊπρ' αἰνῖπθ Ἰπαρτηθηΐθ ἀρδιηβύ 
118 Δραπάοπϑα ἱημαθιίδηΐδ. «οπαῖ, ἀθο]ηΐηρ [6 ΘΟ ββίοη, τῦ88 
οδϑὲ ᾿ηΐο {86 868 ἴγοπι [6 γ6886] ἴῃ ΜΏΙΟἢ Π6 νγ88 β8:]}Πηρ ἰο ΤΑΓΒΆΙΒΕ, 
δηα νγγἃ8 ΒΑ] ον θα ὈΥ ἃ ἰαγρα ἥβῇ ; ποῖ, Βα 8 [τϑῃθαβ͵,, πα δ ταῖρι 
Ὀ6 5υγα]ονθὰ ἀρ, θὰ ὑπαῦ, ΌΥ ἢ18 τα Γδοῦ]ου 8 ἀ 6] νούδῃοθ (ρσαραῦ- 
ἵπρ; Φοπϑῖ ἴο ὑγϑδοὺ τόσο ἀυ  ]}]γγ, δηά (6 ΝΙΠον 68. 0 ὮΘΆΓ ΠΔΟΓΘ 
δῆβουμΆ}1γ) [Π6 ῬΘΟΡΙΪδ οὗἉ [βγϑ68] τωρ ΡῈ ῥγονοϊκοά ἴο τϑρϑηΐ Ὀγ (88 
Ταρϑῃίδηοα οὗ ΝΊΠονθἢῃ.3 ὉΠ {π|6 οὗὨἨ Φοπαἢῃ 8 Θοη υδποθ πη ἐμ6 
Ὀ6}1γν οὔτ ἤ8}} γγαβ ἃ ἴγρα οὗ οὺὖσῦ ᾿μοσ δ σομθϊπυδησα ἴῃ Π6 στᾶνο 
(κε χι. ὋΣ Τῆδ ἴλπλα οὗ [86 Ὀγορ μοί τα γαου]ουΒ ργοϑουνδίϊοη 
ὙᾺ86 80 ὙΠΟΘΙΥ ῥτοραρδῖθα ἃ8 ἴο στθβο ἢ ούθὴ σθθοα: ὙΏΘΠΟΘ, 88 
του, Ηποί, Βοοδαγί, δπα οἵ ον Ἰθαγηθα τθη πᾶνθ σοιραυϊοά, [ἢ6 
ΒΌΟΓΥ Ἧὰϑ ἀδσιγθα οὗἩ Ἡδγοῦ δ8 Βαυϊηρ' ΘΒΟΑΡΘα Αϊγο ουἱὐ οὗἩ [86 8} 
Ὀ611γ.ὃ 

1Π. Το ὅδορθ οὗἁἩ {818 ῬΟΟΚ 18 ο 8Πο 7, ὈΥ͂ (86 νΟΥῪ β υϊΚῖηρ' 6Χ- 
ΔΙΏΡ]6 οὗ [π6 ΝΙπουθ8, (86 αἰνίπο ἔου Ὀθαγδησο δηα ἰοπρ- θυ οσιησ ἰο- 
ὙΓΔΓΒ ΒΙΏΠΟΥΒ, ὙΠῸ Ψ6Γ6 Βραγοα οἡ ΠΟῚΣ βίποοσα σοροηΐδησθ, ΕἼΟΠΣ 
[πὸ οοπά ποι οὗ [86 Νιποντοθ, 6βὺ8 ΟἸγιδῦ ἰαῖκοβ οσοαϑίοη [0 σορτονθ 
{Π6 ῬΕΣβαϊουθη 688 οὗ {Π6 “6.708 (Μαιί, χιῖ, 41.).» ὙῈΘ ονϊάθποθ οἴϊοσοα 
ὉΥ «ομδῇ νγα8. βι ποϊθηῦ ἴο σοηνηοθ δηα Ἰοδα (86 ἔὈσΟΣ ἴο σερθηύ- 
ΔΠ06; ΨὮ2|6 [86 68, γιὸ δα 186 στοαῦθυ θυ άθηοο οὗ στ 6168, ἀπά 
[86 τἸηοσα σομνυϊποῖηρ ουϊάθποα οὗ οὐὐγ ϑανιουσ Β ἀοοίτϊπα, οοπυϊπυοᾷ 
οὐβυπαίθ! Υ ̓τρθηϊίθηῦ, ὅϑοιλα οὔ 98 Βανα ᾿πηαρί πο {παὺ {Π6 ῥτο- 
ΒΆΘΟΥ οὗἉ ομδἢ 18 ἃ ρδγάθο]ο πἰβίοσυ ; Ὀαΐ, ἔγοιῃ {Ππ6 Ἰρληπ Γ ἴῃ τ ΙΟἢ 
{π6 Βαογϑα Ἠἰβίουδη8 δηα «6818 ΟἸ τῖδὶ βρθὰκ οὗ μη (2 Κιπρβ χὶν. 
25.; Μαῖι. χὶ, 39---4]1., χνὶ. 4. ; αῃὰ 1 χὶ. 29, 30.). 1Ὁ 18 δυνιάθπῦ 
1μὺ (818 ὍΟΟΚ 18 ἃ ἔσθ παγγϑίγο οὗ ἃ γθ8] ρϑύβοῃ, δηα ἰδαῦ Ψόπδῆ 
γγ8 ἃ ρσορῇοῦ οὗ ΘΟμΒΙ ἀογ 168 ΘΠ Θη66." 

[1 πλᾶὺ βδίοΥ "δ βαιά (μδΐ, μβδα ποῦ {πὸ ὈΟΟΚ οὗ Φομδὰ οοπίαϊπμοϑά 

5 Αἀγνοῦβαβ Ηξογαβ. 110. 11}, σαρ. χχ. (αἱ. χχὶϊ.) Ρ. 218. (οἀϊξ, Ῥαγ, 1710.) 
32 Ῥοδοτία, Ο]αν!β ΒΙ Ὁ] σάτα, Ρ. 667. 
8. 8360 τοι ἀθ Νοτγδίο, 10. 1. ς. 16. ἰπ ποιῖβ; Ηποῖ, Ποιηοηϑίσγ. Εὐυβη 6} 168, ῬΤΟΡ. ἵν. 

γ0]. '. Ρ. 488. ϑνο. οαϊΐξ,, οὐ Ρ. 2340. εὐϊε. 1679.; Βοοδατγὶ, Ορογα, ΗΪΘΓΟΣ. Ῥ8Γ8 1ϊ. 110. γ. δ. 13. 
οτ,. 11]. ΡΡ. 742, δις. ; Ῥεοϊοτ, ἰῃ ΙΒ] οἰ Ποτα Τοςδ ϑογίρῆ,, οοηξ. 4. Ἰοου8 ἰΙχχχυΐ. ΟΡ. ἴοσι. 1. 
ΡΡ. 447, 448. 

4 ἼΠΘ ΣΟΘΙΠΥ οὗ [Π6 ΒΙΒΙΟΤΥ͂ ἃπὰ ῬσορἝ θοῦ οὗ Φοιμῆ 18 ἔα} γ ῥγονοᾶ δραὶπβὶ (π6 τηοάογα 
ὩρΘΟΪοσίδηβ Ὶ ΑἸθοσ, [πϑιλλυ θη 985 Ηογπιοπουτίος  οὲ, Ταβι, τοι, ἱἢ. ρΡ. 399----407. 
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868 ᾿“παϊγεἰ5 0} ἐλε Οἱά ΤεΞρίαπιεπί, 

{Π6 παττδῦνο οὗἩ Βιροσπ γα] ονθηΐβ, πὸ ομ͵]θοίοη που πᾶν ὍΘΟΝ 
ταδᾶθ ἴο {86 ᾿ἰοταὶ Ὠἰβίοσιοαὶ {σαϊῃ οὗ τ, ΤὨΪϊΒ 18. ποῖ ἰῃ6 ρἶβοἊ ἴο 
ΔΥΡῸΘ [Π6 ΟΥΑΙ ΟΥ̓ ΤΑΙΓΔΟ]68 ; [παὖ οΥΘα 1] ν τουδὶ μοσα Ὀ6 δ κοῆ 
88 ΘΕ Ὀ]18η64, δηα {π6 ἀγρυταθηΐβ ἔῸ {π6 {ταΐϊ οὗἨ «“ομδμ 8 Βἰδίοσυ 
6 δχδιηηθα ἔγουλ ὑπαῦ Ὁ8818. 
ΤῊ πΔυΥ Υ 6 18 Ρ] αν ρίγϑη 16 [Π6 ΟΥΣΠΑΓΥ δοοουπίθ οὗ δοσῖρ- 

ἴυτο. ὙὉῆ6 ταϊββίοη οὗ Φοηδῃ ἴο ΝΙΠου ἢ 7π8ὺ ἀρτθοβ νὰ {πὲ 8ῖε- 
του ]ο8] σγϑαὐξοηβ οὗ δὶβ ὕσαθ, ν θη {π6 ἔχθος οομαισαπηϊοδοηβ μον οοΣ 
1βγβθὶ δῃα Αβϑβυσῖα τὸ τοοογσάϑθα (Ηοβ. νυ. 13., χ. 6.); δπά 1 ντδβ 
πού ἰοηρ' δἴϊον Φεγοδυδα {1.8 ἀθδί ἰμαῖ Ῥὺ] τηδάθ Μοηδδοσν, ἔπεα 
Κιηρ οὗἉ ἴβγδο], ἰἱθυΐαυυ (2 ΙΚτηρβ χυ. 19.), ἃ8 ἀοα δά τῃγϑδιθποα, 
Τα ἀοβοτγιρέοη οὗ ΝΙΠονθἢ 88 ἃ στοδῦ οἱἵυ (Φομδῇ 11}. 8.), δοοοτὰθ 
ὙΠ 411 ΠΙβίουῦυ : [086 σογγαρίοη οὗ {π6 Ῥθορὶθ 18 ποῖϊβά ὈΥ Ναδαβ), 
1}, 1.; ΖΘΡΆ. 11. 18., ζχο.; δηᾶ (π6 τηουγπίηρ οὗ τῆθη δπά Ὀεοβϑδδβῖδβ, 11, 
δ---8., 18 τηθῃ ]οηθα 88 δὴ Αβιδ οιβίοια ὈῪ Ηοτγοἀοίιι, ἴχ. 24." 
ΤῊ τρθτο γοοθρίοη οὗ [86 ὈοοΪΚ οὗ Φοπδῇ ᾿ηΐο (86 οδποη 18 ἃ εἰ σοῦ σ᾽ 

ΡγΓοϑυηρίίοι ἐπαῦ {π6 παγγαῦννα νγγὰ8 ἔδοί. Απά, {ποὺρ} ἔα ἰοββοῦ 
100} {Π6 ὈοΟΪΚς ΤοΔοἢ 68, νἱΖ., (ἀοα β γϑδάϊπθββ ἴο ἔογσινο σϑρεηίβδης 
ΒΙΠΠΘΓΒ, τὴἱρἢῦ παν ὈΘ6ῃ ᾿που]οδῦθα ΡΘΥΠΆΡΒ 88 ἔογοιὶν ὈΥ ἃ ρασδθὶο 
ΟΣ 80 ἈΠΙΘΡΌΣΥ, γαῖ, ΘΠ ͵ὸ Β66 ΠΟΥ ΦοηΔῇἢ 8 Δρροδϊθα ἴο π ἴδ 
Νον Ταβίδιηθηΐ, [μ6 ΘΟΠΟΙ υϑίοη 18 ΒΌΓΘΙΥ ποὺ ἰο θ6 ουδαθά, ἐμδὲ οὖσ 
Τιογα᾿Β αἰδβιϊμοῦ δι οΥ Υ 18 σίνοη ἴο {π86 γα  Π(] πο 88 οὗὨ [86 δβίοιγ. 
1, οὐ τὸ θ6 οὈβογνϑα μαὺ (Μαι. χιι. 859---4]1.} ποί ΟὨΪΥῪ ἴδ ομδῇ σὸ- 
ξογγοα ἰο, Ὀυΐ ἔνγο δυϑηΐβ σωθηςοιιθα 1 18 Ὀοοῖκς ἀγο δέηστηοάα --- ἐδιδὲ 
μ6 88 ἴῆγϑα ἀἄδγβϑ δπὰ ἴπγϑο πιρδ ἴῃ {86 ἢ5ῃ᾽ 8 Ὀ6]]Υ, ἀπά ἐμαὶ {δο 
ΝΙΠον 68 τοροβίθα αὐ ἢ18 Ὁ ϑρς τε . Οὧὐὐ Ἰμοχὰ δἰἔττηβ ἐμ686 ἔβοία, 
ΔηΩ, 5.}}} ἔγΊΒ ον, ἀθοΐαγθβ Ὠἰτμβοὶ στοδίογ πη Φομδῃ. Ηρ, πο 
ΒΡΑΪΚ6 88 ΠΟΥΘΓ ΤΏΔῺ ΒΡΆΚΘ, τ ΟὨ], γ76 ΠΔΥῪ 6 ΒΌΓΘ, ΠΟΥ͂ΘΡ δδνθ ΘΟπ» 
ῬΑγοα οὐ οοπίγαβίβα διτηβοὶ ἢ τ ἃ τδῃ 1 ἃ [Δ0]6, ἃ ΡΑγΆΌΪ6, ἃ 
τ τἢ.2 «πὶ 88 ψ6]], 15 Ἡ δηάδγβοῃ ὃ Δρροϑβι (δὶ σϑιηδσβ, 1 να γε)θοῖ 
186 ιβίοτῖοδὶ Ὀϑατίηρ οἵ {π6 γϑἔβγθῃοα ἴῃ {18 οδβ6, τηϊσῃΐ ψὰ 6χ- 
ΕἸηρυ δ 0π6 αυθοη οὗἩ 'μΒδῦδ, παπηθα ᾿πποἸδίοὶ Υ αἰζογαγαβ, δηά 
ΑΡβϑα {Π6 δοοοπηὺ οὗ Βοὺ υἱδὶῦ (ο ϑοϊοσμομ ἃ8 ἃπ ΔΙ]ΘΡΌΓΥ, ΟΣ τηοσαὶ 
οἴ ὁ... 
ΤΠ656 Δγριπηθηΐβθ ΓΘ ΘΑΌΔΙΪΥ ΘΟὨΟ] Βῖγο ἀραὶηδῦ βΌοἢ 88, 4110 

ΒοΙ16 ἔδοϊ δὖ {πῆ6 Ὀοϊίΐομι, ΒΌΡροβα {ἐμαὺ 16 88 θθθῃ οἰδθογαίοά 
ἀγθββθα ουὖῦ 1 τρλγνϑ]]ουβ ἀοίαἑϊβ, Ὀοσσουθᾶ, 80 θοσὰθ ϑρρϑῶγ ἰὼ 
{Π1η1κ, ἔγοπη Βοα θη ΒΟΌΓΣΟΘΒ. 
ΤῊ οὈ]δοίϊοπϑ τηϑὶθ τα ἰδ Καὴ ἔτοπι [π6 ἱπιργο ΡΣ οὗὨἨ Φομλὰ 

ττηκΚιηρ [αὐ Βα οοὐ]ά Εἶδα ἔγοτα [Π6 ργθϑδποα οὗ [86 1οσὰ. ΤᾺ πᾶϑ 
ἸΏ 186, 1 νγὰδ δἰηξι, πὸ ἄἀουδί. Βυΐ ψὸ μα δῃδίοροιιβ ἔδοίβ; ἃ3 
Ὑ86η Μίοβοβ νου]ὰ πᾶν ἀθοὶποὰ (ἀοα Β δυμλτηϊβδίοι (χοά, 111., ἴν.} 
Βη4 ὙΠ6η οη6 οὗ [86 8βοῃβ οὗ {πὸ ργορβεοίβ γοξιβοα ἴο ἀο 186 διαθιηρ 
οὗ μἷδ [6]1οὐὐ, ΒΟ ΒροΪκ ἴο ᾿ἰπὶ ἴῃ ΟΟΟ ΒΒ Ὥδιμα (Ἰ Κληρβ χχ. 86, 36.} 
] οδἢ Κπον, οὗ οουσβο, {μαΐ (Δοα Β γα ψου]α 6 ΘυοσῪ ΒΟΓῸ οἷ μῖπι; 

δ ἘΚ Ι, Εϊη]εἰταης, ἃ 91. Ρ. 8386. 
Σ ὅρ0 ΚοΙ] [ῸΥ δοδοῦηϊ οὗ {δ ἀϊβδγοης Πρ 8 'π ὙΠΟ οὐεῖςβ, το ἀϊδθεϊίονο δα Πἰοταὶ 

ἔγπίῃ οὗ 9 οπ 8} Β Εἰ βΒίοτΥ, υἱὸν ἴδ, ΕἸΠ]οίξαης, 8 91. 
5 ΤΠ Βοοκ οὔ τδε Τννοῖνο Μίποσ Ῥγορδοῖδ (δἀϊΐε, 1858.), Ρτεξ ἰο ΦοηδΆ, ῥ. 901. Οὐ. 

Ἡδνογηίοῖ, Εἰπ]οίταηρ, ὃ 246. 11, 1], ΡΡ. 8δ6, 357. 



θη λε Βοοῖ ὦ διε Ῥγορλεὶ Μιοαῖ. 8609 

Ῥυ Π ροββ ὈΪγ Ὀ6]]1ονοα (δαὶ, 1 μὲ τοῦ γοα ἔγοπι Ῥα]θδίϊπο, ροΐ ουΐ οὗ 
{86 Ἰαπά οἵ {προογϑῦϊο τηδηϊεβίδιομ, [Π 6 τθββαρα τηῖρηΐ 6 οαἰτυδίοα 
ἴο δῃοῖπου, 

Τα ἀγσυμηθηΐ ὑπαῦ 1Ὁ νγα8 ἃ ἰοηρ᾽ Ἰοῦσπαυ ἴο ΝΊΠΟν 18 ἔ}116; δηᾶ 
ΒΟ 15 ἴῃ οὐ͵]εοίίοῃ ὑπαΐ (π6 Βοδίμθη ᾿πμα απ σου] ποῦ θ6 ΠΚΟΙγῪ 
ἴο ᾿Ι5ΐδῃ ἴο 8δῃ [βγϑοὶ 18} βίσαροσ. δὰ] τπηδάβ ἰσῃροῦ ᾿οῦγΠοΥ8, δηά 
ξουπα Ὧ18 ργοδοβίηρ ἴῃ Βοδίμ θη οἰ (168 885 ΒΕ γε ηρ', ΠΑΥ, ταδάθ, Ὁ ΟΟἀ ΒΒ. 
ῬΟΥΤΟΥ, ᾺΓ πιοτὸ οἤἴβοίαδὶ ἐπδη {παὺ οὗἁὨ οΠπδἢ τν88. 

ΤῊΟ ΡῬΓΆΥΕΣ οὗὁἩ Φοηδῆι, 1 15 5814, πονϑῦ οοῦ]Ἱα αν θθθη δοϊηροβο πὶ 
118 ῬΡΟΘΌΟΑΙ ἔοττα δα ἸΤΩΔΡΌΤΥ ἴῃ (6 ἢΒι 8 Ὀ611γ. ΟΥ̓ οουγβα ποῖ : δα αἰά 
ποῦ τογίξο ᾽0 ἴΠ6γ6. Βαΐ (Π6 Ιάθαϑ Το γ οοηοοϊνοά ππᾶον ἴμ6 βροοϊῆοά 
οἰγουτηβίδηοεβ, ᾿δὺ 88 ἴμ088 οὗ Η ΘΖ Κίδῇ ᾿ῃ ἢ18 ΒΟ κποβ8 ([88]. χχχυἹ!.); 
Δα ΒΟΙΒ {Π6 ρῥγορμαῖ δπὰ {86 Κἰῃρ ραΐ ἴπ νυ ηρ ἴεν τ μοἷγ ἀθ] νοῦ - 
Δ66 186 ἜΧρογίθηοα οὗ {πο}. τουγη αι] τηοπηοπίβ, δηα δα {μοῖν ῥγαΐβθθ 
(866 ομδᾺ 1]. 2, θ, 9.) ἴον [π6 τλοτοΥ νουο βαίοα ([Β6η. [10 18 ποὺ πθ6ἀ- 
ἔα], τπογοίοσθ, ἴο γαϑοτὲ (ὁὸ ἴῃ8 δχρβϑαϊθηΐ οὗ ἰγδηβιαιϊπρ Π}3 ἯΘΘ 

1... 1), ““οἡ δοοουηῦ οὗ, οΥ πῃ “ ουΐ οὗἩ [Π6 ἢπ5}Β 06}1γ.} ΕῸγ ἃ 
Ὁ}1 τοξυϊδθοι οὗὨ [Π6 νᾶγίουβ οδ)θοίίοηβ, [86 βίιἀθηΐ τραὺ Ὀ6 τοξογγοα 
ἴο Ηδνογηιοκ.3 

ὙΥΒΟΙμοΣ ὀοπδὴ πτοία (6 Ὀοοῖς ΒΙπιβο αὶ 88 θθθὴ ἃ ααρβίϊοη. 
ϑοτῃθ οὐἱοβ ἕνα Ὀσουσῃΐ 10 ἀονη ἴο ἃ νϑυῪ ἰδΐθ ἀδίο; Η!Ζὶρ ανθα 
ἴο Μαοοδῦςδη {1π168. 6 86 οὗ {π6 {π͵|Γ ῬΟΥβΟῚ 18 πὸ ρσγοοῦ ἐμπδῖ 
«ἡ ομδῇ ἀϊά ποὺ οοΐροβα ἢ, Τῃδ νψὯῪ ἴῃ Ὑ1οἢ ΝΙΠανοὶ 18 Βροόκθη οὗ 
ἴῃ {16 ραβὲ ἴθηβ6 (111. 3.), υτροὰ ὃν ΕΔ] 88 ἃ ργοοῦ {{π80 {πὸ στοδῦ 
ΟἿ Βαὰ ρουβῃβα Ἰοηρ ὈϑίογοΣ, 1β γϑραγάθά Ὀγ 1)6 Ὑ οζ(θ δ8 οἵ πὸ 
νοι ῦ : [Π6 ὉΠΙ ΣῪ οὗὨἨ 86 παγγαίγα τϑαυϊγοα βυοἢ ἃ πιοᾶάδ οὗ 
δχαργοβϑίοη. Τὴ6 ΟΪΥῪ δυρυμηρηΐ {μοΓΘΙΌΓΘ, 18, ὑμαΐ γα κπα βοτχθ Ασἃ"- 
ΣΩΆΙΒΠΊ8, ἡγὨ1οἷ Κα 61] Θοηί  ΠὯβ ΤηΔῪ δ6 ΤΟΔΟΙΥ δοσοπηίθα ἴοτσ.ὅ 

ΙΝ. Τα θοοΙκ οὗ Φομδῃ σοηβιβίβ οὗ ὕνγο ραγίβ ; ΥἹἱζΖ. 
ῬΑΒΤῚ [. Ηἰ8 ἤσβῦ δομπλῃλββίοη ἴο ΝΙηονθῆ, δηα ἀ6Ι ΙΥΟΣῪ ἔγοσα (ῃ6 

Βι8}} (1. 1... ' 
ῬΑΒΤῚ 11. Ηἰδβ βοοοπά πηϊββίοι δπᾷ 118 ΒΑΡΡΥ͂ τγϑβυϊὺ ἰο {86 ΝΙπουίοθθ, 

ὙΠῸ τορθηΐοα (111,}; δπα {86 ἀϊδβοοηϊοπί οὗὨ Φομδ (1ν.). 

τ ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΠ. 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ΤῊΞ ΡΕΟΡΗΕΈΤ ΜΙΟΛΗ, 

1. Αμέλοτ απα ἀαίε.----11. Οοσαδίοη απα 5.ο0ρε.---ΓΠ. ϑψπορϑεὶβ Οὗ ἐἐς οοπέοσηξϑ. 
-͵ν. γορλεοῖες οοποεγπῖπο δε Μεεδιαλ.---. Οεοτυαίζίοηδ ὁπ. {8 δέψἴο. 

ΒΕΞΟΒΕ ΟἩΕΒΙΔΊ, 758---699. 

1. ΜΙΟΑΗ͂ ψ͵ὰ8 ἃ πδίϊνο οὗ Μογοβῃοίν, 8 8:}34}} ἴον ἴῃ {π6 βου θη 
Ῥασὺ οὗ {π6 ἰθυγοΥυ οὗ Ψυάδῃ; δῃηᾶ, 838 γγὸ ἰϑᾶγῃ ἴγοιῃ [6 Θοτ- 

} βοὸ Κίείο᾽Β Ογεϊ. οὗὨ ΒΙἢ], Τὰξ, γί. Φοῃ δῇ, 3 Ἐλη]οϊ πῆρ, ὃ 345. 11. 11. ΡΡ. 8528, ἄς. 
8. Ὁῖς Ρτορδοίθῃ ἀδ Α. Β. νοΐ. 1ϊ. 559. 4 ἘΠη]οἰαης, ὃ 237. Ρ. 325. 
δ Ἑληϊεϊϊαης, ὃ 92. 

. 
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870 “«ἠπαϊγεῖ5 0Υ ἐλε Οἷά Τεείαπιοηξ. 

τηθποοιηθῃὺ οὗ 8 ρχϑαϊοιοηθ, μα ρσγορμοδὶθα ἴπ ὑπὸ σοῖρτβ οὗ οίδπλτω, 
ΑΜιαΖ, δῃᾶά Ἡδζοκιαῖ, Κιηρβ οὗ (μαῦὺ ΘΟΙΠΈΓΥ ; σομβοα θην Β6 ντδϑ 
ΘΟὨ ΘΠΡΟ ΜΠ Ιβαϊ8}, ὙΠ ἀἴτηθ, 0Ϊ866, δηα ρϑῆποΣ οὐἁὨ 15 
ἀρδίῃ ἅτ ἀπίποσῃ. Τ6 ρα πα 6 Π688 οὗ 186 ργόρἢθοῖθ8, γοϊδίιηρ ἴο 
1.6 σοτρ]οία ἀοδίγυσοη οὗὨ «΄6γυβα θη, δαπὰ οὗ ἰδ ἴδιρ]θ, 18 δὰρ- 
Ρογίϑα ὈΥ͂ [86 ἐοβ του οὗ Φ Θγοσῖδῃ (χχυῖ. 18, 19.λ. 

[1 που] βϑοῖὰ τόσο ΠΠκοὶγ (μαὶ ΜΠΟΑμ 8 ὈΙΓΠ- δος ψῶ8 Μοσε- 
Βῃθίῃ-ραῦ (1, 14), ταῦθα (μ8π Μδγοβθδὴ (1. 15.) Πὲς ΥΥ οἰΐβ δπά 
ΒΟΠῚ6 Οἴποσβ αἀϊβρυΐα π6 δυῦῃθῃ!οΙγ, αὖ Ἰοαβί ἴπ ρϑγί, οὗ πὰ 1π- 
βοσιρίζοῃ 1, 1, (πκῖηρ {παὺ ἴΠ6 στ 016 οὗ 18 ῬΟΟΚ Θυη068 118 οοταρο- 
Βιοη ἴῃ {86 ΘΑ ΥΠΟΥ ρᾶτί οὗ ΗΘ Ζο ΚΙ τοῖρηβ. Βαΐ [Π6 τεβϑοῦβ ἃσε 
ποὲ Ββυβιοιοηΐ ἰο ἰυθΕ:7 ἴπ6 οδ]οσοηῃ. Τῆυβ 1Ὁ 18 8414 ἴπδὺ {δὸ 
Ῥτορβοῦ οουἹὰ πού πᾶπηθ ϑδιηδγία ἱῃ δὶβ {||6. Απά γοῦ ΒΘ {6 ΣῈ 8 
ἀπγεαίθηϊηρ' ἀραϊηβὺ ϑδημασῖα, 1, ὅ ---8. ἴῃ, ἃ ῬΑΥ ΟΟΪΑΣ ρσεδιοου 
οὗἨ Μι|ιοβδῆ 18 οἰίδα ἴῃ “6Γ. Χχχνὶ. 18, 88 Ὀδθῖηρ σίνθη ἴῃ (86 ἄδγπ οἵ 
ἩδΖοϊσδῃ. ὙΠογθοσθ, 84. (Π6 οὐ 08, 6 Ὀσορμοδβὶ α οπὶψ ἴῃ Ηθζα 
᾿}  σοῖσρῃ. 10 πουἹὰ θ6 ἃ νϑδϑία οὗ πηθ ἴο ῦριιθ δσαϊηδὺ δ 
Τοαβοηΐϊηρσ, 186 βίυάοηΐ ὙΠῸ ἀ6Β|Γ6Β ΤΏΟΓΟ ᾿ΠΙΟΥΤΠΔΌΏΠΟΙ ΤΩΔΥ ΟΟμ δαὶ 
ἩδβνοσποΚ3 δὰ 1ζ6118;: τπουρἢ {Π6} ΤΟΡ]16Β Αγ ποΐ ὙΘΥῪ μιάϊσιουβ, 
016 Βα ϊηρ {πα΄ {Π6Γ6 σγογο οΟ]α ΡΘΟΡΪ]6 ἜδδΝ ἴῃ “ΓΟ μ Δ ἢ Ἐ 6 180 
Το ΘΙ οΓοα ΤΠ ΟΖΟΚΊΔΗ ; {86 ΟἴΒΟΥ, ἴμαὺ οὗἁἩἨἁ [πὸ ἰὮγΘ6 Κιηρδ πδπιορα ἴῃ 
186 Ὁ016 Ἡ 6Ζεοκίδῃ δἴοπο πμαα {μπϑοογαῖιο δαϊμογιέυ. 

11. ΤὨδ ρῥθοόορὶε οὗ δυάδι «πὰ [βγϑθὶ] Ὀϑίησ ὙΘΙΥ͂ ῥγοίβπε δηά 
᾿ηροηϊοηξ ἴῃ (6 ἀλγ8 οἵ 1βαϊδῃ ὁ (1π οοῃβοαθθησοα οὗ σδιοῖ (86 
Αβδυσίδη σΔΡΌΥΙΥ πγ88 ὑπο Παβίθῃϊηρ ὍΡΟη [βγϑοὶ, δῃὰ 186 Βαῦγ- 
Ἰοπίϑδη δθονβ ἃ σαπίυσΥ δἰθου [611 ἀροη « 64}, [86 ρῬτορμοῖ ΜΊοδΒ νγϑθ 
ΤΑΙΒΟα ὉΡ ἴο βοοοῃᾶ [1βαϊδῃ, δῃὰ ἴὸ οοπῆσμι ἢ18 Ῥγθαϊ σΟἢ8 δραιηβὲ 
{86 9 61718ϑ 8δηα 1βγδο 68, στοὰ δ6 ἰηνι θα ἴο τϑροηΐδησα Ὀοίῃ ὈΥ͂ 
Γπγοδίθηθα ᾿υαστηδηΐδβ δη ὈΥ̓ ΡτοιΒ6α προ γοὶἝβ. 

111. ὙΠῖ8 ὈοοΙΪΚς οσομίαϊηβ βαύϑῃ ΟὨδρύθγβ, ἔοσταϊηρ' [ὈΧΘ6 ῥϑγίϑ ;- ΥἹΖ. 
Ταϊτοἀποίϊοι οὐ {1{{|16, 1. 1. 

ῬΑΒΤ 1. σοπιργίβοβ ἐλθ ὑγορ᾿εοὶο8 αεἰϊυογοά ἐπ ἐλε γείσης 9 Ψοίλαπι 
ἀΐπσ 9. “μάαὴ (ιοἱἐλ τολοπι ελαὴ ἀἵπο 9.07 ]βγαοῖ τρα5 σοπέεπιρογατυ), 
ἕη ιολϊοῦ ἰδε αἰσῖπο ἡμαάσπιοπέβ αγὸ ἀεπομποεά ἀσαΐπεί δοίὰ Ζεταοὶ απά 
«Γααλ [γ᾽ ἐλεῖγ δῖη5 (1. 2 ---- 16. 

ῬΑΕΤ 11. οοπίαἑης ἐΐε ργοάϊοέϊοπα ἀεἰϊυογεα ἐπ ἐδ γείσηβ ὁ Αλας 
ἀϊπσ 9} ὕμάαΐλ (ιοϊέδ, ιολοπι ᾿ὲβ δὸη Ἡοζολίαΐ τσα5 αδϑοσίαίεα ἕπ ἰλε 
σουογππιεπί ἀμγίπο λέ ἰαΐίοεντ ρματὲ 9.7 ̓ ς {32}, απᾶὰ 90 ελαὴ ἀΐαρ οὗ 
]εγαοῖ, τοῖο τοας αἶδο σοπίοπιρογατψ τοἰῃ ἠξπι (1. ---α ἵν. 8. 

Μιοδὴ ἔογθίθ]]β {86 σδρυ ν Υ οΥ̓ ΒΟΥ πδίϊοηβ (11. 1--ὅ.λ, δηα ἐπ γοδίβαϑ 
Ι5ΓΆ6] Ὁ {Π6ὶγ ΘΏΤΔΠΥ ἴο (π6 πουβο οὗ Πενία (6---18.}, ἀπὰ “648 ἴον ἐδεὶγ 
ΘΓΌΘΙΕΥ ἰο 1π6 Ρῥίοιβ (1ἰϊ. 1--7.). Ηδ {μθη δηπουηοοβ {8μδὲ Ζίοῃ βμουϊὰ ὃδ 
ῬΙουροα 88 8 ἢ16]4, δῃηὰ “6γυβδίθτλμ βῃου]ά Ὀθοοιηθ Ποδρ8 (8---12.). ΤΆ 
ῬΓΟΡΙΘΟΥ͂ δα 108 αἱπιοδύ ΘΟΠρ] ΘΟ 'π [Π6 ΕΠ 8] ἀδβίγαοίϊοη οὗὨ [86 ΟΥ̓ δὰ 
ἴθιηρὶθ ὈΥ (μ6 Βοιβδπθ. 9 ᾿θᾶγῃ, ἔγοιη “6 γ. χχυΐ. 18, 19, 24., ἐμδὶ (δὶ2 

1 Ὧ Ὑ͵οῖίο, ΕἸΠ]οἰπηρ, 8 238. Οοπῇ, Ἐπ, Ὠο Ῥεορβοίθῃ ἀθβ Α. Β. το. ἱ, Ρ. 8337. 
Σ ἘΠη]οἰίπης, ὃ 248. 11. 11. ΡΡ. 862, 868. 

; Ἵ προ λαυὰ ἢ ὃ 98, ΡΡ. 840, 341. 
ΟΡ. 2 Κίηρβ χνυ.---χῖχ.; 2 Οβζοῦ. ΧΧΥϊ.---χχχί,; [δ], χχχγὶί.---χχχνὶϊὶ, 5 Ἐοβογίβ, ΟἸανίβ ΒΙδ]ίογαπι, ρ. 67]. ' 



Οἡ δε Βοοῖ φ ἐλιε ΤῬγορλοὲ ΜιῈεαΐ. 87ὶ 

Ῥτοαϊοίξοη γγ88 αἰξογϑα 1 {Π6 ὑἶταθ οὗ ΗϑζΖοκίδῃ ; δῃὰ {μπαὶ ᾿π ἐπ σοΐρῃ οὗ 
Φ)] ἐμοϊ δἰκῖτα 10 γγ88 ἃ ΤΏ 68}8 οὗ ργϑβοσνΐίηρ; για δῃ. [ἢ ἱν. 1---8. 086 ρ]ογίουΒ 
Ιιηράοπι οὗ Μεββίδῇ 18 ἰογϑίο]ά, 

ῬΑΒῚ 1Π|. ἐποίμασς ἐδ6 ρῥγορἠεοῖεβ ἀοϊϊοεγεά ὃν ΜΜίσαι ἀμτγίπ ἐΐδ 
γεῖρα 9.0ῃΓ Ἡδσζελίαὴλ ἀϊπο οΓ “υααὴὶ; ἐλὸ ,͵γεδὲ δὶ ψϑαγβ οΥΓ τολο8ὲ 
φουογηηιθπέ 106 76 σοποηΡΟΥαΥ͂Ψ τοϊίΐ ἐπα ογϑαΐεῦ ραγὲ 97 ἐλ τείσπ Οὗ 
Ἤοϑβλεα, ἐδ ἰαεβὲ ἀΐπρ φῇ 1εταοῖ (ϊν. 9 --- 1 8. γ.----ν1}.). 

ΤῈ 96 0)778 ἃ1τῸ {μγθδίθηθα πὰ (μ6 ΒΑΌΥΪΟΙἑΒἢ οδρύνγ (ὧν. 9, 10. 
ὙἼΒ6 ἰοίδ] ονθυ ΠΟΥ οὗὨ ΒΘ ΠΔΟΠΟΓΙΌΒ ἔογοοβ 18 [Ὀγοίοὶα (11----13.); δπά 
ἩδΖοκίδῃ 18 δβϑϑυγοὰ ὈΥ̓͂ ἃ ὩΘν Ὀσοῦλῖ86 οὗ {π6 Μοβϑίδῃ, γγῆο ββου]ὰ ἀθβοθηὰ 
ἔτοπι ἷπὶ ((86 ρῥΐἶδοθ οὗὁἨ ὑγβοβθ Ὡδιν  γ 18 Ῥδυυϊου αν ἱπαϊοδίθα), δᾶ 
Υ 8 ργοάϊοίϊοῃ οὐ βϑῃμδοῆθῦ θ᾿ Β ταυΓΑΟΣ (Υ. 1---1ὅ.). ὙὴθΘ ΡΘΟΡ]Θ 8Γθ ὑμθῃ 
Τοτονδγηθὰ οὗἉ Ἰυἀρστηθηίβ ἴῃ [ῃ6 γοῖὶρῃ οὗ ΜϑῃββΒΘᾺ (Υἱ]. 1---16.), το89 
ὙΟΚΟάΠ688 18 ἔασον ἀθβοσὶ θα, ὑορούμοῦ τὶ ἢ 18 σαρυϊνΥ δηᾶ τϑίυσῃ, 88 
8180 {1 τϑίαγῃ οὗ [ῃ6 ὅ9τν8 ἔγοιῃ ΒΑΌΥ]ΟΙ, δηὰ ἔγοπι {Π 6] σΘΠΘΓΙΆΙ αἰ θροσβίομ 
δέον ὑΠ6Ὺ 8881} Ὀ6 οοῃνθσγίθα [ο (Π 6 σοβρϑὶ (υ11.). 

[1018 ᾳυοβίομα Ὁ] μον [86 ΒοΟΚ οὗ ΜΙοδῃ οδῃ 6 βαραγαίθα 
ἱπίο ἀϊδβέξποί ἀϊβοοῦυγβθθ υἱογοὰ δ νδυϊουβ {ἴπηθ8. 1ὑ που]ᾶὰ τϑῖμοῦ 
Βθθλ {μαῦ {86 ῥγορμδὺ υἱπηδίοὶ Υ σαίμογοα ἊΡ 818 ογϑο]θθ ἰηὔο οῃ0 
οοηποοίθα Ὑ 8016 ; δηα ἐπ18 γ78 ΤΩΔΥ ΒΌΡΡΟΒΟ Πα ἀϊά δὲ {μ6 οἷοββ οὗ δ18 
ΤΩΙΏἸΒΙΣΥ ἴῃ [86 τοῖρῃ οὗ Η6Ζεοϊιαῃ, 86 βἰσυοίαγο 18 ουτουβὶγ δἰοᾶ 
δηἀ ἀσνοϊοροαά, ΠΟΓΘ 4.6 ἴῃγθθ ΒΘΟΙ0Ώ8, ΟΠΔΡΒ. 1. 11. ; 111, τ γι; Υ]. 
υἱἱ, Εδοῖ Ῥεσὶπθ τ τ 086 βϑίηθ πογὰ Ἰ»ΟΨ' ; ἀπ δδοῖ οἷοβϑϑ αι 
8. ῬΓΟΙΆΪΒ6 οὗ δίσοηρτῃ δηα βαϊναίίοη ἰο οαΐβ ρθορίθβ. ἀπά {Π6γὸ ἱβΒ 8 
Κιπα οὗ Ῥδγβ]]6] ἀδνοϊοριηθπί. Τθυδ, ᾿π {π6 ἢγβὶ βϑοῦοῃ, Φυάδῃ 18 
{ιῃγοαύθηρα ἰμαΐ [μ6 ἀ6 λα] Ὀ]ονγ 8  ΒΙΟΝ ἀχὸ 468} ουδοῃ ϑαιλαγα βΒμου]ά 
ΚοδΟΐ (0 {π6 σαΐεϑ οὗ “  γαδβαίθ, ;. 9,12. ὙΠΟΓΘ 18 αἶδὸ {μ6 ἀ6] νοῦ- 
δῆθ6. ὈΓΟΠΒ6α οΟΥὗἨ {6 ΘοΟΥθηδῃίσῬΘΟΡ]6 ἔγομπχ ὑπ6} ΙΆΙΒΟΓΥ, 8δπα 8 
νἹοιουιουβ Ὀυχδίηρ οὐ οὗἁἉ οἀρθνιΥ, 11. 12. ὅζο. πῃ {86 Βοοοηά βθοίϊοῃ 
ψ6 ἤπα {π6 ἀοσδίγαοίίοη οὗ “ογυβαίθια ἢ [86 ἰθηιρ]6, απα 186 6Χ1]6 
οὗ [Π6 παίϊοῃ ὑο ΒϑΌΥ]ΟΙ ΒΟ] ΠΛ] ῥχοοϊδἰ πιο, 111, 12, ἱν. 10; ψ.}116 
Αἶδο ροβιύϊνα βαϊναϊίΐοῃ {βσουρ (86 βυρυθιηϑου οὗ Μεββιδῃ 18 46- 
ΒΟΥ α, ̓γ. γ. Τμδ {τὰ βϑοίΐζοι 18 Βογίδίογυ βοίἢ ἴῃ 118 {πγθαί θη! ΠρΒ 
ΔΑ ῥτου 868. ἢ 
δθπ τρακοβ {86 ΦὉ]οτίηρ Θπυτηογαίζοη οὗ ἴπ6 τιοϑὺ σϑιηδυῖκα} ]6 

ῬΓΘαΙΟΙΟ:8 οοπίαἰ ρα ἴῃ {118 πεν : “(1.) Το ονογίῃγονυ ποὺ ον οὗ 
ἴ86 Κίηρἄομι οὗ 18γ86], ἡ Β1ΟΚ νγὰ8 ΠΘδῚ δὲ μδῃᾷ, θυ αἷδο οὔ  υὐδἧ, δῃὰ 
[86 ἀδφβίγυοίίου οὗὨ Φ6γιβαίθη), 111. 12., υἱῖ. 13. (2.) Τα σαυγγίηρ 
ΔΎΘΥ οὗ [πὸ ον] ἴο ΒαΌυ]οηϊα, ἴν. 10, 11., νἱ]. 7, 8,13. ΤῊϊ8 ονθηῦ 
ἴΟΟΚ ρῥΐἴδοα αἰπιοϑὲ 160 γϑᾶσϑ δήϊον ΜιοδμΒ τὴ; δηὰ {Π6 Ομ] ἄθδῃβ, 
ὙΠΟ ὝΟΓ͵Θ 0 Ὀ6 {π6 Ἰηδίγαμηθη δ ἴῃ οἰἴδοίδηρ 10, παα πού Διγίβθη, ἴῃ [86 
ῬΓΟΡΒΟΟἘ ρα, ἴο ΔΗΥ͂ ἀἸβ ποῦϊοη διηοπρ {86 παίϊοηβ. (3.) Τῆς τὸ- 
ἴΌγΠ ἔγοσα 6Χ1]6, [Π6 τοϑίοσγδαίοη οὗ “ ϑυβαί οι, [Π6 σου] την οὗ (86 
ἴθταρ]6, 18 ο6] τιν, [86 Ρουβονθσαηοθ οὗ [86 παίίοῃ 1π [Π6 ἡγουΒὨρ οὗ 
᾿ς βονδῆ, δηᾶ ἐπ6 ρϑϑοϑίι! ροσιοὰ ὑπάοσ {Π6 Ῥογδίδῃ δπα (ἀτθοίδη 
δον ΓΏΤ ΘΗ Ἷ8 ; 4]] οὗ νμΐοι δυθηΐβ τ ἔγουλ 200 ἰο 600 γρδτῖβ ἀϊβίδῃπέ 
ἴτοσῃ [86 ρσορμοῖ, ἷν. 1---8., νἱῖ. 11, 14---17. (4.) Τ6 8.}}} πιοῖθ 

Σ ἸΟΙ], Εϊπ]εἰζπηρ, 8 94. 
2 Τυιϊτοαποιίου το (πο ΟἹ Τοδί. ἐγ]. Υ ΤΌΣΠΟΣ δηὰ ΤΕ ΉσθδτΩ, ρατί ἰϊ, θεοί, 1, οὨδρ. 

ἷϊ, 8 97. Ρ. 8338. ! 
8κ4 



872 ᾿Απμαϊμεῖα Ὁ ἐ)ιῈ ΟἹΑ Τεδίαπιεπῖ, 

τοιηοΐθ 8718 οὗ {Π6 Μδοοαθθοβ, τιν. 13. (5.) ὙΠ ταβίογαϊου οὗ ἴδε 
ΤΟΥ] σϑδιάθμοθ ἰῃ ΖΊομ, ἱν. 8. (6.) ΤΏ σοπιηρ οὗ ἃ Κἰηρ οὗ τδς 
ἴδταγ οὗ Θενὰ ἔσο Βϑίμ] ποθ νυν. 2. Τῆς (ἔτεα ᾿ἰαϑὺ ργοάισοῃς, 
ἸΠΑΒΙ ΠΟἢ 8ἃ8 ΠΥ τοΪδΐθ [0 ἃ ΥὙΘΓῪ τοιηοΐθ ρουϊοῦ, ἅγὰ Ἰηγοϊνοα πὶ Θοσῃα 
ἄορταα οὗ ΓΈΝΗΙ Ἢ 

Υ. Τῇ Ῥοοκ οἵ Μιοδῖ, ψῇοὸ (τγχο μβᾶνθ 866} 88 {πὸ οοπίεδπι- 
ῬΟΓΑΙῪ οὗὨ βαϊαῆ, δοηΐδι 8 ἃ ΒΙΓΙΩΤΩΔΤΣΥ οὗ [Π6 ὈχΟρΡἤΘοῖοθ ἀοἰινοσεὰ ὃγ 
{Π6 Ἰαύου δοποδσγηῖηρ (6 Μοββίδῃ δηὰ (86 ἔμπα! σεΐαση οἵ πὸ “6 πε. 
Ὧν. Ηδῖδϑβ ρυΐβ ἱοροίδον ν. 2., 111, 8.. δπα ἵν. 4, δηα σουμλασἶι : 

““ΤΏΙΒ ΡΓΟΡΠΘΟΥ οΟμβὶβίβ οὗ ἔοι ραγίβ, 1. ΤΠ6 υσαδῃ Ὀιγίϊ- ο᾽δος 
οἵ Ομ γιδβί.. 2. Ηἷβ οἴδγιδὶ σοπογαίίΐοη. 83. Ηἴδβ ὑθιυροσασγ ἀοβοσίοηυ 
οὗἩ [06 «6 ν7ῦ28δ, 0ΠῈ}] 818 ταϊσδουϊουβ Ὀισί οὗ ἰμ6 ὙΊγριῃ ; αἴϊεν στ δῖοι 
{Π6Ὺ ἃγὰ ἰο τοίυση τὰ} ἰπ6 ἔσθ [βΒγ86]168. 4. ΗΙΒ βριγιίυλὶ δη 
ππϊνοσβαὶ ἀοτϊηϊηϊοη.ἢ 
ΤΏ δρρ]οβδίίοη οὗ 1μ6 ἄσβὲ ραγῦ οὐ 818 Ῥγορῃ οὐ νγ88 ἀθοϊ θα δἱ 

{86 [1π26 οὗἩἍ ον ϑιανιουνβ Οἰσιἢ, Ὀγ [Π6 πλοῦ ταβρϑοίδο]α « 6188 ὁγ ποὰ 
{μα δυοσ βϑί, σοηγοηθα ὈΥ Ηοτγοά, ἰο ἀφίθστωϊηβ ἔγοπιλ Ῥσορῇθοῦ [δὲ 
ὈΙΙΒ- δος οὗἩ [6 Μοββίδῃ, ον ἔμ  Ὺ ἀσταρᾶ ἰο 6 Μείἠίελεπι, ἀροπ 
1Π6 Δίου οὗ ΜΊσοδα, πο ἢ [Π6Ὺ ἐϑε ΤΒοῖν οἰϊαου, οὗἁἨ [δε Βτεί 
ΑΛ ΟΠ]Υ, ἰβ ρίνϑῃ ὉΥ ἴ86 ουδηρϑβί Μία ΠΟΥ, 1 δὴ ᾿αργουθὰ (σ8π5- 
ἔοι οὗ {π6 οΥἹρίηδ), 

Μαιὶ, ἰδ, 6. “ Απὰ δου Βείλίελεηι, ἰοττί το οὗ ὑμααλ, 
γί ὃν πο πιϑαπ8 ἰδαβί διτηοης (6 σαρίαὲπδ οὗ Ἵ κάαλ; 
Ἐτοῦι 66 8}}4]} 888 6 ΤῊΕ Γ.ΞΑΌΕΗ, 
Ῥῆλο εδαὶϊϊ σιιίε πιν μεορίε, ἰδὲ 7εγαεὶ [οἵ ἀοἀ].ἢ 

1, Ηδοτγο {86 δυδηρο] δῦ μα8 σοιηονυθᾶ {π6 ἀιλθὶσα  Υ οὗἩ [86 αυοδοη 
ΡῬΓΟΡοΒϑα ὈΥ͂ [86 ρῥγορμοῖ, ὈΥ ΒΡ  γησ 186 ΔΏΒΥΓΟΓ 'π {86 πεορδίνε. 
ΑΒ ἴῃ Ναδιίβδηβ Ῥγορῇθου, δλαϊέ λοι ὀκιϊα πιὸ α ἤἄοιδε ἢ (2 ὅϑιι. Υἱῖ. 
δὅ.). [16 ΡάγΆ}16] ραββαρθ δηϑ 618 ἴῃ 1π6 πορϑῖῖνο, Ζ λοι δλαῖξ ποὲ διιά 
πιὸ α ἤομϑε (1 ΟἾγοη. ΧΥ]}. 4.) 

2, Ης [ιὰβ βυρρ θα ἃ οἰαβία ἴῃ ἴμ6 Μαβογοίο ἰαχί, οὗὨ Ἴ)}), δὰ 
8118] δριμοῖ οὗ τῃ6 Μαοββίδῃ (1 Οἤγοι. νυ. 2. ; [84]. ᾿ν. 4. ; Ὅλη. ἰχ. 
25ὅ.), υδυ8}}Υ7 γοῃογο Ἡγούμενος, ἰεαεγ, ὉΥῚ ἴ86 ϑερίυδριηϊ, πὰ 
Τοίδι πα ΒοΓ ΟΥ̓ {π6 ουδηρο δῦ, ἃ8 ἃ ΠΟΟΘΒΒΑΡΓῪ αἸβυϊποίίοη οἵ [118 οΒ4- 
χϑοΐθυ, 88 ΒΌΡΓΘΠΊΘ ΘΟΙΩΤΊΔΠ6ΘΥ, ἔγομι {π6 σαρέαϊπε 90 ἐλοιιεαπάς διγ]6ἀ 
ἡγεμόσι, Ἰια!]οϊου ΒΥ δυρϑα δα ἴον ἐδε ἐῤλουδαπαδβ τμδιβοῖγεβ ἴα 
ὍΜιοδΙ, ἴο τλϑυῖκς [Π6 ΔΠΑΙΟΡῪ ΤΩΟΓΘ ΘΟΥΓΘΟΙΪΥ. 

8. Ηδ διᾶβ αἷβο ἀδίθιτηιπθα {86 ραδίογαϊ παΐατα οὗ {86 Νθββιδδ: 
“ἐγ]6 Ὀγ {Π6 γοῦὺ ποιμανεῖ, “4 841} ρα] 848 ἃ δλορλετγά," αἴνενσατα 
Ἰητηαίο ἃ ὈῪῚ Μίοδβ, ΠΥϊ, καὶ ποιμανεῖ, 8 1Πποῖ6 τοπάθγοα ΕΥ̓͂ ἐδ 
ϑερίυδριπι. ἘΕῸΓ Β6 18 ἐλε δλερλεογὰ ὁ ]εταοὶ ((ἀδῃ. χ]ῖχ. 24.; Ῥϑαὶ. 

᾿ Ἰχχχ, 1.), ἐδθ ολίεῦ ἐλορλογαὰ (1 Ῥεῖ. νυ. 4.), δῃὰ ἐΐλθ φοοά δἠερλετά 
Φόδη χ. 14.), γπο δρροϊηϊθα 18 ΔΡΟΞβί]68 ἴο φεξάς πα μαδίμγε ᾿ὶθ δήεερ 
] 08 χχὶ. 16.). 

. 4, Το λαπιαπ δίνῃ οὗὨἩ 16 Μοββίδῃ 18 οδυθί]ν ἀἰβεσυ θμοὰ ὉΥ 
ΜΊοΔῃ ἔγοσῃ [ιἷ8 δέεγπαῖ ροπογαύίοῃ, ἰπ {π6 ρδσθηι οίοαὶ οἴδαθο, τ]ηοὶ 
ΒΙΓΟΏΡΊΥ ΤΟΒΟΠΊ]68 {Π6 δοοοιηῦ οὗἨ {86 Ὀγίπιοναὶ Ὀῖγὶμ οὗ Ὑ βάοα 
(τον. νιῖ], 22---2δ.). 

ὅ. Τῆδ ὈΪοΒβοά υἱγρὶπ οἵ 1Ξϑἰλ ΒΒ ΓΌΓΠΛΘΓ ργόρμοου (1. 14.) 18 ετι- 
ἀμ δ]]υάθα το ΡΥ Μίοδμ, ἀπά α͵8ο {π6 γεέμχγη 97 ἐδε γοπιπαπί οἵ ἰδ 
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τὸ γα ([β6ἱ. χ. 20, 21.), δηὰ {86 πα] ρεαδὸ οὔ 8 Κίηράοτα (186. ἰχ, 
» ὅ.). 
ἼΓΒΙΒ Ῥσόρμοου οὗ ΜΊοδῃ 18, ρϑῦβαρβ, {πὸ πιοϑὲ ἱπιροτίαπί βἰπρ]ο ῥσο- 

Ῥθοὺ ἴπ {π6 ΟἹἀ Τεβίαπιοηῦ, ἀπὰ [Π6 τηοϑὺ σομιργθμθμβῖνθ, γεβρθοῦησ 
1ΠῸ Ρδγβουδὶ ομαγδοίου οὐ [86 ΜΈΒΒΙΑΗ, δηὰ [18 Βυιοθββινα τηδηϊδβίδ- 
(ἴοσ ἰο ἴπ6 νοῦ, Τὺ ἔοσμηβ, ἱἐμογοίογο, [6 αβὶβ οὔ [86 Νοῖν 
“Γοϑίδιγοηΐ, ποῖ Ὀορὶπθ ὙΠ ἢἷ8 υμδῃ οἰτίἢ δ Βοίμ] ἤθη, [86 
1 ΣΔΟΌΪΟΙΒ οἰΓουτηϑίδποορβ οὗ τ 1 ἀΓ6 Γοοοσαα ἰὴ ἰδ6 ᾿η σου σἴοῃ8 ΟΥ̓ 
ΔΜΙδτεμον Ἐ δηὰ Το Β (ἀο8ρ6]8 ; μἷβ εὔθσηδὶ σθμοσδ 0, 848 [86 Οτδοὶθ 
ογ ὙΝΊβάοτ, ἴῃ {86 Β0Ὀ] πη ᾿ηἰγοδαοίίοη οὗὨ Φοἢ πη Β ΟΟ8ρ6]:; Πῖ8 ῥσο- 
Ῥμοῦϊο ομαγδοίθυ, δπα βθοομα οοιαλῃρ,, Π]πϑἰγαύθα ᾿ῃ [Π6 ἔουγ ΌΒΡ6]8 
ἈΠπ6 ΕἸΡΙ80168, δ ατηρσ τ ἃ ργθαϊούοι οὗὨ ὑπ6 ΒΡΘΘΟΥ ΔΡΡΙΟΔΟὮ οὗ (6 
Ἰδείου ἴη {π6 Αροολίυγρβα (Βνυ. χχὶϊ. 20.).} 

Υ. “ἴΤδε δβίγ]6 οὗ ΜίοδΝ 18, ἔοσ {86 τηοβί ραγί, ἕοσγο]ς, ροϊη θα, δά 
ΘΟΙΟΪΒ6, ΒΟΠΊΘ 68 ἈΡΡΥΟΘΟΙίηρ Π6 ΟὈΒΟΌΣΠΥ οὗ Ηοβοα; ἴῃ ΤΩΔΩΥ 
Ῥϑσίβ απιτηδίθα δηὰ βυθ]ϊηλα, δηα ἰπ ρσθηοσαὶ ἰχα]γῪ ροοίϊολὶ]." 5. Η!8 
ἸΓΤΟΡΘΒ 8.6 ὙΘΤῪ ὈΘΔΌΓΠΩΙ, πα ναγ]θα δοοοσαϊηρ ἰο 186 πδίυγο οὗ ἰδο 
8) οἱ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙ, 

ΟΝ ΤῊΞ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ 1ΤῈ8 ῬΕΟΡΗΕΊ ΝΛΗΟΜΝ, 

1. Αἰμίλον απὰ ἀαίο. ---- 11, ϑοορε απᾶ ἐγπορϑὲδ ( ἐδ οοπέεη8.---111. Οδεεγυα- 
ἐϊοηδ ΟἹ {8 δίψἶε. 

ΒΕΕΞΟΒΒ ΟΗΒΙΒΥ, 720---Ε698. 

1. ΝΆΗυμΜ, ἰμ6 βονθηίῃ οὗἩ {π6 ταΐποῦ Ῥγορμοίβ, 18 Βρροβϑα ἰο βανθ 
ὈΘοἢ 8 ῃδίϊνο οὔ ΕἸΚΟΒἢ οὐ ΕἸ ΚοβἢΆ, 8 σΠ]Π]αρο ἴῃ (411|66. ὙΠοτΙα 18 
ὙΘΙΣῪ ρίοαῦ ὉΠΟΟΥ ΑΙ ΤΥ σΟΠΟΟΓΗΪηρ [Π6 ῬΓΘΟΙΒῈ {ἶΐηθ ἤθη ἢ6 ᾿ϊνεοᾶ; 
ΒΟΙ6 ΤΩΡ ΚΊηρ ἮἾΠ ΘΟΠ ΘΙΏΡΟΓΑΓΥ Υἱ8 Φοίματη, οἴμεσβ σῇ Μα- 
ὨΆ5ΒΘὮ, Δπα οἴδοῦβ τ 1} ὁ οβδῃ. ὙὍΠδ τηοϑὲ ὑσοῦδ]6 ορί πίοι 18 {πδ 
γ ΒΙΟἮ Ὀ]δοθβ εἶπ θοίνθοῃ {π6 Αββυτῖδη δηὰ ΒΑΡΥ]οπΐδη σαρ 0168, 
αθοιΐ {Π6 γϑαῦ 7156 Ὀοΐογα (86 ΟΝ τ βίίϑη οσὰ; δηά, 88 (6 ἀββιρῃ οἵ 
1818 ργορμδὶ 18 ἴο ἀθῃοιιποα συΐϊπ ἀροὸὰ ΝΙΠονοῖ ἀπ [86 ΑΒΒΥΓΊΔΠ8Β, 
ἔογν ὑποῖῦ οὐἹ16] ΕΥΤΔΠΠΥ ΟΥΘΥ͂ ἔμ6 ΙΒγα 1068, Δηα 88 [ἢ 6 σαρΈ νι Υ οὗἉ {Π6 
ἴδῃ ἰχ1θ68 ἰοοῖς ρἷδοθ ἴῃ {86 πἰηί γοὰῦ οἵ Ἠοβἤθα Κιηρ οὗ [βγδ6] 
(2 Κϊηρβ χνὶϊ. 6, ὅζο. σομιραγοα τι 2 Κιησβ χνυἹ]. 9--- ]].}, 1Ὁ 18 
τηοδὺ ᾿Ἰκο]γ (αν Ναῆυτα ρῥγορἢθβιοα πὐρήμον {π6 Αβθυσίδηβ ἴον {π6 
οομηξοτί οὗ {π6 ρθορ]ο οὗ ἀοἄ ἰοναγβ 86 οἷοβα οὐ Η6Ζο κα γοῖρῃ, 
δηά ηοΐ Ἰοηρ αἴθογ [86 βυρνογβίοι οὔ [Π6 Κιπράοτῃ οὗὨ βγβϑὶ Ὀγ ὅ58ι8]- 
ΤΩΔΏΘΒΘΥ, 

[ΤΠΘτῸ 18 δὴ Αβϑγγίδαῃ ΕἸΚΟΒὮ ποῦ νϑσῪ [ἊΣ ἤοσα ΝΙΠΟν ΙΝ ; πᾶ 
ΒΟΠΊΘ ΒΌΡΡΟΒΘα δαί Νϑῆυμι, α ΗΘΌΥΘΝ 6χῖ]θ, αὐτο] ἰμόγθ. Βυΐῦ {μ6 

1 Ὧγ. Ηδ]ββ, παῖ γεὶβ οὐ ΟΠ ΓΟΠΟΙΟΩΥ, τοὶ. ἰδ. Ὀοοῖς ἱ. ΡΡ. 462, 468., ΟΥ̓ ΡΡ. 428---426. (εἀϊῇ. 
1880). [ΗΔ] ε8᾽9 αττδῃηροηθης ἰ8 πασα γ ἴο 06 7υ8ι186ἃ : ᾿ὶδ ἜΧΡΙΓΕΒδίΟΠ5 8180 ἃσὸ δοπηθν δὶ 
εχιγαναραηῖ. Οομρ. Ἡσδπάσγβοη, Μίποῦ Ῥγορδεῖδ, μοΐθ Οὐ Υ. 1.} 

2 Τοντῆ, 1δείαγορ, νο]. ἰϊ. Ρ. 98. ; 
5 δε90 Κιιῖο᾽8 Ογοὶ, οὗἉ ΒΙ0]. [ζ-. ἀσί. ἈΠοδδ. 
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ῬΓΟΌΑΌΙ 168. Αγ6 δραϊπδὲ [86 βυρροδιου. 611] τόσο Ὀαβόϊθδ ἰδ ὧς. 
αἰἰοιαρῦ -ἴο οομῃθοῖ Ναῖαμ 1} Οδρογηδαπι, ὉΠ) ἼΘ3. ΤΕ 18 Ἰἰκεὶν 
(παῦὺ Βα Ῥχορμοβιθά 1π «πάλῃ; ἴπ δβυρροστέ οὗ ψδῖοῖ, Ἡοπάεγβου 
ἸΓΆΘ 68 6 ΤΟΒΟΙΔΌΪΔΠΟΘ Οὗ ἃ ΠΌΤΟΥ ΟΥ̓ ρἤγαβοβ ὕο ρϑββαρθδ ἱπ' ἰβαλὴ 

, (δομΡ. ἱ. 8. ἢ 1861. γ111. 8.; 1. 9. ψ 1 1841. χ, 28.; 11, 1]. (Ε. γ. 10.) 
ἢ [86]. χχῖν, 1. ἀπά ΧΧΙ. 8. ; 11. 1. (Ε- τ. 1. 1δὅ.}) ψ τ [88]. 1, 7.}; (δε 
Ἰηΐδγθηοθ δοΐηρ ὑμαῦ ΝΑθυτα ταυσϑὺ ἤδνυθ ὈΘΘῺ ἴῃ ΒΑ 18}: 8 ποὶρῃθουτ- 
Βοοά ἴο αν [ἢ π8 θοστονγθα ἔγομῃ Βῖμι.} 

ΤΙ 1.1. ἀγὰ ὕπῦο :πβοσιρύϊομϑ: [)6 Ὗ εἰΐθ 3 δῃὰ οἴδμοσβ σομπδιδον “ ΤΊς 
Ὀυτγάρσῃ οὗ ΝΙΠουθ ἢ ἢ 4 ἰδίου δαάϊου. οὶ, βονόνοσ, ἀοίδηἀβ τ 
ΒΘΠΌΣΠΘΏ6Β8, ἃΠα τηδίηἶδ᾽η8 ὑπαῦ [Π6 οὴ6 611]|6 18. ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴο ἀεδὶσ- 
δία {86 οοηίοθηίθ, [86 οἴ ν᾽ {Π6 ἔοττη οὔ {86 Ῥγορθου.ὃ 

ΑΒ ἴο {ππ6 ἀκΐο οὗἨ {Π18 θοΟΙ,, 39 Νῃυπ) βοϑβ ἰὼ ΣΘο ἰο {86 ἴῃτν8» 
βίοῃ οὗ ϑϑπηδοβου ὨΙΒΙΟΥΙΟΆΙ]Υ (6. σφ. πάλῃ μαα μοαγαὰ [86 νοῖοε αἵ 
{π6 Αβϑυσῖδῃ τ ΒΒΘΏρ 618, 1]. 13. ; Ὀαὺ [ῃ6 ΘΏΘΙΩΥ ΒΒΟΙ]α ποῖ Ορρζεβεᾶ 
Βοοοπά {1π|6, 1014. 1. 9, 12.}), 1Ὁ 18 ῬγοῦΔΌ]6 {πᾶὲ {ῃ6 ὈχΟΡΒΘΟΥ Μῶν 
αὐἰίξετοα βοοη δἷτοσ {π6 ἀοϑίσυοίοι οὗ {π6 Αβδυτίδῃ Βοβῖ. 

70 ᾶ8 θδθῃ δορὰ ἰῃπαΐὶ (86 ἀϊοίοη ᾿παϊοαῦθβ ἃ ἰδύθ οἰμβαγαοίεσ, 
Τηυ8 Εὔα] ὰ ̓ πβίδποοβ ὩΚΥΠῸ 11. 8. ἀπά ΒΘ απ ὝΟ, 111. 17. ὄδὲ 
Αββυσίδῃ ἡ οσάβ.. Βαΐ, 88 1 6]}] τϑρ]ϊοδ, ἔμογα 18 ἢῸ στουμά ἴογ εὰρ- 
Ροβιῃρ ἴῃ6 βγεὺ οὗἨ ὕπθθ6ὲ ἴο θ6 (86 πϑᾶιιθ οὗ δὴ ᾿Αββϑυσδῃ ααθοῃ, 85 
Ἑμν δα Ἱπηαρῖπ68Β: {Π6 86 οὗἩ [Π6 Βοοοῃμα τὺ Ὀ6 δοοοπηίοα ἴον ὉΥ [δὲ 
Αϑβυσῖδῃ ᾿πναβίοη; ΔΠα, 88 ἴο {πΠ6 α80, 118. Αϑϑυγίδη. οὐἱρίῃ 18 Ὑ τῪ 
αὐ ΘΠ ΟΩΔὉ]6. Τα δ ρ]ουτηθηΐ οὗ ϑοπλθ Οἴο δα ργθββίοῃβ ὨΔΥ Ὀς 
Ἐσχρί αϊμθα ὈῪ [86 ἴδοι {παῦ 1Π6 Ῥγορβμοῦ νγ8ϑ ἔγοιῃ (1411166.5] 

11. ΤΊια βοορθ οὔ {Π18 Ῥγόορῇ θοῦ 18 ἴο ἀδποιπηοα [86 οογίδιη δηά πὸ- 
τηϊηθηῦ ἀοδβίσιοίοη οὗὨ {Ππ6 Αββυσιδῃ δ ρῖγθ, 8ηα ραγ ]ου] ΑΥῪ οὗἉ ἰδς ἰη- 
ἨΔΟΙΔη.8 οὗ 108 τ ἴΓΟΡΟ] 8 ΝΊΠΟν ἢ ; ΜὙΠ0, δέ ἃ ἰγβπδιθιῦ γαραῃίδπος 
1Πη ΘΟὨΒΟαΊΘΠΟΘ οὗ Φομδἢ δ ργθδομιηρ, μδα το]αρβοα ᾿πΐο {πον ἴοππηες 
Β[η8, ΜΒΙΟΝ (ΠΟῪ ὄνοῃ ἀσρταναίθα ὈΥ {ποῦ τσ] κΚοάμθββ ὙΥ {85 
ἀφηυποϊδίιου, {Π6 Ρσορποί Ἰηίσοάσοαβ σοῃβοϊδίοῃ [0 18 Θου ΣΎ τεα, 
ὙΠΟπΔ ἢ6 ΘΠΟΟΌΓΑΡΘΒ [0 ἔγιδί τὼ Οοά. 
ΗΒ ΡΓΟΡΠΘΟΥ 18 ΟὁΠ6 δηὔγα ροόθῦ, ΔΙ ΟὮ, Οροηϊηρ ἹΓὮ ἃ δυΪ πες 

ἀδεοτιρέιοι οὗ [6 }ιδίϊο6 δηά ρον ῦ οὗ ἀοά ἰειηροτγοα Ὀγ Ἰοησ-ευβεν- 
πο Δ σΟΟΘΏ6ΒΒ (Ἰ. 1---8.). ΒΘροΑΚΒ οὗ {π6 ἀδϑίγυοσίοη οὗ ϑηηδομοτθ 8 
ἔογοθϑ, δηα [Π6 βιυνοσβίοη οὗ {μ6 Δββυσγίδη θιρῖγο (9---]2.), ἰοσείβεῦ 
ψἢ [86 ἀ6]  νοσαποα οὗ Η  Ζοκίδῃ δηα {πὸ ἄἀοαιἢ οὐ ϑϑοπηδοδογὺ (18 

ΕΓ ͵ΠΟ ΒοΟΚ οἵ ἴ86 ΤΎΤοΙνο ΜΊΠΟΣ Ῥτορδοῖβ, Ῥσγοῖ, ἰο Ν δῆτ). 
3 ἘΠη]εἰζαηρ, 8 24]. 
8. ἘΠη]οἰϊαηρ ὃ 986. Ρ. 845.; οογρ. Ηβνυογηῖςκ, ἘΕΪπ]οἰέπην, ὃ 250. ΠῚ, ἱἰ. Ρρ᾽. 370, 57]. 
4 1)16 Ῥγορμοίθῃ ἀθδ Α. Β. τοὶ]. ἱ, ὑ, 8350. 
5 ΚΟΕΙΙ, ΕἸη]οἰ της, ὃ 95. ΡΡ. 844, 845. 
“ ΤΒΟ Ὀεδὶ σΟΠΠΠΠΘΏΙΔΣΥ, ῬΟΓΏΔρ5, οἡ τ ἷ8 ργορδεῖ ἰ6 ἔπ πίη οὗὨἨ διδῆορ Νεπνίου᾽ κε Ὦν- 

ΒΕΣΓΔΕΟΙΒ (Υ0]. ἱ. ΡΡ. 141---]58.}; ἴῃ τἡμ!οἷϊ Πα ἢ88 δΌ]γ {ΠΠπδιγαςοὰ ἴδο ρεοάϊοξίους οἵ Νδιπα 
δηὰ ΟΥΒΟΥ Ῥσορδοῖϑ τὴ ἰοσοίο]ὰ ἐπ ἀοδιτυοιίοη οἵ Νίηονρὶ, 
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[86 τοῖποῦ ργορβείβ. Ηἴβ ἰδηρθαρα 'β ρᾷτο ; δηὰ {πὸ ὀχογάϊασα οἱ Π18 
ῬΓΟΡὮΏΘΟΥ, ψ ΒΊΟΝ ἔουτηβ ἃ σϑρΌ]Αν δηᾶ ρογίδοῦ ρόθπι, 18 ποῦ ΤΑΘΓΟΪΥ͂ 
τηδρηϊδορηί, ᾿{ 18 ὑΓΌ]Υ ταδ]θβϑίῖο. ΤῊ6 ργθραγαύϊοῃ ἕο συ ἴμ6 ἀοδίχαοίίοι 
οὗ Νιπουθῆ, δᾶ {μ6 ἀοβοσιρίοη οὗ 118 ἀουνη}} δῃα ἀθβοϊδοη, 8γΘ 
Ἔχργθθβοα ἱπ ἐπα τηοϑὺ νἱνἹ ἃ οοϊουτβ, δα ὙΠῸ ἱπλαρθβ ὑπαὶ ἅτ {γα ]ῦ 
Ῥαϊμοίϊο δπὰ βυ]πιθ.' [16 Δρρϑᾶγβ ὁϑοββί οῃΆ}]ν ἴο τοῖο ἴο {86 Ῥθπ- 
ἐαϊουοῦ, Οὐομαρ. ἰ. 2, 8. σῖ ἢ Εχοά, χχ, ὅ., χχχῖν. 6, 7, 14.; ΝυμΡ. 
Χῖν. 18.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΙΤ. 

ΟΝ ΤῊΞΒ ΒΟΟΚ ΟΥ' ΤῊῈΞ ῬΒΟΡΗΒῚ ἨΛΒΑΚΕσΚ. 

1. Αυίλον απὰ ἀαίο.----11. Απαϊψεὶς Ὁ Ἢ »Ῥ»τορῆεον. ----Ἴ1. Οδεογυαζίοηϑ ὁπ 
δὲ εἰνγἴο. 

ΒΕΡΟΒΕ ΟἩΒΙΒΊ, 612--- 598, οΥ ρεγλαρϑ θαγῖϊον. 

1. ὙΥῈ πᾶνϑ πο οοσίδϊῃ που) οι ΘΟ ΠμΟοσ πῖπρ' {π6 ὑΥ06 οΥ ὈΙΓΓΠ-ῬΪΔ 66 
οὗ Ηδρακκυκ. Τμα ρβουο- ΕἸ Ρμδηϊὰβ δβσταβ ὑπαὶ ἢ6 γγχαὰβ οὗ {ῃ9 
{ὶδθε οὗ δίπηθοῃ, δπα νγαβ θοσῃ αἱ Βοϑίῃ- Ζοοῖθσ. οϊῃηθ δοϊωσηθηδίοῦθ 
δᾶνο βαρροβοα {πὸ ἢθ Ῥτγορμοβὶϑα ἴῃ υᾶἄφα ἴῃ {Π6 τοῖσῃ οὗ Μα- 
πΔΒΘΘὮ ; Ὀσΐ ΔΙΟΠΟΙΒΠΟρ [788 06Γ Ὀ]δοθβ Πΐτῃ, τὶν στο ργο Ὀ1Π1γ, 
ἴηι {π6 τοίρῃ οὗ Ψεποιακία. Οομρ. ΗδΡ. 1. ὅ,6. [80 βε γνείι63, 
Ἐν 143, ἀπά Ηδηάοσβοη Ηβνουηῖοῖ, ποδί μρ Ὀοίνγθοη (π6 ὕϊη6 
οὗ “Ψοβίδιι δῃὰ {παΐ οὐἤἨ Μαδμδββθῆ, ἀθοιάθβ ἔοσ {π6 Ἰδβί. (ὐοῃβο- 
αὐΘΠΕΥ {818 Ῥτορμοῖ γῶ8 ὉΠ ΘΙΩΡΟΥΑΣΤῪ ψ 1 « Υθ Δ ἢ. θυ ΓᾺ] 
ΔΡΟΟΙΎΡΙΔΙ Ῥγθαϊοί!οηΒ δπα οἰμοσ ὙΣΙΠΡΒ ΔΓ βου θα ἴο ΗΑ ΌΔΚΚΟΚ, 
θυῦ νη ποὰῦ ΔΩΥ ἰουπαδίίοη. Ηΐ8 σϑιυΐπθ ἩΥΙ ΙΏΡΒ Δ΄ΓΘ ΘΟΙΙρΥΪΒοα 
ἴῃ {Π6 ἴἴγοα ομαρίοσβ ψ Βοἢ ἤανα Ὀθθη ὑγαηβιηϊ6α ἴο ὰ8 ; δηά [Π6 
“δα δ͵οοῦ οὗὁὨἨἁ {Π6πὶ 18 [Π6 βαὴμθ στιὰ (πδὺ οὗὁὨ «΄Θγϑιλδῆ, νἱΖ. (86 ἀοβίσυο- 
οὴ οὗ «ἐ υὐδῃ δηα «ΘΓ βάθια ὈΥ {π6 ΟΠ  ἄφβδῃβ, ἔὸσ (1:6 ΒοΙ ΠΟὰ 8 8118 
οὔ 1Π6 “6 188} ΡΘΟρ]6, απὰ {6 Θοπβοϊδίοη οὗ {86 {ἈΠ} {Ὁ δια 4}} {πεῖν 
ὨδύΟΠ4] ΘΑἸΔΓΑ (168. 
νι 18 ΑἸ οὐ] ἴο Βροακ 1 ΔΩΥ͂ οαγίδιΐγ οὗ {πΠ6 ργορμοὶ ΗΔΌΔΚΚυϊ 

δηὰ ἰῃ6 ἀδῖθ οὗ 818 θοοῖ. 10) 6] 1Ζϑοῖι, ἔγοσα π6 βι ὈΒου ρί οι 1η ΟὨΔΡ. 111. 
19., Θοῃ οί 685 [δ΄ 6 γγαβ οὐ {Π6 ὑτ1δ6 οὗ [μοΥ]ἱ δηᾶ 161] βββοηΐβ [1 
ἰ6 ὑπουρμὺ ἴο Ὀ6 Βοηγθ Θοσσο ουδου οὗ {818 νἱϑνν, {πδ΄, ἱῃ 8 1Π80Σ]ρ- 
ΤΟη ΡγΘΒου να ἴῃ ὑπ6 Οοάοχ ΟὨβίδπυβ ἴο {π6 υὐΧΧ, Β6] δαπὰ 186 
Ὄγαροῃ, χα βηὰ ᾿Αμβακοὺμ υἱοῦ Ἰησοῦ ἐκ τῆς φυλῆς Δευ. Βαΐ ῃο 
ἀδρθηάθμοθ οδῃ Ὁ6 ρἰαοοα οἱ 4] (18. 

ΤΠ6 ἀδία ΤΊΔΥ ῬΟΥμαρ8 Ὀ6 ΔΡργοδοβϑᾶ ὙΠ ποτ οομβάθηοθθ ἊἈ0- 
σοΙἸηρ; ἰο ἱ. ὅ, 6., α Ομ] θη ᾿πνϑβίοι 18 Τῃγοδίθηθα, [1ὺ τγῶδ ἔγοϊη ἃ 
αυατίοσ ἔγοιη ΜΒΙΟΝ ἀδηροῦ σψγὲ8 ποῦ ΤΠ6 Θχρθοίθα, 80 πα [86 
Δηπουποοιηθηΐ που] ποῖ Ὀ6 Ὀ6]16ν6α; δῃα γοῦ 1 γγχαβ ὕο ὁὐοΌΓ ἴῃ [9 

 ΤονῖὮ, 1,βοίαγεδ, νοὶ. ἰΐ. Ρ. 99. 5 ἙΠη]εἰΐθπηρ, ὃ 242. Ρ. 880. 
8 Ϊ]6 Ῥγορμοῖθηῃ ἀ68 Α. Β,. νοἹ. 1. Ὁ}. 372, 878. 
4 ΤὮο ΒΟΟΚ οἵ 16 Μίπον Ῥγορμοῖβ, Ρ. 291]. 
δ Ἑϊηϊοϊίπηρ, ὃ 254. 11. ἰΐ, ΡΡ. 8388---889. 4 Ἐ6]], Εἰπ]οἰϊπηρ,, ὃ 97. Ρ. 847. 



876᾽ ᾿Δπαϊνεἰς 9 Δὲ Οἷά Τεείαπιεπξ. 

1|6- ὕτηθ οὗ ἐπαὶ ραπογαθοηυ. ΤῊΪϊΒ ψου]Ἱᾶ μἷδος [86 ῥσορδεῖ ἴῃ ὡς 
ταὶρῃ οἵ Ψοβῖδῃ. Αραΐπ, ὈΥ οοιηρατίηρ 11, 20. τᾷ ΖΕΡΆ. ἱ. 7., ἃ 
τη οσγοα ἐπα ΗΔΌΆΚΚυΚκ ρῥγοοοαθα Ζορβδηΐδῃ ; δηα ἔαγί δου, ἔσομαι ἃ. Β. 
ὙΠ 66Γ. ἶν. 18., ν. 6., ὑπαῦ ἢθ ἀο]ινογοα ᾿ῖ8 ὈγΘα: ΟΠ 5. ῬΓῸΓ ἰὼ 
ὁ ΟΥΘτ Δ Π Β ΔΡΡΘΆΓΔΠΟΘ 88 ἃ Ῥσορῇμοῖ, ἑ. 6. Ῥαΐοσγο {π6 {πιγίδθη!ξ γεοῖ 
οὗ “οβῖδῃ. Βαυΐ 10 σϑῃ ΒαγΪΥ Ὀ6 βαρροβαα (οομαρ. 111. 19.) ἰμδῖ δε 
φυοόρῃοϑιθα Βοΐογα {86 Ὀορὶπηϊηρ οἵ «“ ο8ι4Π 8 τοϊοστωδέιομ, οὐ Ε]] (8βος 
αἶβο 11. 20.} 186 ἰδ ρ]6-Βουυῖοθ τγἃ8 γϑϑιογθα. 

11. Το Ρῥγόρἤθου οὗ ΗδθδκΚΟ οομβιδὶβ οὗ ἔνσο μαγίβ: ἴδε ἔγχει 
ἴπ [86 ἴοστα οὗ ἃ ἀιαίοσιια Ὀαίνγαθη (ἀοα δπά {π6 ῥσγορμοῖ; διά (ὃς 
ΒΘΘΟΠΩ 18 ἃ ΒΕ] πι6 οὐδ ΟΥὁ Ὦγηηῃ, ΜΠ ]Οἢ γ8 ῬΓΟΌΔΌΙΪΥ Ἰπιεπάρά ἰο δε. 
πδοα 1η [Π6 ΡῈ]16 Βογνὶοθ. 

ῬΑΕΤΙ. 77ε ᾿γορλεί εοπιρίαϊπίπρ 9. ἐδε στοιοίί ΟΥ̓ ἐπέφεϊίῳ ἀπιοηφ 
ἐλ “ειος (1. 1---4.), Οοα ἰς ἐπέγοάἀμοεά, απποιπεῖπο ἐδε αδυϊοπιεη (αρ- 
ἐϊυϊέψ ας α μμπίϑλιπιοπέ Κ0 7 ἐπεῖγ ιοϊολοάπε8 (8 ---1].). 

ΤἼθ ῥσόρμοῦ ποθὴ ΠΟΠΌΪΥ Θχροβίυϊαίθβ τ ΟΟά ἔοσ ρα βίην {86 δοπε, 
ὈΥ (6 ἱπβίγυτιθη δ! γ οὗὨἨἁ πΠ0 ΟΠδ  ἄφδηβ (12----17., 1... 1.}: Οὐοά τερίδες. 
{Ππῶὺ ὨΘ νν1}}, ἴῃ ἀπ {1π|6, ῬΕΓΓΌΓΙΩ Π1Β ΡΓΟΙ 868 ἴο δὶ ῬΘΟΡΙΘ, οὗ ἀ 6] γογεηοθ 
Ὀγ (6 Μεβοῖδι (ἱπαρ᾽ γίπρ α'80 [16 πϑᾶγοσς ἀδϑ]νογαηοο ὈΥ Ογτυ8) (1. 2-.-4.} 
ΤῊΘ ἀδεοίγυοίίου οὗ (0 ΒΑΡΥΎ]ΟΙ 8} Θμαρῖτο 18 (θη. ἔογοίο]ὰ (56---20.} 

ῬΑΕΥῪ 1Π. οοπέαϊπς ἔδι6 ῥγαψεῦ ογ' ρεαῖπι 9.7, Ἡαδαλλεᾷ. 

1η {118 ὈΓΑΥΘΣ ΒΘ ᾿ταρίοσοθ (οᾶ ἰο μιαβίθῃ {πΠ6 ἀδισογαηοθ οὗ 815 ροσρίβ. 
([1]..1, 2.)}, Δῃὰ σοοουηῖβ πἷ8 ᾿ΟΠΔΟΡΙᾺΙ σου ἴῃ σοπάυςιϊπρ [18 ροορίο 
ΓΠπγτουρἢ 1π6 ν᾿] ΘΠ β8, δηὰ ρἰνίηρ {Β6πὶ ροβϑϑβϑδβίοῃ οὐ (86 Ῥγοπη ϑεὰ ἰδπὰ 
(8---16.); ὙΠΘησΘ. ἢ6 οποουγασοθ ΠΪτη861} δηα ΟἸΒΟΥ ΡΐουΒβ ΡῬΘΓΞΟῺΒ ἴο ΓΕΙ͂ 
ἼΡοη (ἀοά ἔον πηδκίηρ σοοά Πἷ8Β Ῥγοπι868 ἴο {πον Ῥοβίθει γ. 

[1Ὸ τωυβὲ ποὺ θ6 βῃρροβρά ἐμαὶ {π18 ὈΓΟΡΉΘΟΥ γγ88 αἰϊεγοα αὖ νδῆου! 
ἘΤΩΘΒ : 16 ΥΙΏΒ ὁΠ6 ψγ0016, ἀαβουθῖηρ (1.) 116 ἱπιροπάϊηρσ ἡπάρταευϊ, 
(11.) [π6 ἀονΆ}} οὐὗἩ 1π6 δπου οὔ οὐδ οδυγοῖ, νὴ (}}.}) ἴδιο 10: 
ΒΌΤΘΡ Οὗ [ΒαὉ Β6] Ἰονίηρ Ομ υτοῦ ὑο {Π6 ὑπο-[ο]4 τουο]αῦοη. Το δἰ: 
ῬἬΟΔΙ ἀὐγδησοιιθηῦ οὗὨ 1ϊ. θ---20. τη Ὀ6 Ουβοσνθά. ὙὉΠῸ ἢχοὶ ἴοπτ 
Βίδ ΖΑΒ ὈορΊη ὙΠ} “ γ06,᾽ δῃᾶ ϑῃᾶ ὑ1ἢ 8 νασβα σοϊασηθῃοίηρ πὶ "}, 
ΤΆΘ ΔΠ Π88 ἃ νϑῦδβα ᾿ῃ γοδυοίοσυ ἴο ὑμ6 ““ποϑ. 3] 

11. Ἠδθδκκυκ μο]ἀβ ἃ ἀϊβεϊηρυβηθα σϑηὶς ἀιμοηρ [86 {6 βροσοὰ 
Ῥοδίβ: ὙΒΟΘΥΟΥ Γαδ Π18 ῬΡΥΟΡΆΘΟΥ τησβὺ Ὀ6 ϑίγαοις 1 {86 σταπάεατ 
οὗ Η1Β ἱπιαρογν δπα {86 βι Ὁ] πη τ οἱ 118 86γ]6, ββρθοίφ!!υ οἱ ἴδ6 ἅγτπια 
1η 1π6 {π|τὰ ομαρίογ, σοῦ ὈΙδμορ [μον ἐμ Θομβιάθσβ ὁπ οὗὨ {δε ποῖ 
Ῥογέθοι βρϑοϊπηθηβ οὐ {86 Ηοῦγον οὔθ. Μοἢδ86118, δ ΟΣ 8 οἷοϑὲ ἐχ- 
ἈΙΩΪΏΔΙΙΟΙ, ΡΓΟΠΟΌΠ66Β πὶ ο Ὀ6 ἃ γστοαῦ ᾿παλίϑίοσ οὗ ἔοστηδγ ροείε, ὑυί 
ὙΠ ΒΟΙΩΘ ΠΕ ΔΙ Π}10η8 οὗἹἩ δῖ8β ον, ψΔΙΟΝ ἀγα ομαγδοίογισοὰ ᾿γ 
Ὀγθνιύυ, δηὰ ὈῪ πὸ δοιθσηοη ἄδρταα οὗ βυ] πῖῖγ. Οὐομρ. ἢ) ἃ 
12. ψῖ ἢ ΜΊΟΔΕ 111. 10., δὰ Ηδ8. 11. 14. 1 [86]. χι. 9.5 [Ηδραχπὶ 
18 Ταροδίθα!υ τοίοσσοα ἴο ἴθ ἴπ6 ΝΥ Τοβίδιηθί. ὅθε οι, ὶ, 11.) 
( 4]. 11.}..11.; Ηδδ. χ, 38. 

ὁ 866 ΚεΙϊ, ΕΠη]Ἰοϊαηρ, 8 98. Ρ. 349. 
3 866 διλιιδ᾽ 8 ΠὨὶοῖ, οὗ τὴ6 ΒΙ0]6, γί. ἩδΡΑ κυ Κ, 
Ρ Οομρ. Κίειο, Ὀδὲὶγ Βιυ]6 1Π]πβιγαιίοπβ, 86ς. 56σ., Θοκ χχνὶΐ,, [Αγ ἰν.] 
Ἰόνι, [οϊαγοδ, νο]. 1]. Ρ. 99. 



ΟἈἡ ἐδε Βοοῖΐ 9} ἐλ Τγορ)οί Ζερλιαπίαῆ. 877 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂, 

ΟΝ 1ΗΕῈ ΒΟΟΚ ΟΥ ΤῊΞ ῬΕΟΡΗῈΤ ΖΕΡΗΛΧΊΛΗ. 

Ι. Αυέδον απὰ ἀαέο. ----Τῇ, δοορο απα απαϊψεὶδ Ὁ ἐλὲδ δοοῖ. 

ΒΕΡΟΒΒ ΟΗΒΙΒῚ, 640---609. 

1. ΤῊΙΒ Ρῥγορβμοῖ, ψῆο γγαβ “" [86 βοὴ οὐ ΟἼΗ, ὑπὸ δοι οὗ (ὑθα δ] δῇ, 
{86 Βοη οὗ ΑἸηδσῖδἢ, [Π6 βοῃ οὗ Η:ΖΚΊΔΗ ἢ (.. 1.). 18 Βαρροβθα [ο μαύθ 
Ῥδοθη οὗ {86 {δ οὗἨ δϑδίθβθοι: Ὀαῦ, ὑβουρὰ δ6 88 τῃηϑη!οηθα 18 
ΒΩ ΘΘΒΙΟΥΒ [ὉΣ ὯῸ 688 ἰῃδη ἔσΌΣ σΘΠΘΓΑΙΟΠΒ, ποίμιηρ Θουίδῖα ολῃ Ὀ6 
τη ξοντοᾶ ἔγοτῃ ἴἤθθηοθ, 48 ἴο {πὸ ἔν ἴο ὙΒΙΟΩ μα Ὀοϊοηροά, Υο 
Ἰθαση, ΠΟΤ ΟνΟσ, ἔγοσα Ὠ1Β ῬσΟΡΒΘΟΥ, ὑμαῦ μἢ6 ἀρ] νογοα δ18 ρυθα οὐ 08 
ἴῃ 186 τοῖρῃ οὗ «οβδἢῃ ; σΟμΒΘα ΘΆΓΥ ἢ6 ὈΧΟΡ ΘΒ: 6α δρουΐ {μ6 {ϊπη6 
{μα “δ γουϊδ οαΐογοά οα Ὧ18 Ῥσορμοίῖο οβοο, δὰ ἴῃ τηοίμβοα δᾶ 
ΒΡ]6οῦ μ6 ρΥΘΔΕΥ ΤΘβοι 0168 Ἀ1Πη|. 

Οὐ {18 δοοουμῃΐ Ζορμδηΐδῃ 88 Ὀ6θ ΘΟΠΒΙἀογΘα 88. (86 δοργο- 
νἱδίον οὗ “εγοιηῖδῃ; Ὀυΐ 1ὖ 18 ουάθηῦ ὑπαὶ ἢ6 ργορῃθβιθα Ὀδίοσθ 
“γα 8ῃ, θθοδυβ ἰῃ6 ᾿Δε6Σ (66: 1. ὅ, 20, 22.) βοϑη)β ἴο βρϑδὶς οὗἁ 
[Πο86 ΔριιΒ68 88 ρδγ! 8 ΠΥ ΤΟΙ ΟΥ ΘΩ͂, τ ΒΙΟὮ {π6 ἴοσμον (ΖΘρΗ. 1. 4, ὅ, 9.) 
ἀοβουῖθο8 848 δχιβϑίϊηρσ ἴὰὼ (86 τηοϑὺ βαριίουθ οχίθης, ΕἼΤ ἢΪ8 80- 
οουπί οὗ [Π6 αἰδογάθσβ ργθναηρ ἴῃ 68, 1Ὁ 18 ργοῦδ 16 {μαΐ Π6 
αἀἰβοδαγρϑᾶ [86 ργορμοίιο οοα Ὀϑίοσα {86 οἱρύθοη ἢ γϑᾶῦ οὗ “08:88 : 
{πᾶ 18, Ὀδθἔοσα {818 ρυΐποθ δα γοξοσταθα [Π6 δῦυΒ68 δηα σοΣτρ(ο0η8 οὗ 
18 ἀοταϊηῖοπβι ΤῊ βίυ]6 οὗ Ζαρῃδηϊδῃ 18 ροθίοδὶ, (μου ρὮ 10 15 ποῦ 
ΟδδυδοίοσιζΖθα ὈΥ̓͂ ΔΏΥ Β γί ηρ᾽ ΟΥ ὩΠΟΟΙΏσΩΟΣ, ὈΘΒας168Β. ᾿ 

[ἼΠΟΥΘ ΒΘΘΙῺΒ ἨῸ ΥΑ]14 γϑδϑοὴ ἔουῦ ἀουδίϊπρ (μα {μ6 Η ΖΔ ΟΣ 
ἨεΖοκιδὴ ἤοπι τμομὶ ΖΟρμδηϊδἢ ἀθβοθηθα τγα8 {μ6 Κίησ οὗ {μα 
Πδηθ. ΤὨ18 Μ11] Ἔσχρίδίη [6 Ἰδηρστα οὗ {Π6 σϑηθδίορυ ρίνϑῃ, ρυθαΐογ 
1Π8π ἴῃ (ἢ οΆ86 οὗ ΔΏΥ ΟΥ̓ΒΘΓ ῥρσόρμοῖ. Τα αἰβίϑμποα οὐ {1π|6 18 ΔΌΡΥ 
βυβιοϊοης ἴῸΥ {86 Αι Εδ ν οὗ σ,ΘΏΘΓΔΙΙΟΏΒ ; ΘΒΡΘΟΙΔΙΥ͂ 88 Αὐατῖδἢ ταϊρἢῦ 
αν Ὀ6ΘῺ 81} 6 δσ ὑσοίμον οὗ Μαηδββοῆ. ΤΏ6 ΟΠΪΥ οδ)]θοίίοη οὔ 
ΒΗΥ͂ ΚΙπά οὗ ποϊρσηῦ 18 [8αὺ Η δ Ζοκίας, τ ΠΟΓΘΥΘΣ ΘΒ ΤῈ πδιηθά, 18 
ΟΆ116α ““{Π6 Κἰηρ.᾽ 

ΖΘΡΒδηῖδ ἢ ἀἰβομαγρθα 18 ρσορμοίῖο οἶοσθ βοτιθσηθ θεύσθθη {88 
ὑπ  Π δηα εἰρη θθητἢ γοαγβ οὗ «“οϑίδῃ. βοπηθ Ῥγορυθββ Β6θΠῚ8 ἴὸ 
Πᾶν 66 σηϑᾶθ ἴῃ {Π6 τ οΥΚ οὗ γοίοστηδίϊοη ; Ὀυῦ ΤΏΔΗΥ͂ ΔΡΌΒ6Β ου]- 
ἀΘμΠΥ σεσαδηθά. ΤῈ δγρυϊηθηὶ [ῸΓ 8 Ἰαῖογ ἀδίο οὗ δύρζου, δἀορίοᾶ 
Ὀγ Εποβδοσι, Βογίβο] αν, 1)6] 1 Ζβοῖ, δα οἴμοτβ, ἐμαὶ {Π86 Κὶπρ Β βοῃϑβ 
(. 8.) τηυϑῦ αν ὈΘΘῚ ΟΊΟΜΙ ἴ0 ὨΘΑΓΙΥ τοδὴἘ δϑίδία δῃα ἤδνϑ τηδηϊ- 
δϑίβα {86 6 11 ῥυϊποῖρ] 68 πο δἰουνγαγαβ συϊηθα ἔθθιω, 18 ποΐ οἔὗ 
Μοὶ, Τὴ ΟΧΡΓΘΒΒΙΟΝ 18 υϑοα ΙΩΘΥΘΪΥ ἰο ἱποϊθθ 4}1 οἶδϑβθβ. 
ΒΘβ:468, ὕπεγθ ΘΓ ὈΣΤΟΌΔΟΙΥ ΟΥΒΠΟΣ ΚιηρΒ᾽ Β018 ἴῃ «6 ΓΈ ΒΔΙΘΓῺΩ 88 γ76]] 88 
186 ΟὨΠάτϑῃ οὗ «οβα. [10 ταυβύ ποΐ Ὀ6 δβϑυτηθα {μπαὺ {μα΄ ῥυῖποθ δα 
Ὧ0 Ὀγοίμεσβ. ΤῊ ᾿υδρτηοηῦ ἀδποιηοοα δρδιμϑὺ ΝΊ ΠΟΥ ἢ (11. 18---16), 1 
ἸΏΔΥ 6 Δἀάρα, τηυβὲ ἢν ὕδθθῃ 6] σογθα Ὀθίοσο ἐμαὶ ΟἿ τγ8ϑ 46- 
βίγου θά, [6 ἀαἴο οὗὨ τ] ἢ. 18 σΘΏΘΓΆΙΥ ἴακθ 88 625 Β.0. 
ΤΏ ἀοϑοϊδίοη ἐμγθαϊθηθα Ὁγ Ζορμδηῖδ 18 (μα΄ ἱπροματηρ ὈΥ {86 

Ομα] ἄθαπα: ἘΠΟΏΠοτν, Ἠ! Ζὶρ, απα οἴμαυβ, γν}}} πανο 16 ἰο Ὀ6 ἰδ ᾿πνα- 
βίο οὗ ἴμ6 δογίμιαμπβ ἀθβοσὶ 6α Ὀγ Ηδτγοαοίμ, 110.1. 10ὅ.} Α Ββυβιοϊομῦ 

Δ 800 Επδὶά, 910 Ῥχορμοίθῃ ἀθ8 Α. Β, γο], 1. ἢ. 8361. 



878 «παϊγεὶς οΥ ἐλ Οἱά Τεείαπιθηί. 

ΒΏΒΥΟΙ 8 1πα΄ὺ 10 16 ΕΥ̓͂ ΠΟ Ι68η8 οογίαϊη {πα (6 βου ἴδῃ ᾿ητοδὰ 
εἰάΖοίοα Ψυάδῇ: μεύϊδει ποσὶ ΖΕρΠδηϊλἢ 1. 7., 1. 1. 4068 ποΐ 
πϑῖη6 186 ΘΏΘ168 ἰηἰοηαοά, τοὺ Ὧ6 ἀδβουθθ8 τηϑῃ θυ Υ {Π 6 βϑπη6 
ἡυάρτηθηΐ 88 «} ΘΓ ἰδ ἢ 1ν.---ὐὶ., τ80 ΠΕΣ ΤΩΘΔΏΒ ἴπ6 ΟἸΒΔ] 64 η8.} 

61] ρῖνεβ ἃ 1ἰϑῦ οὗ ἸΏΔΩΥ ὈΪΔ 668 ἴἢ τ ΒΊΟΝ ΖΟρΡΠδηΐαἢ ΒΘΘΠῚΒ ἴο μδνα 
Ῥοττονοθα ἔτομ, δπα τεροϑαΐθα {π6 αἱΐογαηοθβ οὗ οἵποὺ ργορβιείβ. 3] 

11, Τῃ ὀοῃβοαῦθηοο οὗ {86 ΙἸΔοἰαίτΥ δπα οὐμοὺ Ἰπιαυ 168 ργαναι]πρ 
ἴῃ (Π6 Κίηράοτῃ οὗ πᾶΔ}}, ψο86 ΣῃΒαθι δηΐθ ἢδα αἀἸδγεραγάθα (πὸ ἀ6- 
ΠΌΠΟΙΔΙΙΟΏΒ δηαἃ απο! 08 Οὗ [ὈΥΤΩΟΥ ῬγΟρΠοίβ, Ζθρμδηϊἢ Μγ88 
ΘΟΙΩΤ ΒΒ Ομ δα ἰο ῥγοοϊδίη (ἢ 6 ΘΠΟΣΤΩΥ οὗἨ {86} τ ]ΟΚΟάμ688, δὰ ἴο 
ἀοηουποθ ἐμ ᾿πηπλϊποηΐ ἀοβοϊβέοι ἐμαὶ αὐγαϊιθα ὑπο, ἴο ὁχοῖίθ {ποθ 
ἴο γτορϑθηίΐδποο, [0 ἔοσγοίθὶ! ἰῃ6 ἀοβίχυσοη οὗ [ΠΟῚΓ Θμθιηῖθθ, δηᾶὰ ἴο 
οοτμηίογί {86 ὈΙΟῚΒ οὙ78 ΤΠ Ῥτουαδβαβ οὗ ἔπίαυγο Ὀ]ΘΒΒΙΏΡΒ. 
ΗΒ Ῥγορῇθου, ὑ]οῖ Θομβιδίβ οὗ ἴθγθο ομδρύοσθ, Δ 6 αϊντἀοά 

1ηΐο ἔου Βθού 08 ; ΥἹΖ. 

1..Αψ ἀθηυποίδίϊοι δραϊηϑὺ 9υδῇῃ ἴον {ποὶν 1δοϊδίγυ (1.). 
2. Βορθηίβδηοθ {86 ΟὨΪΥ ΠΠΘΆΠΒ ἰο ἀνογύ {86 ἀν] 8 νθῆρθϑῃο6 (11, 1---8.λ. 
8. ῬΓΟΡΉΘΟΙΘΒ δρδὶηβί [86 ῬὮ1]15{1π68 (11. 4--7.), ΜοΔΌΙ (68, δῃ ἃ ΑὐἸητηοηἑἐε8 

(8---11.), ΕΝ ορία (12.), δὰ Νίηονοῃ (13---15.). 
4. Τὴ σαρθν ΠΥ οὗὨ [86 “9178 ὈΥ 10 Βαυ]οηΐδηβ ἐογοίοϊὰ (11). 1---.7.). 

ἰοροίθον σχῖἢ ὑποῖσν ἔπ ατο τοβίοσδιοη δηὰ [86 υ] υἱχηδῦθ ργοβρθσζοιβ βίδίθ οὗ 
1Π9 ομυγοῦ (8---20.). 

ΓΡΟΣθαΡΒ ᾽ὑ 8 Ὀοϊίου νὴ Ηδνογηῖοῖ ὃ (ο τορατὰ {818 ὈΟΟΪΚ 88 4 
81 616 ο]οβο  γ-οοῃπθοῦθα ῬὈΣΟΡΆΘΟΥ ; 88 111. 8. ΒΘΘῺΒ ΘΒρΘΟ ἈΠ] ἰο ΣΘῖοσ 
ἴο 1.. 1---8.4] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥ͂Ι. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΥ ΤῊΞΒ ῬΕΟΡΗΕῚ ΗΔΟΟΛΙ. 

Ἱ, μέλον απαᾶ ἀαίε.---ΤΊ. Αἀγσωηιθηέ απαᾶ δοορε.---ἼΤΙ, Απαϊψεὶς 9. ἐξ 
οοπέοπί.----ἼΥ. Οὐεογυαίξίοηδ ὁπ ἐξ ξένε. 

Ι, ΝΟΤΗΙΝΟ 18 Θουδ ]Υ Κποντη Θοποογηΐηρ {86 ἐσ θ6 ΟΥ οΥΥΈΒ- ͵]δοθ 
οὗ Ηαρραὶ, {π6 θη ἢ ἴῃ ΟΥ̓οΣ οὗὨ {π6 σαΐποσ ρσορβμοίβ, θυΐ {86 Βτϑὶ οὗ 
{86 ἴἤγθ6 ὯΟ Ὕ6ΥΘ ΘΟΙΠΊΤἰΒΒΙο μα ἰο τηαῖο Καότῃ {Π6 ἀϊνίπηα τ1}} ἐο 
1π6 6718 δήνοσ {μϑὶσ σοϊαγῃ ἔγοτα οαρανιγ. ΤῊΘ ρἝΠΘΓΑΙ ορίηΐου, 
ἔουπάθα ὁ {μ6 δϑβουίίου οὗ 6 ρβουάο- ΕἸ ρῃδηΐυϑ, 1βΒ (μὲ ἢθ τγϑβ 
Βοση δ ΒΑΡΎ] ΟΙ, ἀπα νγα8 ομ9 οὗ {Π6 96] 0 τοϊυχηρα ὙΠᾺ Ζοτγυθ- 
ῬΑ 061] ἱπ ὀοῃβθαθθηοα οὗ ἴπ6 οαϊοὶ οὗ Ογτυβ. Τὴθ βαὴθ δυΐμποσ 
δίῆστηβ (μαὺ Π6 γγὰ8 Ὀυτὶοα δ “ΘΓΆΒΑ]6Ππὶ διλοηρ' {Πι6 ῥσὶθβίβ; ψΒΘηΟΘ 
ΒΟΙΔΘ δαγθ οοη]οοίαιγοα {μαὺ ἢ6 88 οὐ {π6 ἴἈΠΣΪγ οὐ Αατοθ. ΤΉ6 
Ὀἴτα6Β οὗ μ18 ργθαϊοίζοηθ, ΠΟΎΘΥΘΥ, ἃΓῸ 80 ἀἸβε ΠΟ] πααυϊκοα ὈΥ Εἰτωβο], 
(μα νγο βᾶυθ 88 τη 1 0ἢ} ΘΟΥΔΙ ΠΥ ὁπ {πῖ8 ροϊηῦ 88. γχ8 Βανα ὙΠῈ τϑϑρθοὶ 
ἴ0 ΔΥ οὗ {86 ΡΙῸΡΠοίβ. 

᾿ ΕΙ], ἘΠη]Ἰοϊ πη, δὴ 99, 100 
᾿ τμμμμα ος 255. 11]. 11, ΡΡ. 891, 392. 

ΤᾺ ὉΣ δὴ δοοοῦηῖ οὗ Ζορμδηϊδἢ δηὰ δ18 Ὀοοκ, Εἰ ἰο᾽ 5 Ογοὶ, οἵἨἁ ΒΙδ]. Σὰ ὃ ζι ἡ ϑηδν Ρ κ, Υ ἱ . διὶ 

3. Τρίὰ, 8 99. 
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ΓΕ] 18 Ἰποὶπϑᾶ ἴο Ὀ6]1ανθ, ἤτοι 11, 8., ἐπαὺ Ηδρραὶ ᾿γ88 ὁ οὗἁ 
186 ἴθ ν σϑιηδι πἰηρ' [Δ 6 γΒ Το δα βθϑῃ ἴδε βγβὺ ἴθλρ]6.} ΤΒ6 βὰρ- 
Ῥοβιοι 18 πού ὑπ] κοὶγ. ΕῸγ ἰμαΐ οὗ π6 Ταϊμιυα, {μαῦ Ὧ6 νγὰϑ ἃ 
τοιοῦ οὗ {π6 ατοδΐ ΘΥμδρόραθ, ἴμ6γ6 18 1688 ΡΟ 4 Ὀ}]}1γ.2 Τιογχὰ Α. 
Ἡσνου δἀάυοθβ γθΆΒΟΏ 8, ἔτΌΤΩ ΒΙ τ] Ασ τ οὗἉ δίγ]9, ἀἸοίζοη, ὅτο., ον Ὀ6- 
Ἰϊονίηρ [μαὺ Ηδρραὶ στοίθ Εἶτα 111, 2----τνὶν, 22. τ [86 Θχοθρῦοι οὗἁ 
ἦν. 6---23.8] 

ΧΑΪΒΘα ὕρ [86 ῥγορμοὶ Ἠεξβαὶ δουΐ [86 γοᾶῦ 620 δεΐοσο ΟΝ σιϑῦ; δηᾶ, 
10. ΘΟὨΒΟαΌΘΩΟΘΘ ΟΥ̓ δὶ8 Θχπουίδ0η8, ΓΒΘΥ͂ τοϑυσηθα [86 τ οσκ, τ βοὴ 
Ὑγ88 σοι ρ] οἰθα 1η 8 ἔθ Ὁ ὙΘΆΓΒ. 

ΕΣίδου, ἴῃ ΟΥΟΥ [0 Θμοοῦγασο ἔμοῖὰ ἴο ργοσθοα ἴῃ {Π18 υπάογίαϊ- 
ἴηρ, ἰὴ6 Ῥχορβμοῦ δβϑυγοα {πολ ἰμαΐ ὑπ6 ρΟἸΟΤΎ οἱὗὨ {818 Ἰαύζοσ Βοιιβθ 
ΒΒου]α Δγ Ἔχοθϑά {6 ρ]ΟΣΎ οὗ ἔμ6 ἔΌστΊου. 

111. Τμῖθ ΒΟΟΚ ΘΟΙΏΡΥΙΒ68 ἔουγ αἸδύμπος ἀΙΒΟΟΌΓΒΘΒ, ΥἹΖ. 
1. ΤὨΘ ἀθ]δΥ οὗἉ (6 ῬΘΟΡΪΘ ἱπ τϑτυ]αϊπρ' [86 ὑθηρ1]0 νγϑ8 [86 ΓθΆδ0ῃ ΜΨὮΥ͂ 

ΠΟΥ ΟΙΓΟ Ραηθηθὰ ὙΠῸ ρστοαὺ ἀτουριί (1. 1--12.). Ἐποουταροχηθηΐ ἴο 
Ὁπασγίακο ὑμ9 πψόσκ (18---1δ.). 

2. Ῥτομΐβθ ὑμδὺ (Π6 ρΊἸΟΓΤΥ οὗὨ {π6 Βοοοπᾶ ἰθτρ]0 βῃου]ά ΒΌΓΡΑΒ8 ἐμαὶ οὗ 
110 ἄγβὶ (1. 1--9.. Τὶβ νᾶ 018116ἅ Ὀγ ΟἸγῖδὺ Βομπουτίηρ [(Π6 βϑοομὰᾶ 
[δι ρ]9 τῖῖ ἢ ΠἷΒ ρσόβθθοθ. ὅ60 10Κ6 χὶχ. 47., χχ. 1., χχὶ. 88.; Φόδῃ 
ΧΥΪΙ. 20.4 

8, Ομδηβυτγο οὗ {86 ἴ6ρ8] στ σὐδουδηθδθ ὈΥ ΒΊΟΝ (89 ΡΘΟΡΪΘ γγοσὸ ἀορσι νὰ 
οὗ ἃ ὈΙΘεϑίηρ (1. 10---19.). 

4, Το βου ηρ Ὁρ οὗ ἰδο Κίπράοτχμ οὗὨἨ ΜΘΒβίδῃ ὑπᾶθσ [86 ἤδη οὗ Ζοσιθ- 
ῬΑ661 11. (20---28..Ψ 

ΙΝ. Το βύγ]ο οὗ {Π18 ργορμοὺ 18 ἴοσ [86 τηοβὺ ρασί ρ]δίῃ Πα Ῥγοβδὶο, 
Δα νϑῃοιηθηῦ ΠΘῚ ἢΘ ΣΘΡΓΟΥΘΒ; 1ὖ 18, ΒΟ ΘΥΟΣ, ἰμ θσβρογβοα τ 
ῬΑΒβΒΑρ 68 οὗ τηυοἷ ΒΌ ]Ἰτἱἐγ δηα ραῖμοβ ἤθη 6 ἰγοαίβ οὗ {π6 δανοπί οὗ 
116 Μοβδβίδι, υγσβομι ἢ6 ΘπιρΒδί6Ά}}γ ὑθυτῃβ “ [86 ἀδβῖγα οὗ 8]1] παίϊοῃβ.᾽" 

[Τπουρὶὶ ΗδρραὶΒ βίγ]6 18 ργοβδῖο, ἢ ΟΟΟΒΙ ΟΠ ΔΙ ΪΥ 1868 ῬΆΓΆ 16] 1Βγὰ, 
88 ἴῃ 1. 6, 9, 10., ἰ.6, 8, 22. Ηδ ἐγδαυθ ΠΥ ᾿πίγοάμοοθ Ἰηϊοστοραΐο- 
ΤἶθΒ, 8811. 4,9.,11, 3,12,13,19. Αὕὄ ἕδνυουσιῖθ ἜΧΡΥ ΒβΊ 0. 18 2229 Ὁ, 
;, δ, Ἴ., ἢ, 15, 18. 

71 1ἴβΒ τθοσα ἴμδηὴ ἀου δι} τ μοίμου [86 ρῆγαβο “ {π6 ἀοβῖτο οἵ 4]]} 
πϑεϊοπβ᾽ (11. 7.}, γγαϑ ἰπίοπα θα ἴο τοῖον ἰο ΟΝ τιβί, ΤῊΘ γυϊραῖο ὑγαπβὶαίθθ 
ἀοεἰάεγαίκις σιποξὶδ σοπίϊδιιδ ; δῃἃ βοποθ {86 Ἰάθα 888 Ὀθοοιηθ συσγοηΐ. 
Βαυὺ {86 οΥἹρίη 4) ν7}}} Βαγά]ν ὕθασ 11. ᾿ἼΠ6 νου 18 Ῥ]υγαὶ, δπα οδῃ ὈΘ 

1 Ὁίο Ῥσορῃοΐθη ἀεβ Α. Β., νοὶ. ἰϊ, Ρ. 5816. ἔ Κιιιοβ Ογοὶ, οὗ ΒΙΡ], 1δξ. ἃσῖ, Ηορχαὶ, 
8. 8660 διρἐ Ποῖ, οὗ 16 ΒΙιΌ]6, ἃτὶ. Εστα, Βοοκ οἵ 
4 ΥΥ. Ιονἱ Β ΟΟΙΩΤΩΘΏΪΑΓΥ οὐ Ηδρραὶ. 
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ῬτοΟρΡ ΥΪΥ οοπδίγυρα ψῊ ἢ ἃ δἰηρσοΐαῦ ποῦ, ΠΤΟΙ, οὐἷν σι μεῃ 11 18 Δ ποῦ 
οἵ τωυϊυάο. Ηδποο, {μ6 ΠΧ Χ. τοπάοσ, τὰ ἐκλεκτὰ πάντων τῶν ἐθνῶν, 
“[Π6 οδοῖοα οὗ 411 παίδομβ." 411 β8}} θ6 βιβδίκδη οὐ ἔεαδασγ: Ὀαὶ {δε 
οΠοϊοοβέ, {6 δοβέ, 88}} δσοτηδ ἴο γίνε βοποὺγ ἴο οἄ. ὅο Εν], ἴ[λς 
ἸἸοθεΐθῃ 8116 οΚοῦ Κοιωσαθη.; Αἶβδο Ὦτν. Μοογσε, “" ἀπᾶ 186 Ὀεδαὶγ 
ὉΓ 411 186 πδίομβ 88}8}} οουῃβ." Ὧν. Μοοτα Ἵεχαῃηῖηθβ {Π18 Ῥδϑεᾶρε εἰ 
Ἰεησίη, δηὰ δἀάυιοοβ βούο σαὶ βίσοηρ, ΓθΆδο 8 ἀσϑϊηβί [Π6 ΘΟΓΏ ΟΣ ᾿πΐεγ- 
Ῥγεϊδιοι. ̓] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥῚΙ. 

ΟΝ ΤΗῈ ΒΟΟΚ ΟΥ ΤῊΞ ΡΒΟΡΗΚῚ ΣΕΟΗΛΔΕΙΔΗ, 

1, Αμέλον απα ἀαίε. ----11. Απαϊνεὲς Ο ἐἐ σοπίεηξε. ---1Π΄. Οδεεγυαξίονε οἱ Σὲ 
δέν ίδ.----ΤΥ. Τλε ἴαξί εἰΣ ολαρίεγε ρῥτουεά ἐο δὲ σεπεῖπε. 

ΒΕΞΟΒΕΕ ΟΗΒΙΒΥ, δ390---δ18. 

Ι, ΤῊΣ πϑδιηδθβ οἵ Ζϑοβδσδμβ ΤΑΙΠΟΣ δῃα σΥΔΠΘΓΔΙΠΟΙ ἀγα δβροςοά 
(ΖεοΝ.1. 1.); δηᾷ ἢ γχ88 οὔϑ οὗ {86 σδρύϊνοθ γ͵Ὑῶᾷο γοϊατιθα ἕο «6 τι] 6 πὶ 
ἴῃ ΘΟΏΒΘΑΈΌΘΠΟΘ οὗἉ (Π6 ἄδογοο οὗ Ογτυβ. [[η ΕἶΖγα νυ. 1. δηᾶ νἱ. 14. ΒἊς 
8 Π8}16ἃ 1πΠ6 βοη οὗ ΙΔ44ο; (86 ψογὰ δὸπ Ὀοϊηρ᾽ ἔγοαυ ΠΟΥ πδοα ᾿π δὰ 
οσχίθηοά εβἰρσπϊδολίίοη. [Π΄| 88 18 ὙΘΥῪ ῬΤΟΌΔΟΪΟ, (Π6 [440 παπιοα Νεξ, 
Χὶ!. 4. Βα 16 ργοροὺβ στδηαίβίμοσγ, Ζθομασίδῇ νν88 οὗ ἃ ὑΥΙ ΒΕ] ἔλταγ. 
Τι 15 ΚοΙγ ὑμαῦ μ6 ΠΣ 86} 18 παοδηῦ, Νεῆ. χὶ. 16.] Α8 Βα ορεπεὰ ἂμ 
ἰδ λαρν ΘΟΙΩΓῚΪΒΒΙΟ ἴῃ δα εἰρη! τόμ οὗ 186 βοοοπὰ γεᾶσ οἵ 
Τθατῖαβ (δ 6 βοῃ οἵ Ηγϑίβδβροϑ, {μαῦ 18, αρουΐ Β.Ο. 620, Βα νγαϑ οοῃΐοσζω- 
ῬΟΓΑΓΥ ὙΠῸ Ηάᾶρραὶ. ἘΕΎΟΙΩ 11. 4. γ͵χα ΤΥ Ὀ6]1Ιονο ἐμαὺ μα νγῶβ οδιοὰ 
ἴο {Π6 ΡγΓΟΡΒΘΙ͂Ο ταἹἸΒιῪ ποθὴ γουηρ. 

11. Τὴθ ῬΥΟΡΏΘΟΥ οοηβιβίβ οὐ ἔνο ραγίβ: {πῸ ἔγβί δοῆσοσηβ {δὲ 
ουθηΐβ ὑπο ἰβκιηρ ΡΪδοθ, ΥἱΖ. (Π6 Τοϑύοσδ θη οὗ (86 ἰδιαρίο, ᾿Ἰπίοσ- 
βραγβίησ Ῥγθα! οοη8 ταϊδθνο ἴο {μ6 δανθηΐ οὗ (86 Μϑεβιδαῖ. ΤῆὋ 
ΒΘΟΟΠΑ ΘΟΙΏΡΓΙΒ6Β ργορἤθο 68 τοἰαίνα ἴο ΤΔΟΤΘ σγομοῖα ουθηΐβ, ρασσα- 
Ἰαυὶν [Π6 οοταϊηρ οὗ ὁ 6811 ΟἸσὶδβί, δῃὰ (86 τὰς οὗ (86 Βοσηδηβ δρδὶδϑὶ 
ἴΠ6 “68. 
" ἐὐρν Ι. εοπέαϊης ἐλε Ῥγορλεοῖεε (ἀοἰϊυεγεά ἔπ ἐἦε ξεοοπα γψεαγ ὁ δατίκε 
Ἰ.---ὶ, 

1, Εχῃοσίδώοη ἴο [πὸ ονγβ ἴο συδγὰ δραϊηϑὲ (86 βἷπβ οὐ {ποῖγ δηοξϑ- 
ἴοτβ (1. 1---6.). Ῥχοπιΐβοβ ἰο ϑῃσοῦγαρο ἔδθαι ἴπ ἱμοὶς ποτὶ ; π|ἰμὶεὰ 
Ῥοϊηΐ 4130 ἴο {δ ἐΐπηθ8 οἵ Μοββίδῃ (1. 7.--ἰ, 18.). 
.ι, 2, Ὁπάογ {16 ἐγρ6 οὗἨ Φοδῆυδ (δμο Βὶρσῇῃς-ρσίοβδι οἰοίοὰ νεῖ {1 πον βδοογάοιδὶ 
δίίγο, 18 δύ ἔογίβ 186 φίοσγ οἵ Ομ σίϑδὺ δ8 π9 οἰ ἱϑῦ οογηογ- ϑίουθ οἵ δὶς 
Οἰνυτ ἢ (111.). 

8. ὕπάον {πὸ νἱβίοῃ οὗ {πθ ροϊάθῃ σδηα]θϑεοκ δηὰ ὑνγο οἵνο- ἐγθθϑ ἐὲ 
ΤΟρΡγοβθηίθα (6 βυσδοβ οὗ ΖογυθθΑῦΘΙ δηὰ “οβῆσα ἴῃ το- δυ 1] πρ (86 
ὕδιη}]6 δηὰ σϑδβίογϊ ῃρ' 118 βοσυΐοο (ἴν.). , 

᾿ς 4, ὕμπάον {86 νἱδβίοῃ οὗ ἃ ἢγίπρ το]], ᾳυϊςκ λυάρστηοπίβ ἀγὸ ἀοπουπορὰ 

" Πα Ῥτορδείϑθη ἀεβ Α. Β., υοἱ, 1ϊ. . 520. 
" Τῆι Ῥγορβεῖδβ οὔ [86 Ἐεδίοσδιϊοβ, ον Ηδρραὶ, ΖϑοἊβαγίδη, αηὰ Μαϊδοδί, Νὲεν αὶ, 

ΤΣ Οομηπι, οἢ Ἡδρραὶ ἰΐ. 7. Ρ᾿. 75, ἄς. Οοπιρ. Ἡδπάοτγβοη, Τῆς Μίπον Ῥγορδείς, βοῶ 
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πριιϊηϑὲ ΤΟΌΌΘΤΥ δηᾶ ΡΘΓΌΓΥ, ἰγαπαρτθβϑίοη οὐ δοίῖ {801608 οὗ (6 ἴα 
(νυ. 1---4.}; {πγϑαϊθηπίηρ οὗ ἃ βοδοοπᾶ σαρίνἽΥ (ὅ---1].). 

ὅ. ὕπάογ {πὸ νἱβίοῃ οὗ {π6 σμδγίοίϑ ΤΏΔΥ Ὀ6 τοργοϑοηίθα {Π6 017 ΘΙ ρῖγοΒ 
(νἱ. 1--8.), ἀπ, ΌὉΥ {π6 ὕνγχο σγΟύΤ 8 οἡ ὑπ ποϑδά οὗἉ οβῇυδ, [ἢ ΓΘ- 65 8 0}18ἢ- 
τηθηῦ οὗ {Π6 οἷν} δηὰ σοϊσίουβ ΡΟ Υ οὗὁἨ [Π6 “6νν8 ὑπᾶορ Ζθυυθδθαθοὶ δηὰ 
Φοβῆυα, δπᾶ (π6 Πρ - ρου μοοα δηὰ Κἰηράοιῃ οὗ ΟἸιγὶβι, θοὺῃ Κρ δηά 
Ηρ -ργίαϑὺ οὐ {π6 οἰατοὶ οὗἩ Οαοἂ (9---1δ.). 

ῬΑΠΤ 11. Ζνορλεοὶες (ἰοἰϊυεγοα ἐπ ἐλε ξοιιγίδ ψεαν ὁ ἰλ6 τγείση οΓ 
Ταγῖιι8 (ΥἹ1.-----πῖν.). 

1. βοπιθ ὅθ. γ18 βανὶπρ ὈΘθη βοΐ ἰο ὁ“) ΓΈ 8816 πὶ ἔγοτῃ ὑπ6 6Χ 1168 αὖ ΒδΌγ]οη, 
ἴο ἱπααυΐτγο οὗ {πὸ ρτίθϑίβ δπα ργορἢθίβ Ποῦ (ΠΟΥ πγογο θουπηά το ΟΌβογνΘ 
[Π6 [Ἀ5{8 {πῶ0 Πδὰ Ὀδοη 1πβιϊ τα ἃ οη δοοουηΐ οὗὨ {π6 ἀοβίγιοί᾽ οη οὗ ΘΓ 8816 πὶ 
(σἹ". 1--τ8.}, (86 Ῥτορμοί θηΐογοαβ οἡ ἴπθπὶ {Π6 νγϑὶρ ἢ 16 τηα ῖθ 8 οὗ {Π|0 ἰᾶνν, 
γ]Ζ. Ἰυἀρτηθηΐ δηα ΤΊΘΓΟΥ, 16ϑὺ {16 8816 σΑ]δῖη 0108 Βμου ἃ Ὀ6[Ἀ}}] {πο πὶ τυ] ἢ 
δὰ Ὀθθη ἰπῆϊοίθα ἀροη ὑποὶν ἐλίμογβ (4----1 4.) Οοα ρῥτοπιΐϑθβ ἔθ δοῃ- 
{Ἰη8Πη069 οὗἩ ἷ8Β ἄνουν (ν}}. 1---8.), Θμοουγδροδθ {πθηὶ 0 ρῸ οπ ὙΠ} {10 
θυ] ηρ᾽ (9---17.}. δη ἃ Ῥογτα 8 [Π6 πὶ ἰο ἀϊδοοη ηαθ Π6 ΟὈΒοσυϑηοο οὗ [80 
λϑίβ (18.----28.). 

2. Ῥτγϑαϊοιοηβ οὗὨ ὑπ6 οοπαυοϑὲ οὐὗἔἉἩ ϑ'ιγγία, Ῥῃωηίοϊα, δηὰ Ῥαιθϑεϊηθ, ὉΥ͂ 
ΑἸοχδηάθσ 116 ατοϑδὺ (ἰχ. 1---7.), δηὰ οὐ 106 νυ δίο Ὁ] ρτονϊἄθηοο οὗἩ Οοά 
ΟΥ̓́ΘΡ Π1Β ὑθῃ!ρ16 ἴῃ {Π 086 {1π|68 (8.); (6 δά νοηί οὗἩ ΟΠ γὶβί (9,10.) (Οοπρ. τ ἢ 
Μηΐι. χχὶ. ὅ., δηὰ ϑόδη χίϊΐ. 1ὅ.}; 1ὉΠ6 δσοπαιιο68(8 οὗἁὨ [Π6 «ϑνν8, ΡΥ ΘΌ]ΑΓΙΥ 
ΟΥ̓ 1π6ὸ Μαοοδθθθθ, οὐ {86 ρῥγίποθβ οὗ ἴπΠ6 Οσϑοίδῃ το ΆΓΟΙΥ (1] --- 17.) 
ῬΡΓΟΒΡΟΡΓΙΥ͂ 18 [ὈΓΟΠΘΓ ῥγομλϑοα (Χ. ]---3.}; δῃὰ {Π61] νἱούοσ 68 δΓΘ δρδ1η 
ἔογοίο]ὰ (4---12.). [0 16 ΡτοῦΔΌΪ6 {πδὺ {118 ργοροίϊο ἀἸΒοοῦ 890 γθιηδὶηβ (0 
Ὧθ ]]Υ δοσομιρ 8ῃ6 4 1 186 πα] τοϑίογδίοη οὗ [86 «6708. 

ὃ. Ἴ1]Θ τοὐθούΐοη οὗἉἨ 1Π6 “6 νγ8 ἔογ {1ιοἱγ σοὐθοίΐοη οὗ Μοβϑιδῃ (χὶ.) (Οοωρ. 
Μαῖιῖ. χχνὶ. 14, 16., ἀμ χχν]]. 8ὃ---10., ψ ἢ ΖΘΟΝι. χὶ. 11--18.). ὙΤῈΘ “6 νν8 
τΒοτηβοῖνοα μῶν ὀχρουηάρα {18 Ῥγορίιθου οὗὨ {Ππ6 Μοββίβι. 

4. Α βεσῖθϑβ οὗ ργορμθοῖθβ, γοϊδίϊπρ ὑσὶ πο ρΑ ΠΥ ὑο (Π6 (}π|68 οὗὨ (ῃ9 ροΒρεὶ]. 
ΤΠ6 ΟΥΤΩΣ ρδτὶ (Χίϊ. ]--9.}) δῃπουησοβ ὑδ6 ῥγθϑογσυδίίοῃ οὗ φθγυβαθιη 
ρδϊηδὺ δὴ ἱηναβδίοη. ΤῈ στοῦ οὗἩ {πΠῸ “Θνγ8, ἴῸΓ {ΠΟῚΡ ΓΔΌΠΟΓΒ μαν]ηρ ογὰ- 
οἰβρὰ τΠ6 Μοβϑίδῃ, ἰ8 [Β6η ἔογοίοϊὰ (10----14.}, 88 4150 [0 ογυοϊ ἢ χίοη ἰΐβοι ας 
δηὰ [π6 βΘΠΘΓΑΙ οοηνογδίοῃ οὗ {Π6 ὁθν)78 (χ}}.). ὙΠ ἀδδβιγυοσίίοπ οὗἁὨ {πεῖν 
Θηθτηΐθϑ 18 δρδίη ἰογοίοἹϊὰ (χῖν. 1----1ὅ.); δηὰ {Π9 818] δοηνθγβίοη οὗ 8]] 
Δ ]ΟΠΒ (0 {116 σΌΒΡ6), δα 8} ΡῬΓΟΒΡΘΓΙΥ͂ οὗ [Π6 συγοῖ (16---21.λ} 

ΓΜ ΟΝ ἀἰβδγοηοθ οὐ Ορ᾿ πο οχὶβϑίβ 848 ὑο ὑπὸ ᾿πίουργοίδίιοῃ οὗ Δ ηΥ 
Ραγίβ οὗἩ [18 ὑσορμοὺβ βοοῖκ, ὉΣ τ μοὶ 186 βίυἀοηξ τηυδβῦ ΘΟηΒ}}Ὁ0 ΤΠ 6 
ΟΟΙὨΠΊΘῊ ἰΔ΄ΟΥΒ. 

111. Ζεομαυδ ΒΒ βίυ]6, 1κὸ ἐμαὶ οὐ Ηδρραὶ, 18 0 Υ {86 τηοϑὺ ρατί 
Ῥτοβδὶο, {βου ρἢ τοῦτα οὔδουγο ἰονγατβ {πΠ6 Ὀορὶπηῖπρ οἡ δοοουῃΐ οὗ 
ἢ18 ἴγρ68 δηά υἱδίοῃβ. Βυῦ (μ6 αἰ ΗΟ. 168 δγιβίηρ ἔγοσῃ ἢ8 4] σά 
ΟὈΒΟΌΓΙΥ ΤΑΥ͂ 6 δοσουηίοα ἔον ὈΥ {86 ἔποῖ, ““{πᾶ| βοτηβ οὗ Ὦ18 ργϑ- 
“οι οπ8 στοαί ἰο τηδίζουβ Ἡ ΠΙΟΒ ΓΘ 8.1} ᾿πηγοϊγοα ἴῃ {{π|| τνοτοῦ οὗ 
ξαϊυγι ἐγ : πὸ πομᾶου, (θη, ὑπαῦ [Ππ686 [8}} ποῦ τυ] [ἢ 6 ΓΘΔΟἢ οὗἉ οὐγ 
Ροτγέδοϊ δοιργθμθηβίοη. ΟΥΒΟΓΒ ὑπο γθ ἃ ΒΊΟΝ, 16 δανα ροΟα Γεδβοὴ 
ἴο Βα] ογα, ἤδνθ ΔΙΤΘδαΎ Ὀθοη ἔὉ]8]164, θαὺ ἀο ποῦ ἈρΡρϑᾶγ συ ἢ βυοῇ 8 
ἄερστοο οὗ δνϊάθποθ, δ8 {ΠἸ|6Ὺ ῬΥΟΡΔΟΙΥ που πᾶνο ἀοπθ, 1Γ νὰ μδᾶ 
Ῥδθῃ ον ᾿πίοσιηθα οοποογηΐϊηρ {Π6 {1π168 84 ἴδοίβ ἴο τ ΠΙΟἢ ΡΥ 
τοϊαίθ. ὙΠ τοϑρθοῦ ἴο {Π|6 δι] ΘΒ δπΠα ἔγρθβ {πα δγθ Ἵχῃιθιιοα, 

" οἱ ἀἰνίἀ68 (π6 ὕοοῖ ἱπίο ἔπγθθ ραγίδ, 1. ἰ.--νὶ,; 11. Ὑἱ]. νἱῇ].; 1101. 1Χ.--χὶ,, 3. χὶϊ.-τ 
χὶν. Οὐπιρ. Μοοτο, Τὴθ ΤΥορ οῖδ οὗ ελι6 Εεβιοταιίοη, Ζθοδδσγίδῃ. 

ΟΣ... 11. Φ.} 



882 “παϊγεἐ5 Ο ἐς Οἰἱὰ 1 Ἐείαπιοηί. 

(ΠΘῪ ὅζὰ τιοϑῦ οὗ ἱποτὰ οὗὨ θᾶβυ δᾶ ἀοθίδσταϊπαίθ δρρ|οδίοα, Ἀπ, 
ἴανουσ οὗ {86 πηρογίδμοσ οὗ δῖ8β βυ )]θούς-τηδίοσ, 1ὑ τὺ Ὀ6 δείκπονυ- 
Ἰοάρεοα ἐπαΐ, ποχί ἰο Ιδβαῖαϊι, Ζϑομδυῖα 18 (86 τοδὺ Ἔνϑηρο] 08) οἵ 41} 
{1 Ργορμοῖβ, μβανὶηρ' ΤΟΥΘ ἐγεαυθηῦ 8 ΤΊΟΤΟ ΟἶθαΓ δπα ἀϊγοοὶ 4]10- 
ΒΙΟΏΒ ἴο {86 ομαγδούθυ δῃᾷᾶ οοχωϊηρ οὗ πὸ Μοβδιδῃ, πα δῖ5 Κιπσάσπι, 
ἰῆδη ΔΩΥ οὗ (86 σεβῦ . . . ἰδ Ἰδαίου σμδρίογβ, ἴθ ραγέσυδιτ, 
τἸβίηρ ἴο 8 ἄορτοο οὗ δἱενδοη δῃὰ στη ον ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἸΠΕδσιοσ ἰὸ 186 
ΒΕ] Ἰταοδὺ οὗ [Π6 ᾿παριτοα τυ πρβ.᾽ἢ :} 

ΙΝ. ΤΏ αἰνοσϑν οὗ βίγ]6 ΔΉ ΒΕ ἴῃ {86 ττιησπ οὗ (16 ῥτο- 
Ῥμοὺ μδ8 ἱπάπιοθα ΤΩΔΩΥ τλοάθγῃ ογι 68 (0 Θομοϊας πὶ {π6 λει εἰχ 
ομαρίοσβ σουἹὰ ποῦ μᾶνθ θθθῃ σι θη ὈΥ Ζοοδβαγίδῃ; Ὀὰΐ {π6ὶγ οὈ]οο- 
{Ἰ0η8, ΒΟΎΟΥΟΥ ἐΟΣΙ ἀ80]6 ἴῃ ΔΡΡΘΆγδῃο6, δ μα οὗ Δ ΘΑΒΥῪ δηὰ βδῶϑ- 
[λοΐοῦυ βου }!]10Ὲ. 

1, 10 18 8] 6σϑα τπαῦ τμ6 δνδηροὶθῦ Μαίον (χχνὶ 9.) οἰΐδδ ἃ 
Ρδββᾶσα ΠΟΥ͂ ἰοὰπά τη ΖΘΟἢ. χὶ, 18. 88 βροίϑῃ, ποὺ ὈγῪ Ζϑοδβδσίδι, δαὶ 
Ὦγ Φοτγοαῖαῃ. Βΐ οὐ {18 [Ορῖο 866 ἄῦονοϑ, ρ. 138, ποίο.Ἔ 

2, 10 18 υτροα {παῦ Τ,ΔΩΥ ηρΒ ἀγὸ τηθηϊοηδα ἴπ {μ686 οδαρίοσε, 
ΜΏΪΙΟΙ ὈΥ ΠΟ Ι68}8 ΟΟΥΓΘΒΡΟΠα ὙΠῈ ΖοοΒασυδῃ πη; 88 παα 

δυθηΐβ τὸ ἰογοίο]α, ψ Β]οἢ Δα δοίυδ!]Υ (Ἀθη ρ]δοα Ὀοίογα {μδ8ὲ {ἰπιο. 
Βυΐ 1Ὁ τηᾶὺ Ὀ6 αυσβίϊοηροα ἩΒΘΕΠΟΥ ἰποβα βυδ)θοίβ οὗ ῬγορθῇθοΥ ἢδτε 
Βοθη ΥἸΟΒΠΥ υπάοτγϑίοοά, 8πα τ ΒΘΙΒοΡ ἐμαῦ, γ ΒΙΟἢ πα8 Ὀθ 6 οοπδίσυοα 
88 Βανὶπρ' ΓΘίογΘ ΠΟΘ (0 ραβὺ γα Βδο 08, ΤΩΔΥ ποῦ ἴῃ ΓΘΔΙ ΠΥ ἐδστηϊπδίο 
πη οἴδμοῖβ οὗ δ ἰδίοσ. ρϑγιοά, δῃα βοΐ βοσῆδρβ Ὑ1Οἢ ἀγὸ γαεῦ ἔοὸσ ἴὸ 
ΘΟΙΏΘ. 

3. Αποίδποῦ ἀγρυτμηθηῦ 18 ἀγα ἔγουα οὮΔΡ. Χ].» Ἡ ΙΟὮ ΘΟΙ Δ1ΏΒ 8 ῥτο- 
ῬΠΘΟΥ͂ οὗ {μ6 ἀοβιγυσίοη οὗὨ {86 ἰδιηρ]6 ἀπά ρϑορὶα οὗ {86 968; 8 
ῬΓΟΡΘΟΥ, “ΒΊΟΝ (10 μα8 ὈΘθὴ 8814) 15 ποῦ ἀστϑοβῦ]α ἰο {86 Βοορο οἵ 
ΖΘΟΠ ΑΓΔ Β ΘΟΙΩΙΆ 8810}, τγΠ0, ἰορσοῖθοΣ τ ἢ18 ΘΟ] οαστο Ηασσεὶ, τϑ8 
βοηΐ ἰο Θῃοουγζασα {86 Ρ6ΟΡ]6, αὔθ Υ γοϊυγηθα ἔγοιῃ οαρυϊντέγ, ἰο ὈυΠὰ 
{ποὶν ἔθη} ρ16, δῃα ἰο τοϑίοσα {πο σοσασλοη θα ἢ. Τ18, 1Ὁ 18 σταπίοα, 
γγ48 [06 ρθῃογαὶ ΒοῸρα οὗ Ζβϑομαγ ἢ 8 ΘΟΙ ΠῚ ΙΒΒῖοπ ἴῃ [86 γέ εἰρδὶ 
ΟΠδρύατβ ; ποὺ νου ]α τὖ πᾶν θ6θὴ ἃ δύ τηδ ἰο ἔογοίβὶ! [π6 ἀοβίσαςῦσαυ 
ΟΥ̓ Ὀοίὰ [86 ἰθρ]6 δῃᾶ {ῃ6 Θοτημλοηυγ (ἢ, 8116 ΠΟΥ γα Ὀαΐ γεῖ 
δυ]άηρ. Βαΐ, Ὀούνθθη {86 ἀαΐα οὗἉ {8686 βγϑ ομαρίθγβ δῃα {δαὶ οἵ 
[Π6 Βυσοροάϊηρ, ΟΠ 68, ΠΊΔΩΥ͂ ΟἸΓΟυταβίδηοθϑ πσῃῦ ἤανα Τσουγτοα, δηὰ 
οογίδιηυ αἱ οοσυγ, ἴο σῖνθ Υἱβ6 ἴο ἃ οοσωσαϊβϑίοη οἷα σοσν αἸοσγεης 
οΟΙΡΙ σίοη ἔτοτῃ ἐπ6 ἔογεροϊηρ. Τἢ [ΟΥ̓ΠΙΘΥ Δ΄ΓῸ ΘΧΡΓΟΒΒΙΥ ἀαῖοϑαά ἴῃ 
{Π6 Βϑοοῃμα δῃά ἔθου γϑασβ οἵ [π0 τοῖρῃ οὗ ᾿ασῖυβ; ἰο τς ἰδίζδσ πὸ 
ἀαία αὖ 411 15 δηποχϑᾶ, [ασίυ8 18 ΒΌρροθϑα ὑο ἴᾶνδ σοϊσποα {ϊτέγ-εἰχ 
γΘΔΓΒ; 8πα 1Π6 «6 }0}8 δᾶνθ ἃ ἰγδαϊθοη ὑπαὶ ἴΠ6 ἰπγοα Ῥσορβοῖα, 
Ηδρραὶ, Ζεοομβασίδῃ, δηα ΜΑΙ δοὶ, ἀ1ἃ ποὺ α16 θοΐοτο [86 1Δβὲ γϑᾶγ οἵ 
{πᾶῦ Κιηρθ τοῖρῃ. ἀἀιηιηρ, {ποη, Ζοοβαγδα ἴο μαννα ῥσορβεβδιϑὰ 
δα ῖη ὑουγαγα 8 (Π6 61086 οὗὨ δ18 [1ἴ8, Π6 ΤΩΔῪ 108}} Ὀ6 Βυρροθεοα ἴο δᾶνὸ 
Ῥυθ  βηοα πιϊουῦ ΔΗΥ͂ ἸΠΟΟΠΡΤΌΝΥ, ΔΟΥ δυο δὴ ἱηύογυα,, τ μδὶ 
ΜΟΙ] ποὺ Αἰ ορθίμου ᾶνα δοοογσαδα σῖ [Π6 ρμοσοα δηᾶ ρμυτροτί οἵ 
ἢἷ8 ἢσβέ δοιωπιββίοη. Απά, 88 {πο γα 18 ροοα γϑάβοι ο 6] ον ἰμδὲ 
{Π18 γγαϑ (ῃ6 6886, 80 ΡΟῚ [18 ργου πα Ὑ7ἷὲ ΠΙΔῪ αἶ8ὸ ποῖ ᾿πιρσοῦδθὶῦ 
ΘΟ υάθ Βῖτὰ ἰο παν Ὀδ66η ἐμαύ γ  Ὺ Ζϑοβαγιδῃ οὗ τ βοῖὰ οὖσ ϑανίουξ 

᾿ Ὧν. ΒΙανπον δ ΤΎΔηβ] δ οι οὗ Ζοοπαγίδη, Ῥγεὶ. Ὠΐβο. Ρῃ. χυ. χνί. 
2 Οορ». Μοοσο, πὸ Ῥιορμοῖδ οὔ 86 Εεδβιογαιίου, ρΡ. 311, 212, 960---Φ08. 



Οὴἡ ἐδ Βοοῖ 9 ἐΐ6 γορἠεέ Ζεολαγίαή. 888 

ΒῦΆΚο (δίας, χχῖὶ, 86.} 28 δαϊη Ὀοΐνγθθη ἐπ6 ἰθωρ]α δηᾶ (ἢ 6 ΑἸτδγ. 
ΕῸΓΣ 6 νγ88, δορογαϊηρ ο ΟἿΡ ϑαυϊουγβ ἀδβουιρίίοη, (86 βοη οἵ Βαγα- 
Οἤ͵48, δ πα ΘΟΠΊΘΒ ἴῃ --- ΘΓ, ἔγοση Ὑθαὺ 18 βδ]4 οὐ δῖα, π6 τρί 
πδίυγΑΠΥ Ὀ6 ἀχρθοίο ---αὐ Π6 οἿο086 οὐ {μαῦ βϑυῦϊθβ οὔ ργορμοίβ (Ὁ τυ 
{Π6γ6 ΓΘ ΠΟῚΘ Δ ΕΟΥ ἢϊπὶ πη] {Π6 σοτηϊηρ οὗ ΟΠ γῖβί), τ μὸ ψογα ρυΐ 
ἴο ἀδδί ἴῃ {π6 [108 ἃ] ἀΙΒοματρο οὗ (μοῖνῦ ἀαίγ. ὙΤΠδῦ μ6 τῦδϑ Ὀθσοσὴθ 
οὐποχίοιβ ἴο 18 ΘΟ ΓΎ τ ΤΊΔΥ 6 ΠΟἸ]οοἰθα ἔγομ οἤδΡ. χὶ. 8. Απάᾶ, 
1 τῃὴ6 τοοογάβ οὗ μ6 ΟἹ Ταοβίδηχθης ἀγὸ β]θηΐ σοποδγηϊηρ 18 ἀθδίῃ, 
Ἰοὺ 10 Ὀ6 τοιμθιθεγθα {πᾶὖ 1Ὁ τγᾶ8 ἃ ὙΘΤΥ͂ 8118}} ραγί οὗ μοι, 1 ΔγΥ, 
{πᾶ νγὰ8 τυ ἴθῃ δΟΣ {πα δνθηί. 

4, ΤιΑΒΌγ, ἀροη {[Π6 βαπλα βυρροβι του, [η6 Δ] ονγϑᾶ αἰ ἴδσθηοα οὗ 
δβύυἷθ Δα ΤΏΔΠΠΘΣ ΤΠΔΥ δ6 Βοσομπίοα ΟΥ̓, ποῦ ΟΠ]Υ 88 ΔΥΪΒΙηρ' ἴΤΌΤΩ {Π6 
αν υβιυ οὗἩ {Π6 Βυ)]οοί, θυ ἔγοτα {πῸ ἀπΠἴδγθηῦ ρα οὐἨ {π6 δυΐδου: 
ΨὯΟ ΠΥ Μ6]}} θα ογθάιθα ἰο πᾶν τυύυι λύθη ἢ τποσγα αἸσπ!Υ ἴῃ Π]8 
δανδῃοθα γθΆγβ, ἴπἢδπ ΒΘ ἢ6 νγὰ8 Ὀαΐ ἃ γουΐῃ, 88 6 ἷἰβ β814 ἰο Ὀ6 1 
ΟὮΔΡ. 11. 4. 

ὕροη {π6 τι Πο]6 {Π18 σοπο] 8:0 ΤΑΥ͂ 6 ἀγα ; πα, βού ηρ᾽ 4516 
{μ6 ἀου δ {Ὁ} ααὐ που οὗἉ δὲ. Μαιμον Β ἰοχὺ, ΤΠ γ6 18 ποίμϊηρ 686 ἴο 
δ ἰουπα βυῇιοϊοπΐ ἴο ᾿ηναϊἀαίο {Π6 {116 οὗ Ζοοδατίδῃ ἴο {π6 σμαρίθυβ 
ἴη αυοϑίοῃ ' ; 8Π4,, Θομβθα θην, (μδὺ ὑΠ6Υ 6ΓΘ ποῦ τὺυιτίθῃ ὃν εἶ 6Γ6- 
τηϊδἢ, ἃ8 Μεάορ, Ὠγ. Ἡδιτλομά, δηα οἴοῦβ πᾶν ΒῸΡΡΟΒΘα, ΠΟΥ δέζογε 
1π6 τα οἵ [πδὖ ρῬγορῇῃοῖ, Δ8 ἀγοΒΌΊΒΠοΡ Νοοοαα οοη)δοϊαγοα ; ὙΏΟΒ6 
ΟΡ᾿ πο γγὰ8 δἀορίαα ὈΥ͂ Δ’ΟΠὈΙΒΙΟΡ ὅθ ϊκου, δῃα 4180 ὈὉγ ᾿οβαθυϊοίη. 

{{{18 ἃ ἀπ οαΪ Ὁ τηδίου ὑο ἀθοῖθ τ Βοίμον (86 Ἰαΐον οπδρύίοσβ οὔ (Η18 
θοοῖ (ἸΣ.---χῖν.), ῥσγοοθοα ἤὥόοσῃ 86 δαΐμοῦ οὗ {86 δῦ] ον ρα, 26 
ὙΝ οὐἴδ 88 βιρρ 168 1168 οὗἨ ΟΥ168 ΏῸ ἤαγα δαορίοα Τορροβὶίθ γἹ 8, 
ΔΠ4 [188 Θχ ΒΙι 164 ἐπ 6 δγρυτηθηΐβ Ομ ΘΗν το] 164 οἢ 88 ῥὑσοοίβ ἐμαὺ Ζ6- 
οματῖδῃ αἸα ποὺ ψυῖΐο {Π686 ομδρίουβ. 

ΤΠΘΥ͂ δγὸ [6 0] ονηρ : [ἢ {Π6 ἔοΣΠΊΟΥ ρατίβ οὗ {86 ῬΟΟΚ βυταθο]- 
18} 8 ἰΔΥΟΟΪΥ δ ρΙογοᾶ; θτθ ͵ὸ Πᾶγα ΒΟΔΓΟΘΙΥ ἃ ἴγδοθ οὗ 10: (ἢ 6 
ΙΟΥΤΩΘΡ ΟὨΑΡίΟΙΒ ἃ16 Ῥγοβαῖο; ὙΉ8116 {πΠ6 Ἰαΐθυ βαθὺ ΡΟΘΙΤΥ δηα 
ΤὨγίῇσα. [πὸ [86 ΘΑ Υ}16Γ ρογίοι γα ἤανα ᾿η χ ΔΘ ΟΤΥ ἔΟΥτα 88, 1. 1, 7.» 
ν. 8., γἱ. 9., νἱὶ. 1., γὙἱϊ. 1, 18.; ὙΏΙΟΝ ἃγὰ ναγιθα δου σαβ, 88 
ἴῃ Ιχ. 1., χὶ. 4., χὶ, 1. ; 86 ἴῃ {8686 Ἰαΐον Οὔ 68 (86 πϑιηθ οὗ {π6 Ῥχο- 
Ῥίνδῖ πϑυοσ οοουγβ.ἢ ΤῊΘ Βἰβύοσι 68] μοΟΒὶ [101 ΒΘΘΙῺΒ 4180 ἴο δ ἀ"Πἔδγθηΐ, 
Εὸν Ταιηδβουβ, ΤΥσο, ΡΒ: 18 (Χ. 1--- 6.), ἀνὰ (ἰχ. 13.), Αββυσῖδ 
δὰ Εργρί (χ. 10, ζχ6.), ἀγὸ ἀθβουϊ θα δ8 186 Θῃθηπ68 οὗ Φπ0ἋΔἢ ; 8 
ΒΌ ϑιβύηρ αἰνιβίοη οὗ 186 {πτὸῪὸἷ᾽ ΚΙΠράοχῃβ 18 τωρ] ]6α (Ἰχ. 18., χ. 6, 
δο., χὶ. 14.}, 8:4 {86 οοπέϊπυβηοα οὗ 8. ᾿ῃομΆτ ῦΥ (ΣΙ. 6., ΧΙ]. 7. : 
ΘΟΙΏΡ. ΧΙ]. 7, ζο., 12.) Μογθϑονοσ, {μ6 σγϑίδγθποοθβ ἴο 160] αἴ δπὰ 
ἔλ186 ργορμοίβ (χ. 2, ἴσο. ; χι. 2, ὅζο.) ἀγα ὑγοοίβ μδὺ [Π686 οπαρύθγβ 
ταυβί ανα Ὀθθη οομηροβοᾶ Ὀοίοσο {86 6χ]]6.8 [10 τασϑὺ Ὀ6 δα ἀεα {παι 

1 Ὧν. ΒΙΑυτοΥ Β Ττδηβ᾽αἰΐοη οὐ Ζοοβαγδῃ, ΡΡ. 85ὅ---87.0 ΤῈ ροηπίηοποδθ οὗ [Π6 ᾿ΔἰΈοΥ 
Ῥαγί οὗ 186 ῥτορῆθου οἵ Ζθοπδγδῃ 18 δα βίβοι ΟΣ Υ Ῥσγονοά, ὮΥ͂ 8 ταϊηαἶθ ΟΧΒΙμ ΠΔΙΙΟ οὗὨ 118 
ἰδησαδρε, δῖ}1]6, ροϑιῖςδ] βιίγαοίαγο, αγραπιοηῖ, ἀπὰ ΒΟΟΡΘ, ΟΥ̓ Ὦγ. Ἐ. Β. Κοορδβίογ, ἰῃ 8 Μο]ὁ- 
ἰοετηδίδ ΟΥ ἶσα ἴῃ ΖΕεο αΥΙδ ῬγοΟρ οἴδο Ῥϑγίθπι ροβίδυϊογθτῃ, ΟΔΡΡ. ἰχ.---χὶν. ὑγὸ ᾿πϑηᾶδ οἷα 
Δα οη ἃ. β8νο. αοιίίηρθ, 1819. ὅ66. α͵δ8ὸ Ὦσ, ΗἩθηρβίθη θοῦ Β 1) 58ου δι οη8 οἡ 1860 
Θεηυΐποη688 οὗἩ ΠὨδηΐοὶ, απ ἃ Γπ6 πιο ΤΙ οὗ Ζεομαγίδι, ἰγαμβ᾽διοα Ὁ [80 θυ. Β. Ρ., Ῥγαίίβη, 
ἙαΙπαγρἢ, 1848, 8νο. 
. 3 [Ι͂π Απιοβ τΠ6 ἰηιγοἀαοίουΥ ἐοτιηυρο ΟΧ ἢ Ϊ: σΟηΒΙἀΘΥΔΌΪο γαγίδιίίοη. Ὑοῖ ὑμδὶ ρσορμοῖ 
18. Ποῖ ἀϊδιποπιδοτοὰ οἡ (ἢΐ8 δοσουηῖ. 

5. })9 εἴῖε, ΕἸπ]οἰϊαηρ, 8. 250, Ὁ. 
8.1 2 



884 Απαϊγεὶς 977 ἐδε Οἱ Τερίαπιοηΐ. 

{ΠοΓ6 13 ἃ ΤΏΟΓΘ Ἀγομαῖο σαβῦ οἱ βίγ]6 ἴῃ {μ6 ἰαίον ροτίϊοπβ (πδὴ ἴῃ {ἶι9 
ΘΆΓΙΙΘΓ ρα οὗ [ῃ6 ὈΟΟΚ. 
1 που]ὰ θ6 υπΐμὶσ ἰο ἀθὴν [8686 δυρυτηθηΐβ σοΟΠβΙ ἀθσαῦ]ς τ εἰσὶν, 

Βυὺ Ῥοῦμαρβ {86 οἰζαϊίου (Μαιι, χχνι. 9.) οὗἁ « δγοιαϊδῃ, ΠΟτα πὸ 
βΒῃου]ά αν ὀχρϑοίθα Ζϑομασδῃ", μα8 σίνθπ ὑπ πὶ [0 ΤΩΔΩΥ͂ Σαϊμβ ἃ 
ἴογοβ τσ βῖοῖ ΠΥ σπου] ποὺ οἰ ουνἾδ6 αν μα. [1 τηᾶν Ὀ6 νε]] ἰο 
οὔβοῦνα ἐμαῦ, ἸβΒουρἢ ΤηΔΏΥ ΟΥ[168 ἄστοα ἴῃ ἀθηνϊηρ ΟΠαρα. ΙΧ.--Σῖν. 
ἰο Ὀ6 ΖΘοοΟΒαυδ ἢ Β, [ΒΟΥ ΨΑΥῪ πιοδῦ ΓΘΙΠΔΥΚΘΌΪΥ τη {πεῖν Δρρτοργιδῦου 
οὗ [86 οἰαρίεσβ ἴῃ απθϑίΐοη, Τἢυ8 Νοιγοοπαθ Ρ] 4068 ἸΧ.---πὶ. Ὀοίοτα 
186 σαρίϊνε οὗὨἁ {π6 ἴθ {τ1068, 86 Χ]Ί].---αῖν. δἴϊοσ 1βϑῖδῃ, δα ῥγίοῦ 
ἴο ἴπ6 [Δ}} οὗἨ Φογαβαίοιη, ΕἸρρο Ὀοίονοθ ἐμπαὺ ᾿ὰ μδ8 αϊβοονογοά 
πἷης ἀπΠἔἜδγοηὶ ἔγαστηθηΐβ, ἩΒΙΟ κ6 ΔΒΒΙσῸΒ [0 νυΊουβ [Ἰπ|68 8πα δὺ- 
(Ποτβ, οἤαρ. ΧΟ» ἴον ᾿πβίδῃοθ, ἴο ([Π6 ΖΘοβδγιδῇἢ τηθηϊ!]οηθα 2 (τοι, 
Χχνὶ. ὅ. 6 οίί6 δπυμπηθγαΐθθ βού σγα] οἴπου οοπ]θοίατοα.; (ομ- 
τηδηίδίοῦβ δ πα οὐ [108 Οπρθῦ ἰο ᾿οασ σδ Οἢ ἔγομα ἔβοίβ οὗ 118 Κιπά. 

Τι 18 ἃ τηοβὲ ἐστ! 06 οὐ)]θοίζομ το [86 αἸδιηοιθογίηρ οὗἁἉ [8186 θοοκ 
ἐπαῦ Ζοοβδυδἢ ᾿ἰνοὰ ποὺ ΨΘΥΥ ἰοηρ Ὀαἔογα (μα οἰοβίῃρσ οὗ {π6 σβθοη. 
Η!8 τυυλπηρβ ταδὶ μαγα Ὀθθη ΓὙΘΒἢ ἴῃ ΤηΘηἶΒ τη 8 δ ὑπ 6 ΕἸΓΩ6 ; δηά 
ΤΠ6Υ οου]α ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἤᾶγθ Ὁβουι 6 α ἴο οπθ ἍὙ8Ὸὸ δὶ δαῦ 7ιδῖ μακρά 
ἔτοτα ἀιιοηρ {Πμ6 πὶ ἴπ6 ὐίογΆ 668 οὗ Β66ΥΒ Β0π16 ΘοηἑΓ168 ὈδίΌΓα. 

ΕἸτΠΟΣ, γα Ηπα 186 ὑπυδὰ8] οχρυθβϑίοη, ὩΨῸΝ ἼΡ, ἴῃ ὈοΓ᾿ ροτ- 
(10η8, Υἱ}, 14, δῃα ΙΧ. 8. ; Ὑ.Π, ἴῃ [Π6 86η88 οὗἁὨ “10 τοπιούο," 11}. 4., 
ΧΙ. 2. (οορ. 2 Οἤγοη. χν. 8.}; [Π6 Βγιῃθο]16 8] ἀοβοσιρίϊοη οὗ Ὠίνιπο 
Ῥτγονίάθῃσθ, 838 ““ἴπ6 ουϑβ οὗ Οοά, ἢ 111. 9., ἰν. 10., ἴχ, 1, 8.:; τ8ὲ 
ῬΘΟυ ΑΕ Υ οὗὨἨ σοι ρτοπομαϊηρσ [86 ἡ 016 ἴῃ 108 ραγί, ν. 4., χα! 1, 8.; 
(6 ἀοβοσιθίηρ οὗ {π6 {ΠΘΟΟΘΓΔΟΥ͂ 88 [6 ““Πουβα οὗ υἀδῃ δηα [8γ86],ἢ 
88 ““ ΡΉΓΑ," ΟΥ̓ “086 0},7 1. 12., 1.. 2, 16. (1. 19., 11. 12, Ε. τ.) 
ὙἹ. 1δ., ΙΧ. 18., χ. 6., χὶ. 14, ἄο,. ἘἸΣΙΠΟΥ, {πο γῈ ΔΙῸ ῬΘΑΒΑΡῸ5 
Ὀθαυϊηρ ἃ οἷοβα σϑβοιῃ ίδῃοο, 11. 14. (10 Ε. ν.), 884 ἰχ. 9. ; δΒἰπηη]αγ 
ἴουτῺΒ οὗ δχρύθϑβίοη ἴῃ 11. 18, 1ὅ. (ϑ, 11, Ε. ν.), δπὰ χὶ. 11.; ἢ) 6 
ΒΒΙ.Θ ΤἸΏΔΏΠΟΙ 1ἢ Ὑ]11. 14, δη χῖν. 6. ῬυΡΙΥ οὗ ἰδηρσίιδρο 18 ΟΥἹἀΘὨΓΥ 
Βουσῃῦ; δῃηᾶ γοί (4 ] ἀδῖϑηι:8 πού ππίγθα ΘΔ ΕΥ̓ ΟΟΟῸΣ ; 88 ΠΟΥ ἴον δ , 
1χ. 8.; ΠΝ ἔος Πὧ, χῖν. 10.; ὅπ, ΧΙ. 8.; ΠΡ δ [ῸΣ τ ΤῊ, 
Ιχ. 13, ΤΠ δογίρέϊο ρίεπα “Υ1 ῖ8 ἔουπμα ΧΙΙ, 7. δηα 6᾽β6 τ ΒόΓο. 

Τη Ῥοίῃ ρογίϊοῃδβ, α͵8ο, {6 γα ἃγὰ Δ᾽] 8108 [0 Ῥγονιοὺθ ἩυΓΙ[ γ8 : ἐδπ8 
ΘΟ}. 111. 8. δηα νἱ. 12. ὙΠ [88]. 1ν. 2, 661. ΧΧΙΣ, ὅ. Δηα χχχῆϊ, 15.:; 
1:1. 10., ἢ ΜΊοβῇ ἐν. 4. : νἱ. 13, στ Βα]. οχ. 4. : υἱὶ. 14. δπὰ ᾿χ. 8. 
ἢ ΕΖΕΙκ, χχχν. 7. ; χὶ. 8., ψτῦ «{6 Ὁ. χϊ. ὅ., χ]ῖχ, 19.,1. 44.; τσ. 10. 
ὙΠ} ΡΒ]. ᾿ἰχχὶϊ. 8.; χῖδι. 2. ψτ Ηοβ. 11. 19. (17. Ε- ν.); χὶ. 4, ὅ. στὰ 
47 6Γ. 1. 6, 7., ΕΖοῖ. χχχῖν. 4.; ἴχ. ὅ. τ ΖΘΡΏ. 11. 4.; χλῖ, 8, 9. ν ἢ 
ἘΖοῖϊκ. ν. 12.; χῖγ. 8. ψῖ ΕΣ ΖΕΙκ. χ]ν!. ]---12. ; χῖν. 10, 11. νὰ 
16 ΓὙ. ΧΧΧΙῚ, 38---40. ; χῖν. 20, 2]. ψῖῖ ΕΣ Ζαῖϊς. χ]Σ, 12., χ]ῖν. 9. ; ΧΙΥ. 
16---19. νὴ 158]. Ιχυἱ. 28. δπᾶ ἸΙχ. 12. 

Ἡ!Ἰϑίοσῖοαὶ ΓΤ Ἕγομ 68 ἃγα 4130 βαϊ! 4 (0 ΒῃΟΥ {μδὺ {Π6 ἰδίου σπαρίο γα 
ὙΓΟΥΘ ΘΟΙΊΡΟΒΘΟα δἔον {πΠ6 οαρ νυ. ὅδοπια οὗ (Π|686, 16 πιυϑὶ "6 δὸ- 
Κηπον]οάροά, σαπποῦ 6 το] θὰ οθσ. Βαΐ ἴχ. 12., χ. 6. τηΔῪ Βθθπὶ [0 
ΡΓΘ-ϑΌΡΡοΟΒΘ ὕπο ἀεβίγαοίου οὗ [π6 Ἰρομδγο ιν ; χὶϊ, 1]. Δ]]}ἀε8. ἴο 
«) οδια δ Β ἀθαίῃ ; δηά ἴῃ χὶ! 7, 8, 12., χὶἹ, 1. 1Π6 Βουβα οἱ Πανὶ ὰ 

866 Βϑίογο, ὑρ. 133, 882. 2. ΕΠηϊοϊαηᾷ, ὃ 350. ὃ, 
" 566 })9 ὕοιιο, [υ14.; ΚοΙϊ, Εἰμ]οίεπημ, 88 108, 105. 



Οἡ ἐδιο Ζδουλ 9 ἐδλιε Ῥνορδλεί Ζεελαγιαδ. 886 

ΒΡΟΚΘΩ οὗἁὨ 88 ποΐ δοίιια Πν σαϊρηΐηρ, θὰ το Ὀ6 ἐπογϑαῖθοσ τοϑίογοα ἴοὸ 
ῬΓΘ- ΘΙ 6 η06 Δηα ρμοτνογ. 

Απ ἱπρεπίοιϑ Ὀαΐ σταϊϊϊζουβ Βαρροβιοη 88 δὴ τπϑᾶθ ἐπαΐ 
δηούποσ Ζϑοδυαῖ,, ρΟΒΒΙ ὈΪῪ {Π6 οὯ6 τηθηθοηθα [88], γἱϊ!. 2., νναϑ {π6 
80 Πογ οὗ [Π6 Ἰαῦον ομαρίοσβ. Βαΐ ἴῃ {Π6 δθβθῃςβ οἵ 8}} ργοοῦ 10 τ} 
Ὡοῦ 6 ἴἰο φϑβϑηα {18 88 ἃ ἔδλοί. ΤΠ6 ᾿ἰ}18 ΟΥ̓ 118 ψοϊυχτηθ Ργθνοπ. 
1Π6 ἌΠΟ αἀἰβουββίοη οὐ {π6 τωδέθασ ἴῃ 1818. ρ]δοθ: [π6 δαϊίοσ, αὐζοσ 
ν σμϊηρ (86 γϑυΐουβ ἀγσπμηθηΐβ 88 ἀΠ]ΠΡΘΏΟΥ 88 ἢ6 ο8Π, ΘΔ π ΟΠΪγΥ 6χ- 
ΡΓΘΒ8, ἐπουρ νὴ} ἀμ! άθησθ, ἢ18 Βο ἰοῦ τπαὲ ἐμ τ μοῖδ θοοῖκ ἤἥονοα 
ἔγοτα 9Π6 ρ6 1, δηὰ τηυϑύ τοίου (ῃ8 βίιἀδηῦ ἴο δα ΠοΟΥΒ ΒΟ ΠανΘ τ ΟγΘ 
ἸΆΥΡΟΙΥ ἰγθαίθα 186 χαρϑιϊοη. 3} 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΧΥΠΙῚ, 

ΟΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚ ΟΣ ΤῊΒ ῬΕΟΡΗΞΒῚ ΜΑΙΆΑΟΗΙ. 

Ι. Ακέλον απὰ ἀαίε. ----11. Οοσαϑβίοη ἀαπα δ60}6 Ο ἠϊδ ργορλεον. -- 111. Απα- 
ἰγεὶδ ( ἐς σοπέοηίδ. ---ἸΥ̓, ϑέγίε. 

ΒΕΒΟΞΕ ΟΗΕΙΒῚ, 496-420, 

1. ΟΟΝΟΒΕΝΙΝΟ Μλ]βοῈὶ, {Π10 Ἰαδί οὗ {6 τϊηοΥ ρτορμοίβ (τ Βιοἢ ΠπδΠῚ6 
Β᾽ σ. 168 πῖν απρφεὶ ΟΥ̓ ΤΙ ἨιΘΘΒΕΉΘΟΥ), 80 [1016 18 Κπόνῃ, ἰῃαΐ 16 Πὰϑ8 
Ὅδοη ἀουδίοα τ ΒΟΙΒΟΙ Π18 παῖ Ὀ6 ἃ ΡΓΟΡΟΣΥ Π8ΠῚ6, ΟΥ̓ΟΏΪΥ ἃ σΘΠΘΥΪΟ 
ΠΆΓΩΘ, ΒΙρ γπρ 1Π6 Δησ6] οὗ {π6 Ἰωογα, ἃ πηθβάθηροῦ, ἃ Ρῥγορβοί. 
ΕΎοδλ ἃ. ΘΟΙΩΡΆΤΙΒΟΙ Οὗ Ηδρραὶ (1. 13.) ν ἢ δ δ ιὶ (111. 1.}, Ὁ ἀρ- 
Ῥθατβ ὑπαῦ ἴῃ {πο086 ὑἸπη68 {Π6 Δρρο] δου οἵ “ίαίαοἠ-«“εἠουαΐι, οὐ (π6 
ΤΩΘΒΒΘΏΡΟΥ οὗ {π6 Ἰωογά, νγᾶβ ρίνομ ἴοὸ {π6 ὑγορμϑίβ, Τὴ δορίυδριηῦ 
ἰτϑμβ]αΐοσθ πᾶν τοηἀογοα ΜΆΘΗΙ ἐς αησοὶ Ἰηβίοδα οὗἨ τιν ἀπφοῖ, ἃ 
[π6 οΥἱρῖμδὶ ἱπηροτίϑ; 8πη4 βαυθῦαὶ οἵ [πΠ6 (πο 8 ἤν αὐυοίοα ΜΑΙΔΟὨΙ 
ὈΠΩΟΥ [ἢ6 Ὡᾶηη6 οὗ [π6 δηροὶ οὗ (πε 1,ογὰ. Οτίρθη ϑηίζογίδϊ πο (86 
οχίγαναρσδηῦ ποίου {μα ΜΑΙ δΟἢΣ γγἃ8 δὴ ἀηρ6ὶ] ᾿ποδγηδίθ βοῃΐ ἴσοι 
(ἀοα. (αἰπηοὶῖ, δου  οόοπλα δηα βοιηα οἴἤοῦ δηοϊθηΐ γι ίογβ, {81} Κ8 
(Παὖὺ ΜαΑΙΔΟΙΙ τγαᾶ8 [6 ΒΆΤΩ6 Ῥούβοη 88 ἔῦζτα, Ὑ8Ὸ ψγοίθ [Πῃ6 σϑῃοηϊοαὶ 
ὈοΟΚ ὑμπαῦ Ρᾷ8868 ὑπάᾶδσ 18 πᾶμηθ, πα τνᾶ8 ρΌΨΘΤΠΟΥ οὗ {Π6 «608 ΔΙ͂ΟΣ 
{Π6ῚὉ σοί γῃ γοῖ [Π6 ΘαρΟνΥ7. ΑΒ Πα τον βθα {ἢ ΒΟΙΥ βογιρίῃγϑβ, 
δηα οοἸ]] οἰ δα {Π6 σαηοη οὗ (μ6 ΟἹα Ταβίαπιθῃΐ, πὰ ρϑγίοσμλϑα νϑγίοιβ 
ΟΥΠΟΥ ᾿πηρογίδης ΒΟΥ ΙΟ6Β ἴο {Π68 «ον 188} οσοῖ, ΕΖγα ἢ88 ὕθθῃ ΘΟῊ- 
Βιἀθγθὰ Ὀθοίῃ ὈΥῪ δηῃοϊθηῦ «6 18}, πα αἷδὸ ὈΥ ὍΠ6 Θαυὶγ (ΟἸ]ιγιβδη 
ΓΙ ΟΓΒ, 88 ἃ ὙΘΓΥΥ͂ ΘΧΊΓΔΟΓΙ ΠΑΤῪ ρΘΓΒΟῚ βοηΐ ἔτοτα (1οα ; πα {μογθίογο 
1Π6Υ ἐπουρᾷέ πἴπὶ ΜΈΣ ἈρΡγορυιδίο Υ ἀθποιηϊηαίθα ΜΙ ]Ά οὶ ; Ὀαΐ ἔος 
1π686 ΟΡ᾿ΠΙΟΩΒ ἴΠ6Γ6 18 ΒῸ ομαἀδίίοη τ βαίθυ θυ. 

10 18 σαγίδι ἐμαὶ ΜΑΙ ΔΟΠΙ νγαβ ἃ ἀἸβίϊ ποῦ ρϑσβοη ἔϊόση Εὗζγα, πα (88 
Βοβθηγ 16 ΟὔϑΘΓΥ68) [86 8016 ἀγρυϊμθηῦ οὗὁἨ ἢ18 Ὀυο]Κς ὑγοόυθβ ὑπαὶ 

1 ἘΟΙ], Εἰη]οΐτπρ, 8 1056. 10 Μὴ} 6 οὐβεγυϑᾶ τΠδὶ βοπιθ οὗ ἴπ86 [οχίβ δα βρροδ]οᾶ (ὁ 
ὉΥ οΥἰἰς8 ΨηΟ ἰακα ὁρροβίϊθ Υἱοῦ ---α ῥτοοῦ οὗ [89 αἰ ου}Υ οὗὨ ἰοστηίηρ ἃ ἀφοϊἀρἀὰ 
Ἰυαάρτηθρηξ. 
᾿ αὔβεο Ηδνετηΐςεϊ, ΕϊηἸοϊταηρ, 88 268, 264, Π. ἰϊ, ρΡ. 4135---426.; Κ το Ογοϊ, οὗ ΒΙ}], 
ΤΔι. γί. Ζοομαγιῃ, 5.; Ηδπέογεου, ΤΠ ΒοῸΚ οὗ ἴπ0 Ὑπτοῖνε Μίηοσ Ῥγοόρμοῖε, ᾿τοῖ, τὸ 
Ζουδιητία ; Μυυτο, Τῆς Ῥγορβεοίδ οἵ τπ6 Εοδιογαίίοη, ΡΡ. 209 --Ῥῷ ἴ ύ. 

“41,8 



886 «παϊγϑεὶς 97 ἐδε Οἱά Τεείαπιεηΐ. 

[6 ἤουτ 5ῃ64 αἴγον {86 τοΐαση ἔγομῃ {86 οαρνιγ. Ὑμδὶ 6 νγδδ οϑῃ» 
[ΘΙΩΡΟΓΆΣΥ τ ΝΟΠΟΠ Δ} πγ88 ὑπ6 ἀηναγγὶηρ ορὶπίοη οὗ {μ6 δησϊοηία, 
δηα 18 ρἰαοοθα Ὀεγοπα 411] ἀουδὺ ὈΥ [δ6 δβιιῦ)θοῖ οὔ (π6 Ὀοοῖ,, σοι 
Ῥγθβθηΐδ (88 88π|6 δβρεοῦ οὐ {π]ηρθ 88 ἴῃ Ναἢ θα Β ὕη6. - Τα, ἐ᾿ 
Βροδ 5 οὐ 186 ἴθι ρ]6, 88 μβανίπρ 66 ὈΌ1]ὺ ἃ ΘΟΠΒΙάΟΓΔΌΪῈ ἔπι; ἷἃ 
Ἰηἰσοάμπορβ {Π6 “678 88 δου ρ δἰ ληρ οὗ [π6 υπίδνουταθ!α δέδία οὗ (πεῖν 
ΔΑΓ: 1Ἢ Απαβ ἴδυὐ ἢ 086 Ὠραῖίμοθη τῖνοδ, πολ Νοδβοτηϊδὴ 
ΔΊΟΥ Βουη6 {1π|6 βΒοραγα θα ἔσο {π6 ρϑορὶα (Ν ὰ, χὶ, 28---30.): π 
σΘΏδυσοβ {86 ΜΠ ΠΟΙ ἀϊηρ οὗἩ ἴΠ 68, τ] οἢ γ88 α]8δοὸ ποίϊοθα Ὀγ Νεδο- 
τα δ (χ] 1. δ.λ.} Ετοτὰ 4}1 [Π686 ΟἸΤΟΠΙΒίΔΠΟΘΒ 1Ὁ Δρρϑδτβ {πδὺ Μδίδοδι 
ῬγΟΡΠΟβι θα 116 ΝΟ ΘτΣδ ἢ τγ88 ρονοσηοῦ οὗ 6258, 1016 Ρατυ συ Α 
Δίθασ ἢ18 Βδοομα οοτηΐηρ ἔσο {π6 Ῥογβίδῃ οουτὶ ; δηα ἢθ6 Ἀρρθᾶσβ ἴὸ 
ανο οοηίγιδυίοα (86 ψοῖρμῦ οὗ Ὠ18 Ἔδσοσγίδι οηϑ ἴο {Π6 τεβίοσβοι οἵ 
186 «ον ]δἢ ΡΟ ΠΥ, δπα {ΠῸ6 814] ταέοστα θϑίβ Ὁ] 186 α ὈΥ ἐμαΐ ῥιουβ δπὰ 
ΘΧΟΘ]]δαῦ ρονθύηοσ, Ασοβθίθμορ Νουγθομηθ ΒΌΡΡΟΒΕΒ {818 ργορβοί ἴο 
ἢανα βουγιβῃθα δροαῦ [86 γοᾶγῦ 436 θοίογο [6 Ομγιβδη ὅσα ; δαὶ Ἀγ. 
ἹΚοππϊοοίξ ρ͵αοθθ Ὠΐτὰ δρουῦ {π6 γοαῦ 420 Ὀοίοσο ΟἸγῖβὲ ἢ δι ἢ ἀδίε 
18 δϑἀορίοα Ὀγ Ὦγ. Η4]68, 88 βυ οἱ θη εν ἀρτοοΐηρ τὶ {Π6 ἀσθογιράοη 
οὗἩ Φοβερῃῃβ δῃὰ [Π6 νασγίηρ ἀδίθβ οὐ σῃσομοϊοροσβ [1ὑ που]ά βεεαὶ 
ἴτοιῃ 1. 10, 111. 1. 1854 {Π6 ζοηλρ]θ- ΟΥΒὮΡ γ88 ορβογνθα δὲ {86 {1π|6.} 

11. Το 68, βανιηρ το - 11} {86 ἰδρ]6 ἀπά γσ- οί} Ὁ} 1886 4 (ἢς 
ὙΓΟΣΒΕΙΡ οὗ Φοδβονδῇ, δὐδοῦ {Π6 ἄθδίῃ οὐ Ζουευρῦαθοὶ δηα «}οβῆυδ τὸ- 
Ἰαρβθα τηὔο ὑπ ὶνγ ἔΌΓΠΊΟΣ ἱστο Πρ ΊΟ ἸΏ ΘΟΏΒΘΑΌΘΠΟΒ οὗ {6 παρ] σεποο οἵ 
1Π6 ῥυϑδίβι ΑἸΠουρῆ ΓΠ6Υ ποτα Βα βου ΠΥ τοοστα θα ἀυτίηρ (δε 
σονθσπθηίβ οἵ ΕἶΖτα δηἃ ΝΟ 8, γοῦ (ΠΟΥ [611 ᾿πΐο στοββ αὔιβεϑ 
ΔοΣ ὑπο ἀρεῖ οὗ ΕΖτα, δπὰ ἀυτίησ ΝοΒοΙ 48} Β ΔΌΒΟΠΟΘ δὲ ἴῃς οουτί 
οὗ Ῥοσγϑῖα. Ὅη6 ῥγορβοὺ Μαίδοιι νναβ ἐμογθίοσα οομητηβϑιοπϑα (0 γθ- 
Ρουθ 186 ῥγιθϑίβ ἀπά Ῥθορ]θ, ἔοσ. {Π 6}. :γγο ΠρΊου8 Ὀγδοίίοοθϑ, δη (0 
την] 6 {πολ [0 γοραπίδηοο δηα σγοξοστηδλίοῃ οὗ 116 ὈΥ͂ Ῥσογηΐδβαϑ οἵ (86 

οαὖ Ὀ]Θββίηρβ ἰῃδὺ βΒῃου]α Ὀ6 Ὀοβίονοα δὲ {π6 δαάνϑηΐ οὗ 6 Μοεβιδι. 
ΤῊηΐθ θΟΟΙ 18 γοξοστοα ἴο ἴῃ {πὸ Νον Τοβίδιηθηϊ, Μαΐϊξ. χὶ, 10., χτι, 

12.: Μαῖῖ 1. 2, ιχ. 11, 12.; Τὺ Κ6 1. 17.; Βοτα. ἰχ. 13. 
ΠΙ. Τδο τυϊηρβ οὗ ΜΑΙ, νυ Βιοἢ οοῃδιδὺ οὗ ΟΣ ΟΠδρύθυβ, οοπι- 

ΡΥΙΒΟ ἰὮγθθ βϑοίϊ 08, ΥἹΖ. 

1. Το Ψονγθ μαυΐηρ σοι ρ]αἰποᾶ {π8ὲ (οα Πα ββονσῃ [Π6πὶ πὸ ρδγίίσυΐασ 
Κιπάποϑϑ, [Π6 ργορμϑί ἴῃ σΟΡΙΥ γϑυλη 8 {πθπὶ οὗ {π6 βρϑοΐαὶ νου Ὀεδίοποὰ 
ὑροη ἰβθηὶ; {Π|6]Γ ΘΟΌΠΙΓΥ Ὀθίηρ ἃ ουἱεϊταϊοὰ Ἰαπά, ψν}}1]6 (πὶ οἵ {86 
Ἑοταΐίθβ νγᾶϑ Ἰαϊὰ νγαβίθ, πὰ τνδϑ ἰο ὃθ 8.}}} ΓἈγί μοῦ ἀοναϑίδιοα, ὉΥ (86 
Ῥδυβίδη δΓΙΏ68 ΠΡΟ πρ του ρ ἢ ἐμο8θ ἰδυυὶ (ΟΣἹ 68 ἀρδὶπδί 86 σου  πς 
ἘΥΡ 888 (ἰ. 1---ὁ.). ΜαίδοΣΙ ὑΠθη σοργονθδ ἐμθπὶ ἴον ποὺ βῃονίπρ ἀ0θ 
ΤΟΥΘΓΘΏΟΘΘ ίο Οοἀ (6----10.} ; Γ΄ ψ ΠΪσἢ (Ποῦ τοὐθοϊίοι 18 ὑδγοδίθηθα, δηὰ (δ 
ΘΑ] ηρς οὗ (μ6 (ὐϑη 1168 18 δμπουποθᾷ (11.). Ὠινῖηθ ἡυἀρταθηΐβ ἀσγὸ ἱμγοδιθηοὰ 
δδδὶηδὺ (Π6 Ὀγθϑίβ Ὁ. ὑπαὶ (Π Ὁ] Πη688 (12---ἰ, 9.). 

2. ΒΟρσοοίβ ἔοσ {μ6 ἱμίδστοδσσίαθθ οὐ {86 ῬΘΟρ]Θ ψῖτἢ 1Δοϊαίσϑεβοβ, δηὰ 
ἀϊνογοῖπα ὑμϑὶν Ἰορὶ ἱπλδύθ υσῖνοβ (1. 10---16.λ 

ὃ. Εογοίθ]]8 (86 σοταϊηρ οὗ ΟἸγὶβι, δηὰ [8 ΤΟ ΠΠΟΣ Φόμη [86 Βαρίϊεί, 
ἀηογ [86 πᾶπιθ οὗ ΕΠ]148, ἰο ΡυΓ ΕΥ̓͂ [86 ῥγίθβίβ, δῃὰ ἴο δι ύθ {μ6 Ἰδηὰ ν|ιδ 
8 ΘΌΓΒΘ, 1Π]688 (ΠΟΥ 811} τοροπίθά. Βορτσοοῖβ δῖθ ἱπίογβρογϑθθα, δῃὰ ἐδθ τὸν 

Σ Φάβδη, Ιηπιγοάδαοίίοη, Ρ. 435. 
5. Ατοπθίδῃορ Ναουγοοπιθ, Μίηου Ῥγορβείβ, Ὁ. χ!μ. ; Κεηπίοοις, Ὠ ἰβϑογίδεὶο Οομ σαὶ, 

δ 14. Ρ. 6.; τ. Ηδ]868, Απδὶγβἰβ οὐ ΟΠ σοποίορυ, νοὶ. ἰ). Ρ. 538,, οὗ Ρ. 489. (οἀϊΐι. 1830λ 
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Ὑγαγὰ οὗὨ [Π6 ροοά μηά ἐπ Ρᾳαπὶβπηθηὐ οὗὨἨ {110 νγοκϑᾶ δγὸ ργοάϊοίοα (1. 17.---- 
1. 8.)., Το ΡῬγορθθου σοποϊαάθθ τι Θη)οϊηΐηρ (86 βίγίοῦ οοβοσνϑησο οὐ 
[80 1ἀνγν Β΄ π00 ΠΟΥ͂ γγθῦθ ἴο οχρθοῦ π0 ρσορβϑῦ 01} {Π6 ἔὈΓΟΓ ΠΟΙ ΙΓ Υ 
τὐβεοιεῖν Β8ου ] ἃ ΔΡΡρϑᾶγ ἰῃ 1Π6 Βρ᾽ ΓΙ ἃπὰ ρόνγοῦ οὗ Ε]178}), ἰο ἱπίσοάυοθ (Π6 
Θβ88 8, 8η4 ΟΟΙΔΙΏΘΠΟΘ 8 ΠΟ δηα ΘνουἸδδίϊπρ αἀϊβροηβαίίοη (4---6.). 

“Τὸ ρστγοδὺ δηᾶ ἰδγγὶ ὃ1Ϊ6 ἀδΥ οὗ [6 1,οτα," 1 νοσβο ὅ., ἀθβηοίδθβ {π6 ἀθβίγιος 
1ίοπ οὗὁἩ Φθγαβαίθπι ΟΥ̓ ἐπθ Βοιωδῃ8, Α.Ὁ. 70. ; ὑμβοιρ 6118 ΘΧΡΓΘββίοη ἸΏΔΥ 
αἶδο 6 Δρρ οᾶ ἰο {86 βθηθγαὶ ἀ18βοϊ αἴϊοη οὗὨ 411 1" πρ8, ἈρΡΊΘΘΔΌΪΥ ἴο 1} 
1.81.8] πηοάθ οὗ βροεκίηρ διηοηρ [9 ργορμθίβ. Οοιωρ. 188]. χὶΐ!, 9, 10.1 

ΓΥ. ΑἸΒουρὰ [86 τυιηρβ οὗ {818 Ῥγορῃμθὶ ἃγθ δἰπηοβὺ συ 80}}ν ἴῃ 
ῬΤΌΒΘ6, γαοῦ ΤΠ6Υ ΔΓ ὈΥ̓͂ ΠΟ ᾿η 688 ἀρδβίλξαϊα οὗ ἔοτοθ δηᾶ οδαρᾷποο. Ηρ 
ΤΌΡΓΟΤΘΒ {Π6 ΜΓ ΟΚΘάΠ 688 οὗ [18 οουηΐγυτωθη τ] ἢ ρστοαῦ γϑῃθιηθηοο ; 
δηᾶ ΒΊβμορ ᾿μον ἢ ΟΌβογνεθ ὑμαῦ 18 Ὀοοὶς 18 τσ θη ἴῃ 4 Κὶπά οὔ 
1η144]6 βύγὶ δ, τυ] ἢ Βθοτὴβ ἰο ᾿παϊοαΐθ ὑπαὶ ὑπΠ6 ΗΘ τον ΡΟΘΙΓΥ, ἔγοιη 
186 {π|6 οὗ [86 ΒΑΌΥ]ΟΠΙΒΕ. ΘΑΡΟΙΥ, γγχὰ8 ἴῃ 8 ἀθοὶπϊηρ βἰδίθ, δηά, 
Ὀοΐπρ' ραϑῦ 118 ὑγηθ δηα ΥἹροῸ, γ)ὰ8 ἔμβθη ἰαϑὺ γογρίησ ἰοναγὰβ [86 
ΔΘ ὈΙ]ν οὗ ἀρο. 

ΟΗΑΡΤῈΒ Υ. 

ΟΝ ΤΗῊΕ ΑΡΟΟΒΥΡΗΑ. 

[ΤῊΞΒ 1᾿πιϊῖβ οὗ 1818 ψο] απηθ ΤΌ ΠΟΥ 1Ὁ ̓ προΒΒ10]6 (ο ἀΐβοιββ δὲ δὴν ]θηρίῃ 
ἴπ ὈΟΟΚΒ ΘΟΙΩΠΊΟΠΪΥ ἰοιτηθα ΔΡΟΟΥΥΡΒαΙ. ΤΠ 18, βοσγανευ, ΡΟΥΒαρ8 
186 1688 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 88 [86 ΔΓ ΠΟΥ [88 Γ]]Ὺ βἰδίοά ἴῃ 0]. 1.2 (η6 τϑα- 
ΒΟΩΒ ΜΈΏΥ {8686 ὈΟΟΚΒ Δ΄6 δχοϊ θα ἔτοπὶ {Π6 σδῆοη οἱ βογίρέυζο. 
ΤῊ οαϊΐοσ, ὑπ γοοσθ, οδῃ ΟὨΪΥ δαά ἃ ἔδιν Ὀγϊθῖ ορβαγνδίϊοηβ δηά 
Χοίοσθηοαβ."] 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1, 

ΟΝ ΤῊΞ ΕἸΒΒΤ ΒΟΟΙΚ ΟΥ ἘΒΌΒΑΒ, 

ΤῪ 18 ποῦ πον αὖ τ ἢδὺ τπη6 {π6 γϑί θΟΟΚ οὗ Εἰβάγαβ νγἃ8 τυυϊ θη : 
1: 18 Ἔχίδῃηῦ ΟὨΪΥ ἴῃ ασβθκ; δηᾶ ἴῃ {π6 ΑἸοχαπάνιδη ππδπαβοσίρι 1. 18 
Ὀἰδορα θείογθ [86 οδποῃῖολὶ ὕὈοοΚ οὗ ἔὔΖγα, δηὰ 18 {μδγο οδ]]θα (ἢς ἢγβϑὲ 
Ὀοοῖκ οὗ Εἶζγα, Ὀβοδιιβα {86 δυθηΐβ γοἰαίθα ἰὴ 10 ὁοουγγθά ῥυῖοῦ ἕο {Π6 
τοΐαστι ἔγομι {86 ΒΑΌΥ]ΟΏΒ σαρθνγγ. [π βοπηθ οαϊίΐοπβ οὐ {ῃ6 
ϑορίπασι!πὐ 1ὕ 18 04116ἀ {π8͵.,γδὲ δοοῖ 9 ἐλε ργίοδέ (πιοδπίηρ ΕΖτα); (89 
δΔυ μοηῦο θοοῖς οἵ ΕὔΖγα Ὀοϊηρ᾽ ὁ4116 ἃ 186 βεοομὰ ὈοοκΚ. [πῃ {μα δα! οηβ 
οὗ {86 1,δπι γυϊραίοα, ργονιοῦβ ἴο (86 οουηοὶ οὗ Ττϑηΐ, {818 δῃὰ 1ῃ6 
ΓΟ] τίσ θοΟΪΚ ἀγα βίγ] θα {86 [μϊγὰ δηά ἐοαγί ὈΟΟΚΒ οὗ Εἰβάγβϑδ; [ῃοβθ 
οὗ ΕΖτα δῃὰ Νομδϑηῖδι μοϊηρ ΘΟ 164 186 γβϑί δῃά βϑθοομα θοῦ. 
ΤΏο δυΐμποσ οὗ {μ18 θοΟΙ 18 ποῦ Κπονῇ : Ὁ 18. σοι 216 τόμ {ῃο86 
οὗ Εζγα δῃὰ Νεμθπδῆῃ, ψ Β1οἢ, Βονγουύοῦ, 10 ΘΟΠ γα Ἰοὐβ ἱὰ Ἰλλην ἰη- 

᾿ ὙὟ Ἰοσῖῃ απ Εθονοβ, οη ΜΑΙδΟΝ,. 
Σ 860 Ἐν, Πὲς Ῥγορμοίοῃ 468 Α. Β. νοΐ. 1ϊ. Ρῃ. 54]-- 5ὅ48.; ΠΠ᾿ἄνεσπίοκ, ἘΠπ]οϊτηρ, 

88 265, 266. 11. ἰΐ, ρ᾿. 426---434.; οἰ], Εἰπ]οϊιπηρ, 88 106, 107. Ρρ. 8362---865.; Κὶ το 8 
Ογοὶ. οἵὨ ΒΙ0]. Τι1.. τί. Μ ΔΙ ΔΟΗΙ, 

8. 866 ο", 1. ὑΡ. 469 ---51}}1. 
4 ον 80] ἀϊβοιββίοπο οἢ τἴῃ6 βυ ]θοῖ, 866 ϑὅ'πι10}᾽8 Ὠ]οῖ, οὗἨ 16 ΒΙΌ]ς, ατίβ. ΑρΡοσγυρβα, 

δηὰ δβποη οὗ δβογίρίαγρ. 
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βίδῃοθβ. [{ 18 πιο Ην Ὠϊδίοσιοαὶ, δῃα σῖνοϑ δὴ δοοουηΐ οὗ {δα τοΐηπι 
ἴγοιῃ ὑπ Βδου]οῃ ϑῃ οαρο νιν, {π6 δι] αϊησ οὗ (πὸ ἰσπαρίθ, δά δε 
τ -Θβίδ ἰβῃπιθηΐ οὗ ἀἰνίπα τγοσβῃῖρ. ΤΠ δίγ]6 18 πο ρυτεῦ ἴμδα 
[παι οὗἨ ἰῃ6 σγοαῖοσ ρατγί οὗ {116 ἘΉΕΜΙΝ ΨΟΓΒΙΟΏ, ἈΠΑῚ 18 8416 ἔτε- 
4υΘ ΒΟΥ ἴο Δρργοδοῖ ἐμαῖ οὗἨ γιηγηδοῦαβ, (Π6 τηοϑί οἱοσαηΐ οὗ 8}} ἰδς 
ατροὶς ὑγϑηβίδίοσβ οὗ {πΠ6 Ὁ1016.0. ΑἸΓΒουσὰ {πὶ8 θοοΚΚ 16 οὔζθῃ οἰϊοά Ὀγ 
[π6 ἔδίμοσθ, 1Ὁ 18 σο)θοϊθα ὈγῪ “δ γομηθ δἃ8 Ὀαὶπρ' ΒΡΌΓΙΟΙΙΒ: δὰ ἴδε 
οδυτοι οὗ Βοπιθ ΠΟΘ τοοορπὶζΖοά [[8 ΟΔΠοηϊοαὶ δ ΠΟΣΊΟΥ : 11 ἴδ ποὶ 
ΔρΡροϊηἰθα ἰο Ὀ6 τοϑδα ἔοσ ᾿θβββοὴβ ἰπ [86 Απρ]οδ Θμγο ἢ. ΤὙΒοΓο 9 ἃ 
ϑγτῖδο γογβίοη οὗ 1 οχίβηΐ, 
[οβϑρἢ 8 Β6θ 18 ἴ0 ᾶνα τηϑᾶθ Βοιθ 186 οὗὁἩ [Π}8 ὈΟΟΚ : β66 Απῇαᾳ. 

110. χὶ. Ο8Ρ. 11. 1. φοιηραγθα τ] 11. 16, ὅτο.; 110. ΣΧ. οΔρΡ. ἴν. ὅ. 8πᾺ 
ν. 1, ὅζο. ψντἢ 1.1, ο. [0 τηυϑὺ ἐποχοίοσο αν Ὀδοη σοταρι] θα Βεῖοτε 
Ογῖϑι. 1)6 Υῇ͵οιία Ἵχβὶθιῖβ {86 ρογίίουϑ οὗ ΟΒγοηιοῖθβ, Εῦσγα, δηὰ 
ΝΟΠΘη ΔΒ ἰο οὶ (ῃ6 οοπὐαδμίβ οὗ {Π18 ῬΟΟΚ ΘΟΓΓΕΒΡΟΠΩ : Πα οϑῦ- 
Βί 6.8 1Ἢ ἃ ἔγαστωθῃίαγυ ΟΡ] δίϊοη, ΡγΟΌΔΌΪΥ ἃ ραγῦ οὗ βοιῃδ ἰᾶγσεγ 
ὍΟΥΚ, ΔΠη4 ΡΓΟΠΟΌΠΟΘΒ 10 οὗ πο διἰδίοσιοαὶ θὰ ΟὨ]Υ οὗ δοῦλα ῥμ:]οϊορίοιὶ 
Δα ΟΥ̓ ςαὶ γδἱπα..} 

ΒΕΟΤΙΟΝ Π, 

ΟΝ ΤΗΣ ΒΕΟΟΝΌ ΒΟΟΚ ΟΥ̓ ἘΒΌΒΛΕΗ. 

Ιν νπδῦ Ἰδησαδρο ὑΠ6 βοσοηᾶ ὈοοῖΚ οὗ Εβάγαθ γγ8 ΟΥἹΡΊΠΔΙΥ τιϊίθη, 
10 ΒΘΟΙΏΒ ᾿ΔΡΟΒΒΙΌΪ6 αὖ [18 ἀϊβίδηῦ ρογιοα ἴο ἀοίδσταϊμα τ ἢ ΘΟΥ δι πίγ. 
Μοτσίμιιβ οοη͵θοίυγεθ ὑπαὶ 1 88 ἩΘΌΓΟΥ, ΟΥἩ Ῥουμαρ8 ΟΒδ ἄθο, ἴτουι 
ΜΘ} 11 ψγ8 ἰγαῃϑ]αίοα ᾿ηἴο ατϑοκ, δηα {Π6ησ66 ᾿ηπΐο [μδἴΐη ;3 δηά {8 
οοπ]θοίατο ἢ6 στουπᾶβ ΡΟ ΜψΜῃδὺ ἢ6 σΟΠΒΙἀΘΓΒ 0 Ὀ6 118 ΘΥΙ ΘπΕΪγ 
δ νΙϑἢ δύγ]6 δηα ρῃγαβθοϊοσυ. [Τ}18, ΠΟΎΘΥΘΊ, 18 πΊΟσα ἴπ8π ἀουθί- 
ἤ.1. Αὐοβθῖβθορ 1ϑύγοποθ ὑμ1η 8 10 ΒΙΡΏΪΥ Ῥσόρδῦ]6 ὑμαῦ {Π6 [δέῃ 
ὙΘΓΒΙΟῚ ὙγὙὋβ ἐτωστηθα δύο Υ δηα [τ ΥΆ}Π}Ὺ ἰάθη ἔτοπι ἐθ6 ατθοῖ: ἱ 
18 ἹΠαΙΒρυ Δ Ὀ]Υ οὗ ὙΘΙΥ͂ ΒιΙρῊ δηῇαυμγ. [Ὁ 18 αἷἰδο δχίβδην πῃ δὴ 
Αὐσαθῖο ὑγαηβι δου, {π6 ἀδία οὗ νυ ίοῃ 18 ἀπ πον, δηα ἴῃ δὴ ΕΣ ΒΙΟΡΙς 
ψυβίοι (ΥΠ6ΓΘ 1 18 ὁ4116α ἴπΠ6 ἢγϑί Ὀοοκ οὗ Εἰ8α Γ85), τ ΒΊΟΣ. Ἰδϑῦ σαπηοί 
06 ἰγδοθα πιρβοῦ (88 {π6 ἔουγίἢ οοηΐυχγ : Ὀοΐμ, πούουοῦ, βοοαὶ ἴο 
Ὅα ἰακδη ἴσοι {86 ατσθοκ, δηὰ αἰἶδὺ σομβ᾽ ἀοΥΆ]. ἔγουλ ἰπ6 1.Δ}}η 
ΨΘΟΓΒΙΟΏ ; ὙΈ1ΟῈ ᾿αϑί, ἴῃ (86 Ἰπααρταοηΐ οὗ Ὦζγ. ᾿ψΔῦγθησθ, τηδὺ Ὀ6 δ6- 
γδηΐλρΘΟυΒ} Υ οοστοοίθα ὈΥ [86 οὐμοσ ὕχο. [1}π {86 ΕἸΒΙΟΡΙΟ νογείοη, 
16 18 ἰοσιηθὰ {86 ἢχγϑί ὕΌΟΚ οἵ Ἐδβάγαϑι οί {18 δπὰ ἰμ6 Ασγαδ 
ΨΘΥΒΙΟΗΒ ἤδνο ΟὨΪΥ ἔγοια οὔδρ. 11. ἴο οὔᾶρ. χῖν. ἱποϊυδῖνθ Τμὲ 
ΤΟΙ δἰ ἰησ Ομδρίοσθ, 88 ἔουπᾶ ἴῃ (86 [απ  υἱραῖθ, πανα οἰ θα Υ 
ΠΟ Θομηθοῦοι Ὑ1ΠῈ 10, δαΐ ἔοττα ἔνσο βοραγαίθ Δροοσυρβαὶ ρίθοββ, δηά 
ΔΓ ἴῃ αἰδυϊ ρου θη 6α ἴῃ δἰτηοβῦ 41} {Π6 πιαπιμϑοτίρί5 οὗ ἴῃς γυϊραίο, 
1πουρὴ ΤΠΘΥ ΔΓ6 ΠΟΥ͂ ργίπέοα 88 ραγί οὗ [86 βασοηα ὈΟΟΚ οὗ Ἐβαγαϑβ." 
ΤΠ δυῦΟΥ 18 ἀμ Κηόντη : ΔΙ Ποὰρἢ Π6 Ρογβοηδίθϑ ἔΖγα, 18 18 πιδη!- 

ἔοϑὺ ἔγοπι [Π6 βίγ]θ ἀπ οοῃίθηίβ οὗ 18 θοὸς ὑπαῦ Βα ]νϑα Ἰοπρ; δἰἴϊεγ, 

1 Ἑϊηϊοϊζπηρς, 88 297, 398. ρρ. 8395---397, 
5. Ἑχογοί(δἰίοποβ Βἰθ]1ςδ0, 110. 1. Ρ. 225. 
5 Ῥείμαὶ στῶ Ιλυτὶ Ὑ ογβῖο ΖΡ ἰορίοα, Οἰοποταὶ ΠοιηΑΣ 5, ρΡ. 280, δα, 

᾿ 
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ἘΠῸ ργοίθηθ ἐὸ υἱβίοῃβ δῃηα γυθ δ οι; Ὀὰΐ ΠΟΥ ΔγΘ 80 [8 ποῖ] πα 
Θυϑυτά, ἰμαὲ ᾿ξ 18 οἶδαῦ [Π8ὺ ὑπ6 ΗΟΪΥ ϑριγιῖῦ οου]ὰ αν πῸ δΟΠΟΘΤΏ 1Π 
ἀϊοίαίϊηρ [ο. Ηδ Ὀε]ϊονεα ἐπαὺ {Π6 ἀΔΥ οὗ ἡυάσπηθηΐί γ͵ὰ8 δὖ μβαπά, 
απ {παὉ 1Π6 5Βοι]8 οὗ σοοα δῃηᾶ ν]οκρα τηθη που ]α 411 Ρθ6 ἀο] νογθα ουΐ 
ΟΥ̓ Π6}} αὔίοσ θ΄. Νυμηθγοιβ σα 104] {Δ Ὁ]68 ὁσοῦγ, ραγ]ου]αγν 6 
αοσουπΐ οὗ {Π|6 Β1]Χ ἀδγβ᾽ ογθδίίοη, δα {πΠ6 βίοσυ οὗ Βϑιῃριηοίῃ δπά 
Τ,ονϊδίθδῃ, ἔν Ο ΠΟ ΒΘ ΓΟῚΒ ογοδίασοϑβ ὑπαΐ ἅγα ἀθβιρηθα 848 ἃ δαβί ἔου (Π6 
οἰ θοῦ αἴνογ [π6 ἀαν οὗἩ γϑϑυσγθοίϊζοη, ὅθ. Ηδθ βδύὺϑ {παΐὺ {π6 ἴδῃ {1068 
ΒΓΘ ΡὍΠΘ ΔΎΔΥ ἰηΐ0 ἃ ΘΟΏΓΓΥ ὙΠ1Οἢ. μ6 04118 Αὐϑαγθίῃ (χη. 40---45.)., 
δηα ἐΠαὺ ΕΖγα σοβίογοα (ὴ6 ψ8ο]6 θοάγ οὗὨ 6 βου ρίυγοθ, ψῃῖοῦῃ Βαὰ 
θδθῃ θμεγοὶν ἰοβὲ (σὶν. 21.) ΑἈπᾶ Βδ βὸ βρϑᾶῖκβ οὗ 6ϑὺ8 Ο τῖδὺ δηὰ 
ἢ18 δροβίθβ, {μαῦ [6 ροΒΡΕ] 186] 18 ΒΟΔΥΌΘΙΥ ΠΟΤ Ἔχρ]ϊοῖῦ. Οη {Π686 
Ἀσοουηίδ, δα ἰγοπὶ {Π6 ΠΠΊΘΓΟΙΒ γϑβίϊσθβ οὗ {ΠπῸ6 ἰδηραλρα οὗ (μ6 Νοὸν 
"Γοδίαπιοηῦ, ἀπ ΘΒρθο δ! }Υ οὗ [Π6 Β ον ο]βίίοη οὗ δι, τς ἀἸβοονοσγα ]θ 
1 1818 ὈοοΚ, ΜΟΙ ἀθηθανοσ πα οἴποσβ σοῃοϊυο {Ππᾶῦ 11 τγα8 τι θη ὈῪ 
8. σοηνογίοα «607, ἰῃ (Π6 οἷοβα οἵ {Ππ6 ἢγβί ΟΥὁ ΘαΥΪῪ ἴῃ (π6 βθοοῃά 6θη- 
ἴυγΥ, ὙΠῸ δϑϑαπηθα (Π6 Ὠδπὶα οὗ Εἰβάγαθ οὐ Εἶζγσαᾳ. Βιιϊζ δγοῇθιβῆορ 
ΤιΔΌΓΘΠΟΘ ΘΟΙΒΙἀ6γΒ Π0866 ραββᾶσθϑ ἴο θ6 πο ΡΟΪΔ ΊΟΏΒ, 8η6 ΟΌΒΟΓν 68 
τῃαῇ (η6 οπαγδοίοσ τ μιοὰ (ῃ6 ὑπ Κηονα ἩΓΟΥ͂ ρῖνοβ οὗ {Π6 Μβββίδῇ 18 
ἃ ὙΘΙῪ αἸογθηῦ θη ἔγομι ψμδὺ ἃ Ογιβύϊδη σοῦ] Πᾶνα σίνθη, Ηβδ 
(μογαΐοσο {πη κ8 (μαΐ {π18 ὈοοΟΪς ὰ8β υιτθη ὈΥ ἃ «“6.ν, ψἢο ]Ἰνοά 
Βοΐογα {86 (Ἰ υϊβιίδη θα; δηᾶ ἰμαΐ, δ δὴ δι ῃϑηίϊο σοοοσζα οὗ ἐν 188 
ΟΡΙΠΙΟΏΒ ΟἹ Β6Υ̓́ΘΓΆΪ ᾿πἰθγαϑίϊηρ ροϊηίβ αἰπχοϑῦ ᾿πη] 6 Ἰα Υ Ὀδίοτα {Π6 
γῖ86 ΟὗἩἨ ΟΠ γι ηϊγν, 1Ὁ ἀθβοσν 8. ΠῸ ᾿ῃΟΟΙΒΙ ἀοΥΔ 016 αἰθηϊοι. ΤᾺΪΒ 
θοοῖὶς γγαβϑ σο]θοίθα 88 δροοσυρῇαὶ Ὀγ “΄6γομθ. [ΕΣ {Ὁ]16Σ δοσοιη 8 
οὗ 186 {πἱγὰ δπὰ ἔουγίῃ ὈοΟΚβ οὗ Ἰὕβαγαθ, {86 βίιἀθηῦ τηδὺ οομβυ]ῦ 
Ἱκεο Ογοϊ. οὗ ΒΙ}]. 1.10. ἀτί, Εβάγαβ, Βοοῖζβ οὖ; δπὰ δια ΒΒ Ὠ] οί. 
οὗ 16 ΒΙ10]6, αγίϑ. Εὐβάγαθ, ΕἸγοί Βοοῖκ οὗ, αηὰ Εβάγαβ, (86 ϑεοοῃπά 
Βοοῖκ οἱ] 

ΒΕΟΤΊΙΟΝ ΠΙ. 

ΟΝἨ ΤῊΞ ΒΟΟΙ͂ ΟΣΥ' ΤΟΒΙΤ᾿ 

ΟὈΟΝΟΕΈΝΙΝΑ {6 δΔυΐμον οὗ {μα ὈοοΙϊς οὗ ΤΟΙ, οὐ [π6 ἔτη ἤθη Πα 
Ἰϊνοά, χα ἢανα ἢο δυϊπϑηΐο ἱπέοστηδίίοη. [10 ῥσοΐδββθβ ἴο τοϊαΐο 1Π6 
᾿ϑίουυ οὔ Τὶς δπά 18 ἔυλ]γ, τοὺ ΘΓ ΘΑΥΓΙΘα ἱπίο σαρΌν"Υ ἴοὸ 
Νίπονϑἢ ὈΥ ΘΠΑΙμΆΠ βου ἢ δῦ Ὁ σοηΐαιη8 80 τυ Υ Τα Ὁ] 104] 1068, 
ἈΠ 4]] 5] η8 ἴο {π6 ΒΑ Υ]οηΐδη ἀθιοῃοίορσΎ, ὑμαῦ ΤΠ ΘΟΠΒΙΠΟΥ 1Ὁ ἃ9 
8η ἱπρσαηΐϊοιβ βοίίοη, οα]συ]αίοα ἴο ἔογια ἃ ρίουβ ἔθ ροῦ, 8ηα ἴο ἴοδοϊι 
προγίδηξ ἀυῦο8. ΕὟΟΙΩ βοὴθ δΔρρᾶγθηῦ οοϊποίδθηοθθ Ὀούνγθθη (ἢ 18 
ὈΟΟΚ δηά ρατγῖβ οὔ {π6 Νὸν Τοβίδιηθηίϊ, ΜΟΙ ἀθηῃαινο  γαΐθσβ [Ὁ ἴο τΠ0 
Θη οὗἩἁ Τπ6 ἢτδῦ σθπθασΥ ; δαΐῦ ἀῃη πα οἴμοτα ἴο αἀρθουῦ 160 οὐ 200 
Β.0. ΑΑοοογάϊηρ ἴο «6γοπλθ, ὙΠῸ ἰγαπβίαίθα 10 Ἰπίο 1 αἴη, 10 τὰ 
οὐ ΠΥ τυτὶ ἴθ ἴῃ ΟΠ] θα ὈΥ ἃ Βαδυ]οπίδη ον. [Ὁ νᾶ ὑγοθ0]} 
Ῥερσια ΡΥ Το, οοηἰϊηποά ὈΥ 15 βοὴ ΤΟ α8, πα βαϊβ θα ὈΥ Βοπιθ 
οἶδμοσ ἱπάϊνι πα] οὐ {6 δ} ; διέθου μι οἢ Ὁ τνγὰ8 αἸσοβίθα Ἰηΐο [ἢ 6 
ΟΙΟΣ ἴῃ τ μιοἢ ͵ὸῸ ΠΟῪ ἢᾶγα 1. ὙΠΟΓΘ 18 ἃ αὐτοῖς νουβιοὴ οχίαηϊ, 

. Τρϊὰ, Ρρ. 809, 310, 820. 



890 «παϊγϑεῖ5 οὗ ἐλ Αροογγρλα. 

ταὶ Οἢ ΤΌΤ δποϊοηΐ {ἤδη Φ γοσ 8 [μΑἰ1η ἰΥΔ ΘΙ θη : ἴον [ἃ 15 χοίοτγο 
ἰο ὈΥ Ῥοΐγολγρ, ΟἸομμοηῦ οὗ ΑἸοσχδμάσια, δπὰ οὔμοῦ ἴδίμοσα, Ετοι 
818 τσοὶ νϑυβίο {π6 ϑυσῖδο ἸΥΘΔΏΒΙΔΙΙΟΩ, τγᾶβ τηϑᾶθ, δπὰ 4180 {δαὶ 
ὙΓΠΙΟΒ 18 Του πα δπιοηρ ἴΠ6 ΔΡΟΟΥΎΡΙΔΙ ὈΟΟΚΒ ἴῃ οὐν Ἐρ] Ξἢ Ὀ10]6α, 
ΑἸ ΒουΡὮ {πὸ Ὀοοῖς οὗ ΤΟΙ πδ8 δἰ ταγβ Ὀθθῃ γο]θοϊθα ἔγοιῃ 186 παστοὰ 
ΟΆΠΟΗ, 1 Μγὰ8 οἰϊθα ψ] τοβρϑοῦ ὈῪ {Ππ6 οαυὶγ ἐλίμ τ οὗ [86 ΟἸ γϊδῦδη 
ΘΒΌΓΟΙ : {Π6 ΒΙΠΡ]1ΟΙ ΤΥ οὗ 118 ΠΑΥΤΑΙγΘ, ἀπα [86 ΡΙΟΙ8 ἸΘΕΘΟῺΒ 1ἴ ᾿ποι}- 
οδίθβ, Ὦδγο ἱπιραγίθα [0 1Ὁ ταοἢ ᾿πἰδγοβί. 

[ἼΒογῸ 816 Β6ύβσαὶ ἰδαχίβ οὐ {818 ὈΟῸΪΚ : 88, (1.) Φδγοπιθ  1“ἴπη, 
τοπάογοα ἔγοπι {Π6 Ἰοβὺ Βα θ; (2.) [86 ατϑοκ ἰοχὶ οὗ {6 ΧΧ, 
ὈΥ βοπθ σοπβϑιογθα {Π6 οΥ̓ΡΊΠΑαὶ ; (3.) ἃ τουϊδεα ἱποοιηρίοῖα Οτσεοὶ 
ἰοχί, ργϊηΐθα ὃν Το μαπαογῇ τη 1846: (4.} {86 ϑγτῖδο, πιδάε6 ἔγοσζω (δε 
Οατοοκ, ἴα 186 Ιοπάοη Ῥοϊγρίοί! ; (ὅ.) {86 δηΐθ- ΗἸθσοῃ υτηΐδη 1,δίπι, 
ΡΟ Βη6α Ὀγ ϑαῦθαίογ; (6.) {πΠ6 Ηοῦτον ἰοχὺ οὗἩ ϑεβθαβίϊδη ΜΙ ππβίεσ, 
βγϑὺ ῥυϊηΐθα αἱ Βαβι} ἴῃ 1642: (7.) 186 Ηφῦγον οὐ Ῥδυΐυβ ΕδσΊυς, 
γγ ΠΙΟἢ ΔΡΡΘΑ͵Θα ΟΥΡΊΠΔΙΥ αὖ Οπβία ππορ!α ἴπ 1617. ὙΠογα πουϊά 
Βθϑὰ [0 6 ΤτηπΠοἢ ργΟΡΔὈΙ ΠΥ (Πδὲ {818 ῬΟΟΪΚς νγαϑ τυ τὰ Η τον, 
ῬΟΓΒΆΡΒ, 88 6 Υ οὐία {81 ηκ8, ὈΥ 6 Ῥαδ]θβιϊπίδη 9657. ὙΤΏΘΓΘ 16 δὴ 
δχϑιτηδίοη οὗ 1Ὁ 1π {86 Φουγηαὶ οὗ ιεΥαογοα 1,1|ογαΐυγα ὃ; ἴῃ τ ΙΓ ἢ τῆ 
ΓΟΓ Ἔχ 5 δοηθ οὗ {6 φρϑυγα! 165 οὗὨἨἍ [86 ΠΑΓΓΔΕνΟΘ, δηα ἀθοθοθ 
ἈσδΙηδύ 118 ΔΌΪΒΟΥΙΥ δᾶ ἰσα. Μδϑην οὗ τπ6 ἰδίμοσγβ οἷΐδ 1; δαυΐ 
ΒΘν ΓΑ] οὐ {π6 ἐδβυϊηηοπὶθβ ργοαυσθοα ἱῃ 18 ΆνΟΙΓ ἃ. ὑοῦ} 1688, ϑυοὺ 
8 {86 4ΠΠ6ροα Θρίβι16 οὗ ᾿πποορηῦ 1. ἴο Εἰχυροτγῖυδ οὗ Τουϊοῦθε.] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΥ. 

ΟΝ ΤΗΞ ΒΟΟΧΚΧ ΟΕ σΟΡΙΤΗ. 

ΤῊΞ Ῥοοκ οὔ Φυση ὑγοΐθββθθ ἰο γοϊαῦθ {πΠ6 ἀθίθαι οὗ {Π6 Αβϑϑυσιᾶγε 
Ὀγ {Π6 ΔΦονβ, {πγουῦρῇ {π6 ᾿πΒ ΓΘ ἈΠ Ὑ ΟΥ̓ {Π6ῖγ σου ΓΥ -  οπι: ἢ 
Φυα1, ἡ οθ6 ρΟΠΘΔΙΟΡῪ 18 τοοογάθα ἴῃ οὔἴδρ. Υ]11.; Ὀαΐ 50 πιληῦ 
ΒΘΟΡΤΎΆΡΒΙΟΔΙ, Βιβίοτιοδὶ, δηα οὨγοπο]ορίοδὶ αἰ" ΟΌ} 0168 αἰίοπα ἱἰ, {μ4] 
Τραΐδον, ατοίϊαβ, ἀπὰ οὔμοῦθ, παν σοι ογθα 10 ΤΑΙΒΟΥ 88. 8. μαγαὺϊε 
ἴδῃ ἃ τοὶ ῃἰβδίοσγ. Ὁγ. Ῥυϊάθαυχ, βοινθνοσ, 18 οὗ οριαἴοῃ {μμδὶ [1 οἂγ- 
ΥΙ68 ὙΥΣἢ 10 {Π6 δἷγ οὗ ἃ ἔσιαθ ἈἸβίοσυ ἴῃ τωοϑὺ ραγίϊου ϊασβ, αχοορί {μλί οἱ 
{Π6 Ἰοησ-ΟΟ 64 ρόδα Βαϊ ἰο Βανο θθϑὴ ρσοουγοὰ Ὀγ Διά; σελ, 
ΔΟΟΟΣηρ ἴο [πΠ6 δοοοιηῦ ρίνθη μοσθ, τηδὺ πάνθ οοπ πυρά εἰρλίν 
ΥΘΑΥΒ. [0 88 Ὀδθθῃ οοηίοπαοα ὈΥ Ηεοϊάορρον, Μοϊἀθημανοσ, δοὰ 
Οἵ γΒ, {πᾶΐ, ἸΣ 1 Τα 8 ἔσθ ΒΙΒύοσυ, βοπιθ ποίϊοα οὐ [86 υἱοίογγ [ἴ 
Τϑοοτάβ ψουα ἤανο Ὀ6οη [θη ὈΥ͂ οβαρῆιβ. ῬΏὮΠ]Ο 18. δαυλ! ]ῦ δἰἰθοί 
ΠΟΠΟΘΓΠηρ' {Π18 ὈΟΟΪς δηα 1186 δαΐϊμοσ. ΤΠα ἰπι6 θη δηα ἴδ οἶδοο 
ψἤΘΓα Β6 ᾿νοα ἀγὸ ἰοίϑ] ]ν ἀηκηόνη. Ὁ ζγ. ῬΥΙάθϑυΣ τοί 1 ἴο {86 [πιὸ 
οὗ Μαμπαββθὰ ; “6δη [το [Π6 ἄρα οὗ {μ6 Μδοοδθθθβ, ἀπὰ {π|η 8 1ἰ γ8ϑ 
τι Ὰ6 ἢ [0 δηϊηδία {Π6 “}6ὖ΄ϑ ἀρϑϊηϑὲ {Π6 ϑυγίαπθ. Ἂτοίαβ σϑίοτ ἰὶ 
ἴο {86 88Π16 ΡΟΓΙΟα, δηα Ὀ6] ον 68 Σὺ ΒΟΙῪ ἃ ράγαθο]ιο βοίοη, τυιίρῃ 

᾿ 866 6 ὕῇοίί6, Εἰη]οϊαηρ;, ξ8 809 ---811. ΡΡ. 408---412.; Κιειοὺς Ογε!, οἵὨ ΒΙΡ]. [δὲ ἐπ, 
Τοῦ, Βυὸοκ οὗ 

᾿ σ4η. 1858, ρΡρΡ. 878---ὃ82, Οορ. ΒΑ κασ, Ὀἰβραϊδιίοη οα ΗΟΙΪΥ ϑεγίρίασε. ῥα, 
δος, οἀϊτ. ᾳυδδὲ, ἰ. Ἔα. Χ. ρρΡ. 80---82. 



Οπἡ ἐδε Πἰεβὲ ὦ ἐλο “ουοὰ ΟΥ ΤΕ κέλιον. 80] 

ἴῃ ἐπ6 ἐλπια οὗ Απίϊοομυβ ΕΡΙΡἤδηο68, πᾶ ἐπαῦ 1(8 ἀαϑση γὰ8 (0 σὐη- 
ἔσῃ πο 678 ἴῃ {πρὶν Βορα {παῦ (οα σψου]ὰ βοπὰ {ποτ ἃ ἀοἰνογου. Αο- 
οογάϊηρ; τὸ πὰ, ΕΥ̓ Ψυἀ 1} 18 ᾿π πα θα ὁ πάθια: Ὀγ Βεοίμυ]ϊα, [86 ἰδαλρὶ6 
ΟΥ Βουβα οὗ ἀοά; 8πη4, ὮὉΥ {86 βυυοτὰ πμϊοῦ σσοηῦ ουὖῦ (μΘη66, {{|6 
ῬΓΆΥΘΙΒ οὗ [Π6 βαϊηΐβ: ΝδθυΠΟἀοΠΟΒοΥ ἀθποίββ {Π6 ἀ6 01]; Αββυσὶϑ ἢ18 
Κιηράοπμ, {πὶ 18, ρυϊάθ: Ἠοϊοξοσμθϑ πιθδηβ Δπίοοθμιβ ΕἸΡΙΡἤληΟΒ, 
ὙΠῸ ψγἂβ {πὸ ἀον}} ΒΒ ̓ πβίσαμηθηῦ τῇ {πᾶς Ῥουβοουςοη, ὅζο. ζῶο. Βυῦ 
ΒΟἢ σοπ)]θοίαγοθ, 88 8ῃ 8016 Θοιηχτηθηΐαίου! ΓΟΙΠΊΆΓΚΒ, ΠΟΎΤΘΥΘΥ 1η- 
σθῃῖοῦθ, ἃγ6 Ὀοίον οα]ου]αύοα (0 Ἔχ 10 {Ππ6 ΡΟυΓΟΥΒ οὗὨ ἔΆΠΟΥ δπὰ {Π6 
Δθυδα οἵ Ἰοαγηϊηρ,, ἐμδ [0 ᾿πνοβύιραία γαίῃ, οὐ (σον Ἰ’σἢϊ οα τυ μδῦ 
18 Ὁποοσίδιη πα ΟὈΒΟΌΓΘ. ᾿ 

ΤἼδ Ὀοοῖ οὗ ΨΦυἋ} νγᾶ8 οὐ ρΠ}Π}γ τυσι θη ἴῃ ΟΠ Δ]466, δηα ἰγϑηε- 
Ἰαϊθαὰ πο 1μἰ1η. Βθϑιά6β {Π18 ὑγδηβί δίΐοη, {πο Υ6 τὸ ὕνχο οἴθοσβ, ΟΠ 6 
ἴῃ ατϑοκ, δπα {6 ΟΥΒοὺ ἴὴ ϑγσῖδο: {Π6 ΌΥΏΘΥ 18 αἰἰσι θαϊοα το ΤΒοο- 
ἀοίϊοη, Ὀαΐ 18 ΘΟΥΓΔΙΏΪΥ πη Οἢ Ο] 6 Γ, ἔοσ 10 18 οἰἰοα Ὀγ ΟἸδπγοηί οὗ οι 
1η ΠῚΒ ΘρΡΙ8|16 ἴο 1π6 ΟΟΥ Δ η83, ψΠὸ ΠουγΒῃ θα δι χίν γϑαγβ Ὀοίογθ 
ΤΒοοαοίίοῃ. ΤΏ σγγίδο νουβίοη γγ188 τηδ4θ ἔγοια 186 αγσθεϊο; τ ῇΘΠ66 
αἶδὸ οὐῦν ργθβϑηὺ ΕΣ ρ] 18} ὑγϑ ΒΟ τ 88 τηδα6.ὃ 
[Τὴ Ομαϊάθο ἑοχὺ ἀοθ8 ποὺ βθθῆὶ ἰ9ὸ αν Ὀθθῃ {86 οτἹρίηαὶ: (8 

τθοῖκ νϑυβίοι, δοοογάϊηρ ἰο 1)6 ΝΥ οἴΐα, ρῖνοβ βυ πηοιθηΐ ονιάθηοο {παῖ 
10 88 ὈΘΘὴ στ οχϑα ἔγουτι (86 Ἡθῦχονυ." ΤΉΘΓΘ 8Γ6 βουηθ ρθου Αγ 1168 
ἴῃ [818 αἀτοοῖκ ἰγαηϑαοη, Νὸ ὈοΟΙΚ ἴῃ {π6 1, Χ Χ. Βαβ βοὸ ἔδην ραγί!ο 68. 
ΤΙ ὄγσιδο δάμοτθβ οἰοβοὶν ἴο {πΠ6 αὙτροϊ ; δηὰ {Π6 ο]α 1,αἴϊπ, [86 ἀϊο- 
(ἴοι οἵἁἨ νυΒϊοΐ 18 Ὀαυθάτγοιιβ, 18 ἔτοπὶ 1Π6 βᾶτὴθ βοῦτοθ. Τὴ6 γυϊσαίο οὗ 
δ) τοπιθ ἢ88 δα} }10}8, ὑγδηΒροβι 08, 8Πα ΟΥ̓ ΒΒ 0η8. ῬοΥαΡ8. ἢ6 
Τ86 {π6 ο]4 1,αὔλη {Π6 Ἀᾶ818 οὗὨ ̓ 18 ΤΟΥ, ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙ]Υ ΘΟ ΒΆ]Ἰηρ; (Π 6 
ΟΠαϊάθθ. ὙὉῇὰ διυῦμοῦ νγᾶ8 ῬΥΟΌΔΟΪΙΥ ἃ πδύννο οὗ Ῥ αἰ ϑοείπο; δα (6 
ΘΟΠΔΡΟΒΙ 0 ΤΑΥ͂ ἀαία ἔγοιῃ ἐπ ἢγδύ οὐ βοοομα οϑηίασυ θοίογο ΟΠ σιβί. 
ΤΠ αΠΠΠἸ ΘΟ. 168 τὴ {π6 ΑΥ οὗὨ Ὀα]ουίηρ 1ὖ ἃ ἔσθ ΠΙΒΙΟΥΥ͂ 8.6 ὙΘΓΥ͂ 
στοῦ: 10 τηυδὺ ἐπογοίοσα θ6 τοραγαθα 848 ἃ βοϊϊουβ παγγαίνο. ] 

ΒΕΟΤΙΟΝ Υ͂. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒἘΕΒΤ ΟΕ ΤΠῈ ΟΗΑΡΤΕῊΒ ΟΚΥ ΤΗῊῈ ΒΟΟΙΚ ΟΕ ΕΒΤΉΕΕ. 

“«ΤῊΕΒ τοϑὺ οὗ ἔα ομδρίβιβ οἵ ἴῃ6 Ῥοοκ οὗ Ἐβίμοσ, συ βιοἢ ἀτὸ ἔοαπᾶ 
ΠΟΙ ΠΟΥ ἴῃ [η6 ΗΘΌΓΘΥ ποῦ ἴῃ {μ6 ΟΠ] 466, γγοῦθ οὐ ρίθα!]ν πε τΐθῃ 
ἴῃ ασθοκ, ψ ἤθησ6 ΤΠΟΥ͂ 6.6 ἰγαηϑαἰθα ἱπίο 1, ἴῃ, απὰ ἔοστηθα ρατγί 
οἵ {6 ΤίΆ]16 οὐ οἱ 10] νουβίοη ἴἢ 56 Ὀοίογθ {6 {ἰπλ6 οὗ Φϑυοιηβθ. 
Βειησ {ποτα δηηοχϑα ἴο [Π6 ΘΑ ΠΟΏ108] ὈοοΪκ, [ΠΟΥ ρᾶ586α πιπουΐ ο6π- 
ΒΆΓΟ, θὰ 6.6 γο]οοίοα ὈΥ̓͂ « ΘΓΥοη6 1ῃ ὨῚΒ νϑύβιοη, θθοδι8α ἢ οοπῆποα 
Π86 1} ἰοὸ {πηΠ6 Ηφῦτγονν βουϊρύυγοβ;; δπα {Π686 ΟΠΑΡύοΥΒ ὭΘΥΟΥ Ὑ6Γ6 
Ἔσχίδηὐ ἴῃ {πὸ Ηθῦτον ἰδησιᾶσο. ΤΉΘΥ ἅτ δου ἀθηίν {Π6 ῥτοδαοίίοη 
οὗ α Ηδ]]δηϊβῦϊο 6 νν, θὰ δ ἀγα σοηβιἀογθα οί ὈΥ «ογοόπλο ἀπὰ ὅτο- 

Τ᾿ Με. Ἠον]εοῖῖ, ἰῃ μἷ8 Ῥτγοίδοο ἕο (86 θοοκ οὗ Φυάι ἢ, " Ἐρίϑί. ἱ. 8 δὅ. 
5. Οτοιίίαβ, Ργϑοῖ, δὰ Απηοί. ἴῃ Χἱδγ. Φα ἢ, ἀραά Οτῖς, ὅδου. ἴοτι. γ. ἢ. 50.; Μοϊάθπῆα ΟΣ. 

Τηϊγοά. δὰ Μ΄ οι. Τοβῖ, ΡΡ. 155---158.; Ὧν. Ρυϊάοδαχ, Οοπηροίίοῃ, νο]. ἱ. ΡΡ. 36--ἄ..0.; δαδη, 
Τηιϊτοά. δά γεῖ. Εωὰά. ρρ. 551---56]. 4“ Ἐϊηἰοϊαπρ, καὶ 808, ΡΡ. 405, 406. 

" 566 Κιιιο᾿β Ογε!, οἵ ΒΙδ], 1, γί. συ ; αἶϑὸ Φοῦγηαὶ οὐὗἨ ϑιογτοὰ Τὐϊογαίατο, ΦΌΪΥ, 
1856, ρρ. 342---868. 
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(ἰὰ8 18. ἃ σου οἵ ρυτο δοίΐοη, υ]ιοῖ τγᾶ8 ππποχοᾶ ἰο 186 σβποπίοαὶ 
ὈοοΚ οὗ Εβίπον ὈΥ ψ8νὺ οὗ δι} 61} 15ῃτηϑηΐ." 

ΤΏ6686 δα!" οη8 ἴο ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ Εβί 6 Γ᾽ ἄγὸ οἴὔδθῃ οἱἱοὰ Ὀγ {π6 ἔδίπογε 
οὗ {16 σἤγοῦ ; απ [86 δουρὶ οὗ Τγθηῦ [88 δϑοϊσῃ θά ΓΒ ῃὰ 8 ρ͵δοθ 
διποηρ {Π6 σΔΠομἾο8] ῬΟΟΚΒ. 

[ὙΠῸ δα α!οπβ ἴο [86 ὈοΟΚ οὗ Εδίμοτ, [Ὡγόσσῃ ὈῪ «οτόσλα ἴο {πα δπά 
οὔ {π6 ὈοοΙ,, δπᾶ ρ]αοοα ὈΥ 1ψαἴπΠοὸσ διμοηρσ {πΠ6 ΑΡΟΟΥΥΡΒΑ, σΟΠΊΡΓΙΒΕ: 
1. Μογάθοδλιξβ ἄγϑδηι, ἴῃ {86 ΤΟΣ Χ, ρῥγοοοαΐϊπρ ΕἸΒ(Β, 1. 1., δῃηα ἐογπιῖηρ 
[86 υϊσαία ΧΙ. ]---χ], 6. 2. ΤΏ οαϊοὶ οὗ Ἠδιηδη (το Ὁ] οποία 11]. 13, 
ὅτ6.), ἰὼ {πὸ ΧΑ, δου 111. 18.,ὄ ἴὰ 186 Ὑυ]ραῖο χὶῖ. 1---7, 3..Ὰἃ 
ῬΓΆΥΘΥ οὗἩἨ Μογάθολι δπὰ Εβίμοσ, ἴπ ἴη6 ΤΙ Χ Χ, δον ἵν. 17., ἴῃ 16 
γυϊσαΐε ΧΙ. 8---χῖν. 19. 4, Απ οι 6] ῃπγχοηῦ οὗἩ [πΠ6 βοϑῆβ Ὀοίνθοῃ 
Ἐβίμοσ δπὰ {86 Κίησ, ΣΧ Χ, ν. 1, 2., γυϊραίο χν. 4---19. ὅδ. Μοι- 
ἀδοαι δ δάἀϊοῦ (πιομ]οπϑά ν]1]. 9.), ἴῃ ὑπ ΠΧ Χ,, αἴθου νῖϊ, 12., Ὑ υ]σαῖο, 
χνὶ. 1--.δῦό. 6. ΤἼ ᾿πἰογργοίδοη οὐ Μογάθοδιβ ἄγθαμα, απ {Π6 δ0- 
οουπῇ οὗὨἍ 1π6 ῥχοοϊδιηδίίοη οὗ {π6 Ῥυτῖμ ἴδαϑί πῃ Εἰσγρύ, ἴῃ {μ6 ΤΟ ΧΧ. 
Δη4 Ψυϊσαία δον χ 8. Τηθ86 Δα" 0 ΠΒ ΓΘ ΒΡΌΓΙΟΙΒ, 88 ΒΡΡΘΆΓΒ Ὁ 
{Πὲς σοηίγδαϊοίησ [86 σοπαϊπα ἰοχῦ: οορ. ΠΧ Χ. 1. Υ υἹρεία χὶ. 2. 
χὶ!. 1, ὅζο. ψιἢ Εβι, 11. 16, 19---22., 1]. 1, 4.:; ΠΧ Χ. νι. 183, δε, 
γυϊραῖία χυϊ. 22. στὰ Εϑιῃ. 1χ. 20, 82.:; α'8ο ὈῪ {π6 τ ]:σίουθ ἰοῃθ. 
ΜὨἸοἢ γαγῖθβ ἔγουῃ ὑμαῦ οὗ [86 Ηοῦτον ὈοοΪκ.3 

ἼΒΟΓΘ δῖ το Οὐσϑαῖκ ἰοχίβ, ἃ βαρ ον δπα τοῦτα δποϊθηΐ, ἀπά 8 
Του Ϊβο ομθ ὙΠ ΒΕΡΘΓΆΪ Δ] γα !Οη8, ἢγϑί ῥυϊη θα Ὁ. [Πββῆθγ. [ὑ [88 
66 ἱπηδρὶηθα, ἔγοσῃ {ῃ 6 δι βου ρύϊοη δρροηαθα ἰοὸ {π6 1,.Χ Χ,, τβογὸ 
1. 18 βαιῖἃ {παὺ {86 δρί βία οὔ Ῥυτῖα ἢαὰ Ὀδθη ἰγδηβἰαϊθα, {μαὺ ἔμογὸ 
γγ48 ἃ Ηδργον ΟΥρΡΊΠα]; υὺ ταοδὺ ργορΘΌΪΥ ΒΥ {18 ““ 6ρί5116 οἵ 
Ῥυγῖῃι," [86 ψ8οΪ6 ἜΘΕΙ ΑΝ Ὀοοΐκ 18 Ἰηἰοπᾶθα. ΤῈ δα ἀ! 198 ΜΌΓΕ 
τπογοίοσ ἔγοπι ἃ ασοοκ νυ υϊοσ, ΤΠ6 ὑγαηϑ)αίοσ οὐ [ῃ6 οδιμοηΐοαὶ Ὀοὺ 
ἀἸα ποῦ δομροβα {86πὶ, οἷἶδα ἢ6 σου ὰ ποῖ ἢανα δαγαϊ δὶ {Π6 οοηίγι- 
ἀἸοίοηβ δἰγθδάν ροϊηίθαᾷ ουὐ. Ῥογθαρθ {ποὺ ἅτ {πε τνοῦῖ οὗ ὃπ 
ἘσΥρῦδη “607 ἴη ὑΠ6 Βοοομὰ οί ΤΥ Ὀοίοσο Ομγιδ, ΤΉΘΓΘ ἅΓ6 ΠΙΔΗΥ͂ 
γ ΥΒΊοη8 οσίδης. 3] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΓΥἹ. 

ΟΝ ΤῊΞΒ ὙΙΒΌΟΜ ΟΕ ΒΟΙΌΜΟΝ. 

“ΤῊΕ ὙΥἸβάοπι οὗὨἨ ϑοϊομπιοη ᾿ἢ 18 σΟΙΏΤΟΠΪΥ δβουϊ θοᾶ ἰο ἐμαὶ ΗΘὈΓΗ͂ 
ΤΟ ΔΓΟἢ, οἰὐμποσ Ὀθοδῦβο {86 δυΐθουῦ ᾿πηϊαθα ἢΪ8 βοηϊθηϊίουβ πλϑπηεῖ 
οὗ νει, ΟΥ Ὀθοδιι86 ἢ6 ΒΟΠΊΘ[]Π168 ΒΡΘΆΚΒ ἴῃ 8 πδτηθ, ἴΠ6 Ὀο ΕΓ 10 
ΓΟΟΟΠλΠΊ6η( ἢ]18 τηογαὶ ργθοαρίβ. [10 18, βοινδνϑῦ, οοσίαϊη {πὲ ϑοϊοιποη 
ΜΒ ποῦ {6 ΔΕΓΒΟΥ ; ῸΣ 10 νγὰ8β πανογ οχίδῦ ἰῃ ΗδΌτγανν, ΠΟΥ ΓΘΟΘΙΥ 
ἱπίο {μ6 ἩΘΡΥΟΥ, ΟΔΠΟΏ, ΠΟΥ ἴδ [ῃ6 Β}]6 |1Κ6 τῃαῦ οἵ ϑοϊοπιοῃ, Βέ" 
Β[ 468, ΠΏ ΘΤΟῸΒ ΡαβΒδρ68 8γ6 οἰὐδα ἴῃ 1 ἔγομλ ᾿βαίαῃ αἀπᾷ Ψ 6γοιδ!}} 

1 Ἑτοπι (ἢ6 βυ βου ριίοη ἰο ἴ86 Ὀοοΐ οὗ Ἐϑέδοῦ ἴῃ τὴ ΠΧΧ,, ἰδ βοοπιβ ἐο ἢανο δδοη ἰγδΠ6 
Ιαἱϑὰ 8.6. 163.) ΟΥ, 85 ΒΟΠῚΘ Θοτηραΐο, 177.; δὲ ὙγΒϊοἢ αἴτὴθ ἐδ ἰδ Ῥγοῦδθϊα 186 δροογριδὶ 
ῬΑΓΙδ οτο ἤγδϊ ἱπτογροϊαίθ ἃ. ὅθ Ὀρίοτο, Ρ. 64.,) ηοῖο ἢ 

3. 0) Ἵ εἴἴο, Εἰπ]ομιπς, ὃ. 200. Ρ. 269. 
5 Οοηιρ. ΥἰλαΚοτ, Πἱδραναιίοι οη ΗΟΪΥ ϑοτίρι. Ῥατκ. 5ος. οὔϊε. φαδβὲ, ἱ, σδαρ. Υἱ ]. ΡΡ' 

41--7θ.; Κἰιιοὺφ Ογο], οὗὨ ΒΙ0]. 1ω1ϊ, ἀτι. Ἐβιϊιον, ΑΡΟσΥ ρα] ἀἀ  Ἰοἢ5 ἕο 
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Β66 αΞο χν. 14., Πόσα [ἢ6 ΔΕ ΠΟΥ ΓΟ ΓΘ βθη 8 [18 ΘΟ αἰ Γ τ ἢ 88 θοΙη 
ἴῃ διεφ)οοίίοπ ἕο ἐπεηιθβ,  ἤοτὰ 6 ἀθβοῖθοθ ἃ9 Ὀοϊηρ “ τηοϑὲ [Ὁο ἸΒἢ, 
Δηἀ ΤΌΤ ΓΒ Ὁ] 6 [ΏΔῃ ὙΟΥῪ Ὀαῦ 68.) ὙΥΠΘΓΘΔΒ « υὐδῃ τη [δγδρ] 
οη]ογοᾶ [Π6 ριοαίοβῦ ρΟβθ1 016 ῬΓΟΘΡΟΥΥ ἀιινῖηρ [Π6 τοῖρσῃ οὗὨ Βοϊοπιοπ 
(1 Κίηρβ ἰν. 20, 21, 24, 26.) Το ν Βιοῖ νι την δαα {πδὺ 1ῃ 18 ὈοΟΪκ 
ΘΟὨ ΙΒ ΒΟΥ ΓᾺ] ογὰβ θοιτουοα ἔγοπι (Π6 (ἀγθοιδὴ σϑιηθδ, (Πδὺ ΘΓΘ 
ποὶ πῃ 156 {}}} Ἰοηρ᾽ αἰθου ἢ18 {{π|6; 866 ἷν. 2., χ. 12. Οἱ {Π686 δοσοιιηίθ, 
“ Θγοπγθ ἸΠΠΌΓΠ.8 8 [πα΄ βανογαὶ ἀποιθηῦ τσὶ ογ8 οὗ τπ6 ἢγβί [Ὦγθο δσοη- 
ἴυΥ168 Δβοῦ 6 16 τὸ ῬΏΣΟ {μ6 6 π.} γαβιυδ δὐὐτγι θαίοβ ἰἴ το Δποίμοῦ 
ἸΏΟΓΟ δησιοηΐ ῬὮ]Ο, ΠΟ 18 οἱοα ὈΥ͂ «“οβορῃυβῆ; δυΐῖ {Π6 ῬΏΠΟ οἵ 
Ὀτυδβῖυβ γ88 ἃ Ὠδαίμθη. ΒΙβῆορ 1μοστί ΘΟ ΒΙάθσβ {Ππ|18 ὕοοῖς ἴὸ Ὀ6 
δυιἀθῦγ (μ6 ρῥτγοάαοίϊοη οὗ βοπηθ Η 6] 6] βί1ς 6 νν, ὈΥ βοτὰ 1Ὁ νν 8 
ὉΠΕΙΗΝ αΥ τη ἴῃ ατροῖς. [ΕΠΟΏΠοΟσΗ, αἰγῦγογ, δηα οἴποσβ ἤανθ 
Βιρροβοα (Π6 δυΐδον ἴο ὈοΙοηρ ἴο ([ἢ6 βϑθοῦ οὗ {π6ὸ ΤΒογαρουίθ, ἔγουη 
δαὶ 18 βαϊἃ ἴῃ 111. 13, ὅτα., χνὶ, 28.; δυΐ ψῇπουΐϊ βι ΠΟΘ γϑαβοη. 
Τ016 πλοσο σδη θ6 8814 {ῃ8η ὑπαΐ ἢ6 νγ88 δὴ Αἰδχδηάσίδῃ “εν, ᾿ἰνης 
ΡΓΟΡΔΟΙΪΥ ἴῃ (86 γοῖσῃ οὗ Ῥιοίθιαν ῬΆΎΒΟΟΙ, Β. Ο. 148ὅ---117.5] 

ΤΗΘ ἴοοκ οὗ ὙἸΒάοπι οοπβιβίβ οὐ {γθθ ραγίβ ; {π6 3,γ8έ, Ὠ1Ὸ ἢ 18 
τσὶ 6 ἴῃ {Π6 παπια οὗ ϑοϊομλοη, οοηΐϑιηΒ ἃ ἀ6βου ΡΟΏ ΟΥ̓ ΘΠΟΟΠΆΠὶ 
οὗ νι βάοτῃ ; ὈΥ͂ νν ΠΙΟὮ ΘΟΙργομθηβῖνο ἴογτα Π6 δποϊοηΐ 6γ]ἷὲ πηάογ- 
βδίοοα ῥγυιάθησο δηᾶ ἔουθϑι σης, Κπον]θᾶρα δηὰ υπαογβίδπαϊησ, δπὰ 
ῬΓΪΠΟΙΡΑΙΥ 1 ἀα(168 οὗἉὨ τϑ !ρίοη δα τόσα] γ. ΤῊΪ8. αἰ ν!βοη ἰῃ- 
οἸυάο8 {86 ἢγβῦ βὶχ ομαρίθσβ. πο δεουπα ραγῦ ροϊῃΐβ οὐδ (86 ϑουγοθ 
οὗ ἔσθ ψΊθάοιὰ ἃπα ἰῃ6 πηϑᾶπβ οὗ οδίδιπιπο 1, ἴῃ [Π6 βουθητ δπά 
οἰσθι οδαρίοσβ. [1ἢ {πὸ ἐλίχα ραγί, σομαρτιβιίησ [Π6 τοιηδῖηον οὗἉ (Π6 
Ὅσο, [86 δυῦθοῦ ΡΘΒο 1 65 ϑοϊομμοη, ἢ 086 πδθ ἢ6 ἱπίγοά 668 
ἃ Ἰοῃρ; 8Δῃα ἰραϊουϑ ΡΓΑΥΟΙ ΟΥ 8ιἰάγοββ (0 ἴῃ6 61, ἡγΒ1 ἢ ὑχοαΐβ οἢ 8 
νΑΡΙΟἰΥ οἱ τορΊοβ, αἸοσιηρ ἔγοτα {π6 βυρ)οοί οὗἩ {Π6 ὕτο ργεοθάϊηρ 
Ραγίβ; υ]Ζ. τ θοῦ οηΒ οὐ (6 ἢ ἸΒΙΟΣΥ δῃαὰ οοπάποὶ οὐ {86 [βγ6 1168 
ἀυγίηρ {Π6ῚΓ ἸουΣμουϊηρθ ἴὼ {Π6 ΜΠ ΘΤΉΘΒ8, δηα {861} βυαθβοααοπί 
ΓΟΠΘΏΘΒΒ ἰο ἸΔοἸαῖτΥγ. Ηδῃσθ 6 ἰδῖκθβ οοοδϑίοη 0 ᾿ηνεῖρἢ δραϊπεὶ 

ἸΔοϊαίστγ, ἴμ6 οτἱοίη οὗ ψῖοἢ 6 ἱηνοβεραϊοβ, δηα οοποί αἦθ8 τΥ}]} 
γοἨδοῦομ8 οα {Π6 Πϑίουυ οὐ [Π6 ρθορίς οὗ οαά,. [ΟἿ ον ἀϊν]βιοηβ 
ἢανθ Ὀθθη ΡὈσοροβθά, ᾿ηΐο ὕνγὸ ρδγίβ, 1.----ἰχ., Χ.--- ΧΊΧ, ἢ δηὰ 1ῃηἴ0 1ἢγθο, 
1.--- νον» Υἱ. τ ῖχ., Χ.-- χῖχ ὍΤΠη ὈΟΟΚ μδ8 αἷβο Ὀθϑθη οδἹ]ϑα ᾿ἱποοιηρ]οίο, 
8. (ΟἸ]θούϊοη οὗ ναγίοιιβ ἔσαρτηθηΐβ, δηα ᾿πἰθγροϊαίθα ὮῪ 6 Ογιβίδι 
παπᾶ, Βαΐ πὸ δα βέμοίουυ ργοοΐβ ἤᾶγο θ66η ργοαυοορᾶ,"] 

ΤΗη6 βίγ]α Ὀιβθορ [ον ἢ Ῥγοπμοῦηοθϑ ἴο Ὀ6 ΥΘΙῪ ὑποαυα]. “1 
18 οἴἴδθῃ ροιήροιιβ δῃηὰ ἰα ι 88 Ὑ6}1 28 ἰβάϊοιιβ δπὰ αἰἔαβα, δηά 
Δου μα ἴῃ ΘρΙΠοΐβ, αἀἸΓΘΟΟΥ ΘΟΠΙΤΆΓΥ ἴο (6 ρῥγαοίϊοα οὗ {π6 τον; 
10 18, Βούγον  Γ, Βοσηθίηο8 Τριηρογαΐθ, ροθίϊοα], δηα 8.0] τη 6.᾽ὃ ΤΠ}}8 
θοΟΪΚΚ μα8 αἰ γα 8 ὕδϑὴ δἀτηϊγθαὰ ἔογ {86 80] πι6 688. ψΒΙΟΙ ἰδ σοη- 
ἰαῖπδ οὗ 186 μονγίδοίοηβ οὗ σά, δηα ἴον {Π6 Ἔχοθ] ] δῦ ΠΟΤᾺ] ἑθ μἀθθοΥ 
οὗ 118 ργϑοδμίϑ; οὔ ϑ ΒΙΟἢ. δοοοσπηῦ βοὴθ οὗ {86 δηοϊθηίβ βίυ]οὰ 11 
ΤΡαπαγεΐοβ, ΟΥὨ Τμ6 ἰγθαϑυγυ οὗ υἱγτίυθ. ΑἸ Πουρῇ {π6 [ΑΕ θ6γ8 οὗ {16 
σπυγοῖ, δηα ῬαυυοΌ]ΑΥΥ «ΘΓΟΠΊ6, ΘΟΠΒΙἀθγθα 1Ὁ 88 ΔΡΟΟΣΥΡΒαΙ, γεῖ 

᾿ Ῥγαῦ, ἴῃ Ῥτον. 84]. 2 Ὁγαϑῖι9 ἂς Ηδηοοϊιο, σ. 1]. 
8. 1)ὲ γγεῖίο, Εἰη]οϊαηρ, 8 314. ΡΡ. 415---417. 
4 Τυϊὰ. 8 318. ΡΡ. 414, 415. 
5 ΒΙΕΟΡ Πον τἰν, [κα οίαΓοβ, νοὶ. 1]. Ρ. 179. 
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{ΠΥ τϑοοιηηθη θα 118 ραγαβαὶ, ἴῃ δοηβιἀοσγαίΐοη οὗ 118 Ἵχοδίϊεπος, ᾿ 
ΤᾺς {πιγά σοῦηο}} οὗἩἨ Οαγίμασο, Π6]α 1η 397, ρχοπουπορα 1ἰ ἴο Ὀὲ 
σλποηΐοδὶ Ὀοοῖς, πη ον {86 πδιμ6 οὗ {δα ἔουγί Ὀοοῖς οὗ ϑοϊοϊηοη ; διὰ ' 
186 σουπο}} οὗ Ττοηΐ σοηβττηοα [818 ἀθοϊδῖοθ. Τῆγοα δηοιθηΐ {τ88ε- 
Ἰαἰϊοηϑ οὗ 11 δῖ οχίδηϊ, ἴῃ υσγίδο, Ασδθῖο, δῃα 1 ; [86 ἰΔδὶ πὶ 
Ἵχϑου θα Ὀοίοσγα {π6 {ϊπι6 οὗἉ ἐφ ΘΙΌΠι6, Ὑ70 ΒΔΥ5Β (δὶ Πα αἸα ποῖ οοἴτεοι 
ϊ. [0 18 [}} οὗἨ ὈΔΥ ΑΓ θηιΒ. 

[ΤΒΘγ6 ᾶγὰ οἴ δὲ νϑυβίοῃβ, 88 {86 Αὐτηοπίδῃ, ΠΟ 19 σ ΤΥ [δι λδι] 
1 48 Ὀδθὴ βαϊὰ ἐμαὺ {π|8 θοοῖκ 18 οἰϊοα οὐ δ] υδοά ἴο 1π [δὲ Νὲν 
"Γαβίδιρϑηΐ : οορ. 11. 7. ψῖ Μαίί. χα. 48. 1. 18. σὴ Μδη. 

ΟΣΧΧΤΙΝ, 48.; ΧΙ, 1. ἢ Βοτα. ἱ. 20.; ἰχ. 13., ν. 18, 19., νι. 26., πεὶ 
Ἔομι. χὶ. 84., Ερῃ. νἱ. 18, 14,17., ΗΘ6Ὁ. ;. 8.; ἄς. ἄς. ϑοως οἱ 
{Π686 πχιϑῦ δ6 δοκηον)θάροα νοσὺ ἀουδίξα! ἢ ; {ποτα 18 ποίμίησ, δοτ- 
ΟΥ̓́ΟΙ, ἱποοηρτυουϑ ἴῃ Βαρροβίησ [πα΄ ἃ τδὴ [ἰκκα δι. Ῥδαΐ, τογϑοὶ ἰὰ 
811 {86 "Ποταΐαγο οὗ 18 τηθ δῃηᾶ δουηίσΥ, τῖρὴῦ ΟΟΟΑΒΙΟΠΔΙ ΠΥ δάορι 
{Π6 ῬΠΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗ {Π18 ὈοΟΚ, Ἰυδύ 88 6 ἴδ8 οοῃίθββθα! υ ἄοηε οἱ 
Βοδίῃθη δυΐμοσθ.Ό Νὸ αἴνιπα δι ου νυ 18 ὑΒΟΥΘΟΥ͂ δἰ υϊοι ἰο τ. 
Απποηρ 86 ἔλύΠο ΓΒ Ὁ 18 βαϊ]4 βγαὶ (ο Ὀ6 οἰϊοα Ὀγ ΟἸδιμθηΐ οἵ Βοιιῖ; 
θυΐ Βα ἀο68 ποῖ 681]} 10 Βουιρίασθ. [μδίου ΣΙ ΙΟΓΒ ΟΟΓΓΆΙΠΙΥ δεααὶ Ὁ 
δῖνθ Ὁ ΒΊρΊοΣ Βομουχ.5] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥΠ, 

ΟΝ ΤῊΗΞ ΒΟΟΚ ΟΥ' ΒΟΟΙΕΘΙΑΒΤΊΟΤΒ. 

“«ΤῊΕ ὙΥΙβάοῃχ οὗὨ “6808 {π6 ϑοη οἱ βίγδοῖ, οὐ Εἰοοϊβ αϑίϊσυβ," ἴχὸ 
{Π6 Ῥγθοθαϊηρ,, 88 Βοπηδίϊσωθβθ θη Ομ ἀογοα 848 1Π6 γγοἀυεσίίου οἱ 
ΒοΪοσλοπ; Πθη06 {Π6 ΘΟ. 61] οὗἩ Οαγίμαρα ἀδοπηθᾶ 1ξ σαποηΐοδὶ. ὑπάργ 
186 {116 οὗἉ {86 ἶπ θοοΚ οὗ ϑοϊοιμοη; δπᾶ ἐμοὶγ ἀθοϊβιοη νγαϑ δὐδορίοὶ 
Ὀγ ἴπ6 οουποῖ] οὗ τοί. [10 18, Πούγουοσ, τπδηϊοδὺ (μαὲ 10 τὴ88 ποί, 
8η4 οουἹὰ ποΐ, 6 ὑγιτίθῃ ὈΥ ϑοϊοπιομ, θϑοδιβο δ᾽] ϑῖοπ 18 πιδύς 
(ΣΙ νι, 24, 26.) ἴο {Ππ|| σαρθλν!ἐγ ; δἰ ἐμουσῇ 16 18 ποῖ παργοδδδὶς (δαὶ 
[86 ΔαϊΠοΥ οΟἸ]δοίοα βοιηθ βοδεξογθα βϑηἘἸπηθηΐβ δϑουὶ θα ἴο ϑοοπιο, 
ὙΠΙΟἢ 6 δυγαησθᾶ τι [86 οΟἶΟΥ τηδίοσίαὶβ 6 μα βοϊϑοιβα ἕο 5 
γογΚ. δοπηίασ 18 οὗ Ορ! πίοῃ {μαὲ {18 ὈοοΪς 18 ἃ οο]]θοϊίοη οἵ [37 
ΤΊ ΘΗ 08 ΟΥ̓ ΤΩ Β6 6 ]ΔΠΘΟῈΒ Ὠϊη 8 ἔῸΓ ἃ ἰαγσα οΥΚ, μαπηθα ουξ ἀδηά δέρῃ, 
Ὀυΐ ποῦ σοπιρ]οίαα.4 Ἐοβροθοίϊηρσ [86 αὐὐοῦ γα πᾶν ΠΟ ἱπέοτγηιδῦου 
Ὀυΐὺ ψ μδὶ τα ΘΟ] θοὺ ἔτοτα {Π6 ὈοΟΪκ 186]; ἀπά ἔγοταῃ {Π18 1ὑ δρρεῖῖ: 
ὑπαὶ 10 νγὰ8 ψυ θη ὈΥ «658 {π86 βοῃ οὗ ϑγαοῃ, σο μιϑα {τανε οἱ 
ἴῃ Ρυγβαϊ οὗ Κπον]οάρο, δὰ ψ8ο, δοοοτάϊηρ ο Β͵γοίβομποι ἀογ', {το 
ἈὈουῦ 180. Β.56. ΤΠ8 τηδη, Ὀοΐηρσ ἀδαρὶγ οοηγογβαηῦ πὰ} (μ6 ΟΝ 
Ταβίατηθηΐ, δηα Πανὶπρ' οΟ]]Θοὐθα ταϑην (Πηρθ ΠῸπι {Π6 μγορβεί 
Ὀ]απαοα {Πθῖη, 88 ψ16}} 88 (ῃ6 βθῃΐθῃοϑβ δδοσι θεα ἴο ϑοϊομπιμοῃ, πὶ ἰἰκ 

ΤῸΝ Βρ. Οοδίη, ϑοδβοϊδβιῖσαὶ ΗΪδὲ., οὔ 186 Οδῆοη, το. χχχυΐ, ρρ. 34---26. (οάϊε Οσίχά 

5. Ἐρίδβί, ἱ, δὰ σον, δὲ 8, 27. 
" Οοπιρ, ΝΠ ΆΚοῦ, })}15Ρ. οα Ηοΐγ δετίρε, ααεδέ. ἱ. σἤδρρ. νἱ. χὶϊΐ, ρῃ. 56, 86---90.; Κιιο, 

ΟΥγε!. οὗ ΒΙ0]. 1.1τ. ἀτὶ. ΥὙΥ Ἰβάοπι οὐ ϑοϊοπιοη. 
4 1)6 Φεβα Βἰγδοίάδ Εςοϊοκίϑεῖοο Οοηγιηοηίδγίιβ, 4ἴο. Ηρα, 1792. 
ἡ ΠγρΙβοΒποίἀον, 1εΐδεῦ σέδα Βἰγδοίαα, Ῥγοϊορ. μρ. 10--92. [Οοπιρ. [6 γος, Εἰ 

ἰοθαι εν καὶ 816. ρρ. 418, 419.] 



η {δι6 1βοοῖὶ ο[ Ἐ εεἰοδίαδίζοιις, 805 

ΤΟΒαΪὺ οὐ 18 οὐαὶ ΟὈβογνδίίοη, δπα 18 οπἀοανουγοά ἴο ργοάμσοο δα 
δἰ μοαὶ ἐγθαῖῖβα ἐπαὺ τϊσαῦ Ὀ6 πβοία]} ἰο ἢ18 ὁΘουπίγγτηθη. [566 χΙ!, 8 
--- ΧΙ. 28., χνυ. 11 --- 20., χνυὶ. 26 --- χνῖ!. 20., ΧΙΧ, θ---17., χχιϊ. 16 
.--- 27, ΧΧΥΪ. 1 ----18., Χχχ. ] ---138., ΧΧΧΥΙ 27 --- ΧΧΧΥΊ. [ὅ., 24--- 
Χχχίχ. 1]. ; ὅζο. : ΘΟΙΏΡ. 880 1.---ἰχ, χχῖν. ψῖ ἢ Ῥτον. 1.---ἰχ.} ΤῊ 
ῬοΟκΚ νϑ νυ θη ᾿η ΗΘΌΓΟΥ,, ΟΥ ρου πᾶρθ πὸ δυσο- Βα] δὶς ἀϊα]οοί 
1Π6ῃ ἴῃ 86 ἴῃ Ψυ648, Δα νγγ88 ἰγδηδβαἰθα ὈὉγ (86 δι ΠΟΥ 8 σταπάβοῃ ᾿ηΐο 
ατϑοῖκ, ἀδρουῦὺ {86 γοᾶῦ 130. Β.0., [Ὁ (86 86 οὗ {π6 ΑἸΕχαπάτϊδη 
78, ΜἘΠι0Ὸ ψ6γ6 ἱρμοσαηΐ οὗ {πὸ ἰδησπᾶρο οἵ πάθια. Τῃ6 ἰγ8η8- 
Ἰαΐου 8 βαϊὰ ἰοὸ ανθ Ὀθθῃ ἃ βοὴ οὗ ϑιγδοι, 88 γ06}} ἃ8 818 σγδῃαξαί ΠΟΥ 
1μ6 δυΐμοσ. Βαΐ [88 18 ἀουδί(α!. 

ΤῊϊ8 ὈοοΪκ “18 ἃ οο]]δθοίίοη, ψιϊπουΐ Δὴγ ἀοἤηϊία ογοσ, οὗ τηϑάϊία- 
ἰἰοηΒ 8ηἀ ργονοσὺβ σγοϊα ϊηρ ἴο το] σΊΟΏ, ἴο τηογα}8, δηα [0 [86 οοπαιποῦ 
οὗ κυχηδῃ ᾿1 ; σ,ΘΏΘΓΆΙΥ ΟἰΒυ Ὠρ ἸΒμ6α ὈΥ τα ἢ δουΐθηθβδ οὗ ἐμβουρθί, 
δηα ΡΓΟΡΓΙΟΙΥ οὗ ἀϊοίίου ; δπὰ ῃοῦ ὉΠΙΓΘα ΘΠΟΥ τηδυϊκοα ὈΥ͂ Θοπβιογ- 
ΔΌ16 θοδυῦυ πα οἰοσαποθ οὗἨ ΘΧΡΥΘΒΒΙ0η ; δη4 ΟΟΟΑΒΙΟΏΔΙ]Υ͂ τἰβιηρσ ἴο 
186 Βυθ]πλοϑὲ μοῖρ 8 οὗ μυμηλη οἰοαυθηοθ. 5 ΕἼοσὰ {86 στοαί 8β1π|}- 
Ἰαγιγ θούσνϑοῃ {15 ὈοΟΙΚ δηὰ (ῃ6 Ῥτονθῖθβ οὗ δοϊοιηοι, ἰὴ βαεῃεἰτοπίδ, 
αἸοίοη, σομρ] οχίοη οὗὨ {Π6 βέγ]θ, δπα οοπδβίσιοίοι οὐὗὨ {π6 ρϑυίοίβ, 
θλΒθοΡ ἱμοντῇ 18 οὗ οριπίοῃ ἰμαὺ {πΠ6 δυΐποσ δαορίθα {Π6 βαπηθ τηοᾶάθ 
οὗ νοσβιποδλίίοη Ποῖ 18 ἔουπα ἴῃ ἐπ6 Ῥγονοῦῦθβ; δηὰ ἐμαὶ ἢ6 [88 
Ῥογουτηρα 815 ἰτδηβ βίου τ ἢ Βα οἢ ἃ το] σὶουβ γοσαγὰ ἰο {86 ΗΘὕχον 
Ἰάϊοπι, ὑπαΐ, γα 16 τ γα} ]ν δηα δοούγαιο!Υ ἴο 6 το- γηβ θά, 6 ἢδ8 
ΥΘΥΥῪ 1016 ἀουθύὺ ἐπαΐ, ἕο {16 πιοϑβὺ ραγί, ὑπ 6 οὐὔἱοῖηα] ἀϊοίϊοη τρις 
Ὀα τοοογογϑα. ὃ 

ΤῊΪ8 ὈΟΟΚ Π88 πιοῦ 1 ρΌΠΟΓΑ] δηα ἀοβοσνοα δβίθοῃῃ ἴῃ (6 ΥΥ δβίγῃ 
σπυγοῦ, δῃα τγὰ8 ᾿ηὑτοάυςσοα πο {π6 ΡῈ 116 βούνιοα ΟΥ̓ {Π6 ὙΘΏΘΓΘΌΪΘ 
ΓΟΪΌΥΓΔΘΙΒ 8Πα ΘΟΙΏΡΙΪΟΥΒ οὗ ΟἿΤ πδίομδὶ ᾿ἰυσσυ. [ΓΕ ΤΥ 6 αἰνιἀ6ἃ 
ἰηίο ἴῃγθα ραγίβ; {π6,γ8έ οὗν ΒΙΟἢ (1. --- Σ]111.) σοη Δ 18 ἃ Θομαπ  ἀδ θη 
οὗ πυϊβάομι, πὰ ργβοαρίβ ἔὉγ [86 τερυἰδίίοη οὗ 116, ὉἘπᾶὉ ἃγα δἀδρίορα 
ἴο ΡΘΙΒΟΙΒ οὗ 8]] οἴδββθβ δηα σοπα ! 1008, δΔηα οὗ ΟΥ̓ΘΤΎῪ ἃρα δῃά βαχ. [ἢ 
{Ππ6 δεσοπα φατί, {Ππ6 δι ΠΟΥ οο]ογαΐοϑ [6 ρα γ ΓΟ 8, Ῥγοροῖβ, ἀπά 
οἴου ἀἰβεϊρ ἸΒΠοα τηθη δηπιοηρ {Π6 6 »)78 (Χ]1ν.---Ἰ.).). Απα Π6 ἐλέγὰ 
ραγὶ (11.}) σομοϊθβ τὴ ἃ ῬΓΔΥΘΥ ΟΥΎ Ἀγτλη οὗἩἨ [Π6 Δυίμοσ, δηὰ δῃ 
δχμοσγίδίοη ἴο {π6 Ρυγβυλ οὗὨ ψΊΒάομα. 
ΤῊ Ὀοοΐς οὗ Εὐοο] Θϑιαϑίϊουβ νγᾶ8 γα υθην οἰδοα ὈΥ [6 ἔλίμογΒ οὗ 

{πὸ ομυτο ἀπᾶον {π6 {1168 οὗἩ ἡ Ἰησοῦ Σοφία, ἐδι6 ιυΐβάοηι 97 “Ψέδιι8, 
Πανάρετος Σοφία, ιοἰδάουι, ἐδθ ἐγθαβιγ Ὁ αἰϊ 6 υἱγέμο5, οΥ Λόγον», ἐ]ι6 
αϊδοοιιγϑο. Τὴ6 [μΔ[ 18 οἷἵθ 1Ὁ ἀη ον {Π6 Ἀρρο δου οὐ ἰπςοίοεἰαδίϊοειια, 
{πᾶ 18, ἃ Ὀοοῖς ἡ ΠΙΟἢ τγᾶ8 γοϑα ἴῃ [86 ΟὨυτο68, [6 ἀἰδύϊηρι δι 10 ΠἸῸΠ) 
{π6 Ὀοοϊκ οἱ Εἰςο]οβἰδαϑίθδβι Αποιαπίν, ᾿Ὁῦ 8 ραΐ ᾿πίο 1π6 παπᾶ οἔ 
οϑίθο τη θη8, οὐ βοοοαηΐ οὗ [86 οαἰ ἔγ!πρ παίαγα οὗ 118 ἰπβίγαοίϊοη : 
ποχὶ 10 {86 ᾿ηβρὶτοα τυ ηρ8, ἃ ΟΟἰ]Θοίοη οὗὨ ῬΌΓΟΥ ΤΔΟΥᾺ] ΡΥΘΟΘΡ δ 
ἄοοϑ ποὺ οχιϑί, Βοβϑι 68 [η6 ὐὐδοῖκ ΘΟΡΥ οὗ {μ18 ὈοΟΚ, δπὰ {πὸ 1,Δ1η 
γοσβίοῃ, ὑοῦ ἀῦὸ ὕνχο ὙΘΙΒΙΟΏΒ οὗ ἐΐ, Οη6 1ῃ δυτῖδο, δπᾶ {π6 οἵἴοὺ ἴῃ 
Ληλθῖος {π6 1,αἴλῃ ὑγαηβίϑθΟη. 18 ΒΕ ΡΡΟΒΘα ἴο αν Ὀθθη θχϑοιι ρα ἴῃ 
{Π6 ἢτβι σθηΐυσΥ οὗ {π6 ΟἸιγβύϊδῃ ογὰ : 10 18 [Ὁ]} οὗ (ἀσθοῖκ ἰδσταβ, δε 

1 6 εις, ΕἸπ]οἰ Πρ, ὃ 517. Ρ. 420. 
2. (υϊβιίαη Πδιοτυγάποοῦ, ΜᾺΥ 1827, Ρ. 202, Οὐμρ. Δαάΐδοη, ϑροοίδίον, Νο. 08, 
5. Βίσον νυν, Τθοίτιγο8, γο], ἰϊ. Ρ. 177. 



896 “«παϊγεῖς ὁ ἰδὲ «ροογγρᾶδα. 

αἰ οσβ τ οἷν ἤοηὶ {π6 Ὀγαβθηΐ ἀσθοκ οἵ Εἰσοϊοβδιαβίιουβ, “Τῆνο δὰ- 
ἐμοσιζοα ΕΠ ρ] 8ἢ} νογβίοη οὗ {Π18 ὑγϑβδίθθ ἘρρθΆγβ ἰο βατα ὕδθῃ πιβάα 
ἔτοιι {86 Οατοθκ ἰδχῖ, 88 Ἂχβιθιίβα ἴῃ ([Π6 (ὐοτηρὶ πἰοπμβίδη Ῥοϊ γρίοῖξ, 
ἃ ἰοχί ψ ΒΙΟὮ Β48, ποῦ ψιΠουΐ Γοάβοη, Ὀθθη βυδροοίοα οὗὨ πανϊησ ὕδεα 
τη 6 Θομἤοττηδ]ο ἴῃ τ ΔΩΥ μδ068 ἴο [6 γ υσαῖθ. Α πον ἰγδηβίδιση, 
ταϑλάθ ᾿τητα ἀ!δίο νυ ἔσο {πὸ Κ δοδη οὐ ΑἸοχδηάτιδῃ ἰοχῖ, υνου]ὰ οσΒιθὶὶ 
{μ18 ἐγϑαῖζβθ ἴο ἃ8 ἰῇ ἃ ργογ ἐογη.ὔἢ" 

[ΕῸΥ δβοῦῖθ δχϑιηρ]οβ οὗ (Π6 ρῃγαβθοϊοσυ, τ] ἢ ῥτοότα {πδὲ (ἂς 
οτσίμ8] 8 Ηθῦνον, δπὰ ἔοὸν ἃ ἰδῦ]ς οὗ ἴῃς αἰ ἴδγθηΐ αγτδησοιηθηία 
οὗἹἨ ναγίουβ βϑοϊϊοῃβ οὐ [18 ὈΟΟΚ δοσογσάϊηρ ἴο {πΠ6 γαῦοσδη, ΑἸοχαπάσγιδη 
δΔηα ΑἸάϊπο, δπα {μ6 (οιαρ! υἱοπδίδη, ῬΑσΙ8, ἀηαὰ Αηύνογρ τοχίδ, τἢς 
βίῃ ΤΩΔΥ Θομδβι}ῦ 1)6 ὙΥ εἰς. 

1ι 18 β8:4 {πὶ {π18 ὈοοΪΚς 18 οἰϊοα Ὀγ Ἰσπδίϊαβ δπα ὈΥ ΟἸοπιοηΐ οἵ 
Βοιηα; Ὀυΐ (818 15 ποῖ ἔσθ. Ιρπδίϊιβ σογίδι ἰγ ἀο68 ποῖ 811046 ἴο 1{ ὃ: 
δα πο οἰἰφίοη μδ8 θθθη αἸβοονογοα ἴῃ ΟἸοπηθηῖ. [},αἴον ἔδίπογβ πᾶτε 
Ταρϑαίθα]υ γοξοιτοα ἴο 1, ΑἸ] βίο Βᾶνα θθθη Βα ρροβϑά ἴῃ ἴ1π6 Νὸα 
Ταβίδιηθηΐ : 6. σφ. 81268 1. 19., ἰο Εοοΐαβ. ν. 10, 1}. ; ὈαΐΓ ἐῃδ86 γε 
4υσβοῃβ ]6. 

ΤῊς Ταϊπιια βροᾶκ οὗ ἃ ψουκ οὗὨ “6808 Β6ῃ ὅδῖγα, δηα γθοκοπβ καὶ 
Δηλοηρ ἴμ6 ὈΤΙΞ, ΟΥ ΒΑσΊοΟρταρδα; 8η4 ποῦ ἃγθ 811} οἊχίδης ἱἵπὸ 
ΑΙΡΒΑὈΘ 64] οΟ]]οἴοπβ οὗ ργουθσὺβ ὑπᾶοσ [ῃ6 βᾶπη6 πδῆθ. Βυῦ 1[ἴ οδη 
ΠαΓΑΪΥ Ὀ6 ΒιΡΡροΒβϑα {ῃαὲ [6 δυῖμοῦ οὗ 656 ταϑ ἰάθη 1081] πὴ {δε 
ΔυΐμοΣ οὗ Εἰ οἰ οβιδβίιοαβ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΥἹΠ. 

ΟΝ ΤῊΒ ΒΟΟΚ ΟΣ ΒΑΒΌΟΗ. 

ΤῊΝ ὈοοΙς οὗ Βαγυοὶ 18 πού Ἔδχίδῃηξ ἴῃ Ἠδθργον, δμα οὔ]γ ἴῃ Οτοοῖ 
πὰ ϑγγιδο; μυῦ ἴῃ ψῆδὺ ἰδηριδρα 1 νγαϑ ΟΥ̓ΡΊΏΔΙ]]ν πυγιτΐθη ἰδ 15 
ΠΟΥ͂ ΠΩΡΟΒΒΙ Ι6 ἴο αϑοοσίβδιῃ. [Ὁ 18 Θαῦδ!ν πηοογίδϊη ΌὈΥ σγθοπι {85 
Ὀοοῖς γὰ8 σι τίθη, πα πβοίποσ 10 οοηίδ᾽ 8 ΔΩΥ τηδίξογβ ἢ βίογ δ ν 
ἴσια, οὐ ψΠοίμοσ (86 τ ΒοΪα 18 ἃ βοοη, ἋΟὐὐτοίιβ 18 οὗ οριπίοη {μδὲ 
10 18. δὴ Θηἴγα δοίϊοῃ, δηα (Πδὺ 1{ γγαβ οοτημοβοὰ ὈΥ βοῆς Η 6 ]Θπϊϑῦο 
“67 ἀπάον [Π6 πδπι οὐ Βαγαομ. [ἢ {8μ6 Υ υἱσαία γϑγβῖοη 1 18 ρἰασοὰ 
ΔΙ͂ΟΣ {16 1,δηθηίδί!οη8 οὗ ὁ Θγοιϊαῇ - Ὀυὺ 11 γἯῶ8 που σ σοηδιάογοα κ8 
ἃ. ΟΔΠΟΙΙΟΔΙ ΒΟΟΚ ὈΥ͂ {π6 “6νν8, ἐπουσῇ, ἴῃ [Π6 Θδαυ]]οδὶ ἀροδ οὔ ΟΒυϑ- 
ΤΙΔΠΙΟΥ͂, 10 τ88 οἰὐοα δὰ γϑϑὶ 88 ἃ ργοάιοίοῃ Θηθ 164 ἰο στοαί. 

[Οὐ ῖοβ ἀο ποί ἄρῦϑθ 88 ἰο ὙΒϑῖμοσ 086 τ 0 ]6 οὗ {Π18 θοοΘΚ ῥγο- 
οοοαβθα ἔγοταῃ {Π6 βαιηθ δυΐμοσ. 106 Ὑγήεοϊία ἄγριιθ8 ἔογ 1π6 ὑπιγ οἵ 
{πΠ6 σμο]ς, δηα 18 ργοῦδὈ]Υ τσ. ΤῈ πτουἹά βθοῖὰ ποϑύ ΠἰΚοὶν ἐμαὶ τὶ 
Ὑγ88. ΟΥΡΊΠΑΙΥ γι ἴθη ἴῃ Ηοῦτον ; δηᾶ ΗίΖὶσ μ88 οοη)οοίυτεοά {Παὶ 
ΟΩΘ ΡΘΙΒΟ ἰγαμπείαίθα 1 ἀπα {μ6 ὈοΟΙς οὗ «  γοιδῃ ᾿πΐο ατθοκ." 

. ᾿ ΘΠ  γϑβείδη Ἰξεπηοτη Ὀγϑηςοσ, νοΐ, ἶχ. Ρ. 968. 
5 ἘΠη]οϊϊαηρ, 88 817, 818. ΡΡ. 420, 421. 
5. Τὸ [8 οἰϊδὰ ἴῃ δὴ ορίβδι! δὰ Ηθγοπθπι, ομ66 δϑοσϊδοὰ ἴἰο Ἰρηδίϊαβ, θαὶ νι ὶς ἢ ἜΤΟΓῚ οε 

ὯΟΥΥ ΚΠΟΥΤΒ ἴο 6 ΞριυΓΟῦΒ. : 
4 Οοπιρ. ες Ὑεῖϊο, ΕἸη]οἰΐαηρ, ἃὶ 319. Ρῃ. 422 ---494.; 566 4150 ΚἰεἰοἾΒ ΟΥοεϊ, οἵ ΒΙΌ]. Τάς 

ΑΙ. ΥΥ ἰβάοπι οὗἉ δεδι}8 βοη οὗὨ δίγβαοῃ ; δπὰ δι 5 Ὀΐςοξ. οἵ ἐπ6 ΒίΌ]6, ατὶ. Εἰςοϊοκιδϑιςυς. 
ΓΝ ̓  ἀρ δ Εχορει, Ηδηάδυς σὰ ἄσδη Αροοσ. 465 Α, Τ᾿, )κ5 Βυςοὶ Βασηςῖ, Εἰηϊοῖ 

πῃ. ὃ ὅ. Ρ. 178. 
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Θυοϊοπὲ Ρσοοίβ παν Ὀθθη ῥχοἀυσοα βσαϊηδί 18 ἐγ ΒΕ] 6886. ΤῊΘ 
ὩδΠ16 οὗ Βαγιοὶ 18 τηθηϊοηδα 1ἢ {Π6 ᾿18ὺ οὗἨ ΘΔΠΟΙ]ΟΔΙ] ὈοΟΪκΒ ΟἿ Βουὶρ- 
γα Δρρσγονυϑα ἴῃ {Π6 δσοῦηο}} οὗ 1,δοάϊοοα; δῖ, Δοοοταϊηρ ἕο ὈΙΒΠΟΡ 
Οὐοβῖ, πού {Π18 Δροοσυρδδὶ σγοσκ 18 {ΠΟΥ ΌΥ τηϑϑδηῦ, Ὀαῦ “(ΠΟ86 ραββαρϑβ 
ΟΥ̓ πέτα τ Πἰοἢ ἀγα ΘΟΙΏΡΥ ΒΟμαδα ἴῃ {Π6 ὈοΟΚ οὗ “ Θγογ.}} 

ΤἼδ ῥυϊποῖραὶ βυβ)θοῦ οὗ [86 ὈοοΪς 18 δὴ δρὶβι16, ργοϊθπαθα ἰο 68 
Βαπύ ὈΥ͂ Φ 6 μοϊδοδίη δηά {Ππ6 σαρϊνο 6018 ᾿η ΒΑΡΎ ]οΙ ἴο ὑπο ῖγ Ὀσοίγθη 
1η υα δ} δηὰ «δγβαίθη. Τλο ἰδὲ ομαρίθσ οοηΐδι 8 8ὴ Θρ]8.16 τ ΒΟ ἢ 
[Ὰ]Βοῖν θθαῦθ {Π6 πᾶπηθ οὗ «ογϑιαϊδῃ. ΤΏΘΓΘ ἃγ6 ὕγχο ψ υβΊ οη8 οὗ {ῃ18 
Ῥοοῖς οχίδηίΐ, ἢ ϑΥσῖδο δηα ἴῃ Ατάρῖο; (86 1,Δὕη ἰγδῃδβ᾽αἰϊοη ἴῃ {Π6 
Μαυϊραίο 18 Ῥυῖοῦ τὸ {86 ὑἴπι6 οὗ “6γοόσθ. ΤθΘΥΘ 18 δποίποσ τουϊβοα 
1, αὔϊη νϑυβίοῃ, 

[186 Δροοσυ δαὶ δ ἀ: 10 ὴ8 ἴο 1)4Π16], νἱΖ., (π6 ϑοπρ' οὗ [μ6 ΤΏγοΘ 
Ομηάτοη, {μ6 Ἡ]βίοσΥ οὗ βύβδημα, δπα Β6] δπὰ {16 Ὀγχαροη, μαγθ 
Δἰγοδαν Ὀθθὴ ῃοο66α.3] 

ΒΕΟΤΙΟΝ ΙΧ, 

ΟΝ ΤῊΒ ῬΕΒΑΥΒῈ ΟΕ ΜΑΝΑΒΒΕΒ. 

ἐς ΤῊΒ Ῥζάγοῖ οὐ Μϑηβδββοθθ, Κιίηρ οὗ υάδαι, τ βθ μ6 88 Ββοϊάθη 
σλρίνα ἴῃ ΒΑ ν] ον," [που ποῖ ἀλτοσγίδυ οὗ {π6 οοσαβίου οα Ψ ΒΙΟΝ 
1 18 ῥγοϊθῃαθα ἴο αν Ὀθθῃ οομηροβοα, γὰ8 ΠΟΥ͂ΟΥ ΤΘΟΟρΖΟα 88 
σΔΠΟΠ]6ΑΙ. [0 18 ταὐθοίθα 848 βρυσιουβ ὄνθὴ ΟΥ̓ π6 ομυτοῖὶ οὗἩ Βοτηθ. 
Τὴ 2 ΟἸἤγοῃ. χχχὶϊ. 18, 19. {Π6 16 18 ΠΟ. Οὗ ἃ ΡΥΆΥΟΥ ΟΥ̓ {π6 Κίηρ, 
ὙΥΠΙΟΒ 18 881ἃ ἰο Ὀ6 τυιυῦθῃ “΄ ἴα {π6 ΒΟΟΚ οὗ (μ6 ΚίπρΒ οὗ 18γδ}]," δπὰ 
4.180, ““ Διηοπρ [86 ΒΑΥΪΏΡΒ οὗὨ [86 86θσβ." Βα 1 8 ουἱάθηϊ {πᾶΐ {819 
Θομροϑιϊοη, ΏΙΟἢ ἀρουπᾶβ τι ἀθορ] γ-Ρίοιιβ ἀπαὰ ροηϊθηῦ Ἔχργθδ- 
ΒΙ0η8, οδηποῦ Ὀ6 [ἢ6 ὈΓΔΥΘΓΙ ἴπογθ Δ] 6α ἴο ; [ὉΥ 1Ὁ ΠΟΥΘῚ γὙὸ8 οχίδης 
ἴῃ ἩδΌτονν, ΠΟΥ οδη 10 θ6 γδορα ἰο 8 Βἰσιιου δουσοθ (Βαη 86 Ὑυϊσαίθ 
Τιαἴα νοσβίοη. [10 18 ἰοπμῃᾶ ἴῃ ατϑοῖς, δ5 ᾿η (Π6 (οᾶοχ ΑἸ χδπασ 8, 
Α Ηθρῦτον ὑὐϑηβϑίαύϊοη γ88 τηδ6 ἔγοσα {86 ασϑαὶς.] ΑἊ'Β 10 18 τη ϑῃ- 
Ποημθα ἈΥ̓͂ μῸ ϑα ΘΓ ΠΟΤῈ δποϊθηῦ ὑμδη {π6 ρβουδο- Ο]οιηοηΐ, ἰπ {86 
Ῥιδίομαθα βροβίο!οαὶ οομϑίλυα οη8, ΜΒΙΟΝ ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΏΡΙ]6α πὶ {6 
ἔουτίἢῃ οοηΐυσυ, [Ὁ 18 Ῥυο Δ Ὁ]6 {μαὺ {818 ὈΥΑΥΟΥ χὰβ Θοιῃροβοα ὈΥ͂ 
ΒΟΙῚΘ ὈΠΚΠΟΥΤΏ ΡΘΥΒΟΠ, ὙΠῸ Τμουρῦ μ6 οοὐ]ὰ ΒΌΡΡΙΥ {86 1088 οὗ (86 
οὔΡ μα] ργαγοσ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ Χ, 

ΌΝ ΤῊΕ ΒΟΟΚΒ ΟΕ ΜΑΟΟΘΑΒΕΕΒ. 

ΤῊΒ ὕτχο Ῥοοῖβ οὗ Μδοοδῦθεβ δῦ ὑμ8 ἀσποτηϊηαίθα, Ὀθοδαβα {πο Ὺ 
ταϊαΐα {Π6 ραἰχσϊοίο δηὰ ρϑ)])δηΐ Ἔχ ρὶοἱίβ οὗ  υἄλ9 Μαοοαρεὺβ ἀπά [18 

᾿ ΒΟδΒοϊδδὲ. Ηἱδβὲ, οὐ ἴπ6 ὕδη. οἵ ϑοσὶρῖ., ποβ. 11Χ.----ἰχὶ, ΡΡ. 67, δια., [40]6 οὗἁ τηδίίογδ, ΡΡ. 
811, ὥς. Κ'6ο αἷδο Δ δ κοσ, Ὁ 16Ρ. οὐ ΗοΙγ ϑοσγίρι. αᾳυσβί, ἱ, ομδΡ. νἱϊ. ΡΌ. 67---70.; 9 
νειῖο, ἘΠ] πη, 88 821---82δ. ὑρ. 424---429.; ΚἰιοΒ Ογο]. οἵ ΒΙΌ]. 1άξ, τί. Βαγοι, 
1]|ιο ΒΟΟΚ οἵ. 

5 866 ὈΟΐΌΓΟ, ΡὈ. 852--854. ὅ 5.6 Κιιίο᾽Β Ογεϊ. οἵ ΒΙ0]. 1.1. τί. Μδηδδβοθ, Ῥγαγοῦ οὗ, 
ΥΟΙ,. 11. Ὡ ΝΜ 
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Ῥγοίβγθῃ : ὑπ6Ὺ ἀργὸ θοίδι δα πη ιἰοα τηΐο [6 ὁΔηοη οὗ δοτρίατο ὈΥ Εἶν 
οΠυτοῦ οὗ Βοπηθ. 

1. ΤῊ ἢγϑὺ θοοῖΚς οοπίδιηβ {86 ὨἸδίοσυ οὗ ἴΠ6 618, ἔγοσα 16 Ὁε- 
σιαμῖπρ οὗ ἴμ6 τοῖρῃ οὗ Απέοομυϑ Εἰριρμδηδβ ἰο {μ6 ἀφϑί οὗἉ ϑἴτηση, 
ἃ ῬΟΙΙΟα οὗἩἨὨ ἀρουΐ {π᾿ γγ-ΟὉ γοᾶσθ [8Β.0. 178ὅ---]85]. [86 οὔὴρὶμδ) 
Ἰαησυδρο μ88 θὰ στϑδῦυ οοη γουογίθα. «θγομλθ ἜΧΡΤΘΒΒΙΥ ΒΑΥ͂Β (δι 
1.6 δα βοϑὴ {86 οτρῖπαὶ 'ἰπ Ἡδῦτον Βυΐϊ {18 16 ϑαρροκρά ἴο πᾶτε 
Όδοη ἰοϑ.353 Το {π||6 τ ΠΙΟΣ 10 6 ὈΟΓΟ νγα8 ϑδλαχδὶξ ϑδαγ επε Εἰ, 
Ἢ ΒΙΟΙ ὯΔ8 ὈΘΘῺ ΨΑΙΙΟΊΒΙΥ ἰσαηβἰαἰθα, 7.6 ϑοοισσε ὁ ἐλε Ἰ εδεῖς ἀφαϊατί 
ἐδε Πογά, ἀνὰ 7Τ΄ο ϑεερέγο 9.7 ἐδε γίποο 906 ἐλεὲ ϑοπς Ὁ. Οοά, Α τ]ὸ 
τν ΠΙΟ 18 ποῦ πδυϊίδοία ἴο {Π6 σΒαγασίου οὗ ὁ υἀλ8, ὙΠῸ τνᾶϑ ἃ τ] ιληὶ 
Ομ Δ ἀοΥ Οὗ [Π6 ρεσβοουϊοα 1βγδο 68, ΤὮ6 δυΐθογ οὗ {μ18 Ὀοοῖς ᾿ 
πού ΘΟΥΙΔΙΪΥ ΚΗΟΝῊ : Βοη6 οοπ]θοΐαγο ὑπαὶ 1ὺ γγ1Ἃ5 τυτιὑθ ὈΥ͂ «οἷ 
ΗἩγτσοδπιι8, {Π6 βοὴ οὗ δίπηοη, ὙΠῸ γγὰϑ ῥγῖποο δπα ΠΙσῃ-᾿τιοδὲ οὗ (δε 
“) 678 ΓῸΣ ὩΘΑΥΙΥ {ΠΙΓΕΥ γϑδγβ, 8Πα 80 σομητηθηοθ4 ἢ18 σονογηπηθηῖ εἱ 
{86 πη θη {18 ὨΙΒΌΟΥΥ 6η(8; δηα ΤΏΔΠΥῪ 8.6 οὗ ΟρΙ πίοη ἔδδί πὶ 
Ὑγ88 σΟΙΔ ΡΣ Ϊ]Θα ὈΥ ἴπ6 ατοαῖ υπαροσιαθ. [ζ 18, ΠΟΥ ΟΥΘΥ, ποῖ ᾿σαρτο- 
ὍΔ4016 {μ4ὲ 1Ὁ τῦᾶ8 δΘοῃιροβααᾶ ἴῃ 18μ6 ἔτλ6 οὗ Φομη Ηυτοδπαϑ, Β ὴ {δ 
ὙΆΙΒ ΟΥ [6 ΜδοσοΑθΘ6Β ογα ἰοσιηϊηδίθα, οἰ Ὲ Υ ΌῪ ΗΥγοβηπ8 Βιπλβοῦ, 
ΟΥ ὈΥ ΒΟΙῚΘ ΡΘΥΒΟΏΒ ΘΠ Ρ]ογοα ὈΥ πα. ΕΎοι (πΠ6 5υσο- ΟΒ δ] διὸ (οζ 
Ἡδῦγον) 1 γ88 ἰγαπραίθα ἰηΐο ασϑοῖ,, δπα ἔβεποα Ἰηΐο 1.315, Οὐ 
ἘΡΊ ΒΕ γοσβίοῃ 18 τηϑθ ἴγοιῃ (Π6 ατθοκὃ “Τα ἤχθι Ὀοοῖϊς οἵ 
ΜδοσοΆθοοΒ 15 ἃ τηοϑὺ νϑί θα ὨΙβύογι αὶ τηοηϊτηθηΐ, νυ τι θη πὶ 
στοδὺ ΔΟΟΌΓΘΟΥ δηά ἢ 6117, οὐ ΒΊΟΝ τροσα το] δηοθ τΔΥ Ὀ6 μἰλορά 
{Ππ8ῃ οἡ {6 τυ ηρΒ οὗ “ οΒορῆυ8, ΠῸ ἢ45 Ὀοσγονγοα Π18 πγαίογιδίβ 
ἔγοτῃ 10, 8πα 88 ἔγδαι θη }Υ τη] βία κοη 18 τη Δ ΠΊηρ.ἢ "ἢ 

[Τὴ6 πᾶπθ Μδοοδθ668Β 18 ΡΙΌ Δ Ϊν ἀογινοα ἔγοιη ᾿ὩΡ, 8. ββδιοπιογ; 
ὑπαὶ οὗὁἩ ΑΑβιωοῃθϑῃϑ 18 ΟΠ, (6. ἔαΐ, ἡ. 6. ΔΟΌ]68 (8). ἰχνι, 32.); 

“5 

ΟΟΤΏΡ. οΞὦθο 8 στοαῦ τηδη Ὑ] ἃ ΤΟ ΌΠα6. 

ΤῈ οτρῖπαὶ Ἰἰαησυᾶρο οὗ 1 Μδοοαῦθθθβ ψὰ8 ἴῃ 811] ρσοῦδθ 
Ἡροῦτον ; δὰ 6 ηειία μα8 ροϊπίθα ουῦ σογίδιη Θχργαβεοῃβ δηά 
ΤἸβίδ 98 1 {π6 σοῖς ἰαχί, ΘΆΒῪ δηα ἤον την ἃ8 10 18, νν πἰσἢ ργόνα ἴη 
Ὧ18. Ορ᾿ πίοι [πα 1{ 15 θαΐ ἃ ἰσδηβαίίοη. ὙΤμ6 δαῖποῦ Π6 Ὀοϊονεβ τὺ 
Πᾶνα θ6θὴ 8 Ῥα]θβυ ἴδῃ «67, 8ηα Ρ]4668 Εἴτῃ (σοτΏρ. ΧΙ}. 80., χνὶ. 293, 
24 αἴνονῦ ἴΠ6 ἀδαίῃ οἵ Ηγγοδῆυβ. «οβορῆιβ βοθηβ ἰο βανὸ ὑξοὰ [ῃς 
(τοῖς γουϑίοι, ἔγομλ ΣΟ ἢ 6.6 τηδθ Π6 ϑυτίδο δῃα {π6 οΪά 1,πἴϊη 
Ὀαίογο {π6 {ἰπ|6 οὗ Φ Θγοπηβ. 

2. Τα βθοομπᾶ Ὀοοῖ οὗ Μδοοαδθϑθβ οοῃμβιβίβ οὗ βθνθγαᾷὶ ρῖθεββ δοπ- 
Ρ1]6α ὈΥ͂ δὴ ππκπονῃ δαΐθοσ. [10 οΘομμμγηθηοοδ ἢ ὕνγο 6 51168 δϑηὶ 
ἴγοτη {6 678 οὗἩ «΄6γυββ θη ἴο ἴΠο86 οὗ ΑἸοχδπάτὶα δῃὰ Εσγυρέ, οχ- 
ἼΟΠΙΗΕ ποτὰ ἴο οὔβογυα {86 ἔδαβὲ οὗ {πΠ6 ἀδαϊοδῦοι οὗἁὨ [86 πον αἱ ίδγ, 
οιβοίθα ΡΥ “υἀλ8 Μδοοαθθῦβ ου 18 ρυχιγιησ ἴμ6 ἰοπρ16. Τδαϑε 

1 Ἡΐογοη. Ῥσγοῖΐορ. ααδἱϑδί. εἶνο Ῥγρῖ. ἰὴ 1.10. οσιμι. 
8. γ)γυ. οπηίοοῖξ, Βονονοσ, ἰη ἢΐἷ8 1) δϑογίδιίο Οσπογα δ, οἶξθα ἔὔῦο τηδησπϑογί μέ, οἷς οἷ 

ὙΈΙΟΉ, Νο. 474., 18 Ῥτεβεγνοά δὲ Βοσαθ, 1[10τ. Μδοοδο. Ομ δ] ἀδίςα, τυτί ἴδῃ θασὶγ ἰῃ τὸ Ἐἰὰ7- 
᾿θαπ ἢ σΟΠ ΤΥ; 8 δβοοοῃά, Νο. 6]8., οχ᾿δεηρ, αἱ ΗΔ θαγῃ, 1δτ. Μδοςοδο. Ηθῦεαϊςς, πετίεε8 
ἴπ [8)0 γϑὰγ 1488. γ᾽. Οοιοηβ ΕἾνθ ΒΟΟυκβ οἵ ΜδἼοοβδῦθο, ΡΌ. χχὶ., χχὶϊ. 

3. Ῥγίάθδυχ, Οοηπηοοίίοη, Βα δηηο 166. νοὶ], ᾿ϊ. ὑὈ. 18δ, 186. 
4 ΜΙίςἢδ6118, [ηἰτοά, ἴο Νονν Τ εϑί. γὙο]. ἱ, Ρ. 7]. 
5. ἢ 6 ἡπθῆρ Εἰηπ]οἰϊαηρ,, δ 299 ---80].: σοπρ. Κὶενο᾽Β ΟΥ-], οἵ ΒΙΌΪ, Τάϊ. τὶ. Μδοοδδοει, 

Βοοΐκβ οὗ 
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ΟΡ 8|165, ΜΠ ς ἢ ἀγα σΟΠ ΘΒβο αἰ ν βρασίουϑ, τὸ [0] ονσοα Ὁ. {μ6 δυϊπου Β 
Ῥτγοίδοο ἰο [ἷ8 ΕἸβϑίουυ, τ μοι 18 δὴ δοσἀσοπχθπῦ οὗ ἃ ἰδυρθσ στο 
σοΙΩρΙ]6α ὈΥ͂ ὁπ6 “48οη, ἃ Ηε] ]Θηϊδίϊο 67 οὗ Ουγθηθ; ψηῸὸ πυτοίθ ἴῃ 
Οτϑοὶς {Π6 ἰδίοτυ οὗ 7.418 Μδοολραιβ δῃα ἢΐ8 Ὀγϑίῃγθη, ἀπᾶ δη 
ἀοσουπῦ οὗὁἨ (6 Ὑγᾶγ8 δραϊηϑὺ Απῇοοῆυβ ΕΡΙρΡῃλΠα6Β, δα 8 δοιὰ Επ- 
Ραΐον, ἴῃ ἔνα Ὀοοῖβ. Τμ6 δηΐγα ψγουῖκ οὗ “ἀϑοη [ΠΟ τγ88 ποῦ 
ΘαΥ ον ἴδ 16] Β.0.ἢ Πα8 Ἰοπρ᾽ βίποθ ρουιβῃρᾶ; δῃηὰ ὃν. Ῥυϊάθαὰχ 15 
οὗ ορἱπίοη ᾿ ἐπαῦ ἐπ6 δυῖθοῦ οἵ {18 βασοῃα Ὀοοὸκ οὔ Μασοαθθοβ νγὰ8 8 
Ἡε]]οπϊβίϊο 76 οὐ ΑἸοχδηαγῖα, Ὀθοδιδ ἢ6 ταΐκοθ ἃ ἀἰβιϊποίίοη Ὀ6- 
ὕνγθθῃ {6 ἰθαρ]8 ἴῃ Ερσγρι δηα [Πδὺ αὖ «δύ βα] 6 πὶ, οἈ]]Π1ηρ’ {π6 ἸαύοΥ 
ἐδ φγοαΐ ἐσηιμῖίε, ΤῊΒ ὈοΟΙΚς 18 ποῦ οαυδ] ἰῇ δοουτδου ἰ0 {Ππ6 Εγϑί, 
0 ἢ} Ὁ Θοηύγααϊοίβ ; 10 18 ποῦ ἀυγδησθὰ π᾿ ΟΠ ΓΟΠΟΙ]ορίοδὶ οὐ ἄ6., πὰ 
ΒΟΙΠΘΈΙΊΘΒ 18 αὖ νϑυῖδηοα 1 [86 ἸΠπϑριγοα τυ πα, ΟὐὐἴΩρ. 2 Μδοο. 
1. 18, τὰ ΕΖτγα 111. 2, 8.:; δηα 1]. δὅ---8., ψ ῖ ἢ ἐ}6Γ. 11. 16. 10 τηυϑῖ, 
{Ππογοΐοσθ, Ὀ6 τραᾶ ἢ στοῦ σδυ!οη. [Ὁ οοηίαϊηβ {π6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ 
αὐουΐ Βέϊθοη γϑᾶσβ, τοῦ {Π6 ἀχϑουίοη οὗὨ (Π6 σομηηϊβϑίοῃ οὗ Η 6]10- 
ἄογαϑ, βοΐ ὈΥῪ ᾽θυσιβίΟ Ὀγΐηρ ΑΥΤΑΥ (ἢ ἰγοδβαγοϑ οὐ {πΠ6 (θιαρ]6, 
ἴο {Πα νἱοίουυ οὗ “υδαβ Μαοοαδαρβυβ οὐογ Νίοαμον, {παὶ 18, Α.Μ. 
3828 ἰο 3848, πο αποϊθηῦ ἐγ β] 0 η8 ἅτ οχίδηϊ, Οὴ6 ἴῃ ΘΥΤΙΔΟ, 
1Π6 οἴδον ἴῃ 1μαῦη : ὈΟΐἢ ἀγὸ ῥσυῖου ἴο {Ππ6 {ἴτλὰ οὗ “δ γοπλθ, απᾶ Ὀοίῃ 
ΤΩΙΒΟΓΔΌΪΥ οχθουίθα. [ἼΠ6 Ασδῦὶο ἴῃ (6 Ῥαιῖβ Ῥοϊγρίοῦς 18. ἃ σοπ- 
Ρ᾿αὔοη οχίοπαϊηρ Ὀογομα {Π6 ροϊηύ ἤθγο {18 ΤΟΥ βίορβ.}7 ΤΠ 
ΨΘΓΒΙΟΏ ἴῃ ΟἿΪΓ ὈΪ0]68 τγα8 δχϑου οα τουλ {πὸ ατθοκ, [Τ]16 οὔἱσὶπαὶ 
ἰαπσυδρο νγὰ8 ατοοϊς, (Βουρῇ 10 Πα8 Ὀ6θη βιιῃροβοᾶ (παξ ἔΠ6 ργθῆχϑα 
Ἰειἴογβ, γ᾿ ΒΙΟἢ ἀγο ποῦ ραησιηθ, 616 ἢγϑὺ τ υτίθη ἴῃ ορτονγ. 4086- 
ῬδιΒ πᾶ8 πού 864 {18 τ} 

Βοβι68 {πὸ ἔτο ὑοοΐκβ οἵ Μδοοδθϑοδ ἤϑσο ποίϊοοᾶ, {Π6γ6 ἅσὸ (ἢσὺθ 
οἴμουβ Ὑ Β1 οι Ὀθαν {Π6ῚΓ ΠΆτη68, Ὀαὺ ὙΘΓΥῪ ἱΤΩΡΓΟΡΘΓΙΙΥ : ποη6 οὗἁὨ {Ππ6πὶ 
ἢ88 δνοῦ ὕθϑῃ τορυίθα οβποη οβΙ. 

ὃ. Το {π|γτα ὈοΟΚ οὗὁἨ Μαδοάθθοβ δοηίδιῃβ {Π6 ΠΙΒΙΟΥΥ οὗ [Π6 ρ6γβο- 
σοι οὗ {πὸ 6 ν}}]8 ἴῃ ργρί ὈγΥ Ῥίοϊδιην ῬἈΙοραΐοσ, απ {Π|6 1. 
ΒΌΠΟΥΙησΒ ἀηάογ τ, ἘΎοΙ, 108 δίγίθ, 1 Ἀρρθαῦβ ἴο αν Ὀθθὴ νυ θη 
ὈΥ δοπια ΑἸθχϑηαγδη «60 : [Ὁ Δρουπἀ8 τ] ἀρβαγα 0168. [0 οὐρ] 
ἴῃ βἰτιοΐμθϑβ ἕο μ6 οδ] οὶ {Π6 ἢτγβί Ὀοοῖ οὗ Μδοολθθθβ, δ {π6 δνϑηῖβ 
ἀλώρ ον ἴο τοϊαία οοουττοα Ὀοΐοσα {π6 δομιθνθιμθηΐθ οὐ {μδὺ ϑγηῖ]γ :; 
αὖ 88 10 18 ὁ 1685 δυο {πῃ {Π6 ΟἾΠΟΥ ὕὑνο 1 18 τθοκοηθὰ δέ 
ἴθ. [{ 18 Θχίδηὐ ἴῃ ϑγσιῖδο, ἱπουρ ἢ [86 ἰγΓαηβαίου νγᾶ8 Ὀαΐ προ Γ- 
ἔθου] δοαυδιπίθα τι} [Π6 ατοοὶς ἰδηρσίαρα; δηα 1 18 αἰ8δὸ ἔου πα ἰπ 
186 ΑἸοχαμπατιδη δηά Ὑ᾽ δίϊσδῃ ἰοχίβ οὗ {π6 σοὶ ϑορίυδριην νογβίοη ; 
δαΐ 10 γγᾶβ πανοῦ ἰηβογίθα ἴῃ (86 1,αἴ]η Ὑυϊραΐθ, ΠΟΥ ἰπ ον ΕΠ ρΡ] Βἢ 
Ὀ10168.25 Βοῖηρ γερυϊθα 8. ΘδπΟπῖο 8] Ῥοοῖ ΟΥ̓ {η6 ὐσδεὶς ομαγοῖ, κὑ 18 
Ἰπβουίθα ἴῃ (6 νϑυϊοῦβ δα 0.8 οὗἩ [ἢ6 ϑαρίυδσι!ηῦ: 8. ὑγδῃβί βίο οὗ 
{πΠ6 {π1|τΔ ὈοΟΚ οὗ Μδοοαθθθβ 18 πὰ Βϑοκοβ δαοη οὗ {μ6 ΕἸ ΡΊΒῃ 
Ό1016, ργϊπίθα ἴῃ 1621; ἃ Βθοοῃα ὑγαπβίδιοη ὉΥ ΔΜῖσ, Υμιβύοῃ τα 
ΡΟ] ἸΒμοα ἴῃ 8 ““Αὐἰδοηίο θοουπηοηβ,) πὰ ἔστὸ σγο]υπηθθ, 8ὅγο. 
1719-27; απ ἃ {πϊγὰ νϑύβίοη ὈῪ Οταῦν6}} νγᾶ8 δ ἀβα ἴο ἢ18 δα! !]οη 

Ι 1 (οπμῃροίίου, Ββυ Δῆμο 166. γο]. 1ϊ. ΡὈ. 186, 187. 
ΡΒ μν Ὡς Ὑ͵οιῖίο, Εἰη]οϊζαη, 88 302---804.; Κίεῖο᾿Β Ογοϊ, οὗἨ ΒΙΌ]. 1Δζ|, τέ. Μδοοδλροαδ, 

κε οἵ, : 
3 Ῥγίάοδυχ, Οσοπηροιίοῃ, γοἱ. 11. Ρ. 111. δι} οἀϊξ. διε ἀππο 216. 

Μ2 



900 “παϊγεῖς 0 ἐδιο Δροογνρλα. 

ΟΥ̓ 1π6 δυίουζοα ΕΟ] 8ἢ νούβίοη, ἢ [86 ποΐοβ οὗἨ Ὀῖβῃορ ὙΠ βου, 
Ὧγ. Οοἰὐΐοῃ δομπβίάουβ Μσ, ΥΥ̓ἰβίοπ᾽ Β γϑγβίοη ἴο 6 {16 ππότα [δἰ πδὶὶ 
οὗ {Π6 (ἢγοα; Ὀθαΐ ἢα δα8β ποὺ μοὶ ἢ πι56 1} Ὀουπά ἴο τοϊδιῃ 1ἱ ἴῃ ἢ 
ἘΠΡ] ΒᾺ οαϊοη οἵ {πΠῸ ἔνε θοοκβ οὗ Μδοοδῦθαβ, Πογουϑῦ 8Π Ἵχδηιηδ- 
ἔἴοη οὗ [Π6 οτἹρῖπαὶ βυρροβίθα δῃ αἰ θγδί!οη 88 84 υ]880]6.] 

4, Τα ἔουσίῃ ὈοοῖΚΚς οὗ Μδοοδθ668 18 Βρροβρα ἴο Ὀ6 {6 βᾶπιο 88 
116 ὈοοΟΚΚ ““σομοογπῖηρ [Π6 ρογογητηθηῦ ΟΥ̓ ΘΠΊΡΙΓΟ οὗ τϑᾶβοη,7 δβογ βοὴ 
ἴο “οβορῇιβ Ὀγ Ῥμοβίταίιβ, ΕΒ ι8, δα σομμθ. [{8 διίβοτ 5 
ποῦ Κπόνῃ : ἰὖ 18 'ἰπ ἰδ6 ΑἸοχαπαάτδη Μ. δηᾶ ἴῃ νδτγίουϑ δα! ἤοηβ οἵ 
{πΠ0 ΤΧ Χ,,, ἴῃ 60 ἢ 1Ὁ 18 ρῥἰδορα αἴνον {Π6 γος ῬοΟΚ8 οὗ Μαοοδικεε, 
Ρυὺ 1ἰ 18 ποΐ Ἔοχίδῃηϊ 1π ΔηΥ 1Δη Ὀ1Ό]686. [10 18 ἀδβι σῃϑα ἴο δίζογῃ δηά 
ΘηΪαῦρα {π6 Βἰβίοτυ οὗ οἱὰ Ἐ]θαΖαγ, δπα οὗ {86 βευθῃ Ὀτγοίμοθ, πθὸ 
ὙΠῚ} (Π 61 Το 6 Γ᾽ Βυ γθα τηαγίυσαάοιῃ ἀπᾶον ΑπΠοΟἶιΙΒ, 88 18 τοϊαί οἱ 
ἸΏΟΓΘ ΒΌΘΟΙΠΟΙΪΥ ἰη 2 Μϑοο. νἱ. νυνὶ}. 2 Ὁγ. Οοἰΐζοῃ μα8 (16 Βοπουτ οἵ 
σινιηρ (Π6 ἢγβέ οογτοοῦ ΕΟ] 8} σουβίοῃ οὐ (818 θοΟΚΚ. 

δ. ΤΏ ΗΠ ὈοΟΚ οὗ {86 Μαδοαθθαβ 18 (Π6 σοσκ οὗ δὴ πηκπόπη 
δυο, το ᾿ἰνοα αο {86 σαρίατο οὗ ΘΓ βαίοα Ὁ ΤΙϊαΒ: 11 18 β0ρ- 
ῬοΒβϑᾶ ἴο αν θ6θὴ οοιηρι]οα ἔγοτα (ἢ6 δοίβ οἵ δδοῖ βιιμοσθϑϑῖτα Ὠϊσῇ- 
Ῥγιοδί, ΑἸυβουρσὴ (ὐδ]ταοῖ Ὀο]Ιοναβ 1Ὁ ΟΥΡΊΠΑΙΠΙΥ πγιτύθη ἴῃ Ηοῦτον, 
ψἤθησα 10 γ͵ἃ8 ὑσδηϑ]αἰρα ᾿ηΐο σοῖς, Ὁ 18 ποὺ ποῦν δχέδῃςξ ἴῃ οἰδεῖ οἵ 
{Πο86 ἰδλησιαροβ. [0 18, βοσσουοσ, ἔοι πα ὈΟ᾿ τη ϑγσιδο ἀπα 'π Ασαθίο, 
Ὧγ. Οοὐΐοῃ ἢδ8 ρίνθη δὴ ΕἸ ρ] 8ἢ ἰγαηϑίαιίοη οὐ 10 ἔγοτῃ (δο [δἕῃ 
νουβίοῃ οὐ 1π6 Ατδδὶς ἰοχύ, ρυϊηίθα ἴῃ ὈΙΒΒΟΡ Ἦ αἰτομ βΒ Ῥοϊγσ]οίί. 
“««ἼΠ1Β ὈοΟΙΚ 18 ἃ Κιπα οὗ σῇγοηΙο]6 οὗὨ «6 188} ΔΗΔΙγΒ, σοτταθποῖηρ πιὰ 
{πὸ αὐὐοιαρὶ οἱ 1Π6 ἰγϑαθανΥ οὗ «“Θγυδβαίθηι πηδὰθ ὈῪ Η6]1οὐογυβ (πιὰ 
8 Ἰηογροϊαίϊοη οὗ {π6 ΠΙβίουυ οὗ (86 1 ΧΧ, νϑυβίοπ, δομηροβοὰ ὃγ 
ἄοδβῖτα οὗ Ῥίοϊθυ), δηα σοδοϊληρ ἀοτχῃ ἴο {πὸ Ὀιγί οὗ “ 688 (πεῖ; ογ, 
Βρϑδκῖηρ' δοουγαίοὶυ, ἰο {πᾶὖ ραγύουϊαγ ροϊηΐ οὗ (Ἰπι6, αὖ πιμϊοῖι Ἡοτοὰ, 
αἰπχοϑὺ ν]υἑίοα ψι ἢ [Π6 πορ]οαὺ ὈΪοοα οὗ {86 Φονδ, ἔὰσγηθα ἢ8 πυ- 
ἀογοιιβ ἢ ὍΡΟΙ [Π6 το 6 78 οὗἁ ἢ]8 οὐν ἔδυ υ, δηα οοταρίεἰοἀ (δο 
Βα ἰχαρϑαγ οὗ {μ6 Αβιλοπθδῃ ῥσίποϑβ, ὈΥ̓͂ ἰπ6 βἰδυρῇ ες οἵ δ18. οτπ 
ψ1ο, Μαγδηηηθ, ΒΟῸΣ τοῖο ῦ, δπα 818 ΟῚ {00 80η8. 

1 (οοιίοηβ Εἶνο ΒΟΟΚΒ οὗ Μδοσδῦθθβ, ρα. χχ0. [ΟὉοπρ. ἢ Ὑ εἰς, ἘΠη]εἰΐπης, 88 806, 
0 6. 
2 Ο(Δ]πηο 8 Ῥγοίδοο 90γ 16 τν΄ Τὖἶνγο ἀ68 Μδοσδῦροβ,. Ὠ᾿ΒΒΟΥ ΔΈ 0Ώ8, ἴοπι. 1ἱ. ΡΡ. 425--(28. 

οΥ Οομηπι. Τ.1ξ. ἰοτα. 11}. ΡὈ. 1040---1042., βογο 6 [48 ςΟἸ]]οοἰοὰ 411} (π6 ἐγαάϊείοπατγν ἰοίυτ- 
ταδίίοῃ οχίδηϊ οοῃοογηϊηρ (Π18 ὈΟΟΚ. 

3 ΟοιϊοηΒ Εἶνο Βοοκβ οἵ Μαρδοδῦοθβ, ὑῃ. χχχὶϊ, χχχίν. χχχυ. : οοΐωρ. Κίειο᾽ (γεὶϊ. οἱ 
ΒΙ0]. 1.12. τὶ. Μδοοδῦθοβ, Βοοῖς οὗ, 
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Φ Φ ο Φ [1 Φ 286 

86,7,8 τ. .ὖῸὉ . . 158 
ἤἥ. .ο Φ [1 . φΦ 129 

8, . . . 258,259 

9, 22, 24,,5., .«.ϑὃ.. 176 
10. ὃ . . . 62 
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ἷϊ. 
ἐϊὶ, 

πάθος 1. --- αδδαφεϑ οτρίαϊπεά ον ἐϊιδίναἰοα, 

1 ῬΕΤΕΕ. 
Ψετε. υ Ῥαξο 

10---1. ὲ . . . 176 
13. ὲ Ξ Ε . . 42] 

14, 15. : ᾿ Ξ . 177 
8, 18. Β ᾿ ᾿ . 177 
δ. “σὰ τοί βυοί ἢ δο Ῥγοβὰ," 

δος... ..ϑ. 178,288, 497 

2 ῬΕΤΈΕ. 

Ἰ. ὃ ὃ ᾿ Ἷ . 316 
2ῶ20.ὉΌ “ΠΟ ῬΙΌΡΒΘΟΥ οὗ [δα 

Βοσί ρίητγο,,» ὅσ. . 398, 399 
91. “ΠΟΙΥ τῆϑ οὗ αοὰ 

ΒρδΚο, ὅς... : 765 
2. . . . . 177 
10. .Φ Φ .Φ .Θ Φ 806 

1 ΦΌΗΣ. 
ΨΜοτεθ. 

8, ᾿ “ . 
8---.-]0 Θ Φ Φ 

6, 9. Φ .ο .Φ Φ 

9. Φ [1 Φ Φ 

΄ΌΡΝΕ. 

4 

9, 14. ΜίοδδοΙ, Ἑδοοι. 

ἘΧΥΕΙΔΑΑΤΙΟΝ, 

»} ἧς .Φ Φ Φ Φ 

10. . ὁ 

ϑὃοϑοο 6 

Ῥδβθ 

486 
272 
272 
486 

417 
207 

178 
726 



ΙΝΘΕΧ 1. 
ΤΙΒῚ ΟΕ ΤῊΝ ΡῬΆΙΝΟΙΡΑΙ, ἩΕΒΒΕῪ ΑΝῸ ΘἈΕΕΚ ΨΟΚΌ8 

ΑΝῸ ΡΗΒΑΒΕῈΝ ἈΕΡΕΒΆΕ. ΤῸ ΟΚ ἘΧΡΙΑΙΝΈΕΡ. 

Ῥεβο 
ΤΓΙΒῚΘΘ δυὰ ΤἾϑξ, ἀϊδεϊηρσυίδηθὰ . 764 κ. 

πρεξὶ ΟΣ . δ78 
ΠΡ ὃς . 72] 
ὈΠΘ ΚΣ, ἀοτίναιίοι δῃὰ ταοδαίηρ οἵ. δδ2 
Ὀπῖρα, ὙΠΘΙΠΟΥ ᾿ξ σΔῃ Τ68ῃ Δηροἶ8 166, 

167 

ἝΞ ἡ }}3 ὙπᾺ:.. 386 
ὍΣ ΙΝ δηὰ Ἴ  Πϊδ, οοηΐοππάοὰ 466 

ἵΤΉ 3,, ποοὰ ἴοσ ἰδπιρῖο, 1 ΟἜσοη. χχῖχ. 
1, 19. ον νὸν 649 

ΤΡ ΡΞ. δ95 

ερῃ3 170 

ὈΌΞ 468 

ΡῚ] δ78 

. 2δδ 
ΣΉ. 752 

δ: θ0ὅ 
ΝΠ ὃ... 605 

ΟΥ̓Ρ Ὁ ἿὮΣ ἐπ. 462 

ΠΥ ὈΡῺ ὃ. ὦ 578 

ΠῊΠΣ ἼΌΡ ΠῚ 5) .. 239 
ὙΠ εὖ) ἢν νὰ 467 
ΠῚ δαδεεταιοὰ ἴον ΠΡ 99 

ΠΡ ἰω δ78 
θη δνι ἐν τ 806 
ΜΝ αἷς ἃ 78] 
ΠΣ τ οἰῶν ῶ ἂ τὰ 761 

ΠΣ τ .Ὁϑ .ῦϑ ὃ... 879 

ἼΘοΣ ἂν ὦ, ὦν ὦν ἢ 805 
ἀν, ΗΕ ΞΕ Ξ::-:: 

ΥΟΙ, 1], 

Ῥαρυ 
»ῈῊ. .Ὁὖὺὖῦϑ.. 389 

ΤΠ, ἀοτϊ ναξίοη δηὰ πιϑδηίηρ οὗ δ53 
ὯΝ, [806 το . ὃ ων ὺῦᾷ. 6 

ἽΝ. 578 

ν 448 κ. 

120} ΒΙῸΣ 462 

Ἢ] προ ἼΒΣ αὐὰ ὈπΟΝ “5. 784 
"23 . 325 

48. ΒΟΙΠΘΙΪΠ68 [6 τησδηίΐηρ οὗ 
ἐλεγεΐοτε. 218 κ. 

ΤΡ ΠῚ . δ78 
ἘΣΊΣΗ . 721 
Ὑροο, . γοὶ 
ἈΠ; 720, 721 
γνοῦ . 198 

ἈΦ Ὁ. ον ὖν 886 
Ὅτ κ᾽ απὰ ΠΏ, ἀϊθόγθηοα οἵ εἰσηϊ- 

οδίίοη ἴῃ σϑίογοῃοθ ἴο ἐσίθδεθὀ , 6]4 

ὈΦὉ 715, 716 
ῬΌ. . 642 
ἜΣ. 718 
0. 8 
ΦῚΡ τΡὉ . 568 
Λ : 844 κ,, 8566, 730 

δδ . 76] 
ἽΝ 868 
λυ ὡς οἰ 608 
ἀξ), πεοὰ ἴοσ ἰο δδ ᾿ 796 
ΤΠ Ὁ Ὁ. ν΄ νὸν 578 
ἢ -. . θ43 



914 7πάος ΤΙ, --- 7, εἰ οὔ ρτίποῖραὶϊ Ἠεῦτειο απα αἴγεολ τοογάςε. 

Ῥαξο Ῥαξο 
ΝΘ τ .ὖῦᾷ .ὖϑἉς ὅ8δν»ν79ι| ΠῚ ὉΠ... . 28] 

πο «Ὁ. Ὁ νῦν. 721,12} πο Ὁ. ὉΠῳ νων 76 
ἜΣ. τ... .ὖὖᾧᾷ.ν 849Π|} ὀ ...Ὁᾷ.ὖᾷ.ὖῦϑᾷνῸ 0. 8ὴ5 
γι πῦρ. οὗ .Ὁ Ὁ. . 956 }}ἨἢἨ .- . Ὁ... ν ϑ0ὺδ 
Ὁ"). τὸν νων 386] ποῦ ϑ. .- . . γ-|]Ὶ9 
ΠΡ .- «Ὁ. ῳὺ ν 4| ῦ . .-  .ὉῦῸ .ὖῸῦὈ. 787κ 
Τ)"}} ὕγ ᾿ρΠΠφΠ ιν 719) δὁὃθΘ ςὉϑ-.-ὉῸϑβ.Ψ».ΟἕὨοΟὃΞςᾧςς-Ὗὗ -Φ 82),828 

δ Ὁ. ἃ ἢ: ὦ ἀν δ} 59 ς΄ Ὁ ὦ τ ἀ' ὦ ὁ αἴθ 
ὈΕΣΗΥ, 8 ροοίίο ποτὰ ἕος οδυργίησ 1796. ἽΠΘΠ ΓΙ Ὕ «πὰ Ὀ ν, ἄϊε- 

πον Φ .Θ ΕῚ Θ Φ 788 Ν. ηροίεμοᾶ ε ᾿ δ66 

τΑντιτάσσοται , : ὲ Ψ Περικαθάρματα. ᾿ : ς ὶ ἊΝ 
᾿Απεδήμησεν εἰς χώραν μακράν . . 9826) Πίστιι. ὩΣ ἢ . 327 
᾿Αφορῶντεε. ν᾽ . 3218 ] Πρηνὴς γενόμενος ᾿ ᾿ . 479 
Βραβεῖον. . Ρ ᾿ ξ . 218 ] Προσευχή, ἃ »ῖδοα οὗἨ ῬΤΆΥΟΣ ᾿ . 380 
Γαισός ᾿ : Ἔ : ῷ . 64 ἀὐμαύκι απὸ , μὰ : : . 914 
Τραμματε ᾿ ὸ 3 . . 82,92 | Σαμαρειτικόν, τό, ΜΔ. Ἢ . 76 
Δικαιοσύνη ᾿ ᾿ ᾿ 22] Ϊ Σὰρξ καὶ αἶμα. : ᾿ . 925 
Ἐγκομβόάσασθαι , : ᾿ 238, 497 ᾿ Σιτομέτριιν . ; . Ν . 996 
᾿Εθελοθρησκεία ᾿ . 937, 238 | Σκάνδαλον : Σ : . 314 
Ἕβραϊῖος, ὃ, ΔΙ ἰδ ταθδυῖ : . 176] Στοιχεῖα τοῦ κόσμου ὶ ᾿ . 9221],293 
Εἰστἠκεισὰν : 484 | Συγχαίρει . 318 
Ἑλληνικός͵ ὃ, ΜΌΨΟΟΝ ὅτθοκ γοτεΐοα 76 ] Σύρος, ὁ, δὶ ψοτείοπ ἃ "ΤΊ τηδδηὶ . 76 
ἜἘντάλματα καὶ διδασκαλίας ἀνθρώπων. 5314 Σωζομένους ᾿ : . 495 
᾿Ἐσπλαγχνίσθη : : ὃ ᾿ . 917 | Τεταγμένοι β : ᾿ ὸ , 495 
Ἵνα ΟΥ ὅπως πληρωθῇ . ὃΘὃξι 198,99  Τετραχηλισμένα ᾿ ἢ ὶ . 2917 
Καταβραβεύειν Ξ : . 218 Ϊ Τοῖς τελείοις " : ᾿ ᾿ 
Μακρύνειν ἀπὸ τοῦ Θεοῦ ἑαντούε. . 9226 | Ὑπερηφάρνοις : . ᾿ 497 
Μῦθοι, ἔδοῖα Οὔ [δ 6 Ὁ10]6 τορσεδοηίθά δ 817 [ Ὑπσόνοια.. ὃ ὦ ὃ . 301] 
Νυχθήμερον . ς : .. ς 422| Χάρε. : ᾿ ὃ 438 



ΙΝΌΕΧ ΠῚ. 

ΌΒΙΒΟΙΤΒ ΑΝῸ ΑΥ̓ΤΗΟΘΑ ΚΝ. 

Αμπκὸον ΒΕΝ ΑΠΉΗΣΕ, Ὦΐ8 οοἸ]δίίοη οὗ Μ58., 
47, . 8 ὁοάοχ, 27, 28. 

Αδναλαπι, ἰο σονθηδηΐς ὙΠῸ Ὠἷπὶ μον ἀ6- 
γοϊοροά, δ72. ; ὮΪ8 ἔνγῖοο ἀδηγίηρ πἷδ τ], 
572. ; ὕνῖςο Ἰεῖ Ὁ Ηδρασ, 5672. 

Αδι ϑαϊά, Ἦϊ8Β Αταῦὶο υϑγδβίοη οὗ [86 ββδιη)δ- 
τἰϊδη Ῥοηϊδίθιςῃ, 38. 

Αεὶϊ Βαγναςαί, Ὠἷδ 5.014 οὐ Αδυ αἰ 8 
γΟΣΒΊΟΗ, 838. 

----- λαγα)ίμα, τοϊεττοᾶ ἴο, 82, 239. 
---- Ρλαϊαοὴΐ, ὶβ δοσουῃς οὗὨ ἴΠ6 βϑᾳτηδτ δ 

γοσβίοῃ οὗ [6 Ῥοηϊδιθυςς, 61, 623. 
«Αεοσεπέε, Ἡοῦτον, 15. 
«Ἀοοοπιπιοάαἰϊοπ, ἴῃ τοχζατὰ ἴο 4φιοίδε }8 ἔΓΌΤΩ 

ἴ8ο ΟΙά Ἰεβίδιηθης ΕΥ̓͂ Νὸν Τοδίδιηθηὶ 
ψτὶίοτβ, 201.; (ΒΘΟΥΥ ΟΥ̓ ἱῃέογργοί δι η, 
946, ὅσο. ; [816 Θχδιηηθὰ δηὰ χεοίαηϊεά ὈΥ͂ 
ΤΙ τη, 2346, 5. 

“Αάαπιε, ΟὐἌεν, .ΐδ ἜΧΡΙδπαιίοη οὐἩὨ (86 ἰπ- 
δου ρ(ΐοη Οἡ [86 οΥΟΒδ, 480, 481]. 

Αἀλείπι, 8 ἐἸγαπβ]αιϊίοη οὗ [86 ῬδαΙΐοσ ἰῃΐο 
ϑδχου, 94. 

«Αστεεηιεπία, Ῥοϊηῖδ οὗ, θα γΘΘῃ νασίου8 ῬΑΥίϑ 
οὗ βοσίρίσχο πυμγθσοῦθ, οὗὁἨ ἀἀἰϑογθρΆῃοΥ 
ἴεν, 656. 

«ΑΑλαδ, το ἰυάστηοης ἀοπουηοθὰ δραΐηδιὶ 
Ἠΐ, 642. 

ΑΑλαδιιόγια, οὗ ἘδΊΠΟΥ, ῬΥΟΡΔΌΪΥ ΧΟΓΧΟΒ, 
664, 66ὅ. 

«Αἀλατσίαλ, κίηρ οἵ Φυάδῃ, ἔῃ ἄθδιι οὗ, 467. 
ΑΑἰδεν, Ῥτονϑβ 186 ΤΟΔῚ ΠΥ οὗἩ Το Ηἰδίοσγ δηά 

ΡΏΘΟΥ οἵ Φοπδῇ, 867, π. 
ΑΑϊουΐη, οοτησλδη Δα ὈΥ ΟΠΑγϊοτηαρτιο ἴο Ῥγ6- 

ῬΔΙῸ ΔῊ δοζῦγδιο ΟΟΡΥ͂ οὗ ἴῃ Υὶ αἱχαῖοθ, 90. 
«ΑΑἰεχαπάεν (τ. ὅ. Α.),,ὄ ΐν ΒΟΟΚ οὗ τ86 Ῥτο- 

Ῥὰοῖ 86] 8 γοϊογγοὰ ἴο, 898, π., 806. 
(Ὁ γν. Ἢ. 1.}, 8. Οοπποοιίο οὗἁ 

186 ΟΙὰ δηὰ Νονν Τοβιδιηθηῖδβ σχοίοσγεᾶ 
ἴῖο, 2346, ". 

Αὐγογτά (Ὁτν.), μἷβ ασϑοὸκ Τοδβίδιηθης τοίοιτοα 
ἴο, 240, 468, 474, 476, 478, 481, 482, 
488, 484, 486, 489. 

Α7τεἀ (Κίης), δἰβ τγβπβ] δίίοη οὗ [6 ῬβδΙ ση8, 
9 5. 

«Αἰϊεσοτιοαϊ Ἰπτοτρτεϊδίίοη οὗἉ βοσί ρέυτο, γ86- 
ἜΠΟΣ ἴδ Ῥγευδ θὰ διροηρ ἴΠ6 968, 246.; 
1Π6 Νονν Τοδίδιμηθηϊ ΣΙ ΟΥΒ ρῖνο ποῖϊτθ 
ννῇΘη (ΠΟΥ 86 ἷϊ, 247. 

ΑἸϊεσονν ἀοθηοὰ, 837, 338.; τ ὨΘΏΘΦΟ δ 6 ΠΕΙῚΘ 
ἀογίνοα, 338, π.; ναχίουβ Κ᾽ πᾶ οὗ, 5338, 
8389. ; τυΪε8 ἕοτ ἰηνογργοίίηρ, 339, δα. 

Αἰ ἐς, οἰδ Ἐοβοςιίοηβ, ὅς,, τοϊοττοὰ ἰο, δ18, 
616. 

“Απιδισυοια ρμαδεασεε, ἴο Ὀ6 οΧρίαἰποᾶ ὉΥ͂ 
186 ΣΟΥ οἶοδγ, 448. 

«Ἀπιοϊοίίε, οἰϊοἃ οη6 οαϊτΟη 88 βουδσαὶ, 102. 
«πιπιοη, ἀδηΐδβ ὑμ6 ἐγ οὐὗἩἨ ΟἸ σὶβι'Β τηῖγας οι, 

25]. 
«ἄπιοα, ὈοΟΚ οὗὨ δὐἴξοτν οὗ, 862, 868. ; 115 ο(- 

ΘΑϑίοη δηὰ βεορα, 868.; β ῃορείβ, 868, 
864. ; ΟὈΒΕΓΥΔΙΟἢΒ οἡ ἴΠ6 βίγ]6, 864, 865. 

«Απαΐοσυ Γ᾽ 72ατιὰ ἀεθηεά, 269, ; 118 ἱτηροτί- 
ΔΏΘΘ ἴῃ [86 δίυαγ οὗἁ δογίρίυγο, 269, 270. ; 
αἰδιϊηραϊδηθα ἱπῖο ροβίϊένθ δηα σοηοσαὶ, 
270. ; [6 ηἀ8 10 βῆῃονν {86 το] δῖνο ᾿τροτί- 
8ΏΘΘ οὗἩ ἀοοίγίησ8, 27]. ; ΤυΪΐο6 5 [ῸΣ ἱπγοδιὶς 
ξαϊϊηρ 1,271, ὥς. ; πο ἀοοίγίπο ἰουπἀοα 
ΟΠ Δ Ββίῃρὶο ἰαχὶ οδῃ Ὀδίοης ἴο ἔτ, 272. ; 
ΟδΌ 0Π8 ῸΓ {86 ΔΡΡΙοδίίοη οὗ“, 278, 274. 

97 ἰαπσκαρεϑ, Δι αἰὰ ἴοτ δβοοσίβίη - 
ἴηρ ἴη0 εἰρσηϊδοδίοη οὗ νόογάβ, 287, ἄτα. : 
αἰ συϊδηοὰ 848 σΥδσο τ δῖ 41 ΔΠΔΙΟΡΥ, 
ὙΠῚ} ΘΧΔΙΏΡ]68 ΟΥ̓ 118 τ:ι86, 237, 238. ; δΔηὰ 
ΒΏΔΙΟΡΥ οὗ Κἰπάγοά ἰδηρσυδραδ, ν ἢ 6Χ- 
ΔΙΏΡΪΟΒ, 2338, 339. ; ἰουπαδίίοη οὗἉ ᾿ξ ἰη 4}} 
ἰδηρσύδρεβ, 239. ; ΕΟ διδ 8 σαι] 008 ἰῃ 
Τοραγὰ ἴο ἰΐ, 289, 940.; ἀἰϊδουεβοὰ ὉΥ͂ 
Ζοσηΐβον, 240, 5. 

«ΑΑπαιλοίδ, δ ἰοῃ ΔΡργορσίδἰθὰ ἴο Ὀγίϑδίβ οὗ 
[86 (ἈΠ }} οὗὁἉ ΠΤ Βδηδγ, 809. ; Φογοσ δὴ ὑγο- 
ὈΔΌΪΥ τοοοϊγεα ΒΒ Θοπηηγίβδοίοῃ ἴῃ γα, 810. 

«Απείεπὶ λιδίοτν, βαοτοὰ δηὰ Ῥῥτγοίδῃθ, 1Π0 
Κηον]εάρο οὗ δὴ δὰ ἱπ ὉΪ ̓ ς Α] ἱπιεγργεῖδ- 
το, 289 ----29}.; ΒΟΌΓΟΘΒ οὗ, 290.; αποίοηϊ 
ἰδίου 8, 88 Τδοῖτα8 δηὰ “Ζιδιΐη, νυ 1} 
ΣΩἸΒγργοβοηῦ 9615} ΠΙΒΙΟΥΥ, 290. 

{λίποα, οἹὰ τοοογὰβ βο αποίεἁ, 1 
ΟἾτοη. ἱν, 22, 650. 

ΑΙποίο- ϑαάσον υεγϑίοπ Οὔ τη δοτίρίατοθ,94, 9ὅ. 
ΑἈποϊπίϊπο 9.7 Οὐγίϑε, νατὶ δι οἢΒ ἱπ ἴπ6 δ6- 

οουηῖϑ οὗ ἰϊ, 474, 475. 
ΑΑἀποπυπιοιι Οὐγεεὰ υετγείοπς, αἰδιϊηρ δε 

858, ὅ, 8, 7, 75, 7θ0.; 1τ5.6 Δ ΠΟΥ οὗ ἃ 
ΟὨ γί βιΐδη, ἰδία.; οὐἨ ἁ 7 ῬοΟΒΒΙΌΙΥ ἃ ον, 76.; 
Δοτοπια 68118 ὑπο80 οὗ ὅ δηὰ 6 Δυάαῖοοθ 
ἘΓΔΠΒΙ ΔΙΟΤΟϑ, 76, ". 

552 



910 7ιος 117. --- ϑιυδ)οοία απ Απίλοτγε. 

“Ἀπιῤγοροραίλιίεα, Ὦον ἴοὸ Ὀ6 υπάοτγείοοὰ, | ΒΑΒΥΣΟΝΊΒΗ ΘΑΡΤΙΓΙΤΥ, ΤΠΟΤᾺΪ ΟΑΠ868 Οὗ ἱξ 
343, 884. 

“Δκιϊοολια Ἐρίρδαπεε, βίοτγ οἵ δ'5 (ογοὶ ἡ ἀϊηρ 
16 Φονν ἴο τοδὰ [Π6 ἰδνν, δηὰ τΠοὶν ἱηῖτο- 
ἀυοίπρ, ἰοδϑοηβ ἴγοῃι ἴῃ Ῥγορβοῖβ, 68. ; 
τοι ὈΥ͂ ΟδΥΡσονυ, 68, κ. 

ΑἈκιϊφιί(εε, Ὀϊυ] 1 61, [π6 Κηον]εᾶραε οὗ, ἱτα- 
Ρογίδπι ἔοτ ἴδ στρ ππάοτβίαπαϊΐηρ οὗἁ 
6 ὈἰΌ1]6, 291, ἄς. ; ἴο Ὀ6 ἀοτγίγεὰ ἔγοτλ 
Ῥυτγθ δουτορδ, 294, 

ΑἈροοτυρλαὶ δοοῖς οἵ (6 ΟἹὰ "᾿Ιεδἰαπηοηῖ, 
474, 275.; ἈΠΑΥ818 οὗ, 887.---900. ; οὗ [ἢ6 
Νοὸν Τοεδίδιηθηϊ, ἐδεὶν δίγ]6, 275. 

Αρίδονρε (τ.), ἷ8 Ὠϑοοῦγβοβ ου ῬΧΓΟΡΏΘΟΥ 
γτοίοτσζοά ἰο, 406, π. 

ΑΑφεϊΐϊα, Ὠἰδ νογείοῃ, 78, 75. ; τ ΒΟΙ͂ΠΟΣ δυδίίη 
οἰτοὰ ἴἴ, 78. 

ΑΑγαδὶς ἰαπσμασε, 4. ; 118 ἀἰδίοοί8, τ Π6 88 
οἵ ἔογτῃδ δῃὰ νογάβ, 4, 17, 18.; γυϊραγ 
Ατδρθίς, 18. 

ΑἸγαδὶς υεγείοπ οὗ ἰὴ6 δεαιιδγιίδη Ῥοηΐα- 
ἰουςἢ, 38. ; ΟΠτοηΐςο]6 Ὀοδγίης [86 Π8πὶ6 
οὗ Φοβῆπα, 617. 

ΑΑγαδὶο υεγδίοπ οὔ ἴ8ο ὈΓΌΪ6, 84, 85. 
Αγαπαακπ ἰαπσμασε, 8.; ἰ18 ἢἰχἢ δηταυΐγ, 

᾿ς ἦς. ς δορσουηὶϊὶ οὗ ἰδ, 118 το ὈΓΔΉΘΙΟΒ, οδδὲ 
δηὰ νοϑὲὶ Αγδηββδῃ, 16, ἄτα. 

Α᾿ 4 οἵ Βοσὶρίαγο, ποὶ αγσιπεπία αὐ 
: 289. 

Αγὰ οὗ ἴῃο σονθηδηὶϊ, Ῥοβίἰοἢ οὗὨ 118 δίδυοβ, 
568. ; ἐγδάϊοη {πᾶὲΡ (Π6 σΑποηΐ 8] ὈοΟΟΐκ8 
ἜΘΙΟ Ραϊΐ ἰπῖο [Π6 5ἰιὶθ οὗ ἰξ, 774. 

ΑΑγίείεας, ιἷὶβ δοοουηῖ οὗ ἴΠ6 ϑερίυδρίηϊ 
ψουρίοη, 60, ὅο. 

Αγϊεἰοδιῖμα, 86 δοσουης οὗἩ ὡ[ἢ6 Οτοοῖ 
ἸΥδηβἸδιίοη οὗἉ [δ δογί ρίῃτα, 65. 

«ΑΑγηιεηΐαν υεγείοη οἵ ἴῃ δοτίρίατο, 85. 
ΑἈγηοίά (Ὦτ. ὅ. Μ.), ἷ8. Ιβῆτωδεὶ τοίοστοὰ ἴο, 

432,πν., 
ΑἸγγαπσεπιεπί οὗ ἰῃ9 δαογοὰ Ῥοοῖϑ, Ταϊπγυ ας 

δηἃ Μαβογεοῖὶς, 48. ᾿ 
Δγεϊοῖδα ὁ 7αἰὰ, ποῖ ἴἤο Ὅ6 ΘδιαὈ] δῃθα ἔχου 

ΤῊΘΙΒΡΠΟΥΣΒ, ῬΑΓΘΔΌΪ68, ὅζο., 420. 
ΑΑγιϊοῖε, Οτεελ, αυαην}}}6 ΘΒ ΔΓ Β γα ἰῃ [860 

οοπείτγαοσιίοη οὗ, 316, 217. 
“«Αδαρὴ, Ῥ88]Ππλ8 ἀβουϊ οὰ ἴο ἴτω, 7038, 704. 
“Ἀδιαὶς ρεορίε, ἰμοῖν τοδι ϊπϑδδ ἴῃ Ἀγ Ἐπ 1ς 4) 

ζοττηδ οἵ οχργοδϑίοῃ, 671, 672. 
Αρίσιιο, ὰβ ἴδ τοὶ ἴο τηδγὶς 6 γαγίουϑ 

ἀοσαπιοπίβ βυρροθδοὰ ἴο 6 υδοὰ ἴῃ [80 
Ῥροηϊδίουςϊ, 549. 

Δυδεγίεν, δ ΤῈΣ Ῥτόρμοῖ Πδηΐθὶ τοΐοστεὰ 
ἴο, 842, 858, π. 

«ἀμσιιδίϊπε, Ὠἷθ δοοουηΐὶ οὗ δηεΐθηϊ Τ,διΐη νοῦ- 
δΒ'0}8 οὗ δογίρίιτο, 87,88. ; 5 τα ϊοίο ἀϊδιϊη- 
ξυϊδ ΠΟΙΟΥ͂ ἃ ραδβᾶρο βδῃου ὰ ὃ6 ΠἸΟΓΔΠΥ 
ΟΥ βρυταιίνο! Υ ἱπιεγργεῖθα, 820 ; 68]}8 [}6 
Ῥγορῃεί [06 ῬἸ]οβορθογα, αἰνίηθ8 δηὰ 
δυϊάεδ οὔ Ηοῦτοντ, 762.; Πὲβ ἀἰβεϊηςεϊοη 
ΟΥ̓ 186 σΤΘΔΙΟΥ δηὰ πλΐηοῦ Ῥγορῃδίδ, 775. 

Δείλον, ἰμ6, οὗ ἃ θοοῖκ οἴ δογτίρέατο, [6 Κηον- 
Ἰοάρο οὗ 8 μοῖρ ἰοὸ [πο ἱπέογρσχοιϊδιίοη, 
386.; 8 ΤΟΔΟΣ δῃου ὰ ἰἀΘΠΕ Υ τη 86] ἢ 
ὙΠῸ8 Ὠϊηι, ἐδία, ; Ηἷθ ἱπίοσηαὶ δηὰ Ἵχίογηβὶ 
αἰγουσηδίδησοβ [0 Ὁρ ςοηῃδἰἀογοῖ, 288. 

«Αχογίμε, οοηδίἀογεὰ {ἢ 6 οὐἷ ἰη νδίοι ΑὉ- 
ΒΑΪΟπῚ ὙἋᾺ8 ΟΔΌΘὮΣ 8 ἰγρ6 οἵ (0 οἴοδ8 Οὗ 
ΟἸσίδι, 392. 

647, Ἀ. 
Βαίααπι, Ὧϊ8 φνεάϊοιίίοη οὗἨ Μοβεϊμδῃ, δ26 ; 

ὙὮΥ ΠΟΙ Πιἰδεϊοποιὶ ἴο ΡΓΟΡΠΕΟΥ͂, 528 π.; 
ΒΙδΙΟΥΥ οὗ πίιη, 582, δὅ38. ; δ18 ΓΟΓΌΓΠΙηρ, 
ἴο ἷ8 ρίας ἐχρ]δίηθά, 570. 

Βαρέϊεπι, ἰστιὶϊδ͵οκιίοη οἵ, 879. 
Βαγπες (Α.), δῖ5 Νοῖββ οὔ 116 ΝοΥν Τεβὶδ- 

τῃηοηΐ, 814. 

ιὼ το (Ὠ τ.)., τεξοτταὰ ἴο, 278. 
αγτοισε (Ῥτοί.). [εἰβ ἀκα βἰτίοη οἡ ὙΥ ἰδάοπι 

ἰὴ Ῥτον. υἱῖϊ., 736---788. 
Βαγμεΐ, ΔΡΟΟΣΥΡὮΔΙ Ὀοοΐ οὗ, δεοουηξ οὗ ἰΐ, 

896, 897. 
Βαελπιισίο, Οδδιεῖς, ΟΥ Αὐηπιοηΐδῃ υοσϑῖοπ 

οὗ βοχίρίυτα, 82, 88. 
Βαειϊ, οἵ Οεεβαγοδ, 6 οἀϊίοη οἵ πὸ ΤΧ Χ,., 

72. 
Βαιλ οὶ, πἰιαῖ, 770. 
Βαπμεν, τοίοστοά ἴο, 10, ν., 338, π., 9429, "π', 

245, η., 812, π., 818, κ., 350, π., 877, Ἀ., 
6838. 

Βεοῖ, 6 Μοπορταϊητηδίδ Ησσγη. ζεδγ. Ν. 
Τεδί. τοίοσγοα ἴο, 818, ". 

Βεάαπ, ὮΟ, 4569. 
Βεάγονά (...,, τεξετταὰ ἴο, 700, κ. 
ΒΒεενγεἤεδα, ν» 6118 αἱ, 572. 
Βεεείον (ὙΝ.), Ὀοϊίανοδ τὲ [6 [6Γ80} 1168 

τοοοϊνοὰ τποὶγ ἰδηρυδρθο ἔγοπι ἴδ 6 ἀε- 
δοοηἀβηίβ οὗ ὕδηδδη, 7, ". ; τι ϊη Κα ἐπδὶ 
186 νοῦν ]-ῬοΟΪπΒ τοργοβοῶς (ἢ6 δησὶθης 
Ῥτοηπποίαποη οὗ Ηδῦτον, 1δ, π. 

Βεὶ απὰ ἰλε δοἊοουηῖὶ οὗ, 852--- 854. 
Βεἰϊαγτιίπε (Οατγάϊη 41), δἷ8 Ἔχιγαναρζδηὶ 1γ- 

ῬΡΕΆΠΟΠΕ, 891. 
Βείελαζξαν, ϑῖτ. Η. ΔῊ] ηδοΠ 8 αἀἰβοοόυοσγ, 

Ἰἀοπο γίηρ Ὠἶπη, 851, 862. 
Βεησεῖ, τεΐοττοα το, 485. 495, ". 
Βεπέϊεν (τ... ἢ 15 Ἐδιιασ 8 οὐ Εγϑο- ἰἰηκίης 

τοίοττοα το, 96, 97. 
ΔΒεγπαγά, 8 οὈὐδοσγαϊΐοη οἡ τηϑαϊδιίση δηὰ 

ῬΓΑγοΥ, 505. 
Βεγίλεαμ, τοίοττοά ἰο, 46], π. 
Βειλεί, ΑἸἸασ θα ἐννοίο!ὰ δεσουηῖΐ οὗἁὨ [6 σοπ- 

βοογδίίοῃ δηὰ παιηίης οὗ, 572. 
Βειλίελεπι, τλϑββᾶογα οὗ 186 ἰηΐδηϊβ αἱ, 490, 

49]. 
Βευεγιάσε (ΒΡ.),, εἷ58 ατδῃ). ὅγγ. τοϊοσγοά ἴο, 

319,5» 
Βιαϊιυδίοίξελυν (Ὀτ.), ταδί  πἰδῖηβ τμδὲ δα οΟΚ 

οὗ ΕΖτα νὰ8 οοϊῃηροβοὰ ὈΥ ΟἿΘ Ρέσϑοῃ, 
6560. 

Βιδίο, ἃβ γα δυο ἰδ, ποὲὶ ὙΏΟΙΪΥ ἔγοα ἔγοϊῃ 
ΕΥ̓ΤΟΣ, 800. 

Βιδίο, Ἐθοοπο ον οἵ ἴδ 6, τοίοστοὰ ἰο, 451, ". 
Βιϑΐϊο 44 Ῥΐεποε, 509, π., 528, "., 599, π. 
ΔΒ ιδίϊοίδεοα ϑαστγα, τεζοττοὰ ἴο,808,π, 807, ". 
Βινγὰς (Τ. Ἐ.), τοξουτεὰ το, 47,479, 488,839. 
Βιίαοῖλ (Ὦτν.), δἰ8 Ἑχοροιοαὶ διαγ οἵ [δ 

οτὶσίηδὶ δογίρίαγοθ γείοστοὰ ἴο, 1, 24]. 
Βίαψπεν (Ὠτ.), ἷ8. δυτδηροηθης οὗ ὅ6το- 
τ ἢ 8 Ὀγορθθοίθδ, 812, 818. 

ΒΒ ἱπά 'ππεὰ δἱ Φογίονο, συγο οἵ, 473, 474. 
Βίμη! (Ῥτοῖ), δὶδ Τὐη εοδίχηοα Οοἰηςίάοηοοα 

γοσοπιηρηάοά, 656, ". ; Γαίοσγοὰ ἴοὸ οὔ 
δἰδίοσυ οἵ Βαίδδι, 570.; Ῥγοάυςοβ ἰ6δι!- 
ΤΩΟΠΥ͂ ἴο ἴΠ6 Δρτοϑεπ)οηϊ οὗ Οη6 ρδεὶ οἵ τἰ0 
Ῥεηίδίου ἢ πῦῖϊ ἈΠΟΙΠΟΓ, 59].; Ροὶπὶ 



71πάῴεςΣ 11. --- δε )οοές απὰ “μέλον 9, 

οὔξ Ῥαγι σοῦ]. ΗΟ ρῸ [0 ῥτουθ ἴπ6 
οπυϊηθηθδ8 ΟΥ̓ ή[58818}}}8 ἰαἴεῦ ομδρίοσβ, 
795, 796. 

Δοολατί, τοίεγττοὰ ἰο, 867, ". 
ΒΒουΐ, ἃ, οἵ δβοτίρίυγο δοιλοῖ 68 σΟὨ Δ[ἢ9 

Ὀαϊ οΠ6 δι᾽ 6οῦ οὗ ΔΥχυπηοηῖ, 357. 
--- οἵ τὸ Κίῃρε οἵ Φυάδιῃ δηὰ [εγδιεϊ, 

ῬΟΓΔΒΡΒ ἃ οοπηρίοῖθ ἰδίογγυ, 644. 
--.--.Ἅἕ οὔ {πΠ0 ννδῖβ οὗ ἴ6 1οτγὰ, δὲ, 581, 

594, 595. 
Βογίε (Β.λ. οὐ τἴ86 Β8.}]6 οὗἨ ΗἶΙγ βου ρίυσο 

τοίοιτοα ἴο, 402. 
Βγαάψοτά (Βρ.). τοξοττοὰ ἴο, 422. 
ΒΒτοίϊεγ, 8 δοσουης οὗ 16 26 νγν5 ἰη ΟΠ Πα, 

50, π. 
Βγοιοσπε (Η.), ἢἷβ ἀϊβαυϊβιϊίοη οἡ {πὸ οἶτο- 

ΠΟΪΟΩΥ͂ οὗ Ψοβδαδ, 614, π. ; οὐ ἴΠ6 ἰάδη- 
1ΠῪ οὐ ΒΑΒΔῸ [6 δαιὶοὶ τ ΒΔΟἢδΌ, 
Μδῖι. ἱ. 5., 680 ; ἢἰϑ νον οἵ 6 ἀ4168 οἵ- 
180 νδου 8 Ῥογίϊοηδ οὗ βδίδῃ, 804. ; ἀϊ- 
υἱάθ8 Ψογοιμίδιι ἰΏἴΟ βαύϑῃ μασίδβ, 818, π. 

Βηγαηΐ, τείοττοὰ ἴο, 278, π., δίιονσβ ἴη6 δάδρ- 
ἰδιίΊοη οὗὁἨ (806 ρῥΐεαριιο8 ἰηδίοιο ἃ οὐ ἴδ6 
Ἐχγρθδηβ, ἴο αἰ ΒΡ ΑΥ [80 γὙϑῃλγ οὗ ἐδ οἷν 
ξοάθ, 521], 522. 

Βκελαπακ (Ὦτ.), Ὀγτουρᾷῇξ α ΜΆ. Ῥοηϊδίθυς ἢ 
ΤΟ ἴγοπι [πάϊδ, 50. ; ἀϊβοονοσοὰ α ϑυγίδο 
ΜΒ. οΥ̓ 16 ΟΪὰ δπὰ Νον Τοδίδιηθηϊ, 
79, 80. 

ιαώνσιια, 498, π. 
Βιγάεν (Η. Ἐπλ. ηοϊῖςοδ τῆς βρεοὶδςε ἀξδὶ χη 

ἴῃ ΘΥΘΣΥ͂ Ὀοοἷς οἵἉ δοτὶ ρίιΓο, 415. 
Βιεγσπεί (Βρ.), οὐ Ατιὶοϊο 235, 272. π.; [88 

Ῥχγοάιςρά ρδϑεδρεβ ἔσο ἴ86 ἔδβιπογα, 
οιοννίηρ τἢ6 τΓυ6 ἰηϊογρτγοϊδιίίοη οἵ Μέϑδιϊ. 
χχνὶ. 20., 820, ". 

Ἀϑυσίοκ. (10Χ.}, φοἸ]οοοα ἐοβεϊτμηοηΐθβ οὗἉὨ (ῃ9 
ἔτ οΓΒ ἴο [86 αὐνίηῖγ οὗὁὨἨὨ Ο γίδι, 282, δίς. 

Βιεὰ (Ρτοί), ἷ8 Νοῖεβ οπ (ἀδποδὶβ γοίοσγοα 
ἴο, 811, 458, "., 564, π. 

1βμεεν (ΒΡ... ἢϊ5 δοστῶοη οἡ Βαίδϑι, 528, π. 
(Ο.)) δ18 Ηογρ ΒΙ ]Ίορ τοίογγεά το, 25, π. 

Βιχίον , ἱτυρτονθὰ 16 Ραποιυδίίοη οὗ [86 
Ταγχζύπη8, δ4 

Ομδββασζιστα, (ἢ, 12, 13. 
Οαϊπιεῖ, δ οὨτοποϊορίοδὶ! διτδηροσηθηὶ οὗ 

1.6 Ὀοοῖκ οὗ βαίῃβ, 707---710. 
Οἰμπααπὲϊε, δῇ πδυᾶὶ]ὶ π8η|6 Ὁ ἱη]δηὰ 

τ ουοῃδηίβ, δ60, 
Οἴὐαπολ οἵ δβετίρίατγο, τ Ώ6Ὼ δοῖι]οα, 20, 21]. 
Οαπίιϊαίζίοι οὗ βοτὶριαγα ὈΥ 186 6 ν)»ν8, 15. 
(αρρεϊ, ᾿αἷἱϑ Οτίεῖσα ὅδογα τοίογγοα ἰο, 22, ". 
(αγεν (Ο. Ῥ.), 8ῖ8 θοοῖκ οὗ Φοῦ, 678,5.,674, κ. 
Οαγρξζου, ἰδ Οτἰ ἶσα ὅδογα γοίογγαα ἴο, 10, π. 
(ὐυγιλασίπίαπα, (ἴα, Βαϊά ἴο 6 8 Ου]οηγ οὗ 

Τγγίδηβ το Π6ἀ ἔγουι οδβῆπα, 616. 
Οαγ , ἰδ ἀχρ]δηδιίοη οἵ βδίδη᾽ Β σοῃυθυβα- 

τίου πιῆ αοἀ, παιζαϊοὰ ἰῇ 106 ὈοοΚ οὔ 
ΖοὉ, 67]. 

(αδεϊοάοτια, Ὠὶβ οΐδπ οὗ τυ; τ86 οἱά 
1ι41Π[ὦΘ δηὰ Φογοτμο Β νοσϑίοη ἴῃ Ῥδγα]]οὶ 
σοϊαπληβ, 90. 

(αἰαςἠγεδὲα, ἃ ἥσυχο οὗἉ Βρϑϑςὶ, 8382. 
Οεώνεκμε, ἰδ Ηἰδιοτία Οοπιροηάϊατίβ, 51]. | 
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Οεἰϊέγίον, ἴα Υἱθνν οὗ (6 δΙοσοὰ ἀἰ βθγομ 
ΟΥ̓ ἰοδομίης ὉΥ οὖἦΊγ ἰωοσὰ διὰ ὈΥ ἴδο 
δΔροσί!68, 414. 

Οἴδϑηδιια οἵ Ἰδιδθὶ ἴῃ ἴ00 τΠῸΘΣΏΘΒ8, δ28, π., 
δ68, 569. 

Οεγὶκίλαα, 106 Ὀδρχίπηΐης οὗ ΚΞΞ1:. ΦοΒηΒ 
0806] ντϊτιθη ἴο σοί! τη, 417. 

Ολωϊάεε ἰαπσμασε, τ'6, 16. ; ὙΠΟΥΘ ΠΟῪ 
υδοὰ, 17. 

,) ΟΡ ΒαΌΔΓΟ ΟἤαΥδοίοῦ, ὙΏΘΠ 11 ΟΕ Π}Θ 
ἰηῖο 86, 9, ὅς. 

Οδλαίπιογε (Ὦγτ.), τοξογτοὰ ἰο, 354. ᾿ἷ8. σθ- 
ΤΉΔΓΚΒ Οἡ [ἢ6 γ816 οὗ σοη  ΘοἴαΓΕ8 [ῸΥ ἀθ- 
ἔρῃσο, 477, 478.; ἢἰ8 1515 οΥ̓Ἠ Τοίθγοησθ8 
ἴο 1ἢ6 Ῥοηιϊαίθθο ἴῃ ἰδ6 ἰδοῦ ὈοΟΪ οὗ 
τὸ ΟἹ δηὰ Νον Τβιδιηθηῖδ. 6038, Ἐ. 

Οἰλαρίετε δυιὰ ὙΕΥ868, νΠθη 186 αἱνίδίοη ἰηϊο 
ἢγδι τπηδάο, 37, 838. 

Ολεδπεν ((].), ᾿ἷ8 ορίηίοη 848 ἴο ἴδο 1ο- 
“81 } οΥ̓ 1Π6 ἸδΔηὰ οἵ ὕσ, 676. 

Οπεϑίεν Πεἰά (ἘΔΥὶ οὔ), δὲ8 δοκπον)οάχηοης 
οὗ [6 νϑῃ Υ͂ οὔ τ[ἢ6 που], 742, ". 

Οπλευαϊιεν (1... 18 οἰαδβ᾽ ἀσδιίοη οὐὨ ἐγ068, 
987, 388. 

Ολίπα, Ἠεοῦτονν Μ58. Ὀγοῦσει ἤοσι δον δὲ 
ΕΥ̓ΏΔροΟραΘ ἰη, 51. 

ΟἈγίεί, τορτοβοηϊδά ὉΥ [6 Ὑ͵οιίθ ἃ8 ἀΐβαρ- 
Ροϊηϊοά τπδὲ [80 Φ6ἴνγ8 ου]ὰ ποὶ τοϑοθῖνθ 
Πἰπλ 88 ἃ ΤΔΟΓΒῚ ΤΟΔΟΒΟΥ ΟΥ ῥγορδοῖ, δαπὰ 
τδεγοίοτο γζᾷνο οὖ τμαὲὶ δἰ ἀδδίἢ τνδᾶῦ 
ΕΧΡί βίοτυ, 252. ; ἢ6 τγβ8 ποὺ χίνοῃ ἴογ 106 
ΕἸἰοοῖ δἱοηθ, 253.; ἴο ὃὈ6 τοραζάεα 848 ἃ 
εἰῖδ ἴο θὸ τοσεϊνοα ὉΥ (ἈΠ, δηὰ δὴ οχ- 
ΟΙΩΡΪ ΔΓ τὸ ὃὉ6 οορίεἀ, δ02, 508. ἷδ τιϊδδίοη 
Ὑ88 ΠΟὶ [ὉΥ ΟΥ̓ ΩΑ] ἑηνουε μαιίοη, 547, 548. 

Ολευπίοίεν, τὰ θοΟΐκ οἵὗὨ, εἰτἰ6, 647. ; Δα ΟΣ 
οὗ, 648. ; δοῦγοοϑ δηὰ ἀβῖο, 648, 649. : [86 
Β6ΟΡ6 οὗ, 649, 650. ; ρετγοἀ οὗὨ ἐἶχηθ {Π6Ὺ 
σοτηρτῖβο, 6560. ; ΒΥπορβὶβϑ οἵ, 650--- 652. ; 
ΔΙΙοροα ἀϊδογερδηςοΐοβ δηὰ νδγίδιίοηδ Ὀ6- 
ἴνοθη [Ποὺ Δηἀ [86 ὈΟΟΪκΒ οὗ ϑ3διγας δηὰ 
Κίηρβ, 652---656. ; ἴΔΌ]6 οὗ ρα888ρ68 Ρ8-» 
ΤΆ}161 ἴῃ τποῖ ὙΣἢ ϑβ'διηποὶ δηὰ ζίηρδ, 
658. ; Β᾽Π}}]ΔΥΠῪ ΟΥ̓́ ΟΧΡΓΘΒΒίΟἢ8 ἰη ἰδοῖὰ 
δηὰ Εζγα, 656. ; διυδτγί ᾿πηδρ 68 (ΠΟΥ͂ ΤΩΔΥῪ 
Βαανα Ὀ6ΘΩ ὩΟΡ] ΠΡ ΘΏΟΥ ἐγαηϑοσ θα, 656, κ. 

ΟἈγοποίοσψ, βγβίθιιβ οἵ, 291], 441, ". ; ̓πι- 
Ῥοτγίδηοο οἵ ᾿ονδτάδ 4 στ ζῆϊ ὑπάἀογοιδηά- 
12 οὗ τ 1016, 991. 

Ολγγδοεδίοπι, δὰγβ (δι [Π}0 βου ρίαγοβ “6 ΓΘ 
ἰγαπδ δια πο ΕἸ Πίορίς, 83. ; τρδίηδῖη8 
πὲ {ΠῚ 6 18 1058 ἴῃ ἴΠο6 ἴγρα ἴλη ἐπ [16 
ΤΕΒ]ΠΥ͂, 892. ; δρθακδ οὗ Ῥϑύβοῃβ χζοΐηρ ἴὸ 
Ε66 Φοὶ»Β ἀϊνωι ἢ}, 669. 

Οἴσενο, ᾿ἰδ ἀἰϑεϊστίοη Ὀοίνγθοη αἀἰσηϊέαα δὰ 
υδπιϑίαδ, ἰασοτα Δηὰ ξέίογε, 214. 

Οἰαγὶμας (Τεἰι.)., 18 οἀϊιίοη οὔδο Υ αἱραῖο, 92. 
Οἴαγλε (τ. Α.), τοϊοστοὰ ἴο, 818, 329, "., 

610, 697, κ. 
(ῦν. 7... ἷ8 ΕΟ ΣῪ ἰοΐο ἴῃ Οτἰρίη 

οἵ Ενὶ! οἰτεὰ, 878, 879. 
(κε. 5.),, δϊ5. οο]ϑεϊίοη οὗ 186 Ῥτὸ- 

τη 868 οὗ βογίρίαγο, 429, ". 
Οὐοςείαπ ἈΥΡΟΙΒοβὶβ οὐὗἨ βρ γι [π4] ἱπίογρσο- 

διίοπ, τ[ὴ6 Θχίσανδοδηοο οἵ ἱΐ, 388. 
Οὐεοείμδ, ᾿ἰδ ἀη ΘΏ Δ Ϊο πιοάς οὗ ἰηϊογργεϊίπηρ 

δογ ρίζα, 588, 5 
Ὁ Ν38 
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Οὐάες Ατγρεπίσωρ, ἰεανεα οἵ, τεοονογοᾶ, 98. 
Οοάες Οοέοπίαπωκ, οδηχοα οἵ ἰοίξοτ ἰη, 99. 

Ἑσ:τα, ποῖϊςε οὗ, 38. 
Οὐάν ες, δεἰδιάαγὰ, 27, 28. ; δϑοίῶϑ ὑπ ΡΑΣ- 

114}}γ οοἰϊδιοά, 1023. 
Οὐσπαίε ἰαπσμαρει, ἰλοὶς τδὸ ἱπ βα]σσοὰ 

ΟΥ̓ ἰςΐδπι, 18.; 96 ἴος ἰηϊετργοϊδιίοη, 388, 
289. 

Οὐΐπε, Μαοοαδθδη, 8, 9.; οὗ Ἐδσ- οοΔΡ, 
11.; 8 δοῦγοο οὗ 1.41 ἱηϊογργοιδέϊου, 
292. 

(Οὐοἰενίἀφε (8. Τ΄.λ. εἶθ ἀγραχηοηϊ δρδίηει δὺ- 
βοϊυἱο ἱπβρίγαιίου, 802. 

(οικπιεπίατίεν, 307, ζζα. ; Ἑδαγδοῖοσς δηά 
ἘΠῚ οὗ, 308, 811. ; Γπεὶγ ὑπο] ἃ π|86, 
811, 812. ; Ὠἰπῖθ [ὉΓ πδίηρ ἴδοι, 812, 
ἄς. ; ὩὨοζο68 οὗ δοιηθ, 8314. 

(Ουπιπιεπίαίογα, τποὶγ δρόοὶδὶ ὑρσονίηςο, 809. 
ΟὈηνυδεατε (ὕ. ὅ.). 8 Βαιιρίου 180. Γ68 Τ65 

ζ{οτγοὰ ἴο, 884, ". 
(πείαδίς (Η.). ἷ6 Ἐδεδγ8 τοξοιτϑὰ ἴο, 474. 
(ὐπίεςέ, ἰῃ6, ἴο 6 Ἤοοηδιυϊϊοὰ ἔοῦ [06 ᾿ιδιὼ 

ἰοσωεηπαϊ, 335, δις. ; ΘΧδιΡΪς68, 236,27. ; 
δίθαγ οὗ ἱϊ, 256, ὅζο.; ΤΙΔῪ ΟΟΙΏΡΓΪΘΟ 8 
ἸΑΥΟΓ ΟΥ ἃ 1688 ρογίουῃ, 256, 357.; ΓΏΪ68δ 
ἴον ἰηνοδβε ραιηρ τ, 2357---262. 

Οὐοησααϊοξίοηα, αἰϊοροᾶ, ἱπ δογρίαγο, 482, 
ὅς. ; τηοὰθ οΥὗἨ Παττηοηϊζίης μοῦ, 4388, 
484.; οἰεαδοϊθ6(, 4834.;: Ηἰδιοτὶςδὶ, 4834, ἄς. 
ἰῃ εἰγουπηδίαποοῦ, 4834., ἄζς.; ἔγοπι ΓὨΪηρ8 
Ὀοΐης τοϊαιθὰ ἰη ἀϊδογοηϊ ογάογ, 440, δεο.; 
ἔγοτὰ αἱ ογοησοβ ἴῃ ΠΌΠΟΙ, 44].; ἰῃ 
ΘὨΓΟΒΟΪΟΡΥ, 441---448.; δὈοίνοοη Ρῥῖὸ- 
Ῥμοοΐθδ δηὰ τποὶγ Γ Π]ποηΐ, 448---445.; 
ἴῃ ἀοσίτὶπο, 445, ἄζο.: οί Θῃ 106 βδογοὰ 
ἩΥΓΪΓΟΥΘ, 4560, δος. ; ὈοςΘο δδοζοὰ δηὰ 
Ῥτγοίδῃϑ ᾿τίίοσα, 489---493, 

Ουπίγουεγσοίεδ, αρὶϊαιοὰ δὲ 109 1π|6 οὗ 6 
Ὀοοϊ᾿ 5 Ὀοΐηρ νυτίθη, ἴο Ὀ6 διἰἰδηἀδὰ ἰο ἴῃ 
118 ἱπιογργεϊδιΐοῃ, 416. 

(ὐρπυεγεαίϊοπ ισἱἐἢ οὐ, ἃ ταοάθ οὗ ᾿σοπηπλὺ- 
Ὠΐσδῖηρ [Π6 αἀἰνὶπα τὺ} ἴο πϑδῃ, 769. 

Οὐρέΐϊς οὐ Μοιαρῃϊεῖς υογβίοη οὗ δου ρ[ΌΓΟ, 
82, 83. 

(Οὐρφιιετεί, οἰϊαὰ, 664. 
(οτγτοοίοτία, δοσουπῃὶ οὗ, 90, π. 
Ονεῖπ (Βρ.), ἷ6 ϑοῃο δβιῖοαὶ Ηἱεῖ., ἄτα, 

εἰτοὰ, 897. 
Οὐοίίοη (Ὧν.). Ὠΐ8 Ενο Βοοκϑ οἵ 186 Μδο- 

σδῦθ68 τοΐογγεὰ ἴο, 898, 900. 
Οὐιπεεῖς οἵ ροτίδοξίοη, 428, κ. 
Οτεαίίοπ, Μοβαὶς Δεσουηὶ οὗ, ποῖ ἴο ὃ6 111.9- 

ἰγαϊο δοοογάϊηρ ἴο [0 ΟΟΡογἰοδῺ 808- 
ἴοτῃ, 213. 

Ο᾽εάπεν, βῆονθ [δὲ Ψηδιίη Ματγίγν ἀἰᾷά ποὶ 
οἷο Ααυ]]α᾿ 8 νογβίοῃ, 78, π. 

᾿Ογϊεσαϊ σοτ͵δοΐιγα, τ θη ᾿ξ ΙΔ 6 Δρρ]ϊοᾶ 
ἴοῦ ἀοίοττηϊηδίίοη οὐὗἨ ναγίουβ γϑϑαϊηρβ, 
107, 108. 

Οὐτεϊοαὶ Ὠἰδίοτγ οἵ (86 ἰοχὶ οὗἩ [86 ΟἹὰ Το8- 
ἰππηθηξ ἀϊν! ἀ6ἀ ἱπίο νᾶγίουϑ ρογίοάβ, 19. 

Οὐἰποΐσπι, ἀοδηϊοη οΥὗἨἩ ἱΐ, 1.; ἰονοΥ δπὰ 
δίσΒογ, ἐδέα,; τυ]ε8 οὗ τοοῖγ Ἰορι παῖ 
ΔΡΡΙἰοδιίου, 300. ; ἐϊ ͵υ8ὲ ᾿ηγ}8, 806, 
307 

.---- δε δε εβοσοὰ ἰοχῦ, ὨΘΟΟΒΕΜΥ οὗ 

7πάος 1Π1.--- διιδ)εοίς απὰ Αμέδιοτε. 

Οἰιωἰοάεε ἰΐποαγιι ὀχρίαἰποὰ, 99. 
Οἰτεπῖμε, οὐ Ουἰγίηΐαδ, ὑἱπὶοθ ζοντο οὗ 

ϑγτίδ, 491, 492. 
Ογτεὶ (ἰὰ09 ῬΏΙοδορδοτ), βαϊὰ ἰο ανθ ἰἢ- 

γοηιθὰ ϑανοηίς Ἰοϊίοτ, 98, 94. 
ὄντι νὰβ δοηυδίηϊει πὶ [16 ῥχοάϊοιοῦ 

οἵ Ιβαίδῃ, 782, 798, 794.; τηοδηΐηρ οὗἁ ἴ6 
πϑῖηθ, 7883, 784, 79]. 

Τησκα, 8 οοἸ του οὗ ΟἸὨγοηϊοΐοθ πὶ 
βδιγιοὶ δὰ Κίηρβ, 652, ν. ; αἰδεγι δυϊεῖ 
Ψογοι ἢ δ Ῥγορῃδοΐοθ ἱπΐο δῆγ-ἔγνο δεο- 
ἐἰοηϑ, Β}}}1, 812. 

Τραϊίοπ (ΖΦ. Ἐ.), ϑοννδ [μδὲ ἰγα τ τοσοταἀϑὰα οὗ 
ΟἸὨγῖδὲ ἰδ ῃοῖ βουίρίυγο ὑ}]688 ᾿ηϑρίγοὰ ὉΥ 
186 ΗοΪγ Οδοβί, 298, 9399, π. 

]ρακίεἰ, ᾿ϊ8 Ὠἰδίοτγ, 887. 
» δο ὈΟΟΚ οὗ ποὶ γροϊκοηβὰ διποῦρ [ἢ 6 

ῬΓΟΡΠεΙ8, 85,887, 838, 847,848.; ΤΒοΟΙαοΚ 
ἀοιιδὲδ ννΠοῖθοΣ δι 8 ζοπαίΐηο, 200. ; δαίδοῖ 
Δηά ἀλίδ οἵἉ ἰδ, 886, ἄς., δἰδιδιθηῖδ ἰὴ ἱξ 
βαϊὰ Ὁγ ἢ) ὙΥ οἵίο ἴο ὃ6 ἔαἰβο, 880. ; ΒΥ ἢῸ}- 
δἷβ οἵ, 838, δις., 140]6 οὗ ἰδη Κη άοπιδ ργο- 
Ῥθαοδίοα οἵὨ, 839. ; ταγίουϑ ἱπιογργοιδιίουϑ 
εἴνθη οἵ [Π6 υἱδίοῃβ ἴῃ ἱϊ, 841.; 186 ὕτο- 
Ῥέιθον οὗ [86 ΒΟΥΘΠΙΥ γε 5, 842. ; τοῦκϑ 
ΟἹ ἴδ Ρτγορῃοίῖοα] ἰηϊογργείδείοῃ οὗ 818 
Ὀοοῖς, ἐδιά.; οὐϑογυδίϊοηβ οὐ ἴἢ6 δῖγ]ο, 
ἐδιά.; χοπαϊποηεδβ πὰ δυο ΠΕ ς ΠΥ οἵ, 
842, ἂς.;: οοσύττοηοσα οὗ Οτοοὶς ποσὰ ἰη, 
ΕΣ ρΡΙδἰηοα, 848, π. ; [ἸΒΙτηοηξ οὗ Ῥγορδθ- 
εἷο8 οὗ, 845. ; βῆονγῃ ἴο ΑἸοχδηᾶθσ τῃ0 
Οταδι, ἐδίαά.; ἀϊοξίοη οὗ, 846, 847. ; ΔρΡοοΔ- 
Ἰγριεὶς σπδγδοῖοσ οὗ Ργορ ἢ θ0168 ἰη, 847. ; 1Δὰ- 
ἀδίοσυ ἐχργθββίοῃβ ἴῃ, οὗ Ὠδῃϊ6ὶ ἢ π)56] , 
85]. ; ΔΡΟΟΓΥΡΙΔΙ δὰ ἀἰτοηϑ ἴο, 852---854. 

Τραγίοδ, τοοϊκοηΐης ὈΥ, ἰῃ 1 Οἤγοη. χχὶχ, 7, 
6049. 

Ῥαίλε, τοίογτεἃ ἴο, 570, π,; ᾿ιἰ8 τοϊβίδικο ἴῃ 
τορχαγὰ ἴο Τ,Ατηδηϊδιϊοηβ, 826. 

Τραυϊά, νἷὶϊϑ ἱπιγοἀποίίοη ἴο ὅδ] δπὰ Ἴοτὰ» 
δδὲ τυὺὴῖΉτἢ ΟαοἸ] δι), 4569, ἄς. ; δὶ8 οθδηςο ἰη 
ὨΌΤΩ οΣίηρ ἴδ6 ῥθορ!ο, 638, κ. ; ἢοἱ Ὧ8- 
[ΓΑΙ τονοηρσοίῃὶ, 727. 

]ραυϊάφοπ( Ὦτν.), Ἀΐ8 τα]ε5 ἰη τοχαγὰ ἰονδγὶοῦδ 
τοδάϊηρη, 112.; τοίοττοα ἴο, 188, π.. 188, 
296, κ., 846, π.. 456, 460, 468, 468, 478, 
477, π., 488, 489, 635. 

Τραυίεοπ (.), ἷ8. ΤΠ δοοῦγβεβ οὐ ῬΥΟΡὮΘΟΥ 
τοίογγοά ἴο, 804, 408, 641], π., 760, ". 

]ραισδοη (Ὁ τ.), ἷ8 Ατοβδῖα σοίειτοὰ ἴο, 
δ18, ". 

Τεϑοταλ, ϑοηᾳ οἵ, ΒΡ. ον "ἢ 8 δηδΙ γϑὶβ οὗ, 
626, 627, π.; δὀχαδιηϊηβίίοη οὗὔ ἴἢ ἴδ6 
ΒΙΌ]Ἰ]οῖ 6.4 ὅδογα, 700, π. 

δε Οοΐο, ᾿ἰδ Υ᾽ ἰπαἰςδιίου οὗὨ 106 ὑγοσβῃ!ρ οὗ 
ε805 γείεσγοα ἴο, 216. 

7έστεεε, ϑοηρβ οὗ, ΠῪ 80 68]116ἀ, 717---719. 
εἰ ἐχεοὶ, ἢΪ8 ἀεἸ ποδιίοη οὗὨἨ "" 1ὴ6 δεγυδηὶ οὗ 
10 Ιοτὰ ἢ 848 ποῖ 8 σῦογο ῥγίοδὶ, ὑσορδοῖ, 
οΥ Κίπρ, 807. 

επιείγία Ῥδλαίονγεια, 8 δάνίοο τοδρϑοίίης 
ἦη6 ΠΙΧΙΧ. νογοίϊοη, 60, 62, 65. 

71)εεἰσπεά αἰϊεγαίίοπα ἴῃ τὴς ἰαχὶ οὗἉ ϑογὶ ρίαξσα, 
μοὺν ΠΟΥ ΏΔῪ πᾶν ἰΑΚοη ΡΪἷδοο, 110. 
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7 εε Ῥαως, Ὠΐδ νἱοῖν οὗ 186 δαυιϊμοτ᾿ δ ἀοδίμη 
ἷῃ ΕδοΪεδίαδιθα, 744. 

Τεμίεγοποπιψ, ἰδ 11:16, ἀδία, δίο., 688, 684. ; 
Β0ΟΡΘ οὗ, 584 ; ῥγοάϊοτοη8 ἰη, 684, 585. : 
Αἰνιδίοηβ δηὰ βδυπορδὶβ οἵ, ὅ85, δ36. ; 
ΔΙ]οχοὰ ναι ἴῃ ἰδ 88 οοσηραγεὰ ν᾿] 
πο οὐδοῦ ὈοΟΚδ οὗ ἴδ6 Ῥεπίδιίουσς, δ80., 
χε. ; οἰαὶπθ Μοδαΐς δι πουβῃΐ, δ82. ; 
᾿ἀβθονρίο οἔ 118 δι], δ82, δ88. ; [Π6 
δησιαρο αἰ τα ἤγοτῃ ἴπδὶ οἵ Φογοιηϊδῇ, 
δ88. ; οχδηηγϊηδίίοι οὗὨ ἰδ ΟΥ̓ 6 ὙσΐϊΟΣ ἰη 
Ζουγηδὶ οἵ βδογοὰ 1ἠτογδίυσο, 688. 

]ε ῬΡείίε, Ἀὶδ δγβίθτῃ οὗ ΗἩθῦγονν ρδυβ} } 6} 181, 
872.; Ὀοϊενεά ταὶ ΟἾ ΓΙ ΒΕ ΜΠ ἸΔῪ ἰὴ 
Ψψυάαΐθηι 85 ἰδδτοῦ δηᾶ γος ἴῃ 186 βορὰ, 
886, 387.; δ8661Ὼ8 ἴο σοηδί ὁ Υ (ἢ6 Δοοουηῖδ 
οὗ τηΐγϑοϊθα 88 ἀ01δ ΧΑΙΠΟΥ ἴοὸ 1π6 σοηΐῃβ 
οὗ ἃ τυυῖϊοσ {Πδῃ ἴο ἐποῖσ Ὀοΐπρ ἔδοίβ, 624.; 
ἢ18 ἘΠ᾿ 5.16.8 Ὁ]6 ΟΔΓρΡ6Β ἀρδίηδβ ιἢ6 ἩΤΙΟΥ 
οὗ ΟΒτοηΐο]ο68, 668, 654.; Π΄8 ΔΥταη ψοτηοθηῖ 
οὗ ἘΖΟΚΙοΙ, 881, ".; δοοῦβοβ Πδηῖ6} οὗ 8 
ἔαϊδο βιαϊοιηθηΐ, 886. 

Ριαίοσιι ἴοττη, ρασίβ οὗ 110 016 τὶ θη ἰη, 
255.; ἜΧΑΠΊΡ]6 οὗ (δἰ8 ἱπ Εοπ,. ἱ11., 288, 
289. 

Ῥίολ (ῦτ.), 5 ἘβδβαῪ οἢ ἐδ6 ᾿πϑρίσαϊίου οὗὅ 
δοτὶρίυτο οἰκο, 440. 

Τίβέετενοε οἵ ἀοδβῖσυ ἴῃ (6 δαογϑὰ υείζοσβ, 
448.; οἵ δρο, δβρί᾽ τίς, ηον]εσε, ὅο. 449. 

Τρίοφεπεα, βαϊὰ ἴο ανθ "πηβιιρα ἴα Ηἰπιϑο 
1Π6 ΘΌΓΒΟΒ οὗ ἰΓγαχζοάγν, 192, ν. 

δ δογόραπον, ποῖ ὩΘΟΘΘΕΘΓΠΥ σοη γα ϊο ]οῃ, 
808.; ΒβΒεϊὰ ὈῚ Ὧγ. αν  άϑοῃ ἴὸ ἃγίδα ἵσΌτΩ 
ΟἿΣ ἰζπόγδποο, 685. 

οοείγίμαὶ ὈΟΟΙδ ποῖ ἴο Ὀ6 τεδὰ ἱη ἀοίδομοὰ 
ῬΟΓΠΙΟΠΒ, 417, 418. 

1οοιγίπεΐ ἱπιοτργοίδείοη οὐ βεγρέυγο, 412, 
Αβ, ΟὈδογναῖίοηβ ἢ} τορασὰ ἴο ἰδ, 414, 

ς, 

1οοίγὶπε8 γα οἥθη Ὀδοη πη(αὶ Υ ἀοάἀπορά, 
250.; ἴἢο80 ἀἰδβυϊποι Υ οηουαποοὰ ἰῃ 84 
βίη ἶθ ρᾶββαρο οὗἉ δου ριιγο ἴο Ὀ6 τοοοϊνοὰ, 
271.; ΟΠ ἰοαηάοά οη ἃ δἰηρὶο ἰοχὶ Ἵδὴ 
ὈοΪοης ἴο (86 Θηδίορυ οὐ ἔβδι, 272.; 
ἴΠοδθ οὗ δαυδὶ ἱπιροζίδηοο τηυδὴ ἢδγθ 
εᾳυοἱ νεὶχηϊ, 278.; ποὴθ πησϑὲ ὃθ 
τουηεα οη τΥρίς8] ΒΏΔΙΟΥΥ, 398.; τασδὶ 
06 βαίβογοά τῸπὶ ρ΄δοθδ ψογο Ῥγοίθβθοα 
ἀἰβουββεὰ, 418.; [086 ῬΘΟΌΪΟΣ ἴ0 8 66 Υ- 
ἰδίη αρὸ δῖ Ὀοδίὶ δδοοσίδαίηοὰ ἔγοτῃ τῃ6 
τ ηρΒ οὗἁ τΠδἱὶ αζο, ἐδία.; ποῖ δἀπκἰα5:}}0 
1 τεραρηδηξ ἴ0 βογὶ ρίαγο, γθϑβοη, οΥΓ 106 
ΔΏΔΙΟΡῪ οὗἁὨ ἔκ!ε}}, 419.; ΠΌΣΙΟΣ ΣῸ]68 ΓῸΣ 
ἀράποείηρ, 419, 420. 

Τοοσοιπιεπίε ἰηϊιτοἀποορὰ ἰηίο γασίουιβ θΟΟ ΚΒ οὗ 
δογὶρίῃγο, 587.; 1 υϑοὰ ἰη [86 Ῥοηϊδιθυς ἢ 
ΠΟΥ ἬΤΟΓΘ ἰπ ΠΔΥΠΊΟΩΥ, δὅ88. 

Τοάάγιάσε (Ὀτ.), τοίεττοὰ ἰο, δ01, κ. 
Τρυγπεν, τοϊεττοὰ ἴο, 278, κ. 
τεαπια, τεγοϊαϊίοη Ὀγ, 767. 
Ῥτνεολείεν, ἢΐ8 ποιϊΐοι ἢν Ετο ζάνα ΠΟΥ δοὴ 
ἴδ πδπ)6 οὗἉ βίῃ, δδ7. 

Ἐ421, ΘΠ ά στη οὔ [Π6, ῬΡΘορ]ο σοπιργοβοη δα 
πάθον [18 ΔΡΡε διΐομ, 678. 
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Ἑαρίεγπα ῬΟΘΙΤΥ 828 οἶὔθῃ δὴ δϊεμοσίςδὶ 
τιοδηΐηρ, 754, ΝΜ.) 7δ7, 758. 

δεν, Ῥαιιὶ, ἰδ οοχγοοϊοά οὐἀϊιίοη οὗ [δ 
Μυϊμαῖο, 92. 

Ἑοοἰφεϊαείεα, τἰ1}6, δυΐίῃον, ἄς., 738, ἄο.; 
118 σμαγαςίοτ, 739.; ϑοϊοτηοηὶς δαί ουϑηΐρ 
ἀἰδουπδοά, 739 ---74}.; ΡΘσοΌ ἑΑΥ 6168 οὗ δ. }]}9 
ἴη, 740, 741, 74δ.; ΘΧΡΓΟΒΒΙΟΠΒ ἴῃ ἰΐξ δἰ τηϊ- 
1ΔῚ ἴο ἐΠο86 ἱπ Ῥτγονογῦβ, 741.; 1)6 Ὑεῖιο 
ΔΑΊ ΧῊΒ ἰδ τὸ [86 Μαοεἀοπίδη ροτὶοά, 741.; 
ΒΩΟΡΘ δπὰ βγΥμορβὶϑ οὗ ἴΐ, 74] .----745ὅ.; δὰ- 
ἴδοσ οἵ ̓ ξ δοουδοὰ ὃὉγ 1)6 Ῥ οἱἵο οὗ ἔδιδ] δὶ, 
δις., 745.:; τεδὰ ἰῃ τ16 δγμαρορῦοδ οα [ἢ6 
ἴοδδὶ οἵ ἰδυοσγηδοῖοα, ἐδια. 

«Εοοϊεεϊαδίίοις, Ὀοοὶς οὗ, δοςσουηὶ οὗ, 894--- 
896. 

Ἑαιυατὰε (Β. Β.). ἷθ νἱονν οὗὁἨ 186 ἱπιργθοδ- 
ΤΟΥΥ͂ Ρ88]1η8, 726. 

Ἐφυρί, ιἶπηα οὗὨ Ιδτϑο 8 δοϊουσγη ἰη, 520, π. 
Ἐσυρίϊαπ οτἱσὶῃ οὗ ΙΧ Χ, νεγείοῃ, 68, 66. ; 

γΟΓΒΙΟΠδ οἱ δοσί ρίυτο, 82, 88. 
Εἰολλογπ διὰ Βαμον βιρροβο ἰμδὶ Μοβδδβ 

ἸΟΟΚ δἀνδηΐδαρο οὗ δ (πα Υ.δίογω δὲ [ἢ 9 
αἰνίηρ οὔ δο ἰανν, 251, 289. 

Ἑἰολειὰάδὲ (Ὠτ.), ἷ8 τὰ ]ο 5 [ῸΓ σΟΙΩΡΑσΙ Ὡς, 
ψογὰδ δηὰ Ἰδηχύαρει, 239, 240. 

ἘΕἰἴατη, ἃ ςοἰευγαιοθὰ ἰκϊηράοιῃ ἱπ δηοίθης 
εἰ πιο, 788. 

Ἐἰλα, ἰαϊτοἀαοιίίοη οὗὨ ἰπίο 16 Ὅοοκ οἵ 
Φοῦ βαϊὰ (φτουῃάϊοβεὶγ) ἰὼ 6 δὴ ἱπίθ- 
Ῥοϊδιίοῃ, 678.; δῃδιγεὶδ οὗ ἢ 8 Βρεθοῖ, 
688, 689. 

ἰολὲειὶς ἀοουπηοηὶ ἰη τ. Ῥοηϊαϊους,, οἢ 8» 
ΤΟΙΟΥ οὗ, δδ0.; ρΕΟυ] αν πιοὰς οὗ ᾿πουρλὶ 
βδίὰ ἴὸ ἀϊδιύϊπρυ δὴ ἰδ, δ7δ᾽ ; Ἰοραὶ ρασγίϑ 
οὔ το Ῥοηϊδιοαςἢ ἰπ (π6 τηϊἀἀ]ο0 ὈοοΚΆ 
δοδοϊσηυθὰ ἰο ἱξ, ἰδὲσ. π.; 88 γζχδρβ ἰη ἰΐ, 
δ89.; ΤοΟίδΓΟΠ 65 ἔγοπι ἰδ ἴὸ [Π6 ΦεΒονίδιιο, 
589, 5ὅ90.; ναγίοιιβ ἀδί68 αδδίσηθα ἴο, 698. 
866 «ελυυϊεϊο ἀοςσυπηρηϊ, 

Ἐπιρλαεὶε, πδίυσο οἵ, 214.; ἀεῆποιϊ, 215.; 
αἰνίβίοηδ οὗἁ, ἐδιά.; οἵ τῇς ατοοῖ ατὐῖς]ο, 
ἐδιά,; νοτῦ8], 215. δια. ; τοδὶ, 217, ἄς. ; 
ΤΌΪΟΒ ἴογ 156 ἰηναβιϊραίίου οὗ, νι ἢ οδα- 
τΙΟηΒ, 318---220. 

Ἐπηρλαίὶς δἀγνοτὺθ, 217. 
Ἑποοῖ, ΔΡΟΟΙΥΡΒΑΙ Ὀοοὶκ οὗ, 207. 
Ἐπδαπερίεε οὗ βοτὶ ρίαγο βᾶυθ 8 ννἱὰθ δρρὶἷ- 

οδιίου, 289. 
Ἐρλγαΐνι ὅυγι, (8 γοίδσθηοθ (0 [86 Ῥεδῃϊίο 

γογαίοη, 80. 
Ἑρλταϊπιϊίεε οου]ὰ ποὶ ἀἰδεϊη ρα Ὀθινγοοη 

Ὁ διὰ δ), 4. 
Ἐρίιλεία, ἰΒεἷν ΟΧΡΙΔΗΔΙΟΥΥ͂ δηὰ ἀϊδιϊηοιῖνο 

ἔοτοοθ, 2896, 2397. 
Ἐπεὶ, ἢ18 δϑάν]οθ ἴῃ τοσχασζὰ ἴοὸ ΘΟ; Θη18- 

Τίο5, 813. ἦ 
Ἐγρεπίμε, ἴ8Β Ατδρὶο Ῥεηϊδίουος, 84. 
Ἔδταω, αἸ]εχοὰ οοηϊτδαϊοῖογν δοορυτϑ οὗὨ ἢἷα 

Ἰοδίης δἷ8 Ὀἰγ ΒΒ. στχας, 568, 564.; [6 ΠΑΠΙ65 
οὗἁ δἰβ υγῖνβδ, δθ4.; ἤθη δὲ ἴοοῖς μρ ἰδ 
δὺοάο ἰηῃ δείτ, δ6δ. 

Ἐδάγαδ, ΔΡΟΟΓΥΡὮΑΙ ὈΟοΟΪΚΒ οὗ, Δοοοππὶ οὗ τῃ9 
ἢγχβι, 887, 888.; οὗ [86 βοοοῃᾷ, 888, 889. 

Ἐϑειλεν, Ὀοοῖς οὗ, 116 δηὰ διιίῃοσ, 662, 668.; 
Ἰδηρααρο δ81ἃ ἰο θ6 τηδτκοα νυ} ῬυΥ βία τη 5 
δηὰ ἰαΐο ἔοσῃμδ, 668.; Δ οχοὰ Βρί τ οἵ γα- 

ὧν. 
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γοΠρῸ ἴῃ ἵξ, ἰδίά, ; ΔΌθοδος οὗ αοὐ ̓   Ὠδῖηο, 
6683, 664.; ῬῪΟΙΏΔΡΘ δὴ οχίσδοϊ ἔγοτῃ [89 
Ῥογβίδῃ δῆηδ δ, 664.; ἀδιο οὗ {π6 ὑ78ῃ8- 
δοιίοπϑ ἰδ τοοογάβ, 664, 665.; δγῃοραὶβ οὗ, 
665, 666 ; ΔΡΟΟΙΥ͂ΡὮΔΙ δάά ον ἰο, 666, 
891, 892. 

Ἑιλιορὶς ἰαπσμαρφε, 18.: οΥὁ ΑὈγεαεϊηΐδη γοῖ- 
δβῖοη οἵ δου ρίῃτγε, 88, 84. 

Εἰψηιοίοσυ, ποῖ ἴο θ6 ἴοο τηῦοὰ ἐγαδιοὰ το ἴῃ 
ἱηνεδι κι διΐηρ ἴλ6 πιοδηΐης οἵὁ πογάμ, 218. 

Ἐκολαγίξί, εἰτοη θοῦ Υ τἸπουρὰϊ ἴτοπι Φοδη 
ΥἹ. 58. ἰΠδὶ ἰηΐδηϊδ σὶρ τοσοῖνο ἰδ, 348, 
249, 

Ἑμωεεδίμε, οἵ Οἰμεβαγοδ, 88 γ8 811] ρεδὶτηδ δηὰ 
ΒΥΤΉἢ8 δἰιγὶ Ὀαῖο αὐ ΠῚ ὴ Ὺ ἴο ΟἸγίδὲ, 984. 

Ἐπσεδίια απὰ Ῥαπερλιΐμε, ἰΒοὶν οἀϊτίοη οὔἐπὸ 
ΒοΧΑρΙδΓ τοχί, 7]. 

ναποεϊιείς, Ἀοτ βοῖηδ σοηίγβοῖδα, βοῖῶθ 0Π- 
Ἰαγχζοὰ (0 Β8π|6 αυοίδιοη δ, 180. 

ἙΓαΐά, ἰδ σομΒαΓΘὉΪ6 ποιϊίοῃ οὗὨ ῬΓΟΡΏΘΟΥ, 
395, ".; [6 δ 658 οὗ ἔδεϊ 6 δ]οτϑ ἴῃ 16 
Βἰδίοτγ οἵ Φοῦ, 670 ; δῃρΡροθεβ ἴδὲ ὈοΟΚ 
ἰηϊοηἀοὰ ἰο πηΐοϊὰ ἴ6 ἀοοσίτῖηο οὗἨ τδ6 
801}}᾽ 8 ἱπηππογί δ ἰγ, 691, κ. 

ἙἘχανιρίεθ οὗ δοτὶρίῃσο δροδκίηρ δοοοσάϊηρ 
ἴο Ρ᾿Π]οδορδίςδὶ ἰσα ἢ, οσ οὶ οθδηδίην ἰξ, 
905, 806. 

Ἐχαπιρίε οὗ βοτὶρίησο, ν Βδη ἰδ 888 ἔπ0 ΌΓΟΘ 
οἵ ἃ τυ]ο, 503. 

Ἐπχοάμε, Δρρα!]διίοηβ οἱ, ὅ19; δυίθοσ, οὐ- 
οαϑίοπ, δηὰ τὰ μὲ: δ19, 520.; δγηῃορδὶβ 
οὗ, 520, 521.; δἰϊεροα τὰν ΐο 81 οἰθτ θη 

τ ἤη, δ522.; Ηδνογηΐοϊκ 8 ΟὈδογυδιϊοβ ΟἹ, 
522, 523. 

Ἐπίογπαὶ απὰ ἰηίοτπδὶ οἰγουτηβιΔΏσ68 οὗ 8 
δαογοὰ τοῦ ἴο Ὀ6 σοηδίἀογοά, 288, 239. 

ἙΣολίοὶ, δοοουπῃηὶ οἵ, 828, 829.; ζΟ Πα ΠΟ 688 
ΟΥ̓ Ὠἰ8 Ργορθθοῖ68, 829, 880.; ἔτνγο ὈΟΟΪΚΒ 
βου θα  ἴο Εἰπι᾿ ὉΥ͂ Φοβαρμῃδ, 830.; ἀ6- 
βίρῃ δηὰ βύπορϑίϑ οὔ ἢἷβ Ὀοοκ, 880.-.--888. ; 
1:8 δἴγ]6, δῃἃ ρῬεβευ Αγ 1168 οὗὨ ἀϊοιίοη, 838 
- 885. ; Μοκβδίδηϊς ργορδθοὶθδ 'η, 835. 

Ἑσνγα βαϊὰ ἴο ἤδυβ βοι]θὰ 86 Ἵδποὴ οὗ 
ΒοΙρίαγο, 20, 21.; οοὶς αηᾶοῦ ἰδ Ὡ8ΠῚ0 
ἈΠΟΙΘΗΓΥ τοοκοηθὰ 88 ὁΠ6 γυϊυτηθ νὴ ἢ 
Νοδοηδἢ, 656.; τὙΠοῖδοῦ [ῃ6 τοῖς οὗ οΠ6 
ῬΟΣΒΟΙ, ἐδιά. ; βεοορὸ δηὰ Ἰθηρίῃ οὗ {{π|6 
οοτηργβοὰ, 657, 658.; ΒΥ ΏΟΡΒὶΒ οὗ ἴδ, 668.; 
ΖυηΣΒ Οδ)δοιΙΟἢ ἴο 118 στ ]γ, ἐῤίά, ; 
ΔΡΟΟΥΥΡΒΑΙ ῬΑββαρὸ ἴῃ, οἰϊοὰ ὉΥ Φαυδίίη 
Μάατσιγσ, 658, 659. 

Ῥδκα(Ο. 8.), τοίεστοὰ ἴο, 320, ., 411, 412.; 
ἢἷ8 Ηογῃο Μοδαίοβ γεοοπηθδηοὰ, δὅ40. 

«Ῥαδνενιοίωα, ὨΐΒ ἠοιῖςα οὗἨ ἃ τηυ]υϊαἀθ οΥ̓͂ ροΓ- 
8Β0Π8 Ὀοατίηρ ἰ(.6 πϑ:ὴ9 οἵ ῬΒΙ]ο, 277, π.; 
Τοίογζοὰα ἴο, 278, π. 

Ῥαϊϊίπσο οἵ τιθῇ, τεοογάδά ἴῃ ϑουὶρίατο ἴἰοὸ 
ΒΟΥ 18 ΟἿΥ ΟὟ ἡδίτηγο, δ08, 504. 

Καϊγδαίγη (Ὀτ.). ἷἱβ Ηετίηοθι. Μδηυδὶ Το- 
[ἐγγοὰ ἴο, 114, π., 116, π., διὸ.; εἰϊοὰ οἡ 
16 πηοὰϊβοκιίοη οὐὗἁἨ αιυοϊπιϊοπβ τηϑᾶθ ὉΥῪ 
ἐῃ6 βδογοὰ τυγιτοτβ, 184.: Πἰ8 '"ΓΥΡοΪϊορΥ οἵ 
δογρίαγο τοίοστγοὶ ἴο, 8586, ». 387, 390, »., 
}5 ῬΙΟΡΏΘΟΥ νἱοποὰ ἰπ τοβροοὶ ἴο [18 

]πάες 111. --- διιδ)οοῖς απα «κίλογε. 

Ὠϊδιϊποῦνο Ναΐιτο τοίεσγο ἰο, 401, π., 
409, ». 

Ῥαϊιλ, οοηάϊείοηδ οὗἁ ἱπιε ]Π χοηὶ, 353. 
Ἑαΐίλεγο οὗ ἴμ6 οδυγοῦ, ΓΠεἷγ ᾳποϊδιϊοηδ οἵ 

ΒΟΙῚΡΙ ΓΟ 8 ΒΟΌΓΟΣ οὗ ἰοχί!8] οσθη ἀδίίοῃ, 
107.; ἀϊὰ ποῖ τεααΐγο ἐπι ρ οἶς ἀοίδσγθηοθ 
ἴο ὑπεὶνγ Ἰπάρστηρηῖ, 949.; 86 ἴ0 Ὅ6 πιδάθ 
ΟΥ̓ ἱμοὶνγ ἩΣηρα, 280, ἄτο,; τΠοἱΓ ἐεδι!- 
ἸΩΟΏΥ͂ ἴῸ 186 Π.6 1 οὗ ΟἸγίδι, 282, ἄς; 
ΔΒ ΙΟΏΒ ἴῃ δίς ἴποη, 284, 285. 

Ἐξαϑίε, τἰ06 ατοδῖ, οὔ [6 1δ6γδα}ἰῦεδ, 668. 
εεείεν, Ὠἷδ ὈεἰϊοΥ οὗ 1ὴ6 τλῖγϑο]ο οὗ [6 δῦῃ 

διδηἀΐης δι}}}, 620, 62]. 
ΕἸἰσισα σε Ἰαησύαρσο, μοῦ το Ὀ6 πηἀεχαίοοὰ, 

817, ὅς, 321 ; ἘΤΏΘΒΟ 1 ΤΌ] [ΟΥ δδοογίδίη- 
ἱῃᾳ Ὑῖδὶ ἰ8 ἄχυγαῖϊνε, 817.; ΟΟΟΌΓΒ [688 
ἴῃ Ὠιἰδίοτίςδὶ ἤδη ἰῃ ροδεῖοδὶ Ὀοοΐκβ, ἐδίά, ; 
106 ΡΘοῦ αν ἰά685 οὗὨ [80 ΟΥ6Η:1818 δῃου)ὰ 
ὍῸ οοπδίἀογοὰ ἴῃ [ἢ6 ἰηϊογργοίδιίοη οὗ ἱξ, 
828, 8324. ; οὐδογυδι! 8 οὗ {86 στ ]68 σίνεῃ 
ἦπ τεδρεοῖ ἴο ἱΐ, 824. 

Εἴφσωγεε, αἰνιἀοὰ ἰηῖο Ηρίγοδ οὐ ογὰβ δηὰ 
ἤσηγεβ οὐ τουσῆὶ, 815. ; οὗὨ ἱπχαρσίπδείοη 
δηὰ οὔ Ραδβίοη, 816. 

ΕἸγεί- δογη, οὔ τ6 ΗφΌγονΒ, Ἱπτο ο] ἃ πηδδη- 
ἴῃ οἵ [πὸ τοδοπηριίοη οὗ, 379. 

Εἰσσεγαίά (ΒρΡ.). τοίοττεά ἴο, 56, π., 348, κ. 
Ἡ εελ, ναγϊουϑ τοοαπίηρδ οὗ ἴΠ6 τννογὰ, 255. 
ΕἸἰείοδεν (Ὦτ.}, 8 1δείατοβ ὁ ἴπ6 Ἐοϊωδῃ 

Οδιμοὶὶς τοὶ σίοη τοξοστοὰ ἴο, 272, π.. 
Ἐονιπεῖα, ἰηϊιτοὰ οΐηρ χαοιϊδιίοππ, 185.; τδῦ- 

δἰηΐϊςαὶ, 186, 187.; τ. Ἰλαν  ἀϑοη᾿ δ οἰαϑαὶ- 
Βοδιίοη οὗ, 187.; πῆση οπιϊεὰ, 188.; 
(Ποῖν ἴοτεο οοποίἀογοᾶ, 198, 199. 

Ἐταποῖο, τοίοττεοι ἴο, 270, π., 2374, π., 504, 
π.. 776. 

γαηξίως, τοϊοεττοα ἴο, δ04, 808, κ. 
Ἔτγενε (. Η.), ἢἷ8 Οοτηδποὰ Υ᾽ ον οὔ πα Ῥτο- 

ῬΒοοὶοδ οὗ Δ η16], ὅς. τοίδγγοα ἴο, 419, π. 
Ἐγιίζεδε, Ὠϊ5 χορ. Ηδηάθαςῖ ξὰ θη Αροοτσ. 

τοίοσταά ἴο, 896, π. 
Ἐγιπιοηϊίαδ, ῬΟΒΒΙ ὉΪΥ ἢ06 δεῖδοτ οὗ 6 ΕΠ.ϊ- 
ὉΒ- ψογείοη οἵ βογτρίατο, 838. 

Ῥμίϊεν (Δ.), υ͵ἷθ8 Ηδσγιοην οὗὨ ϑογίρέυγε σοὸ- 
ζοϊτοὰ ίο, 416.; οἰϊοὰ, δ16. 

Οπν 4141, 275; οἵ Φογιδδίοια δπὰ οὔ Βδὺγ- 
Ἰοη, 275, 276. 

Οεπεαΐοσυ, ἀτι αἰὰ ἱπ βιυάγίηρ 186 δοτὶ ρίατο, 
295.; οἴουγ [οτὰ, 435---4837, 468---47]. 

Οἐεπεεῖς, Δρροὶ]αϊίοπβ σίνϑῃ ἴο ἴῃ6 ὈΟΟΚ οὗ, 
511.; δῦιϊποῦ δηὰ ἀδῦο, 511, 512. ; δαϊὰ (ὉΥ 
ἘΔΌΌΙ Μοβοϑ Βόη Νδοῆσηβδη) ἴοὸ δνο ὈδΘῺ 
ἀϊοϊδίοὰ ἴῃ ἴπ6 τοουπὶ Ὁ αοἀ ἴο Μοροβ, 
δ18.; διρυπιοηῖ δηὰ δβοορο, δ12, δ18.; 
δΥΏΟΡδίβ οὗ, 51 8.;; τῃς ᾿ἔζΕ ΓΑ] Ἰηξεγρτγοϊδιΐοη 
οὗ 186 ΘΔΥΙ͂ΥῪ ΟΠδρίοσε υἱπάϊςαιοά, δ] 4., ὅς. 
ΑἸ] υϑἱοη8 ἰη ΟΪὰ διὰ Νενν Τεδίδιηθπβ ἴὸ 
ἴλοϊβ πασταϊθα ἴΠογο δ14, δ15.; 118 δἰεροὰ 
ὉΠὨϊδίοσίς οδαγδοῖοσ, δ᾽7, 518.;:; Ηδνεσγ- 
Ὡΐοῖκ 5 Οὐβουνδίίοπβ οὐ ἰΐ, δ18. : [ΔΌΪο οὗ 
ἠϊ8 ἀἰνίδίοπβ δα ΕἸ] οἰ ἰδεῖς δηἃ Φοδονίδβεϊς, 
551.; φχϑιῃλίπαίίοη οἵ [ἢ6 δοσουηϊδ οὗ [86 
οσοϑιίοη ἴῃ οἢ ΡΒ. 1. ἰϊ., δ62, 568. 

Οἱ οηγαρῆν, ᾿ϊαπιγαῖῖνο οἵἁ δογὶ ρίατγε, 2.5. 
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Οεοΐοψυ, 5εϊ1 ΕἸΤΟΠΘΟΌΒΙΥ ἴο οοπίζδάϊοι 
εογρίυτο, 804. 

Οεοτσίαπ υεγείοη οἵ ἴΠ6 δεγὶρίατο, 85, 86. 
Οενατά (γ.λ τοίεγγοὰ το, 18,102,105, 118, 

π., 2178, 274 444, 447. 
Οὐεγπιαη οἢαγδοίοῦ ἰῃ Ηδεῦτον ΜῊΗΒ, 43.; 
αἀεηδη ΜΌΝ, 44. 

Οεεοπῖμα, ᾿ΐ8 Ἔχδιρὶ παιοη οὗἩ 100 Κιδιηδσι ἴδῃ 
Ῥρῃϊδιίοποῖ, 38.:; τοίοστεα ἴο, 166,»., 170, 
π., 805, 448, ". 678, ". 

Ο, πὅτεγς, τοίεττοα ἴο, 278, "., 898. 
Αἰάεοπ, Ὠἷδ Δοϊίοπβ ποιλὶσε ἃ ὉγῪ ΚΘδηςοδοη δίμο, 

627, 628. 
Οἰεβεῖον, Ὀεϊ αν 8 ἐμ 16 δἰ ΠΠΟῺΥ οὗἁ Φοδορἢ 8 

ἴο Ογῖδὲ χοηαΐηο, τὴ δοῦλο ἱπίεγροϊδ- 
τ οΏ8Β, 280, π. 

Οἱ (1. Ἡ.). υ͵9 ἀϊδοονοῦ οὗ δ οἰϊδιίϊοη οὗ 
Ατίβιοιϊα ὃν δῖ. Ῥδῃ], 208. 

Οἰπεδιενο (Ο. Ὁ.λ., 8 νἱϑυν οὔ 1π6 ἀδδὶχη δηὰ 
τηοιΒοά οὗ ϑοϊοσηοῦ Β ϑοηρ, 7δ]1.; χίνοβ ἃ 
ΒδίοΥΥ οἵ [86 τηοᾶ68 ἰη νγῃ οὶ ἰδ ἢ88 ὈΘΘΏ 
Ἔχροπηΐεά, 755.; δὶδ ΔΡΩΌΘηΙδ δρδίηδὲ 
{πὲ ϑ8ρ γί 8] ἱπιοσργοιδθοη οἵ ἱτ, 757. 

Οἱ, 118 εἰσι βοδιίοη, 720. 
Οἰαεεε( Ὀτ.). ἰϑ σδυϊίοη ασδὶπβὶ 80 ςοηβί 6 Γ- 

ἱης ΟἸὨγίβῖ 88 ἃ ρα ο Γ) 88 ἴ0 ἀἰβουγῃ δίῃ 
ΔΒ ἃ αν οογ, 602, π᾿. 

Οἰακβείιις, ᾿ΐ8 ῬΒΙΠοΙοσία ὅδοσα, 118, π., 
346, π., 3592, ". 

Οἰοεδατγίεε, 238. 
Οἰἴἰοβδεδ, ΠΟῪ Ὀεϊγαγοᾶ, 110, 11]. 
Οὐἴϊι5, τοίογγεὰ ἴο, 805, 552, κ᾿ 
Οὐυοοὐ (Ὦν.), τοίεγτοα ἴο, 668, 750. 
Οὐοοὐ ϑαπιαγίίαπ, ρΑΓΔΌΪΘ6 οὗ, δον ἱπίοτρτοιθα 

ΌΥ ἃ τη γϑιὶς 8] ΟΥΖΟΣ, 841, 842. 
Οὐοερεὶς ἀπὰ Ἐρίδβιἶδα ἴὸ Ὅ6 τΔκοῃ τορχοίδοῦ, 

ποῖ Ὀα]δησοὰ εραὶηδῖ ὅδ οῖΒ ΟἿΟΣ, 418. 
Οὐοἰλὶς υεγδῖοπ οὗ ἴπΠ6 δογίρίατγο, 98. 
Οοιρὰ (Η.)., τοίεγτοα ἴο, 118, 208. 
Οὐουίδεγη ις 1)τ.) ποῖο8 18 ἀϊδιϊποιίοη Ὀεϊ γ 6 ἢ 
16 πογὰβ οὕ οὖῦγ Ἰωγὰ δῃηὰ δοβθ οὗ ἢ ΐ8 
ἱπδρίγοὰ βοσυληῖδβ, 20], ". 

Οἴαυες (Ὀγτ.)., [18 ΙεοῦΓΕ8 οἡ ἴῃ6 Ῥεηξιξουςἢ 
τοοοιμητησπάοα, 510. 

Οὐαν (Βρ.), τοίδιτοὰ ἴο, 278, π., 280, "., 
627, ᾿. 

Οτεελ ἴδιο γβ, αϑϑίδίδησο ἀοτγίγοὰ (ΤΌΣ, ἰῃ 
ἰηϊογρτοϊδιοη οἵ βοστί ρίαγο, 280, δα. 

Οτεεὰ υϑγοῖοπδ οὗ βοτὶ μῖυγο, 21, 22, 59, δς.; 
1 οἷν σά] 6, 280. 

Οἴτεσογῳ ἰλε Οτεαΐ, τοϊοττοὰ ἴο, 681]. 
Οἴτεσυτν οΥΓ ΝΝαξίαηζμπι, σ8}}18 τ1ὴ6 ρΡοσδίϊοδὶ 

ὈοΟκα οὗ δβογίρίυσο ἴ6 ἔνθ τηοϑῖσίοδὶ 
ὈοΟΚ5, 666. 

τερον (Ὧχ.)., 8 πηοιλοῖτβ οὗ τ. αοοὰ το- 
ἰχγοὰ ἴο, 730, ". 

Οτεειυεῖ! (Ε..), 5 ἱηνοδιϊαιίοη Οὐ ΤΠ ταΐγας]θ᾿ 
οἵ τ1ὴ6 βιὰ δπι τηοοῦ βιδηάίηρ 8.11}, 621. 

ΟΤοίεμα, τοίογγοὰ ἴυ, 672. 

Ἡδδακκευκ, ὈοοΚκ οἵ, δαῖμον δπὰ ἀδίο, 875, 
876.; Βη ΑΙ γ 8.5, 876.; ΟὈΒΟΣΥ Δ ΪΟΠ5 ΟἹ [18 
5:}]6, 876. 

Ἡαφψαν. τνἰςσα Ἰεῖ ΑὈΥΔἢ ΠῚ 5 (ἈΠΆΠΥ, 572. 
ἤασσαὶ, Ὀοοὶς οὗὁἨ, διῦθοῦ δηὰ ἀμῖς, 878, 

92] 

879.; ΔΥΡ πο πὶ 8 Πα 800ρο, 879.; Βη ΑΙ γ818, 
ἐδιά.; ΟὈδΟΓν ΔΕ ΟΠ 8 Οἡ 118 δίγ]ο, 879, 880. 

Ἡαίες (Ὀν.}. τοξοστοὰ ἴο, 291], ὅζο. ὅτε. ; ἷ5 
αἰϊοτηρὶ ἴο Ηχ ἴΠ6 ἀδῖςο οἵ Φοδ᾽ 5 (γἰδὶ Ὀγ 
ΒΑΙΓΟΠΟΠιΙοαΙ σδὶ ου]διίοη, 6783, 674. ; ἰδ 
ΠΠαδιγαιίοη οὗὁὨ Μοδδιαπὶς ργορδδοῖθβ ἴῃ 
Μιίςοδῇ, 872, 873. 

Ἡαϊ ας (Βρ.λ. ου βρίγίευ δὶ Ὀ]θβείηρβ δεΐπς 
ῬΓοπηϑοὰ υηάογ τΠ6 νοὶ] οἵ ἐϑιμροζαὶ Ὁ168- 
δίηχβ, 443, 444. 

Ἡαρλιατοίλ. 88. 
Ἡαγηιεν, ἢΐ8 ποιΐοῃ οὗἁὨ [86 Ὁ}1168 Οὗ ἘΠ6 Ῥ64] 26, 

716.; σοπϑίογβ δϑοϊοηοπ ΒΒ ϑοηρ δῇ 6Π)- 
Ὀ]6πλ οὗἩ ἴῃς δαἀπηϊβδίοη οὗ Οδπιϊοθ τ ἢ 
ὅδεινϑ ἴο σονοπεηὶ ῥγν  ορ68, 760. 

Ἡαγνκικοπίες οἵ βοτρίατο, 209. 
Ἡδυετπίολ (Ὠτ.), δ Εϊη]οἰταης ἰῃ ἀ868 ΑἸ 6 

᾿ΓΓοδιίδηθηῖ γοίογγοα [0, 7, π., 15, π., ὅχο., δις. 
Ἡεαιϊὰ (Ὁ. 1.), ἷ8. ἰγαπδϊδιίοη οὗ Ἐσγριίδη 

Ραργτὶ, 208. 
Τ εαίλεέν, ἴῃ, {Ποῖ ογαθ ποίϊΐομϑ γοδροοιΐπς 

16 ΠΕΡΙ, 212, 218, π.; ον τοῖν ττὴϊ- 
εἰἶπρ8 οοηιρθαϊθ ἴο ΠἸυδισγαῖθ βογίρτγο, 
284, 285. 

Ἡεότειο, οτἱρίῃ οὗ 1ὴ6 Ὠδηιο, ὅδ. 
Ἡδεὖγοιν ἀσοεκίν, 15. 
Ἡεὗτειυν ἱπδίϊπέϊοπα, Δ] ερεα ἴο Ὀ6 οὗὁἩἨ ἘφγΡ- 

ι᾽διῖ οτὶ σίη, 298. 
ἩἨδεῦὗτεισ ἰαπσιαρε, 8, ὅτε. ; ἴ18 οτὶ μίη, δ, ὅζο.; 

ΟΥΡΊΠΔΙΥ πϑοὰ ἴῃ Ῥαϊδβιίπο, 6 ; ὙΠ ΠΟΙΠΟΓ 
[86 ῬΓΙΣ ἶνα ἰδησαδρο οὗ τδηκίης, 7. ; 
ἰδίοσῖςα) βίκοιοῖι οὐ }ἴ, 7, διο.; αἰνιβίοπ 
ἱπίο ρΡοσγίοάβ, 7, 8.; δαὶ οὐ τὴ6 Γαϊπιυᾷ 
δηπὰ ΧΑ Οΐπ5 ἢ88 ἃ οἶοβο δϑ ΠΣ νυν ἢ τῃ0 
Ἰδίοῦ Ηεῦτγον, 9.; [86 ῬὉδιοῖ οἵὁἩ [86 Τὸ- 
ΤηδΔίη8 οὗ ᾿ξ ἃ αἰ ΠἸοΌΠΥ ἴπ ἀσολαϊπρ οἢ 8 
ᾳυσδβιίοη οὗ ΗΘΌΓΟΝ Βι.}]6, 577, 578.; ἃ]- 
Ἰερεὰ ἀἰ ογθποα 858 ει ρ] ογδὰ ὈΥ 186 Ε]ο- 
ἢϊκῖ δηὰ Ὀγ [ΠπΠ6 Φοδονίδι, 578, 579. 

Ἠεύτειο ἰοίίεγα, ἴα δηταα Υ οἵ, 9.; Σοδοπ- 
Ὀίδησα οἱ δυῆηδ ἴο οἴδθοτα, 99. 

Ἠδούτεισ ἰοσί, ποι ἴγοα ἔγοζη οἵτζοσ, 39, 40. 
Ἠεὗνεισε, ορίβι]α ἴο 186, ρας δγ τποὴθ ἴῃ 

ὙΒΙΟἢ [6 Δ ΠΟΥ ΔΡΡΙΐς8 ΟἹ Τουϊδιηοθης 
Ῥϑβδδιροβ, 206. 

Ἡεότγοπ, σι πϑῖθεσ [86 οΥίηδὶ πατῖο οὗ 186 
εἰἴγ, 598. 

Ἡεἰυειὶς Οοηγεπδίον, υΐ6, αδβοτῖα [86 πηϊνοσθ- 
ΑἸ οὗ οὐδ ῥγομιῖβοθ ἴῸ δὶ} ἐμαὶ Ὀ6- 
Ἰονο, 429, π. 

Ἡδεησείεπδενο (Ὦτ.),, ἷ8 Ὠ᾿ϑβουιδιίοπδ οἡ 1ἢ 6 
Οεπαΐποηοβθ οὗ 6 Ῥεηιδίους τοίοττοα 
ἴο, 830, π., ἄς., ἄς.; [18 πχϊδίακο ἴῃ τορδγᾶ 
ἴο ἴῃ6 ργορθεῖβ, 396. ; τ} 1 ΠΚΒ [Π6 ἀχὸ οΥ̓́ΤΠ6 
Ὀοοῖκ οὐ Φοῦ οὶ οδυ]οῦ ἐθδη βϑηγποὶ ΠΟΥ 
Ἰδίοῦ τῆδη ᾿βεΐδῃ, 681.; Ὀεϊΐονοα τὴ6 ἰάθα 
οὔτἢς ΠΕΙῪ το γο πο τοῆποὰ [ἤδη ἴῃ [Π0 
Ὀοοίκ οὗ Μοβυϑ, ἐῤδ᾽ια. ; ἄθδιηβ ἴῃο οΟ]] οἰ 
οἵ ἰβοϊδιθα ννογὰβ πὰ οχ ργθβδίουβ ᾿πιοοη- 
οἰαδῖίνο ἰη ἀδοϊηρ οὐ ἴδ6 δυῖθοῦ οὗ 8 
σοτκ, 792 ; Τοραγὰδ 1ἰ ΔΒ 8 ῥυϊποὶρίο οὗ [86 
Ὠρ ΠΟΥ οὐ ὐοἶδπι ἴο δδδίρῃ ψοσ 8. τὸ 1Ποῖν 
τορυϊοὰ δυίδοῦ, 80 ἰοης ἃ8 ἰϊ ἰ8 ποῖ βῃοννῃ 
1ῃδι 180 οουϊὰ ποῖ ἢδνα ὑὕδθθη Ϊ8, 792. 

Ηδεγοιΐεδ, τὸ [Δ 0]6 οὗἁ, οτἰ αἰ ϑίοα ἴῃ {πὰ 
ΒΙΒΙΟΥΥ οἵ Φοβῆυδ, 616, 617. ; δοουχα!ης 
ἴο 1νδιγ, ἴῃ. 1501), 628, ". 
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Ἡδεγάεν, οὐ ἴ6 βρίγί οὗ Ηοῦτονν ῬΟΘΕΤ, 
868, ». 

Ἡετοά ἰδὲ ἐείσαγοΐ, τορτουθὰ ὉΥ Φοδπ [86 
Βαριΐδι, 492. 

Ἡεεϊοά, τείεττοὰ ἴο, 294. 
Ἡεενελίμα, Ὠϊδ6 τοοοηδίοηῃ οὗ ἔμ ΓΧΧ,, 72. 
Ἡδεχαρία οἵ Οτίκεη, δροοϊπηοῃ οὗ, 69. 
Ἡεταρίανίο- ϑυτίαο νοτδῖου οἵ δογίριαγο, 81].; 

ΟΥΓΟΏΘΟΠΒΙΥ ςΔ1|οὰ Ῥεγείο ΕΙσμγαία, 82. 
Ἡἱϊδδανα (Ε. Α.), ἰδ ἐχρ᾽ δηβιίοη οὐ 186 1πὶ- 

ῬΓΘΟΔΙΟΓΥ Ῥ68]Πὴ8 ἴο ᾿ἷδ οἢ]ὰ, 727, 728. 
Ἡϊπολεο (Ὀτ.), ὁπ 186 ΤΘΠΓΟΏΟΪΟΩΥ οἵ [60 

τοῖρῃ οἵ βεηπδοδεσγὶῦ, 804, ". 
Ἡεἰογίοαί δοοὶλα οὗ τὸ ΟἹὰ Τοδιδιηθηϊξ, οὐ- 

Βοτταιϊΐ οη8 οὐ ἴδοῃῃ, 607, 608.; ὁ (Π60- 
Ἴσγϑιῖς ῥγηςρ]6 ταπϑ ᾿πσουρὴ ἵπετ, 608. 

Ἡἰοτίοαΐ οἰγουπιδίαποεε, ἃ ἮΟῚΡ ἴο 16 πη- 
ἀογειδηάίης οὗ ἴῃς βογίμίαγο, 285. 

ἩεΖὶρ, Ὠϊδ βιτδηρο δγζαπιοηὶ ἔγοσῃ βοης οὗ 
ϑοίϊοτηοῃ, νἱ. 4., 1π8ὶ τῆ τ ογ νοὰ ἴῃ 
186 ἰπράοχῃ οΟΥ̓́ΔΏ6 ἴση ἰτῦοβ, 759. 

Ἰοἰάεκ (6.). ἰδ δγραπιθηῖβ ἴογ ἢμ6 [6 Γ8] 
ΒΘΏΒ6 οὗἩἨἍ 1π6 ἢγθὲ ἰἢγοο οδβρίεγβ οὗἩ (6- 
Π6518, 515, π.; [ιῖ8. ΒΥ̓́ΠΟρϑβἰ8 οὐ Ῥ͵ουθσῦβ, 
743, 744. 

ΠΠοπιον, οεἰϊοὰ, 192, "., 294, 381, ᾿. 
ον δε, 810, 311.; ΟΥίχοη δ δηὰ ΟἾγγϑο- 
δῖοι 8 δρργονϑά, 8311]. 

Ἡοορευεεπ, 257, π. 
Τοοάΐεν, εἰϊεὰ οἡ ᾿Ἰἴ6γὰ] δηὰ ραγδεῖνο ἰηῖθυ- 

Ῥτοϊδιίοη, 318, 5. 
Ἡορἀϊπς (Τ. Μ.), δἷ8. ἀχδιιϊηδιίοη οὗ ἴδ 

ΤΩΊΓΒΟΪῈ οὗ ἴδ6 δι} δηὰ τῃοοὴ δίδηδίην 
81}}1, 620. 

Ἡδονπιαῖ, 570. 
Ἠογπε (Βρ.). ΘΘἢβΌΓΕΒ ἔπ ἀἰ δἰ σΟΠΠΟΌδΒΈΘΑΒ 

οἵ ᾿ἸηΠα6]8, 433, π. 
Ἡογείεν (ΒΡ.). οὐ τῆς θεποῖῆς οὗὁὨ οοπδαϊιίης 

ῬΑΓΔ116] ραβδᾶσοϑ, 228, π.; 8668 ἃ ΓΟΪΣΘΏΟΘΘ 
ἴο ΟἸὨτίδε ἴῃ 4}} τηδὲ τγὰδ οχριοδβθὰ ὉΥῪ 
Ῥανὶὰ ἴῃ ἔα Ῥβδὶη)β, 702.; [8 νἱον οἵ 
πὸ σπεῖρα) βυῦ)εοῖ οἵἩ Ηοδοδ᾿ 8 ΡΓΟρΡΏΘΟΥ, 
856.; οοῃίοηάβ ἴπΠᾶὶ ἩοδβαΔ᾿Β ΤΩΔΥΙΤΙΔΡ6 
(ςὮΔΡ. ἰ.) γγ88 ἃ σϑᾶϊ ᾿γδῃββοίίοῃ, 857, ᾿. 

ἩἝοεδεα, Ὀοοῖἷς οὗ, διῖποῦ δηὰ ἀαίο, 854, 855.; 
οὐοαβίοη δηά δβ.0ρ6 οὗ 858ὅ---857.; 8γ- 
πορβίβ, 857, 858.; ποῖϊςθ οὗ ἴΠ6 δῖ. ]6 διὰ 
ἀϊοετίοη, 868, 869. 

Ἡοιιδίραηϊ, 488. 
Ἡεί, ᾿ὶβ Θθοπιηοπείγαιο Εὐυδηζο οδ τοίοστοα 

ἴο, 890, π., 617, π. 
Ἡδυπιϊπᾳίογά (Βρ.), Ηἷϑ σδαγρο οἰἑοα, 826. 
Ἠωυρχείά (Ὅτ.), ἷ8 σρηΒΌγϑ 19 ἰδηραδρθ ᾿π 

τοραγὰ ἴο 16 8ο-οδ)]οὰ Φεμονϊβι, 5675, π.; 
Ηἷ8 ΑἸ ΟΠ Υ δῦοαῦ τἴπ6 ἰθὺ βΒρεθοῦ οὗ 
Φδοοῦ, ἄδη. χίνἧν!., 580. ; Ὀοϊίονοθ τῃδὶ 
Ἦς ἀοιοςῖβ ἵνο ΕἸ ἢ δι] ς ἩΧΠΘΓΒ Ίη ΘΠ 6818, 
583, 585.; τη ηἰ αἰ 8 [86 σΟΙ οἴ 688 οὗ 
1η6 Φοδογνίδιϊὶς ἀοοσυμηρηΐ, 583, 5684, 586, 
604.; 8 Ἰηυἀ6 οὗὨ ἐγοδιην α6η. Υἱὶ., 684, 
δ85.; 88}8 ἴπαὶ 116 1Δ'ὺ8 οἵ Ἰορὶς ἀο ποὶ 
Αἰίονν 8 Ὡδηθ ἴο Ὅ6 ὑνίος σίνοη, 588, 
δ86.; ἢἰ8. ἰάδα οὗἩ [6 δηπουποριηθης οὗ 
ΑὈγΔΠ δῖ 8 ἀσδίς ὉΥ 106 Φεμον δῖ, 586, 
587. ; Ὠἰβ ΤΠΠΔΠΠΟΥ ΟἵὁἨ δοσοιπίίηρ, [ῸΓ Κ8}08 
ἡΠ ἃ ἀοουπιοηῖ, 604, π.; ἷδ8 ΘΧρΡΙΔηδιίοη Οἵ 
πο αδο οὗὨ οί βγὴ8 ἰη 1)οα  Σ)Ποταγ, 605, 
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Ἡκγὰ (Βρ.), ἰδ ἀχρ᾽δηδιίου οὗ βυιιδοΐδ, 398, 
394. 

Ἡγρεγδοῖε, α συτο οἵ δροϑεοῖ,, 860, 86]. 

7ροπι, (0 δδῖ6 ΤΩΔῪ ὃὉ6 ΟΣΡΓοδοεὰ ἰπ αἰ 6 Γ- 
δῃΐ πογάφ, 399. 

Ϊπαοσοιγαρσίε αἸϊορεὰ ἴῃ ϑετίρίατο, 802. 
Ἰποοπδιείεποῖεε, ϑοοταϊηρ, Ὀοίγγεοη δδοιοὰ δηὰ 

Ῥγοΐδπο πείτογα, 489, ὅτο. 
κα ε οι δία σταςο, ποῖος οοσίδίη ὑζοσζαίΐϑεϑ 

ἸΩΡΪΥ ἴξ, 430. 
Τπάϊαπ ΜΒ. οἵ Ῥοπιδίοαςἢ, ὑτοουτεά Ὁγ ὮὯτ. 

Βυοςδδηδη, 49, δ0. 
7παϊσπαίίοπ ἀραϊπδὶ ογίπιο ᾿υδ01ΗδὈϊο, 727. 
7κη ἰδέ έν, Βοταδη ἀσοίτλπα οὗ, 261]. 
7υέγεποεα, ζοποταὶ τι ]ο8 ἕοσ 186 ἀοάυείίοη 

οὗ, 498, δα. ; ἃ (Α]κ6 οπα ἀεαποορὰ ὮΥ Βο]- 
Ἰαγτηΐηθ, 494. ; δουγοοδ ἔτοιλ Ὑγὶοἢ ἘΠΟΥ 
ἄγ ἀεαάυοὶθϊο, ἱπίογηδὶ δηὰ εχιοσηδὶ, 
ὙΠῊ ΟΧΔΙΠΡΪ]68, 496, ἄς. ; ἰο θ6 νἱονοὰ 
ἢ οδυϊΐοη τ θη Ὀγουχῆϊς Γοτυσαγὰ [ῸΥ 
[86 ΡῈΓ οὗ ἱητοτργοϊδιίίοη, δ00. 

ἡπηο αὐ τεωλίρρ οὔ 1ΠπῸ βοτὶ ρίαγο, 493, δια. 
Ἰμρογιρεϊον οἱ 1.6 Ἄσσοεᾶ, 480, 481. 
Ἰπορίταέϊον, οχιοηϊ οἵ, 296, δις.; οἰαἰτπιοὰ ὈΥῪ 

Βοσιρίυγο 186}, 296. ; πηϊέίοστη νίον οἵ ἐξ 
ἴδίκοῃ ΟΥ̓ ἔδίῃοσβ δηὰ τῃοοϊορίοαὶ ττίίεσα, 
297. ; ΘΒ. ΠΊΟἢΪ 68 [0 119 οἰαβαιβϑὰ Ὁ 
1)τ. 1.6, 297, π. ; ὈΙΘΏΔΙΥ, νῶδὲ, 298. ; 
ἀἰδιϊηοοη Ὀαίνγοθη ἰὲ δηὰ τγογυεἰδείου, 
299. ; ΠΙΔΥ͂ ΘΟμδὶδὲ ν᾿ ἰτἢ αἰ βΈγϑης τηοάοα 
οὗ Βαῃάϊϊηρ ἱγυτῃ, 299, 800. ; ὙΒοΙΒοΥ ἰδ 
1168 ἐπ 8}} 101 γ,, 800.; πῖμδὲ ἰδ ἴο ὃθ 
πηἀογβίοοὰ ὉΥ ἰξ, 768, 769. 

Ϊπίενγπαὶ ευἱάεποε ἴῃ τορσαγὰ ἴ0 ἃ Ῥοοκ ἴο δ6 
ΒΟΥΟΤΟΙΥ δογυςηἰζοὰ, δ48. 

Ἱπιογροίαἴοπδ, ἸΟΝ Ὀοίγαγαά, 11]. 
7πιεγρτείαίΐοπ οἵ βογτὶ ρίατθ, ναυϊ ουβ απο ἢ 8019 

Ιηοάὰς8 οἵὗἁ, 248, ἄς. ; Βροοΐδὶ, 814, ὅτ. ; 
οὔ ἢρυτγαῖίνο ἰδησυαρο, 815, ἄς. ; παῖ 
186 ᾿ΠΟΓΑΙ 15 ἴο Ὁ6 χίνδη ὉΡ, 818 --- 8320 ; 
ΒΡΊΓΙ.4] ΟΥ̓ τηγϑι16 4], 877, δια. ; ΓΕΔΘΟῺΘ 
ἴον δοίην ἰτ, 878, 879. ; σΒΠΟ0ῃ8 ἔοτν ἱξ, 
380, ἄς. ; πιδὶ ποῖ Ὁ6 τηϑᾶς ἴδ6 οπηᾶδο 
[ἴοπ οὗ διζίοϊοβ οἵ ἔαϊε, 882.; ἔνο οχ- 
ἜγΘΏ68 ἴ0 ὈῸ0Ὸ δνοϊάἀρα ἰη ἰξ, 382, 8383. ; 
Βρ τ ἴπ4] ἱηογργοίδιοη οὗ σαίγϑοὶθϑ ἰὴ ἔδο 
Νὸν Τοϑίδπιοηιϊ, 384, 885. 

Ἰγεπαιυιδ, ᾿ΐβ ἰθδιϊ θοῦ ἰὸ ἴμ6 Ὠ Υ οἵ 
ΟἸὨγῖϑι, 288. 

ἴγοηψ, ἃ ἤρσυτοα οὗ Βρϑθοῖ, 360. 
7δβαας, Ὠΐβ ἀθη 4] οἵ Πἰ8 τυϊίο, 5672. 
7παἰαὶ, ἴἈΤΑΙΪΪΥ ἀπά ἀοδοοθης οἵἃ, 778, 779. ; 

ὙΟΥΚΒ δδοσιυεὰ τὸ ἢΐπ, 779. ; 8 βοοοηὰ 
ΡΟΓΒΟῚ οὗ {Π6 πᾶπιθ ἰδηςϊοὰ, 797. ; οΔ]]οᾶ 
1π6 Θνδηρθὶ οὶ ρτόρῆσξ, 808. 

7εαἱαὶ, Ὀοοὶς οὗὅ, δαιποπεὶςϊεΥ οὗἩἨἁ ρογίίοῃβ οὗ 
ἰδ αποβιοπεά, 779, το. ; ἴ0 ἰπϑογίριίοι 
(. 1.) θοϊοπρβ το 186 τος θοοκ, 780. ; 
Ῥγοοῦ ἰδὲ τἢς ρῥγϑαϊοιίοιιβ οοπῃιαϊποὰ 
᾿μοσγοίῃ ΔΥΓΘ ΤΟΔΙΪΥ βϑδῃ ε, 780, ἂς. ; 
ογοπηίαἢ μαὰ τεδὰ ἴποπι, 782. ; Ογτι3 
Ὑ848 δοαυδίηϊοὰ νυν} τἰϊοπὶ, ἐδέα., 794. . 
ΟΥ̓ΘΓΓΠ ΤΟΥ οΟὗτμα ΟΠ 3] ἀ.8π8 (υγεϊο]ά, 789), 
788. ; τοίιϊδιίοη οὗὨ οδ)θοιο8 δραϊῃ 5) 
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ΡαΣ  ο]ΔῚ ργορδοςῖς8, 784, δία. ; ΟὈ)Θο ΟΠ 8 
ἴο βαῃυΐηο πο 85 οὗἨ Ἰαΐοσ οδδρίοσθ, 787, 
788. ; Φ4Πη᾽ 8 ΓΟΡῚῪ ἴο τῆ686, 788, 789. ; 
ΠΟῪ ΑΥΪ86 ἔγοπι 8η ἱπιρογίεος υἱϑὺν οὗἩ [88 
Ὡδίυγα οὗἨ ὈΓΟΡΏΘΟΥ, 790. ; ΓΩΔΗΥ͂ ργοάϊΐο- 
εἰοη5 ἰοοὶς Ὀογοηὰ [6 τείαγῃ ἔγοπη ΒδΌΥ- 
Ἰοη, 790. ; Ρδου ἰαγοϊε8 οὗὁὨἨ (Ποὶγ βίγ]6 
οοηδβίἀογοὰ, 791, 792. 5 ΙΔΙΟΣ ὙΤΙΘΓΒ ΘΓ 
δοσυδίηιοἀ πὶϊὰ 106 Ργορθθοῖθθ ἀϑαίηϑί 
Βαῦγίου, 792---94.; ἰαἴοῦ οἢαρίοτϑ 
Ρτονθά σεπυΐης, 798, ὅς. ; οἰϊοὰ ἱπ ἴδ6 
Νὸν ἸΤοβιδῆθης δηὰ Ἀροοσγρῆα 88 
1β8᾽δ ἢ 5, 793. ; ποίϊςα οὗὨ [6 8:}1]6 δηὰ 
ῬΘου ΑΓ Ἶ65 ΟΥ̓ {Π18 Ὀοοῖ, 796, 808, 809. ; 
18 δΩΟΡα, 797.; αἰνἱδίομβ, 798, ὅτε. ; [Π086 
οἵ ἀὐδοπίυν δηὰ οὶ], 798, π. : ῬΓΟΌΔΌΪΘ 
οὨγοηοϊορ οὶ ογάοσ οὗ ομαρίοσβ δοοογάϊης 
ἴο ΚοεΙ], 803,802.; ῥχίπεὶρὶθ οὐ ψν ἢ ἢ (80 
Ῥγορμοοίθοθϑ ογθ διγδηχοᾶ, 807, 808.; 
ἩΘΙΠΟΙ ΔΩΥ͂ 6ΓῸ ἀε]γογθὰ ἰῃ Ψο ΒΔ τ 8 
τείχη, ἐὀὲά. 

7εἶεε οὐ ΙΒ] "8, Ὑμαὶ ἀοποιοᾶ ΓΠΟΓΘΌΥ, 243. 
7εγαεϊίεα, οοΏδι.8 οἵ, 628, π. ; [80]6 οὗἁἨ τ1Ποἱγ 

δἰδιϊίοηβ 1π 106 ἩΣΙἀΟΓΏΘΒΒ, 529 ---8]. ; 
του πγοά ὑνίςο ον Βοβῃ-τηοδῖ, 578. 

7ογαοἰ δὴ ἀἰδίονγν, ΑἸ! οὰ ὑνγοίο! ἀ οἤδγϑοῖοσ 
οἵ, 574, 575. 

----..-.-..---ὄἕ ἀίπρα ταοτοῖῃ!, 725. 
]ιαἴα, τἴ26 ἰγὰβ τεδάϊπας οὗ ἃ ραββϑᾶρε ἰῃ 

Αὐγαβιΐηθ, 87, π. 
]ιαἴίαπ ἙἸΠΆΓΘΟΙΟΣ ἰη Ηδῦτον ΜΟΜ. 42.; 

Τια! δ ΜΒ, 44. 
]ιαἰϊο, οἹὰ, νεγβίοη οὐὗὨ βογίρίῃγο, 86, ὅς. ; 
θη δηἃ ὙΠΕΙΘ τοδάς, 88. ; χουϊβοα ὈΥ 
Δεγοπηο, 89. 

«7.408, ἩΌΤΩΒΟΣ ΟΥ̓ ΒΪ8 δΙ}}} Υ τπδὲ γγοηὶ ἀονγῃ 
ιοὸ Εσγρῖ, 487, 488.; Δ]]εχεὰ ἀϊβογοης 
ΤΟΘΒΟΠΒ [ὉΣ ὮΪ8 ἸΟΌΓΩΘΥ ἰηϊο Μοδοροίδεμϊα, 
564.; αἰ ογοης τηοᾶθβ 1 ΜΒ ὶο ἢ Π6 8 βαϊὰ 
ἴο ᾶνα ρδϊηδα Ὦ15 τνθδ ἢ, 565.; ἀϊβεγοπὶ 
δοσουηῖδβ οὗ ἴΠ6 σἴδηρο οὗ ΠὶΒ ΠΑ Πη6, ἐδίά. 

«7αοοὐὺ Βεη Ναρϊιαϊϊ, Ὠἷβ ςοἸ]αιτίοη οὗ Μ85., 
27.; ἢ158 σοάοχ, 27, 38. 

αλπ, ἰβ Ιπιτοἀμοιίοη ἴο ἴ6 ΟΪὰ Τορίδ- 
τηθηϊ οἱτοῦ, 8, π., ὅς. δία. ; ἰδ ΕἸοποηΐδ 
Αγδχλδίορο Πἰπρὰ γοίογγοα ἴο, 16, π. 

“ὔανιεα, οὗ Ἐκλο5838, μιοραγοὰ δὴ δαϊιίοη οἵ 
116 ΟΙἹὰ Τεβιαπιρηῖ ἰτοηὶ ἢ6 5.10 -Ηοχδ- 
Ρίαγὶο τοχῦ δηά 186 Ῥοβῃΐιο, 82. 

αππεϑ δηὰ “Ζδιπῦγεβ, 207, 208. 
«7αεῆεν, τῇς Ὀοοῖ οἵ, 619, 635. 
«οὐδ (Βρ.), δῖ8 1} πδιταιτίοη οὗὐ Ηδφῦτον 

Ροεοίγυ, 868, δε. 
«Τελοιαλίπι, ῬΓΟΡΉΘΟΥ ταβροοιπς 8. Ὀοΐηρ 

ἀορτγινοὰ οὗ Ὀυγίαὶ, 465, 466. 
ελουαὶ, “ὨΘΙΠΟΥ της ἤδμθ Κποόνῃ ἴο ἴδ6 

ΘΑΓΙΥ ρδισί γο β, 455, δ54.; ἀογνβίοη δηὰᾶ 
τηρδηΐηρ οὔ ἰτ, ὅ52.; σοτηδὶπεὰ 1} Ε]ο- 
Ὠίη), δ55---δδ7.; ΚΌτΙΣ᾽Β ΓΠΘΟΥΥ ΟὗὨ 118 
τοϊδιίου ἴο ΕἸοδ τ, 559, 560. 

«]ελουϊδίὶς ἀοσυαπηθηῦ ἰὴ ἴθ Ῥοηϊαίοποῖ, 
850, ἄο.; σΠΔΥΒΟΙΟΥ οΟὗὨ 118 σοι ροΟδβιοἢ, 
ὅϑδ0 ; βαΑ]ἃ ἴο ὃ6 αἰδιὶπρ αἰδιιοὶ ὈΥ 8 ρεςι- 
᾿ταὰγ πιοάς οἔἉἹ Ἰπουρῆϊ, 575.; [116 ὨΔΥΓΘΕΪΤΘ 
Ραγὶ5 οὗ ἴΠ6 Ῥοπίδίουοβ ἰὴ [86 τἀ] 
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ὈΟΟΚΩ δϑεϊχποὰ ἰο ἱξ, 575, π. ; ἩποΙΒοΡ ἰὲ 
ΘΧΑ 8 ἴΠ0 οἰαγδοῖογ οὗ ἴἢ6 ῥδέγί δυο, 
575---577.; [18 δἰ]ερεὰ 1, ον Ἴδη), δ76.; 
δαϊὰ ἴἰο διϊγὶ δυυιῖθ Πδηἀϊογϑῖ ἸΠΥΘΏΓΙΟΠΒ ἴο 
180 δΔηϊοα Ἰνδπ8, 5676. αὐδυτὰ δγραπηοηὶ 
ἴἢ Γρίρσοποο ἴὸ ἐἢϊ8. ἐδιά ε ἰομὰ οὗ ἱπῖζο- 
ἀποίης δρδδιείης δῃ 1418, δ77.; αἰ 8 
ἔτοσα ἴΠ6 ΕἸ] ἰβεὶς ἀοοσπιπδηϊ ἰῃ ἰδησυδσο 
δὰ ΡΗΓΑΒΘΟΪΟΩΥ, 577.----579.; ἰῃ ἴοη6 δοὰ 
δρίτὶϊ, 679, 5680.; 1.6 Τ6 8] ρΡοίΐηϊ οὗ ἰπὶ- 
Ῥογίδηςθ ἴῃ σορασζὰ ἴο 16 οχίδίθηοθ οὗ 86 
ἔνο ἀοσπτηθηΐβδ, 687, 588 ; ναγίουβ ἀδζο8 
Δδδίζηοα ἴο, 6598. ὅ66 ΤΣ ολίδέϊς ἀοσυπιθηῖ, 

«7εγεπιϊαὶ, (πῃ ῥγορδοῖ, δεσοιηῖ οὗ Ἀἷχα, 809, 
810. 866 Ζαπιεπίαίϊοη. 

» ἦι. ὈΟΟΚ οἵ, 810, ὅο.; δι ])οςεῖ οὗ 
1686 ρτοΟρΡεοΐ68, 810.; ἀϊδιίληςϊς οΟἸ ΘΟ. ΟῺΒ 
οὗ ἴδ οπι, 811.; αἀἰδβιγ δαιϊοα Ὁγ Ὠδῃ]οῦ ἰηϊο 
δἤγ-ῆνο δϑοιοηϑ, 811, 812.; ΒΙΑΥΤΘΥΒ 
ΔΙΤΔΏΡΘΙΘηΐ, 812, ὅζο.; ΒΥΠορδίβ, 81]8--- 
817.; ΕννΑΙ 5 δοβείὴο οἵ διγϑδηζοιμθηῖ, 
817.; Κεἰ} 8, 817, 818.; 1ἴῃδὲ οὗ ἃ ὙΓΙΓΟΥ 
ἧπ [86 Ργίηοοίοη (1]. 8.) Ἐνίονυ, 822, 
828. ; ΘΠΓΟΠΟΙΪΟΔῪ οὗ οοτγίδίῃ ΘΠΔΡΙΟΥΒ, 
818, 819. ; ἱπιογροϊειοη8 Δ]]οχοά, 819. ; 
Βαϊὰ ἴο ὕὉ6 τηϑα ὈΥ 16 8ο- ον] 6 Ῥβεπάο- 
Ἰβαϊλἢ, 820. ; ἱπιθγροϊδιίομβ ἀϊβργουθϑά, 
819, ἄς., 823. ; τορεοι!οη8 ἱη, 821. ; 
Ρααβ οα ΌΓΩδ, 821, 822. ; υϑα οΟὗἁ ναγίοιϑ 
Ῥατῖϑ οὔ 88 δὴ ἰπ, 822. ; [4.016 οὗ αἰ Το 69 
Ὀεύννοοη τΠ6 Μαδβογοίὶς ἴοχὶ δηὰ ἔδδὶ οἵ 
(0 ΠΧ Χ', 823. ; τεβρεοιῖνο να]ὰθ οὗὨ δδοὶ, 
823, 824 ; Ὠγροιϊδοδβὶβ οὗ δ ἀου]α σϑοθῃ- 
βίοῃ, 824. ; Μεοββίδηϊς Ῥσζορμεςίοβ, 824, 
825. ; ΟὈΒΕΓν Δ ΙΟΏΒ ΟἹ 118 81}]6, 825. 

«ὔεγοπιε, Ὠΐ8 Τ,Αἰϊῃ υϑγβίοῃ οὗ [06 δογί ρίῃζοα, 
δηα οοϊμπηθηΐαγίοδ, 22, 23. ; ἢδ του δοὰ 
ιἰὸ οἱὰ 1,κἰΐη ἰγαπδίδιΐοη, δὰ α͵80 [γ8η8Β- 
Ἰαϊοὰ δἰγοβῇ, 89. ; ᾿ἷ8 ορίηΐϊοη οὗ δ]]οεὰ 
“ον 8 σοΙΤριΪοἢ8. οὗὨ δβοσίρίαγο, 100. ; 
ϑρΡΟΔ 8 οὗ δἰπηοϑὲ ΕΥ̓́ΟΤΥ ΒΥ ]Δ0]6 ἴῃ 1,οΥἷ- 
τἰοῦθ ὈγΟαΙ μη 8ἃ δρί χἰϊ41 βϑοσϑιηθηϊ, 
δ24.; ΠΩΡΓΟΡΒΌΪ ΒΌρΡροβδοβ ἴπδὶ “6τ0- 
Τα ἢ δὰ ἘΖΘΚΙΘῚ ἱπίοσοβδησοὰ μοὶ 
ῬΓΟΡοοαΐε8, 829. 

«7ε» μαδαίεντι, νι ἢ Π6Γ Ὀοδίοροα ἱπ [86 [τὰ ΟΥ̓ 
Γιατ} οἵἩ Φεδοϊακίτι, 886, 837. 

---- -α-- Ταγσυπι, δοσουῃς οἵὨ ἱξ, 55, δ6. 
“7εδια, τἰἼ6 βοὴ οἵ ὅϑίγαςῃ, 818. ζγδῃθοῃ Ἐ 

(ΟΒΟ ΠΟΥ ἴ0 ἰδ ἰγδηδἰδιίοη οὗ [86 δεῖ ρ- 
ἴυΓεΒ ἱπῖο Οτσϑακ, 65. 

«είλγο, Ἡοθαῦ, πδηθ8 ρσίγοῃ ἰο Μοβοβϑ᾽ 
[Δι Πογ- ἰη-1ἅνν, 567. 

«7ειυϊδὴ ἰαῖο, ἰ1ι8 γον βίοῃβ ἴ0ὼ ογὺ ονἱὶ 
ΓΟΙΏΡΟΙ͂Β, 725. ὅ86 ἤαιυ. 

ἀνε πούοα ταὶ 41 δον ουϊὰ ὕθ6 βανοὰ 
γοίαϊο ὉΥ ουὖἦ Ιρογὰ, 417. 

«7υδ, νν ὨδΙΠΟΣ 8 τοδὶ γογβοῃ, 667, ὅς. ; τῃηοἢ- 
ιἰοποὰ ἐμ τὶς Ιζογϑῖ, 668.; ομϊποηςϊ ἔδιηἷ- 
1168 μοιδὲ οἱ θεὶς ἀοϑοθηαρὰ ἔσγοπι ἢΐπ, 
ἐδϊα.; ασὸ ἴῃ τ] ἢ ἢδ ᾿νε, 672, ὅς.; μΘ 
Δη ἢ 8 (το) ὴθ δα ἴὸ ὃς ἰῖη 8, 685, π; 
16 ἀγραπιοηῦ οὗ ἢ]5 ΓΘ δ τερτοβθηϊοα ἴῃ 
8 5}]1υμ΄δη), 687. 

οἵού, τὰ Ὀσοκ οἱ, 666, ἅσ.; {{||6 οἵ ἱτ, 666, 
667.; ὙΠΟΙΠΟΥ 8 γοοοι ὰ οὗ ἔβεῖβ, 669, 684, 
685. ; ὝΒΟΣΟ [6 866 1:6 οὗ ἰδ ἰ8 [α]ὰ, 674, 
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ὅις.; εἷοθο οοῃπῃοοίίοη οἵ 18 γαγίουβ Ῥατίβ, 
676, 677.; ἱπτογροίϊδιίοηβ δυρροδβαὰ, 677, 
678.; Βγροίδεβος δυουι 186 δυῖμοσ, 678, 
679, 682.; τοίειτοὰ ἴὸ ἱπ ὕὈοΒ ἴη6 Οἰὰ 
δηὰ Νοὸν Τεβίδπιοηιδ, 680.; Ἠοπρβίθη- 
ΒΟΓΡ᾿Β δπὰ Κ αὶ ᾽8 ορίπίοῃ 83 ἴο ἴπ6 {1Ππ}0 
Ὑ86η ἰδ νν 88 γι ἴ6), 681, 682.; 18 τες Ρ- 
τίοπ ἰπίο [6 σβποη, 682.; ααρδίϊοῃ 88 [0 
δὶ οἶ488 οὗἨ ΡΟΘΙΓΥ ἰξ ἰδ 10 Ὀ6 τοίεϊταὰ ἴο, 
682---684 ; 18 δα υ᾽οςϊ δηὰ ἀοεκίχζη, 685, 
δις.; σΠΑΓΔΟΙΟΡ οὗὁὨ Ἄἐδοὴἢ}! Ῥδγβδοὴ ννῈ}] βῈ8- 
ἰδ ηοα τῆγου ἢ ἰδ, 691, 692.; δἀάἰιίοη ἰῃ 
ΛΠ ΙΤΧΧ, 692 ; ἀϊνίβοΩδ δηὰ βΥπορβίβ, 
692---695.; ἰϊ8 ἀδἰἰποδιίου οὗὨ ρϑιγίδγο δὶ 
τοὶ σίοη, 695, 696. 

«Τοἠλη (81.), ἀοδβογῖθεβ 1Π6 ΒΕΔΥΘΗΪΥ δδηο ΠΑΓΥ͂ 
ὈΥ ΤΕΡΓΟΒΟΠ ΔΙΙΟη8 [Δ Κοη ἥγοπι [86 “ ονγλδὰ 
Λο 016, 838, κ. 

«7οεἶ, ὈοΟΚ οὗ, δΔυΐποῦ δηὰ ἀδίο, 859---861]1.; 
οσσϑδίοη δηά 8.06 ΟΥ̓ ᾿ξ, 86].; ΒΥΠΟΡΒίδ, 
861.; οὐδογυδηίοηϑ ΟἹ [ἢ6 πίγ]6, 862.; 
Ἄοη ἀεν Ηδγάϊ ἰγίεὰ ἴὸ τοιάδν ἰδ ἰδῖο 
ἸΑΠῚΌΙΣ γογ86, 862, η". 

«᾽οπαΐ, ὨΪ8 Ὀοΐηρ ἱπ ἴ6 85}}8 Ὀ6ΙῚῪ ἃ ἴγρθ 
οἵ Οἢ τίβι, 867. 

.ν ὕὈΟΟΙΚ οἵὗὨ, {{|6 δηᾶ δυίῃοτ, 866, 867. ; 
οὐσαδβίοῃ δηα Ε,ορ6, 867.; ΓΟΔΙΠῪ οὗἨὨ [Π6 
ΒΙΒΙΟΤΥ͂, 867.---869.; δΒγηορεῖε, 869. 

«᾽οπαίδαπ εη ζὐεσιεῖ, τ Τάγραπι, δ6, 57. 
«7)οκερὰ, ἀϊβοτοης οἰγιποϊορίθβ οὐὗἨ ἢΐ8 86, 

δὅ65.; ἷ8 ΒΙΑΥΟΥΥ͂ δπηἃ ἐπι ργδοητηθηΐ ἴῃ 
ἘρΥρΡῖ, 566.; ἴ86. σοΟμΒΙ 5: ΠΟΥ͂ οὗ ἢΐ8 ἢ18- 
ΤΟΓΥ, 566, 567. 

-- εε Βιίπά, ᾿ὶδ Τατρατ, 57. 
Βεη Οὐογίοπ, οὐ Φοβίρροῃ, 280. 

«7οδξορδι, δοσουπῖὶ οὗὨ Ὠίπι, 278, 279.; ὩοίΐσΘ 
οὗ δῖ5 γι θ, 279.; ν ο ἢ ἀγὸ υδϑοῖμ] 
ἴογ 106 ἀρσιογηλπδιίίοη οὗ ἴγὰθ τοδαϊηρβ, 
105, ἄς.; πὰ ἴογ τῃ6 {Π᾿ιιςίΓαιΐου οὗὨ δι18- 
ἰοιη8, 280, 23].; δρτοοπηθηῖ Ὀοΐνοο ἢ ἈΠ) 
πὰ Νὸν ἸΤοβίδηιοηϊ νχοσν, 279, π.; 
ΜίςἢΔ0]18 Γοσοιησηθηβ ἴΠ6 ΒΥ οὗ, 280.; 
πορ]εολοα ὃγ ἴΠ6 ὁ εν 8, ἐδίαά,; ἢΐ8 [ΘΒ ΠΠΟΠΥ͂ 
σοπσοσηΐης; ΦΔεδα8 ΟἾγϑῖ, 280, ν.; [18 
ἀονΐδιίοηβ ἔγοσι ϑουιρίασο, ΨὮὨΥ πηδάρ, 
490.; τηθδηϊΐοηβ ἢν Ζεάεκίδ τΠπουρὶ 
Δδεγοσηϊδῆ δηὰ ἘΖ.Κ16] ἴῃ ορροδί[ίοῃ, 
881, π.; δϑβοσίβ [πδὶ ἴῃ δαυίβαῦαῖκθ ἴῃ 
ὕυ κζιαῖ δ γεΐρῃ οσουτγοὰ οἢ Οοοδδίοῃ οὗ 
Ὁ :Ζίδῃ αἰτοιηριὶπρ ἴοὸ Ὀπτγη ἰποθηδβο, 868. 

«7οείιμα, ὙΏΘῚ ἴηὴ6 Ὡδίηθ νν88 γίνε, δ68.; 
8 ΘΙ ποπΐ {γρ6 οἵ ΟἸ τίει, 618.; 1π6 84- 
ΤηδΥϊΪΔηὴ8 ἤν ἴγο ὈΟΟΚΒ ὈΘΑΓΙΏΣ ἢἷ8 
Ὠδίηρ, 617. 

, δοοῖκ οὗ, ὙΠὮΥ 80 ς8}164, 608, 609.; 
ΒΥΡοΙΠ6868 τεβροοιίηρ [86 δυῖδοσ, 609 --- 
611.; Ὑϑεῖθοῦ τυιθη Ὀοίοτο Διάροδ, 
610.; ἸὩΠΟΙΠΟΥ ἰγαςὸβ οὗὨ Ἰδῖίοσ ἰὈγ8 οὗ 
ΒΡΘΟΟἢ ἴῃ, 612.; ἀϊθδσγοηοο Ὀοΐννθοη 18 
Ἰδησιαρα διὰ ἴπδὶ οὗἨ (6 Ῥοηϊδίδυςὶι, 
ἐδία.; Βα ρροδβαδὰ {γ8668 οὗ δὴ ΕἸοἢΐδὲ δηὰ 
δαδβοαιθηῦ δἀάἀἰτίοηδ, 612, ᾶἃς.; δΔΙοροῦ 
σοῃτΓϑαϊοζίοη8 ἰπ ᾿ξ, 618, 6] 4.; ἀἰγογβὶ 168 
οὗ βῖγ}]6 ἰη αἰ δγθηϊ ρογιίοηβ, 6]4.; σοΙη- 
ῬΙΙοὰ τοι δυϊῃοηϊὶς ἀοοσυμῃρηῖβ, 618, 
616.; τοίεγγοα ἴο ὉΥ Ἰἰαίοῦ τυγίιογβ οὗ ΟἹὰ 
δηὰ Νοὸν Τεβιδι)οηίϑ, 6] 6.; ΘνΟὨ 8 τοϊαιοὰ 

Ἱπύες 11]---- διιδ)εοίς απα «μέλιυγδ, 

ἴῃ οοπϑγιηεὰ ὉΥ Βοδίδοη [6511 πποηΐεδ, 6] 6, 
617.; Ρογοἂ οἵ ἐπ) σοιιρτίδεὰ ἴῃ ἰξ, 
617.; ϑοορε δπὰ ἀδοίψη, 617, 618.; ἀϊνὶ- 
δἰοῃδ δηἃ δυγπορδίβ, 618, 619. 

«7 κμααὴ, ἙςὨΓΟΠΟΙΟΖΥ οὗἁ Ὠἰβ ἔαταγ, 453--- 454." 
ἩΒΟΙΊΒΟΙ ᾿ΐ8 δοὴ8 Ἠδζγοη δὰ Ηδηυὶ 
ὝΟΤΟ Ὀοτη ἰῃ Οδηδδη, 4δ4. 

--.---- Πακκοάσβα, 9. 
«᾽κάαε, Ὠἷ8 ἀελιι, 479. 
«7μάρφεε, οἵ 5τδο], ᾿μεὶν πποιίοπδ, 622. 

,. ἴὴθ ὈοοΙκς οὗὅἁ, ΨὮΥ 80 οδἰϊεὰ, 629., 
ὙὨΟη δηὰ ὈΥ δοιὰ τυ τοη, 629, ἄς.; 
ηἾΥ οὗ, ἀοηϊοὰ Ὀγ 9 ΝΥ εἶθ δηῃὰ οἴμογε, 
622, 628.; 106 δρρεπάϊχ (χυΐ!. -- χχὶ), 
ῬΓΟΌΔΌΪΥ ᾿ἰαίοτ τἤδη τΠ|0 τοδὶ, 623---695.; 
18 οδἱοὰ ὃγ ἢς οἴ πηϊποοοσγαῖὶς, 
623.; αἀἰβῖογβ ἴῃ βίνϊς δηὰ ἀϊοιξίοη γος 
106 ἔογΠιοΥ μασὶ, 624.; ἩΠεῖΟΥ (6 δΡ- 
Ῥεπάϊχ- τοῦ νν885 1[Π6 ΘΟ ΤΟΥ οὗὨ [1Π6 ὙΒΟΪΘ 
Ὀοοκ, 625, 626.; οὨγΟΠΟΪΟΩΥ͂ πὰ δβεοροα, 
626.; δγπορϑίβ, 626, 627.; οἰτοὰ ὮΥ δι. 
Ῥϑῃὶ, 627. 

«]ωυάιτίλ, Ὀοοκ οὗ, δοοοππὶ οὗ, 890, 89]. 
«᾽ωείϊη, ἷβ δοοουπὶ οὗὨἨ [᾿πὖὸ 9γας το 8᾽ 6Χ- 

Ρυϊδίοη ἔγοῃι Εσγρῖ, 490. 
«Τωσπ Ματίψτ, Ὠΐθ8 ποιῖςα οὐ ἴδ ΓΧΧ, 

ἸΓΑΠΒΙδιίοη, 6], 65.; (ΔἸ ροὰ βυζῆον οἵ 
ἘΡρίβι1]6 ἴο 1)οσπεῖι8), ἮΐΪ8 ᾿Ο5ΕΠ ΠΠΟΠΥ͂ ἴ0 
[86 1)Ε Ὁ οὗ ΟἸιγίβι, 283, 284.; εἰἴος ἃ 
Ῥάββδρο ἴγοπη ΕΖγα, ᾿νΒ]ο ἢ ἢ δᾶγ8 ἰδ 
ὅοννβ δὰ ὀχρυηροά, 658, 659. 

«7υδιϊπίαπ, αἰονσαὰ ἴ86 τεδάϊης οὗ Α.401}6᾽8 
γοσ βίο, 74. 

Ἀέρκδη ΔΆΝ κα, ἴῃ Ιδγϑο 08 ΟΤῸ {ὐὶςσθ 
ἃϊ, 458. 

Ἀάε-. μπρ-οο, Φ 6 πβῊ βοι ]οπηθηςξ δὲ υἱϑιτοὰ, 
δΔηὰ Μ55. οδίδἰποὰ ἐῃογο, 5]. 

ἸΚαϊϊδοὶ (1)τ.}, εἶθ ποιῖσα οὗ 410 80 οὗὨ [δ6 
Ἑσοπιρουπᾶ ἴογπὶ Φοπονδὶ- ΕἸοἢ πα, Θ6η. 
ἦϊ.. 1}1., 556, δ57.; ἀοροΐατοθ τηδὲ [6 β]- 
ἰο Ρ18 ἴο ἀἰκηροῖη οῦ [86 Ὠϊδίογγ οὗ ΦΌβοΡἢ 
8Γ6 ἃ ἔδι]υγα, 667 ; ἷ8 οεηϑυγο οὗ Ηυρ- 
[614 8 τῆδοτΥ, 686, ". 

Καπηε, ᾿ἰ8 ΟἸ γί ϑίυθ ἐπὶ ΑἸίοη Τοδίαπιοηὶ 
Τοίοττοᾷ ἰο, 8883, . 

Καπίι, Ἠὶβ τροτι] 56η86, ΟΓΥἹ Τηοᾶο οὗὨ ϑογὶ ρίατο 
ἰηϊογρτγοίδοηῃ, 945, 246. 

Ἰαταϊίε Φον8 αἱ Βυτρδοτγοροϊ, ᾿Πποὶγ ῥγδς- 
τἰοα οὗ τοδάϊηρς τὸ Ηρῦγον ἰοχὶ τῇ 
Τατῖατ (ΓΑ 5] ΔΈ Οη, 8. 

Καγλαρδλεπδίαπ, α ϑγτίδο υδζγβίοῃ οὐὗἨ θοτρ- 
ἴυτο, δ]. 

Κεῖ (1)π.}, 15. ΕἘΠπη]οἰ την ἴῃ ἀΐο δποη. 
Βοιιγί ἤθη ἀο8 ΑἸτοη Τοϑ δι δηΐοκ, τοιττοὰ 
ἴο, 4, π., ἃς. δια.; οοπεδίἀοτα ἐΠδἴ 8 1Π60-» 
ογϑιὶς ὑγίποῖρ]α γα ἢ8 ΓΠγου ἢ [86 Πἰδίοτ᾽ 64] 
ὍοΟΚϑΆ, 608. 

ἸΚεππὶοοί (τ.}),10.; ἷβ οοἸ δίῖοη οἵ Ηευγονν 
Μϑ5. 45., ἃς. ; Ἰιὶα. ποιϊΐοῃ τηδὲ τη6 ἰδϑὶ 
ἔνγο γοῦβο8 οὗ 2 ΟΠ γοπίοϊοδ αὐτὸ ἴῃ 6 ὈοσΊΏ- 
ἱῃρ οἵ Εζγα, οορίϑα ΌὈΥ πηϊδίδκ , 652., π.ς 
ἢΐβ οπ)οστίοη ἴὸ Μοβοβ μοῖρ τῇο δῖ Ποῦ 
οΥ̓ Ρ8]. χο. ἢ} .-[(ουὐηοᾷ, 70]. 

Ἰοοϊίαὶλ (Φοῦ χΙ !. 11}, Ἰωρδηίηρ οὗ, 67. 
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Κίησε, ὈΟΟΚΒ οὗ, ε|16, 640.; ἃ οοπηρὶοὶθ 
ποτ, ἰδίά.; ςΣοτηροδοά ὃγ [ἢ6 88Π}0 Δ! ΠΟΥ, 
641, 642. ; ΔΙΙεχζοὰ οοπίγαάϊ οἰ! οἢ8 ἴῃ ἘΠ6Πὶ, 
642, 643.; τπ6 οἵ οοπηροκδίίίοη, 648.; 
(ΒΟ δοῦτοςδ, 0648, 644.; ἀϊνίηθ Δ ΠΟΓΙΕΥ͂ 
δηὰ δυϊμοπιίοἰςγ, 644.; ἸΘησ οὗἁὨ ἰἰπιθ 
σοσοργίβοα ἰπ 186 ὅτβι Ὀοοῖκ, δῃ ἃ δ πορδὶβ, 
644, 645.; Ἰεησίῃ οὗὨ (ἰπ6 ἰῃ 1Π6 δοοοπὰ, 
δηὰ βυηορείβ, 645, 646.; τΠοἷν Ργορβείοο- 
ἀϊάδοιϊς σμαγβοῖοσ, 647. ᾿ 

Κιϊίο (Ὁτ.), ἷ8 Ογοϊοραάᾶϊα οὐ ΒΙ|0]1ς 4] 
Τλιδγαῖαγο τοΐογγοα ἰο, 21, π.. ὅς. ὅζο.; Ὠἷδ8 
Υἱοὺν οὐὗἉ 1ὴ6 ἐπ ρΡΓΘΟΒΙΟΓΥ Ρ88]1η8, 796.; οὔ- 
ΒΕΣΥΘΒ ἐμαὶ ἰΠ6ΤΘ σδη Ὁ6 ΠΟ ἐπ ΡΓΟΡΥ ΟἿ 
(ἧῃ τεΐδγθηςθ ἴο βοϊοι)οη ΒΒ ϑὅοπμ) ἰῃ ἀθ- 
ΒΟΥ θη Ραστίβ οὔ [026 ῬΘΥϑοῦ 888}}Υ 
πηοογοτζοῦ, 758. - 

Χιεϊπετί, εἶθ ΟΧΑμ ᾿Πδιϊοι οὗὨἨ [86 ἱπβογὶρείοη 
ἴο Ιπαϊδὴ ((. 1.), 780, 798, π.; Ῥγοάτοοθ 
Οχδιρὶς8 οἵ ἴῃς ἀγδηηδιίς οΠδγδοῖοσ οὗ 
1βδῖϑ ΒΒ ττίτηρβ, 785, π.; Βῆον5 [06 Γ6- 
ἔοσθησθ ἰῃ Εζγα ἱ. [0 186 ἰδίδνὺ Ἵμδρίδγβ 
οἵἉ Ἰβαϊδι, 794. 

Κπαρρ, Ὠϊ8 ἘθοΘηΒ8 Τοσογαμι ὅζο., τοίοστοα 
ἴο, 196. 

ποιυ, ἴο, ἴο πον ὈΥ̓ ΠΆΣΏ6, ῬΘΟΌΪΑΣ [ΌΓΤΟΘ 
οὗ ἴ.6 ὀχ ργοββίοῃ, 555, π. 

ἸΚοεείεν (Ὦτ. Ἐ. Β.)., δ16 Μεϊείοιηδίῖδ Οὐἱῖςδ 
ἴῃ ΖθοοδδΥ. τοίοστοα ἴο, 8883, π. 

ἸΚοναΐ, ᾿ἰδίοῦ οὗὨ ̓ 18 το ϑ ]οη, δ78, δ74. 
ἸΚοταΐ, ἴῈ0 δοη8 οὗ, Ρ681π18 δϑδοσί θὰ ἴο, 704, 

705. 
ἴογαη, ἴμο, 18, π.; ΠΟῪ 118 Βοος 0}}8 8ΓΘ ΧῸ- 

ἰειτοὰ ἴο, 18δ, 186.; σοοπίτβαάϊοιϊοη8 ἴῃ, 
432, 489. 

Ἀαιιποδί, τοίοττοῦ ἰο οὐ Μαῖϊ. ἰχ. 86, 217, 
ΚιωγὶΣ (τ.), ἷ8. Βἰδίοσγ οὗἨ 86 ΟἹὰ Οονο- 

πϑηῖ, 520, π".; ΟΧΒῚ 18 [86 ἱποΟΠ δἰ ΒΘ ΠΟΥ͂ 
οὗ τς δαρΡ) τ πο σ, οὐ [0 ΒαρΡοΒβι"οἢ 
οἵὗἨ ἴδ0 ΒιρρΡ᾽θπ θη 81] Πγροιδοδὶβ ἰὼ 16 
Ῥοῃιδιθυοῦ, δδ4, κ.; διΐ8 ἸΠΘΟΙῪ οὗ [86 
τοϊδιϊοη οὐὁἨ (6 Ὡδιγ)θβ8 Φοδβουδὴ δηὰ Εο- 
Ἡΐπι, δ59.---56].;; ΗΪ8 δαγοδϑίϊο γου δΣ 8 ΘΟ 
ἦΠ6 δ᾽οχεὰ ομαγεοίου οὗἩ ἴμ6 Ψοῃον δι Β 
αἰδίογγ, δ76.; Αβδογίβ [6 σοΙηρ]οἴθη688 οὗ 
16 Ῥοπίδίιουοσι, ΠΟ δ6 αἰγίὰο5 ἰηΐο 
ἴδῃ Ῥαγῖδβ, 588. 

ΤΑΝ ΚΝΊΤΖΤΙΟΝ, ὈοοΪς οὗ, δα ποῦ δηὰ ἀδίο, 
825, 826.; Οοἡ ὙΠαΐ ΟΟΟΔΒΙΟ ἘΣ ΘΏ, 
826, 827.; ΒΥ̓́ΠΟΡΒδΙ8, 827.; δίγιοίαγο οἵ 
ἴ686 ῬΟΘΠΊ8, 827, 828. 

Ζαπρσίμδ, ἰτοδῖβ σορίουδὶΥ ΟἹ ΘΙΏΡἢ 4868, 
419, ". 

Ζαπσυασεθ, οτὶσὶπαὶ οὐἨ δβογίρίῃτο, ἱπηροῦ- 
ἴδηοο οὗἩ 6 Κηονίοάρσο οὗ, 38.; Οτίεηϊδὶ 
οὐ ϑῃοιίς, ἐδέα, ; Βονν ἀἰδυϊη ρα δια (ΤΌΤ 
ὙΝοδίοσυ, 4. 

Ζαγάπεν (τ.), ἰδ νσοσῖκδ τοίοστοὰ ἰο, 84, π., 
διο., ὅτε. 

Ζαισγεποε (ΑὉΡ.λ, τοίοστοα ἴο, 888, 889. 
Ζαιο, ὈοΟΚ οἵ ἔδ6, ΒροΚαη οὗ ἰῃ δοβῃσδ, 544.; 

δηὰ ἰῃ Ἰαδίδυ βογίρίασο ἩΣΟΓα, 54δ.; ἐϊ8 
ἀἰβοουοσΥ ἰῃ “0618 }}8 τοὶ ζῇ, 604. 

ζαω, 7ενῖϑ, 8016 ΟΥ ΠΔΙΤΩΟΏΥ οἵ, 686---- 
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δ39.; τΠΟΙΌΘΓ ἰδὲ Θηοϊπο ἃ ἰο Ὀ6 τυτττίθη 
οὔ ΟΥ̓ Κίηρβ, δηὰ τοδὰ δὶ 106 δαϑὶ οὗἉ 
ΤΑΌΘΓΠΙΔΟΪο6Β, γ8 ἴῃ6 Ῥεηίδίουςς, δὅ42, 
δ48.; πυηπάοταίοοα ἴῃ οὖ Γοτὰ Β τἰπ|6 ἴο 
τηθδῃ ἴῃ6 Ῥρηϊδιίσθςῃ, δ47.; 118 ργου βίου 8 
Ὑοηΐ ἴ0 ουγὺ ον ἰΘΙΏΡΟΙΒ, 72δ.; [Πδΐ οὗ 
Τοῖδ ἰδιΐοπ, 8 7υ 1614] ἰανν, 725, 726. ; οὗ 
186 ἀυθηχογῦ οὗ Ὀϊοοά, 725. 

ιεοϊϊοπατία, ΟΥ̓ΪοςιΙοπατὶ68, ποὶ οὐὨ δαῃαὶ 
ναὰθ ἢ ΜΩ͂Β. τΠαἰ σοπίαϊη 6 Νεῖν 
Τοδίδπηθπξς σοοτμρ οῖθ, 10].: οὶ δαπ|}8- 
Β1Ὁ]6 ΔΙὁομθ 88 ουὐἱάδησοο οὗ νδγίουβϑ γεδα- 
ἷηγσβ, 11]. 

7εε (τ. Ὑ7.), υἷα Ἱπδρίγαϊοη οὗ {π6 ΗοΙΪγ 
δου ρίιγο σγοίοσγοα ἴο, 145, ».,. 20], 5., ὅς. 
δια. ; 8 ο]αββ: βοδίίοη οὗ αυοίϊδιίοηα, 178, 
179, π. 196.; ἢϊ5 οἰαβϑὶ οδίίοη οὗἅὨ [σδβι- 
ΤΩΟὨΪ68 οὗ [Π6 ΔΊ ΠΟ Γ8 οἡ ἰηδρίταιϊίοη, 297, 
πο: ΟΧΡΟΒ68 βοῃηθ οὗ ἸΒοΟΪθΟἰκ ̓ Β ΓΙ ΒΊΔΚΟΒ, 
801, κ.; ἰθ9 γγοῦῖκ ΒΙΣΤΟΙΙΥ σοοοϊησηθηάοα, 
807, π. 

Ζεε (᾽ν. 8.), εἷ6 Ἱπάγσηηεαϊ οὗ (6 Οδπιθτγι ρο 
Τηάίδῃ ΧῸ]], 50.; σοῃβίἀοσβ [ἢ6 οἰΓοῸ Πη- 
Βι ΔΉ 141} } οὗ ἀοια.}8 8 ὑτγοοῦ οὗ 186 ΠἸτο ΓΑ] 
ΟΠδσβοῖοῦ οὐὗἩ Φοδ᾽8Β ιἰβίοσυ, 671.; [δ ηκ8 

᾿τδεῖ Τ)ανϊἃ ἀοοβ ποῖ αὐτὲῦ ΠΏ ργοοδι 8, 
πὲ ἱπουϊοαίθβ [86 πηογαὶ ἰανν, 72ὅ, κ.; 
ΤΆ ΠΙΑΪΠ8 ἴἢ6 “ΘΠΠΪΠ6Π688 οὗ ἴ(δ6 ἰαίοῦ 
οδαρίοτ οἵ 1βδίδῃ, 791, π. 

πιεῖ, τ ἸΘΊΠΟΣ δ ΟἿ ΠΟΥ ὩΔΠ16 ἴῸΓ ϑβοϊοσηοῃ, 
7338, π., 735. 

ἀε, ΐοπ, δοῃδίἀοσθ Ῥδβδὶ. χῖν. δ8ῃ 
ΡΠ δἸδπιίατη οὐ ἴπ6 τηδιτίαρο οὗὁἨ ΑΠδὺ 
δηα Ψ62606], 549, 707. 

Ζιορεῖϊβ, 6 ἱπδοίδηιδ οὗ, σατο ἔγοσα [ἢ 6 
διαοηΐδῃδ, 616. 

}κίίενγς, Ὠτ ΟΣ οὗ ἴῃ 186 Ηοῦγτον Ὁ10]6, 24, 
25.; ἰῃ 16 Επρ ἰδ Ὁ1016, ἐδιά, 

Ζειβάεη, ἷβ ῬΗΠ]οΙοσυα ΗθΌγρο- αἰ χίΠ8 ΣῸ- 
ἰοστοῦ ἴο, 88, π. 

}ευΐέεε, (οἷν Ῥοτοά οὗ βεγυΐοθ, 569. 
Ζευϊσωδ, ὈΟΟΚ οὗ, [18 11116, δαϊῆον, δηὰ ἀδῖο, 

528.; Β0ορο, δὅ28, δ24.; ΒΥΠορβὶβ οἵ ἱξ, 
δ24.,) ἩβνογηΣοἶ᾿5 Οὐδβογυδιϊοηβ οἱ ἰδ 
Ῥτγορμθῖίς αὶ) ομαγδοίοσ, 6394, 525. 

1ωοοῖΐε, ᾿ἰβ Ῥγϑςίίοθ ἱπ δία ἀγὶηρν 8... ῬΔῸ} 8 
δορί β8:168, 417, π. 

]κοοιιδίε, ἩΠΟΊΒΟΡ [80 ἀοδοτριίίοη οὗ ἴδ οῖα 
(906 11.) 8 1τογαὶ οὐ δραγαδινο, 86], 862. 

Ζόφω, ἴλ6, ῬΆΙ]ο᾽ Β δ6η Ὁ] πο η18 σοποδγηΐηᾷ, 
278.} ῬὮδὶ 18 βαϊὰ οὗ ἰῇ Νενν Τοδβίδιηηθης 
ΤΟΙΔΆΣΚΔΌΪΥ ΒΓ ἴ0ὼ νδδὶ 18 βαϊὰ οὗ 
ὙΝ ἰβδάου ἰῃ ῬγοΟυΘΓῸΒ νἱϊ!., 737, 738. 

Ζωοπάοη 7 ευΐεισ, ατς}]6 οὐ ἱπδρίγαϊίοη ἴῃ, 
807, ". 

1οϊ, ϑΔ] οἤόθθη ὉΥ, δηὰ 8180 ὉΥ͂ βρεοΐδὶ 
χοτοϊδίίοη, 638. 

Ζουιὰ (Βρ.), μ5 1,δεξαγτος ἢ ΗΘΌτοΥ ῬΟΘΈΓΥ͂ 
γοΐειτεα ἴο, 868, π., ἄς. δα. 

ἐιαιείαη, οἵ Απιίοοῖ, ἢ18 τϑοοηδίο οὐ [88 
ΧΧ. γι, 72. 

ΜσΒβκιρδ(ῦτ.), ἰ8 Μοδαιησηθάδη Ἐοϊ χίοη 
Ἐχρί αἰ πδά τοίοττεὰ ἴο, 4832, ". 

ἸΜαοοαδεεε, Ὀοοῖκα οἵ, δεσουηὶ οὗὈ, 897 .---900. 
Μεσακὶ (Ὦτ.), 86, κι; δἰ δοοουηῖ οὗ τὴ 
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Ταϊυᾶ, 976.; ἷ8 ΤΒοῦρὨ8 οὐ Ἐδιίοῃ- 
ΑἸ ἴδια τοίεγτοά ἴο, 518, ". 

ΜοΟακείαπά (Ὁ... 18 ϑϑοσηγοηβ ἱῃ ϑίομϑδ 
τείοττοά ἰο, 304. π. 

ἈΑἴαοσαοπαϊά (Ὠ.), ἷ8 νἱπάϊεδείοθ οὗ ἔδ6 
Ἠϊδιοτίοδὶ δηὰ ἱπβρίσοά σβδγδοῖοσ οὔ θη. 
ἷ,.-ὶὶὶ., δ14, κ. 

Ἀαοσπαμρλὲ (.), δοοῦδοθ ἴπῸ ἀϊδοὶ ρθε οὗ 
τη ἰβγορογίὶης 66888 ἴῃ ρσίνίης βαποιίοῃ ἰὸ 
Ὁ] 1 4] ἐπ α}} 1} Υ, 397.; ἩΪ8. προ ΘὉ]6 
διρυϊηθης Οοἡ ἴΠ6 σοῃαϊιοπα! Υ οὗὨ ὑγο- 
βῬεογ, 808, 804.; οἴαγρεοβ 8ι:. Ῥδὺὶ υἱἢ 

ἱπρ νἱπάϊςεξινοα, 727. 
Ἀίαοτοίμε τορογῖδ Αὐρακίαδ᾽ δαγίηρ, ΚἸΠΔ 1 

ἯΔ85Β ὈΘΙΕΓ (0 Ὀ0 Ηογοά δ ἴος τδὴ 818 
80η," 491. 

Δάαϊπιοπίάεε οσοπδὶἀοτο τ[ἢ6 ὈοΟΚ οὗ Φοὺ ἃ 
δοιϊῖουβ παγυδῖῖνο, 667. 

Μαϊαολὶ, στο χῖγ δυρροκοᾶὰ ἰΔοπεΐοαὶ τὰ 
Ἑστα, 885. 

ν ὕοοκ οὗ, δυῖδοῦ δηὰ ἀδίθ, 885, 
886.; οὐςϑϑδίοη δῃηᾷ βοορα, 886.; ΔηΔΙγ5Ἷ8 
886, 887.; ΟὈδογνυδίίοηβ οὐ 1Π6 Βίγ]6, 887. 

Μακπαεεε, Ῥτϑυοῦ οὗ, δοσοθηϊ οἵὨ, 897. 
Δαπιιογίρία, Ἡδῦτενν, οτὶρίῃδ!!γ πυϊείθη 
σπουΐ αἀἰνίδίοη οὗ νογάδβ, 35; οἶδββϑα οἵ, 
40. ὅτς.. 45.; Γοχυ]αιϊοἢΒ [ὉΓ τι εἶηρ Πότ, 
40, 41.; Καπηϊοοιι β δηὰ ἢ Βλοβαὶ 8 οὔδ- 
τδοϊεγίβιϊοβ οὗὨ τῃ οἷν δρο, 42.; ἕδη 68. οὗ, 
44.: παμηῦογβ σΟἰ]δἰοὰ Ὁγ Καπηίϊοοῖϊ δηὰ 
1)6 Ἐροββὶ γεβρθοιγογ, 46; ργὶποὶραὶ Ομ δ 
ἀοβογ θὰ, 46, ὅτ. ; ἐποἷγ γοϊδιῖνα νϑ]ὰθ ἰὴ 
ἀοιεγηϊπίηρ ἵτὰθ γοδαΐηγ, 101, 102. 

37αν Αὐδα, Ὠϊ8 ϑγτίδς νεγβίοῃ οὐ ϑοσὶ ρίασο, 
82, 

Μαντίασε, πλᾶον ἤρατο οὗ, ἰ8 ἐγρ᾽βοὰ {ἢ 6 
οοπηοοιίοη δαΐνγοοη ἀοἀἂ δηὰ ἫΝ σὨυΓΟΝ, 
752, 758. 

ν ΟΥ̓ Ιβγ86]11068 Ὑἡν ἢ} (Ογ οὶ ἢ τοιγθη, 
δον ἴδγ ρεγῃϊτοά, 680. 

Ματελ (Βρ.), δἴ6 [,οΐυγοθ τοίοσσοᾶ ἴο, 14, 
π., 36, ὅἅχο., δα. : πὶ τὰ δα ἴοῦ ἴῃ Ἰ᾿ἰπκὶἴα- 
τἴοη οὗ ἴγ}68, 890, 391. 

Μαδολιϊ, ρτοβχεοά ἴο σογίϑίπ Ῥθ41π|5, 719. 
ΜΜαεὶμε (Α.)., ρΡοκβοββθὰ ἃ νοϊατηο, ΠΟΥ Ἰοβῖ, 

οὔ τ Ηοχδρίαγὶο- ϑγγίδο νογβίοη οὗ βοσὶρ- 
ἕαγο, 81, 82. 

αδογαλ, ἴα, 28, διο.; 86 οὗ ἱξ δὰ τῆθ 
Ταϊπλπὰ ἴῃ ἀοιογηχίπἰηρ γαγίουβ σοϑάϊηρδ, 
106. 

Μαδοτείεε, ἰΒοἷγ ἀρο, 25.;} σδΐυς οὐ (ποὶγ 
ὩοίδΒ, 26. 

"Μακογείϊο ποῖδβ δηὰ ογἰοἶδτηβ, 23, ὅζα. 
ἍΜαίνγεε ἰεοϊἑοπΐε, 12, 14. 
Μακτίοε, ἰπ ἷ8 Ἡ]βίοΥΥ οὗ ΗἩ]ἀοδίδη, 6χ- 
γρ: ἢΐ8 ἀἰβαρρτουδὶ οὗ [6 δ᾽] οχοσίςαὶ 
ὨΟΓΡΓΟΙ ΔΙΟη, ΡῬΑΥΓΠΥ ΟΥ Θπείγοῖγ, οὗἨ [ἢ6 

μέλος ἀρηῤῥρυ οι δ1δ, 516. 
σι οι, ΜΘ η ἘΠΟΥ͂ ὙΤΟΓΟ Τ 35, π. 

Μοελαπιαίε οὗ Ἡατίτι 684. ἠδ 
Μεϊολίξον, ἰᾺ6, το, 85, π. 
Μεεείαῖ, τλ6, ἸΡΕΒ οὗὨ ἰη Οδϑηραῖβ, δ18.:; ἱπ 

Ἑσχοάυμβ, 530.; ἰπ ΝΌΓΤΩΒΟΓΘ, 626.; ργϑάϊο- 
ζίοη οὗἨ ὉΥ Βαΐίδδπι, ὅ26. ; ῬΣΟΡὮΏΘΟΥ͂ οὗ ἴῃ 
ΒυδαϊΕΓΟΏΟΙΩΥ, 584, δ8ὅ. 

Ἡεεειαπὶο Ῥαδβαροθ δ] οποὰ ὉΥ (6 Ταῖ- 
κύτΒ, δδ. 

ἸπάθΣ 11].---- ϑυδ)οοία απὰ «μίλογε. 

Αείαρδλονε, ἴῃ ἄχὶηρσ τ[ἢ6 5οηδβο οἵ [6 ουτὴ- 
Ῥδυδοη ηοὶ ἴο Ὀ0 οχίοιιἀοα ἴο00 ἴδτ, 8322, 
823.; ηδίῃτο οὗ, 382. ; δοΙΓΟ08 οὗ, 333, ἄς. 

Μείονψηιψ, πίε οἵ, 325.; οὗ ἐδ οδᾶβα, 
825--828.; οὗ {0 οἴἶεςϊ, 398.; οὗ (δ6 
δα ὐ͵οοὶ, 828 ---380.; οἵὔτΠ6 δά͵πηςξ, 8330--- 
932. 

Μιοαΐδ, Ὀοοῖ οὗἁ, Δαυΐδον δηὰ ἀδίο, 869, 870.; 
οοσδδίοῃ δηἃὰ βοορο, 870. ; βυπορβϑίϑ, 870 
-- 5972. ; βιγυσίατο οὗ, 87]1.; Ῥγορἢδοῖδα ἴῃ, 
871, δ72.; ΟὈΘΟΣΥΔΙΟΠΒ Οὐ ἴΠ0 δὲγ]6, 
878. 

ΜΗωλαεῖδε τεοζεττοά ἴο, 64, ἄτ., ὅτα. ; τηδίη- 
ἰδϊηθά [Πδὶ 1Π6 βδογθὰ τυ γβ ἀγανν λυ οἷ Υ 
ἔτοτῃ ροεῖϊς (Δ0]6, ἀογ γα ἔγοπι ἰδ ΕΠΥΡ- 
εἴδη, 337, π. 

Μίοδίαπι, τἰῈ6 τιοδηΐηρ οὗ, ΔΡρΙΪοἃ ἕο Ῥ841π|5, 
715, 716. 

Μιδενοῦ, βαϊὰ ἰὸ ανθ ἱηνυθηΐοᾶ Ατιηθηΐδη 
Ἰοιζοτβ, δη ἃ ὑγδηδίαιθαὰ 86 ΒΟΥ ρίΓΟΒ ἰο 
Ανοπίδῃη, 85. 

ΜΗναϊ απί(δ6 οἰ] οὰ ἸΉτΏ8611068, δ66. 
ΜΏῊΠ (Ὁτ.), ἐβοννβ ογο τῃ6 γυ]68 οἵ οΥὐἶεὶ- 

Οἶδτ ΤΊΔΥ Ὅδ Βαίε! Υ δρῃρ]δὰ, 900. 
ΜΉ (Β.}, βαρροδοβ ἐμαὶ ἴῃ6 σγοδιϊοη 

Ἧδ85 ῥγοδβαηϊ δὰ 88 8 δειῖοβ οὗ υἱβίοῃ δ ἴὸ 
Μορβοβ, δ16, 517. 

Μπγωοῖεβ, ἐχραἰποὰ ΥΑΥ͂ ὉΥ θοῦ δπὰ 
ΟἴδοΙΒ, 251, 252. ; δἰϊοροὰ ορροβικίοῃ 
Ὀεΐπνοοη ἱποπὶ δηἀ οχρογίθηςο, 517, 518. ; 
οδἠδοτίοπδ ἴο ἴ[Πο080 τοοογὰθα 1η ἴδ9 Ῥδι)- 
ἴαϊδυς, 574. 

Μώληπα, τι, 9, 22, 275, 276. ; 
ΌὈΥ σοπιπιθηϊΑίοΟΥΒ, 276, 377. 

ΑΜἥώδνιον, ἃ τἰι}16 δρρὶ θὰ ἴο ῥβδίπ)β, 716, 717. 
ΜΜοαδ, οτπεῖὶα αραϊηδβῖ, 784, 785. 
ΜΜοαϊϊαλαί, Ατανίδη Ροθιδβυδροηᾶοά ἀσοσῃ ἃ 

πο Οδδῦβ, 715. 
ΜΜΗοάενη τἴϊθβ δαπὰ ουδβίοτηβ, ποῖ ἴο ὃο αβοσί υοὰ 

ἴο [Π6 δηοίοπὲ Ηοῦγονβ, 294. 
Μοάεε οἵ εοοταμηπηϊοδιίίης [Π6 αἀϊνίηθ Ὑ11]} 

767. : 
Μοταῖ ἱπιογργοϊδιίοη οὗ δου ρίατο, 421, ἅτε. ; 

ΤΌΪο8 δηὰ οδυτίοηβ ἴοτ, ἰδία. ; τηογαῖ δηὰ 
Ῥοδίεϊνο Ῥτοσορίθ ἴο ὃς ἀϊδιϊπρι κηεα, 
427. ; το Κίπαβ οὗ τόσα] ὈΟΟΚΕ ἔτ ϑοσρ- 
ἴωυτο, 427, 428. 
404} ἔς ῖοΠ 8 ΠΘΟΘΕΒΑΙΎῪ ἴῃ 8 ροοὰ 

ἱη ογργοίοσ οὗ βογὶρίαγο, 210, π. 
Μοδεε, ὈΟΟΙΒ αἰἱγ θαϊεὰ το Εἶπ, 510, 51]. ς 

86 ἀοδετῖθοβ ἴΠ6 οἤοοίβ οὗἨ σγοδιίΐοη ορξὶ- 
ΟΔΙΥ, 514, δ17. : ὑπο. Ὁτοῦσδς τυδῖοῦ 
ἔγοτα [6 σόοῖκ, 578. ; βεϊἃ ἴο Ὀ6 δροκεῃ 
οΥ̓ ἰῃ ἴ)6 Ῥεηῃίδιθο ἢ 1 8 ὙΑΥ͂ π΄ ὙὩϊο ἢ 
80 τουἹὰ ποῖ αν δρόκϑῃ οἵ δἰ πη86} 
ὅθ6, 597. ; ΜὮΥ «ςΔ]1.ἀ 1ὴ6 τηρεϊκοδὶ οὗ 
τηθῃ, 597 ; [Π6 6 Υ} 1688 ΘΟ ΡΟΒΕΓ οἵ βδογϑὰ 
Ὀγτῆηθ, 700. ; 18 ἰηδρίγαίίο), 769. ; 
ἙΟΙ͂Ο ἢἣθ οουἹὰ αἰ γ Ῥγοαϊοϊϊοηϑ δὲ 

ΠΡ υμος αν ἐδιά. 
οὐεγα, ὨϊβΒ 6 υἰγίαϑαπο Οὶ δεἰοἰη. Φοσοπηἷδβ 
ΤΟΟ6Ώ8. ἰη 016, ΓΤοίοχτοα ἰο, 894, ». 

Μῶώδϊεν, Μαχ, Ὠἷβ ϑβυσυου οὗ Τβηρτιδρο8 τὸ- 
[οττοὰ ἴο, 5, π. 

Μπεπβοΐεν, ἰδ ἀἰδαυ δἰ ἐο οὐ ΤΎροδ δπὰ 
Τγρίοδὶ Τοϊογρτγοίδιίοῃ τγοΐοσγοὰ ἴο, 388, 
Ά., 39]. π. 

τηβὰθ 086 οὗ 



7ιάο; 11] ---- διι )οοίβ απα ΑΙ μίλιογϑ8. 

ἈΑΓωγολίδοκ (δὶν Ἐ.. 1.), οἡ τ86 ἀἰδιτὶ αίοη οὗ 
ξοϊ]ὰ ἰπ ἐδ τηΐης, 805, 806. ; 

Μπειαγά-δεεα οἵ εοτὶρίαγο, 8549. 
Μαωυιίαδεπ, (1:16 οὗ ἃ. ρβαϊτῃ, 720. 
Μγιλίσαϊ ἰΏΘΟΥΥ, ἴπ6, 88 δρρ θὰ ἰο {86 

Μοραδὶς πασγδαιῖνο, ἀϊβργονοα, 5614, ὥς. 

ησμ, ὈοΟΙΚ οὗ, δΔυῖδον δὰ ἀαῖο, 873, 874.; 
ΒΟΟΡ6 δηὰ βϑυπορϑίδβ, 874.; ΟὈβεγυδίοηδ Οὔ 
186 βέγ]ο δπὰ ἀϊοϊίοη, 874, 87ὅ. 

ἸΝαηιος, ἀἰβογοηῖ, αἰεὶ θα θα ἴο ἴ.6 ΤΠ ΣῪ ἴῃ 
[π6 Ῥοηίδιοαοσί, δὅ49. ; υϑ6ἃ ἰῃ σΟΠΙΟΤΙΑΥ͂ 
ὙΠῸ ὉΠοὶγ ΡΘΟΌΠΑΣ τηδδηΐηχθ, 552, ὅτ. ; 
ΒΊΓΔΙΪΩΥ 1186 Οὗ ἡδίη68 6818 δηἃ ΟὨγδὺ ἴῃ 
ἴ)0 Νοὸνν Τοδίδιμηθηῖ, δ58. ; ΘΧΒΙΏΡ]68 οὗ 
0 ΔΡΡΓορυίδίθ τι86 οἵ Ὡδηηθ8, δ55, ὅς. ; 
Ἡδηρ ΒΘ ΠΌΤ Β ΓΠΘΟΤΣΥ Ὡοῖ Βα ἰβίβοιοΥΥ ἴο 
ΤΌΓΠΟΥ δηὰ οἴδογβ, ὅ59, 56]. : Κυτι2᾽8 
ΤΏΘΟΥΥ, δ59 --- 56]. 

ἸΝαίλαπ (ΒΔΌΝΙ Μογάοοδὶ, οὐ 18880)), Εἶθ σοῃ- 
οογάδηοθ, 87. 

Ναίωταὶ ᾿ἀἰδίογψ, ἜΧΡΙΑπδίουυ οὗ βοσὶ ρίυσο, 
996. 

Ναξατεπε, ἴδ6 ἴοστῃ ἀρρ]ἱοὰ ἰο Ομ γῖβε, 115. 
ΜΝεσὶποιλ, ἃ, 1016 αἴνοη ἴο ϑοῦηθ 884 }18, 719. 
ἡἸΝελειαϊαΐ, ᾿ἶ8 σογοτγητηθρηΐ, 66]. 
.--..-- ὕοοΚ οἵ, Βοιηθεπη)68 ἰοττηρᾶ [ἢ0 

Βοοοῃὰ ὈοΟκ οὗ Εζγα, 659.; Ῥδσχίβ οὗ ἰξ 
ττὶτθη ΌὉΥ ΝΟΒΟΙ ΐδῃ, 659, 660. ; 80}- 
Ῥοβοὰ, ψ τ Ετα, το πᾶν Ὀδ6η 8 οοηῃϊίηυδ- 
Ὠοη οὗἨ ἈΟΒτγοηΐοῖοβ, 660, 66]. ; ΒΥ ΠοΟρδὶβ 
οἵ 1, 66]. 

ἸΝελιοιδ, ἃ 1116 οὗἩἨἁΔ Ῥβ4]πι, 719. 
ἸΝειοοοπα (ΑΌΡ.) δἰ οὐδογυδίίοηθϑ οὐ (δ 

δίγ]δ οἵ ΕΖοκίοὶ, 834, π. 
ἽΝγευ σγεαίμτε, ΟΥ οτθδιΐου, ἢ δὐ ἰηϊοη ἀοἃ ὉΥ, 

2623. 

ἽΝειο Τεείαπιεπέ, [μ6, ἴῃ ΟΧΡΙαἰπίηρς ἴμ6 480- 
ἰδ ο8, τηυβὺ ὯΘ ἴΑΚΘ ἢ 88 ἃ ΚΟΥ ἴο [Π6 
ΟΙά, 197. 

ἸΝιπιδετε, ὉοοΚ οὗ, 1116, δαίποτ, δη ἃ ἀαῖο, 
δ85. ; δΒΟΟΡΟ, δὅ25, δ26. ; αν αοηΒ δηὰ 
ΒΥΠΟΡΒὶβ οὗ, δ27, δ28. ; Ηδνοχηΐοῖκ᾽ Β οὗὔ- 
ΒΟΥΎΔΙΪΟΏΒ ὌΡΟΣ ἰΐ, 582. 

ΟἘΔ4ΡΙ4Η, ὉΟΟΚ οὗ, δυΐδοῦ δηὰ ἀδίο, 865, 
866. ; ΒγΥΠορεῖβ, 866. 

Οὐδετυαΐίοπα 1|ϊπδιταιῖνα οἵ [86 ββογοὰ ττὶδ - 
ἴηρδ, οο]]οοςοη8 οἵ, 811]. 

Οεεαεῖοπ, ἴἰ6, οα ἩΠΟὮ ἃ θοοῖκ γγὰ8 τσὶ θη, 
ἴδ0 Κηονϊοαρθ οὗ, πϑοῖ} ἕοσ [16 ὑπάθγ- 
βίδπαϊηρς οὗἨ ἱῦ, 288. 

Οὐἀδε8 οὐ ἈΥΤΏΏΒ, Ἰοϊπεᾶ τὴ ἐπ6 ῬΒΑΙΓΟΥ ἰῃ 
σα εοηΒ οὗ ἴπ6 ΠΧ. 698. 

Οἰἱά Τεείαπιεπέ, αἰνί δὶ ἢ οἵ, 86. ; ἰη ἰηΐοτ- 
Ῥγοϊζης ἱξ, τοίθγοηοο ἴο ἴΠ6 Νίονν Τοβίδηθης 
τοί ἴο θ6 Θχοϊαάοά, 312.; οη6 στοδί ὑχζο- 

Ἢ ἀταο οὗ [6 Νονν, 790. 
λαιδεη, ᾽ἷδ οὐδογνδίίοηβ οἡ ἴπ6 1860 χηδθ 

οὗ πὸ ΟἹὰ Τοδίδεγοης ἴῃ ἴ86 Νον, 197. 
Ονηαγ, ἰὼ Ἴοδρδοῖγ, δ98.; ΗοπρΒίΘΏ ΟΣ; 

ἀθηΐοδ ἐπδὶ 11 ἯΔ8 8 ΤΙηΘΑΒΌΓΟ, 693, δὅ94. 
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ΟἈλεΐοο, δεσουππὶ οἵὨ Ηἶτη 8η. ἢΐβ ΤάγρτιΠ, 
ὅ4, 58. 

Οτάεν οὗ ἴμ6 ἀἰδογοης ὈΟΟΚΒ οὗἁὨ ΒΟ ΡΓΠΓΘ, 
285. 

Ογϊεπίαὶ δὐὰ Οοοἰἀοη 1] τοδάϊηρβ οὗἨ [9 
ΟΙἹὰ Τορίδιηθηϊ, 96, 27. 

Ογίφεπ, Ηἰ8 ἸδαδοῦτΘ οὐ ἴπ0 ΤΧΧ,, 67, ἄς.; 
ΒΡΟΔΚΘ οὗ δὴ ΘρΡΟΟΙΎΡΒΑΙ ὈΟΟΚ, ὡαππεδ 
εἰ Μαπιδγεο 7 δεν, 207.; δἀοριθὰ 16 
Φον θη ποιϊϊοη ἴπαῦ ΒΠΟΠΥΠΙΟΌΒ 088 Π|8 
ΔΙῸ ἴο δ δϑογὶροὰ ἰο [6 δαΐμοῦ ΠΟΒΘ 
ὨΔΙῺΘ Οὐσιγγοὰ ἰῃ 6 ἰαβί ρῥτγοἼθάϊηρ 
1:16, 701, 702, π, 

Οεἰαπάεν (Α. βεη., Α. ἦπη., δηὰ 1,.), [πεν 
οἀϊοπϑ οὔ 126 Ψυϊχαῖε, 92. 

Οἰεξΐιε, Ἀἷδ ςοἸ]οο οι οὗὨ ἰδΐηρσδ οὐ το ὮΥ͂ 
ΨΦοβορῆμα, 490, π. 

Οιἱσεη (Ὦτ. Η.), εἰΒ Μοὰε8 οὗ Οποίαιίϊοη πδοὰ 
ὉΥ ἴμθ Εἰνδηχοῖὶοαὶ Ὑτῖροσθ σοίογγοαᾶ ἴο, 
113, 180. 

(νυ. 7.). βίονβ ΜΨἘΥ ῬΒ4]. οἱἷϊ, τηῦβὲ 
Ὀὸ τοραγάβα 48 Μεβδβίδηΐο, 206, π. 

(Ὁτσ. ΖΦ. ὅ.), δὶβ ὀὁχδιγϊηδιίίοη οὗὨ [9 
ΟὈ᾽δοεἰ ΟΣ. ἴο [Π6 ἐπ) ρΡΥΓΘΟΔΙΟΣΥ Ῥ88 118, 728, 
729. 

ῬΡΩΣΚΕΤΙΝΕ, δτοῶ δηὰ ρμορυϊδίίοη οὗ, 462. 
ῬΡαγαδίο, τθῃοθ [6 Ὡδηθ, 343.; πδίιγθ 

δηᾶ 86 οὗ, 344, 845.; ΠΟΥ ἷς ἀἰ ἴοΓΒ ἔτοτι 
(ΔΌ]6, ταγίδυδ, ὈγΟΥοσῦ, 8]1ΘΘΌΣΥ, ἰδία. ; 
σοχζηροδοὰ οὗ ἴγθο ῥαγίβ, 846.; γ]68 [ὉΓ 
[Π0 οχρἰδηδίίουῃ οἵ, 346, δις.; π)|Ὸο 86 868 
οὗ, 8348.; ὙΒοΟΙΪΌς Κ᾽᾿8 Τα] ἴον αἰδοίη συ 8ἢ- 
ἴῃ Ὑδδῖ θ᾽ ΠΟΙ -Θβδοη 18] ἴῃ ἱξ, 848, .: 
1Πυδίταϊο ἃ ὉΥ ἰδίου 8] οἰγουτηβίδης 68, 
849.; ἱπιοηἀοὰ ἤοΟ ΘΟΠΥΘΥ͂ ἐπ ρΟΓΔηξ ΤΟΣ] 
Ῥτθοορίβ, 350.; οὗ ἰγοαπθηὶ ΟΟΟΌΥΤΘΩςΘ ἴῃ 
ΟἹὰ δὰ Νεν Τοδβίδιηοηίδ, 8350, 8351.; ὙἘΥ 
τιδοὰ Ὦγ ΟἸτίβι, 8351, 852. ; ΓΟ ΔΓΚ8 Οἡ [86 
ἀἰδυϊη ρου ϑδλης ἜΘ ΧΟ ]]Ίθη06 οὗ ἢΐ8 ῬΑΓΔΌΪΟΒ, 
852---8.55.; [ΠΟΥ ΤΟΤΟ ποῖ Ὀοττονδα, 855. 

ῬΡαγαϊεῖα, ραγαϊιεί ρμαδεαρφεβ, ἰΒΟῚΣ τδ6 ἴῃ 
ἀοιοττηϊηἰηρ τυ οΌΒ τοδάϊηρβ, 106, 107. ; 
ἀϊνΔοὰ ᾿ηἴο ἔουγ οἾ88868, 107. ; 832η δἰ ὰ ἰὴ 
δϑοογίδίηϊηρ 6 υδεϑ ἰοφμεπαὶ, 222, ὅζο.; 
᾿]υαδίγαῖθ [06 τωοδηΐϊηρ οὗἁ ῥγοροβί[ἰοῃβ, 
262, ὅζα. ; οοΟἸ]οοιο8 οὗ ἔΒοτω, 2398, 264.; 
ΟοἸ]έτιοΣ 8 οἰαδβοὶ ποδιίίοη, 264.; οδυϊ οηθ 
ἴῃ υδῖπς ἰδοτ, 225, διο., 264, 266, 

ΤΡαγαϊ(εἰδπι, Ῥοοιὶςαὶ, πδῖαγο οὗ, 8364, 865.; 
ἴουγ βρεοΐεβ οὗ, 866, δτο.; ἴο Ὀ6 Θχροοϊοὰ 
ἰη [Π6 Νονν Τοεβίδιηθηι, 371.; οαχσαρχογαίοα 
ὉΥ Φονῦ, ΒΟΥΒ, δηὰ οἴΐοσθ, 8571, ἄς.; 
})6ὸ Ὑ εἰἴο᾽ 8 δυϑίδι, 372. 

. Οὗ ΟΥ̓ δηὰ ὙΓΙΟ.Β ἰῃ ἴβγϑοὶ- 
ἸΟΒἢ ΠΙ ΒΟΥ, 685, ". 

Ῥαγαϊιοϊίοπια, ἰῃὴ6 ἴουπηἀδίίοη οἵὗἁ, 328.; αἰνί- 
δῖοῃδ οὗἨ τποῖῃ, ἐδία,, 2362.; νοσῦβὶ, 223, 
ὅς.; τοὶ, 224, 962, ὅζο. ; ῬΑΓΔ116]:8πι8 οὗ 
ΤΩΘΙΏΌΘΓΙΒ, 224, 225.; ἜΧΘΙΏΡΪ6 οἵἉ [δ18ε,226. 

Ῥραναρῆγαδεε, 810.; ΠΟῪ οἰαβδὶ 6 Ὀγ Βλπι- 
ὈΔΟῊ, ἐδια, 

ΤῬΡαγεπέλοδειν, 459, διο.; ΤΑΙ (οαηὰ ἴὰ ΟΪά 
Τοεδιίδιηθηῖ, 2359, 3960.; ἔγοᾳπθης ἰῇ [ἢῃ0 
ον, 360, 361]. 
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Ῥαγοποιιβιδία, ἃ βρύτα οἵ δρϑεοῖ, 361, 862. 
αγίοίοε ἀγα βοιηθιϊτηοϑ ἴο Ὀ6 βαρρ ἰοὰ, 957, 

258. 
ῬΡαεδουετ, βοτυῖοθ ἴοσ οδἰϑυγαϊίοη οὐ ὉΥ͂ σῃο- 

ἄἀότη δεν, 319.; τΒΟΙΒΟΓ οδίθη ὉΥ ΟὨγἰδὶ 
186 ηἰσῆι οὗ μα Ῥββαίου, 47δ---478.; Ἦγει 
ἰηδεϊταιίοη οὗ, δῃὰ ποιϊεδίίοη ἰο 18 Ῥθο» 

Ῥσαεὶϊ ὦδε», εαἰὰ ὉΥ ὙΒΟΪΌΟΝΚ ἰο αν ἴοσ- 
δοϊιθη τἴἢ6 σοποϊαδίοη οὗ δὶ δβοηϊθησθϑ, 
801.; δἰϊεζεὰ ἀϊδδγοηοα ὑὈδίνγεοη μἰπὶ δηὰ 
8ι. απ θυ μιδιϊβοδιίοη, 445, 446. 

----- ΟΝ.) Βἷο ορίἰοπ ἴῃ σοζασὰ ἴο ρβαββαχζοβ 
οὗ 0 Ῥοπίδιουςος, ἴῃ νεοῖ (86 ΠΔΙΩΘΒ 
Φοθουδ δηὰ ἘΔοδίπι δὸ γεδρεοςνο ! Υ 
(ουπά, δ61. 562. 

ῬΡεκιαίεμοῖΐ, τις, ἀεροαδιίοὰ ὉΥ ἐδ δἰάθ οἵἉ [ἢ6 
αχῖκ, 19. ; ἐγδυβίδιοὰ ἰηῖο ατροκ, 20, 62. ; 
ΠΔΏΔ68 ρσίνθη ἰο ἱξ, δ09.;: ἢνοίοϊ]ὰ ἀϊνὶ- 
δβίοη οὗ ἰϊ, δ09, δϊ1ϊ0.; δριυιηθδηΐ, δῖ1ῖ0θ. ; 
ΔαϊΠουδηΐρ δηὰ ἀδῦθ, 540, ὅζα.; ΡΑβθδρο8 
ἐπ ᾿ξ ἰδνουσίης ἢπΠ6 Μοδαὶς δι βογβἢϊρ, 
540 ---142.;: ποΐ ἴοο γοϊππῃλίηου ἴο ὈΘ 
τοδὶ δἱ ἰδ ἴδαδέ οὐ ἱδῦθγηδοϊοβ, 548.; 
τοβ ΠΟ ἶ65 ἴἰὸ ἰδ ἰῃ Φοδίυδ, δηὰ ἴδίοσ 
Ὀοοίκα,͵ δ44, δ4δ.; ἰἰ8 οχἰδίθῃοθ δ (6 
ΒΑΌΥ]ΟΙ 5} ΟΔΡ ἰν Ὑ δοκποπεάρεὰ, 545.; 
δον θὰ ῖὸ Μοδβδῖο δυϊπογϑῆ!ρ ἔγοτῃ 
ΡΟΟΤΥΡΙ8 δηὰ Φοβορδυβ, ἐδέα,; του [ἢ 9 
Ἐν Τοδιϑιηθπὶ 545---547.; οΥχίη οὗ 
ἀουδίβ ᾿Βογοῦροη, 549.; (ΠΘοΥο8 ργοροκοὰ, 
ἀοσυ ΠΩ ΘΠΓΑΤΥ͂, δία., 549, ὅς,; τη ροτγίδηςο οὗ 
τη ΔΙ πἰαἰ πίη 18 ΔΌΙΒοΥγ, δ62. ; ΘΟΧΘΠηὶ- 
Ὠαίίοη οὗ δεϑοτίε ἃ οοηιγαάϊςι 8, ΤοΡ6- 
εἰἰϊοπΒ, ὅς. 562, ὅζε.; ΔΙ]οχοά ἀπ ϊδιοσῖοαὶ 
ΟμΆγδοῖου οὗ, 674. ; φΠτγοποϊοφίοαὶ Κπγοδὰ οἵ 
ονοηῖδβ ἱμγουρὴ ἰΐ, 589. ; 118 οτάἀοΥ] π688, 
590. ; δα δϑίδηιλία! δἰ πὶ} ]ασῖτΥ οἵ [18 ἀϊοσιίοη, 
590, 605.; ψὨΘΙΒΟΣ ἰδ σοπίδί 8 ἜΧΡΥΘΒ- 
δ'οηΒ, Αἰ] υβίοηβ, ὅζο., ποῖ βι.}80]6 ἴο [9 
ἐπ)6 οὗἩἨ Μοβοβ, οἵ ἴο ὁπ ττϊεἰηρ ἰῃ ῬΔ168- 
4Ἴπ6, 591 ---598. ; βυθοοαποηνῦ ὈΟΟΐΚΒ ργθ- 
διιρροβο ἰΐ, 598, ὅς. ; ῥτγοοῖβ οὗὨ 1Πϊ8 ἔγοϊη 
Ὠἰἰδιοσίς αι] ῥοοῖβ, 599, ὅς. ; ἴτοπι [6 ρΓῸ- 
Ῥδοῖα, 601, δα. ; ἴτοπι 1ῃ6 Ροριΐοδὶ Ὀοοΐκβ, 
603.; [18 ἐοπηρ θίθπεδϑ, 604.; δγσυϊηδηϊ 
ἔον 118 ἜΑΓΙΥ ἀδίθ, ἔγοπι δῦβθῃοα οἵ αἰβεῖποῖ 
δι πηςσίαιοη οὗ ἴἢ6 5801} 8 ἱπη ΟΣ ΑἸ, 
θ06.; δυπηπιαιίοη οὗὁἨ γθαδοπίης ἰῇ σοραγὰ 
ἴο τἢ6 δ ΒΠογβΐρ, 606, 607. 

Ῥεγαελίο(ί, 85, 86. 
Ῥενεγγα (ΔΜ ΒρΟΔΪΒ οὗ διηδίηρς ΗΘΌΓΟΝ 

Μϑ85. ἴῃ Μαεϊδθαν, 50. π. 
Ῥεγείαπ ἰαπσιαφε Δρρ)ϊοὰ ἰο [86 1] ταίϊίου 

οἵ βου ρίατο, 18. 
Ῥεγείαηε, ἴα, ᾿Ὁποὶγ ποίίοη οἵὗἠἨ ἔνψο ΘΈΡΓΟΙΩΘ 

Βοΐίηρεβ, ροοὰ δηὰ οΥἹ]], ἱπι οἱ δοὰ ΌΥ͂ ΒΟΠῚΘ 
ον 5, 398. 

ῬΡεγεὶς υεγείοπδ οἵ ποτὶ ρίαζα, 86. 
Ῥεελίίο, ϑγτίδο υδυβίοῃ οὗ βογὶρίῃγο, 17, 21, 

59.; ὙὨΘησο 8 ὩδΙη6, 77.; 118 ἀδίο, 77, 
78, 80.; 118 Βα} ΠΥ, 78, 79, 230.; ψΠΒΟΙΠΟΥ 
6 τοΥκ οὗ οὔδ οὗἩἍ τιογα ΔῈ ΠΟΥ, 79, 80.: 
Ναοβίοτίδη σοοοηῃδβίοη οἵ ἰξ, 80.; Ὑ ἸΊἀτ8- 
δἰδὰϊ οὐϊιίοη οὗ {Π6 Νονν Τοδιδιχεηξ, 8].; 
δες οὗ (Π6 Και Καρἢ θη βίδη, 81. 1.8 ΟΥ- 
οΔ] υ)δο ὀχ ἰἱϊοὰ ὉΥ ὙΊΏΟΣ, 330, π.; ΠΊΟΓὄ 
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ΨΑΪΙΔΌΪα ἰδδὴ (6 ῬΒΙΟΧΘη Δ γοτύϊ οΆ, 
292, 

Ῥεεωλίπι, 86. 
Ῥείεν (8ι:.). ᾽ἷ8. ἀοηΐα]δ οὗ Ο γί δὶ, 478, 479. 
Ῥλαείον, ἴ6 ἰανϊο οἵἱἁ, δυαρροβδοὰ ἰο δ 

[ουπᾶεά οπ ἐδ6 ταΐγβοὶθ οὐ τπ6 δθῃΒ 
δίδηάἀϊηρ 581}}}, 617, π. 

ῬΡαγαοὴΐ, ᾳφαρδίιΐοη ὙΒΙοἢ. τῆ [Π6 916 οὗ 189 
Ἐχοάυ, 519. 

Ῥλιίο, ποιΐϊςα οὗἉ Εἶπα, 277, 278.; ἰ8 ποοουῃὶ 
οὗ τῆς ΤΧΑΧ., 60, 61]1.; δεϊϊετοὰ ἰὴ [6 
ἱπβρίγδαιίοη οἵ 186 ΠΧ Χ, διά. ; Ὦϊ8 τηοάθ 
οἵ Δ] εροτίοδὶ ἱπιογργεϊδιίοη, 246.: οοἰηςὶ- 
ἀοησοβ ἰῃ δοηϊπαοηΐ δηὰ ῬΒΓΑΒΘΟΙΟΡ οὔ 
δι. Ῥραϊ, δὰ δὲ Ζοῦπ πὶ ΐπ), 978. ; 
85 δίδιθπιθη 8 οοποεγηίηρ [86 Ἰωοροδ, ἰδία 

Ῥλιϊοεορλϊοαί ποιϊϊοηβ δηὰ βϑοῖβ, ἱπιρογίδπεβ 
οὔ α Καον]οάμε οὗ ἴογ 86 πιἀετβιδηάίηρ 
οἵ βογσίρίαγο, 296. 

ἄγ, [ἢ δβογιρίαγοθ ἀο Ὡοΐ 
οδοηάᾷ, 305, 806. 

Ῥλιείοχεκιε, οἵ ΗΐογαροΙ 5, σοι πλ5δοπδὰ ἢΐδ 
ςδογδρίδοορυβϑ, Ῥογ ΤΡ, ἴο ᾿γϑηβίδιθ [88 
Ῥβδ]π|8, δαϑίάοβ 1089 ΝΟῊῪ Τεδίδιηθηῖΐ, 
ἴηῖο ϑγτγίδς, 82. 

Ῥλαηίιοίαπ, οΥ ἄλω ἰδησύδζα, 1.8 δἰ ΔΙ ΑΥἾΥ 
ἴο Ηοῦτονν, 6, 

εὐννὸ φ ἩΔῪ, ΤΩΙ ἴν ὅγδὶ Ἰοὰ Ιδτϑοὶ, 567, 

ῬίαπεΣ (ῦτ.), ἰ8. οοἸϊδίίοη οὗ Ἡδφῦτον 
ΜΒ5,, 48, 49. 

Ρίαεε ἩΒΟΤΟ 8 θοοῖκ 85 τσὶ τἰθη, ἰὯ6 Κπονν- 
Ἰράραο οἵ, ἀαβοἴαϊ] ον ἐδ ᾿᾿Π αϑιγαιϊίοη, 287. 

Γϊασωει ἰηδίοιθά οἱ 186 ἘΥριίδηβ δά δριοᾶ 
ἴο αἰθρίαν 188 Ὑδῃΐὺ οὗ μοὶγ 1015, δΩ!, 
522. 

Ῥίαίο, βαϊὰ ἴο βατθ ἀγανγῃ ἴγουα (6 Ῥεοηΐϊδ- 
ἴους, 65. 

Ῥίμν, ἈΪ8 οΒΟΠΔΟΩΥ ἴο, 1.6 Ῥγβδοίΐςθ οἵ 
ΟΠ γίβεῖδη Ἵμασγοθοδ ἴθ δοκπον]εάσίηρ 
ΟἸγϑὺ δ8 αοά, 284, ". 

ΤΡοοοοῖε, Ἦΐ8 ταϊβίαϊκο, ἢ] οἢ Πα αἴοττγαγάβ 
ἀϊδοονογοά, δῦουϊ 116 Ἡεγεὶο Σὶσιετγαία, 
82. 

Ῥοείϊςαὶ Ὀοοΐκ8 οὗ δβοτίρίατο, ν ϊο ἢ ΓΠΟΥ͂ ΔΓΟ, 
Δηα ΠΟῪ πδηηρά, 666. 

Ῥοείνῃ, Ἡοῦτον, [6 παίαγο δηὰ Ἵχοοϊϊθῆςθ 
οὗ, 362---3Ξ5:64.; [18 οΠατδοιογίβεσβ, 8364.; 
ἀϊδεγοης κἰ πὰ οἵ, 878, δις.; οὐδογνετ οη 8 
ἴον 16 Ὀοίλοῦ πηἀογοίδηάίΐης οὗ ἰδ, 877. 

Ῥοϊϊμίε (δε δαπάε, ἴο, ἃ Ῥῆγαδο εαυϊνδϊεης 
ἴο ὈδΐηςΣ σδηοηίοαὶ, 747, π. 

Ῥροκά (Ρτοἕ.), οοπαίάοσβ ἰμδὶ Πλαυἀ᾿ 8 ἱπερὶ- 
ΓΑΛΙΟΩ ἷἰθ (0 ΚΟΥ͂ [0 [26 ἱπαηργοοδιο τ 
Ῥδδ]ηι8, 728, π. 

Ῥραοϊϊοαί τοδὰϊης οἵ [ἴ6 βογί ρίατο, το 68 ἔοτ, 
δ00, ἄς.; δὴ 1} ογαῖθ ῬΟΥΒΟΙ ΤΩΔΥ͂ ὈΓΟΒΟ- 
οὐἴο ἰξ ἢ δα γδηίΐαρο, 501.; [Π6 Βἰ πυρί εςὲ 
1Π6 τηοδὲ ὈοηοῆσἑΑ] Ῥγϑοιῖοδὶ δρρΡὶσδιϊοη, 
ἐδιά,: ἴο Ὅ6 οοπεηποά ἐπγουχἢ [6 τ ἢ 
ῬΓΑΥΟΓ δηὰ τηοάϊϊδιίοη, δ08. 

Ῥγχαίΐ (Λτοδάδδοοῃ), 8 ῥὑσοοῦ οὗ (Ὧθ ἢ]8- 
ἰοσίςδὶ σἤδγϑοίοσ οὗὨ [ῃ6 ΘΑΣΙΥ οπαρίοτβ οὗ 
Οἰεποβίβ, 617. 

Ῥγαψον δ] Ὠλ6η8 τηϑαϊιλιίοη, δῃ ἃ ὈΥ τηοάϊ- 
ἸΔΕΪΟΏ ὈΓΑΥ͂ΟΣ 8 γοηἀογοὰ τποτο δσζγάεῃϊ, 
δ0δ. 
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Ῥγοροοίῆοκε ὧἀο ποῖ δἴναυβ ρῖνο δὰ 08] 
ἴοτοθ ἴο ἃ ινογὰ, οϑρδοῖδεν ἴῃ Οτθακ, 218. 

νεβίοη. (Ῥτοῦ), 65; δἷ5. υάρμοιν οὐὗἨ 186 
ΑἰἸερεὰ Ατὰπιαὶς δηὰ ἰογοίσῃ ἔοσμμϑ ἴῃ 
Ἐπ οἸεβἰαϑίοβ, 74]. 

ῬιίάδαιςΣ (1) τ.) ἷ8 Οομπηροιϊίοι δες., τοίεγγοα 
ἴο, 21. π., ἄς. δα. 

Ῥρίεεί, οχ. Ὑμαὶ ἰοχίϑ 18 Δ] ρϑὰ ῬΟΥΤΟΥ ἴῸ 
ρτδυδ Ραυιου αν ΔΌΒΟΙ ΠΟ ἰ5 ἰουπαθά, 
390, κ. 

Ῥγϊοοιλοοά, Ῥδισίαγο μα] πβᾶρο ἴῃ τορασζὰ ἴο, 
673. 

Ῥγιδειίεῳ (Ὁτ.}, Ἀἷ8 Νοῦθ5 οὰ 1786 ὈΟΟΚΒ οὗ 
δοτιρίαγο, 818, 

Ῥγιπίεάὰ δἀϊιϊοπβ οὗ ἩΘΌΓΣΟΥ δοσιρίυσζοβ, 28, 
29.: {Ππο0ὶΓ ᾿1ι86 ἔογ δϑοουιδιηΐηρ ἴσια τοϑὰ- 
ἵπρ5, 108. 

Ῥργοδαῤιϊιψ ςαἸΙοὰ ὈΥ Βρ. Βιιίες τ συϊάθ 
οἵ ᾿Πἴρ, 254. 

Ργοοορίμα οἰϊε8 ἃ Ῥποηὶοίδη ἱπβογριίΐοη ὉΥῪ 
Οδηδδηϊοβ ψο θὰ ἔτοτὰ Φοβῶυδ, 616, 
617, π. 

ῬΡγοπιΐδε5 διὰ ᾿πμγοδίθηϊηρσε οὗ βογὶ ρίυγο, ΠΟῪ 
ἴο Ὀ6 Ἰηϊογρτγοῖοα δηὰ δρρὶ)!οά, 228, ὅς. ; 
ἴο Ὀ6 ΔρΡΡΙΪοἃ ἴο ΟἼΓΒΟΙν 65 ἃ8 1 ΡΟΓΒΟΏΔΙΪΥ 
Δα ἀγοββοὰ [Ο 1τ|8, 504. 

ΤῬΡγοπιΐδοβ, σοπαϊιίοηα), 429; αγὸ βυϊϊξοὰ ἰο 
Ῥτοσορῖδ, 431]; σΔΌ ΟῊ8 ἴῃ [Π6 ΔΡΡΙΟΔΙΟΣ 
οὗ τῇο, 481, 432. 

ῬΡγορήεον, ἰῖι8 πιδίαγο δπὰ οἶοο, 896.; θ6- 
Ἰοηροεα ταῖδποσ τὸ τ 6 Ὀτγουηδο8 ᾿μδῃ ἴὸ 86 
σΟΙΙΏΔΠ09 οἵ [86 Ἶᾶνν, ἐδία,; ϑϑβαχηρα [8 
ζοστηλ] ροδίτΐοη ἔγοσῃ ἴπ|6 τἶτηθ οὗ β'διωμοὶ, 
ἐῤϊά.; 8 ἰτητηθ ἰδίογ ἴοι αοά, 895, 
8396.; ἰϊ8 Ῥοεγβροοῖίνο σμαγαοῖοσ, 897, 8398. ; 
Ὦονν ἰδ 1868 ραδβὺ δυθηϊβ ἴο (ΓΟ ΒΗΔΔΟῪ [ι- 
ἴυτο, 398.; Γαΐ 5 (ὉΣ ᾿ηνοδιϊραίηρ δ, 398, 
ὅς. ; ἰδηζιᾶρο οὗ, 899.; ΟΥΘηΙΒ 118 Ὀφδί 
Ἰηϊογρτοῖοσ, 400. ; ΣΟΙ ΔΓ ΟἹ 6 8[Υ]6 οὗ 
ἦς, 400, ὅτςε.; οὐδοσυδίίοηβ οὐ 118 ΔΟσΟΙΏ- 
ΡΠ ΒὨπηοπῖ, 404, ὅτς.; ἰδ ἀο0}]6 τηοδηϊηρ;, 
ἐδιώ,. Μιιῖη σα β τα]ο8 ἴο δϑοογίδίη ψῃ6- 
πον 11 18 ἴο Ὀδ ἴΔΙΚαη ἴῃ ἃ ἀοι! Ὁ ]0 Β6Π86, 
406, 107.; δνίβου᾽ Β νἱπαἀϊοδίίοη οὐὁὨ 1}18 
ἔγοτη ἢ6 σβάγρο οὗ δᾳυϊνοσεθίοη, 408. ; 
ΔΟΟΟΙΏΡ ΙΒῃσηθηΐ οὗ ρτορἤῃθεΐθβ ΘΟ σΘΓΗΐη 
πὸ Μοδβίδῃ, 409, ἄς. ; ᾿ηϊογργοίδιο ὉΥ 
ΟἸγῖβὲ δηὰ δἷ8 δροβίϊεβ, ἃ τὰ ]8 οὐ ΚΟΥ ἴοσ 
08, 410.; ΘΔ ΟΩ 8 ἴῃ ἱπίογρσγοῖϊπρ' Ργοὸ- 
ῬὮΘΟΥ, 411, 412.; βιυγ ἴο Ὁ6 πδρα ἴῸΓ 
ἈΒΟΘΓΙΔΙ πρὶ 8 πηοδηίΐηρ, 766. 

Ῥχορλεία, σοποτγαὶ δἰ σι βοδίίοη οὗἨ ἐπ 6 ΘΓ), 
760.; δεῆοο δ οὗ, 760, 761,:; ΔρΡΘΙ δι Σο 8 
εἰνθῃ ἴἤδτω, 761.; 86 ῖγ Βαθὶ5 δηἀ τηοάθ 
οἵἩ Ἰἔρ, 762, 763.; τιν κϑ ΕΥ̓͂ Ψ ΒΙΟὮ ἴο ἀΪ8- 
Εἰ συ 8 8 ἔγαθ ἔγοσῃ ἔβ]δο, 764, 765.; {Π0}ΓὉ 
ΤΩΘΏΪΔΙ διὰ ὈΟΔΙΪΥ οοπαϊ οι ΜΜἢ1]16 τεοοὶν- 
ἰῃρ; διιρογηδίασαὶ ἱπυργθβδβίοηβ, 8396, 769, 
710 ; τοῖν Ἀπ ΌΥΤΪΥ ἴῃ ἀοβοσι δίηρ ἐμοῖσ 
ὙβοπΒ οὗ αοά, 897.; οἴθῃ βρεβκ 88 ἱΐ 
ΠΟΥ ἀἰὰ νῆδὶ ἐΠῸΥ σατο ἴο ἄβοϊαγο, 408. 
ΠΕΣ αυδ] Ποδιίοηδ, 765, 766.; πὶοκοά 
ΤΘΠ ἢδῦο λα ΡΟΥΘΙ ἴ0 ῬΓΟΡΏΉΘΟΥ, ἐδίά.; 
Ὠδίυσγο, ἄορταο, ἅς. οὗ [πὸ ἱπβρ᾽ δι οη 
ΓΏΘΥ πλὰ, 766, ὅτε. ; {πεῖν ᾿πιογίοσθοηςθ ἴῃ 
Ῥο εἶς, 770, 771.; δηι ΠΥ διὰ βυιος68- 
δῖοι οὗ τοι, 771, 778.; 06 ΘΆΣΙΟΙ, σΟΠ|- 
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τηϊτοα ποιπίηρ ἴο τυϊηρ, 772. ; ἘΠΟΥ͂ τὸ- 
οοτάδα [Π6 ὨἰδίοῦΥ οὗ ἴῃς 6νγ8, 772, 778. ; 
ΤΩΆΠΏΘΥ ἴῃ ἩὨἱοἢ ΠΟΥ͂ Δηπουποοὰ ρῥτγοαϊΐο- 
(ἴοιβ, 7783.; 186], ψσιτϊρβ οὨϊοθγ ἴῃ 
ῬΟΘΙΓΥ, 774.; ΒΟΏΘΠ268 ΟΥ̓ ΔΥΓαηαπιοηΐ οὗ 
ἼΠο., 775, 776. ; [40 ]6 οὗἁ, 777.:; δ΄ ποὲ 
οοηϑδηθὰ ἴο ΟὨγοποϊορὶςαὶ ογάοσ ἷπ ῥγοὰϊο- 
(ἴοπεβ, 782, 788, π΄; δΙΤΟΠΟΟΙΒΙΥ σοπϑίἀογοὰ 
ΟἿΪΥ βαρϑοίουβ πγηδϑῃ, 790. ; τῃοὶγ σοηδβίδπὶ 
ΓΕΘ ΟαΒ ἢ0 Π6 Ὁ ῥγοάθοθεβοσβ, 821. 

Ῥγορλείίοαί ὍΟΟΚΒ, ΜΕΥ 80 ςδ)]6ὰ, 760.; 
ΠΌΘΟΥ Δηἀ ογᾶον οἵ, 774, 775. 

Ἰοτδίαγο, ποῖ 1ῃ6 Ὑοΐο ἰϑ 
οχίδηὶιὶ, 774. 

Ῥχορλείϊοαϊ ἴγρ68 οἥξδη δἀδρίοἂ ἴο πὸ σδηϊαϑ 
δηὰ οἀποδίίοη οὗὨ [86 Ργορμοῖδ, 881], π. 

Ῥγοβοροραῖα, ἴνο Κίηάδ οἵ, 884, 335. 
Ῥηγουεγδ, δοτὶρίυγο, 856, ὅζο.; τοἷγ ἡδίΓΘ 
δη ἃ ὁΧοοίϊοηςο, 356, 8357.; νὼ 6165865 Οὗ, 
8357.; ἴῃ Νονν Τοϑίδηλθηῖ, ὨΟῪ ἰὼ ὃδὸ ἰη- 
τογργοῖοα, 858. 

------ νοοῖ οὗὨ ἐἰἰ6, δΔαϊδοτ, ὅτα., 780, 
781.; ἰΧΟΦΌΘΠΙΝΥ οἰϊοὰ ὈΥ τὴ9 ΒρΟΒΙ68, 
781.; 8010 οὗ ἀμποίδηίοῃβ ἔτοτῃ ἴῃ ΝΕ 
οδίδιηθηῖ, 781, π.; βδοορο οὗ 781.; 8γ- 
ΠΟΡΒΙΒ, 73]---738.; ὙΒοΙΏοΥ 186 ψΟΥΚ οὔδ 
Βιησὶο δυϊῃον, 7838---735.; υδ6 οὗ ἀϊνὶηθ 
ὭΔΙΏΘ8 ἴῃ, 7834.; Τοροί ἰοπδ οὗὁἨ Ῥγουθγῦβ 
ἴη, 781, 735.; ΟὈΒΟΓΥΔΙΪΟΏΒ ΟἹ ἴΠ6 δῖ] 
οὗ, 7835, 736. 

ῬΡραίηιβ, ταοὰο ἱπ τ ἰοῖ [ΠΟΥ δΓο οἰϊοὰ ἰῃ 1Π0 
Νον Ταδίδπηοηῖ, 205.; ΠΌΡΟΥ οὗ τΠ6 πὶ 
ὙΔΙΟδ ἰῃ ΜΆ55. δηὰ δῃοίθηϊ γουβίοῃβ, 2357: 
8:6 ἰῃδβοσιριοηβ ἴο (Ὦθαι ΒΕΥΎΘ ἴο ᾿ηάϊοαδῖθ 
ὉΒΟΙΡ Βοορθ, 2606.; ἱβουρμἢ δοῖγδ Ἵδηποῖ ὃὉθ 
ἀερεηάθδὰ ομ, 288. ; δἰηχίης οἵ {Π 61} ιιδ04], 
700.; 1}8 ῥγδοιιϑοα ὈΥ Οὖγσ [1ωοτὰ, 700, 
728. 

ῬΡραΐπιδ, ὈΟΟΚ οἵ, εΠ1]ς, 698.; ΘΥΟΓΥ γδγί ον οὗ 
ῬΟΘΙΥΥ͂ ἰη, ἐδίά, ; ΔΙ ρΒϑ δος 81 ρβδίμβ, 698, 
699.; ΗΟΥΒΙΟΥ͂ Γορχαγὰ8 ΤΏΘΏΥ 85 ἀϊδ]ορθ- 
οἄξεβ, 699.; δροβ δηὰ δυίποῖθ ἴο ψῆοπὶ 
αἰγὶ θαϊοά, 699, ὥς.; 96 ν»γ»8᾽ σδηοη οὗἉἙ δἴ- 
γ] υυΐρ᾽ ΔΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ Ρ581π|8 ἴο [Π6 ΔΌΓΠΟΥ 
πδηιοαὰ ἴῃ τμ6 ᾿αβϑὲ Ῥσχγοςοαϊηρ {|6, 70], 
702.; ΒΟΙΏΘ ἸΨΓΟΏΡΙΥ ΔΒΟΥθοα τὸ {Π|6 1Π|0 
οὔ τὴ6 Μδοζαῦοςβ, 706, 707.; ΟἈ] ποι 5 
σὨτΟΠΟΪορἶς 4] ἀστδηροιηθηὶ οὗ, 707.----710.; 
τον οΟἸ]δοιΐοα ἰηῦο οἠθ υοϊυπιο, 710. ; 
ἀϊν᾽βίοη ἰηῖο ἔνο ὈοΟΚΒ, 710, 711.; ῥγὶη- 
οἶρ]θ οὗ δυγβδηρειοηῖ, 711, 712.; 1)6 
ὙΥ οἰἴο 5 οἰαδοὶ ἢςαιίοη, 712, 718.;: Ηρηρ- 
βίη ὑοῦ 8, 718.; αἰ γουβὶΥ οὗ δυγδηροπιοιὲ 
ἴῃ Ηοῦτον δὰ υΧΧ,, 718, 714.; Σπδογὶρ- 
ἘΙΟῺΒ ΟΥ [11168, 714, δια. ; Ρδδ]ηπι8 ΟΥ̓ 8.6 ῃ- 
ΒΙΟοη8 ΟΥΓ ἄερτοοβ, 717---719.; [4116 }}.)}4 8 
ῬΒ4]Ππη8, 719.; [1168 τοίδγγης ἴο0 τηῦβὶοαὶ 
ἐπδι ΓΙ ΘΒ ΟΥ̓́ΣΠη68,719, 720.; ϑ6 1 Δ},791] 
-- 728. ; ςοτητηθῃἀδίίοη οὗ [Π6 Ρ581 18, 728, 
724.; [8056 ργΟΡΒοιοδὶ οὗ Μεδβϑίδῃ 724.; 
ἐπ ΡΥΘΟΔΙΟΣΥ Ῥ881η18, 724, ὅς.; ἀἰϊγοου ἢ 5 
ἴοΥ τπὸ ὈΘ ΕΓ υἡ ἀοΓβιδπαϊης οὗ [Π6 Ῥ6ΔΙτηδ, 
729.; 1Δ8]6 οὗὨ, οἰαδϑο4 δοοοζάϊην ἴο 8ι1Ὁ- 
οοίθ, 729, 780. 

Ῥϑομαο- ἱοπαίλαπ, Ὠΐ8 Τάγρυπι, 55. 
Ῥιοίειηψ, 180 βοὴ οὗ Τᾶρυ8, ψ ποῖδοῦ τὴθ 
ΠΧ Χ,, νογϑίοιι ᾿γ88 τηϑο ἴῃ ἢἷ8 τοίζῃ, 62. 
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Ῥιοΐεμιν, ῬΆΠαΔοΙρμπ 5, βαϊὰ ἴο δυο Ἵοδαυϑοὰ 
(80 ΧΧ. νογϑίου ἰὸ Ὀ6 τοδᾶάοθ, 60, 

Οὐ Υ̓ΈΕΝΚΑΞ, Ττοίοττοᾷ ἰο, 82, 88. 
μοίαξϊοηπϑ ἴγτοτη ἴπ6 ΟἸὰ ᾿Γοδίδιηθηὲ ἰη ἐδ 

Νεν, 1183, ὅς.; οὗὨἨ {6 οχίοσγηδὶ ἔοστη, 
114, ὅς. ; [Δ0]68 οὗὨ ΓΠοῃ,͵ ἰδία, ; ἩΒΟΙΠΟΥ 
ΟΥ̓ πιδὰθ ἴτοι) ἹΠΘΠΙΟΤΣΥ͂, 133, 188. ; 
εἰαβειβοὰ Ὀγ Εδηο]ρῆ, 178.; Ὁ 1,66, 178, 
179.; Ἑσδιδοα οὗ [Π6 ἀἰβογορβηςὶοβ ἰουηᾶ, 
179, ὅζο.; Ὑϑγ δῖ οη8 ἷπ, Π0 ἀἰβραγαροσηθηΐ 
ἴο 16 ἀοεροῖθ, 180---182.; ΟΙὰ Τοκίδ- 
Ττηθηῦ ἩΓΙΟΓΒ ἀο ηοὲ αυοῖθ ᾿ΐογα] γ, 184.; 
ἐπίοσηδὶ ἴογηι οὗ, 185, ὅς ; Βρρ]!οδίίοη 
δηὰ οετηυΐα οὗ, ἰδία, ; 164.Ὁ165 οὗ ἐῃοπὶ 
ἀπάοτ ἔουῦγ ποιαάβ, 188---195δ.; ὙΒΓΙΟῸΒ 
ἀρεαῖρηδ ἢ τὶ οἢ 81, ΡῈ] τηδάθ ἔΒόση, 
193.; Τυγτοῦη Β Τ]68 ῸΓ ΔΡΡΙ γίηρ Ρδ8- 
δΆζεβ οἰϊθὰ ὉΥ ἩΔΥ͂ οὗ ᾿]]υϑιταϊίοη, 194.; 
Τ)αν  ἀβοη ΒΒ οἰ βδδ ἤσδίίοη, 196.; 1,208, 
196, 199.;: ὙΠοΙυς κ᾽ 8- νίονγϑ, 199, ὅς, ; 
1ῃοδο τωδᾶθ ὈΥ ΟἾγβὺ ΒΏΟΥ ἃ ῥτοίουπὰ 
ἐπεῖρσιε ἱπίο [ἢθ Βρί τὶς οΥ̓ [86 Βογρίαγαα, 
900. ; ΒΟΠΘ ΠΊΟΓΟ ῬΑΙΌΟΌΪΑΥΪ οχδιηϊηϑὰ, 
202 ---207. 

. ἴῃ [Π6 δογΓρΡίΓ68 ἔγομι ΔΡΟΟΙΥ- 
ῬὮΔ] δῃηὰ ργοΐίδῃθβ δυίδοσβ, 207, 208. 

ΦΖΒΒΙΝΊΟΑΣ ἩτιλΏρΒ οὗ [16 9608, 276, 277. 
απιδαεὴ, ἮΐβΒ ἀοΕπ:οη οὗἩὨ (ἢθ 16 8] ΒΟ. 80 

οὗ βογρίοτγο, 242. 
Ἀαπαοίρὴ (γτ.), ιἷ8 οἸαδοϊβοδιίίοη οἵ αποίδ- 

τοη8, 178. 
Ἑαιοϊϊπδοη (6.), ἷ58 Ηἰδίογίο δὶ Ἐν ἀθησε8 οὗὨ 

16 Ττυϊὰ οὗ τ1π6 Βδορίαγο Ἐθοογὰθ ξῸ- 
Ζογγοὰ το, 489, "., 656, π. 

ν (θὶν Η.}), ἢ18 ἀἰϑοοΥς ΣΎ, ἰάθη γ- 
ἰηρ Βοιβδζζασ, 852. 

Ἀεαδον δηὰ ἰαϊτῃ, (μοῖσ τοϑρϑοῖνο οἱ δἰ πη, 
258.; [86 ἰορίεἰπιαῖθ ὑγουΐηοθ οὗ σϑββοῃ, 
254, 

ε(ὠεϊοῦ, ᾿18 ποτ] 088 οὐ οο οΏ8 το πΠ6 ἰη- 
Κορ ΓΙ Υ οἵ Ηοβοδ, 855. 

ἈΚεϊαἰίοπ Ὀοϊποοη ΟἸτϑὲ απὰ 16γα0], 908.; 
Ῥεΐνοοϑη ΟἸἢγίβῦ δὰ αν, 305. ὈοιΘΘΏ 
ΟἸγῖβὲ δπὰ ἢἷ8 ομαγοῖ, 806, 

ἈΚερεπίαποε, ἰὰ ὙδΣ Β0Ώ86 δϑδουϊοὰ ἰοὸ αοὰ, 
45]. 

Ἀεργεβεπῖ, ἴο, ἢῸ οχϑοὶ ψογὰ ἴοσ ἰουπὰ ἴῃ 
ΘΌΓΟΥΥ, 819, ".} δ. ὉἿΔΣ σΟὨ δίχα οί οι ἴῃ 

τοραγὰ ἰο, οἴνθη. οπηὰ ἴῃ ϑ'γτίδο, ἐδὲα, 
Ἡεουγτεοίίοπ οὗ ΟἩτίδι, 481 ---488. 
Ἀευοϊαζίον, Ὁτορτοβεῖνο σπαγδοῖοῦ οὗ, 964, 

265.; 126 ϑβγϑίθιηῃ δηᾶὰ ἰδοίδ οὗἅ μοι 
. ΤΡ οχρ] ἰπθὰ, αγὸ σοηβίδβιδηΐ δη ἃ μδγ- 

τηοηΐουξ, 272, 729. : 
οσενς (Ε.), 18 Βδδϑοη δηὰ Ἐδὶθἢ σϑίοστο 

ἴο, 258, 518, κ. 
οἱϊδ. εγμαζοραθ, 39. 
Ἐιαεϊδαοῖ, οὐ 186 ρίχαδ9 ἵνα πληρωθῇ, 198, 

199. 
Ἐμιλ, ὈοΟΚ οὗὨ, τοδὰ ἴῃ [Π6 βυῃδαοζυοθ δὲ 

106 Εδδδὲὶ οἱ  οοΐδ οσ Ῥορϊθοοβί, 628.; 

7πάοχ 112. --- ϑιυιδ)οοίς απὰ «μέλογε. 

ἀδίο οὗ [δ δἰδίοτυ, 628, 629.; δυϊδβουθερ 
διὰ ἀδίθ οὗ ἴδ οοτμροείτίοη, 629, 630. ς 
ΒΟΟΡΟ δηὰ ἀοδίρῃ, 680, 631].; ΒΥποραίδ, 
681. 

824»1:15 Οἷον, ιἷ8δ Ατδῦὶς νογείοη οὗ 
Βοτὶρίατο, 84. 

εν δευὶ Αεπελοί, Αταῦϊς νοζαίου 
ὉΥ Βῖηι, 84. 

ϑαογεά ιοτίίετα, (6, ἀϊὰ ποὶ Δἰνγαγϑ ὑπ άογ- 
βιδηῃὰ (86 ζ.}1} δηἃὰ αἱ τοἰπηαῖθ στηθδηΐην οὗ 
ὙΠ4Ὶ ΠΟΥ δηπουπορῶ, 197.; ὝΘΙΟ ΡἈΓγδ- 
βετυθὰ ἴγοπλ ᾿πϑοςΓΔΟΥ͂, 806. 

ϑαάάμοεεε, ἴκ6, πο] ὰ {Ππῶὶ εἶι6 δοὰ] γδηϊβῃο ἃ 
Ὑ1ὴ [ἢς Ὀοάγ, 498. 

ϑαλιάϊο, οὐ ΤΘρδϊς νογείοη οὗ βοσίρίασο, 82, 
83. 

ϑαΐ!, τις, οὗ ϑγτία, 82. 
ϑαπιανγίίαπ οδατασίεγ, ΜΓΏΘῊ ἰὶ [61] ἰηἴο ἀΐδαθο, 

ϑ9--Ἴ͵}}. 
------.---- Ἕ ἀἄἰαϊεεῖ, 4. ; Ὑ ΒΕΙΘ ἰδ ποῦν οχίβίβ, 

17. 
Ῥεπιαίϊεωοΐ, ἀςοοῦης οὗ, 29, δζς. ; 

ἦϊδ νδυΐδιϊοηβ ἴσγοὰ 6 Ηροῦτον, 81]. : 
(ἀὐοδβοηῖα8᾽ 8 οοηδυγοϑ οὐ ἰΐ, 32. ; γοσζείοῃϑ 
οὔτ, 82, 33. ; ΜΒ5. οὗὨ, 51. 

---.--- νεγείοπ οὗ ἴῃο Ῥεπίδίουςἢ, 838. ; 
οὗ Φοβῇμπα, 617. 

ϑανιαγίίαπε, ἰμοὶγ οτἱρίη, 29. ; 186} δοοοῦυπὲ 
οἵ τΠοἷγ γοσείοη οὔτδθ Ῥοηϊδιθυοῃ, 61, 62.; 
ᾶῦο ἵντσο Βοοΐκβ ὀχίδηϊ, Ὀθδγίηρσ Ψοβῆυδ᾿ 8 
ὭΒΙη6, 617. 

ϑαπιδοπ, νατίουβ οἰδβδίοιὶ (ΔΌ]68, βδ!ὰ ἰὸ 
6 ἀοτινοα ἔγοιῃ 818 Ὠἰδίοσυ, 628. 

ϑαπιμοὶ, Ὠΐ8 ΔΡῬΘδΆσδησα ἰὸ ὅδα)], 687, π. 
,. ὈΟΟΚΒ οὗὅ, {10 δῃηἀ δυϊμοσθΐρ οἵ, 

631, ὅζα. ; ἩΠΟΙΒΟΥ ἔντο ἰεδά ϊπρ ΒοΏΓΟΘΒ ἴῃ, 
632. ; ΔΙχοὰ οοπίγδαϊοιοηϑ ἐιι, 633, 684. ; 
ΒΟΙῺΘ ΟΥ̓́ΘΏΪΒ 5814 ἰο 6 ἔπνὶςο παδσγαῖοά, 
684, 685.; ῬγοῦΔΌΪ6 ἀδῖο οὗ, 6836. ; ςοηττ- 
ΔΙΟΓΥ οὗ μ6 ῬοῃίαιθοςἘ, ἐδίά. ; δοορο διὰ 
ΒΥΤΟρδὶβ οὗἨ ἤγβί Ὀοοῖκ, 68, 687. ς ΒΟΟρΘ 
δηὰ ΒΥΠΟΡΒΙΒ οὗὨ ἴΠ6 δβοοοηὰ, 687, 688. ; 
ὈοΙὰ 1 δίτϑῖῖνο οὐἉὨ [86 881 πη8, 639. 

ϑάγοαδηι, ἃ ἤρυτο οὗὨ Βρϑθοὶ, 860. 
ϑαίαπ, ᾿ιἷἰὶδ οΘοῃγοσεαίϊίΐοη τὶ Οοα ἴῃ 1086 

Ὀοοκ οὗ Φοῦ, 667, 669, 671. ; οἰίοῖ οὗ [8 
δροβιδίο δηροὶβ, 696. 

ϑαμὶ, 'τὸ ἀϊθδγθης τηοὰθβ οὗἨ δὶβ δρροϊηὺ- 
τηθηΐ [0 [06 Κἰῃχάοιμ αἸ]οροᾶ, 688. 

ϑαιγίπ, τοίογσοὰ ἴο οὐ Ηδϑῦ. χ. ὅδ, 172, π. 
ϑελοῖϊα οἢ δοτίρίηγα, 232, 338, 308. 
ϑολοοίς, Φον δὰ, οὗ ΤΊΡΟΣΙαδ, 9, 28.; δοᾶ 

Βαὐγ]οηΐδ, 9. 
ϑολγδάεν, ὨΪ86 ΟΧργοβδίοη, ΤῈΣ ἮΝ οἰ ἐϑοορίεξ 

δι ἀογ ὙΠ ΟἸτν τ] οΓ, α.8.»5. 56], π᾿ 
ϑολμίίεπα, τοίοττοά ἴο, 238, 239. 
,ϑοίεηοσε, [80 ἰδηρυδσο οὗ βογι ρίασο βαϊὰ τοὶ 

ἴ0 δαθδτο τε ἰτ, 304. 
,» ἴδο, ἀοξηοά, 965. ; ΒΟῪ οο]!θοξεᾷ, 

ἰδέα, ; Υ0]68 ἴοΣ ἱηνοδιϊρδίηρ ἱξ, 366, δια. 
ϑοοίέ (.}, οῃἡ {86 δυϊδοτίγ οὗ ἰμο δορίυδ- 

εἴης, 183. 
ϑοτγίρίο ρίενα, διὰ ἀεζεοίίυα, Ἱ 4. 
ϑογίρίμγε, 16, ᾿Α ΤΑ ὑμ βδῷ οὗ 838, 8έ.; 

φ 
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. αν αίοηδ οὗ 84, 8ὅ. ; Βίγδῆρο Ἔχροδί 08 
οὔ ἴῃ 100 σδῆοῃ ᾿δΥν, 249, ; ὙΠΘῊ ἰδ 5ΞΡΟΔ ΚΒ 
οἵ αοὐ δῇοσ [Π9 πΔΏΠΕΥΣ ΟΣ 26}, ἰδ 18 ποὶ 
ἴο Ὁ6 υπάἀογείοοά [ἐ ΕΓ Ϊγ, 418, 419. ; 1}. 
ΔΡΡοϊηϊοὰ τηϑϑὴ8 οὐ θῃ]  θηΐηρ [ἢ 
τη, 499, 500. 

ϑεοίίοηδ οἵ ΒΕ ΡΙΌΣΘ, Ὠδῖηοδ σίγοη ἴο, 18ὅ, 
156. 

“ϑείαΐ, τιοαπίης οὗ, 72] -- 728. 
8εη8ε, πιὰ δὶ ση! σαλίοι οΟΥὨ Ἰοτη9, ἀἰδιϊῃοἰ οη 

Ὀοίνγοοη, 212, π. 
ϑεηπ8ε οἵ δβογ ρίυγε ἀεδηδά, 210, 211. ; ΒΟ 

ἴο Ὀ6 Τουπὰ, 212. ; 16 ᾿πῃνεβιραιίίοη οἵ, 
240, ἄς. ; τ|ι6 Ἰἰτοταὶ βοῆβο, 242, ὅζο, ; [Π6 
ΤΥΟΡΙΟΔΙ, 242, π. ; ἴπῃ6 διἰδίοτίςὶ, 248. ; 
τἢ6 στγατητδι!ςο- ἰδίοτί 4], ἰδία, ; 186 πιὸ- 
ἀΐαῖο, βρί σὶ8], οὐ τηγϑιῖοαὶ, 248, ἄζο. ; 
ΨΠΥ ἴθ Πγδϑιῖοα] δὸ Οδ]θὰ, 2483, κ.; 
οἰ 58 βοαῦοι οὐὗὁἨ ἔοτ8 οὗ [16 δρ᾽ γί] 
δ6η86, 244, 245. ; [ὴ6 ΓΥρίοδὶ, ἐδέα. ; [868 
Ἰηογαὶ, 245, ὅς, ; 116 ἱπίο 8] υογὰ (80 
οἈ]16ἀ) ποῦ 8 οὔεγίου ἴον ἴδ, 349 ; ποὶ 
ΘΥ̓ΘΓΥ͂ Β6η86 ἴῃΠ6 ἩΟΓΒ οδη ὈΘΆΓ ἰο Ὀ6 μΡυὶϊ 
ὌΡοη ἴπσ6ῃ), 349, 250. ; τι ο8 [ῸΣ ἰῃγοϑεὶ- 
ξαϊίης ἰἴ, 250, ὅς. ; δῃουὰ Ὁθ γαῖ ῦ Δ Κθη 
ἔγομι βεγ μίυτα ἴδ Ὀγοσρἢν ἴο ἰδ, 2952. ; 
τπδὲ 8666 οὗἩ 8 ἰοχῖ ποῖ ἴο Ὀ6 οοποϊπἀροὰ 
οἡ τὺ 18 ζαρυσηδηΐ [0 γθδϑοῃ, 268. 

ϑερίκασίὶπί υεγείοπ οἵ δοΥΡιΌΓΕ, νγῶὰβ ζῇ γ- 
ΔΙΥ υδοὰ ὉΥ͂ ἴῃς Φεγ8, 21]. ; δοοοῦηϊ οὗ 
1ι, δ9, ὅζο. ; ΒΘθησΟ ἰ(8 ΠδΙηΘ, δ9, 60. ; 
ποῖ 4}} ἐγαπαϊδίοἃ δἱ οὔςο, 68 -- 6. ; 
νογαδίοη οἵ Πλδαπίοὶ ἰοδὶ [Ὁ0Γ 8 Ἰἰοης ἐΐπηο, 
65, 852. ; δυϊμου Υ οὐὁἨ δ, 66, 67, 72. ; 
τηοβὶ Γγραυοηίίν, ᾿πουρ ἢ ποὺ δἰνναΥ8, οἰϊοά 
ὉΥ Νὸν Τϑδβιδιηθης ὙΠ ΟΓΒ, 182. ; 8 
γΆ]06 ἔογ δϑοοσίδιηίποῷ ἴ80 ἐσ ἐομεπαϊ, 
290. 

ϑεγυαπί 0 ἰλὲ Ζοντά, [ῃ6, Ὑ ὨΘΙΒΟΥ ἃ ῬΟΓΒΟῚ 
᾿καὶγ 8ο ἴο ἀφδίρῃδιθ δἰ γηβοὶ, 610.; δῇ 
οΟΠϊοίαὶ εἰ116 οἵ ργορδοῖα, 610, π. 

ν ϑρυκοη οΥὗἨ ὈΥ δβδἰδἢ, 
804, ἄς.; ἴο ψῇοπὶ ἰδ6 δρροϊδιϊοη 18 
ΔΡΡΙΙοἀ, 805.; 4ιυοδίίοη νν 0 ἰ5. ἰηϊθηἀοὰ 
Ὀγ ἴἢπ0 αἀϊνίηθ 1ρζαῖθ δὺ ς4]1ε, 806ὅ--- 
807. 

ϑεγυϊ μά, τ ὮΘῚ ἴδ6 ρμοτὶοά οὗὨ ἱξ οχρίγοά 
ΔΙΠΊΟΠΡ [Π6 ΗξΌγονΒ, 5668. 

δλεολίπαλ, ἴῃ, 767. 
λεῖπε, ἃ εἰ} 6 δἰἤχοα ἴο οαγίαίη ῥΒΆ]πηϑ, 

719. 
ϑλίιρφαίοπ, ἴ86 πηοδηΐηρς οὗὅὨ, 719, 720. 
Δϑλίρε οἵ ΤΑΓϑ ἰδὲ, 655. 
ϑλιτ, ἃ {π|6 ΔΡΡΙ Θὰ ἴο ΤΠΔΗΥ͂ Ῥβδ]8, 717. 
ϑλκέαπιι δ, δὶ ἱπιδηἀθὰ ὈΥ 186 ϑιηθ, 

756, 757. 
ϑλμδλαπ, ἩὮΥ 80 ΤΑ] ἃ, 849. 
δισηαϊβεαίίοπ οὗ πογὰβ ἀεϊεσιηϊηθὰ ὉΥ δὰ- 
ποῖ, 286. 

ϑιπιον (Ἐ.), σοηδιγοὰ Βυχίον β τηοὰθ οὗ 
Ροϊπιίης [86 Τδγριπη8, δ4, π.; ιἷἰ8 ῥγαΐβδο 
οὗ διορῆδη οδἀὐϊοθοι οὗ ἴΠ6 Ὑ αἱξζαίο,91, π. 

ιν, Οοὐ᾽» δεϊιγοὰ οὗ 1 πιυδὲ Ὀ0 Θχδιδιιοὰ 
ἴῃ 8 νοτγὰ, 728. 

ϑἰαυοπὲς υεγδίοπ οἵ βοτὶρίηγο, 98, 94. 
διίείάμη, το δοοοαηὶ οὗ ἷ8. ἀοδῖ ἰῃδογίοὰ 

ἴῃ 18 Εἰβίοσυ, δ84, π. 
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ϑηὰ (ΌὈγ. “. 0), ἷ8. βενρίυτο Τοδυϊ ΠΟΥ͂ 
ἴο {86 Μοδββίδῃ γοζογγοὰ ἰο, 79, ". 

ϑπιλ (Ἀγ. ΥΥ7.),ὄ ἴ8. Του ΠΑ ΓΥ οὗ ἰλδ6 ΒΙ10]6 
γτοίοσιοά ἴο, 819, ". 

δον οΥΓ πιαπ, ἃ (1010 σΟΠΒΙΔΏΙΥ ρσίνοη ὉΥ 
ἘχοΟἰκἾ61 ἴὸ ἰμαβο ῦ, 885. 

ϑοπο ο7 ϑοίοπιοη, αυῖμοῦ οὐ ἰδ, 745, 746. ; 
ΟΒΠΟΠΪΟΔΙ] Δ ΒΟΥΠΥ͂, 746---748.; δαϊὰ το 
ῬΟΙΙυΐΘ ἴθ Πδηάβ, 747, π.; οἶα88 οὗ ΗΘΌΓΟΝ 
ῬΟΘΙΓΥ ἴο νι οὶ ἰδ ἰ8 ἴὸ 6 τείειτεὰ, 748, 
ὅς. : Οἰπεθυγς ἘΒ νἱονν οἵ 15 ἀοϑίρῃ, ἃς. 
7δ1.; υσδιίοη νυ Βοῖ ΠΟΥ 81] ΠΟΥ ΟΔ] οὐ ποῖ, 
52, ὅδο.; βυρροβοά ὈΥ Βοπηδηϊδίβ ἴὸ 
Δαππιῦγδϊο ἴἢ 6 Ὑιγρίη, 758, π.; βίγ]6 οἵ ἰξ 
Ῥαβίογαὶ, 7δ5.; δἰὐσγοῦ οὐἤἨὨ ἰγβη δ δῖοσβ ἰῃ 
σἰνὶπς τογῦδ] τοπἀθγίηρ8, 755, π.: ΠΟΙ ΠΟΥ 
ι 18 ἢ Σ8η ΟΥὨ ΒΡ γί 8] ἰονθ ἰὲ ἀ68ογ θ68, 
755, δς.; ὙΒΕΙΠΟΙ [ΠΓΘΘ ῬΟΙΒΟΏΒ ἱπίτο- 
ἀπορά ἰηϊο ἰδ, 7δ7.; 118 ρεγβοῆδὶ ἀθβογρ- 
[ἸΟῺ8 δ.ὸ οὗ 186 οἰοϊπαοα, ἢοῦ πποϊοι μοί, 
Ὀοάγ, 75ὅ8.; ποῖ οὗἁ ἰδ ἀδῖο, 759.; ΗΙ- 
φἰρ 5 ΒΊΓΔΠβΘ ΟΥ̓ ΕἸΟΪβηλ ΟἹ Υἱ, 4., ἐδίά.; 
ψογείοηϑ οὗ ἱὶ, ἰδία, 

ϑραπίσὴ Ἑπαγαοίοσ ἰῃ Ηρῦτον ΜΗ8,., 41.; 
ϑρδηϊϑῃ Μϑϑ., 44, 45. 

ϑριιγϑίοισε (Ὠγτ.), μὶθ Τυοαιθο οὐ [6 Ῥ͵ο- 
πλΐβοϑ, 482, ν. 

διάλοϊίπ, ἮΪ8 ΘΟΥΤΟΥ 'ἴπ ΘηυτηοΓα ηρς ψνογαᾶςβ 
δηὰ ΡῥὮΓΑΒΟΒ 8 ΟΟΟΌΣΤΙΏΡ ΟἾΪΥ πη ἐῃ6 
ΔΡροηάϊχ ἴὸ δυάχοδ, ν᾿ ἷς ἢ δγὸ ἑοαηὰ ἴῃ 
ΟἾΠΟΓ ραγίδ οἵ (δὲ Ὀοοκ, 624. 

ϑιερῆδη (81.), δἷ8 βρϑϑοὴ, 486---488.; ἰτη- 
ῬΓΟΌΔΌΪ ΠΥ οὗ ἷΒ Ὀοΐηρ ἰπδοςσυγαίο, 486. 

(Ε.). ἅτε ργϊπυβὰ εἶ Ὑ Ἰζαῖθ νυ τ ἢ 
ΨΟΥΒ6Β τηδυκοά, 87. 

δε πῳήίεεί (ΒΡ.), τοίοττοὰ ἰο, 489, π.; ΒΒΟΥΤΒ 
ἴδιο ἀοίδϑοίβ οὗ δπείθπὲε ῥχοίδηθ ἰβίοσγ, 
608, κ. 

ϑίοισε (Ὁ τ.), 8 ΓΘΆΒΟΏΒ ἴον ὈσΘ᾽ονίης 8010- 
ΟΠ Β βδοηρ βρίγῖυδὶ, 755--- 757.; βῆονθ 
ἴδαὲ 16 ἀδδοσγί ρίϊ 05 ἔθ ΓΘ 8.6 οὶ οἵ ἴδ 
ὉΠΟΪ]οιΒοα ρογϑοῃ, 758. 

ϑιμαγτί (Μοβεβ), οὴ Ηθδ. ἱ. 6., 166.; δἷ8 
ΟϑυϊΟη8 ἀραϊηδὲ ἡπάρσίηρ οὗἨ ὈΟΟΚΒ ΟΥ̓ 'ἴῃ- 
ἴογηαὶ ονϊάθμοο, 648.; ρἼν68 ΘΧΘΙΏΡ 68 οὗ 
οΥδο8 Ὀοΐηρ ἀδοοϊνεά, 548, 549.; {ΠῚ} Κ8 
ἱζς δῇ ὑπ δυταῃίδ 6 βυρροδι(ίοπμ. ἰδ 1.6 
Ῥοηϊδίθθος, ἰἦ μοὶ σεπυΐῃο, που]ὰ ἢανθ 
θ6ΘῺ ΡΘΠΟΣΑΙΪΥ δοοορίοα 88 δυο ἢ ὉΥ ἴΠ6 
ον, δ99.; 8 ἡπάρτηοηξ 88 ἴο ἴῃ6 δ- 
1Βοσϑηἷρ οἵ ΤΠ. ΪΘΓΟΠΟΙΩΥ, 5682.; ταζαγὰδ 
1881. ΧΙ]. --Ἰχνὶ. 88. ἃ ζτεδαὶ Μαεβϑίδηϊος ἀ6- 
γοϊοριμθῃῖ, 791.: δον [Π6 ἱπιργο Ὁ ΠΥ 
οὗ τἈ06 Ὀοοϊ οὗὨ Ι56ῖ8᾽ 8 θείης τηδὰθ ὑρ οὗ 
ΨΑΣΙΟΙΒ δΔυῖθοΟΓ, 794. 

ϑκό)εοί απὰ ῥγοάϊοδίθ οὗ ἃ ὑγοροβὶιίοῃ, 34]. 
ϑιιὀ)εοί-πιαίίογ, ἴῃς, οὗἩἨ Δ Ὀοοῖ, 255, 256. 
ϑμπ δη ἃ πχοοὴ διδηάίης 81}}}, [8}} οἵ Ῥμδοίοῃ 

βιὰ ἴο 6 ἰοπηάοά οὐ τ} }8 τηΐγβοϊο, 617, 
π.; δχδιηϊηδίίοη οὗ Ἰΐ, 619----62 1. 

ϑιργόμιαον οὗ δ8ι. Ῥοίοσ, ἰουπάδα οὐ 8 
᾿Ἰτογαὶ ἱπιογρσοίδειοη οὗὐ Μαϑῖῖ, χυΐ. 18., 
278. 

ϑιυγεπλωδῖμε, Ὠἷ8 οοΟἸ]αἰίοη οὗἁὨ ἰΟΥΤΩυἾ: ἰ7Ὸ- 
ἀποίηρ ᾳαοϊδιοῃβ, 186, 1[87.; Ηἷ8 ὀχίγδοίθ 
ἴτοσῃ σα Ὀδἰ ηἶςα] τυτὶ τη χ8 οἡ ΜΊς ἢ 861᾽ 8 οοη- 
Βίοι νυ βδίδη, δὃς., 207, 208, π. 

ϑοῶ 
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ϑδαπηα, ὮἰΒΊΟΥΥ οὗ, δοςουηὶ οὗ, 852---854.; 
ἱΠΟΟΥΤΘΟΙΪΥ 8818ὰ ἴο ὃδ0 τηθηθοποὰ ὃγ 
Ιρηδίϊαβ δηὰ ΟἸθιοηΐ, 854. 

ϑγπιδοῖς, νυπδῖ, 398.; δοῦν {Π6Ὺ αὐ βον ἴγοπι 
[γΡ68, 8394.; ἰπ!ογρτοϊδιίοη οὗὨ, ἰδέα, 

ϑπιδοίϊοαἱ δοῖθ, 244.; ἀϊδιεϊηρυ δηθὰ ἔτγοτα 
ἐγρίςδ]), 245. 

Ἰδηρσαδρο, ΠΟΙ Σ ἴο 6 Τοίογγοα 
ἴο ραυγαιῖίνο ΟΥ Βρί γι 41 ἱπογργοίδιίοῃ, 
8394. 

ϑυπιπιασλιια, Ἠΐ8 γοσβίοη οὗ βεογὶ ρίῃσο, 74, 75. 
ϑηπασοσμε τ0]], ἔογτη οἵ οὔθ, 39. 
ϑυπεοάοοδε, ἃ ἤρατο οὗ δρϑθοῦ, 858.; 6Χ- 

ἈΠΠΡΪ68 οὗ, 859, 860. 
ϑυγίας ἰαπσμασε, ῬῬ ὮΘΥΘ ΠΟῪ πιϑ6ἃ, 17. 

Μ5. οἵ ΟἹΪά δπὰ ον ἸΤοβιδπιθης 
ἀϊδεογεγοὰ Ὁγ τ. Βυςδδηδη, 79, 80. 

ΤΩΒΕΠΝ ΟΕ, τ᾿, Ποῖ Οὐδ᾽ 46 [6 ΘΟ Ρ 
οὗἉ Ἰβτδοὶ, 570. 

Ταδογπαοῖε5, [δκϑὶ οὗ, ΟΥΤΟΠΟΟΤΒΙΥ͂ δα ρροβοά 
ποΐ ἴο ἢᾶνο Ὀ6θη ΟὈβογνοα ἔγοπῃ 1.6 Εἰ π6 
οΥ̓ Φοβυδ 11 τὲ9 τεϊαγῃ ἴγοσα σΒΡΟΥΙΥ, 
6008, 660. 

Ζ7Ζαϑΐε οἵ νογβίοπβ οὗ βουρίαγο, 95, 96.; οὗ 
ᾳυοϊδιίοηϑ, 114, ὅτ., 189, ἄς.; οἵ αἰνὶ- 
Βίοη8 οὗ ἀδηδδὶβ ὈΥ̓͂ νΑΥΪΟυ 8 ΟΥἾςΒ, 55].: 
οὔἩ 6 ῬΒ8]π)5 ἀσοσογάϊπρ ἴο τη οῖγ βουθγαὶ 
δι. Ὀ]οεῖ8, 729, 780. ; οὔ ἴπΠς Ῥτορποῖβ, 777. 
οὗ τ8ο θη Κίησάομῃϑ οὗ 1)8}16]᾽8 Υἱβίοῃ, 
8539. 

Ταοϊίμα, ῬτοὐιἀἸοοα ἀραϊπβί [Π6 Φ εν, 490.; 
ἢ. δοοοιπὶ οὐὗὨἨ αἰτίη 88 γαἀποίίοῃ οἵ 
1η6 Ηοπιοηδάοσῃηδβοβ, 492. 

Ζαϊημο, ἰἢ 6, 275.; σοι Βδί8 οὗἁἨ ἔσο ῥδγίϑ, 
ἐδιά.; τὴς Φατυδβαίθῃ διὰ Βαθγοηίδη, 276. ; 
οοἸϊοσιίοη οὗ, ἐδία.; ογιεἶσα! ἡοῦοΒ οἵ, 22. 

Ταηι οἰναγϑοῖοσ, το, 42. 
Ταγσαπιδ, δοσουηῦ οὗ, 58, ὅς,, 374.; [6 Ηδ- 

Ὀγοῖν ἴοχὲ 88 ὁσχἢϊἰτοιὶ ἴῃ, 22.; ΓὉΠοῖγ 56 
διὰ ναῖπο, 58, 230.; ὙΠΟ οὐγ [τὰ 
αυοϊοὰα [Π6π|, 58. 

Ζανίον (τ. Φ0.}}}), 18 τυ]ο8 ἴον 186 τἱρὰς 
πηἀδογβίαηἀίηρ οὗ Φοῦὺ, 692.; παίατο οἵ 
Ὠἷ8. (ΠοοΪορῖςαὶ ορ πἰοηβ, 692, π. 

Τεαολίπρ, αἰ ἴδγοηςα ᾿δύννθθη ΟῚ οτγὰ Β δηά 
μιῖ8 ἀἰδεὶ ῥ᾽ 68᾽, 800. 

Τελιϊαΐ, Ῥβαὶϊ. οχὶν. 8ο Ἵδ]οᾶ, 717. 
Τερλιϊαΐ, ἃ ἀτπ|6 οὗἁ οσογίαί πη Ῥβ8]π)8, 717. 
7ΤΈγηιδ, εοτὶρίαγα, ΠΟῪ ἴο αϑοοσίαϊη [6 

τποϑηΐῃς οὗἁ,, 210, ὅς.; δἰρηϊβοδίίοη οἵ, 
δον ἀἰδιϊηρο θα ἴσοι 166 6 η86, 212, π. 

Τεγτγίίογψ, δχίθηῦ οὗ, ῥγοπιὶϑδοὰ ἴο 1βγϑεὶ, 
δὅ68, 

Τεγιμἰ αν ΒΡΘΑΚΒ ΟΥὗἨ 6 Υἱσαυίοῦβ Ὀεριΐδη), 
284 

Τείγαρία οἵ Οτίροπ, βροοίπηθη οὗ 68. 
Τλεπὲμδ, ΔΙἸοοβ αἰ βοσορϑηςίθδ ἴῃ ἴἢ806 ὈΟΟΚΒ 

οὗ Κίηρβ, 642.; ΒΌΡΡΟΞΒ68Β {πδ8ὶ τ[86 δυῖδοῦ 
Πδὰ ΟἾΪΥ οχίγαςιβϑ ἴγτῸΠῚ 8 ἴδύροσ σοῦ 
Ὀοΐογα ᾿ἶπὶ, 644.; ἀουδίδ {ἰπὸ Φογοιδη 
δ ΠΟΓΒἢΪρ οὗἩ Ι,Απιοηίαιίοης, 825, 826. 

Τλεοαοέίοη, Ἦϊ8 νογϑίοπ οὗ βδογὶ ρίῃσο, 74, 75.; 
πὶ ἰγαηβ ιῖοπ οὐ Τ.Δηΐ6] εὐρϑευὐ6α (οΥ 
(πὲ οὔτ 1 ΧΧ,, 65, 70, 74, 859. 

Ϊπάες 172. ---- ϑιιδ)εοία απα “είλοτςε. 

Τλεμάας, ῬτΟ ΔΌΪΥ τῆοτγο (ἤδη οὐε οἵ ἐν 
ὭΔΙΏ6, 492, 498. 

Τλοίμολ (Ὠτ.}. οα. ἴῃς ὙᾺΥΒ ἴῃ προτὶ πο. 
ἰδύϊοηβ ἃγὸ τθϑάὸ ἴῃ ἴπὸ Νὲν Τεσιδασαι, 
199, ἄς.; ἀουδις ὙΠ ΠΘΙΠΟΣ (ἢς δοοὶ αἱ 
δηΐϊθὶ θ6 φσεπαΐπα. 2900. : ΒΕ οτος (δε 
Πα ἀπίδογ οὗ τς αρίβηϊε ἴο της Ηεῦτενε 
δισ θυϊοἀ ᾿πδριγαιίου ἴο ἴῃς ΟΧΧ,, βοᾷ 

παρ {ἰπρεὰ Μ᾿ ἢ ΑἸοχϑηδτίης ΡΝ ϊοδορὰγ, 
200, 296.; ἰδ ποιΐοῃ οὗ δὴ ογγδηὶς με - 
ΤΑ ]]6] ἴ5πὶ Ὀοίσθοη τΠ6 ΟἸἹὰ δπὰ Νεν Τα- 
δἰπιθηΐ δοοῃοιηΐοα, 900, ; ἱπιασίποε τὴε 
ΘΡίβε]ς ἴὸ 1η6 Ηεῦγονβ ἴὸ δὲ νῆδι ὅι. 
Ῥαὺ] ἀοπουποοάᾶ, 1 Ὅον. 11. 4., 900, 320].; 
ὮΪ8 ΔΓραϊηΘηΙ8 ἀραἰηδί δυϑοϊυῖς ἱπερίτε- 
κίοη, 8301, ὅκα. 

Τλοπιας (οἵ Ηδτῖίκο}) πιβὰθ ΠΟ ΠΕ τΓαπεΐδ. 
(ἰοη οΥὁἩ ΟἸὰ Τοβίαπιοηξ, 82.; τοῖο εσγα. 
οἸϊοπ δῖα, νυ μδῖ, ἐδιά, 

Τάγεαξ ἴοὸ Μοβεβ οἵ ἀεδίτογίηρ [Ιεγϑεὶ, δ 
ΔΙρυτηθηΐ ρα πϑὲ [6 ἴδιο σοπιροριῦος οἵ 
6 Ῥεηίδιουςῆ, 606, κ. 

Τῶν ὙΒΘΏ ἃ ὈΟΟΚ νγ88 νυγιζοη, ἔῃ Κποκπίοάξε 
οὗ, υδ6[] [ὉΓ τιπἀογείδηάϊης ἰδ, 286, 247. 

Τιιε5 οὗ ὈΟΟΚΒ οἵἨ βετὶ ρίυτο ἴο δα οὐβεστο, 
285, 286.; οιείοπι οὗ γίνη τἰπεδὶ Ὁ 
ὈΟΟΚΒ, 619, π.; οὗ Ρββίπια, 714, ἃς. 

Τοῦδίξ, ὈΟΟΚ οἵ, δοσοῦπὶ οἵ, 889, 890. 
Τοάεπδ, πο ἢ ̓ΓοΟΠγβοα, ποῖ δ᾽νν8γ5 ἱπι!8- 

ἀϊαύοϊγ Δ] 16, 202. 
Τοπιϊπο (ΒΡ.) ἢἷ5 ΕἸεπιθηὶβ οἵ ΤΒΟΟΙΟΣ 

τοίοιτοα ἴο, 2], »., ὅζο., δες. 
Τοισπδοη (Ὦτ.), εἰϊοὰ οα αἰ ἰξογερμδηοίες ἰα 

αυοίκείοηδ, 180---1 82. ; 6 ὀχ ρἰδηδίίου οἵ 
δι. Φοϊη δ τηοίάθ οἵ γοοκοηΐηρ ΒουΓα, 48. 

Τγαπειδείαπίἰαἰίοη, δ ὉΠῖΘΠ Δ ΡῈ ἀοείγις, 
258.; Ἰουπάοά οἢ 8 ᾿ἴδγαῖ ᾿μτοσργοιδιίοη 
οἵ ἔραγεαιῖνα ὀχργοβδίοηα, 272, 978.; το 
ΡῬυρσηδηΐς ἴο δβεγρίαγο, 8318, ἃς; πἷο 
βγβὶ υδοὰ τῆο τοῦ, 818, 819, π.; δι 
ροη ἰξ τοΐειτοα το, 320, π. 

7τεσοῖίος (Ὁ γτ.), τοίοττεα ἰο, 83, π., 85, 5. 
ὅτο,, δο.; ἢ᾽5 τοῦ Υ Κα ο ἴῃς ῥἰδείηρ οἷ 
ΒΔηϊ6ὶ πη ἢΠ6 Ηδρίορτορδα, 848. 

Ττεποὴ (Ὦτ., 5 Βυποηγταθ οὗ {δὲ Νὸν 
Τοδβιδπηθπὶ γοίδττοα ἴο, 2] 4, π.; δὶ8 Νοιδ 
οὔ ἔμπα ῬάγΆΌΪ65 οἰίοα, 344, κ. 

7γορες, 815.; οΟὐβογνϑείοῦβ ΟἹ ἴδια ἰπεγρῖον 
ταζίοη οἵὨ, 3816, ἂς. 

Τγμε τεαάϊησα οὗ ἴῃο ἰεχὲ οἵ δϑεγιρίαε, 
δΟΙΓΟΘΒ οὗ, 100. 

Ττμίλ δεῖ ἴοσι ἢ υπουΐ ᾿πϑρίγαίου που 
ποὶ Ὀ6 δογρίαγο, 298, 299, π. 

Τιντοίίη, ᾿ΐ8 τυῖοβ ἴὸγ [86 δρρὶ!οδιίου οἱ 
αἰϊδείοηβ, 194. ; τοίογσγοὰ ἕο οὔ ἴδ6 δεῦφϑε 
τὴς Ιοιηδηΐδῖβ μὰ οὐ δογίρέυτε, 348, 
2949.; μᾶ8 ὑπάυ}Υ Ἰοινεγοὰ εοτη οἵ τδε 
[οτοῖ Ὁ]6 ἐσ ργεδδίουβ οὐ ἴῃς πιογαὶ ραγῖδ οἵ 
δογίρίυτγο, 428. 

Τυοΐδεη, ᾿ιἰ8 ἰΠΘΟΙΥ οὗὨἨ “4855. υϑεὰ ἴος ἰδ9 
Ι,ΧΧ. νογϑίοη, 66. 

Τυγρεβ, ἀοβποά, 8385. ; Ππαγαοίοσιειῖςβ οὗ, 384, 
386. ; ἀιδγοποο θοίν ον το δηὰ 678,» 
0ο]8 δηὰ ραγαῦ θα, 386. ; βροεΐες οἵ, ἐδώ ; 
δοῖιν σοηηοοϊοἃὰ νὴ τΠ6 ΔΠΉγρα6, 886. 
887 ; Ὀα5.8 οὗ ἐγ ίςδ] Ἰπἰογργεϊατίοι, ἐδιέ: 
Ομ ον δ) ον 8 Οἰαβοδιίοῦ, 387, 488.: 
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7π΄ες 111.--- ϑιιδ)εοίς απὰ “ωΐδονε, 

ΜλτβΒ 5 σὰΐΪα ἔῸΣ τς [ἰπιϊηρ οἵ, 390, 
8991. ; ἰΠΤΟΥΡΓΟΙΠΙΟη οὗ, 391, 392. ; δὺ- 
δυγὰ τγρίβοδιίίοηβ, ἐδία. ; Ἰιπιηϊαϊτίοη οὗ, 
3592, 8398. ; Εδ ΓΑΙ ΓΒ Τυΐ68 ἴογ (Π6 ἰη- 
τογργοίδιοη οὗἉ τῆ πι, 898. 

Ζυτε, ρτγοάϊοιίοπϑ ἀραίηβι, 832. 

ύΣΡΗΣΣ 5, διὰ ἢΪ5 νογϑίοη οὗ δογ ρίατο, 98. 
ΤῊ ΤᾺΝ δεαπίδ, τεἀοτηρίίοη οὗ ἴῃς βγδι ηρ8 

οὗ, 567. 
ηίο ἐλὶ5 αν, τἴππ6 ρῆγαβα ἴῃ τἴπ6 Ῥοπίδιθποῖ 

ΟΧΑΠΪηο4, 59], 592. ; 8οΙ1π6 1 Π|68 ἀοδὶρ- 
Πδῖο8 ὈυϊΪ ἃ Βῃοτί ροτ οὔ, 610, 611. ; 18 οὐ- 
ΟΌΤΤΘΠςΘ ἰη ἴΠ6 ὈΟοΟΪΚ8 οἵ ϑ'διμηιο), 635, 636. 

ἄ)γῖπι απὰ Τῆπηιπιΐηι, σοι πη παι ο 8 οὗ 
1Π6 ἀϊνίπο νγ}}} Ὀγ, 767. 

ὥδπια ἰοφμεπαϊὶ, ρατγιϊουασ συΐο8. [ῸΓ 85 0οῦ- 
ταδὶ πίηρ, 220, ὅζο. ; ονν πιοι!ῇςα, 220. ; 
Σηο([68 οὔ Π]διγαῖηρ ἰδ, 221, ὅς, ; ̓Ἰηάίγοοϊ 
ΤΊΘΔΠΒ Οὗ τϑοοσιίαἰηΐηρ, 235, δα. 

ὕς, τα Ἰαπά οὗ, δι σοιπιγυ ἰηιοπάοα Ὦγ, 
674 --- 676, 

Ῥάπιοῦσξ ἈΕΔΌΙΝ δ, ἴπ6 ΟἨ τ ϑείδη γι ἢ ηοὶ 
αἤΤοιοὰ Ὁγ, 96, 97; τηοβὲ σεϊδίθ ἴο 
τῆοι, 97. ; ἀϊδιϊποιΐοη Ὀούννθοη ὑπϑῖη 
ΟΥΤΕΗΙΑ, ἰδια. 3 σο]]δοῖίοπΒ. οἵ, 98. ; ΠΟῪ 
οδυκοί, 98 ---100. ; τι 68. ἴοῦ Ἰυάρίηρ οὗ, 
108--- 1 12. 

Ῥαυσῆαη (τ.),, τοίοσγοὰ ἴο. οὐ ἴπ6 ἱπρτθ- 
ΟΗΤΌΓΥ μδδίπης, 729, π. 

Ῥεηποπια βαἀνοτγίοα τὸ ἴπα σοηβέγαοίίοη οὗ [ἢ 6 
Οτοοκ αγίίοϊο, 916, π. 

Ῥεπείίϊαπ ατοοῖ νογδίοη οὐἉ βοτὶ ρίατα, 76, 77. 
Ῥενϑβϑίοηϑ οὗ ἴῃ6 κογίρίαγο, τ οἷγ ᾿πηρογίϑηςοθ 

ἴον βοσί ρέμα οὶ εἰς θαι δη ἰπιογργοίδιίοη, 
δ2.: ἀϊκειηρυ βηοὰ ἱπῖο διοίοης δῃά 
τηοάοτῃ, ἰδία... ἀσσοιηῦ οὗ νἈΓΙΟΥΒ νΟΥΒΙΟΠΒ, 
58, ὅχς.; οἰ μ551 86 σδιίοι Οὔ ἤδπι, 95, 96.; 86 
ΟΥ̓ Διο επὶ νοΥβίοβ ἴῃ (ἰοἰογπιίηἶη {0 
χοδάΐηρε, 108 -- 1 05.: τῃοὶνγ ἀ86 ἴῃ ἰπίογο. 
Ῥτοιδίίοη, 228, ὅζο.; ποῖ ἴο Ὁο ἱπηρ] ον 
Το οἀ οἡ, 229.; νουβϑίοῃϑ οὐἨ γεγδβδίοῃϑ 41 1Ὸ 
ΟΥ̓ πο δι οτγίτν, ἐδέα,; ποιῖσα οἵἁ βανϑσγηὶ, 
230, 231.; τοῦ οδβ ῸΓ δδοογιαἰηΐης μον [ΔΓ 
ΠΟΥ ΤΟργοδοηῦ σογγ ΟΕ Υ [Π6 τηοαηϊηρ οὗ 
ΗἩρφῦτγονν δηὰ Οἴοοῖς πόσα, 2831], 232.; 
5 ΜΝ οιῖιδ᾽5 οοτηπιοηάδοά, 232.; ἀδηστίρ- 
του οὗ 809.; ἢυνν [ὯΓ ΤΟΥ ΠΙΑΥ͂ ἀορατγὶ 
ἔτοτῃ ἴῃ 5ῖ}]ο, ὅο., οὗ 8ὴ δυῖδογ, 809, 810. 

Ρίοειογο (Ἡ. ἀς 8.), "18. ἀϊνϊδίοη οἵ 16 ΟἹὰ 
Τεδβιδηγοηξ ἰπῖο οΠαρίοτβ, 238, 87. 

Ῥίώρεν, ᾿ἶθ ἀἰβαρρτγονδὶ οἵ ροσϑεσυ οι οἱ 86- 
οουηϊ οὗἉ τοὶ μκίοη, 350, π. 

Ῥίριοπβ, ἃ ταοάο οὐὨ τγουραϊϊηρ ἴἢ6 ἀϊνίηθ 
ψ}}}, 767, 768.; οἴη τοϊϑιεα 88 οὗ {ΠῚ ηρ 8 
ΔΟΙΌΔΙΙΥ ἄοπο, 768.; αποδιίοθ ἩΠΘΙΠΟΥ 
ΠΟΥ ὙΟΤΟ ΤΟᾺΪ ΟΥ̓ ΤΠΊΘΓΟΪΥ τἢ6 ἀγαϑ8 ἴῃ 
ῬΑ ἰῳ Ῥτορβοῖῖς σο 6 ΓΚ 0Ω8 ὕγεσο οἰοι πο, διά 

ἰα. 

Ῥισίησα, ἰβ τυῇοβ 18 ἴο ἴὴη6 ἀου!Ὀἷθ Β6Π86 οὗ 
ΡΙΌΡΒοΟΥ, 406.; [ἷ8 δι οϑίίομ 85 [0 [0 
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τηδίοτ 415 ἀϑοὰ ογ ἴπ6 Ῥοηίαίοθοῖ, 549.; 
818 ποιΐοη ἴῃ τοσατὰ ἴο ἔπ {1{16, 158]. 1. 1. 
τείυϊεα ὈΥ ΚΙεϊηοτί, 798, π. 

Ῥοϊιαῖγε Ῥτοπουπηςθὰ ἴπ6 δοοοπηΐῖ οὐἩ [ἢ6 
δβίαυ ἢ τοῦ οὗὨἍ [86 οὨ ἀγοη δὲ Βοι ἢ] θ ΩΣ 8, 
{αὐτὶ ςδιίοη, 490. 

Ῥοιοεῖ- μοϊπία, ἩοΌτον,, χυσδβιίοη οὗ [6 δ8η- 
(4 Ὑ οὗ, 1], ὅἄτο,: Αγδδίς δηὰ ϑυυίδο, 
14, 15.; δγβίθηη υδβεὰ ἰῃ βΒοπη6 οὗ ἴ86 Μ|58. 
αἱ Οάδββα, 15. 

Ῥαμίσαίε νοτβῖοη οὗὨ βογίρίαγο, δοσοπηΐ οὗὨ ἱξ, 
89, ζο.; Δυιϊδοτίζεα ΌὉΥῪ 16 Ουυηοὶ! οἵ 
Ττοηΐ. 90.; οἀϊξίοηδ οὗ ἰδ ραγιϊς] γί ζοὰ, 
90----92.; ἰϊ8 γδίυς, 92, 98, 230. 

ῬΥΖΚΗΉΝ Κα, πὶβ Απιϊαα ἴ68 ΗΘ Ὀτεθοσιτη Γ6- 
[οτγοά ἴο, 26, "., 58, π. 

Ῥραϊὶ (Ὁ τ.}, δῖ5 Ῥγοοῖίβ οὔ {π6 ἱπιεγροϊβιϊοσ 
οΥ̓́Ί6 ονοὶ Ἰριΐοτα, ὅζο., τοίογτεὰ ἴο, 
14, κ. 

Ῥαίίοη (Βρ.), πὶ8. Ῥτοϊεροπηοηδ τοίοσγαὰ ἴο, 
δ,π.ὅτ., ἅς. 

Ῥραγὀωγίοι (ΒΡ.), 48 σίνοῃ ἰπδβίδηοοβ οὗ 
}οΒΟΡἢ 188 ἀον᾽ιίοηβ ἴτοπι βου ρίαγο, 
490.; ᾿δϑεγὶβ [Πδὲ ΕΖΓᾺ που ]ὰ ᾿ανο ρῥἰαοεὰ 
ὯΟ ὕοοκ ποῖ βδοτοὰ ἰπ ἴἢ6 βϑῃη6 υΟ]]ΠΠ6 
τ ἢ το ἰαῖν πὰ ἴἢ6 ΡγΓΟρΠοῖβ, 746. 

Ῥρεεῖδ, ἴῃ6 Βανι, οὗἁ 1[λ5π]ε], 842. 
Ἡοἰαῆε, οσὨαγαοῖοι, Πα, 42. 
ῬΡλικίοπ, τοϊοττοὰ ἴο, 60. 
Ἡλίαζεν, Ἀϊ8 Ὠδραϊδιίοη οὴ ΗΟΪΥ 50 "ρ- 

ἴπΓὺ Σοίογγοα ἴο, 890, 892. 
ΓΡιελεά, ἴῃς, 88 δβιισλ, δύο ποῖ ἴὸ ὃ6 τηδάθ 
ὍΡΕΒ οἵὁἁ ΟΠ τγβῖ, 392. 

Ῥρίδοη (Τ.). 5. Αὐομθοϊοχίοαὶ Το ΟΠ ΑΥΥ 
τι οἰειτεὰ ἴο, 586. 

Ῥρίπεσγ, ἢΪ8 [)ὲῈ ΟὨΚοΐοβο ἄ., τοίοσιτε ἰο 
δὅ, Ἀ. 

Ῥρίβέοπι, ἴῃ. τον. υ]}., ον 1ῃ6 ἀοβουγριίοη 
ΟΥ̓ Β ἴο θ6 υπαογβίοοί, 786--- 738, 

ῬΡί βάζοτα, ΔΡΟΟΥΥΡΒΔΙ ὈοΟκκ οὗ, δοοοῦης οὗ 
892---894. 

ῬΡίβεπιαπ (Ὦτ.), ἢ58 Ἡοτγτεο ϑ'γτγίδορ γοίοττοά 
ἴο, 81.; δ΄8 Εδδβιιγϑβ γοίοσγοα ἴο, 88, π. 

ἩΡὲιδίμβ ΟΌβογνοβ παῖ, ἐπυυρὶι ΟἾγίϑὲ δαηὰ 
Ὧ158 δροβίϊοβ δ ποῖ [ϑβοθογ οὐ οσὐίἰοΐδβιη, 
ἘΠΟΥ͂ σογίαί εἶν ἅτ οὗ ἰγαΐῃ, 548. 

Ῥροϊβωα τοίοττοὰ ἴὸ οὐ Μαϊαῦαγ Ἡοῦτον 
Μ55,, δ0, π. 

Ῥροτάς, 16 νϑῇῃῖο]ε8 οὐ βίρηδβ οὐὨ τβουρῆϊ, 
210.; ΘΔ 6ἢ ΗΒ 8016 πιοδηΐπρ, 21].; ΤᾺ ]6 85 
ἴον ἱπνοϑιϊ σαῖς (Π6 πησδηΐης, 21], ὅτς,; 
ἀΙΒΈσΤοπ: πηρϑηΐηρ8 οὗἁ, ὑπᾶάεγ ἀϊοτοπὶι 
ΟἸΓΟΌΓ,ΒίΔΠσ68, 2220.; ΒΟΙΠΘΙτη65 πϑδοὰ ἴῃ 
αἰ βοτοης ΟΥ̓ Ἀ ΤΟΠΙΓΘϊοΙΟΥΥ 8οηβθα, 447, 
448.; ΟΥ̓ 8 ραββαβθ ΟὗἨἁ δουρί ΓΘ ΤΏΔΥ 
Μ6]1 Ὀ6 διϊητηθ ἃ ὯΡ ἰπ ὑτίο ὈΓΑΥΟΓΒ, δ04, 
δ05. 

Ῥγυτγακιοοτίλ (Ὁ γτ.), Ηἷ8. οχρ]δπαιίΐοη οὐὨ 180 
ΠΌΡΕ οὗἩἨ Φδοοῦ Ββ ΓἈΠῚΪΥ γῦρο πγοηΐ 
ἄονῃ ἱπίο Εργυρί, 487, 488.; 8 Υἱοὺν οὗ 
1λικο 1ἰ, 2., 491. 492. 

Ῥνοιοπ᾿ 8 Μϊϑτιᾶ, τοίογγο ἴο, 16, π. 
Ἡγτίίεν, πο, τοἰδίθϑ 4}} ἢ6 ποῦγβ, 588, 
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Χεκχπα, Ῥτο  ΔὈΪγ (ἢ6 Αἰαδαογα οἵ Εβίμον, | Ζεολατίαἢ, Ὀοοῖκ οἵ, ϑπῖ ποῦ δηὰ ἄδίο, 8ϑυ.:; 
665. ΔΗ  γβὶβ, 880, 881.; οὐϑογνδίίοπβ οὐ [Ὧ6 

διγὶο, 881, 882.; ψζοπυϊηεηθδα οὗ ἔδ6 ἰδδὶ 
βἷχ οὨδρίογθ, 882 -- 885. 

Υκιπε, αποδιίοη οὗἁὨ ΠΟῪ ΠΊΔΠΥ͂ [Π}6 Ἰδγδο] θα Ζερλαπίαλ, Ὀοοκ οἵ, ἀα μον δῃὰ ἀδίο, 877, 
᾿ : οὗ ἃ Δῃβγβὶβ, 878 

οοηιίπαρα 'ἰπ Ἐσγρῖ, 520, κ. 878.; δΩ0Ρ6 δῆς 7518, Ἐ4δ, 

Ὑδαίοα (1Τ.) Ηἰδ οοἰϊδιίοη οὗ (86 Οατιδτίἀρο Ζίρρογαὴ βέτῖ Ὀδὸκ ἴοὸ ἢὸγ ἰδιθοτ, 667. 
Ἰπάϊδη ΜΒ. 80. Ζμπιρί, .νἷβ ἱηνθει χαιῖοπα Ψν ἢ τεδρεοῖ ἰο 

Ουϊτγιηἰις, 492. 
Ζεης, τεϊογτοὰ ἰο, 58. 59.; ἷ68. ΟὈ)ΘοΙ 0 Π8 ἰο 

186 ογΘΙΡ1}}1 } οἵἉ ϑελι θη θηἴϑ 'η ὕΖτα, 658.; 
ΖΩΒΙΑΝ ΒΙΑΣ ποτ, ΤΊ. ΒΌΡΡΟΒεΒ {Π8ὲ ἴπΠ0 Ὀοοκ οὗ Ἐζεκ!6ὶ Ὀ0- 
Ζαϑίαπίοηι, ἃ ιάϊοΐ4] οὔδηςο, 678, 696." Ἰοηψϑ ἴο 186 Ῥοτγβίδῃ ρμογὶοά, 830. 

ἘΝ. ΟΥ ΤῊΣ ΒΕΟΟΝΡ ΥΟΙΜΕ. 
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